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LEAren laugarren jarduera-urtearen memoria Legebil-

tzarraren aurrean aurkezteko ohorea dut berriz ere. 

Memoria hau aurkezteko orduan, bi egoera nabarmendu 

behar ditut. Lehenik, Legebiltzarreko agerraldia urte 

naturaletara egokitzeko, laugarren jarduera-urteko 

ekintzez gain (2015-07 / 2016-12), dokumentu honetan 

urte bereko abendura bitarteko jarduketak sartzea 

erabaki du LEAk. Modu horretan, memoriaren aurkezpen-

datak arauetan zehazten direnen arabera normalizatzeko 

ahalegina egin da, organismoaren heldutasun une batean. 

Bigarrenik, aurkezpen-gutun hau egiten ari naizen unean, 

badakit ez dudala memoria gehiagorik aurkeztuko; izan 

ere, MLBNko batzordekide izatea proposatu didate. 

LEAren jarduera Legebiltzarrean defendatu ahal izango 

dudan uste osoa dut, nire izendapena gauzatu aurretik. 

Lehia-agintaritza baten jarduera aurkezten du memoria 

honek, eta tamaina gorabehera, euskal gizartean finkatzeko gai izan da hiritarren interesak 

bermatzeko asmoz, enpresa-lobbyek, banakako enpresek eta hainbat administraziok interes 

horien aurka gauzatzen dituzten praktiken aurrean.

Euskal merkatuetako lehiaren defentsan eta sustapenean agintaritzak garatzen duen jarduera 

finkatzeaz gain, areagotu egin da, ikuspegi kuantitatibotik zein kualitatibotik. LEAk mezu argia igorri 

dio euskal gizarteari: gure instituzioek uste osoa dute lehiarengan, hazkundearen, berrikuntzaren 

eta lehiakortasunaren motor gisa. 

Ziur nago Legebiltzarrak eta hiritarrek, memoria honen hartzaileek, alegia, LEAn eragina izaten 

jarraituko dutela, euskal gizarteak agindu dizkion funtzioak erabakitasunez betetzen jarrai dezan.

 

María Pilar Canedo

Presidentea

I 

Presidentearen gutuna
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II

Erabilitako 
laburdurak
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BPA Bilboko Portuko Agintaritza  

LEA Lehiaren Euskal Agintaritza

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa

MLBN Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala

EHAEO Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala

HLBHIP   Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatua

BHIP  Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatua

LEK Lehiaren Euskal Kontseilua

JD  Jatorri-deiturak

IZ   Ikerketa Zuzendaritza

GFA   Gipuzkoako Foru Aldundia 

BJD  Babestutako Jatorri-deitura 
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EHKA  Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolaketa 

ZG  Zerbitzuguneak 

BHI IBigarren Hezkuntzako Institutua 

NAPI Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutua

BLL Bidegabeko Lehiaren Legea

LDL Lehiaren Defentsarako Legea

GEL Garraioaren Euskal Legea

BKAP Berariazko Klausula Administratiboen Plegua  

PTP Preskripzio Teknikoen Plegua

EAEJA Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegia

UACES The Academic Association for Contemporary European Studies

NUP Nafarroako Unibertsitate Publikoa
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Lehiaren defentsarako prozedurak 
hainbat fase ditu. Lehenengoa guztiz sekretua 
da, eta arau-hauste bat dagoela egiaztatzeko 
nahikoa zantzu dauden jakiteko egiaztapenak 
eta analisiak egitean datza. Espediente 
formal bat hasi aurreko fasea da. Fase hau 
amaitzeko, jarduketak artxibatzeko ebazpena 
eman dezake LEK-k, lehiaren aurkako 
jokabiderik ez dagoela irizten badio; halaber, 
zehapen-espedientea hasi dezake, Ikerketako 
zuzendariaren ebazpenaren bidez.

Instrukzio-egintza horien ostean, arau-
hauste izan daitezkeen egitateak egitateen 
zehaztapen-orri batean jasoko dira eta, 
aldeek egindako alegazioekin eta gauzatutako 
probekin batera, ebazpen-proposamena 
egingo da, LEKri bidaliko zaiona, ebatzi dezan.

LEKren ebazpenak LDLk debekatutako 
jokabideak gertatu diren ala ez adieraziko du; 
era berean, garrantzi txikikoak diren jokabideak 

gertatu direla zehaztu dezake, baina, lehian 
eragin oso txikia dutenez, zehapenik ezarri ez.

Aldeek eskatzen badute eta lege-
betekizunak betetzen badira, zehaztapen-
prozeduraren amaiera itundua egiteko 
jarduketak hastea adostu daiteke. Zehapen-
prozedura amaitzeko modu horren bidez, 
ustezko arau-hausleek konpromiso batzuk 
proposatu behar dituzte, espedientea irekitzea 
eragin duten jokabideek lehian zituzten 
ondorioak konpondu eta interes publikoa 
behar beste bermatzeko moduan.

1. Lehiaren defentsarako 
prozedura. Faseak eta 
amaitzeko aukerak
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2. Urte honetan zehar 
prozeduraren hasierako 
fasean egon diren 
proiektuak
A. Hasi aurreko fasean dauden proiektuak

34 proiektu daude aurretiko fasean, hau 
da, zehapen-prozedura bat martxan jartzeko 
nahikoa zantzu dauden aztertzen ari da. Horie-
tako batzuk aurreko diligentzien fasean daude, 

eta beste batzuk informazio erreserbatuaren 
fasean.

Proiektu horiek ikerketa-fase sekretuan 
daudenez, zer ekonomia-sektoreri eragiten 
dioten baino ezin da adierazi. 

Hurrengo grafikoan ikus daitekeenez, as-
kotariko sektoreei eragiten diete. Profesiona-
len elkargoekin eta kontratazio publikoarekin 
loturiko auziak nabarmentzen dira, auzien % 
24 hurrenez hurren.

Telecomunicaciones 1

1Reciclaje

2Servicios de mantenimiento

1Ferrtería

2Comercio minorista

1Agroalimentario

1Financiero

8Contratación pública

1Autoescuelas

1Hostelería

2Convenios colectivos

8Colegios profesionales

1Metales y minerales metálicos

1Energía

1Pesca

1Federaciones

1Postal

Sectores de los proyectos
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B. Hasitako zehapen-espedienteak
LEAk 8 zehapen-espediente hasi ditu aur-

ten, legeak zehazten dituen izapideei jarraituz. 
Kantitateari dagokionez, profesionalen elkar-
goak nabarmentzen dira beste behin. Hala ere, 
kalitateari dagokionez, kontratazio publikoa 
nabarmentzen da. 

Espedientea hasten denetik, 18 hilabeteko 
epea dago hura bideratu eta ebazteko. 
Espedientea hasteak ez dakar amaierako 
ebazpenaren aurreko iritzirik.

Kopurua Izena Hasiera-data Jatorria Espedientea jaso dutenak

130 GIPUZKOAKO 
GARRAIOA 2016/05/09 Ofizioz

ALUSTIZA BIDAIAK S.L.

ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L.

GIPUZKOAKO HERRIARTEKO GARRAIOAREN 
ENPRESA-ERAKUNDEA (AVITRANS)

AUTOCARES AIZPURUA, S.L.

AUTOCARES ALDALUR ANAIAK, S.L.

AUTOCARES DIEZ, S.L.

AUTOCARES IPARRAGUIRRE, S.L. (IPARBUS)

AUTOCARES GARAYAR, S.A.

AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA, S.L.

AUTOBUSES URBANOS IRÚN FUENTERRABÍA 
(AUIF)

AUTOBUSES INTERURBANOS, S.A.

BENGOETXEA AUTOBUSAK, S.A.

COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN 
SEBASTIÁN A TOLOSA, S.A. (TSST)

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA, 
MUGIKORTASUN ETA GARRAIO PUBLIKOAREN 
ZUZENDARITZA NAGUSIA, MUGIKORTASUN 
ETA LURRALDE ANTOLAKETA SAILA

EKIALDEBUS, S.L.

ESCUDERO HERMANOS, S.L.

EUSKO TRENBIDEAK, S.A.U.

GOIERRIALDEA, S.L.

GOIERRIBUS, S.L.

J. APAOLAZA AUTOBUSAK, S.L.

HERRIBUS, S.A.

HIJOS DE AREIZAGA, S.A. (HASA)

TOLOSALDEA BUS, S.L.

TRANSPORTES PESA, S.A.

ULACIA BIDAIAK, S.L.

UNITRAVEL, S.L.

HASITAKO ESPEDIENTEAK
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Kopurua Izena Hasiera-data Jatorria Espedientea jaso dutenak

188

GIPUZKOAKO 
HIGIEZINEN 
JABETZAKO 
AGENTEEN 
ELKARGOA

2016/05/046 Salaketa GIPUZKOAKO HIGIEZINEN JABETZAKO 
AGENTEEN ELKARGOA

187

BIZKAIKO 
HIGIEZINEN 
JABETZAKO 
AGENTEEN 
ELKARGOA

2016/05/04 Salaketa BIZKAIKO HIGIEZINEN JABETZAKO 
AGENTEEN ELKARGOA

185

ARABAKO 
HIGIEZINEN 
JABETZAKO 
AGENTEEN 
ELKARGOA

2016/05/04 Salaketa ARABAKO HIGIEZINEN JABETZAKO 
AGENTEEN ELKARGOA

114
ARABAKO 
HAGINLARIEN 
ELKARGOA 

2016/04/14 Salaketa ARABAKO HAGINLARIEN ELKARGOA ETA 
HAGINLARIEN ELKARGOKO PRESIDENTEA

162
ARABAKO GIZARTE 
GRADUATUEN 
ESKOLA OFIZIALA

2016/01/11 Ofizioz ARABAKO GIZARTE GRADUATUEN ESKOLA 
OFIZIALA

146
BIZKAKO 
PSIKOLOGOEN 
ELKARGO OFIZIALA

2015/10/22 Ofizioz BIZKAKO PSIKOLOGOEN ELKARGO 
OFIZIALA

126

BIZKAIKO 
ABOKATUEN 
ELKARGOAREN 
OFIZIOZKO 
TXANDA

2015/09/21 Salaketa BIZKAIKO ABOKATUEN ELKARGO OFIZIALA

HASITAKO ESPEDIENTEAK
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C. Ekitaldi honetan zehar izapidetuak iza-
ten jarraitzen duten espedienteak

Aurreko atalean adierazitako espedien-
teez gainera, beste hiru espediente daude, iaz 
hasi ziren arren, une honetan izapidetuak iza-
ten jarraitzen dutenak. Taula honetan jasotzen 
dira.

a. Bizkaiko arkitektoen lan-poltsak
2015eko uztailaren 13an LEAk zeha-

pen-espedientea ireki zion Euskal Herriko Ar-
kitektoen Elkargoaren Bizkaiko ordezkaritzari, 
Lehia Defendatzeko 15/2007 Legearen 1 eta 
2 artikuluak hautsi zirelako zantzuak zeude-
la ikusi baitzuen. Ordezkaritzak kudeatutako 

Kopurua Izena Hasiera-data Jatorria Espedientea jaso dutenak

133 BIZKAIKO ARKITEKTOEN 
LAN-POLTSAK 2015/07/13 Ofizioz

COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS VASCO 
NAVARRO – DELEGACIÓN 
DE BIZKAIA

132
GIPUZKOAKO 
ARKITEKTOEN 
LAN-POLTSAK

2015/07/13 Ofizioz

EUSKAL HERRIKO 
ARKITEKTOEN ELKARGO 
OFIZIALA - GIPUZKOAKO 
ORDEZKARITZA

72 ARABAKO ARKITEKTOEN 
LAN-POLTSAK 2015/07/13 Ofizioz

EUSKAL HERRIKO 
ARKITEKTOEN ELKARGO 
OFIZIALA – ARABAKO 
ORDEZKARITZA

IZAPIDETUAK IZATEN JARRAITZEN DUTEN ESPEDIENTEAK

lan-poltsa sortuen funtzionamendu-sistema 
ikertua izaten ari da zehazki, eta lan-polt-
sa bakoitzaren kide profesionalak soilik sar 
daitezke horietara. Lan-poltsek gomendioak 
esleitzeko zerrendak eta banaketa-txandak 
ezartzen dituzte, besteak beste, eraikinen ikus-
kapen teknikoetarako (EIT), energia-egiaztape-
netarako (EE) edo proiektuen idazketarako eta 
lanen zuzenketarako.

Ordezkaritzak lan-poltsak kontrolatzen 
eta kudeatzen ditu.

Amaiera itundua eskatu denez, espedien-
tearen izapidetzea eten egin da.

b. Arabako arkitektoen lan-poltsak  
2015eko uztailaren 13an LEAk zeha-

pen-espedientea ireki zion Euskal Herriko Ar-
kitektoen Elkargoaren Arabako ordezkaritzari, 
Lehia Defendatzeko 15/2007 Legearen 1. eta 
2. artikuluak hautsi zirelako zantzuak zeudela 

ikusi baitzuen. Zehazki, Ordezkaritzak kudeatu-
tako lan-poltsa sortuen funtzionamendu-siste-
ma hartu da ikerketa-gai, eta lan-poltsa bakoit-
zaren kide profesionalak soilik sar daitezke 
horietara.

Lan-poltsek gomendioak esleitzeko ze-
rrendak eta banaketa-txandak ezartzen dituz-
te, besteak beste, eraikinen ikuskapen tekni-
koetarako (EIT), energia-egiaztapenetarako 
(EE) edo proiektuen idazketarako eta lanen 
zuzenketarako.

Ordezkaritzak lan-poltsak kontrolatzen 
eta kudeatzen ditu.

Amaiera itundua eskatu denez, eten egin 
da espedientea izapidetzeko prozesua. 
c. Gipuzkoako Arkitektoen Lan-poltsak

2015eko uztailaren 13an LEAk zeha-
pen-espedientea ireki zion Euskal Herriko Ar-
kitektoen Elkargoaren Gipuzkoako ordezkarit-
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zari, Lehia Defendatzeko 15/2007 Legearen 1 
eta 2 artikuluak hautsi zirelako zantzuak zeu-
dela ikusi baitzuen. Ordezkaritzak kudeatutako 
lan-poltsa sortuen funtzionamendu-sistema 
ikertua izaten ari da zehazki, eta lan-poltsa 
bakoitzaren kide profesionalak soilik sar dai-
tezke horietara.

Lan-poltsek gomendioak esleitzeko ze-
rrendak eta banaketa-txandak ezartzen dituz-
te, besteak beste, eraikinen ikuskapen tekni-
koetarako (EIT), energia-egiaztapenetarako 
(EE) edo proiektuen idazketarako eta lanen 
zuzenketarako.

Ordezkaritzak lan-poltsak kontrolatzen 
eta kudeatzen ditu.

Amaiera itundua eskatu denez, espedien-
tearen izapidetzea eten egin da. 

D. Aurrera eramandako etxeko ikuskapenak
a. Bidaiarien garraioa, errepidez

2015eko abenduaren 3an ikuskaritza bat 
gauzatu zen errepide bidezko bidaiarien ga-
rraio-zerbitzua eskaintzen duten 9 enpresatan 
aldi berean. LEAko funtzionarioek zuzendutako 
jarduketaren konplexutasunak eta dimentsioak 
zehaztu zuenez, LEAk elkarlana bilatu behar 
zuen MLBNko langileekin eta lehia-arloan 
erantzukizunak dituzten beste agintari auto-
nomiko batzuekin; elkarlanean jardun zuen, 
halaber, Ertzaintzako informatika-adituekin 
ere. Jarduerak LEAko zuzendaritza eskudunak 
bere gain hartutako aurretiko ikerketa-agin-
duan zuen jatorria. Bederatzi enpresen egoit-
zetako sarrerek eta erregistroek hainbat froga 
aurkitzea zeukaten helburutzat, bidaiarien Eus-
kadiko garraio-merkatuan esku hartzen duten 
eragileek lehiakortasunaren aurka burututako 
praktiken zantzuak egiaztatzen zituzten frogak 
aurkitzeko, merkatuaren banaketa posible ba-
tean oinarritzen zirenak.

2015eko abenduaren 10ean LEAko 
funtzionarioek bigarren ikuskaritza bat 

gauzatu zuten abenduaren 3an ikuskatutako 
enpresa baten lokaletan, ikuskaritza horretan 
atzemandako dokumentazioa aztertu eta LDL 
hautsi zelako zantzu berriak aurkitu ondoren.
b. Koke metalurgikoa

2016ko ekainaren 30ean LEAk ikuska-
ritzak egin zituen EAEn kokea merkaturatzeaz 
arduratzen den sektoreko bi enpresa aktibo-
ren egoitzetan. LEAko funtzionarioek zuzendu 
zituzten ikuskaritzak, Ertzaintzako agenteen la-
guntzarekin. Sarrerek eta erregistroek hainbat 
froga aurkitzea zeukaten helburutzat, EAEko 
koke-merkatuan lehiakortasunaren aurkako 
praktiken zantzuak egiaztatzen zituzten frogak 
aurkitzeko, merkatuaren banaketa posiblearen 
zantzuak; alegia, merkatuan lehiakideen sarrera 
ekiditeko hainbat baldintza adostu zirelakoan.
c. Olioa biltzea

2016ko uztailaren 14an ikuskaritzak 
burutu ziren EAEn landare-olioa biltzeaz ar-
duratzen den sektoreko bi euskal enpresa 
aktiboren egoitzetan. LEAko, Kataluniako Le-
hiaren Agintaritzako eta Nafarroako Gobernua-
ren mendeko Lehia Zerbitzuko funtzionarioek 
zuzendu zituzten ikuskaritzak, Ertzaintzako 
agenteen laguntzarekin. Sarrerek eta erregis-
troek hainbat froga aurkitzea zeukaten hel-
burutzat, erabilitako olioa biltzeaz arduratzen 
den EAEko merkatuan lehiakortasunaren aur-
kako praktiken zantzuak egiaztatzen zituzten 
frogak aurkitzeko, merkatuaren banaketa po-
sible bat egon zelakoan.
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A. Bilboko portuko sarbidearen 
artxibatze-ebazpena

LEAk salaketa bat jaso zuen lehia defen-
datzeko araudiaren ustezko urraketa baten 
ondorioz. Salaketak Bilboko Portu Agintaritza-
ri (BPA) eragiten zion, portuko instalazioetara 
sartzeko txartelak ukatu baitzizkien garraiolari 
autonomoei, garraiolari-kooperatibei ematen 
zaizkien arren.

Ondorioz, isilpean informazioa eskuratzen 
hasteko agindua eman zen. Horretarako, 
hainbat informazio-eskari egiteaz gain, LEAko 
arduradunek portu-esparrua bisitatu zuten 
Santurtziko hirigunetik portura sartzeko 
oinezkoentzako azpiegituren kokapena 
egiaztatzeko. BPAko arduradunekin eta 
salatzaileekin bilera bana egin zen.

Isilpeko informazioaren bidez egiaztatu 
zenez, portuko instalazioetara oinez sartzeko 

tornu bat zegoen, instalazioen sarrera nagusi-
tik 100 metro inguruko distantzian kokatuta. 
Sarbide automatikoko txartel baten bidez ire-
kitzen zen tornua, eta txartel hori BPAk ematen 
zien enpresa kooperatiba batekin harremana 
zutela egiaztatzen zuten pertsonei; ez, ordea, 
enpresa kooperatiba batekin ohiko harremana 
zutela egiaztatzen ez zuten langile autonomoei. 
Txartel hori eduki ezean, tornuaren ondoan 
kokatutako garita batetik sartu behar zuten 
oinezkoek, eta horretarako, NANa erakutsi be-
har zitzaion portuko poliziari, baita portu-ere-
mura sartzeko beharra arrazoitzen zuen froga-
ren bat ere.

Oinezko beste sarbide bat zegoela egiaz-
tatu zen, portu-eremua Santurtziko hirigunea-
rekin lotzen zuen pasagune bat, hain zuzen. 
Pasagune horren bidezko sarbidea librea eta 
publikoa zen, BPAk ordura arte existitzen zen 
ixte-sistema automatikoa desgaitu baitzuen 

3. Aurten hartutako 
ebazpenak

Hurrengo taulan jasotzen den proiektu-zerren-
da ekitaldi honetan izapidetzen amaitu da, eta 

horien inguruko ebazpena eman du LEAko Bat-
zordeak. Guztira, 8 ebazpen igorri dira.

Kopurua Izena Ebazpenaren 
data Egoera

006/2013 ESKOLA-JANTOKIAK 2016/02/04 Helegitea EAEJAren 
aurrean

002/2013 HILETA ZERBITZUAK 2016/01/20 Amaiera itundua

001/2014 HERRI-LURREN USTIAPENA 2016/01/20 Ebazpen irmoa

002/2014 BILBOKO PORTUKO GARRAIO HORIZONTALA 2016/01/14 Helegitea EAEJAren 
aurrean

007/2013 ARABAKO LANAK 2015/11/13 Ebazpen irmoa

001/2015 ARABAKO HAGINLARIEN ELKARGOAREN 
PUBLIZITATEA 2015/10/27 Amaiera itundua

005/2014 BILBOKO PORTUKO SARBIDEA 2015/09/25 Ebazpen irmoa

114-VIG ARABAKO HAGINLARIEN ELKARGOA 2016/11/15 Helegitea EAEJAren 
aurrean

EBAZPENAK
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salaketa baino hilabete batzuk lehenago, sarbi-
dea modu diskriminatzailean mugatzeagatik 
salatua izan zelako.

LEAk Lehia Defendatzeko Legearen 
2. artikulua aztertu zuen, merkatuan 
nagusitasunaren gehiegizko ustiapena 
debekatzen duena. Hala, artikulu horretan 
ezarritakoa aplikagarri izan dadin, gutxienez 
bi baldintza hauek bete behar direla 
ebatzi zuen: batetik, eragile ekonomikoak 
nagusitasuna izan behar du merkatu horretan; 
eta, bestetik, jokabideak abusuzkoa izan 
behar du. Artikuluak abusutzat jotzen du, 
besteak beste, merkataritza- zein zerbitzu-
harremanetan, prestazio baliokideei baldintza 
desberdinak aplikatzea, hartara lehiakide 
batzuk desabantaila-egoeran jarriz beste 
batzuen aldean.

Kasu horretan egiaztatu zenez, BPAk por-
tu-eremuaren sarbideak kontrolatzeko funtzioak 
egikaritzeko irizpide ezberdinak ezarri zituen oi-
nezko sarbideari dagokionez. Hala, diskrimina-
zio arin bat eragiten zuten langileen trataeran, 

kooperatiba baten kide izan behar baitzuten 
sarbide automatikorako txartela jasotzeko. Hala 
ere, diskriminazio horrek salgaien porturako 
sarrerari eragiten ez zionez eta ez zenez prak-
tikaren eragin negatiborik egiaztatu portuko 
jarduerarengan eta langileen merkatu-ekintza-
rengan, lehiari eragiteko funts nahikorik ez zuela 
ondorioztatu zuen LEAk, zehapen-espediente 
bat hasteko bezain bestekoa.

Sarbide automatikorako txartelak ema-
teari uko egin izanak, hain zuzen ere, ez zuen 
eragozten garraiolari autonomoen oinezko sa-
rrera, baina horrez gain, garraiolariek Bilboko 
Portuan garatzen zuten jarduera ekonomikoak, 
portuko zerbitzu-eremurako –salgaien zamala-
nak– sarrera justifikatzen zuenak, porturako 
ibilgailu-sarbidean zuen oinarria, eta horri da-
gokionez ez zen inolako instrukzio bereizirik 
igorri garraiolariaren egoeraren arabera.

Ondorioz, zehapen-prozedurarik hasiko 
ez zuela adostu zuen LEAk, garraiolariak Bil-
boko Portuko instalazioetara sartzeko sistema-
ri dagokionez.
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B. Arabako Haginlarien 
Elkargoaren ebazpena

Arabako Haginlarien Elkargo Ofizialak irrati 

bidezko publizitate-kanpaina bat egin zuen edu-

ki honekin: «Zure hortzen osasunari dagokionez, 

ez fidatu merkealdiko eta sustapenetako trata-

menduez. Zure konfiantzazko dentistak bakarrik 

eskain diezazuke zure ahorako informazio eta tra-

tamendu egokia. Ez irentsi amua. Ezer sinatu bai-

no lehen, informa zaitez eta ziur egon. Arabako 

Odontologo eta Estomatologoen Elkargo Ofiziala-

ren aholkua da.»

Era berean, kanpaina web orrian txertatu 

zuen, «2015eko PUBLIZITATE-KANPAINA» izen-

burupean.

Lehiaren Defentsarako Legea urratu iza-

naren arrazoizko zantzuak zeudela iritzita, zeha-

pen-espediente bat hasi ondoren, elkargoak ze-

hapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduerak 

abiatzeko eskatu zuen. Konpromiso-proposamen 

bat aurkeztu zuen horretarako, antzemandako le-

hia-arazoak ebazten baitzituen LEAren ustez.

Hala, elkargoak honakoak barne hartzen di-

tuen publizitaterik ez kontratatzeko konpromisoa 

hartu zuen: dentistek egiten dituzten lanen erre-

ferentziazko prezioen inguruko gomendio zuzen 

edo zeharkakorik, edo dentisten zerbitzuak ema-

teko lehentasunezko eredurik, batez ere, merka-

tuaren banaketan eragina baldin badu.

Era berean, elkargoak konpromisoa hartu 

zuen dentistek produktuak edo zerbitzuak mer-

katuratzeko erabiltzen dituzten moduen inguruko 

baloraziorik ez egiteko, ez publikorik ez pribaturik 

(kasu zehatzetan epaitegi-erreklamazioak egitea 

salbu) eta LEAren aurretiazko txosten baten men-

de uzteko urtebeteko epean egiten dituen publi-

zitate-kanpainak, prozedura itun bidez amaitzea 

ekarriko zuen ebazpenaren jakinarazpen egunetik 

zenbatzen hasita.

Azkenik, elkargoak konpromisoa hartu 
zuen bere webguneko toki nabarmen batean 
urtebetez argitaratzeko itun bidezko amaie-
ra ekarriko zuen ebazpena eta ebazpen hori 
elkargoko kideei banan-banan jakinarazteko.

C. Arabako lan publikoen 
ebazpena

LEAk Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo 
Ofizialaren (EHAEO) Arabako ordezkaritzak 
aurkeztutako salaketa bat jaso zuen Arabako 
hainbat udalerritan «proiektuak idazteko eta 
lanak zuzentzeko lehiaketak de facto ezabatzen 
zirela» adierazten zuena, Arabako Lanak foru-
sozietate publikoari egindako kudeaketa-
gomendioen erabileraren bidez.

Zegokion espedientea izapidetu ondoren, 
egiaztatutzat jo zen Arabako Foru Aldundiak, 
574/2012 Akordioaren bidez, prozedura bat 
abian jarri zuela Arabako Lanak sozietatearen 
akzio bat eman ziezaien hala nahi zuten Ara-
bako toki-erakunde guztiei, baldin eta sozie-
tatea enpresen bitarteko propiotzat hartzen 
bazuten. Arabako 44 toki-erakundek onartu 
zuten Aldundiak eskainitako aukera.

Modu horretan, akziodun toki-erakun-
de horiek kudeaketa-gomendioaren irudia 
erabil lezakete hainbat lan gauzatzeko: proie-
ktuen idazketa, lizitazioen prestakuntza, la-
nen zuzendaritza fakultatiboa, segurtasunaren 
koordinazioa, lan publikoen segurtasun- eta 
osasun-koordinazioa eta gomendioa ondo gau-
zatzeko beharrezko diren kudeaketa guztiak.

Era berean, Aldundiaren eta Arabako 
Lanak sozietatearen arteko hitzarmena be-
tez, hala baimentzen zuen-eta, Aldundiak di-
ru-sarrera propio gisa zenbatzen zuen gomen-
dioaren xede zen lanaren ziurtagiri bakoitzaren 
ehuneko 6, lanak eta horien konplexutasuna 
edozein izanda ere.

Azkenik, Araban eraikitako kultur on-
dasuna kontserbatzera bideratutako jardue-
rak diruz laguntzeko eta sustatzeko laguntzei 
buruzko arauak, Arabako Lanak sozietatea-
ren administrazio-kontseiluak 2013an onar-
tutakoak, onurak ematen zizkien aipatutako 
sozietateak esku hartzen zuen lan horiei; izan 
ere, horren bitartekaritzarekin egindako lanei 
automatikoki ematen zien puntuaziorik altuena 
«Bideragarritasun Teknikoa» atalean. Hartara, 
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Arabako Lanak sozietatearen zerbitzuen kon-
tratazioaren alde kokatzen zituen lanak burutu 
behar zituzten horiek.

LEKren ustez, Aldundiak hasitako proze-
dura, Arabako Lanak sozietateari egindako ku-
deaketa-gomendioaren erabilera erraztekoa, 
Aldundiaren eta toki-erakunde akziodunen 
artean egindako lehiaren aurkako akordioa 
bat zen, merkatu pribatutik honako zerbitzuak 
kentzeko helburuarekin: proiektuen idazketa, 
lizitazioen prestakuntza, lanen zuzendaritza 
fakultatiboa, lan publikoen segurtasun- eta 
osasun-koordinazioa eta gomendioa ondo gau-
zatzeko beharrezko diren kudeaketa guztiak, 
horren prestazioa Arabako Lanak sozietateari 
emanez.

Hortaz, lehia-araudia aplikatzearen on-
dorioz, Aldundiak zein toki-erakundeek eragile 
ekonomiko gisa —zerbitzu-eskatzaile gisa— 
jokatu zutela ondorioztatu zen.

Era berean, LDLn xedatutakoaren 
arau-haustetzat jo ziren 16 gomendio.

Ondorio horretara heltzeko, Estatuko eta 
Europako araudia eta jurisprudentzia sakonki 
aztertu ziren baliabide propioaren figuraren 
inguruan; izan ere, figura horri baino ezin zai-
zkio kudeaketa-gomendioak egin, kontratazio 
publikoaren arauditik kanpo. Hala, Arabako 
Lanak sozietateak, tokiko erakunde akziodunei 
dagokienez, nahitaezko 5 baldintzetako 2 be-
tetzen ez zituela ondorioztatu zen.

