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I. AURREKARIAK 

1. Lehiaren Euskal Agintaritzaren (LEA/AVC) Ikerketa Zuzendaritzak Bilboko higiezinen 

bitartekaritzako enpresen praktika baten berri izan zuen, honakoa zehazki: antzeko 

kontzeptu bat kobratzea etxebizitzen errentamenduko bitartekaritza-lana egiteagatik, 

aintzat hartu gabe ez egindako kudeaketak ez etxebizitzaren ezaugarriak. 

2. 2019ko azaroaren 13an, Ikerketa Zuzendaritzak isilpeko informazio bilketa bat hastea 

erabaki zuen, Bilboko higiezinen bitartekaritzaren merkatuari buruzko balizko zehapen-

espediente bat ireki aurretik, horrela bazegokion. Hori guztia, Lehiaren Defentsari 

buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen (LDL) 49.2 artikulua betez. 

3. 2020ko otsailaren 14an, atzemandako jokabidea deskribatzen zuen ohar labur bat 

bidali zion LEA/AVCk Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari (MLBN), 

dokumentazio lagungarri guztiarekin, Estatuak eta autonomia-erkidegoek lehiaren 

defentsaren arloan dituzten eskumenak koordinatzeko otsailaren 21eko 1/2002 

Legearen 2.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, LEA/AVCk eskumena zuela azalduz. 

2020ko ekainaren 1ean, MLBNk ofizio bat igorri zuen, eta, bertan, auziaren gaineko 

eskumena LEA/AVCri zegokiola jakinarazi zuen. 

4. 2020ko urriaren 6an, LEA/AVCko Ikerketa zuzendariak, LDLren 49.1 artikuluan 

ezarritakoaren arabera, enpresa hauei zehapen-espedientea irekitzea erabaki zuen, 

LDLren 1. artikuluak debekatutako ustezko jokabideengatik: AGENCIA DE LA PROPIEDAD 

INMOBILIARIA IRIZAR SL (INMOBILIARIA IRIZAR), ALDARIZ SA (ALDARIZ), ASKAO FINANCE 

SL (INMOBILIARIA ASKAO), ATEA HOME SL (ATEHOME), BERTEGI GESTIONES 

INMOBILIARIOS SL (INMOBILIARIA BERTEGI), BI-WOTER 56 SL (ENGEL & VÖLKERS 

BILBAO), DESARROLLO NUEVA BILBAO SL (TECNOCASA), ESTUDIO INMOBILIARIO 

ITURRIAGA SL (ANDUIZA INMOBILIARIA), FINCAS DEL HOYO SL (FINCAS DEL HOYO), 

FINCAS INDAUTXU 2001 SL (FINCAS INDAUTXU), FINCAS LERSUNDI SL (FINCAS 

LERSUNDI), GESTIÓN INMOBILIARIA EL BOTXO SL (EL BOTXO INMOBILIARIA), GESTIÓN 

INMOBILIARIA BASABE SL (INMOBILIARIA BASABE), GESTIÓN INMOBILIARIA QUORUM 

SANTUTXU SL (INMOBILIARIA QUORUM), GESTIÓN INMOBILIARIA REKALDE BERRIA SL 

(INMOBILIARIA VASCASA), GESTIÓN INMUEBLES CAMPUZANO SL (INMOBILIARIA 

CAMPUZANO), GESTIÓN INTEGRAL INMOBILIARIA INGESIN SL (LOOK & FIND BILBAO), 

GESTIÓN PATRIMONIO BILBAO CENTRO SL (IBC INMOBILIARIA BILBAO CENTRO), GRUPO 

INTERGÉS SA (INTERGÉS), HOUSE ONA GESTIÓN Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL (HOUSE 

ONA), INMO Y OTRAS SL (EUSKALCASA), INMOBASARRATE SL (INMOBILIARIA 

BASARRATE), INMOBERRI 2006 SL (HENAO INMOBILIARIA), INMOBILIARIA CENTRAL SAN 

INAZIO SL (INMOBILIARIA CENTRAL), INMOBILIARIA RUI-WAMBA SL (INMOBILIARIA RUI-

WAMBA), INMOBILIARIA SOMERA SL (INMOBILIARIA SOMERA), INMOBILIARIA UGALDE 
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17 SL (INMOBILIARIA UGALDE), INVERSIONES BILBOCASA SL (BILBOCASA), IRALA 

GESTIÓN SLU (IRALA GESTIÓN), LAR SERVICIOS DE GESTIÓN PATRIMONIO SL (URDINA 

INMOBILIARIA), MARIATOMASA SL (MARIATOMASA.COM), MARTIN LAUCIRICA GRUPO 

ASESOR SL (INMOBILIARIA BUREAU BILBAO), PROMOTORA DE INMUEBLES YANGAR SL 

(YANCASA INMOBILIARIA), SAMAURI SL (INMOBERRI), TXURDINAGA CONSULTING XXI SL 

(RENOVATIA