Horren estatutuetan, hain zuzen ere, 
berariaz aitortzen zen akziodunak baliabide 
propio egoeran zeudela, horien kapitalaren 
osotasunak titulartasun publikoa zeukala eta 
gomendio-egileekin egiten zela jardueraren 
funtsezko zatia.

Hala ere, estatutuek ez zuten berariaz 
aitortzen ez egin zitezkeen gomendioen erre-
gimena ez gomendio-egileek Arabako Lanak 
sozietatearen gainean gauzatzen zuten kontro-
laren analogoa gauza zezaketela bere zerbit-
zuen gainean.

LEK-k egiaztatu zuenez, Europako 
jurisprudentziak exijitzen duenaren arabera, 

gomendio-egileek baliabide propiotzat jotzen 
zuten enpresaren organo erabakitzaileetako 
kide izan behar zuten, enpresaren gainean 
gauzatzen zuten kontrola eta beren zerbitzuen 
gainekoa analogoak zirela frogatu ahal izateko. 
Hala ere, Arabako Lanak sozietatearen kasuan, 
tokiko erakundeak ez ziren Administrazio 
Kontseiluko kide eta, Akziodunen Batzordeari 
dagokionez, 10.000 akziotik akzio bakarrarekin 
parte hartzen zuten.

Modu horretan, LEK-k ondorioztatu zue-
nez, 44 botok 9.956 botoren aurka gauza 
zezaketen kontrolak ez zuen eragin erabaki-
garririk Arabako Lanak sozietatearen helburu 
estrategikoen eta erabaki esanguratsuen gai-
nean, eta Aldundiak soilik kontrolatzen zuen 
sozietatea. Aldundiak ez zuen gainerako akzio-
dunekin akordiorik hartu behar erabakiak 
hartzeko, eta, beraz, Aldundiarekin ez zegoen 
tokiko erakundeen kontrol orokorrik Arabako 
Lanak sozietatearen gainean. 

Era berean, lehiaren aurkako akordioak 
Arabako Lanak sozietateari onurak ekartzen zi-
zkiola adierazi zuen LEK-k, gomendioaren xede 
zen lanaren ziurtagiri bakoitzaren % 6 jasotzen 
baitzuen. Hortaz, akordioak murriztu egiten 
du obrak gauzatzean eskaintzari dagokionez 
enpresa eraginkorrenak kontratatzeko pizga-
rria; izan ere, eskaintza zenbat eta merkeagoa 
izan, orduan eta diru gutxiago kobratuko luke 
Arabako Lanak sozietateak.

Azkenik, Arabako Lanak diru-laguntzak 
kudeatzeak eta akordioan hark eginiko proiek-
tuei gehienezko puntuazioa emateak justifikatu 
gabeko abantaila ematen zion gainerako lehia-
kideekin alderatuta.

Era berean, Arabako Lanak sozietatearen 
jardunean efizientziarik ez zegoela ondorioztatu 
zuen LEK-k, eta beraz, ez zen arrazoitzen 
LDLren 1.1 artikuluaren debekua akordioari 
aplikatu ez izana. Horren fakturazioa, galerak 
eta irabaziak, langile-egitura eta sozietateak 
fakturatutako prezioa (% 6) aztertu ziren 
merkatuko errealitatearekin alderatuz, eta 
ez zen inolako efizientziarik topatu. Hala ere, 
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halakorik topatzekotan, LDLren 1.3. artikuluan 
jasotako hiru baldintzak bete beharko lituzkete, 
eta, beraz, erabiltzaileei (kasu honetan, toki-
erakundeei) praktikan sortutako onuretan 
modu berdintsuan parte hartzen utzi beharko 
litzaieke (alderdi horren aurka egin zen 
ebazpenean).

Hala, LEK-k ondorioztatu zuenaren ara-
bera, lehiaren aurkako akordio bat zegoela 
egiaztatu zen, falta astun gisa sailkatu beharre-
koa, ez baitzuten lehiakideek gauzatu. Halaber, 
inolako lege-salbuespenik existitzen ez zela 
ondorioztatu zuen. Beraz, organo honi era-

ginkorragoa iruditu zitzaion, interes orokorra 
babeste aldera, arau-haustearen berri ematea, 
hori geldiaraztea eta etorkizunean gerta zedin 
ekiditea, zehapenak inposatzea baino, nolana-
hi ere, funts publikoekin ordainduko baitziren.

Horrexegatik, izaera sinbolikoko isunak 
jarri zizkion Aldundiari (50.000 €) eta Arabako 
Lanak sozietateari (15.000 €), baina ez zien 
zehapen-isunik jarri toki-erakunde akziodunei.
Ebazpenari hainbat foro juridiko garrantzitsu-
tan egin zaio aipamen, besteak beste, Zarago-
zako Unibertsitateko Kontratazio Publikoaren 
Behatokian.
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D. Garraio horizontalaren 
ebazpena

LDLk debekatutako ustezko jokaerak ger-
tatu zirela jakin izan zuen LEAk. Izan ere, Bil-
boko Portuko Garraiolari Autonomoen Elkar-
teak (ATAP) iragarritako zerbitzu-prestazioak 
eten egin zitzaizkion Maersk Lines ontzi-enpre-
sak garraiatutako zamari, 2014ko uztailaren 
4an izaera mugagabearekin hasi behar zuten 
arren. Hala ere, 2014ko uztailaren 8an, LEAk 
kautelazko neurri gisa fidantza bat inposatzea 
proposatu ondoren, egindako jakinarazpena 
indargabe uzteko asmoa argitaratu zuen ATA-
Pek.

Era berean, LDLk jakin izan zuenez, Ceco-
trans eta Tps enpresek Maersk Lines enpresak 
kudeatutako Samaria eta Glüecksburg ontzie-
tara garraio horizontala egiteari uko egin zio-
ten, Bilboko Portuan Noatum zama-enpresak 
kudeatzen duen edukiontzi-terminalaren bar-
nean, 2014ko uztailaren 18, 25 eta 26an.

Jokabide horiek salgaien garraio horizon-
tal delakoari eragiten zioten. Horrek esan nahi 
du salgaiak ontziaren hegaletik portu-eremu 
barneko biltegi edo zamategira eraman behar 
direla, eta alderantziz. Kasu horretan, Bilboko 
Portuko instalazioen barnean egin beharreko 
garraio-lanei eragin zien, Bilboko Portuan Noa-
tum enpresak kudeatzen duen A1 eta A2 kaie-
tan kokatutako edukiontzi-terminaletik aterat-
zen edo bertara iristen zirenei, hain zuzen.

Legeriak kargatzeko eta estibatzeko 
ekintzen eta desestibatzeko eta deskargatzeko 
ekintzen barnean kokatzen du zerbitzu hori. 
Sektore-legeriak ez du ekintza hori garraiotzat 
hartzen, baizik eta interes orokorreko portue-
tan ematen diren zerbitzuen kategorien bai-
tako portu-zerbitzu gisa.

Lege-salbuespen baten bidez, Bilboko 
Portuko garraio horizontala garraiolariek soilik 
gauzatzen dute ia gehienetan, eta ez portuko 
langileek (aritzeko modu hori beste portu bat-
zuetan ohikoa ez den arren, indarrean dagoen 

legeak erabat babesten du eta lehia zein le-
hiakortasunean abantailak ere sor ditzake). 
Egoera hori 30 urtez mantendu da gutxienez, 
eta gai gatazkatsua izan da estibatzaileen sek-
torean.

Maersk enpresak kudeatutako ontziei 
dagokienez, ATAPek zerbitzu-prestazioak gel-
diarazteko hartutako erabakia boikota egiteko 
gomendio baten edo erabaki kolektibo baten 
moduan ulertu zuen LEKek. Hirugarren bati 
boikota egiteko gomendio edo erabaki kolek-
tibo horrek zerbitzu-emaileen jokabidea bate-
ratzen du, eta beren askatasuna murrizten du, 
autonomia eta lehia askeko sistema batean 
nagusitu behar den operadore-jokabidearen 
independentzia urratzen baititu.

Bilboko Portuaren portu-idiosinkrasiaren 
eraginez, ia ezinezkoa da ATAPeko kideek ga-
rraio horizontalaren zerbitzua emateari modu 
kolektiboan uko egin izanaren aurka egitea. 
Egoera horrek elkarteak egindako boikotaren 
garrantzia larriagotzen du, eta aukera ematen 
du, legearen aurka, presio-neurri gisa erabilt-
zeko edozein enpresak garraiolarientzako mer-
kataritza-baldintza onuragarrienak onar ditzan.

Gainera, jurisprudentziaren arabera, 
jokaera lehiakorra, berez, gomendio edo era-
baki kolektibo bera da, praktikara eraman den 
ala ez kontuan hartu gabe.

Era berean, LEK-k praktika adostu gisa 
ulertu zuen, Maersk enpresak kudeatutako 
ontziei dagokienez, Cecotrans eta Tps enpre-
sek Noatum enpresari, aldi berean eta hiru 
egunez elkarren segidan garraio horizontaleko 
zerbitzua emateari uko egin izana. Hitzartutako 
jardueratzat jotzen da enpresak beren artean 
koordinatzeko bidea; akordio bera adostu 
gabe, lehiaren arriskuak enpresen arteko lan-
kidetza praktikoaren bidez jakinaren gainean 
ordezkatzen dituena.

LEKren ustez, bi enpresek zeukaten zer-
bitzua bere osotasunean emateko gaitasuna, 
eta, beraz, enpresek aldi berean izandako 
jokabide berdin-berdinak ez zuen enpresare-
kin lotutako zentzuzko justifikaziorik. Enpresa 
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bakoitzak bere aldetik jokatu izan balu, zer-
bitzua emateko posizioa indartu egingo zate-
keen enpresa estibatzaileari begira, eta horrek 
onura garbia ekarriko lioke garraio-enpresari. 
Jokabide horrek koordinazioa behar zuen ezin-
bestean. 

Era berean, bi enpresen merkatu-kuota 
bateratuak aukera eman zien garraio horizon-
talaren jarduera geldiarazteko edukiontzi-ter-
minalean. 

Tps eta Cecotransek espedientean alega-
tu zuten ez zutela garraio horizontalaren zer-
bitzurik eskaini, garraiolariek Bilboko portuan 
zerbitzua emateari uko egin baitzioten aztertu-
tako egunetan. Hala ere, LEKek adierazi zuen 
espedientepeko enpresak ezin direla hartutako 
erantzukizunetik salbuetsi erantzukizun hori 
zerbitzua emateko ardura duten garraiolariei 
emanez —kooperatibistei edo kontratatutako 
langile autonomoei—; izan ere, bi enpresek 
zuten kontratu bat Noatumekin, eta horrek 
edukiontziak kareletik edukiontzi-terminalera 
eramatera behartzen zituen. 

Era berean, legeak eta jurisprudentziak 
exijitutako baldintzak betetzen al ziren azter-
tu zuen LEK-k, ezinbesteko arrazoi bat zegoela 
egiaztatzeko. Hala, aipatutako baldintzak hiru 
direla ondorioztatu zen: gertakariak urratzai-
learen antolakuntza eta kontrolarekin zerikusi-
rik ez izatea, aurretik sumatu ezinekoa izatea 
eta urratzaileak inolako errurik ez izatea (ger-
takaria saihesteko exijitu daitekeen eginbide 
guztiarekin aritu dela frogatu behar du). Kasua-
ren inguruabarrak aztertu ondoren, ezinbes-
teko arrazoirik ez zegoela ondorioztatu zuen 
LEKek. 

Bestalde, LEKek hutsegite larri gisa sailka-
tu zituen lehiakortasunaren aurkako bi jokabi-
deak: ATAPen gomendio edo erabaki kolekti-
boa eta Cecotrans eta Tps enpresen praktika 
adostua. LDLk oso larri gisa sailkatzen ditu, 
hain zuzen, elkarren artean lehiatzen diren 
enpresen jokabide horiek. Kasu honi dagokio-
nez, gomendio edo erabaki kolektiboa Bilboko 
portuko garraiolari autonomoek osatutako 

elkarteak —ATAP— igorri zuela egiaztatu zuen 
LEK-k, zeintzuk merkatu berean lehiatzen bai-
tira, baita praktika adostua bi enpresek gauza-
tu zutela ere —Cecotrans eta Tps—. Enpresok 
errepide bidezko salgaien garraioan aritzen 
dira eta, beraz, elkarren artean lehiatzen.

Azkenik, LEK-k lehiakortasunaren aur-
kako jokabideak aztertu zituen zer zehapen 
jarri erabakitzeko. Jokabidearen garrantzia 
neurtzeko, edukiontzien garraio horizontala 
portuko jardueraren oinarrizko eta ezinbes-
teko zerbitzua dela aintzat hartu zen, ontzien 
deskarga eraginkorra geldiarazteko ahalmena 
duena. Era berean, honakoak neurtu ziren: Bil-
boko Portuaren nazio-mailako eta nazioarteko 
irudian eta ospean duen eragina eta zama-ont-
zien helmuga gisa eragindako kaltea; termina-
lera garraiatu ez ziren edukiontzien guztizko 
kopurua uztailaren 18, 25 eta 26an kontra-
tatutako epeetan; eta enpresa estibatzaileari 
—Noatum— eta Samaria eta Glüecksburg ont-
ziak kudeatzen zituzten enpresei eragindako 
kalte ekonomikoa.

Hori dela-eta, LEK-k aintzat hartu zituen 
boikot-jokabideen larritasuna eta horiek mer-
katuan dituzten eraginak; praktikaren iraupen 
laburra, zehapen-espedientea ireki eta instruk-
toreak kautela-neurri bat proposatu ondoren 
geldiarazi zen arren; zehapenek boikot-jokabi-
deen gainean ezinbestean izan behar duten 
disuasio-izaera eta erakunde partaideek egin-
dako arau-hausteari dagokion proportzional-
tasuna. Hala, enpresen negozio-bolumenaren 
% 2ari zegokien zehapenak jarri behar zirela 
ondorioztatu zuen, eta ATAPen kasuan, erakun-
dearen kideen zenbatetsitako batez besteko 
bolumen erantsiaren % 2ari zegokienak.

Ehuneko horren aplikazioak honako ze-
hapen hauek ekarri zituen: 800.000 euro, 
ATAPen kasuan; 508.344 euro, Cecotransen 
kasuan; eta 248.308 Tps enpresaren kasuan.

Era berean, arau-haustea dakarten 
jokabideak eta antzeko xedea duten edo ondo-
rio berbera dakarten jokabideak eteteko agin-
du zitzaien zehapena jaso zuten erakundeei.



32

E. Bidasoa Behereko 
Ehorztetxeen ebazpena

FUNERARIA HONDARRIBIA enpresak 
MJGPren –OCASO konpainiaren agentea– eta 
Irungo TABISA ehorztetxearen aurka, besteak 
beste, salaketa jarri ondoren, LEAk informazio 
erreserbatu bat hasiko zuela erabaki zuen, LDL 
hautsi izanaren zantzuak ikertzeko. Fase horre-
tan zehar hainbat jarduketa burutu ziren, adibi-
dez, informazioa lortzeko eta espedientean 
dokumentazioa ofizioz txertatzeko hainbat es-
kaera, baita ikuskapenak ere, hainbat enpresa-
ren egoitzetan. Jarduketa horien emaitza gisa, 
MJGP eta TABISAren aurkako zehapen-espe-
dientea hasteko ebazpena igorri zen, FUNERA-
RIA HONDARRIBIAren merkatu-jarduera eza-
batzeko edo murrizteko praktikak direla-eta. 

MJGPk zein TABISAk, gertakarien berri 
ematen duen pleguaren jakinarazpena jaso 
ondoren, zeinetan zer jokabideren ardura 
zeukaten azaltzen baitzen, itun bidezko amaiera 
ebazteko izapideei hasiera emateko eskaera 
egin zuten; konpromiso-proposamenak 
aurkeztu zituzten horretarako. Aurkeztutako 
konpromiso-proposamenak onargarritzat 
hartu zituen LEAk. Izan ere, espedientea eragin 
zuten lehiaren inguruko jokabide murriztaileak 
ezabatzen ziren, eta interes orokorrerako 
onura sortzen zen, lehiaz gain erabiltzaileek 
ehorzketa-zerbitzuen hornitzailea erabakitzeko 
aukera erreala bultzatzen baitzen. 

Konpromisoen bidez, aseguru-agenteek 
eskaria desbideratzeko duten ahalmena 
ezabatzen zen; eskualdeko ehorztetxe guztiei 
aldi berean informazio egokiaren berri ematen 
zitzaiela bermatzen zen (agenteak kalkulatutako 
ehorzketa-gastuen batezbesteko balioa), 
aseguru-konpainiari zerbitzua zer preziotan 
eman erabakitzeko; agenteak gehieneko 
prezioaren baldintzak betetzen dituen 
ehorztetxeak kontratatzen zituela bermatzen 
zen; informazio-trukea saihesten zen; eta 
ehorztetxeei eskatzen zitzaien gutxieneko 
prezioaren eskakizuna ezabatzen zen.

Horregatik guztiagatik, espedientearen 
zehapen-prozeduraren itun bidezko amaiera 
adostu zuen LEAk, izaera loteslearekin.

F. Herri-lurren ustiapenaren 
ebazpena

LEAk partikular baten idazki bat jaso 
zuen. Bertan azaltzen zuenez, Txintxetruko 
kontzejuak (Donemiliaga, Araba) ukatu egin 
zion kontzeju-erroldan sartzea, idazkiaren ara-
bera, eskatzen ziren baldintza guztiak betetzen 
zituen arren. Ukatze horren xedea izango litza-
teke eskatzailea luberri eta nekazaritza-finka 
komunalen ustiapenetik kanpo uztea.

Isilpeko informazioari hasiera eman on-
doren eta aipatutako administrazio-batzarra-
ren jokabidean lehiaren aurkako jarduerarik 
ote zegoen aztertu ondoren, LEAk ez zuen 
inolako daturik aurkitu eragile ekonomikoen 
arteko akordiorik egin zela edo merkatuaren 
funtzionamendua aldatzeko xedearekin nagu-
sitasunaz abusatu zela egiaztatzeko. 

Era berean, ezin izan da egiaztatu Txin-
txetruko administrazio-batzarrak salatzaileari 
baldintza desberdinak aplikatu zizkiola errol-
dan sartzea eskatu duten gainerako auzotarre-
kin alderatuz.

Ondorioz, Txintxetruko kontzejuko he-
rri-lurren ustiapenaren inguruko zehapen-proze-
durarik ez hastea erabaki zen.

G. Eskola-jantokien ebazpena
Lehiaren Euskal Agintaritzak bere 

zehaztapen-ebazpenean frogatzen du Eusko 
Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko eskola 
publikoetako jantokien kudeaketa zuzenaren 
zerbitzuko sortak hitzarmen bidez banatu 
zirela hamar urtean zehar gutxienez, 2003-
2004 ikasturtetik hasita 2014-2015era arteko 
epearen barnean.
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Eskola publikoetako jantokien kokapenaren 
araberako banaketa geografikoa erabili da sortak 
banatzeko.

Hezkuntza Sailak lizitazioak deitzen 
zituen urtero jantoki-zerbitzuen prestaziorako. 

Lizitazio horiek bi faseko prozedura baten bidez 
burutzen ziren. Lehen fasean zerbitzua emateko 
gaitasuna egiaztatu behar zuten enpresek, 
aurretik exijitutako baldintzen arabera. Hauek 
izan ziren homologazioen emaitzak:

enpresak 2003ko 
homologazioa

2005eko 
homologazioa

2008ko 
homologazioa

2011ko esparru 
akordioa

TAMAR 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-5 1-2-3-4-5

EUREST 1-2-3-4-5 1-2-3 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6-8-9

GOÑI 1-2-3-4-5-6-8 1-2-3-6-8 1-2-3-6-8 1-2-3-4-5-6

BASKA 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

GASCA 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

AUZO LAGUN 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

MAGUI 8 8 8 9-10

ENPRESA BAKOITZA ZEIN SORTATAN HOMOLOGATU ZEN
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2003-2015 ALDIKO ESLEIPENAK

1.SORTA 2. SORTA 3. SORTA 4. SORTA 5. SORTA 6. SORTA 7. SORTA 8. SORTA

2003-04 TAMAR EUREST GOÑI BASKA GASCA AUZO 
LAGUN 

AUZO 
LAGUN MAGUI 

2004-05 TAMAR EUREST GOÑI BASKA GASCA AUZO 
LAGUN 

AUZO 
LAGUN MAGUI 

2005-06 TAMAR EUREST GOÑI BASKA GASCA AUZO 
LAGUN 

AUZO 
LAGUN MAGUI 

2006-07 TAMAR EUREST GOÑI BASKA GASCA AUZO 
LAGUN 

AUZO 
LAGUN MAGUI 

2007-08 TAMAR EUREST GOÑI BASKA GASCA AUZO 
LAGUN 

AUZO 
LAGUN MAGUI 

2008-09 TAMAR EUREST GOÑI BASKA GASCA AUZO 
LAGUN 

AUZO 
LAGUN MAGUI 

2009-10 TAMAR EUREST GOÑI BASKA GASCA AUZO 
LAGUN 

AUZO 
LAGUN MAGUI 

2010-11 TAMAR EUREST GOÑI BASKA GASCA AUZO 
LAGUN 

AUZO 
LAGUN MAGUI 

2011-12 Enpresa berberek bete zuten zerbitzua, aurreko kontratuaren luzapen bitartez

2012-13 Enpresa berberek bete zuten zerbitzua, aurreko kontratuaren luzapen bitartez

6. SORTA 7. SORTA 8. SORTA 9. SORTA 10. SORTA

2013-14 TAMAR EUREST GOÑI BASKA AUZO 
LAGUN 

AUZO 
LAGUN 

AUZO 
LAGUN MAGUI MAGUI 

2014-15 TAMAR EUREST GOÑI BASKA AUZO 
LAGUN 

AUZO 
LAGUN 

AUZO 
LAGUN MAGUI MAGUI 

Bigarren fasean sorta bakoitzaren kontratua 
lortzeko lehiatu behar zuten.

Lehen fasea gainditu ondoren, 
homologazio-fase edo Esparru-akordioaren 
fase deiturikoa, zehatutako zortzi enpresak 
baino ezin ziren sorten alde lehiatu.

LEAk frogatutzat jo du zehatutako zortzi 
enpresek uko egin ziotela sorta guztietan 
lehiatzeari, gaitasuna zutela egiaztatu zuten 

arren. Horretarako, sorta-banaketa bakarra 
lortzeko helburuarekin, eskaintzak aurkezteko 
jarraibideak adostu zituzten. Modu horretan, 
zehatutako enpresek praktika bat adostu zuten 
ikertutako urte guztietan zehar, bakoitzak 
jantoki-zerbitzua sorta bakarrean emango zuela 
bermatzeko, hitzarmenaren bidez garestitutako 
prezioan, koadro honetan jasotzen den bezala:
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Praktika adostua dela are argiago ikusten da 
homologaziotik/Esparru-akordiotik eratorritako 
bigarren eta hirugarren kontratuetan, hau da, 

zazpi ikasturtean zehar, enpresak sorta bakarrera 
aurkezten baitira hainbat sortatara homologatuta 
dauden arren.

IKASTURTEA KONTRATUA TAMAR EUREST GOÑI BASKA GASCA AUZO 
LAGUN MAGUI

2003-04 1. kontratu 
eratorria 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

1-2-3-4-

5-6-8
1-2-3-4-
5-6-8

1-2-3-4-5-
6-7-8

1-2-3-4-5-
6-7-8 8

2004-05 2. kontratu 
eratorria 1 2 3 4 5 6-7 8

2005-06 1. kontratu 
eratorria 1-2-3-4-5 1-2-3 1-2-3-6-8 1-2-3-4-

5-6-7-8
1-2-3-4-5-
6-7-8

1-2-3-4-5-
6-7-8 8

2006-07 2. kontratu 
eratorria 1 2 3 4 5 6-7 8

2007-08 3. kontratu 
eratorria 1 2 3 4 5 6-7 8

2008-09 1. kontratu 
eratorria 1-2-3-5 1-2-3-4-5 1-2-3-6-8  2-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-

6-7-8 8

2009-10 2. kontratu 
eratorria 1 2 3 4 5 6-7 8

2010-11 3. kontratu 
eratorria 1 2 3 4 5 6-7 8

2011-12 - - - - - - - -

2012-13 1. kontratu 
eratorria 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-

6-8-9
1-2-3-4-

5-6

1-2-3-4-
5-6-7-8-
9-10

1-2-3-4-5-
6-7-8-9-10

1-2-3-4-5-
6-7-8-9-10 9-10

2013-14 2. kontratu 
eratorria 1 2 3 4 5 6-7-8 9-10

2014-15 3. kontratu 
eratorria 1 2 3 4 5 6-7-8 9-10

ENPRESEK KONTRATU ERATORRIETAN LIZITATUTAKO SORTAK

Lehia-baldintza arruntetan, enpresek 
sorta batera baino gehiagora lizitatuko zuketen, 
eskaintza lehiakorragoak eginez, sortaren 
batean esleipendun suertatzeko aukera 
gehiago izateko. Sorta bakar batera lizitatzea 
eta egindako eskaintza aurkeztutakoen arteko 
onena ez izatera arriskatzea arrisku onartezina 
litzateke enpresaren ikuspuntutik, adostutako 
praktika bat dagoelako ez bada.

Gogoeta horrek garrantzi berezia hartzen 
du kontuan hartzen bada sektore publikoak 
pisu espezifiko handiagoa duela enpresek 
eskola-jantokien arloan duten fakturazioan: 
% 75 batez beste, sektore pribatuko % 
25en aldean. Hau da, kontratu publiko horiei 
eustea funtsezkoa da enpresa horien ohiko 
kudeaketan.

LEAk bere ebazpenean adierazten du 
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sortak zortzi enpresen artean banatzean 
enpresek merkatua banatu zutela, eta beraz, 
arau-hauste oso astun bat egin zutela LDLren 
arabera, enpresen artean adostutako edozein 
praktika debekatzen baitu horrek, merkatuko 
lehia murrizteko helburua baldin badu.

Praktika horrek intzidentzia oso altua du 
euskal gizartean; izan ere, biztanle kopuru handi 
bati eragiten dio, eta Eusko Jaurlaritzak kostuen 
zati bat finantzatzen du, zuzenean (aurrekontuaren 
% 35) nahiz zeharka (ikasleentzako diru-laguntzen 
bitartez).

Hain epe luzean lehiakortasunik egon 
ez izanak kostu handiagoak ekarri dizkio 
Gobernuari. Horren adierazle da 2015-2016 
ikasturtean, zehapen-espedientea ireki eta 
ondorengoan, zerbitzuaren kostuan zazpi milioi 
euroko beherapena egon zela egiaztatu izana, 
kalitateari inolako kalterik eragin ez zion arren.

Zortzi enpresen zehapenek 18.464.601,99 
euroak gainditzen zituzten guztira. LEAk inoiz 
jarri duen zehapenik altuena da. Hala ere, 
nahitaezkoa da ikertutako epearen bitarteko 
kontratuaren aurrekontuarekin alderatzea, 854 
milioi eurokoa izan baitzen.

Zehapenak kalkulatzeko aintzat hartu da 
LDLk, arau-hauste oso astunen kasuan, au-
rreko ekitaldian enpresek guztira izan duten 
negozio-bolumenaren % 10era arteko isunak 
jartzea ahalbidetzen duela. LEAk honako hauek 
hartu ditu oinarri gisa zehapenak kalkulatzeko: 
enpresa bakoitzaren negozioen bolumena, 
enpresek arau-haustean izandako partaidetza, 
hamar urtean zehar jokabide horrek izan duen 
errepikapena, kontratu horiek fakturazioaren 
guztizko zenbatekoan duten pisua eta era-
ginpeko merkatuaren garrantzia. Elementu ho-
rietatik atera da isunen amaierako bolumena; 
enpresen negozio-bolumenaren % 7,40 eta % 
3,05 artean aldatzen da hori.

H. Arabako Haginlarien 
Elkargoak sinatutako 
konpromisoen ez-betetzeari 
buruzko ebazpena

ELEKek 250.000 euroko isuna jarri zion 
Arabako Haginlarien Elkargoari eta 10.000 
euroko zehapena horren presidenteari, LDLren 
arau-hauste oso astun bat dela-eta.

Zehatutako gertakariek 2016ko 
martxoaren 27an komunikabide batean 
argitaratutako elkarrizketa batean dute jatorria. 
Bertan, Elkargoko presidenteak balorazio 
negatiboak egiten zituen zenbait dentistek 
zerbitzu-prestazioak emateko dituzten moduen 
inguruan. Elkarrizketa argitaratu ostean, hortz-
klinika baten salaketa jaso zen, adierazpenek 
kalte egiten ziotela irizten baitzuen.

Lehenago, 2015eko urriaren 27an, LEK-k 
ebazpen bat eman zuen, zeinetan Arabako 
Haginlarien Elkargoari ireki zitzaion espedientea 
zehapenik gabe amaitzea onartzen baitzen. 
Publizitatea egiteagatik hasi zen hori; izan ere, 
zenbait hortz-klinikek emandako zerbitzuen 
inguruko zalantza eragiten zien hiritarrei, eta 
«konfiantzazko» dentistengana bideratzen 
zituen pazienteak. Zehapena saiheste 
aldera, dentistek produktuak edo zerbitzuak 
merkaturatzeko erabiltzen dituzten moduen 
inguruko balorazio publiko edo pribaturik ez 
egiteko konpromisoa hartu zuen elkargoak 
(kasu zehatzetan epaitegi-erreklamazioak 
egitea salbu). Zenbait enpresa-ereduren 
ospea ez kaltetzean zetzan, elkargoak berak 
ez baitzuen frogatu eredu horien inguruan 
mediku-praxi txarrik, publizitate iruzurtirik edo 
pazienteen osasunerako arriskurik zegoenik.

Amaiera itundu bidez amaitutako 
espedientea zaintzeko hasi zen espediente 
horretan, LEKek frogatutzat jo zituen bai 
elkarrizketaren existentzia bai horren edukia, 
eta, beraz, elkarrizketa horren argitalpena 
arau-hauste oso astun gisa ulertu zuen, LDLren 
62.4 artikuluak zehaztutakoaren arabera. 
Artikuluak arau-hauste gisa tipifikatzen du 
Lege hori aplikatze aldera hartutako ebazpen, 
akordio edo konpromiso batean zehaztutakoa 
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ez betetzea edo haustea. Kasu honetan, 
aipatutako LEKen ebazpena da, 2015eko 
urriaren 27koa, bete gabekoa.

LEKen iritziz, Elkargoaren presidenteak 
egindako adierazpenek zenbait merkataritza-
eredu –guztiz legezkoak direnak– odontologia-
zerbitzuak emateko desegokiak direlako 
kontzientzia eragiten zuten pazienteengan. 
Gainera, zalantza eragiten zutela irizten zuen 
legeak ezarritako betekizunak gainditu dituzten 
zenbait profesionalek zerbitzuak modu egokian 
emateko duten gaitasunaren inguruan.

Hala ere, arau-haustea oso astuna zenez, 
LEK-k erabaki zuen, proportzionaltasun-
printzipioaren mesedetan, LDLn ezarritako 
tartearen beheko erdian kokatzen den 
zehapen bat ezartzea (aurreko urteko negozio-
bolumenaren % 10era artekoa), kontuan 
hartuta, gainera, elkargoaren kasuan, horren 
kide direla bai zehatutako jokabidearen onurak 
jasoko lituzketen eragileak bai kalteak jasan 
zituztenak.

LEK-k, aldiz, arazo juridiko batekin egin 
zuen topo; izan ere, elkargoak negozio-bolu-
menik ez duenez, LDLren 63.3 artikulua apli-
kagarria litzateke, eta beraz, kasu horretan 
10 milioi eurotik gorako isuna jarri beharko 
litzateke. Elkargoari zenbateko horren balioko 
isun bat jartzekotan jurisprudentziak eskatzen 
duen proportzionaltasun-printzipioa urratuko 
litzatekeenez, elkargoaren negozio-bolume-
naren zenbatespen bikoitza egin zuen LEK-k. 
Hala, bolumen hori balioesteko, presidenteak 
aitortutako negozio-bolumena oinarritzat hartu 
eta elkargoak biltzen zuen kide kopuruarekin 
biderkatu zuen, eta era berean, EAEko etxeek 
odontologoan duten guztizko gastua eta batez 
besteko gastua aztertu zituen, estatistika-datu 
ofizialak erabiliz.

4. Zaintzako espedienteak

A. Bizkaiko Arkitekto eta 
Aparejadore Teknikoen 
Elkargo Ofiziala

2015eko uztailaren 30ean amaitutzat 
ematen da LEKren amaiera itunduko ebazpe-
nean, 2014ko ekainaren 25ekoan (2014ko 
ekainaren 30ean jakinarazi zen), onartu zi-
ren konpromisoen betetzeari loturiko zaint-
za. Elkargoak hartutako konpromiso horien 
helburua zen Peritu Judizialen Elkargoan ez 
zeuden profesionalek peritu judizialen zerren-
detan sartzeko zituzten baldintzek eragindako 
lehia-arazoak konpontzea. 

Hartutako konpromisoen artean, LEK-k 
emandako ebazpena 12 hilabeteko epean 
argitaratu beharra zegoen, elkargoaren web 
orrian.

IZk elkargoaren web orria kontsultatu du 
aldian-aldian, eta konpromiso hori bete dela 
egiaztatu du.

B. Euskadiko Biologoen 
Elkargo Ofiziala

2014ko ekainaren 10eko ebazpenean, 
Euskadiko Biologoen Elkargoaren 04/2013 ze-
hapen-prozeduraren amaiera itundua adostu 
zuen Lehiaren Euskal Kontseiluak. Ebazpena-
ren I. eranskinean jasotako konpromiso-propo-
samenean ezarritako betebeharrak bete behar 
zituen Elkargoak. 

Prozedura ofizioz hasi zen, elkargoak web 
orrian Elkargo-bisaren Erregelamendua eta 
Zerbitzu Profesionalen Kontratua argitaratu zi-
tuela egiaztatu zenean. Dokumentu horietatik 
ondoriozta zitekeen, alde batetik, Elkargo-bisa 
nahitaezkoa zela –Legeak derrigortasun hori 
zehazten ez duen kasuetan– eta, bestetik, 
klausulek biologoen zerbitzu-prestazioaren 
baldintzen homogeneizazioa errazten zutela 
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(ordainsariak, gastuak eta aurrerakinak, or-
dainsarien, gastuen eta aurrerakinen ordainke-
ta-unea, berandutza-interesak).

Biologoen Elkargoak konpromiso hauek 
hartu zituen: Elkargo-bisaren Erregelamendua 
eta Zerbitzu Profesionalen Kontratua kentzea 
eta, kasua izatekotan, aldatzea; espediente 
horren xede izandako erabakiak elkargoko ki-
deei jakinaraztea eta web orrian argitaratzea; 
eta web orriko edukia azkar aldatzea. LEAko 
Kontseiluaren ustez, konpromiso horiek argi 
eta ezbairik gabe konpontzen zituzten haute-
mandako lehia-arazoak.

Konpromisoak betetzen eta gauzatzen 
direla egiaztatu du LEAk. Horien artean, eba-
zpenaren edukia eta ebazpenari erantsitako 
konpromisoak web orriko toki nabarmen ba-
tean argitaratzeko konpromisoa zegoen, ha-
mabi hilabeteko epean zehar gutxienez. Web 
orriaren jarraipen iraunkorra egin da betebehar 
hori indarrean egon den bitartean, eta LEKren 
ebazpenak zehazten dituen hedapen-konpro-
misoak bete direla egiaztatu da.
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C. Arabako Haginlarien 
Elkargoa

2015eko urriaren 27an LEK-k ebazpen 
bat eman zuen, zeinetan Arabako Haginlarien 
Elkargoari ireki zitzaion espedientea zehape-
nik gabe amaitzea onartzen baitzen. Zehapena 
saiheste aldera, prezioen inguruko gomendio 
zuzen edo zeharkakorik barne hartzen zuen pu-
blizitaterik ez egiteko konpromisoa hartu zuen 
elkargoak. Horrez gain, dentistek produktuak 
edo zerbitzuak merkaturatzeko erabiltzen di-
tuzten moduen inguruko balorazio publiko edo 
pribaturik ez egiteko konpromisoa hartu zuen 
(kasu zehatzetan epaitegi-erreklamazioak egi-
tea salbu). Zenbait enpresa-ereduren ospea ez 
kaltetzean zetzan, elkargoak berak ez baitzuen 
frogatu eredu horien inguruan mediku-praxi 
txarrik, publizitate iruzurtirik edo pazienteen 
osasunerako arriskurik zegoenik.

2016ko martxoaren 27an elkargoaren 
presidentearen adierazpen batzuk argitaratu 
ziren komunikabide batean. Bertan, balorazio 
negatiboak egiten zituen zenbait dentistek pro-
duktuak edo zerbitzuak merkaturatzeko era-
biltzen dituzten moduen inguruan.

2016ko apirilaren 12an hortz-klinika ba-
ten salaketa jaso zen, presidentearen adiera-
zpenek kalte egiten ziotela irizten baitzuen.

Elkargoak eta presidenteak beraiek aur-
keztutako konpromisoak eta 2015eko urriaren 
27ko ebazpenari gehitutakoak bete ez zituzte-
la frogatu ondoren, ikerketa-zuzendariak beste 
zehapen-espediente bat ireki zuen.

D. Bidasoa Behereko 
Ehorztetxeak

2016ko urtarrilaren 20an LEK-k eman-
dako amaiera itunduko ebazpenean, Bida-
soa Behereko Ehorztetxeen espedienteari 
buruzkoan, alderdiek nahitaez bete beharreko 
hainbat konpromiso ezarri ziren, espedienteari 
berari bide eman zioten, eta lehia murrizten 
zuten jarduerak deuseztatze aldera. 

Konpromisoak betetzen direla errazago 
egiaztatu ahal izateko, bai TABISAk bai MJGP 
OCASOren agenteak IZri dokumentazio jakin 
bat aurkeztu behar diotela zehaztu zen. Doku-
mentazio hori urtean bitan igorri behar dute 
gutxienez, ebazpena eman eta ondorengo ho-
geita lau hilabetetan. 

Ekitaldi honetan zehar, eskatutako doku-
mentazioa nahitaezko epeen barnean igorri 
dute alderdiek, eta IZk zaintzarako beharrezko 
diren egiaztapenak gauzatu ditu. 

MJGPk inguruko ehorztetxeei aldibereko 
komunikazioak igortzen zaizkiela egiaztatu du, 
horien bidez ehorzketa-gastuen batezbesteko 
balioaren eta konpainiak bermatutako 
kapitalaren –zerbitzua normala, erdi-mailakoa 
edo goi-mailakoa den aintzat hartuz– berri 
emateko eta prezio inguruko xehetasunak 
eskatzeko, gutxieneko preziorik gabe. Ondoren, 
amaiera itunduan adostutako jarduketa-
protokoloak jarraitu dituztela egiaztatzen duen 
dokumentazioa igorri du epearen barnean, 
bai polizak kontratatzeko unean (eskualdeko 
ehorztetxeen eta eskaintzen diren zerbitzuen 
inguruko informazioa, horiei uko egiteak 
dakarren prezio-jaitsierari eta aldea jasotzeko 
eskubideari aipamen eginda) bai heriotza 
gertatzen den unean (eskualdean lan egiten 
duten ehorztetxeen zerrenda eta eskaintzen 
dituzten zerbitzuena, horiei uko egiteak 
dakarren prezio-jaitsierari, aldea jasotzeko 
eskubideari eta zerrendako ehorztetxeen 
zerbitzuak ez erabiltzeko eskubideari aipamen 
eginda). Horrez gain, kontratatutako heriotza-
poliza berrien inguruko informazioa igorri 
du informazio-eranskinen kopiekin batera, 
baita erantzundako heriotza-kasuen zerrenda 
eta dagozkion eranskinak ere, protokoloen 
arabera.

TABISAk, bere aldetik, aseguru-konpai-
niekin inolako kontratu esklusiborik sinatu ez 
duela jakinarazi digu, eta OCASOri bidali diz-
kion 2016ko aurrekontuak helarazi dizkigu. 
Era berean, prezioen inguruan argitaratutako 
informazio publikoaren argazkiak bidali diz-
kigu, baita zerbitzu eskatzaileek sinatutako 
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dokumentuak ere, non ikus baitaiteke TABISAk 
eskainitako prezioen eta zerbitzu jakinari uko 
egiteagatik prezioa jaisteko aukeraren berri 
izan dutela. 

E. Egoitzen farmazia-
zerbitzuak 2

2014ko irailaren 4ko Ebazpenean, 
ARABAKO FARMAZIALARIEN ELKARGO 
OFIZIALAk, BIZKAIKO FARMAZIALARIEN 
ELKARGO OFIZIALAk, GIPUZKOAKO FARMA-
ZIALARIEN ELKARGO OFIZIALAk, ARABAKO 
FORU ALDUNDIAk, BIZKAIKO FORU ALDUN-
DIAk, GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAk eta 
EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN SAILAk ha-
sitako zehapen-prozeduraren amaiera itundua 
adostu zuen Lehiaren Euskal Kontseiluak, eta 
baliozkotzat jo zituen Osasun Sailak proposa-
tutako konpromisoak, ebazpenaren I. Eranski-
nean jasotzen direnak; Arabako Farmazialarien 
Elkargo Ofizialak proposatutakoak, II. Erans-
kinean jasotzen direnak; Bizkaiko Elkargo Ofi-
zialarenak, III. Eranskinean jasotzen direnak; 
Gipuzkoako Elkargo Ofizialarenak, IV. Erans-
kinean jasotzen direnak; Arabako Foru Aldun-
diarenak, V. Eranskinean jasotzen direnak; 
Bizkaiko Foru Aldundiarenak, VI. Eranskinean 
jasotzen direnak eta Gipuzkoako Foru Aldun-
diarenak, VII. Eranskinean jasotzen direnak.

Konpromiso nagusia honako hau zen: 
Euskal Autonomia Erkidegoaren Ordenazio 
Farmazeutikoari buruzko ekainaren 17ko 
11/1994 Legeak 27. artikuluan xedatu-
takoaren arau-garapena bultzatzea, zentro 
sozio-sanitarioetan farmazia-prestazioekin 
eta horien ordenazioarekin lotutako alderdiak 
arautuko dituen Dekretu bat onartuz, azken 
buruan farmazia-prestazioaren berrantolake-
ta ezarriko duena, betiere, apirilaren 20ko 
16/2012 Errege Lege Dekretuak, osasun-sis-
tema nazionalari eusteko eta haren presta-
zioen kalitatea eta segurtasuna hobetzeko 
urgentziazko neurriei buruzkoak, 6. artikuluan 

xedatutako irizpideekin bat etorrita. Dekre-
tuak lehiari buruzko araudia errespetatu be-
harko du, eta horretarako, sektoreko eragileek 
merkatura modu askean jotzeko aukera izatea 
bermatuko du, baita horien arteko lehia askea 
ere, araututako sektore honetan legeak ezarri-
tako mugen barruan, betiere.

Amaiera itunduan adostutako konpro-
misoak betetzeko, 2016ko otsailaren 18an, 
Zentro sozio-sanitarioetako farmazia- eta sen-
dagai-gordailuen zerbitzuen erregulazioa ga-
ratzen zuen dekretu-aurreproiektua bidali zion 
Osasun Sailak LEKri, lehiari buruzko araudia 
betetzen zuela egiaztatzeko helburuarekin. 
LEK-k Osasun Sailari eman zion erantzunean 
aurreproiektuan egin behar ziren aldaketak 
adierazi zituen, lehiari buruzko erregulazioa 
betetzeko.

5. MLBNri bidalitako auziak

A. Automobilismo Federazioa  
2016ko urtarrilaren 7an, Lehiaren 

Euskal Agintaritzak (LEA) posta elektroniko 
korporatiboan, <infocompetencia@avdc.eus>, 
kontsulta bat jaso zuen. Prezioen inguruko itun 
bat aipatzen zen bertan, autonomia-erkidego 
gehienetako automobilismoko lurraldefede-
razioetako zuzendaritza-batzordeen artekoa, 
kirol hori praktikatzeko eta garatzeko beharrezko 
diren lizentziei buruz.

Jarduketa horretatik Lehiaren Defentsa-
rako Legea hautsi izanaren arrazoizko zantzuak 
ondoriozta zitezkeen, eta autonomia-erkidegoz 
gaindiko eremuari eragiten zion. Hori dela-eta, 
Estatuak eta autonomia-erkidegoek Lehiaren 
Defentsaren Arloan dituzten Eskumenen Koor-
dinazioari buruzko1/2002 Legearen 1.1 artiku-
luak zehazten duenaren arabera, auzia ezagutze-
ko eskumena Merkatuen eta Lehiaren Batzorde 
Nazionalari zegokiola irizten zuen LEAk, eta ho-
rrela jakinarazi zuen aipatutako legean ezartzen 
den esleipen-prozeduraren bitartez.
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B. Arrantza-sektorearen 
akordioa

Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA) 
2016ko maiatzaren 3an El Correo egunkariak 
argitaratutako «La flota se autorregula para evi-
tar una guerra de precios con la anchoa» izen-
buruko artikuluaren berri izan zuen LEAK berak 
hiritarren salaketak jasotzeko ireki duen <info-
competencia@avdc.eus> helbidean jasotako 
posta elektroniko baten bidez aurkeztutako 
erreklamazio bati esker.

Deskribatutako jarduketa horretatik Le-
hiaren Defentsarako Legea hautsi izanaren 
arrazoizko zantzuak ondoriozta zitezkeen, eta 
jarduketak berak autonomia-erkidegoz gain-
diko eremuari eragiten zion. Hori dela-eta, 
Estatuak eta autonomia-erkidegoek Lehia-
ren Defentsaren Arloan dituzten Eskumenen 
Koordinazioari buruzko 1/2002 Legearen 1.1 
artikuluak zehazten duenaren arabera, auzia 
ezagutzeko eskumena Merkatuen eta Lehia-
ren Batzorde Nazionalari zegokiola irizten zuen 
LEAk, eta horrela jakinarazi zuen aipatutako 
legean ezartzen den esleipen-prozeduraren bi-
tartez.

C. Farmazia-kosmetikoak  

2016ko urtarrilaren 25ean, LEAk posta 
elektroniko korporatiboan farmazia-titular ba-
ten kontsulta bat jaso zuen. Igorleak aholku-
laritza eskatzen zuen zenbait kosmetika-pro-
dukturen prezioen gainean egindako ustezko 
inposaketa baten inguruan. Markaren anpoi-
la proteoglikanetan oinarritzen zen gatazka, 
beste produktu batzuetara ere heda zitekeen 
arren.

Farmaziaren eta laborategietako 
merkataritza-ordezkariaren artean trukatutako 
mezu elektronikoetan gutxieneko prezioak 
inposatzen direla ikus daiteke, horiek jarri ezean 
hornidura etengo denaren mehatxupean.

Azaldutako gertakarietatik ondoriozta 

daiteke LDL hautsi izanaren zantzuak daudela, 
zehapen-espediente baten objektu izan dai-
tezkeenak.

Jarduketak autonomia-erkidegoz gaindi-
ko esparruari eragiten dionez, Merkatuen eta 
Lehiaren Batzorde Nazionalari igorri zitzaion 
espedientea.

6. Lankidetza EAEko Auzitegi 
Nagusiko Fiskaltzarekin

LEAk Euskal Autonomia Erkidegoko Fis-
kaltza Nagusiari jakinarazi dionez, abian diren 
zehapen-espedienteen inguruko informazioa 
filtratu da.

Arabako lan publikoei buruzko 
espedienteari dagokionez, zehazki, bi albiste 
bidali zitzaizkion, zeinak espedientean 
emandako ebazpen-proposamenaren inguruko 
informazio xehea ematen baitzuten. Arabako 
Fiskaltzak ikerketa-eginbideak hasi zituen, 
eta horien bidez espedientearen kopia osoa 
helaraz zezala eskatu zion LEAri. Hori helarazi 
ondoren, eginbideak artxibatzea adostu zuen 
fiskaltzak, ezin baitzen frogatu egitateak arau-
hauste penalak zirenik.

Era berean, Bilboko Portuko boikota dela-
eta irekitako zehapen espedientearen inguruko 
informazioari dagokionez, posta elektronikoko 
helbide batetik hainbat enpresatara filtrazioak 
egon zirela jakin izan zuen LEAk, enpresa 
horiek espedienteko alderdi interesdunak 
ez ziren arren. Mezu elektronikoa jaso zuten 
enpresetako batzuei eta espedientatutako 
garraio-kooperatiba batek jarritako salaketari 
esker izan zuen LEAk horren berri. Hori guztia 
Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiari 
helarazi zitzaion. Zehapen-espedientearen 
azken ebazpena eman ondoren, filtrazioa salatu 
zuen kooperatibak, aipatutako ebazpenean 
zehatua izan denak, zenbait ikerketa-jarduketa 
gauzatzeko eskatu zion LEAri Ertzaintzarekin 
eta polizia judizialarekin batera. Eskaera, 
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berriz ere, Bizkaiko Fiskaltzari helarazi zitzaion, 
eginbideetan bertan horren berri izan zezan. 

Bizkaiko Fiskaltzak LEAri jakinarazi zion 
ez zuela hori ikertu behar; izan ere, Barakal-
doko Instrukzio Epaitegi batean arrazoi ber-
bera zela-eta prozedura bat jarraitzen ari ziren 
jada.

Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagu-
siak eskola-jantokien espedientearen kopia 
eskatu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko 
gobernuak –LEAk hartutako zehapen-ebazpe-
naren harira– fiskaltzaren aurrean jarri zuen 
salaketaren ondorio gisa.

Azkenik, errepide bidezko garraioaren 
inguruko zehapen-espedienteari dagokionez –
abenduan hainbat etxebizitza-ikuskaritza egin 
ostean oraindik ere abian dago hori–, Fiskaltza 
Nagusiari ere bidali zaizkio egunkarietako 
albisteak, espedientearen izapidetzeko 
prozesuan igorritako idatzien filtrazioak egon 
direla egiaztatzen baitute LEAren ustez, albisteek 
idatzi horien inguruko ezagutza sakona jasotzen 
dutelako.  

Zehapen-prozeduraren arabera, alderdiek 
badute datuak eta dokumentuak ezagutzeko 
eskubidea, konfidentzialak ez diren bitartean, 
haien eskubideak defendatzeko aukera izan 
dezaten. Era berean, prozedura gauzatu 
bitartean lortzen duten informazio guztia 
sekretuan gordetzeko betebeharra ere badute. 
Prozeduran parte hartzen duten guztiek, 
tramitatzen dutenek, duten kargua edo lanbidea 
dela-eta ezagutzen dutenek edo prozeduraren 
beraren parte izateagatik ezagutzen dutenek 
diziplina-erantzukizuna dute, baita zigor-
erantzukizuna edo erantzukizun zibila ere, baldin 
eta informazio hori ezagutarazten badute.

7. LEAren defentsaren arloko 
jardueren garapena

Grafiko honetan bildu dira LEAk erakun-
de autonomo denez geroztik izapidetu dituen 
proiektu guztiak, jarduerako lehen urtean Le-
hiaren Defentsarako Euskal Auzitegiaren azken 
memoriatik landu zirenak izan ezik.

Aztertutako auzi-kopuruaren bilakaera 
gorakorra ikus daiteke urtez urte, lehiaren de-
fentsarako politikaren onuren inguruan euskal 
gizarteak duen kontzientziazio gero eta handia-
goaren eraginez, funtsean.
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Información Reservada ResolucionesIncoaciones Total

Número de proyectos tramitados por la AVC

11

23

8

4

Memoria 1er año

24

8

37

5

Memoria 3er año

34

11

53

8

Memoria 4º año

18

27

5
4

Memoria 2º año
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IV

Lehiaren 
sustapena
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LEAk modu aktibo eta zabalean 
sustatzen du EAEko merkatuan 
beharrezko den lehia askea eta 
gardentasuna.  

LEAk modu aktibo eta zabalean sustat-
zen du EAEko merkatuan beharrezko den lehia 
askea eta gardentasuna. Horrek ezin du beste 
modu batera izan, autoritateak irmoki sinesten 
baitu sustapenak efektu positiboak dituela le-
hia-printzipioen hedapenean eta finkatzean. 

Berez, gure eguneroko egitekoan froga-
tu dugunez, lehiaren aldeko kulturaren susta-
penak, lehiakortasunaren aurkako jokabideen 
inguruan sentsibilizatzeaz eta horiek ekiditeaz 
gainera, interes orokorra kaltetzen duten kolu-
sio-jarduketa, neurrigabe eta desleialen dete-
kzioa sustatzen du. Finean, lehia eraginkorreko 
politika gauzatzeko oinarrizko funtzioa da sus-
tapena, eta gizarte-ongizatearen hobekuntza 
du azken helburu.

Abian jarri diren jarduketa askoren jato-

rrian ikus daiteke LEAk sustapenaren alde egi-
ten duen apustu irmoa; adibidez, txostenen % 
31 ofizioz hasi direla aipatu behar da. 

Sustapena tresna aldakorra da, eta 
jarduketa formal eta informal ezberdinen 
multzo batean hezurmamitzen da: txostenak, 
kontsulta-ebazpenak, partaidetza unibertsitate- 
eta graduondoko-programa akademikoetan, 
prestakuntza praktikoa lehia-printzipioetan, 
hitzaldiak institutuetan, partaidetza enpresa- 
eta kontsumitzaile-jardunaldietan, mintegien 
antolaketa adituekin, komunikabideetako 
presentzia...

Hartara, zentzu zabalean −gomendioak 
jasotzen dituzten txostenek, azterketek, gidek 
eta proposamenek− ondo erakusten dute zer 
filosofia dagoen autoritate horri ematen zaiz-
kion funtzioen gauzatzean. Jakina, baldintzek 
aukera ematen badute, zehapenik ez dakarten 
jarduerak lehenesten dira zehapena dakarte-
nen gainetik eta Legea baino maila gutxiagoko 
arau juridikoen eta lehian arazoak sortzen di-
tuzten administrazio-jardueren aurkaratzearen 
gainetik. 
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Ekitaldi honetan, profesionalen elkargoen 
inguruko txosten-kopurua murriztu da, aurreko 
urteetan presentzia berezia izan duten arren 
−ikusi bigarren jarduera-urtearen memoria−. 
Txosten horietan behin eta berriz ikusarazi 
dira, bai orokorrean bai kasurik kasu, elkar-
goen arauetan eta jardueretan hautemandako 
gabeziak. Aurretiko sustapen intentsibo horren 
ostean, LEAk hainbat zehapen-espediente hasi 
ditu profesionalen hainbat elkargoren aurka, 
III. atalean ikus daitekeen moduan. Lehiaren 
defentsa.

Bestalde, administrazioaren jarduketaren 
ondoriozko txostenek garrantzi berezia izan 
dute; berez, % 46k helburu hori izan dute. 
Administrazioaren araugintza-eskumenetan 
jatorria duten proiektuak zein ondasunak eta 
zerbitzuak emateko kontratazio publikoaren 
baitako jardueran jatorria dutenak aztertu dira: 
administrazio publikoei zuzendutako txosten 
horiek Legeak LEAri esleitzen dion funtzioa ja-
sotzen dute, eta horren bidez, proposamen ir-
moak zuzentzen ditu merkatuetako lehia man-
tentzeko eta lehengoratzeko1. 

Agindu hori beste Lege batzuek indartzen 
dute, besteak beste, Euskadiko Ekintzaileei eta 
Enpresa Txikiei Laguntzeko Legeak. Horren 
arabera, beharrezkoa da aldez aurretik eta 
nahitaez lehiaren eta enpresa-askatasunaren 
gaineko eraginari buruzko txosten bat igortzea 
kasu hauetan: a) oro har, azken hartzaileak 
herritarrak dituzten eta sektore pribatuak egin 
ditzakeen eta herritarrek nahitaez eskatu edo 

jaso behar ez dituzten zerbitzuak martxan jarri 
aurretik eta b) sektore pribatuak egin ditzakeen 
zerbitzuak merkatukotzat jotako baldintzetan 
egiten dituenari baliabideak eman aurretik, 
euskal sektore publikoak zuzenean nahiz 
partaidetzadun enpresen bidez2.

Izan ere, Administrazio Publikoek jakin 
behar dute merkaturako sarbidea mugatzen 
edo eragozten duten hesiak abian jartzeko edo 
mantentzeko arrazoi bakarra dagoela: beha-
rrezkotasunaren, proportzionaltasunaren eta 
diskriminaziorik ezaren baldintzak. Baldintzok, 
aldi berean, ekonomia-erregulazio eraginko-
rraren printzipioak osatzen dituzte, eta mer-
katu-epaitzak gainditzeko helburua izan behar 
dute3. Lege-hesiek printzipio horiek betetzen 
ez badituzte, ez dute justifikazio ekonomiko 
nahikorik izango, eta eragozpen izango dira 
zerbitzuak libreki emateko, eta, ondorioz, be-
netako lehia izateko merkatu jakin horretan. 

Txostenen xehetasunez gain, memoria 
honek, modu argigarrian, zenbait kontsultari 
emandako erantzunak biltzen ditu. Interesdun 
kontuak argitzen dira horietan, besteak beste, 
zehapenen helmuga, lehiaren arloko arau haus-
te baten edo lehia desleialaren kalteak jasan 
dituztenek kalte eta galerak erreklamatzeko 
dituzten bideak eta gure jarduketa-esparrua... 
Kontsulta asko −horietako batzuek defentsa- 
eta sustapen-arloko jarduketak ekarri dituzte− 
helbide honen bitartez jaso dira: Infocompe-
tencia@avdc.es.

1 Ikusi Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko 2012ko otsailaren 2ko Legearen 3.3.e) artikulua, 2012ko otsai-
laren 9ko EHAA, 29. zk.

2 16/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiei laguntzekoa, 2012ko uztailaren 
6ko EHAA, 132. zk.

3 Zerbitzuen Eskuragarritasun eta Erabilera Askatasunari buruzko Legea (azaroaren 23ko 17/2009 Legea), 
2009ko azaroaren 24ko BOE, 283. zk, Merkatuaren Batasuna Bermatzeko Legeak (abenduaren 9ko 20/2013 Legeak) 
aldatu duena, 2013ko abenduaren 10eko BOE, 295. zk. Testu bateratua: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=-
BOE-A-2009-18731&b=8&tn=1&p=20131210#a5 
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Beste ordena batean, esparru akademi-
kora bideratutako jarduketak azaltzen dira, 
bai alderdi teorikoenean −kontzeptuen heda-
pena− bai praktikan −praktiken programako 
partaideek beren esperientziak deskribatzen 
dituzte−.

Azkenik, gizarte osoari bideratutako jar-
duerak biltzen dira: jardunaldiak eta mintegiak, 
komunikabideetako presentzia edo lehiaren 
defentsaren arloan espezializatutako liburute-
giaren etengabeko eguneratzea.

1. Txostenak

A. LEAren txostenen arloko 
jardueraren bilakaera

Txostenen lanketa goranzko jarduera bat 
da, ondorengo grafikoan ikus daitekeen beza-
la. Hainbat arrazoi daude, besteak beste, LEA-
ren lanaren inguruan gizarteak duen ezagutza 
gero eta handiagoa, autoritateak sustapenaren 
alde egin duen apustu aktiboa eta agenteek 
jarduketak lehiaren arloko legeriara egokitzeko 
duten interesa.

Total

Número de informes tramitados por la AVC

8

39

72

21

Memoria 1er año Memoria 3er año Memoria 4º añoMemoria 2º año

Oharra: Jarduerako lehen urteko memoriari dagokionez, dagoeneko existitzen ez den Lehiaren Defentsarako 

Euskal Auzitegiaren azken memoria argitaratu zenetik landu ziren proiektuak sartu ziren horretan. Laugarren 

urteko memorian, bere aldetik, 2015eko uztailetik 2016ko abendura arteko proiektuak sartzen dira..
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B. Elkargo eta kontseilu 
profesionalekin lotuta

a. Bizkaiko Psikologia 
Elkargoaren estatutuei 
buruzko txostena   
(2016ko apirilaren 26a)
LEAk Bizkaiko Psikologia Elkargoaren es-

tatutu-aldaketari buruzko txostena igorri du. 
Gure antolamendu juridikoak, profesionalen 
elkargoei buruz arautzen duenak, oinarri kons-
tituzionala dauka. Hala ere, elkargoko lanbi-
deetan aritzen direnek lehia askean aritu be-
har dute, eta Lehia Defendatzeko Legea bete 
behar dute, bere osotasunean. Erkidegoko 
Zerbitzuen Zuzentarauaren aplikaziotik erato-
rritako arau-aldaketen ondorioz gertatzen da 
hori, bereziki Aterki Legea eta Omnibus Legea 
izenez ezagunak direnen ondorioz.

LEAk txostenean ondorioztatzen due-
nez, proposatutako aldaketan zenbait artiku-
lu zuzendu beharra dago; izan ere, elkargoek 
lanbideetako jarduna antolatzean, elkargoki-
deen zerbitzuak kontsumitzen eta erabiltzen 
dituztenen interesak ere babestu behar dituz-
te, betiere gizartearen interes eta behar oroko-
rrekin bat.

b. Arabako Gizarte 
Graduatuen Eskola Ofizialaren 
estatutuei buruzko txostena 
(2016ko azaroaren 15a) 

LEAk Arabako Gizarte Graduatuen Es-
kola Ofizialaren estatutu-aldaketari buruzko 
txostena igorri du. Elkargoen jarduketak elkar-
goko kideen interes korporatiboen defentsa 
soilaz harago joan behar du; kontsumitzaileen 
eta erabiltzaileen interesak ere babestu behar 
ditu, gizartearen interes eta premia orokorre-
kin bat etorriz. Gizarte Graduatuaren lanbidea 
lehia askeko araubidean egin behar da, eta 
erabat lotuta dago Lehia Babesteko Legeari, 
lanbidera sartzeari (elkargo bakarreko kide), 

ordainsariak xedatzeari eta elkargoak ordain-
sariak kobratzeari dagokienez.

LEAk txostenean ondorioztatzen due-
nez, Onmibus Legearen ondorengo erregela-
mendu-arau batean jasotzen da gizarte gra-
duatuek elkargoko kide izan behar dutela, eta 
beraz, zuzenbidearen aurkakoa dela eta lehia-
ren aurkako estatutu-arauen deuseztapena 
edota aldaketa eskatzen duela.

C. Arauemaileak

a. Turismo Legearen proiektua 
(2015eko abuztuaren 6a)

LEAk txosten bat igorri zion Euskadiko 
Turismo Lege berriaren Aurreproiektuari; arau 
horren helburua da Euskadiko jarduera turisti-
koaren araudia arautzea, turismo-sektorearen 
antolaketa eta diziplina arautzea, baita turismo 
administrazioen jardueraren printzipioak eta 
irizpenak ezartzea ere.

LEAk txostenean gogorarazten duenez, 
kalitateagatik, prezioagatik eta gainerako ez-
augarriengatik bereizten diren eskaintzak ego-
tea baimendu ez ezik, bermatu ere egin behar 
du administrazioak. Dena dela, salbuespen bat 
dago horretarako, hain zuzen ere, jarduera-arlo 
jakin batean enpresaren askatasuna mugatze-
ko esku-hartzeko beharrizana egiaztatzea. 

LEAren ustez, aurreproiektuko zioen 
azalpenak zehaztasun gutxiko eta interpreta-
zio zaileko helburuak ezartzen ditu. Gainera, 
proiektuak merkatu turistikora sartzeko hesi 
nabariak jartzen dizkie operadore berriei, eta 
beraz, horiek deuseztatzeko eskaera egiten da; 
izan ere, merkatuetako lehia askea babesten 
duten legeekin talka egiten dute. 

Sarbide-hesi horien artean, besteak 
beste, nahitaezko erregistrorako eta 
erantzukizunpeko adierazpenerako sistema 
bat ezarri da turismo-enpresentzako eta horien 
establezimenduetarako edo Euskadin turismo-
jarduera baten titular diren pertsonentzako, 
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justifikatzen zaila denean. Borondatezko 
erregistro-sistema batek babes-helburu 
berbera lor dezake, operadoreek egindako 
eskaintzek eskainitako alojamenduaren 
baldintza osoak betetzen dituztela bermatzen 
bada. Horrexegatik, turismo-etxebizitzen 
erregistroan apartamentu partikularrak eta 
gelen alokairua derrigorrean erregistratu 
beharra aurreproiektutik ezaba dadila eskatzen 
da.

Horrez gain, «ustiapen-unitate bakarraren 
printzipio» eztabaidagarria proiektutik kentzeko 
eskatzen da. Ustiapen-unitatea da: turismoan 
diharduten establezimenduek titular bakar 
bat izatea nork bere burua ustiatzeko. Hala, 
jarduera modu independente eta autonomoan 
garatzea galarazten du, baita batera ustiatzeko 
aukerari jarritako mugak deuseztatzea ere; izan 
ere, establezimenduek «antzeko» kategoria 
eduki behar dute, enpresa bakarrak ustiatu 
behar ditu eta establezimenduen artean 
gehienezko distantzia mantendu behar da.

Turismo-establezimenduetan salmenta 
ibiltaria debekatzeak ez du, ezta ere, inolako 
justifikaziorik; izan ere, orokorrean, ezin da mu-
gatu hainbat jarduera batera gauzatzea. 

Bestalde, «oporretarako» eta «turistiko» 
izendapenak, baita «antzekoak» termino ze-
haztugabea ere, erregistroan inskribatuta ez 
dauden alojamenduetan erabiltzeko debekuak 
ez dio inolako beharri erantzuten eta ez du jus-
tifikaziorik. 

Era berean, honako jarduketa hauek 
merkatuko lehia eraginkorra murrizten dute: 
bitartekaritza-agentzien jarduera mugatzea 
–ezin baitute inolako jarduerarik gauzatu 
turismo-erabiltzaileak hartzeaz eta bidaia-
agentziei zerbitzu turistikoak eskaintzeaz 
gain– eta bidaia konbinatuak merkaturatzeko 
eta antolatzeko jarduera bidaia-agentziei soilik 
baimentzea. Beraz, horiek aurreproiektutik 
ezabatu behar direla adierazten da.

Testuan zehar lehia desleialari eta intru-
sismo profesionalari egiten zaizkion aipamen 
orokorrak eta jarduera klandestinoei egiten 

zaien edozein aipamen ez dira, ezta ere, aurrez 
zehaztutako arau-parametroetara egokitzen.

Arau-hausteen tipifikazioari dagokionez, 
baita horien eraginez aurreproiektuak aurrei-
kusten dituen ondorioei dagokienez ere, neu-
rrigabetzat jotzen dira horiek, merkaturako sa-
rrera eragotzi baitezakete, batez ere operadore 
txikien kasuan.

Azkenik, aurreproiektuak ondoren gauza-
tu beharreko araugintzari gehiegizko aipamena 
egiten diola adierazten da, jarduera turistikoari 
mugak ekar diezazkiokeen arloetan. Hori de-
la-eta, bide horretatik edozein sarrera-hesi 
txertatu nahi izatekotan, honakoak errespeta-
tu eta behar bezala justifikatu beharko ditu: 
legean ezarritako helburu jakin bat lortzeko 
beharrezko dela, helburu berbera lortzeko hori 
baino murrizketa-maila leunagorik duen neu-
rriak ez dagoela, eta diskriminatzailea ez dela.

b. Euskal Kultur Ondareari 
buruzko Lege-proiektua 
(2015eko abuztuaren 17a)

Euskal Kultur Ondareari buruzko Le-
ge-proiektua Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Sailak izapidetu du. Sail horrek txosten 
bat igorri dezan eskatu dio LEAri, bereziki 56. 
artikuluari dagokionez, zeinak kultur ondasun 
higigarrien transakzioen erregistro-liburua 
arautzen baitu, eta 63. artikuluari dagokionez, 
zeinak arkeologia- eta paleontologia-jardueren 
baimena arautzen baitu.

Proiektuaren helburu nagusia, zioen 
adierazpenean ageri denez, kultur ondarearen 
kudeaketa integrala bermatzea da, hau da, alde 
batetik, ondarea identifikatu, dokumentatu, 
ikertu, kontserbatu eta babestuko duen 
kudeaketa, baina horrekin batera haren 
transmisioa, sustapena eta balio-nabarmentzea 
bermatzeko konpromisoa hartuko duena. 
Ondarea babesteko eta sustatzeko eredu 
eraginkorrago bat ezarri nahi du, oraingo eta 
etorkizuneko belaunaldienganako transmisioa 
eta gozamena segurtatuz. Horretaz gainera, 



51

liburutegi, artxibo eta museoen sistemetan 
gure ordenamendu juridikoan egon diren 
aldaketetara egokituta egon nahi du, arlo 
horiek lege-araudi berezkoa jaso baitute. Hori 
lortzeko, aldatu egiten du –guztiz indargabetuz– 
indarrean dagoen Euskal Kultura Ondareari 
buruzko 7/1990 Legea. Horretarako, babes-
eredu bat eratzen du, zioen adierazpenean 
eraginkorragotzat kalifikatu dena. Euskal 
Kultura Ondarea osatzen duten ondareen 
babes-mailen definizioan oinarritzen da hori, 
baita kultur ondare higigarri, higiezin eta ez-
materialaren babes-kategorien zehaztapenean 
ere.

Lege-proiektuaren azterketa zehatzean, 
LEAk honako alderdi hauek aztertu ditu: Kultur 
ondasun higigarriak (56. artikulua) eta Onda-
sun Arkeologiko eta Paleontologikoak (63. ar-
tikulua).

Aurreproiektuaren 56. artikuluak kultur 
ondasun higigarrien transakzioen erregistro-li-
burua arautzen du, eta Euskal Kultur Onda-
rearen Erregistroan inskribatutako ondasun 
higigarrien merkataritzan eskuarki diharduten 
pertsona fisikoek edo erakundeek erregistro-li-
buru bat formalizatu beharko dutela zehazten 
du, ondasun horien gainean egiten dituzten es-
kualdaketak jaso beharko dituena.

Pertsona eta erakunde horiek «erantzu-
kizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko 
dute Eusko Jaurlaritzan kultur ondarearen es-
kumena duen sailean, zeinean adierazi behar-
ko baitute aurreko paragrafoan aurreikusten 
den eskakizuna betetzen dutela eta jarduerak 
irauten duen bitartean transakzioen erregis-
tro-liburua eguneraturik edukitzeko hitzematen 
dutela».

Adierazpen hori administrazio publikoan 
aurkezteak gaikuntza ematen die pertsona fisi-
ko edo erakunde horiei egun horretatik jardue-
ra hori modu mugagabean egiteko. Erantzuki-
zunpeko adierazpena aurkeztearen ondorioz, 
inskribatuta geratuko da ondasunen merkata-
ritzan eskuarki diharduten enpresen fitxategi 
batean.

LEAk adierazi duenez, ez proiektuaren 
zioen adierazpenean ezta justifikazio-memo-
rian ere ez da inon ikusten zein den kultur on-
dasun higigarrien transakzioan eskuarki dihar-
duten pertsona eta erakundeak fitxategi edo 
erregistro batean inskribatzearen helburua: 
zer kontrol ezarriko zaizkien edo zein diren 
erregistroan sartzeko betekizunak. Justifikazio 
hori gabe, LEAk adierazi du ezin dela balora-
ziorik egin, eta, horrenbestez, ez dela ulertzen 
haren beharrezkotasuna, proportzionaltasuna 
eta diskriminaziorik eza. Azpimarratu beharra 
dago beste autonomia-legedietan ez dela es-
katzen erregistro batean inskribatuta egotea 
aipaturiko transakzioak egiteko.

Bestalde, artikulu horretan ezartzen da 
kultur ondasun higigarrien merkataritzan es-
kuarki diharduten eragile ekonomikoek liburu 
espezifiko bat eduki behar dutela, zeinean 
kultur ondasun higigarri horien transakzioak 
islatuko diren. Liburuan, transakzio gai den on-
dasunaren identifikazioko datuak eta argazkia 
agertu beharko dira, gutxienez, bai eta tran-
sakzio horretan esku hartzen duten alderdien 
identifikazioa ere. 

LEAk aditzera eman du transakzioaren 
objektu diren ondasunek —Euskal Kultur On-
darearen ondasun higigarriek— eta horiek 
kontserbatzeko eta babesteko Aurreproiektuan 
aitortzen den helburuak izaera berezia dutela, 
eta beraz, transakzio-erregistro bat gauzatzeko 
beharra justifikatzen duela. Kontuan hartuta 
transakzioaren objektu diren ondasunek (higi-
garriek) berezko izaera dutela, Euskal Kultur 
Ondare gisa kalifikatuak izan direla eta onda-
sun mota horiek Autonomia Erkidegoarentzat 
interesa dutela, aipatutako eskakizuna pro-
portzionala dela ondoriozta daiteke.

Ondasun Arkeologiko eta 
Paleontologikoari dagokionez, 
aurreproiektuaren 63. artikuluak zehazten 
duenez, dagokion Foru Aldundiak aurrez eman 
beharko du baimena EAEren lurralde-eremuan 
arkeologia eta paleontologiazko, lurreko nahiz 
urpeko lanak egiteko. Baimenaren titularrak 
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pertsona fisiko bat izan beharko du, eta 
baimentzen diren jarduera arkeologikoen 
edo paleontologikoen zuzendaritza bere 
gain hartzeko behar besteko titulazio eta 
esperientzia duela egiaztatu beharko du. Esku-
hartzearen eremuaren garai historikoetara 
egokitzen den prestakuntza egiaztatzen 
dutenei bakarrik emango zaizkie jarduera 
arkeologikoen zuzendaritzarako baimenak. 
Eremu paleontologiko batean ikerketako 
edozein landa-lanetan, ikertu nahi den 
aztarnategiaren ezaugarrietarako egokia den 
titulazio akademikoa exijituko da. Nolanahi 
ere, ziurtatuta geratu beharko da paleontologo-
lanetan edo lekuko tipologiarekin bat 
datozen natura-zientzien adarretan dagoen 
prestakuntza.

LEAk, arkeologia- eta paleontologia-jar-
duerak aztertzean, aldez aurreko gogoeta bat 
egiten du, zentzu honetan: jarduera horiek 
lotura handiagoa dute ikerketarekin, zientzia-
rekin eta horren babesarekin, zerbitzu ekono-
mikoen prestaziorekin baino. Hori dela eta, 
banan-banan egiaztatu beharko litzateke lehia 
arautzen duten arauen aplikazioa. LEAk zen-
bait ohar egin ditu, hala eta guztiz ere, lehiaren 
araberako irizpideen ikuspegitik merkatu bat 
dagoela egiaztatzen den kasuetarako.

Lehenik eta behin, eta baimenaren onu-
radunek titulazioa behar dutela zehazten duen 
baldintzari loturik, LEAk esan behar du ezen, 
nahiz eta ados dagoen proposamena egiten 
duen sailarekin dioenean beharrezkoa dela 
luzaroan iraungo duen arau bat sortzea, pres-
takuntza-modu ezberdinak eta, are, gaur egun 
existitzen ez direnak onartuko dituena, aldez 
aurretik zehaztu beharko litzatekeela (lege ho-
netan edo legea garatzen duten arauetan) zer 
gaitasun egiaztatu behar diren baimena lortu 
ahal izateko, bestela segurtasun juridikoaren 
gabezia hedatzen ariko baikinateke, eta hori 
jarduera hauetara jo nahi dutenen kalterako 
izango litzateke.

Baimena lortzeko garai historiko 
jakin batera egokitzen den esperientzia- 

eta prestakuntza-exijentzien harira, LEAk 
adierazi du kasuan-kasuan justifikatu beharko 
direla, bilatzen den helburuarekiko neurri 
beharrezko eta proportzional gisa, eta ez direla 
diskriminatzaileak izango. Exijentzia horiek 
guztiak, gainera, ahalik eta zehatzenak izango 
dira, eta gardenak eta aurreikusteko modukoak 
izango dira eskatzaileentzat.

Gainera, LEAk adierazi du aurreproiek-
tuaren idazkerak baimenak eskuratzeko bidea 
eman behar diela baldintzak bete dituzten 
pertsona juridiko eta pertsona fisikoen taldeei.

Azkenik, jarduera arkeologiko eta paleon-
tologikoak zuzentzeko baimena ukatzen denean, 
zehaztu egin behar da noiz arte egongo diren in-
darrean ez-betetzeen ondorio juridikoak.

c. Bilboko Zazpikaleak 
Birgaitzeko Plan Bereziaren 
aldaketari buruzko alegazioen 
txostena    
(2016ko maiatzaren 23a) 

LEAk jakin zuenez, Bilboko Udalak Za-
zpikaleak Birgaitzeko Plan Bereziaren (BPB) 
aldaketa izapidetzen zuen. Aldaketa horren 
helburua zen zenbait hirigintza-erabileretarako 
erregimen berria zehaztea «besteak beste, os-
talaritzarena», BPBren arloan. LEAk txosten 
bat egin du Planaren izapidetze-prozeduran 
alegazio gisa txertatzeko helburuarekin.

Udalak proposatutako BPBren aldaketak 
lehiari eragiten dio; izan ere, eragile ezberdinen 
zerbitzu-prestazioa baldintzatzen, mugatzen 
eta debekatzen du planaren eraginak jasaten 
dituen lurraldean. Horretarako, azterlan 
bat egitea beharrezkotzat jotzen du LEAk, 
proposamenak erregulazio egokiaren arloan 
nazioarteko estandar teknikoak zer neurrian 
betetzen dituen zehazteko. Araudiak eta 
jurisprudentziak murrizketek beharrezkoak eta 
proportzionalak izan behar dutela zehazten 
dute, eta justifikazioa interes orokorreko 
arrazoi premiatsuetan izan behar dutela, eta ez 
arrazoi ekonomikoetan.
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Txostenak ondorioztatzen du proposatu-
tako aldaketa hirigintza hutseko helburuetatik 
harago doala eta helburu sektorial edo eko-
nomikoen mendean dagoela, adibidez mer-
kataritza-orekaren eredu jakin bat lortu edo 
mantentzea, ekonomia-jarduera jakin batzuk 
ezartzeko oztopoak jarriz. Proposatutako neu-
rriek nahi ez diren ondorioak sortzen dituzte, 
adibidez kostuak handitzea, lehiakide berriak 
desagerraraztea eta, horrenbestez, eskaintza 
murriztea. Ondorio horiek isla dute prezioetan; 
produktu eta zerbitzuen aniztasun eta kalita-
tean eta enplegu-sorreraren murrizketan; ho-
rrek guztiak herritarren ongizateari kalte egiten 
dio. Neurri horien bidez, eraginpeko guneetan 
lehendik instalatuta dauden establezimen-
duak posizio pribilegiatuan jartzen dira, era-
ginkorragoak izan ahal diren lehiakide berrien 
kaltetan. Era berean, «lizentzien merkatua» 
sortzeko arriskua dago, lehendik instalatutako 
eragileei mesede egiten zaielako eta sor daite-
keen lehia oztopatzen delako. Azkenik, LEAren 
txostenak ez du egokitzat jotzen aldaketaren 
edukia Zazpikaleetan dagoen hurbiltasuneko 
merkataritza-eredua mantentzeko, eta ekono-
mia-jarduera batzuen ondorio txarrak zuzendu 
nahi badira, lehia hainbeste murrizten ez duten 
beste neurri batzuk daudela ulertzen du.

D. Kontratazio publikoaren 
inguruan

a. Mahats-uzten 
balioespenerako HAZI 
enpresaren kontratazioari 
buruzko txostena   
(2015eko irailaren 16a)
2015eko abuztuaren 15ean, Lehiaren 

Euskal Agintaritzaren posta korporatiboan 
(infocompetencia@avdc.es) nekazaritza-in-
geniari batek aurkeztutako idatzizko bat jaso 
zen. Bertan, lehia-araudiaren bateraezintasun 
posible bat aipatzen zen HAZI Fundazioak ma-

hats-uzten balioespen-zerbitzuak kontratatze-
ko lizitazio-pleguan eskatzen zuen gutxieneko 
esperientziaren baldintzarekin (2015eko uz-
tailaren 27an argitaratu zen hori). Plegu ho-
rretan zehazten zen HAZI Fundazioak EAEko 
hiru JDek babestutako txakolinak (Getariako 
Txakolina, Arabako Txakolina eta Bizkaiko 
Txakolina) ziurtatzen zituela. Horretarako, ma-
hats-uzten balioespen-zerbitzu espezializatuak 
kontratatu behar zituen. Era berean, aldez au-
rreko baldintza gisa zehazten zen BJDren uzten 
balioespenerako zerbitzua ematen gutxienez 
hiru urteko esperientzia izatea eta JD duten 
produktuen pleguak ezagutzea.

LEAk adierazi zuenez, Administrazio pu-
blikoek merkatu batean sartzen uzten ez duten 
edo sarrera mugatzen duten legezko hesiak 
ezartzen badituzte, hesi horiek diskriminazio-
rik ezaren, beharrezkotasunaren eta proport-
zionaltasunaren eskakizunak bete beharko 
dituzte. Aipatutako eskakizunak betetzen ez 
dituzten legezko hesiak egotea eragozpen bat 
da zerbitzuak oztoporik gabe emateko, eta, be-
raz, eragozpen bat da eragindako merkatuan 
lehia efektiboari eusteko. Horregatik, adminis-
trazioak arrazoirik gabeko oztopoak sortzea 
eragotzi behar du, horrelakorik balego, lehiako 
agintaritzak esku hartu beharko bailuke, da-
gozkion sustapen-gaitasunak erabiliz, edo, 
Legea baino maila txikiagoko arauen kasuak, 
aurkaratzeko gaitasunak erabiliz.

Kasu honetan, gutxieneko esperientzia-
ren eskakizunak lizitazioan sartzea eragozten 
zien nekazaritza-munduarekin lotutako titulu-
dun profesionalei, uzten balioespen-zerbitzuak 
egiten hiru urtetik gorako esperientziarik ez ba-
zuten. Eta hiru urteko esperientzia hori eduki 
arren, BJD/AGBrekin loturarik ez zutenek ere 
ezin zuten lizitazioan parte hartu. Horregatik, 
eskakizun hori exijitzeko beharrezkotasunaren 
eta proportzionaltasunaren baldintzak betet-
zen al ziren aztertu behar zen.

17/2009 Legearen 5. artikuluak zehazten 
du beharraren baldintza. Hain zuzen ere, orde-
na publiko, segurtasun publiko, osasun publi-
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ko edo ingurumenaren babesagatik baimenen 
araubide bat justifikatzea, edo natura-baliabi-
deen eskasiak edo ezin nahasizko eragozpen 
teknikoek merkatuko operadore ekonomikoen 
kopurua mugatzen badute.

LEAren ustez, ez zegoen ordena publiko, 
segurtasun publiko, osasun publiko edo in-
gurumenen babesaren arrazoirik BJD/AGBren 
uztak balioesteko zerbitzua eskaintzen zuten 
hautagaiek gutxienez hiru urteko esperientzia 
izatea eskatzeko. «Uzta Balioesteko Prozedu-
ra» izeneko dokumentuan –nahitaez bete be-
harrekoa berau– zehatz-mehatz jasotzen zen 
zeintzuk ziren egin beharreko lanak, eta norbe-
raren ekimenari tarte oso txikia uzten zitzaion. 
Gainera, dokumentuak ez zuen berezitasunik 
ezartzen BJD/AGBren uzten balioespenerako, 
beste uzten balioespenei dagokionez. Beraz, 
nekazaritza-esparruari loturiko prestakuntza 
duen edozein profesionalek ezin hobeto bete 
ditzake burutu beharreko funtzioak.

Ondorioz, LEAk adierazi zuen BJD/AG-
Bren uzten balioespen-zerbitzuak eskaintzeko 
gutxienez hiru urteko esperientzia eskatzeak 
ez zuela17/2009 Legearen 5. artikuluan es-
katzen den beharraren baldintza betetzen. 
Era berean, esperientzia-baldintzaren beharra 
egiaztatuta ez zegoenez, ez zen egokia eska-
kizunaren proportzionaltasuna eta diskrimina-
ziorik eza aztertzea.

Hori dela-eta, txostenean ondorioztatu 
zen HAZI Fundazioak mahats-uzten balioespen-
zerbitzuak kontratatzeko lizitazio-pleguan 
BJD/AGBren uzten balioespenerako zerbitzua 
ematen gutxienez eskatutako hiru urteko 
esperientzia, merkatuan behar ez den sarrera-
hesia zela eta gaiari buruz nahikoa ezagutza 
duten profesionalak lizitaziotik kanpo uzten 
zituela. Justifikazio nahikorik ez zegoenez, eta 
eskakizuna ordena, segurtasun eta osasun 
publikoarekin edo ingurumena babestearekin 
lotutako arrazoiengatik zela frogatu ez zenez, 
eskakizun hori ez litzatekeela eskatu behar iritzi 
zen, eta deuseztatu egin beharko litzatekeela. 

 

b. Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Tolosaldeako 
errepide bidezko garraioa 
esleitzeko lizitazioari buruzko 
txostena    
(2016ko apirilaren 13a)  

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko 
Auzien Salak LEAri eskatu zion epaia eman 
zezan «25.5 artikuluaren 4/2004 Euskal Le-
gearen aplikazioak sektoreko lehiarentzat zuen 
eragin praktiko eta benetakoaren inguruan, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak Tolosaldeako eslei-
penaren lizitazioan gauzatutako terminoetan»4. 

4 4/2004 Legea, martxoaren 18koa, Errepideko 
Bidaiari Garraioarena, 2004ko martxoaren 29ko EHAA, 
60. zk.  
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c. Garabi-zerbitzuaren 
prestaziorako lizitazioei 
buruzko txostena   
(2016ko apirilaren 20a)  

LEAk Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sai-
laren lizitazioetan balizko irregulartasun batzuk 
gertatu izanaren berri izan zuen, hain zuzen ere 
A-8 autobidean eta sarbideetan garabiak era-
bilgarri izateko eta ibilgailuak urgentziaz kent-
zeko aurrera eramandako lizitazioetan. LEAk 
jo zuen garabi-zerbitzuaren kontratazioaren 
azterketa bat egin beharra zegoela, iraganean 
antzemandako gabeziak direla-eta, eta botere 
esleipen-egileari etorkizuneko kontratazioak 
hobeki egiten laguntzeko xedearekin.

Zerbitzua kontratatzeko azken urteotako 
prozeduren azterketaren harira, LEAk hainbat 
gomendio eman zizkion kontratazio-organoari, 
helburu hauekin: kontratazio eraginkorra, gar-
dena eta diskriminaziorik gabekoa lortzea; 
lizitazio-prozeduren irekiera sustatzea eskaint-
zen lehia sustatzen duten enpresa berrietara, 
emandako zerbitzuaren kalitatea zein ordain-
dutako prezioak hobetu daitezen; zerbitzua 
merkatuko zer preziotan eman daitekeen 
egiaztatu ondoren, pleguetan zehaztutako 
gehieneko prezioak birpentsatzea baliabi-
deen erabilera eraginkorraren mesedetan, eta 
kontratazio-prozedura negoziatuak baliatzea 
beharrezko den kasuetan, enpresa guztiei es-
kaintzak hobetzeko aukera berdinak eskaint-
zea, kalitateari eta prezioari dagokienez.

d. Zuiako udalaren 
kontratazioari buruzko 
txostena    
(2016ko maiatzaren 24a) 

LEAk, Kontratuen Inguruko Errekurtsoen 
Administrazio Organoaren bitartez, ustezko 
irregulartasun batzuen berri jakin zuen, Zuiako 
Udalak Palatuko udal-kiroldegiko eta Jai-Alai 
udal-pilotalekuko instalazioak mantentzeko, 
kudeatzeko eta sarrerak kontrolatzeko 
zerbitzuetarako eta kirol-ikastaroak emateko 
egindako lizitazioa zela-eta.

Zerbitzu-prestazio gisa kalifikatuta dago 
kontratua, eta hauxe du helburua: «sortutako 
langile-beharrizanak asetzea zabaltze-ixte zer-
bitzurako, sarrerak kontrolatzeko, garbiketa-
rako, igerilekuetako mantentze sanitariorako 
eta kirol-ikastaroak emateko.»

Kontratuaren pleguak aztertu ondoren, 
LEAk hainbat gomendio ondorioztatu ditu 
kontratuaren xedeari dagokionez, ez baita 
egokia, zerbitzuak egiteari eta udalerrian 
enplegua sustatzeari buruzko aipamena 
dakarrelako; azken xede hori txalogarria da, 
baina ezin da legez egokitu udalak kontratatu 
nahi dituen zerbitzuen administrazio-
kontratazioan. Era berean, udalerriko langileen 
lanorduak kontratatzen dituzten enpresei 
puntuak ematen dizkien adjudikazio-irizpidea 
bereizkeriazkoa da, eta ez du loturarik udalak 
kontratatu nahi dituen zerbitzuekin. Kontratu 
bakar batean hainbeste motatako zerbitzuak 
bilduta, sarrerako hesi bat sor daiteke, 
hainbat enpresari eskaintzak aurkezteko 
aukera mugatuko diena; horrek murriztu 
egiten ditu lehiak kontratazio publikoaren 
eraginkortasunaren aldetik dakartzan onurak. 
Azkenik, adjudikazio-irizpideen haztapena 
berriz aztertu behar da, eman beharreko 
zerbitzuen ezaugarriak kontuan izanik, eta 
balorazio subjektiborako irizpideak zehaztu 
egin behar dira, gardentasuna eta kontratuak 
eskuratzeko aukera-berdintasuna bermatzeko 
eta lizitatzaileen babesgabetasuna ekiditeko.
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e. Gipuzkoako Urak 
enpresaren kontratazioari 
buruzko txostena   
(2016ko maiatzaren 31a)   

LEAk idatzi bat jaso zuen, Baldintza Ad-
ministratibo Zehatzen Agiriaren Karatularen 
kopia batekin batera, Gipuzkoako Urak-Aguas 
de Gipuzkoa sozietate publikoaren finantza-au-
ditoretzako zerbitzuak emateko kontratuari 
buruzkoa. Kontsultak galdetzen zuen ea legez 
kontrakoak ziren pleguetan ezarritako kaudi-
men ekonomiko eta finantzariorako baldintzak, 
lehia librea eragozten zutelako.

Gauzatzeko lau urteko epea ezarri zen, 
gehienez beste bi urterako luza zitekeena. 
Kalkulatutako guztizko balioa 150.000 
eurokoa zen (BEZik gabe, eta ekitaldi bakoitzari 
dagokion KPI gehitu behar zitzaion). Funtsezko 
alderdiak lotura zeukan exijitutako ekonomia- 
eta finantza-kaudimenaren eskakizunekin. 
Horiek betetzeak esan nahi zuen azken hiru 
urteetan urtean gutxienez 3.000.000 euroko 
negozio-bolumena izan zutela.

LEAren txostenak ondorioztatu zuenez, 
administrazioak kontratuaren helburuarekin 
lotura zuzenik ez duten kaudimen-eskakizunak 
ezartzea ez dator bat indarreko araudiarekin, 
eta kontratuagatiko lehiak areagotzeko 
oztopo da. Lehia handia egoteak onurak 
ekar ditzake kontratatutako zerbitzuen 
kalitateari eta prezioari dagokienez. 150.000 
euroko balioa duen finantza-ikuskaritzako 
zerbitzu bat emateko 3.000.000 euroko 
ekonomia-kaudimenaren eskakizuna ezartzea 
gehiegizkoa da kontratuaren helburuari eta 
balioari dagokienez, eta, beraz, aztergai dugun 
kontratazioak sortutako merkatuan sartzeko 
oztopoa sorrarazten du. Ondorioz, baliteke 
lehiakideak izan zitezkeen zenbait enpresak 
beren eskaintzak aurkeztu ezin izatea.

f. HAZIk tokian bertan 
kontrolak egitea kontratatzeari 
buruzko txostena   
(2016ko ekainaren 8a) 

LEAk nekazaritzako ingeniari baten erre-
klamazio bat jaso zuen, eta bertan salatu zuen 
Gipuzkoan landa garapeneko zenbait neurri 
tokian bertan kontrolatzeko zerbitzuak modu 
integralean emateko HAZI Fundazioaren (au-
rrerantzean, HAZI) kontratazio pleguetan ge-
hiegizko betekizunak jaso zirela; kontratazioan 
lehiari mugak jartzeko moduko betekizunak, 
hain justu ere. Hain zuzen, gutxienez hiru 
kanpainako esperientzia betekizuna egiaz-
tatzea eskatzen zen, tokian bertan kontrolak 
garatzen eta ustiategietan kudeaketa lege-be-
tekizunei eta laguntza neurriei lotutako admi-
nistrazio espedienteak aztertzen.

Tokian bertan egiten diren kontrolak ohi-
ko landa-ikuskatzeak edo in situ bisitak dira; 
horrelakoetan, eskabide lagin batean lagunt-
zak zein baldintzatan eman diren egiaztatzeko 
saioa egiten da.

LEAk frogatu zuen EAEn zerbitzu tekni-
koaren lanak (kontrola eta ikuskaritza barne) 
eta horiek kudeatutako laguntzen ordainke-
tak baimentzeko lanak foru-aldundiek hartzen 
dituztela beren gain. Zuzenean betetzen dute 
funtzio hori; horretarako, lursailaren gainean 
jarduten duten enpresak kontratatzen dituzte, 
edo bi modalitateak konbinatzen dituzte. Hala 
ere, 2011. urteaz geroztik Gipuzkoako Foru 
Aldundiak eta 2015. urteaz geroztik Arabako 
Foru Aldundiak kudeaketa-gomendioak egiten 
dizkiote HAZI Fundazioari lursailaren gainean 
kontrolak egin ditzan. HAZIren lana prestazio 
horren kontratazioan baino ez da oinarritzen.

Horren harira, LEAk adierazi zuen azter-
tutako laguntzen kontrolaren lehiakortasuna-
ren administrazio publiko titularrak foru al-
dundiak direla, eta aldundiei dagokiela kasuan 
kasuko zerbitzua kontratatzea, ez bitartekari 
huts gisa jarduten duen beste administrazio 
baten baliabide bati. Administrazio onaren 
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printzipioa errespetatzeak aldundi bakoitzak 
prozesu horiek zuzenean egiaztatzea eskatzen 
du, erabateko eraginkortasuneko baldintzetan 
egiten direla bermatu ahal izateko.

Era berean, LEAk aditzera eman zuen 
HAZI ezin dela aldundien berezko bitartekotzat 
jo, ez baititu lege-eskakizunak betetzen. HAZIk, 
zehazki, ez du betetzen Sektore Publikoko Kon-
tratuen Legearen testu bateginaren 24.6 arti-
kulua, botere esleitzaileak bere zerbitzu pro-
pioen gainean duen kontrolaren antzekoa ente, 
organismo eta erakunde horien gainean eduki 
beharrari buruzkoa, eta, horrenbestez, ezin da 
aldundien baliabide propio gisa hartu eta, hor-
taz, ezin zaizkio kudeaketa aginduak eman.

Arabako eta Gipuzkoako Foru Aldun-
dietarako HAZIk lizitatutako kontratu guztiak 
enpresa bakarrari esleitu zaizkio, lizitazioaren 
gehienezko prezioan.

LEAk ondorioztatu zuen tokian bertan 
kontrolak garatzeko funtzioek ez dutela erakus-
ten zerbitzu hori egiteko hiru kanpainako espe-
rientzia eskatzea justifikatzen duen horrelako 
konplexutasunik. Ez garatu beharreko jardue-
rek, ez administrazio arloko kudeaketa lanak 
menderatzeak ez dute justifikatzen aipatutako 
betekizuna, LEAren ustez.

Ondorioz, eskakizun hori sarrera-he-
si gisa ikusi zuen LEAk, eragotzi egiten baitu 
tokian bertan kontrolak egiteko merkatura 
zenbait profesional edo enpresa sartzea, hain 
zuzen ere, eskatutako titulazioa izanik (nekaza-
ritza ingeniaria edo nekazaritza-ingeniari tekni-
koa), eta, horrenbestez, eskatutako lana ondo 
egiteko beharrezko prestakuntza eta ezagutza 
izanik, gutxieneko esperientzia izateko beteki-
zuna betetzen ez badute. Ondorioz, merkatua 
itxi egiten da HAZIK ordura arte lizitatu dituen 
kontratuen enpresa esleipendunen mesede-
tan, eta merkatuaren itxiera horrek eraginkor-
tasunik eza eragiten du kontratazio publikoan, 
kontratu horiek behin eta berriz lizitazioaren 
gehienezko prezioan esleitu direnean egiazta-
tuta geratu den bezala.

E. Beste batzuk

a. Gipuzkoako klinika 
solidarioa    
(2015eko irailaren 21a)

Gipuzkoako Haginlarien Elkargoak kont-
sulta bat egin zuen jakiteko «Hortz-klinika so-
lidario» bat abian jartzeak lehia-arazorik lekar-
keen. 

Ekimena gauzatze aldera, Cáritas-ek pa-
zienteak hautatuko lituzke, odontologia kont-
serbatzailea, endodontziak eta periodontziak 
egiteko. Ez lirateke artatuko antzeko beste 
klinika batzuetan tratatzen ari diren pazien-
teak. Proiektu honetan sartzen diren dentistak 
modu altruistan arituko lirateke, eta elkargoak 
egutegi bat ezarriko luke interesdun dentiste-
kin. Higienista bat kontratatuko litzateke. Hark 
kudeatuko lituzke kontsultak, bai materialei 
bai antolaketari eta abarri dagokienez, eta 
Gipuzkoako Haginlarien Fundazioak soldata 
ordainduko lioke. Bisitaldiaren prezioa 12 eu-
rokoa litzateke.

Hala, elkargo profesional jakin bateko 
profesionalek oinarrizko hortz-zerbitzuak es-
kaintzea planteatzen du proposamenak, txan-
daka antolatuta eta zerbitzuengatik prezio 
finko bat eskatuta. 

Planteatutako baldintza guztiek gora-
beherak eragiten dituzte merkatuan, eta, ho-
rrenbestez, zer helburu lortu nahi den aztertu 
behar da, beharrezkoa eta proportzionala den 
jakiteko. 

Zerbitzuen Eskuragarritasun- eta Erabi-
lera-askatasunari buruzko 17/2009 Legeak 
ezartzen du zerbitzuak lehiari murrizketarik ja-
rri gabe eman behar direla, hauek egiaztatzen 
diren kasuetan izan ezik: 1) diskriminaziorik 
eza, nazionalitatea dela-eta edo enpresaren 
kokapen edo egoitza soziala dela-eta; 2) be-
harrezkotasuna: esan nahi da lehiari ezarritako 
mugak justifikatuta daudela ordena, segurta-
sun eta osasun publikoko arrazoiengatik edo 
ingurumena babestearekin lotutako arrazoien-
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gatik, edo baliabide naturalen eskasiak edo 
arrazoi tekniko zalantzagabeek merkatuko 
eragile ekonomikoen kopurua murrizten dute-
lako; 3) proportzionaltasuna: mugaketa dela 
tresnarik onena, bilatzen den helburua lortu 
ahal izateko, ez baitago emaitza bera lortzea 
ahalbidetuko duen hori baino murrizketa-maila 
leunagorik duen neurririk. 

Kasu honetan, ez dago diskriminaziorik, 
ez zerbitzua emango dutenen nazionalitatea-
gatik, ez establezimenduaren kokagune edo 
egoitza sozialarengatik, sisteman elkargokide 
diren dentista guztiek hartu baitezakete parte 
(elkargokide izatea nahitaezkoa da). 

Proposatutako neurri honek lehiari jart-
zen dizkion mugak justifikatuta geratzen dira 
gizarteratze- eta osasun publikoko arrazoi in-
dartsuengatik. Egiaztatuta geratzen da propo-
satutako zerbitzua eskainiko zaien biztanleek 
ezin dutela biztanleentzat funtsezkotzat jotzen 
den hortzetako osasun-zerbitzu arrunta jaso. 
Elkargokideen parte-hartze altruistak –prezio 
sinbolikoan emango dute zerbitzua, merkatuko 
prezioan baino askoz ere baxuagoan– ahalbi-
detzen du zerbitzua ematea. Ekimen honetan 
parte hartzeko konpromisoa hartu duten pro-
fesionalen txanda bat izateak aukera ematen 
du ekimena gizarte-egoera kaskarretan dauden 
biztanle gehienengana iritsiko. 

Ondorioz, zerbitzua talde jakin bateko 
pertsonei zuzentzea, elkargokideen artean ba-
naketa egitea eta prezio jakin bat finkatzea –
merkatukoa baino askoz ere baxuagoa– beha-
rrezkoa dela jo daiteke lortu nahi den helburua 
lortzeko.

Beste klinika solidario batek artatu di-
tuen pazienteak ez hartzeko aukera antolake-
tari edo osasun publikoari loturiko arrazoiekin 
justifikatzen da. 

Neurriaren proportzionaltasuna aztertze-
ko orduan, zenbait elementu hartu behar dira 
kontuan: merkatuko prezioen aldea; pazien-
teek zerbitzu hau eskura izateko duten zailta-
suna; profesionalek diru-irabazi asmorik gabe 
ematea zerbitzua, gizarte-zerbitzu gisa; hart-

zaileak hirugarren batek hautatzea; hau da, 
gizarteratzeko zerbitzuak gauzatzeko gaitasun 
onartua duen hirugarren batek; eta zerbitzua 
behar bezala antolatuta egotea, ekimenean 
parte hartu nahi duten elkargokideen banake-
ta egitea eskatzen baitu. Horregatik guztiagatik 
hau ondoriozta daiteke: neurriak proposatzen 
dituen murrizketak proportzionalak direla lortu 
nahi den helburuarekiko.

Azkenik, LEAK ondorioztatzen du ez 
dagoela arrazoirik esateko Gipuzkoako Ha-
ginlarien Elkargoak proposatutako neurriak 
Gipuzkoako gainerako hortz-zerbitzuen merka-
tuko lehiari eragin diezaiokeenik.

b. Bilboko Portu Agintaritzak 
gomendioa portu-eremuko 
sarrera-irizpideen inguruan 
(2015eko irailaren 25a)

LEAk salaketa bat jaso zuen lehia defen-
datzeko araudiaren ustezko urraketa baten 
ondorioz; izan ere, Bilboko Portu Agintaritzak 
(BPA) portuko instalazioetara sartzeko txartel 
batzuk ukatu zizkien garraiolari autonomoei, 
garraiolari kooperatibei ematen zaizkien arren.

2015eko irailaren 25ean Lehiaren Euskal 
Kontseiluak Ebazpena eman zuen, eta horren 
bidez zehapen-prozedurarik ez hastea erabaki 
zuen, BPAk eragileen artean sortutako diskri-
minazioak ez baitzuen funts nahikorik zeha-
pen-espediente baten hasiera justifikatzeko. 
Hain zuzen, egiaztatutako praktikak eragileen 
oinezko sarbideari baino ez zion eragiten, eta 
beraz, ez zuen eraginik salgaiak kargatzeko 
edo deskargatzeko jardunean. Era berea, BPAri 
gomendio bat egitea erabaki zuen.

LEAk gomendio horretan zehaztu zuen 
portuko jabari publikoa kudeatzeko eskumena 
BPAri dagokiola, eta BPAk zehaztu ditzakeela 
zer sarrera-sistema diren egokienak portu-ere-
mu barruan gauzatzen diren jarduerak segur-
tasun-, produktibitate-, ekonomia- eta era-
ginkortasun-baldintzetan gara daitezen. Hala 
ere, sarrera-sistemak ezartzeko erabili diren 
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irizpideek ez dute ekarri behar, de facto, zer-
bitzu-prestaziora sartzeko hesirik eragile logis-
tikoentzat.

Ibilgailuen lurreko portu-sarrerari dago-
kionez, sarbidea librea zela frogatu zuen LEAk, 
nahiz eta hori portuko jarduera zehatz batera 
mugatu. Portuetako segurtasuna babesteko, 
BPAk kontrolatu egiten zuen portu-eremuan 
sartzen diren ibilgailuak portu-jarduerarekin lo-
tutako lan zehatz bat burutzeko egiten zutela. 
Hala ere, ez zen inolako gatazkarik hauteman 
ekintza horren eta lehiaren araudiaren artean. 

Oinezko sarbideari dagokionez, sarre-
ra-eremu bat zegoela egiaztatu zen, BPAk 
emandako «txartel» bidezko gailu baten bidez 
irekitzen zena. Txartelik ez edukitzekotan, gari-
ta batera bertaratu behar zen, NANa erakuste-
ko eta eremura sartzeko beharra justifikatzeko, 
edo Santurtziko hirigunea portu-eremuarekin 
lotzen duen oinezko sarbideraino joan behar 
zen, bertan baitzegoen BPAk desgaitutako sa-
rrera-tornu bat.

Oinezko sarbiderako txartela emateko 
BPAk erabili zuen irizpidearen arabera, langile 
autonomoek aurkeztutako eskaerei uko egiten 
zitzaien automatikoki, era kooperatiba-sozieta-
teen bidez soilik ematen ziren txartelok. Hala, 
Santurtziko udalerriko tornu bidezko oinezko 
sarrerarako txartelik ez zeukaten langileek on-
doan kokatutako garitara joan behar zuten, eta 
portuko poliziaren zerbitzuko langileei justifika-
tu behar zieten zergatik sartu behar zuten ere-
muan, haiek aktibatzen baitzituzten tornuak.

Irizpide horrek, LEAren iritziz, tratu diskri-
minatzailea zekarren, portu-esparrura sartzeko 
eskubideari dagokionez, langile autonomoen 
kaltetan, nahiz eta horiek guztiak –langile auto-
nomoak edo kooperatibetako kideak– zerbit-
zu-emaileak eta Estatuko Portuei eta Nabiga-
zio Zibilari buruzko Legearen testu bateginak 
jasotzen duen baimenaren titularrak diren.

LEAren irizpenaren arabera, portu-ere-
muan segurtasuna lortzeko, neurri murriztaile 
bat erabiltzen zen; izan ere, oinezko sarbide-
rako txartelen erabilera baldintzatzen zen, es-

katzaileak kooperatiba-sozietate baten kide 
izan behar zutelako. Horrek, gainera, tratu ez-
berdina zekarren zerbitzu-emaileen asoziazio-
nismoaren arabera. BPAk erabilitako irizpideak 
ez zuen bermatzen segurtasunaren babes ho-
beagorik portu-eremuan; izan ere, txartelik ez 
zeukatenak ere portu-esparrura sar zitezkeen, 
aldez aurretik identifikatuz eta sartzeko beha-
rra justifikatuz; hau da, zerbitzu-emaileak edo 
baimenaren titularrak zirela justifikatu behar 
zuten portu-esparrura sartu edo bertatik ate-
ra nahi zuten bakoitzean. Hori dela-eta, LEAk 
ez zuen irizpide hori justifikatutzat edo zent-
zuzkotzat jo. 

Era berean, BPAk kooperatiba baten kide 
izateko beharra inposatzen ez zuen arren portu-
ra sartzeko, irizpide bakar gisa erabiltzen zuen 
hori sarbide automatikorako txartela emateko. 
Era horretan, langile autonomoak justifikazio-
rik gabe diskriminatzen zituen, oinarri gisa iri-
zpide neurrigabe bat hartzen baitzuen txartelik 
ez zeukatenen kasuan, portu-eremura sartu 
ahal izateak oztopo handiagoa edo txikiagoa 
ekarrita ere.

Ondorioz, LEAk BPAri gomendatu zion 
diskriminaziorik ezaren printzipioa bete zeza-
la Bilboko portu-esparrura sartzeko baimenak 
ematean.

c. Eroskiren kanpainako BEZik 
gabeko egunak   
(2015eko urriaren 22a)

2015eko urriaren 9an, Bizkaiko mer-
katarien sektore-elkarte baten presidenteak 
aurkeztutako idazkia jaso zen. Idazki horretan 
adierazten zen «EROSKI S.COOP sozietateak 
GUZTIA BEZik GABE izeneko zenbait kanpaina 
egin dituela, eta publizitate kanpaina horiek 
legez kanpokoak eta engainagarriak direla, 
amaierako kontsumitzailea nahasten baitu-
te eta salerosketako ekintza bat zerga arloko 
legeetatik kanpo sustatzen baitute». Salatzai-
learen iritziz, kanpaina horrek «ez dakar BEZa 
kentzea, publizitatean adierazten den bezala; 
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aitzitik, erosten diren produktuen BEZaren zen-
bateko baliokidea bezeroaren fideltasun txar-
telean (EROSKI klub txartela) sartzen du eta 
horrela, geroago saldo hori erabili ahal izango 
du erosketak egitean. Beraz, «Guztia BEZik 
gabe» ez dago; BEZa kobratzen da nahitaezkoa 
delako, baina publikoari zuzenean iristen zion 
kanpainaren slogan nagusiak ez du hori adie-
razten. Egia da kanpainaren baldintzetan –letra 
txikian– azaltzen dela benetan eskaintza zertan 
datzan, baina kontua ez da hori. Kontua da pu-
blizitateak errealitatea azaldu behar duela».

LDLn jasotako jokabide murriztaileak era 
honetakoak izan daitezke: enpresen arteko hit-
zarmenak, jarrera nagusiaren abusua edota le-
hiaren faltsutzea ekintza desleialengatik.

Deskribatu den jokabidea alderdi 
bakarrekoa da, eta, beraz, ezin daiteke enpre-
sen arteko hitzarmen gisa tipifikatu. 

Kanpaina egin duen enpresa nagusitasun 
egoeran egongo balitz ere, ezin daiteke esan 
horrelako unean-uneko deskontuak egitea na-
gusitasun egoeraren abusuzko ustiapena denik. 

Lehia desleialaren egintzak lehiaren 
arloko arau haustetzat jotzeko, Lehiaren 
Defentsarako Legearen arabera, beharrezkoa 
da hiru betekizun hauek betetzea: lehia 
desleialaren egintza bat gertatzea, lehia 
faltsutzea eta interes publikoa kaltetzea. 
Salatutako praktikak publizitate-izaera du. 
Lehia Desleialaren Legearen (LDL) arabera, 
«Publizitatearen Lege Orokorrak legez 
kanpokotzat jotzen duen publizitatea desleiala 
izango da». Bere aldetik, Publizitatearen Lege 
Orokorrak legez kanpokotzat jotzen du: e) 
publizitate engainagarria, publizitate desleiala 
eta publizitate erasokorra lehia desleialaren 
egintzak izango dira, Lehia Desleialaren Legean 
jasotakoarekin bat, zeinak kontsumitzaile 
edo erabiltzaileekiko harremanetan praktika 
desleialtzat jo daitezkeen jokabideak 
zehatz-mehatz deskribatzen baititu. Arau 
horretan zehatz-mehatz deskribatzen dira 
engainagarritzat jotzen diren jokabide 
guztiak (nahasmenduagatik, jokabide-kodeen 

gainekoak, apeu-jardunbideak, etab.). Gainera, 
klausula orokorraren arabera, informazio 
faltsua duen edozein jokabide desleiala izango 
da, edo, informazioa benetakoa izan arren, 
edukia edo aurkezpena dela-eta hartzaileei 
nahastea eragin ahal dien informazioa duten 
jokabideak ere desleialak izango dira, haien 
jokaera ekonomikoa alda dezaketelako. 
Horrela, merkataritzako praktika bat 
engainagarria da informazio faltsua duenean 
edo hartzaileei nahasmendua eragiten dienean 
eta kontsumitzaileen jokabide ekonomikoa 
alda dezakeenean, hau da, kontsumitzaileak 
hartuko ez lukeen erabakia hartzera eramaten 
duenean. 

Deskribatutako praktikak ez du nahikoa 
daturik biltzen lehiari lotutako arau-hauste bat 
dakarren praktika desleial bat dagoela irizteko 
beharrezko diren eskakizunak betetzen direla 
hautemateko.

Ez dago legez kanpoko publizitate-prak-
tikarik, engainagarria edo desleiala dena, pu-
blizitate kanpainan, LDLn deskribatzen diren 
jokabideetako batean ere ezin daitekeelako 
sartu.

Ezin da hauteman lehia askea faltsutu 
denik.

Ezin da hauteman interes publikoari era-
gin zaionik. 

Salatzaileak alegatu duen moduan, 
kanpainan BEZik gabeko egunak erabiltzen dira 
deskontu baten publizitatea egiteko, eta horrek 
ez dakar zerga arloko arau-hausterik eta ez du 
zalantzan jartzen zergak ordaindu beharra. 

Merkatuan nagusitasun egoeran ez dau-
den eta lehiakideak baztertzeko asmorik ez 
duten enpresek deskontu-kanpainak egiteak 
ez dauka konnotazio negatiborik, lehiaren ikus-
puntutik. Are gehiago, pizgarria izan daitezke 
lehiarentzat, eta eskaintzen berrikuntza eta zer-
bitzu-kontsumitzaileen posizio erlatiboa erraz-
ten dute.

LEAk ondorioztatzen du ez dagoela lehia-
ri lotutako arau-hausterik.
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d. Eraikuntza eta birgaitze 
jasangarriko enplegu-
programa    
(2016ko martxoaren 17a)

LEAk Eusko Jaurlaritzak egindako 
kontsulta bat jaso zuen, Hirutariko Gizarte 
Elkarrizketako Mahaian hartu zen erabaki baten 
ondorioz, Eraikuntza eta Birgaitze Jasangarriko 
Enplegu Programaren inguruan. Programa 
horrek, hainbat neurriren artean, beren lanetan 
ingurumenari dagokionez jasangarriak diren 
materialak eta prozesuak erabiltzen dituzten 
eraikuntza-enpresen erregistroa edo zerrenda 
sortzea aurreikusten zuen.

Aipatutako programak egiaztatu zuen 
eraikuntza-sektorean langile asko dagoela, 
heziketa urrikoak edo heziketarik gabekoak, 
eta eskulan hori oso helduak diren eraikinak 
birgaitzeko eta kontserbatzeko bidera daiteke-
ela.

Erregistroko inskripzioa borondatezkoa 
izango litzateke enpresentzat, eta 
eskatutako baldintzak betetzen dituztelako 
erantzukizunpeko adierazpena egin beharko 
lukete. Inskripzio horren ondorio gisa, beren 
eraikinetan lanak kontratatzen dituzten jabe-
erkidegoek diru-laguntza handiagoak jasotzeko 
aukera izango lukete, enpresa horietako 
langileek heziketa-programa espezifikoetan 
parte har lezakete edo programa horietan 
parte hartzen duten langabeek enpresa 
horiek kontratatzeko eskura geratuko lirateke. 
Aipatutako enpresek, bere aldetik, hitzemango 
lukete sindikatuen eta ugazaben bisitatzaileei 
sartzeko aukera emango lieketela, jarraipena 
egitearren, hartutako konpromisoak eta lan- 
nahiz prebentzio-baldintzak nola betetzen diren.

LEAk ulertu zuen ingurumenari, 
lanari edo heziketari dagokionez ekimenak 
zituen helburuak guztiz txalogarriak zirela. 
Hala ere, helburuok lortzeko, uste zuen 
politika publiko, fiskal, diru-laguntzetan 
oinarritutakoak, hezitzaile edo prebentibo 
egokiagoak erabil zitezkeela; hau da, aurretik 

zehaztutako politikak, gardenak eta aplikazio 
diskriminatzailerik gabekoak. Hori guztia dela-
eta, proposatzen dena bezalako erregistro 
baten sorrerak eraikinen birgaitze-merkatuan 
sartzeko hesi diskriminatzailea dakarrela 
ondorioztatzen zen, planteatutako helburuak 
betetzeko beharrezkoa ez dena.

e. Kargu publikoen 
betebeharrei eta eskubideei 
buruzko dekretua   
(2016ko apirilaren 26a)

Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Er-
kidegoko sektore publikoko kargu publikoen 
betebeharrak eta eskubideak zehazten dituen 
dekretu-proiektua izapidetu du. Dekretu-proie-
ktua LEAra eraman da alegazioak egiteko.

Proiektu honen asmoa da kargu publi-
koen inguruan erreferentziazko esparrua arau-
di bakar batean bateratzea, haien betebehar 
eta eskubide guztiei koherentzia emateko eta 
kargu publikodunen betebeharrak betetzeko 
kontrol-sistema ezartzeko.

Dekretu-proiektuaren erregulazio-xedeak 
ez du lotura zuzenik merkatuko lehiaren gaia-
rekin; izan ere, administrazio publikoaren eta 
kargu publikoen arteko lotura bereziko harre-
manei soilik eragiten die. Beraz, LEAk ez du 
inolako alegazio edo behaketarik egin.

 

f. Inkesta betetzeagatik 
EUSTATEK eskerrak emateko 
bidalitako haborokin-txartelei 
buruzko txostena   
(2016ko maiatzaren 23a)

LEAk komunikabideen bidez jakin zuen 
Euskal Estatistika Institutuak (aurrerantzean 
Eustat) bonu batzuk oparitzen zituela «Eroski 
kontsumo-kooperatibako edozein saltokitan» 
trukatzeko, ingurumenari eta familiei buruzko 
inkestak betez gero.

Inkesta hori egiteko kontratazioaren oi-
narri teknikoen pleguan aurreikusten zen es-
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leipendun enpresak «inkestan parte hartu du-
ten pertsonentzako opariak erosi, banatu eta 
emango dituela (gutxienez 3 eurokoak), Eus-
taten jarraibideen arabera». Pleguan zehazten 
zen bakarra sariaren gutxieneko zenbatekoa 
da (hiru euro) eta esleipendunaren esku uzten 
zuen sari hori zehaztea.

Aztertutako kasuan, enpresa eskaintzai-
leak gomendio bat egiten zuen opari-txartelak 
EROSKI hipermerkatu eta supermerkatuetan 
erabiltzeko.

LEAk ondorioztatu zuen pleguak eslei-
pendun enpresari ematen ziola baliabide pu-
blikoaren xedea erabakitzeko ahalmena eta 
horrela saihestu egiten zuela kontratazio pu-
blikoko prozesu ororen aurretik dagoen konku-
rrentzia betebeharra. Aitortu beharra zegoen 
kontratu honetako sariek garrantzi ekonomiko 
txikia dutela eta, horren ondorioz, lehian izan-
dako zuzeneko eragina ez zela horrenbestekoa 
izan. Hala ere, lehia-araudiarekiko errespetu ge-
hiagoko beste bide batzuk daudela adierazten 
zen, EUSTATek berak noizbait erabili dituenak.

g. Bizkaiko ostalaritzako 2016-
2017 urteetarako hitzarmen 
kolektiboari buruzko txostena 
(2016ko maiatzaren 25a)

LEAk merkatari eta ostalarien elkarte ba-
teko presidenteak egindako kontsulta bat jaso 
zuen, sektoreko elkarte adierazgarriago batek 
eta hitzarmenaren batzorde paritarioak Bizkai-
ko ostalaritzako Hitzarmenaren 20. artikulua-
ren aplikazioa dela-eta hartutako jokabideari 
buruzkoa.

Hitzarmenaren 20. artikuluak xedetzat 
dauka hitzarmena aplikatu behar den pertsona- 
eta lurralde-eremuetako langileei prestakuntza 
egokia eta etenik gabe eguneratua ematen la-
guntzea. Xede horri begira, zigor ekonomikoa 
ezartzen du hura lortzen laguntzen ez duten 
enpresentzat, eta soldata-haborokina, berriz, 
enpresak horrelako prestakuntzarik ematen 
ez dien langileentzat. Hala, enpresek baliabi-

deak jarriko lituzkete langileei prestakuntza 
egokia eta etenik gabe eguneratua emateko, 
edo, prestakuntzarik ezean, langileei ordaina 
emango liekete. Hitzarmenak aukera ematen 
du enpresa-elkarte edo sindikatu-erakundeek 
antolatutako baterako prestakuntza-planetan 
parte hartzeko edo bestela langileentzat ba-
nakako planak kontratatzeko.

LEAk aztertu zuen nola aurreikusten edo 
gauzatzen den langileek prestakuntza egunera-
tu egoki eta etenik gabea jasoko dutela ber-
matzeko modua. Manuak aukera ematen du 
soilik hiru entitatek eman dezaten egindako 
prestakuntzaren ziurtagiria: «sektoreko enpre-
sa elkarte adierazgarri batek», «bertako kide 
izatea egiaztatzen duena»; enpresak garatutako 
«etengabeko prestakuntzako plan indibidual 
batek»; edo «erakunde sindikal batek», enpre-
sak etengabeko prestakuntzako plan elkar-
turen batean parte hartzen duela egiaztatzen 
duena. Sistema horrek prestakuntza-planak es-
kaintzeko aukerarik gabe uzten ditu aipatutako 
entitateak ez beste guztiak. Gainera, araua 
idatzita dagoen moduan, gerta liteke enpre-
sek prestakuntza-planetan parte hartze hutsak 
bide ematea enpresak langileari diru kopururik 
ordaindu beharrik ez izateko, egiaztatu gabe 
egon arren langileak inolako prestakuntzarik 
jaso ote duen.

Hori dela-eta, LEAk ondorioztatu 
zuen hitzarmenaren 20. artikuluaren 
testuak bermatu egin behar duela langileek 
benetan jasoko dutela proposatutako 
neurria justifikatzen duen prestakuntza, edo, 
horrelakorik ezean, hitzartutako soldata-plusa 
jasoko dutela. Artikulua halako moldez idatzi 
behar da non argi geratuko baita edozein 
erakundetako kide izate hutsak berez ez duela 
balio manuaren xedea betetzeko, hau da, 
langileen prestakuntza bermatzeko. Artikuluak, 
era berean, bermatu egin behar du, gainera, 
aipatutako prestakuntza emateko aukera ez 
dela sektoreko elkarte ordezkagarrientzat 
edo sindikatuentzat bakarrik izango, aitzitik, 
arauaren xederako balio duten ikastaroak 
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eskaintzen dituen edozeinek izango duela 
aukera hori. Horregatik hau gomendatzen 
zuen: hitzarmenaren batzorde paritarioak, 
Hitzarmenaren indarraldian Hitzarmena 
egokitzeko edo aldatzeko bere eginkizunak 
betez, Bizkaiko Ostalaritzako 2016-2017 
urteetarako Hitzarmen Kolektiboaren 20. 
artikulua aldatzeko prozesua hasi behar du, 
prestakuntza ematen duten enpresen edota 
zentroen artean lehiarako desberdintasunik 
izan ez dadin eta enpresek ez dezaten artikulu 
hori oker baliatu, soldatetan aurrezteko, 
langileen prestakuntzarako benetako ekarpenik 
egin gabe.

h. Gomendioa, Eusko 
Jaurlaritzari eta udalei 
zuzendua, eraikinen ikuskapen 
teknikoak (EITak) egiteko 
gaikuntza teknikoa dela-eta 
(2016ko ekainaren 8a)

Euskal Autonomia Erkidegoko Industria 
Ingeniarien Kontseiluaren bitartez jakin zuen 
LEAk EAEn lehiakortasun askeari ustez oz-
topoak jarri zitzaizkiola Eraikinen Ikuskapen 
Teknikoei/Eraikinen Ebaluazio Txostenei (au-
rrerantzean, EIT) dagokienez; izan ere, Eusko 
Jaurlaritzak eskatzen zuen EITak arkitektoek 
edo arkitekto teknikoek soilik egin zitzaten, 
ingeniariak bazter utziz. Ondoren, Bizkaiko 
Industria Ingeniarien Elkargo Ofizialak egoera 
jakin batzuen berri eman zion LEAri; izan ere, 
egindako EITa erregistratzea ukatzen ari zen 
horietan, baita igogailua jartzeko obrarako li-
zentzia ere, industria ingeniari batek egin zue-
lako EITa. 

Era berean, Eusko Jaurlaritzak adierazi 
du, xede horretarako egindako gida metodolo-
giko baten bidez, EITak oso-osorik egin behar-
ko dituztela arkitektoek, arkitekto teknikoek 
edo aparejadoreek, bestelako profesionalei 
sarbiderik eman gabe. Ingeniariek, ingenia-
ri teknikoek edo gaitutako teknikariek ener-
gia-egiaztapena egin dezaketela adierazi du.

Bildutako dokumentazioa aztertu ondo-
ren, LEAk ondorioztatu zuen egokia zela jar-
duera-erreserbarik egiten den aztertzea, EITak 
arkitektoek eta arkitekto teknikoek egiteko 
zentzuan, baita jarduera-erreserba horrek le-
gezko berariazko agindu batean edo adminis-
trazioek legezko xedapen baten gainean egin-
dako interpretazioan duen jatorria aztertzea 
ere.

EITak zerbitzua dira, eta, beraz, zerbitzuen 
eskuragarritasun eta erabilera askatasunari 
buruzko eta jarduera-erreserba profesional 
jakin batzuei ezartzeari eta horrela edukitzeari 
buruzko legearen mende daude. Arau horren 
arabera, interes orokorreko arrazoi premiatsuek 
justifikatu behar dute zerbitzuen prestazio 
askeari ezarritako edozein mugaketa. Nolanahi 
ere, diskriminaziorik ezaren, beharrizan- eta 
proportzionaltasun-printzipioak errespetatu 
behar dira.

Eraikuntzen Ordenamenduari buruzko 
Legeak (EOL) ez du erakuntzen ebaluazio-jar-
duera arautzen, baizik eta eraikuntzen proie-
kzioa eta eraikuntza. Ez da murriztailetzat jo 
behar araudi estatalak eta autonomikoak Erai-
kuntzaren Ordenamenduari buruzko Legeari 
egin dioten aipamena, titulu gaitzaileei dago-
kienez; izan ere, EITak ez dira obra-proiektuak 
edo zuzendutako obrak, ez eta zuzendutako 
obra-exekuzioak ere. Ezin daiteke onar erai-
kuntza-proiektu bat burutzeko edo eraikin 
baten (erabileraren arabera) obra zuzentzeko 
behar den titulazio berbera eskatu behar denik 
jada eraikitako eraikin bat ikuskatzeko.

LEAk ez du uste beharrezkoa ezta 
proportzionala denik jarduera arkitekto eta 
arkitekto teknikoei soilik gauzatzen uztea; 
izan ere, EOLk lan hauek bete ditzaketen 
eskudun teknikaritzat jo ditu ingeniariak eta 
ingeniari teknikoak: eraikuntza-proiektuak egin 
ditzakete, obrak zuzendu ditzakete eta obra-
exekuzioak zuzendu ditzakete, administrazio-, 
osasun-, erlijio-, bizitegi- (horren aldaera 
guztietan), irakaskuntza- eta kultura-erabilera 
ez duten eraikinetan. Araudiak bilatzen 
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duen xedea –jada badauden eraikinetako 
segurtasun-, bizigarritasun- eta erosotasun-
baldintzak sakon ezagutzea– behar beste 
bermatzen da EITak eraikuntza-proiektuak 
egiteko, obrak zuzentzeko eta obra-exekuzioak 
zuzentzeko gaituta dauden teknikariek eginez 
gero, administrazio-, osasun-, erlijio-, bizitegi- 
(horren aldaera guztietan), irakaskuntza- eta 
kultura-erabilera ez duten eraikinen kasuetan.

Merkatuko lehia eraginkorra murriztea 
dakar mugaketa horrek, eta ongizatea galtzea 
eragiten die kontsumitzaileei. Mugaketa 
horrek merkatuari zer eragin ekonomiko ekar 
diezaiokeen aztertu zuen LEAk. Ondorio gisa, 
EAEko udalei eta Eusko Jaurlaritzako sail 
eskudunari gomendatu zien beren jardueretatik 
mugapen hori deuseztatzeko, eta hala, gaituta 
dauden profesional guztiei merkatuan sartzen 
uzteko.

i. Zigoitiako Udalaren eta LHII 
Eraiken zentroaren arteko 
lankidetza-hitzarmenari 
buruzko kontsulta

Udaletik kontsulta bat igorri zen, Eraiken 
Lanbide Heziketarako Institutuarekin sinatu 
behar zen lankidetza-hitzarmenaren zirribo-
rroarekin batera. Hitzarmenak lehiari mugak 
jar ziezazkiokeela planteatzen zen kontsulta 
horretan.

LEAk erantzun zuen Lanbide Heziketaren 
araudiak mota horretako zentroei aukera ema-
ten diela heziketa- edota lan-xedeak osatzeko, 
ikasleak lan-zentroetan heziz eta bestelako 
praktika profesionalak burutuz, baita orienta-
zio profesionalaren bidez ere, eta ekoizpen-sis-
temako profesional kualifikatuei heziketa-siste-
man parte hartzeko aukera emanez. Lankidetza 
hori kasuan kasuko hitzarmenen eta akordioen 
bidez gauzatuko da.

LEAk jaso zuen hitzarmen-zirriborroak 
helburu hau definitzen zuen: udalerriko etxe-
bizitzen energia-eraginkortasunaren sustape-

na eta garapena. Xedea termino lausoegietan 
idatzita zegoen, eta eduki jakin oso anitzak 
barne hartu zitzakeen. Horregatik, lehia-ara-
zo bat gerta zitekeen; izan ere, udalak, lanki-
detza-hitzarmenaren bidez, merkatutik bazter 
zezakeen udalerriko hiritarrek eskatutako zen-
bait zerbitzuren kontratazioa. Kasu horretan, 
akordioa gauzatzeko, Sektore Publikoko Kon-
tratuen Legearen eskakizunak bete beharko 
lirateke.

F.  Sustapen-txostenen 
zaintza

a. Bilboko portuko 
zerbitzugunean lurretik 
errepide bidezko garraio-
zerbitzu komertzialaren 
baimenak emateko baldintza 
zehatzen agiria

LEAk 2015eko urtarrilaren 30ean 
jakinarazi zuen Bilboko portuko zerbitzugunean 
lurretik errepide bidezko garraio-zerbitzu 
komertzialaren baimenak emateko baldintza 
zehatzen agiriaren proiektua.

Txosten horretan, hainbat neurri txertatzea 
gomendatzen zen, lehia defendatzeko araudia 
guztiz betetzen zela ziurtatzeko, portuko lurreko 
garraio-zerbitzuaren baimenen erregimenari da-
gokionez.

2016ko urtarrilaren 4an, Bilboko Portu 
Agintaritzak LEAri igorri zion horren adminis-
trazio-kontseiluaren ebazpena, zeinaren bidez 
txostenean jorratutako baldintza zehatzen agiria 
onartzen baitzen. LEAk egindako ekarpenak ja-
sotzen ziren horretan.

Hala, lehiaren erregulazioarekiko beha-
rrezko errespetuari berariazko aipamena egiten 
zitzaion, baita interesdunen eskaeren dokumen-
tu-aurkezpena errazteko neurriei ere.
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Era berean, berariaz jaso zen txartelak 
emateagatik, kasua izatekotan, ezartzen zen tari-
fa benetako kostuari lotuta egongo zela.

Halaber, ez-betetze larrien edo oso larrien 
kausen zehaztapen finkoagoa egin zen, baimena 
azkentzen duten kasuetan. Horretarako, LEAk 
gomendatu zuen bezala, ez-betetze arinen ka-
suan baimena behin behinik eten egingo zela 
zehazten zen.

Bestalde, Portu Agintaritzak ematen dituen 
protokolo, jarraibide eta arauak interesdun guz-
tientzat publiko eta irisgarriak izango direla eza-
rri zen, portuko jarduera ez oztopatzeko.

Azkenik, bermatu egin zen portu-jarduera-
ren bizkortasun handiagoa lortzera bideratutako 
proiektuetan erabiltzaileen erroldak txertatze-
ko aukera portuari lotutako helburuetatik asko 
urruntzen ez zela.

LEAk, ondorioz, bermatutzat jotzen du 
baldintza zehatzen agiriak lehia askearen araudi 
arautzailea betetzen duela.

 

b. Umore Azoka

2014. urtean LEAk txosten bat igorri zuen 
Leioako Udalak antolatzen duen Umore Azoka 
izeneko umorezko antzerki-azokarekin lotua. 
Horren bidez, LEAk udalari gomendatu zion, 
ezen sistema bat diseina zezan ostalaritza-esta-
blezimendu kopururik handienaren partaidetza 
sustatzeko, erabiltzaileek hautatzeko duten gai-
tasuna ahalbidetzeko, gardentasun-printzipioa 
errespetatzeko eta edozein diskriminazio-mota 
deuseztatzeko.

Txostenaren jarraipena egin ahal 
izateko, LEAk informazioa eskatu dio Leioako 
Udalari azokaren 2015 eta 2016 edizioetako 
partaidetza-sistemaren diseinuaren inguruan. 
Udalak informazioa behar bezala eman du.

c. Gasteizko Udaleko 
kontratazio publikoa

2015. urtean, LEAk txosten bat igorri zuen 
Gasteizko alkatearen instrukzioaren inguruan, 
zeinak publizitaterik gabe negoziatutako 
kontratuak eta tokiko enpresei gutxienez hiru 
eskaintza eskatzeko betebeharrak jorratzen 
baititu. Txosten horretan ondorioztatzen zen 
instrukzio horrek lehiakortasunari lotutako 
hainbat arazo sortzen zituela. Txostena betetzen 
zela zaintzeko, LEAk informazioa eskatu zion 
udalari.

Eskaera horri erantzuteko, alkateak 
instrukzioa indargabetu eta eraginik gabe utzi 
du. Era berean, udalaren web orriko estekaren 
desaktibazioa udal-zerbitzu eskudunen esku 
utziko duela adostu du, instrukzioa betetze 
aldera instalatu den estekaren desaktibazioa, 
alegia.

G. Egiten ari garen txostenak

Laugarren urte honetan, 42 proiekturen 
azterketan murgildurik dago LEA; horiek etor-
kizunean zehaztuko dira dagozkien txosten eta 
gomendioetan.  

Jada amaituta dauden txostenen ildotik, 
administrazioko araugintzari eta kontratazioari 
loturikoak nagusitzen dira: % 38k xede hori 
dauka. Era berean, % 38 ofizioz hasi dira. 
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Servicios profesionales

Colegios Profesionales

Distribución comercial

Energía

Servicios de mantenimiento

Ayudas públicas

Transportes

Turismo

Contratación pública

Normativo

Otros

19%

7%

7%

7%

2%
5%

5%
5%

5%

19%

19%

% Informes en preparación por sector
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2. Kontsultak

Eragile ekonomiko eta sozialek hainbat 
galdera eta zalantza planteatzen jarraitu dute 
burutzen zituzten edo abian jartzea aurreikusita 
zuten jardueren inguruan eta beste eragile 
batzuek gauzatutako jardueren inguruan. 
Kontsulta horiek funtsezko kontuak argitzea 
ahalbidetzen dute, eta funtzio prebentibo 
garrantzitsua betetzeaz gain, beharrezko 
lehiaren babesari laguntzen diote. Hartara, 
zehapen-bidea saihesten da etorkizunean. 

Gainera, kontsulta horietako batzuk hain-
bat txostenen eta defentsa-proiekturen jatorrian 
egon dira.

Horiek ordezkatzen eta multzokatzen di-
tuzten enpresek eta erakundeek kontsulten % 
74 egin dute. Administrazioek eta partikularrek, 
aldiz, gainontzeko % 13 egin dute hurrenez hu-
rren.

Kontsultek xede ugari izan dituzte, baina, 
orokorrean, zerbitzu-jarduerei lotutakoak na-
barmendu dira.

Agroalimentario

Contratación pública

Transportes

Distribución comercial

Servicios profesionales

Otros

Otros servicios

26%

22%

4%
4%

4%

17%

22%

Consultas por sector
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Jarraian, kontsulta horietako batzuei 
emandako erantzunak ageri dira.

3. Lehia gazteen 
artean

A. Unibertsitatea

a. Masterra

- Abokatutzaren Jarduerarako 
Masterra (NUP)  

2015eko urrian eta 2016ko urrian Nati-
vidad Goñik ikastaro bat eman zuen lehiaren 
zuzenbidearen inguruan Nafarroako Unibertsi-
tate Publikoaren abokatutzarako jarduerarako 
masterrean.   

- Nazioarteko Merkataritzarako 
Masterra (NUP)  

2015eko urrian eta 2016ko urrian Nati-
vidad Goñik ikastaro bat eman zuen lehiaren 
zuzenbidearen inguruan Nafarroako Unibertsi-
tate Publikoaren nazioarteko merkataritzarako 
masterrean. 

- Abokatutzaren Jarduerarako 
Masterra (Deustu) 

2016ko urtarrilean, LEAko presidenteak, 
Mª Pilar Canedok, eta Guillermo Aranzabe 
teknikari juristak Lehiaren Zuzenbidea irakas-
gaia irakatsi dute Abokatutza Jarduerarako 

2015/2016 unibertsitate-masterrean. Mª Pi-
lar Canedok gaztelaniaz eman zuen aipatutako 
irakasgaia eta Guillermo Aranzabek euskaraz. 
Bien iraupena 6 ordukoa izan zen, 3 egunetan 
banaturik.

LEArentzat ezinbestekoa da promozio 
berrietako euskal abokatuek prestakuntza 
sakona izatea Lehiaren Zuzenbidearen arloan. 
Horrek, enpresa eta profesionalei emandako 
aholkularitza juridikoaren bitartez edo lehiaren 
kontrako jardueren salaketaren bitartez, EAE-
ko merkatuen lehia askearen egoera hobetzea 
ekarriko du eta, ondorioz, euskal herritarren 
ongizatea hobetuko du.

- Itsas Zuzenbiderako Masterra 
(Deustu)

2016ko urtarrilean, Maria Pilar Canedok 
ikastaro bat eman zuen itsas esparruko konpe-
tentziaren inguruan Deustuko unibertsitatea-
ren itsas eta portu enpresen kudeaketarako 
masterraren baitan. 

- Doktoretza

María Pilar Canedok hainbat doktoretza-
mintegi eskaini du lehiakortasunaren arloan, 
bai Deustuko unibertsitatean bai Madrilgo 
Carlos III Unibertsitatean, 2016ko urtarriletik 
ekainera arte.
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B. LEAko praktika-programa

Ikasle ugarik egin dituzte praktikak aurten 
gure instituzioan. Ikasleen zerrenda jasotzen da 
jarraian.  

Beloke Alea Arrate; Eider Azcárate 
Berecibar; Nagore Bañuelos Egiluz; Josetxo 
Brey Prat; Estela Brion Berdote; Xabier del 
Campo; Tania Díez García; Lucía Enciondo 
Oribe; Garazi Errasti Silloniz; Aitziber Esteban 

Echavarria; Laiene Etxebarria Abiña; Leire 
Fernández Gancedo; Rubén Gil Puente; María 
Gorriño Mantas; Begoña Inchaurraga Grijelmo; 
Reyes Lavilla Equisoain; Unai López Álvaro; 
Laia Llambrich Arias; Juan Antonio Mancilla 
Alvarez; Leyre Begoña Pérez Aguirrezabal; 
Nuria Pérez Fernández; Maitane Puente; Mikel 
Recuero Linares; Doina Sanziana; Aitor Ander 
Salinasarmendariz Méndez; Andrea Vicario 
Rodriguez; Guillermo Zugaza Astigarraga.

Laiene, Josetxo, Eider eta Guillermo, LEAn lan egiten.

Reyes Lavilla eta Rubén Gil.
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Josetxo Brey, Eider Azcarate, Guillermo Zugaza eta Unai López.

Laiene Etxebarria eta Josetxo Brey.

EHUko eta Deustuko bekadun taldea; praktikak otsailean burutu zituzten.
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Garazi Errasti eta Estela Brión.

Begoña Inchaurraga eta Mikel Recuero.

Nuria Pérez eta Laia Llambrich.
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Praktiketako ikasle taldea: Tania, Laia, Nuria, Juan Antonio, Aitor, Leire, Nagore 
eta Aitziber

Nagore Bañuelos, Aitziber Esteban eta Juan Antonio Mancilla, Deustuko 
Unibertsitatekoak.

Tania Díez García, Nafarroako Unibertsitateko ikaslea.
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C. Institutuak

LEAk garrantzi berezia ematen dio gaz-
teen sentsibilizazioari, lehiaren oinarriak he-
datzeko eta finkatzeko bitarteko gisa. Berez, 
urtero eskaintzen da prestakuntza hori ikaste-
txeetan.

Prestakuntza, bestalde, modu positiboan 
hartu dute ikastetxeek, gogobetetze-maila-
ri buruzko inkestak erakusten duen bezala 
(emaitzak behean atxikitzen dira).

20 ikastetxe hauetako 33 ikasle talderi 
eman zaie prestakuntza: 

 

San Jorge Ikastetxea
Santa Maria De Artagan Ikastetxea
CPEIPS Askartza Claret HLBHIP
CPEIPS Irungo La Salle HLBHIP
CPEIPS Kirikiño Ikastola HLBHIP
CPEIPS La Inmaculada-Hijas de Jesús HLBHIP
CPEIPS La Salle-Berrozpe
CPEIPS Ntra. Sra. del Carmen HLBHIP
CPEIPS Pasaia-Lezo Lizeoa HLBHIP
CPES Xabier BHIP
CPI Ikasbide Ikastola IPI
IES Aixerrota BHI
IES Beurko BHI
IES Botikazar BHI
IES Gabriel Aresti BHI
IES Gernika BHI
IES Julio Caro Baroja BHI
IES Martín de Bertendona BHI
IES Mutriku BHI
IES Uribarri BHI

Bilboko BOTIKAZAR BHIko ikasleak, Alfonso Gómezek ingelesez emandako hitzaldiaren ondoren.
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Getxoko Julio Caro Baroja BHIko ikasle taldea.

Guillermo Aranzabe Pasaia-Lezoko ikasleei euskaraz hitzaldi bat ematen LEAren egoitzan.
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Pasaia-Lezo Lizeoa HLBHIPko ikasleak lehiari buruzko hitzaldian.

Ainara Herce, LEAko teknikaria, Bilboko Bertendona BHIko hitzaldian .
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GOGOBETETZE INKESTEN EMAITZAK zentroen 
balorazioa

Saioaren edukia
Jorratutako gaiak interesgarriak iruditu zaizkit 
Azalpenak ikasleen ezagutza-mailara egokitu dira 
Azalpenak behar bestekoak izan dira 
Azalpenak eta adibideak argiak izan dira 
Nire itxaropenak bete ditu  

8,8
9,1
8,7
8,7
8,9
8,5

Saioen formatua
Saioak iraupen egokia izan du 
Azaldutako kontzeptuei eskainitako denboraren banaketa egokia izan da 
Azalpenetan erabilitako bitartekoak (prezi, powerpoint...) erabilgarriak izan dira 
Saioan erabili den hizkera egokia izan da 
Ikasleen partaidetza sustatu da    

8,5
8,5
8,0
9,1
8,9
8,0

Pertsona arduraduna
Azalpen argia eman du 
Gertukoa izan da 
Ikasleak motibatzea lortu du 
Azalpenen abiadura egokia izan da   

8,9
9,5
9,1
8,4
8,5

Balorazio orokorra
Saioa berriz ere eskatuko nuke 
Saioa beste irakasle edo zentro batzuei gomendatuko nieke    

9,5
9,5
9,5
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4. LEA eta gizartea

A. LEAk antolatutako 
hitzaldiak

a. Hitzaldi informala David J. 
Berger-ekin
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b. «Lehiaren IX Jardunaldi 
Nazionalak». Lehia, garapen 
ekonomikoaren eragile gisa. 
Bilbo, 2016eko urriaren 20an 
eta 21ean 
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B. LEAko kideek emandako 
hitzaldiak

Lehiaren defentsa eta 
sustapena

Maria Pilar Canedo presidenteari gonbita 
egin zitzaion hitzaldi magistral bat eman 
zezan Veracruzeko Unibertsitatean (Mexiko), 
2015eko irailean. Bertan, jurisprudentzia-
institutuko kideekin bere gogoeta partekatu 
zuen lehiaren aplikazioan deszentralizazioak 
dakartzan arazoez hitz egiteko, baita 
ustelkeriak, kontratazio publikoak eta lehiak 
dakartzaten arazoez ere. 

Lehiaren arloko Europako 
irakaskuntzari buruzko 
hitzaldia

UACES elkarteak urteroko kongresua 
antolatu zuen Bilbon 2015eko irailean. Maria 
Pilar Canedo presidenteak komunikazio bat 
aurkeztu zuen «Decentralized application of 
Competition Law» izenburupean.

Lehiaren arloko ez-zilegien 
biktima kontsumitzaileen 
defentsa: jardunbide posibleak

2015eko irailaren 29 eta 30ean, Nafa-
rroako Gobernuak Kontsumitzailearen Babe-
saren jardunaldia antolatu zuen automobilen 
eta garraioaren sektorean. Maria Pilar Cane-
dok eta Natividad Goñik hitzaldi hauek eskai-
ni zituzten: «Lehiaren mugapena eta kontsu-
mitzaileen kaltea administrazioaren jarduera 
arautzailearen bidez» eta «Lehiaren mugapena 
eta kontsumitzaileen kaltea administrazioaren 
jarduera arautzailearen bidez». 

Double jeopardy on 
competition procedures

Maria Pilar Canedo presidenteak deszen-
tralizazio-eredua aurkeztu zuen lehiaren erre-
gulazioaren aplikazioan, 2015eko urriaren 
16an Harvard Unibertsitatean.

Lehiaren eta estatu-laguntzen 
defentsa

Urriaren 5ean eta 6an Herri Ardularitzaren 
Nafar Erakundeak mintegi bat antolatu 
zuen Iruñean irakasle hauekin: Hugo López, 
Natividad Goñi, María Pilar Canedo, Javier 
Serrano eta Francisco Javier Vázquez.

Bertaratutako pertsonek oso positibotzat 
jo dituzte hitzaldiak HANEk 2015eko urriaren 
30an igorritako gogobetetze-inkestaren arabera.

 

Lehia eta kontsumitzaileak

2015eko urriaren 22an, J. Koldo Na-
baskuesek, EHKAko presidenteak, Deustuko 
Unibertsitatearekin batera ikastaro bat anto-
latu zuen ikasle ohientzat. Bertan, Maria Pilar 
Canedok lehiaren eta kontsumitzaileen arteko 
erlazioa azaldu zuen. 

Klausula sozialen kontrola 
kontratazio publikoan

2015eko azaroaren 12an eta 2016ko 
maiatzean NUPek bi mintegi antolatu zituen 
kontratazio publikoaren eta lehiaren inguruan. 
Horien baitan, Natividad Goñik «Lehia askeare-
kiko beharrezko errespetua kontratazio publi-
koan gizarte- eta ingurumen-klausulen sarrerari 
mugak jartzeko» hitzaldia eman zuen.  
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«Estatu soziala, oinarrizko 
eskubideak eta gobernantza 
ekonomikoa EU» jardunaldiak

2016ko urtarrilaren 21ean eta 22an ai-
patutako jardunaldiak antolatu ziren Sevillan. 
Horien baitan, María Pilar Canedok eta Nativi-
dad Goñik mintegi bat eman zuten kontratazio 
publikoan klausula sozialak erabiltzearen in-
guruan, lehiaren ikuspegitik.  

Azterketa-jardunaldia. Lehia 
askea Europar Batasunean. 
Hausnarketa kritikoak

Madril, UNEDen Zuzenbide Fakultatea - 
2016ko apirilaren 6a, Urrutiko Hezkuntzarako 
Unibertsitate Nazionalak eta Lehiaren Euskal 
agintaritzak antolatua
Zuzendariak: Enrique Linde Paniagua / Maria 
Pilar Canedo Arrillaga
12.45 ordu
Deszentralizazioa eta lehia
Maria Pilar Canedo Arrillaga
Nazioarteko zuzenbide pribatuko irakasle titu-
larra - Deustuko Unibertsitateko
Lehiaren Euskal Agintaritzako lehendakaria
13.15 ordu
Erregulazioa eta lehia
Natividad Goñi Urriza
Nazioarteko zuzenbide pribatuko irakasle titu-
larra - Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Nazioz gaindiko zuzenbideari 
buruzko I kongresua - 
Conditrans  

«Aro garaikideko erronka eta ikuspegiak». 
Salamancako Unibertsitatea, apirilaren 21 eta 
22

10:45h – 11:45h «Lehiaren zuzenbidea 
kontratazio publikoaren prozesuen transnazio-
nalizazioa sustatzeko modu gisa”

Maria Pilar Canedo Arrillaga– Deustuko 
Unibertsitateko nazioarteko zuzenbide priba-
tuko irakasle titularra, Lehiaren, Euskal Agin-
taritzako lehendakaria, Ogasuna eta Finantzak

18:15h – 20:15h Gorteen eta Lankidetza 
judizialaren arteko elkarrizketa nazioz gaindiko 
eremuan (4 TALDEA – 2.1 Gela)

Moderatzailea: Maria Pilar Canedo Arri-
llaga– Deustuko Unibertsitateko nazioarteko 
zuzenbide pribatuko irakasle titularra, Lehiaren 
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Euskal Agintaritzako lehendakaria, Ogasuna 
eta Finantzak

 

Deustuko IV. Itsas Foroa   

2016ko maiatzaren 27an, Deustuko Uni-
bertsitateak Deustuko Itsas Foroa antolatu 
zuen. Horren baitan, María Pilar Canedok lehia 
eta garraioari buruzko hitzaldia eskaini zuen.  

UACES Londres   

Nazioarteko UACES erakundeak urteroko 
hitzaldia antolatu zuen Londreseko Queen 
Mary unibertsitatean. Maria Pilar Canedo pre-
sidentea gonbidatu zuten Advocacy gaiaren 
inguruko hitzaldi bat eman zezan nazioarteko 
foroaren aurrean.

Lehia eta merkatuei buruzko 
ikastaro trinkoa, Andaluziako 
Nazioarteko Unibertsitateak 
antolatua
  

Lehiaren Euskal Agintaritza elkarlanean 
aritu zen Andaluziako Nazioarteko Unibertsi-
tateak antolatutako ikastaro trinkoan. María 
Pilar Canedok eta Natividad Goñik lehiak gizar-
teari ekartzen dizkion onurak azaldu zizkieten 
ikasleei, Luis Palmarekin, Lehiaren Andaluziako 
Agintaritzaren irakaslearekin, batera. 

ELSA Donostia
  

LEA lankidetzan aritu zen ELSA Donos-
tiarekin batera lehiaren inguruko jardunaldiak 
antolatzeko, 2015eko eta 2016ko abuztuan 
garatu zirenak.
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C. Komunikabideetako 
presentzia

a. Irratia eta telebista
 
–ETB2 «Teleberri», 
2015eko uztailaren 27a 

MLBNren isuna automobil-indus-
triako enpresei. 

–ETB1 «Gaur Egun 1», 
2015eko abuztuaren 6a

Txosnak.

–ETB2 «Teleberri 1», 
2015eko abuztuaren 6a

Txosnak.

–ETB1 «Gaur Egun 2», 
2015eko abuztuaren 6a

Txosnak.

–ETB2 «Teleberri 2», 
2015eko abuztuaren 6a

Txosnak.

–Cadena Ser, «Hora 14 
Euskadi», abuztuaren 11

Turismoaren Euskal Legea.

–Radio Euskadi «Boulevard 
abierto», 2015eko 
abuztuaren 12a

Turismoaren Euskal Legea

https://plus.googlcom/109947108996261222142/
posts/DGkTX8fAbRi#109947108996261222142/
posts/DGkTX8fAbRi

https://drive.google.com/file/d/0B_7I8k9fSj-
s3a2hsSGJWZl83eUk/view?usp=sharing&pli=1

https://drive.google.com/file/d/
0B_7I8k9fSjs3X0lWMkxIYXZkYTg/
view?usp=sharing&pli=1

https://drive.google.com/file/d/0B_7I-
8k9fSjs3aDJDcHYzRWJtaU0/
view?usp=sharing&pli=1

https://drive.google.com/file/d/0B_7I-
8k9fSjs3UFpOZDJJUk5RMHc/
view?usp=sharing&pli=1

http://cadenaser.com/emisora/2015/08/11/
radio_bilbao/1439308581_501020.html 

https://drive.google.com/file/d/
0B_7I8k9fSjs3UTducUF5enpjTE0/
view?usp=sharing&pli=1 
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–Onda Vasca «Euskadi hoy», 
2015eko abuztuaren 12a

Turismoaren Euskal Legea.

–Euskadi Irratia «Goizak gaur», 
2015eko abuztuaren 12a

Turismoaren Euskal Legea.

–Cadena COPE «Mediodía 
COPE», 2015eko abuztuaren 12a

Turismoaren Euskal Legea.

–Euskadi Irratia «Boulevard 
abierto», 2015eko 
abuztuaren 13a

Turismoaren Euskal Legea.

–Cadena Ser Vitoria «Hora 
14», 2015eko urriaren 7a

Arabako Lanak.

–ETB2 «Teleberri», 
2015eko urriaren 22a

Sektore farmazeutikoaren liberaliza-
zioa.

–Cadena Ser Vitoria «Hora 
14», 2015eko azaroaren 13a

Arabako Lanak.

https://drive.google.com/file/d/
0B_7I8k9fSjs3ZzF4UWNIei1nVEU/
view?usp=sharing&pli=1 

https://drive.google.com/file/d/
0B2lcna4pXJMzbnViVzJ1Tl9Mclk/
view?usp=sharing&pli=1 

https://drive.google.com/file/d/0B_7I-
8k9fSjs3VTE4VTVwVzA1Ymc/
view?usp=sharing&pli=1 

https://drive.google.com/file/d/0B_7I-
8k9fSjs3MU1CUThxMjdGZEU/
view?usp=sharing&pli=1  

https://drive.google.com/file/d/
0B_7I8k9fSjs3dVlCMmdrcTVfWGs/
view?usp=sharing&pli=1 

http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/
detalle/3566172/videose-podran-vender-me-
dicinas-receta-supermercados-gasolineras/

https://drive.google.com/file/d/0B2lcna4pXJMzZ-
2FHZTJwTHR1T1k/view?usp=sharing&pli=1 
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–Cadena Ser «Hoy por hoy», 
2015eko abenduaren 2a

Gemma Niergaren elkarrizketa Psi-
kologo Elkargoaren inguruan.

–ETB 1 «Gaur Egun 1», 
2015eko abenduaren 4a

Lehiaren Euskal Agintaritzako 
funtzionarioek, estatu- eta erkidego-
mailako arlo bereko beste organismo 
batzuekin elkarlanean, eta informatika-
delituen Ertzaintzako adituek errepideko 
bidaiari garraioaren bederatzi enpresa 
erregistratu dituzte Euskadiko autobus-
zerbitzuen merkatuaren ustezko 
banaketaren gaineko ikerketa zabalago 
baten baitan. Lehiaren Euskal Agintaritzak 
duela hiru urte sortu zenetik egiten duen 
hirugarren operazio handia baino ez da.

–ETB 2 «Teleberri 1», 
2015eko abenduaren 4a

Bidaiarien garraio-sektoreko be-
deratzi enpresa erregistratuak izan dira 
gaur goizean. Lehiaren Euskal Aginta-
ritzak zantzuak ditu enpresok merkatua 
euren artean banatzen aritu daitezkeela. 
Autobus-konpainiek hitzarmen bat egin 
dutenaren susmoa dago, ibilbideak eta 
prezioak elkarri ez zapaltzeko. Erregis-
troak Katalunian, Andaluzian eta Gali-
zian ere burutu dira. Iruzurra egiaztatzen 
bada, konpainiek zehapen larri bati aurre 
egin beharko diote.

–ETB 1 «Gaur Egun 2», 
2015eko abenduaren 4a

Lehiaren Euskal Agintaritza 
garraio-sektoreko bederatzi enpresa 
ikertzen ari da euren artean prezioak 
eta ibilbideak finkatzeko ustez egin 
duten akordio bat dela-eta. Susmoak 
egiaztatzen badira, autobus-konpainiek 
zehapen garrantzitsu bati aurre egin 
beharko diote: fakturazioaren % 10 
eman beharko diete autoritateei. Pilar 
Canedoren adierazpenak (Lehiaren 
Euskal Agintaritzako presidentea).

–ETB 2 «Teleberri 2», 
2015eko abenduaren 4a

Lehiaren Euskal Agintaritzak iru-
zur-zantzuak ditu, Euskadiko bidaiari ga-
rraioaren hainbat enpresa antolatu eta 
gauzatu direlakoan. Lehiaren funtziona-
rioek, Ertzaintzaren laguntzarekin, be-
deratzi enpresaren egoitzak erregistratu 
dituzte. Pilar Canedoren adierazpenak (Le-
hiaren Euskal Agintaritzako presidentea).

–RNE 1 «Besaide», 
2015eko abenduaren 4a

–Cadena Ser, «Hora 
14 Euskadi», 2015eko 
abenduaren 4a

https://drive.google.com/file/d/0B2lcna4pXJMz-
Qmt0MGdmRWUxZU9vRDBsbXZVTjc4Vkl6Y-
npB/view?usp=sharing&pref=2&pli=1 

https://autoridadvascacompetencia.files.
wordpress.com/2015/10/141003.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B_7I-
8k9fSjs3LUxpZ2txczA4R28/view?us-
p=sharing&pref=2&pli=1
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–Euskadi Irratia «Crónica de la 
tarde», 2015eko abenduaren 4a

–Onda Cero «Noticias del 
mediodía País Vasco», 
2015eko abenduaren 4a

–Cadena Ser «Hora 20 Euskadi», 
2015eko abenduaren 4a

–ETB 2 «Teleberri 2», 
2016ko urtarrilaren 14a

Lehiaren Euskal Agintaritzak miloi 
eta erdiko zehapena jarri die Bilboko 
portuan lan egiten duten hiru enpresari. 
2014ko uztailean boikot bat egitea 
leporatu zaie, ez baitzituzten edukiontziak 
hustu, eta, ondorioz, portuko jarduera 
eten egin zuten. Garraiolariek beste ontzi-
enpresa batzuen merkataritza-baldintza 
hobeak lortzeko erabili zuten hori.

–Euskadi Irratia «Crónica de la 
tarde», 2016ko urtarrilaren 14a

Lehiaren Euskal Agintaritzak isun 
garrantzitsu bat iragarri du Bilboko por-
tuan lan egiten duten hiru enpresaren 
aurka. Agintaritzak isuna jarri die Bilboko 

portuko garraiolari autonomoen elkar-
teari eta Cecotrans eta TPS enpresei, 
ontzi-enpresa bati zerbitzurik ez ematea 
adostu baitzuten.

–Cadena Ser «Hora 20 Euskadi», 
2016ko urtarrilaren 14a

Lehiaren Euskal Agintaritzak miloi 
eta erdiko isuna jarri die Bilboko portuan 
lan egiten duten hiru garraio-enpresari 
Bilboko Portuan boikot-jarduerak egitea-
gatik. Portuko Garraiolari Autonomoen 
Elkarteak salaketak ezeztatu ditu, bide-
gabeak iruditzen baitzaizkio, eta auzite-
gietara joko duela iragarri du.

Pilar Canedoren adierazpenak 
(LEAko presidentea).

–Euskadi Irratia «Ganbara», 
2016ko urtarrilaren 14a

LLehiaren Euskal Agintaritzak miloi 
eta erdiko zehapena jarri die Bilboko 
portuan lan egiten duten hiru enpresari. 
2014ko uztailean boikot bat egitea 
leporatu zaie, ez baitzituzten edukiontziak 
hustu, eta ondorioz, portuko jarduera 
eten egin zuten. Garraiolariek beste ontzi-
enpresa batzuen merkataritza-baldintza 
hobeak lortzeko erabili zuten hori.

Pilar Canedori elkarrizketa (Lehia-
ren Euskal Agintaritzaren presidentea) 
agintaritzak Bilboko portuan lan egiten 
duten hiru enpresari milioi eta erdiko ze-
hapena jarri diela azaltzeko. Agintaritzak 
isuna jarri die Bilboko portuko garraiolari 
autonomoen elkarteari eta Cecotrans eta 
TPS enpresei, ontzi-enpresa bati zerbitzu-
rik ez ematea adostu baitzuten. Auzitegi 
Nagusiaren aurrean zehapena errekurritu 
dezaketela esan du.

https://drive.google.com/file/d/0B_7I-
8k9fSjs3c1B3c25lRnJhdEU/view?us-
p=sharing&pref=2&pli=1

https://drive.google.com/file/d/0B_7I-
8k9fSjs3cnJ5ZDBjVnBELWM/view?us-
p=sharing&pref=2&pli=1

https://drive.google.com/file/d/0B_7I-
8k9fSjs3bEhsVWNfd1QyQkU/view?us-
p=sharing&pref=2&pli=1
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–Euskadi Irratia «Egunbete», 
2016ko urtarrilaren 14a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 1,5 
milioi euroko isuna jarri die Bilboko 
Portuko garraiolari autonomoen elkarteari 
(ATAP) eta CECOTRANS-BIZ eta TPS 
COOP enpresei, Bilboko Portuan lehiaren 
aurkako praktikak gauzatzeagatik; izan 
ere, 2014ko uztailean Maersk Lines ontzi-
enpresari garraio-zerbitzuak emateari 
uko egin zioten.

–Euskadi Irratia «Boulevard 
abierto», 2016ko urtarrilaren 14a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 1,5 
milioi eurotik gorako isuna jarri die Bilboko 
Portuan zerbitzuak ematen dituzten 
elkarte bati eta bi garraio-kooperatibari. 
2014ko uztailean Maersk Line ontzi-
enpresaren edukiontzi-garraioari boikota 
egitea leporatzen zaie.

María Pilar Canedoren adierazpe-
nak (Lehiaren Euskal Agintaritzako presi-
dentea).

–RNE-1 «El dia menos 
pensado», 2016ko 
urtarrilaren 14a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 1,5 
milioi euroko isuna jarri die Bilboko 
Portuko garraiolari autonomoen 
elkarteari (ATAP) eta CECOTRANS-BIZ eta 
TPS COOP enpresei, 2014ko uztailean 
Bilboko Portuan lehiaren aurkako 
praktikak gauzatzeagatik. Garraiolari 
Autonomoen Elkarteak bidegabetzat jo 
du isuna.

–ETB 2 «Teleberri 1», 
2016ko urtarrilaren 15a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 
1.596.652 euroko isuna jarri die Bilboko 
Portuan lan egiten duten elkarte bati eta 
bi garraio-kooperatibari, Maersk Lines 
enpresako ontziei boikota egiteagatik. 
Sektoreko enpresarik handienetakoa da 
mundu-mailan. ATAPi 840.000 euroko 
zehapena jarri dio boikota bultzatzea-
gatik, eta Cecotrans-BIZ kooperatibari 
508.344 euroko eta TPSri 248.308 eu-
roko isun bana, boikot-praktika bat ados-
tu eta gauzatzeagatik.

Fede Landeraren (ATAP) eta Pilar 
Canedoren (LEA) adierazpenak.

–ETB 1, «Egun on Euskadi», 
2016ko urtarrilaren 15a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 1,5 
milioi euroko isuna jarri die Bilboko 
Portuko garraiolari autonomoen elkarteari 
(ATAP) eta CECOTRANS-BIZ eta TPS 
COOP enpresei, Bilboko Portuan lehiaren 
aurkako praktikak gauzatzeagatik; izan 
ere, 2014ko uztailean Maersk Lines ontzi-
enpresari garraio-zerbitzuak emateari 
uko egin zioten.

–ETB 1 «Gaur Egun 1», 
2016ko urtarrilaren 15a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 
1.596.652 euroko isuna jarri die Bilboko 
Portuan lan egiten duten elkarte bati eta 
bi garraio-kooperatibari, Maersk Lines 
enpresako ontziei boikota egiteagatik. 
Sektoreko enpresarik handienetakoa da 
mundu-mailan. ATAPi 840.000 euroko 
zehapena jarri dio boikota bultzatzeaga-
tik, eta CECOTRANS-BIZ kooperatibari 
508.344 euroko eta TPSri 248.308 eu-
roko isun bana, boikot-praktika bat ados-
tu eta gauzatzeagatik.

https://drive.google.com/file/d/0B_7I8k9fS-
js3TlNuaHRhaE5GOTA/view?usp=sharing



87

Fede Landeraren (ATAP) eta Pilar 
Canedoren (LEA) adierazpenak.

–ETB 2 «Teleberri 2», 
2016ko urtarrilaren 15a

Lehiaren Euskal Agintaritzak jarri-
tako zehapena neurrigabea da Bilboko 
Portu Agintaritzaren eta Portuko Garraio-
lari Elkartearen iritziz. Bilboko Portuan 
lan egiten duten elkarte bati eta bi ga-
rraio-kooperatibari 1,5 euroko isuna jarri 
die, Maersk Lines enpresako ontziei boi-
kota egiteagatik. Sektoreko enpresarik 
handienetakoa da mundu-mailan. Fede 
Landeraren (ATAP) eta Pilar Canedoren 
(LEA) adierazpenak.

–ETB 1 «Gaur Egun 2», 
2016ko urtarrilaren 15a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 
1.596.652 euroko isuna jarri die Bilboko 
Portuan lan egiten duten elkarte bati eta 
bi garraio-kooperatibari, Maersk Lines 
enpresako ontziei boikota egiteagatik. 
Sektoreko enpresarik handienetakoa da 
mundu-mailan. ATAPi 840.000 euroko 
zehapena jarri dio boikota bultzatzeaga-
tik, eta CECOTRANS-BIZ kooperatibari 
508.344 euroko eta TPSri 248.308 eu-
roko isun bana, boikot-praktika bat ados-
tu eta gauzatzeagatik. Fede Landeraren 
(ATAP) eta Pilar Canedoren (LEA) adiera-
zpenak.

–Euskadi Irratia «Boulevard 
abierto», 2016ko urtarrilaren 15a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 1,5 
milioi eurotik gorako isuna jarri die Bilboko 
Portuan zerbitzuak ematen dituzten 
elkarte bati eta bi garraio-kooperatibari. 
2014ko uztailean Maersk Line ontzi-
enpresaren edukiontzi-garraioari boiko-

ta egitea leporatzen zaie. María Pilar 
Canedoren adierazpenak (Lehiaren 
Euskal Agintaritzako presidentea).

–RNE1 «El día menos pensado», 
2016ko urtarrilaren 15a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 1,5 
milioi euroko isuna jarri die Bilboko 
Portuko garraiolari autonomoen 
elkarteari (ATAP) eta CECOTRANS-BIZ eta 
TPS COOP enpresei, 2014ko uztailean 
Bilboko Portuan lehiaren aurkako 
praktikak gauzatzeagatik. Garraiolari 
Autonomoen Elkarteak bidegabetzat jo 
du isuna.

–Radio Euskadi «Crónica 
de Euskadi», 2016ko 
urtarrilaren 15a

Bilboko Portuko Garraiolari Auto-
nomoen Elkarteak errekurtsoa jarriko 
dio Lehiaren Euskal Agintaritzak jarritako 
zehapenari 2014an beste bi enpresa-
rekin batera ontzi-enpresa bati boikota 
egiteagatik. Isuna 1,5 milioi eurokoa da. 
Sindikatu-askatasunaren aurkako erasoa 
dela ulertzen du, eta mafia bat ez direla 
defendatzen du.

Fede Landeraren adierazpenak, Bil-
boko Portuko Garraiolari Autonomoen 
Elkartea.

–RNE-1 «Besaide», 2016ko 
urtarrilaren 15a

Bilboko Portuko Garraiolari Autono-
moen Elkarteak (ATAP) eta CECOTRANS 
eta TPS enpresek iragarri dute Bilboko 
Portuan lehiaren aurkako praktikak gau-
zatzeagatik Lehiaren Euskal Agintaritzak 
jarritako milioi eta erdi euroko isunari 
errekurtsoa jarriko diotela. Ontzi-enpre-
sa bati garraio-zerbitzuak emateari uko 
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egin zioten hiru enpresek, haren mer-
kataritza-politikaren bidez tarifak % 25 
murrizten baitziren. Kaltetuek gertaka-
riak ukatzen dituzte. Federico Landeraren 
adierazpenak (ATAPeko presidentea).

–ETB 2 «Teleberri 1», 
2016ko otsailaren 10a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 18 
milioi euroko isuna jarri die hamarkada 
batez eskola-jantoki publikoen zerbitzua 
eman duten zortzi enpresei. Enpresek 
hamar urtean zehar sortetan lehiatzeari 
uko egin ziotela irizten du, gaitasuna zu-
tela egiaztatu zuten arren. Horretarako, 
sorta-banaketa bakarra lortze aldera, es-
kaintzak aurkezteko jarraibideak adostu 
zituzten. Hezkuntza Saila lanean ari da fa-
miliei eragin ez diezaien. Cristina Uriarte-
ren adierazpenak (Hezkuntza Sailburua).

–ETB 2 «Teleberri 2», 
2016ko otsailaren 10a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 18 mi-
lioi euroko zehapena jarri die hamarkada 
batez eskola-jantoki publikoen zerbitzua 
eman duten zortzi enpresei. Enpresek 
hamar urtean zehar sortetan lehiatzeari 
uko egin ziotela irizten du, gaitasuna zu-
tela egiaztatu zuten arren. Horretarako, 
sorta-banaketa bakarra lortze aldera, es-
kaintzak aurkezteko jarraibideak adostu 
zituzten. Pilar Canedoren (Lehiaren Eus-
kal Agintaritza) eta Cristina Uriarteren 
(Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua) 
adierazpenak.

–ETB 1 «Gaur Egun 
1», otsailaren 10a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 18 
milioi euroko isuna jarri die hamarkada 
batez eskola-jantoki publikoen zerbitzua 
eman duten zortzi enpresei. Enpresek 

hamar urtean zehar sortetan lehiatzeari 
uko egin ziotela irizten du, gaitasuna zu-
tela egiaztatu zuten arren. Horretarako, 
sorta-banaketa bakarra lortze aldera, es-
kaintzak aurkezteko jarraibideak adostu 
zituzten. Hezkuntza Saila lanean ari da 
familiei eragin ez diezaien. P. Canedoren 
(LEA), L. Imazen (EHIGE) eta C. Uriarteren 
(Hezkuntza Sailburua) adierazpenak.

–ETB 1, «Egun on Euskadi», 
2016ko otsailaren 10a

Hainbat enpresak, besteak beste, 
Auzolana eta Gastronomía Vasca enpre-
sek, iragarri dutenez, Lehiaren Euskal 
Agintaritzak zazpi enpresari jarritako 18 
milioi euroko isunari errekurtsoa jarriko 
diote. Hamahiru urtean zehar Hezkuntza 
Sailak eskaintzen duen eskola-jantokien 
zerbitzuaren kontratua banatu izana le-
poratzen zaie enpresoi. Pilar Canedoren 
(Lehiaren Euskal Agintaritza) eta Cristina 
Uriarteren (Hezkuntza Sailburua) adiera-
zpenak.

–TVE, 2016ko otsailaren 10a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 18 
milioi euroko zehapena jarri die hamar-
kada batez, 2014ra arte, Euskadiko es-
kola-jantoki publikoen zerbitzua eman 
duten zortzi enpresei. Organismo horrek 
enpresei leporatzen die elkarren artean 
prezioak adostu eta merkatua banatu 
izana. Hezkuntzako sailburuak esan du 
gertatutakoa larria dela, baina ez diela 
familiei eragin. Cristina Uriarteren adiera-
zpenak (Hezkuntza Sailburua).
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–Radio Euskadi «Crónica de 
Euskadi», 2016ko otsailaren 10a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 18 
milioi euroko isuna jarri die hamar urtean 
zehar Euskadiko eskola-jantoki publikoen 
zerbitzua eman zuten zortzi enpresei, 
frogatutzat jotzen baitu merkatua elkarren 
artean banatu zutela 2014. urtera arte. 
Iruzurrak aparteko onurak ekarri dizkie 
zehatutako enpresei eta kalte larriak 
eragin dizkio interes orokorrari. Pilar 
Canedoren adierazpenak (Lehiaren Euskal 
Agintaritzako presidentea).

–Cadena SER «Hora 14 
Euskadi», 2016ko otsailaren 10a

Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA) 
18 milioiko isuna jarri die eskola-janto-
kien zortzi enpresari prezioak adostea-
gatik eta zerbitzuaren sortak hamarka-
da batez banatzeagatik. Organismoak 
jarritako isunik altuena da, eta enpresa 
kaltetu gehienek errekurtsoak iragarri di-
tuzte. CCOOk eta LABek gogoeta eskatu 
dute, ELAk Jaurlaritzari eskatu dio kasua 
auzitegietara eraman dezala eta Hezkunt-
za Sailburuak elkar aditzerik egon denik 
ukatzen du. Pilar Canedoren (LEAren pre-
sidentea), Noemí Etxeberriaren (ELA) eta 
Cristina Uriarteren (Hezkuntza Sailburua) 
adierazpenak.

–Euskadi Irratia «Goizak 
Gaur», 2016ko otsailaren 10a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 18 
milioi euroko isuna jarri die hamarkada 
batez eskola-jantoki publikoen zerbitzua 
eman duten zortzi enpresei. Enpresek ha-
mar urtean zehar sorta guztietan lehiat-
zeari uko egin ziotela iritzi du, gaitasuna 
zutela egiaztatu zuten arren. Horretarako, 
sorta-banaketa bakarra lortze aldera, es-
kaintzak aurkezteko jarraibideak adostu 
zituzten. Hezkuntza Saila lanean ari da 
familiei eragin ez diezaien. A. Gómezen 

(LEA) eta C. Uriarteren (Hezkuntza Sail-
burua) adierazpenak.

–RNE-1 «El día menos 
pensado Pais Vasco», 
2016ko otsailaren 10a

Eusko Jaurlaritzak irizten du ger-
takari larria dela, baina ez du zortzi 
enpresen aurka jardungo, Lehiaren Eus-
kal Agintaritzak merkatua elkarren ar-
tean banatzeagatik eta hamar urtean 
zehar eskola-jantoki publikoen zerbitzuko 
prezioak finkatzeagatik zehatu dituen 
arren. Josu Erkorekaren adierazpenak, 
Eusko Jaurlaritzako bozeramailea.

–Onda Cero «Más de uno 
Euskadi», 2016ko otsailaren 10a

Hainbat enpresak iragarri dutenez –
besteak beste, Auzolana eta Gastronomía 
Vasca enpresek–, errekurtsoa jarriko diote 
Lehiaren Euskal Agintaritzak zazpi enpresari 
jarritako 18 milioi euroko isunari. Hamahiru 
urtean zehar Hezkuntza Sailak eskaintzen 
duen eskola-jantokien zerbitzuaren 
kontratua banatu izana leporatzen zaie 
enpresoi. Cristina Uriarteren adierazpenak 
(Hezkuntza Sailburua).

–Cadena Cope «Mediodia 
Cope Pais Vasco», 
2016ko otsailaren 10a

Lehiaren Euskal Agintaritzak 18 
milioi euroko isuna jarri die Euskadiko 
eskola publikoetako jantokien kontratua 
elkarren artean banatzen zuten zazpi 
enpresei. Lehia askearen aurkako prak-
tikak leporatzen zaizkie, baita hainbat 
urtetan zehar merkatua elkarren artean 
banatu izana ere. Enpresetako batzuk da-
goeneko iragarri dute Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 
aurrean errekurtsoa jarriko dutela. Cris-
tina Uriarteren adierazpenak (Hezkuntza 
Sailburua).
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b. Prentsa idatzia

– El Mundo, 2015/07/30



91

– Diario Vasco, 2015/07/31 



92

– Diario Vasco, 2015/07/31



93

– Diario Vasco, 2015/07/31



94

– El Correo, 2015/07/31



95

– El Diario Vasco, 2015/08/01



96

– El Diario Vasco, 2015/08/05

– Gara, 2015/08/05



97

– El Correo, 2015/08/12 



98

– El Correo, 2015/08/12

– El Diario Vasco, 2015/08/12 



99
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– El Mundo, 2015/08/12 



101

– El Mundo, 2015/08/12



102

– Noticias de Gipuzkoa, 2015/08/12 



103

– El Diario Vasco, 2015/08/13  



104

– El Diario Vasco, 2015/08/13  



105

– Noticias de Gipuzkoa, 2015/08/13



106

– El Mundo, 2015/08/13



107

– El Correo, 2015/08/16



108

– El Diario Vasco, 2015/08/16
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110

– El Diario Vasco, 2015/08/16



111

– Noticias de Gipuzkoa, 2015/08/19



112

– Noticias de Gipuzkoa, 2015/08/19



113

– Deia, 2015/08/22

– Noticias de Gipuzkoa, 2015/08/26



114

– El Correo, 2015/08/27



115

– Deia, 2015/08/28



116

– Berria, 2015/09/11



117

– Berria, 2015/09/11



118

– El Correo, 2015/10/07



119

– Noticias de Álava, 2015/10/07



120

– Noticias de Álava, 2015/10/08



121

– Diario Vasco, 2015/10/09



122

–Marítimas, 2015/10/14 



123

–El Correo, 2015/10/23 



124

–El Correo, 2015/10/31 

–Expansión País Vasco, 2015/10/31 

–El Correo, 2015/11/07  



125

–El Correo, 2015/11/07  



126

–Noticias de Álava, 2015/11/13  



127

–El Correo, 2015/11/13  



128

–Gara, 2015/11/14



129

–El Correo, 2015/11/14



130

–Noticias de Álava, 2015/11/14



131

–El Correo, 2015/11/18

en la lista de Bienes de Interés 
del Gobierno Vasco.
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–Gara, 2015/11/19

–El Correo, 2015/11/20



133

–Noticias de Álava, 21 de noviembre de 2015

–Noticias de Competencia - Ashurst, 2015/11



134

–Berria, 2015/12/05

–El Correo, 2015/12/05



135

–Noticias de Álava, 2015/12/05



136

–El Diario Vasco, 2015/12/05



137

–El Mundo, 2015/12/05

–Gara, 2015/12/05



138

–Deia , 2015/12/05 



139

–Expansión, 2015/12/05



140

–Noticias de Gipuzkoa, 2015/12/05



141

–El Correo, 2015/12/10



142

–El Diario Vasco, 2015/12/10

–Diario de Navarra, 2015/12/10



143

–El Correo, 2015/12/18



144

–El Correo, 2015/12/30



145

–El Correo, 2016/01/15



146

–Deia, 2016/01/15

–Expansión, 2016/01/15



147

–Gara, 2016/01/15

–El Diario Vasco, 2016/01/15

–El Mundo, 2016/01/15



148

–El Correo, 2016/01/16



149

–Marítimas, 2016/01/18



150

–Diario Vasco, 2016/09/02



151

–Diario Marítimas, 2016/10/04



152

–Diario Marítimas, 2016/10/04



153

c. Bitarteko digitalak

–eldiario.es, 2015/08/11



154

–hosteltur.com, 2015/08/11



155

–eldiario.es, 2015/08/12



156

–eldiario.es, 2015/08/12



157

–elmundo.es, 2015/08/12



158

–elmundo.es, 2015/08/12



159

–idealista.com, 2015/08/12



160

–20minutos.es, 2015/08/13



161

–naiz.eus, 2015/08/13



162

–diariovasco.com, 2015/08/15



163

–20minutos.es, 2015/08/27



164

–eldiario.es, 2015/08/27



165

–ecodiario.eleconomista.es, 2015/08/27



166

–diariodelpuerto.com, 2015/10/09



167

–finanzas.com, 2015/10/30



168

–abc.es, 2015/11/06



169

–ecodiario.eleconomista.es, 2015/12/04



170

–eldiario.es, 2015/12/04



171

–20minutos.es, 2015/12/04



172

–elconfidencial.com, 2015/12/04



173

–cadenaser.com, 2015/12/04



174

–elcorreo.com. 2015/12/04



175

–lagaceta.es, 2015/12/04



176

–eldiariovasco.com, 2015/12/29



177

–eitb.eus, 2016/01/14



178

–eldiario.es, 2016/01/14



179

–eldiario.es, 2016/01/14



180

–lainformacion.com, 2016/01/14



181

–lainformacion.com, 2016/01/14



182

–ecodiario.eleconomista.es, 2016/01/14



183

–ecodiario.eleconomista.es, 2016/01/14



184

–20minutos.es, 2016/01/14



185

–cadenaser.com, 2016/01/14



186

–cadenaser.com, 2016/01/14



187

–deia.com, 2016/01/14



188

–invertia.com, 2016/01/14



189

–logisticaytransporte.es, 2016/01/15



190

–elvigia.com, 2016/01/15



191

–eitb.eus, 2016/01/15



192

–diariodelpuerto.com, 2016/01/15



193

–abc.es, 2016/01/18



194

–eldiario.es, 2016/01/31
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196

–finanzas.com, 2016/02/01



197

–diariovasco.com, 2016/02/09



198

–diariovasco.com, 2016/02/09



199

–diariovasco.com, 2016/02/09



200

–deia.com, 2016/02/09



201

–deia.com, 2016/02/09



202

–elcorreo.com, 2016/02/09



203

–eldiario.es, 2016/02/09



204

–eldiario.es, 2016/02/09



205

–eldiario.es, 2016/02/09



206

–eldiario.es, 2016/02/09



207

–eldiario.es, 2016/02/09



208

–abc.es, 2016/02/09



209

–expansion.com, 2016/02/09



210

–elmundo.es, 2016/02/09



211

–elmundo.es, 2016/02/09



212

–elmundo.es, 2016/02/09



213

–elmundo.es, 2016/02/09



214

–noticiasdegipuzkoa.com, 2016/02/09



215

–eleconomista.es, 2016/10/30



216

–Arthur.com, 2016/11



217

–derechocompetencia.blogspot, 2016/11/12



218

–derechocompetencia.blogspot, 2016/11/12



219

–derechocompetencia.blogspot, 2016/11/12



220

–derechocompetencia.blogspot, 2016/11/12



221

–derechocompetencia.blogspot, 2016/11/12



222

–derechocompetencia.blogspot, 2016/11/12



223

–derechocompetencia.blogspot, 2016/11/12



224

–derechocompetencia.blogspot, 2016/11/12



225

–derechocompetencia.blogspot, 2016/11/12



226

–lainformacion.com, 2016/11/23



227

–Elcorreodigital, 2016/11/24



228

–Elcorreodigital, 2016/11/24
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D. Lehiaren foroetako 
presentzia eta prestakuntza

a. Lehiaren arloko prozeduren 
inguruko mintegia Iruña, 
2015eko urriaren 15a

2015eko urriaren 15ean Teodoro Olea, 
LEAko teknikaria, eta haren idazkari nagusia, 
Alfonso Gómez, MLBNko kideek lehiaren ar-
loko prozeduren inguruan eman zuten mintegi 
batera bertaratu ziren Iruñera, Nafarroako Go-
bernuko Turismo eta Merkataritza Zuzendaritza 
Nagusiaren Kontsumo eta Arbitraje zerbitzua-
ren egoitzara.

b. . Semminar on Law and 
Economics - Harvard

2015eko urriaren 12tik 19ra María Pilar 
Canedo eta Natividad Goñi Harvard Unibertsi-
tateak eta Rafael del Pino Fundazioak eskaini-
tako Law and Economics mintegira bertaratu 
ziren.   

c. Lehia-isunak. Etorkizunera 
begira

2016ko martxoaren 10ean, María Pi-
lar Canedo Espainiako Lehiaren Defentsarako 
Elkartearen Jardunaldira bertaratu zen Madri-
lera. 
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d. Barne-letraduen BROSETA 
Foroa: Kokatze-askatasunaren 
mugapen posibleak merkatu-
banaketaren sektorean 

Natividad Goñi Urriza Broseta abokatuen 
bulegoak antolatutako jardunaldi batera berta-
ratu zen martxoaren 30ean Madrilgo bulegoe-
tara.

Foroan merkatu-banaketaren sektoreko 
lehiaren mugapen nagusiak aurkeztu ziren; be-
reziki, merkatu-ordutegiei dagokienez.

Luis Berenguerrek, jada existitzen ez den 
LBNren presidente ohia eta gaur egun enpre-
sa horretako abokatua denak, merkatu-sek-
toreko liberalizazioaren historia azaldu zuen. 
Zerbitzuen Zuzentarauaren ondoren eta auto-
nomia-erkidegoen legeriaren bidez murrizketa 
asko mantendu ondoren gertatu zen liberaliza-
zio hori.

Antonio Maudesek, MLBNko Sustapen 
Zuzendariak, merkataritza-banaketaren oinarri 
ekonomikoa eta MLBNk esparru horretan egi-
ten duen lana zehaztu zituen.

e. Eguerdiko mintegia: 
administrazio publikoekin 
kontratatzeko debekua 
antitrust zehapen gisa

Gai hori aztertzeko eta horren inguruan 
eztabaidatzeko, Broseta, bulegoak, Villanue-
va Unibertsitate-zentroarekin elkarlanean, 
eguerdiko mintegi hau antolatzen du atseginez:

Gaia: «Administrazio publikoekin kontra-
tatzeko debekua lehiaren araudia hausten du-
ten enpresen aldetik. Aurrekariak eta gaiaren 
egoera». 

Hizlariak:
Sergio Baches Opi jauna. Bazkidea Brose-

taren Lehia Saileko zuzendaria 
Luis Berenguer Fuster jauna, Brosetako-

Senior Advisor eta Lehiaren Batzorde Naziona-
leko presidente ohia. 

Rosa Vidal andrea. Bazkidea Brosetaren 
Zuzenbide Publikoko Saileko zuzendaria.

Moderatzailea: Fernando Díez Estella 
jauna, Merkataritza Zuzendaritzako irakaslea, 
Villanueva Unibertsitate-zentroa.
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f. Merkataritza Zuzendaritzako 
irakaslea, Villanueva 
Unibertsitate-zentroa
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E. Beste foro batzuetan 
egotea

a. Administrazio publikoen 
administrazio-prozedurari eta 
araubide juridikoari buruzko 
39/2015 eta 40/2015 Legeen 
berritasun nagusien inguruko 
jardunaldia 

2016ko apirilaren 21ean Jaione Aberas-
turi eta Teodoro Olea teknikariek 39/2015 Le-
geari eta 30/1992 −Legea indargabetzen duen 
40/2015 −Legeari buruzko jardunaldi batean 
parte hartu zuten. Administrazioen adminis-
trazio-prozeduraren eta araubide juridikoaren 
arloko berritasun nagusiak errepasatu ziren 
bertan. Arau horiek izaera orokorreko kontuak 
jasotzen dituzte, LEAk jarduerak gauzatzeko 
aplikatu behar duen prozedura administratibo 
eta organikoaren ingurukoak. 

b. Presentación del informe 
«Energiaren prezioak eta 
industria-lehia» txostenaren 
aurkezpena 

2016ko maiatzaren 5ean, Jaione Aberas-
turi eta Zorione Garitano teknikariek Orkestra 
Lehiakortasunerako Euskal Institutuak egin-
dako «Energiaren prezioak eta industria-lehia» 
txostenaren aurkezpenera bertaratu ziren.Par-
te-hartzearen bidez, hurbilketa bat egin zen gai 
hauetara: energiaren erabilera intentsiboena 
egiten duten sektoreak, erabilera horrek sek-
toreetan eta bukaerako produktuen prezioan 
duen eragina eta energia-sektoreen lehiari era-
giten dioten aldagaien existentzia posiblea.
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V

Aurkaratzea
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1. Gipuzkoako autobusen 
lizitazioa. Gipuzkoako 
garraioa

Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA), Mugi-
kortasun eta Bide Azpiegituren Sailaren bitar-
tez, lehiaketa publikoa egin zuen, Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko hainbat eskualdetako 
bidaiarien erabilera orokorreko garraio publi-
koaren zerbitzuen kontratuetarako. Hauek ziren 
eskualdeak: Goierrialdea, Urola Erdia, Debaba-
rrena eta Urola Kosta, Debagoiena eta haren 
konexioak EAEko hiriburuekin eta Buruntzal-
dea.

Lizitazio publikoak enpresa hauei esleitu 
zitzaizkien:

Goierrialdea: Goierrialdea, S.L.5

Debabarrena eta Urola Kosta: Eusko 
Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A.6 
Urola Erdia: Autobuses La Guipuzcoana, 
S.L.7

Debagoiena: Transportes Pesa, S.A.8 
Buruntzaldea eskualdeko lizitazio publi-

koa ez da esleitu, GFAk exekuzioa gelditu baitu 
kontratazioa egin behar duen organismoak be-
rak aurrez jakinarazi dituen eta kontratazioare-
kin lotura duten arazoen aurrean.

LEAk aipatutako lehiaketa publikoen es-
pediente administratiboak aztertu ditu eta on-

dorioztatu du lehia urratu dela, lizitatzaileen 
arteko tratu-berdintasuna bermatu ez delako.

Ondorioz, eta administrazioarekiko auzibi-
dearen aurretik, Lehiaren Euskal Kontseiluak 
GFAri aurrez errekerimendua egitea adostu 
zuen GFAren Mugikortasun eta Bide Azpiegitu-
ren Diputatuaren hurrengo esleipen-agindue-
tako bakoitza bertan behera utzi zezan Gi-
puzkoako Foru Aldundiak deitutako erabilera 
orokorreko garraio erregularraren lizitazioetan:

2015eko otsailaren 9ko Foru-agindua, 
zeinak Goierrialdeko eskualdearen errepide bi-
dezko bidaiarien garraio-zerbitzu publikoaren 
eremuak emateko kontratuaren esleipena ebaz-
ten baitu. (LUR-Z-04).

2015eko otsailaren 11ko Foru-agindua, 
zeinak Debabarrena eta Urola Kosta eskual-
deen errepide bidezko bidaiarien garraio erre-
gularraren zerbitzu publikoa emateko kontra-
tuaren esleipena ebazten baitu (LUR-M-02).

2015eko otsailaren 17ko Foru-agindua, 
zeinak Urola Erdia eskualdeko bidaiarien ga-
rraio-zerbitzu publiko erregularra emateko kon-
tratuaren esleipena ebazten baitu (LUR M-06).

2015eko otsailaren 27ko Foru-agindua, 
Debagoienako garraio-zerbitzuen emakida es-
leitzeko (LUR-DG-07).

5 Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mugikortasun 
eta Bide Azpiegituren Diputatuaren 2015eko otsailaren 
9ko Foru-agindua, zeinak Goierrialdeko eskualdearen 
errepide bidezko bidaiarien garraio-zerbitzu publi-
koaren eskualdeko-emakiden kontratuaren esleipena 
ebazten baitu. (LUR-Z-04).

6 Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mugikortasun 
eta Bide Azpiegituren Diputatuaren 2015eko otsaila-
ren 11ko Foru-agindua, zeinak Debabarrena eta Urola 
Kosta eskualdeen errepide bidezko bidaiarien garraio 
erregularraren zerbitzu publikoa emateko kontratuaren 
esleipena ebazten baitu (LUR-M-02).

7 Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mugikortasun 
eta Bide Azpiegituren Diputatuaren 2015eko otsailaren 
17ko Foru-agindua, zeinak Urola Erdia eskualdeko bi-
daiarien garraio-zerbitzu publiko erregularra emateko 
kontratuaren esleipena ebazten baitu (LUR M-06).

8 Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mugikortasun 
eta Bide Azpiegituren Diputatuaren 2015eko otsailaren 
27ko Foru-agindua, Debagoienako garraio-zerbitzuen 
emakida esleitzeko (LUR-DG-07).
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Bertan behera uzteko eskaeretan, LEAk 
haren ustez lizitazio publiko horietan lehiaren 
aurkakoak diren elementuak jaso ditu horie-
tako bakoitzean, horiek baitira GFAri egiten 
zaion eskaeraren arrazoia. Hauek dira aipatu-
tako elementuak:  
- Eskualdeko emakidak.

Errepideko bidaiari-garraioari buruzko 
euskal Legeak arau orokor gisa ezartzen du li-
nea-emakiden esleipena. Hala, salbuespen gisa, 
eskualdeko emakidak eman ahal izango dira9.

Esleipendun enpresa hautatzeko lizita-
zio-prozedura ireki baterako deialdia eginez 
gero, ex-ante lehia bermatzen da, kontratuaren 
xedean interesa eta nahikoa gaitasun dituen 
enpresa oro horretara aurkeztu ahal izango bai-
ta. Hala ere, administrazio-emakida indarrean 
dagoen bitartean, esleipendun enpresa mono-
polio-araubidearen menpe dago.

Eskualde zabalen diseinuak merkatuaren 
itxiera handiagoa dakar, eta zerbitzua enpresa 
txikiagoei eta eragile berriei eskaintzeko auke-
rak murrizten ditu. Modu horretan, zerbitzua 
prezio baxuagoetan emateko pizgarria murriz-
ten da, baita zerbitzuaren kalitatea areagotuko 
duten hobekuntzak egitekoa ere.

GFAren errepide bidezko bidaiarien 
garraio-zerbitzu publiko baten esleipenerako 
proiektuetan egoera bat sortzen da, non linea 
bakoitzean ezin baitute hainbat zerbitzu-
hornitzailek batera jardun, eskualdeko emakida 
lortzen duenak merkatu guztia hartzen duelako. 
Horrek prezioen egoera eragin dezake zerbitzuak 
ematerakoan eta pizgarria ken diezaieke 
enpresei teknikoki abantaila handiagokoak 
diren eskaintzak egiterako orduan.

- Lizitazioaren lotura garraio-mota ezber-
dinekin.

Lizitazio publikoen administrazio-oinarrien 
pleguan (BKAP), aurreikusten da kontratuak 
zabaltzeko aukera, zerbitzu berriak emateko, 
esleipendunak gauzatuko lituzkeenak lizitazio 
berririk deitu gabe. Xedapen hori bereziki larria 
da, eskaintzen lehia saihesten duelako eta lehia 
murrizten duelako inolako justifikaziorik gabe. 

Berariazko lizitaziorik gabeko zerbitzuen 
lotura horrek guztiz baztertzen ditu lehia as-
kea eta gardentasunaren eta segurtasun juridi-
koaren printzipioak.  
- Lizitazioak esleitzeko irizpideak.

Formula aritmetikoen bidez balioetsi dai-
tezkeen esleipen-irizpideak eta iritzi kualitati-
boen bidez ebalua daitezkeen irizpideak zehaz-
ten dituzte BKAPek.

Irizpide aritmetikoei dagokienez, pleguek 
51 puntu ematen dizkiote eskainitako prezioari. 
Horietatik 50 puntu linea-zerbitzu erregularrei 
dagozkie, eta puntu bakarra zerbitzu bereziei.

Linea-zerbitzu erregularrentzat, BKAPek 
zehazten dute eskaintza ekonomikoen puntua-
zioak kalkulatzeko interpolazio lineala egingo 
dela, P1 (beherapen maximoa, puntuazio maxi-
moa) eta P2 (0ko beherapena, puntuazio mini-
moa) puntuek definitzen duten lerrozuzenean, 
eta puntu horiek mugatzen duten segmentua-
ren barruan.

Zerbitzu berezien kasuan, formula 
honekin kalkulatuko da puntuazioa: puntu 
bat emango zaio eskaintza baxuenari, eta 
gainerako eskaintzei jarraian adierazten den 
formula aplikatuta ateratzen dena: 1 x (preziorik 
baxuena/eskainitako prezioa).

9 Martxoaren 18ko 4/2004 euskal Legea, Bi-
daiarien Errepideko Garraioari buruzkoa. EHAA, 2004ko 
martxoaren 29koa, 60 zenbakia.
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Egoera horrek bi ondorio negatibo plan-
teatzen ditu lehiaren eta interes orokorraren 
ikuspegitik.

Lehenik, garatutako formularen antzekoak 
pizgarri oro kentzen die lizitatzaileei prezioak 
jaisten saiatzeko, eskaintza ekonomikoaren pi-
suak oso garrantzi txikia baitu balorazioaren 
osotasunean. 

Bigarrenik, egoera horrek era subjekti-
boan balioesten diren irizpideei leku handiegia 
ematen die, eta horrek lizitatzaileak era desber-
dinean tratatzeko aukera ematen du eta kontra-
tazioa publikoan ezinbestekoa den segurtasun 
juridikoa ez da bermatzen.

Irizpide kualitatiboei dagokienez, BKAPek 
irizpide kualitatibo hauek ezartzen dituzte, eta 49 
puntu ematen dizkie gehienez ere: ustiapen-plana, 
flotaren baldintza eta motak, erabiltzaileentzako 
informazio-plana eta bezeroarekiko arreta, 
euskararen erabilera, instalazioak, eraginkortasun 
energetikoari lotutako jarduketa-plana, honda-
kinen-trataera eta ingurumenaren zainketa, kon-
tingentzia-plana.

Balorazio kualitatiboak puntuaziorik al-
tuena ematen dio, 16 puntu, ustiapen-planari, 
hau da, zerbitzuaren plangintza operatiboari 
(espedizioak eta horientzako giza baliabideak 

eta bitarteko materialak). Alderdi hori da azke-
nean hautaketa-prozesuan eragin handiena 
duena. Hala ere, atal horretan, hain zuzen, ga-
rrantzi handiagoa du eskaintzaile ezberdinen 
arteko informazio-asimetriaren arriskuak. Au-
rreko enpresa emakidadunak (titularrak), ema-
kidaren ustiapenean bildutako ezaguerei esker, 
badu zerbitzu hobe bat proposatzeko funtsezko 
informazioa.

Azkenik, irizpideen zehaztasuna eta haz-
tapena funtsezkoak dira, eta txosten teknikoa 
egiten duenak ezin ditu nahierara a posteriori 
zehaztu pleguan ageri ez diren haztapen-koefi-
zienteak, azpiirizpideak, arauak edo formulak.

GFAk ez ditu onartu errepide bidezko bi-
daiarien garraio-zerbitzu publiko erregularraren 
kontratuak esleitzeko Foru Arauak bertan behe-
ra uzteko eskaerak, Goierrialdea, Debabarrena 
eta Urola Kosta, Urola Erdia eta Debagoiena 
eskualdeetan.

Ondorioz, LEAk administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa jarri du errepide bidezko bi-
daiarien garraio-zerbitzu publiko erregularraren 
kontratuen esleipenetako bakoitzaren aurka, 
Goierrialdea, Debabarrena eta Urola Kosta, 
Urola Erdia eta Debagoiena eskualdeetan.
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VI

Instituzioen jarduera
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1. Legebiltzarreko Ekonomia 
Batzordearen aurrean 
aurkeztea

2016ko maiatzaren 3a

2. Legebiltzarreko Lehia 
Batzordearen aurrean 
aurkeztea

2016ko maiatzaren 16a, Turismo Legeari 
buruzko eztabaida. 

3. Lehiaren Kontseiluan 
parte-hartzea 

Madril, 2016ko otsailaren 23a

4. MLBNko lantaldeetan 
parte-hartzea 

A. Koordinazio-taldeak  

2015eko azaroaren 27an, LEAko ikerketa-
zuzendaria, Ignacio Alday, haren idazkari nagusia, 
Alfonso Gómez, eta teknikari legelarietako bat, 
Guillermo Aranzabe, Instrukzio-organoek 1/2002 
Legea aplika dezaten sortutako lantaldearen 
bilerara bertaratu ziren MLBNren egoitzara. 
Lantalde horretan lehiaren defentsarako 
organoen ikerketa zuzendaritzek parte hartzen 
dute.

Deialdia MLBNk abiatu zuen, eta aurretik 
adostu ziren bilerako gai-zerrendaren puntuei 
buruzko dokumentuak eztabaidatu ziren. Doku-
mentuok ere aldez aurretik landu ziren, eta ber-
taratutakoei igorri zitzaizkien.

Jorratu zen lehen gaiak profesionalen 
elkargoekin, doako justiziarako eskubidea ber-
matzeko elkargokideen zerrendekin eta peritu 
judizialen zerrendekin zuen lotura. Jardunal-
diaren zatirik handiena hartu zuen, eta partai-
deen konpromisoarekin eman zitzaion amaiera, 
lanbide ezberdinei arreta ematen dieten bat-
zorde autonomiko eta orokorrekin solaskide 
gisa jardungo duen lantaldea sortzeko.

Hainbat autoeskolaren kolusio-prakti-
kak direla-eta izapidetutako eta ebatzitako 
zehapen-espedienteei dagokienez, partaideek 
beren bizipenak azaldu zituzten. Autoeskolen 
estatu-mailako konfederazio baten batek bere 
kideei gomendioak eman izana nabarmendu 
zuten ere bai.

Amaitzeko, zehapen-espedienteen amaiera 
itunduko akordioak behar bezala arrazoitzen di-
rela bermatzeko beharrarekin bat etorri ziren bil-
dutakoak, kasuz kasu egiaztatzeko araudiak eta 
jurisprudentziak exijitzen dituzten eskakizunak. 
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5. Instituzio-harremanaren 
beste foku batzuk 

A. Garbiketa-sektoreko 
Enpresarien Elkartearekin 
egindako bilera 

2015eko azaroaren 3an, María Pilar Ca-
nedo LEAko presidenteak, Natividad Goñi 
batzordekideak eta Alfonso Gómez idazkari 
nagusiak bilera bat izan zuten LEAren egoitzan 
Bizkaiko Garbiketa Enpresarien Elkartearekin 
(ASELBI) Interneteko zenbait plataformek zer-
bitzu mota horiei dagokienez egiten zituzten 
eskaintzen inguruan. ASELBIKO ordezkariek es-
kaintza horiek, lehiaren eskubidearen ikuspegi-
tik, legezkoak al ziren zalantzan jarri zuten; izan 
ere, prezioak finkatzea ekar zezaketen, profe-
sionalen zerbitzuak bide horretatik kontratatuz 
gero. ASELBIren aldetik, informazio zehatzagoa 
eta irmoa igorriko zutela hitzeman zuten.

B. Dentisten Euskal 
Kontseiluarekin egindako 
bilera 

2015eko azaroaren 17an, LEAko presi-
dentea, María Pilar Canedo, eta idazkari nagu-
sia, Alfonso Gómez, dentisten euskal elkargoen 
eta kontseiluaren ordezkariekin bildu ziren, 
zehapen-espedientearen inguruko azalpenak 
eskatzen baitzituzten. Arabako elkargoari ireki 
zitzaion espediente hori amaiera itundu bidez 
ebatzi zen. Elkargoak egindako publizitatea zuen 
helburu espedienteak; izan ere, kontsumitzaileei 
zenbait gomendio egiten zitzaizkion hainbat 
praktikarekin fio ez zitezen, elkargoaren ustez 
prezioa dela-eta gaitzesgarriak baitziren. Elkar-
goak etorkizunean publizitate mota hori egingo 
ez zuela hitzeman zuen. Ordezkariek LEAren irit-

zia ezagutu nahi zuten etorkizunean egin zezake-
ten publizitate-motaren berri izateko.

Bilera egin eta zenbait egun barru, aldiz, 
Bizkaiko elkargoak hainbat gomendio eman zi-
tuen, LEAren ustez hainbat alderdi eztabaida-
garri errepikatzen zituztenak. Aurrerago, LEAk 
informazio gehigarria eskatu zion elkargoari.

C. Segurtasun 
Korporatiboaren 
Batzordearen bilera 

Gasteizen (Lakua), azaroaren 20an. Pilar 
bertaratzen da.

Ohiko bilkura - Gai-zerrenda:
- Segurtasun Korporatiboaren Batzordea 

 ren aurkezpena.
- GureSek prozesuaren aurkezpena.
- Segurtasun Batzorde Teknikoko kideen  

 izendapena (GureSek Batzordea).
- Zerbitzu elektronikoen balorazioaren  

 berrikuspena eta onarpena,   
 bidezkoa bada.

D. Industria eta eraikuntzaren 
enpresa laguntzaileekin bilera 

2015eko azaroaren 23an, María Pilar 
Canedo LEAko presidenteak, Natividad Goñi 
batzordekideak eta Alfonso Gómez idazkari 
nagusiak bilera bat izan zuten LEAren egoitzan 
enpresa horien ordezkariekin Interneteko 
zenbait plataformek zerbitzu mota horiei 
dagokienez egiten zituzten eskaintzen inguruan. 
Azken horiek eskaintza horiek, lehiaren 
eskubidearen ikuspegitik, legezkoak al ziren 
zalantzan jarri zuten; izan ere, prezioak finkatzea 
ekar zezaketen, profesionalen zerbitzuak bide 
horretatik kontratatuz gero. Enpresen aldetik, 
informazio zehatzagoa eta irmoa igorriko zutela 
hitzeman zuten.
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E. Euskadiko Datu Espazialen 
Egitura - DEA (GeoEuskadi). 
Sail Arteko Informazio 
Batzordea 

DEAk (Euskadiko Datu Espazialen Egitu-
ra) datuak sartzen ditu kartografia digitaleko 
sistemetan. Programa hori Eusko Jaurlaritzako 
Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren Zuzen-
daritzak garatzen du.

Informazio geografikoari buruzko sail 
bakoitzeko proiektuen egoera aurreratu zen 
bileran, DEA plataformaren erabilera berriei 
buruzko informazioa eman zen eta datuen edo 
zerbitzuen behar berriak identifikatzeko saiake-
ra egin zen.

DEA plataformaren aurrerapenei 
dagokienez, hainbat urtetako ortoargazkiak 
gainezartzeko aukera nabarmendu zen, baita 
distantziak neurtzekoa ere. Ortoargazkien 

gainezarpena (1945az geroztik) interesgarria 
da lurraldea antolatzeko eta hirigintza-
planteamenduak aztertzeko. Distantzien neurketa 
oinezko bideetarako soilik egin daiteke momentuz. 

Sail bakoitzeko proiektuen egoerari da-
gokionez, LEArentzat duen interesa dela-eta, 
nabarmendu behar dago Eustat eskura dituen 
hainbat daturen integrazioa garatzen ari dela 
DEAren baitan.

Horrela, adibidez, eremu bat hautatuz 
edo eremu bat «marraztuz» gero, eremu ho-
rri dagozkion datuak jasotzen dira, besteak 
beste, biztanle-kopurua, emakumeen % edo 
eremu horretako ostalaritza-lokalen izena edo 
kopurua. Urtea amaitu baino lehen, funtziona-
menduan jartzea aurreikusita dago, eta Eusta-
ten bidez sartuko da horretara. 

Azkenik, datu horie guztiak OPEN DATA 
zerbitzuan jartzeko beharra nabarmentzen da 
hiritarrek eta enpresek administrazioko datuak 
erabiltzeko aukera izan dezaten.
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VII

LEAko kideen 
argitalpenak, 

lehiarekin loturikoak
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- CANEDO ARRILLAGA, María Pilar, «Aná-
lisis del principio de proporcionalidad como 
presupuesto para calcular las sanciones en De-
recho de competencia», GUILLÉN CARAMÉS, 
Javier eta CUERDO MIR, Miguel, Estudios so-
bre la potestad sancionadora en Derecho de la 
Competencia, Thomson-Civitas, Madril, 2015, 
83-118 orr., ISBN 978-84-9098-705-6.

- CANEDO ARRILLAGA, María Pilar, Un 
análisis de la labor general de la Administración 
y una especial mirada a la situación de com-
petencia en los puertos, Aranzadi argitaletxea, 
Zizur Txikia (Nafarroa), 2015.

 

AUTORES VARIOS, Competencia, compe-
titividad y cadena alimentaria, Lehiaren Euskal 
Agintaritzak argitaratua eta koordinatua, Bilbo 
2015.
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VIII

Administrazioa, giza baliabideak 
eta jarduera-adierazleak 

Lehiaren Euskal Agintaritzaren 
esparruan
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1. Aurrekontua  

Abenduaren 23ko 5/2014 Legearen bi-
dez onartu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko 
2015. urteko aurrekontu orokorrak.

LEAk esleitu zuen aurrekontua 1.158.000 
eurokoa izan zen.

Aurrekontu horren ikusizko irudikapena 
modu honetara adieraz daiteke, aurrekontua, 
betebehar onartuak eta ordainketak alderatuz.

AURREKONTU-PARTIDA EGUNERATUTAKO 
AURREKONTUA

GASTUEN 
XEDATZEA

I. KAPITULUA LANGILEEN GASTUA 917.565,00 833.809,52

II. KAPITULUA FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 234.465,80 234.465,80

III. KAPITULUA FINANTZA-AKTIBOEN 
HANDIAGOTZEA

500,00 119,80

VI. KAPITULUA INBERTSIOAK 5.469,20 5.469,20

Otros gastos

Altos cargos

Cuotas, prestaciones y gastos sociales

Funcionarios

Arrendamientos y cánones Otros servicios exteriores

Reparación y conservación

Presupuesto
Actual

Disposiciones Obligaciones
reconocidas

Pagos

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Gastos por intereses

Inversiones
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Bere aldetik, kapituluen araberako aurrekontu-banaketa horrela aurkezten da:

Presupuesto actualizado Obligaciones reconocidasDisposiciones Pagos

Gastos de
personal

Gastos
funcionamiento

1..000.000
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IX

Aipatutako arau juridikoak



248

- Martxoaren 18ko 4/2004 euskal Legea, 
Bidaiarien Errepideko Garraioari buruzkoa. 
EHAA, 2004ko martxoaren 29koa, 60 zenbakia.

26/2013 Legea, abenduaren 27koa, au-
rrezki-kutxa eta banku-fundazioei buruzkoa. 
BOE, 311. zk., 2013ko abenduaren 28koa, 
2014ko ekainaren 27ko azken eguneraketa.
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Aurkibide osoa
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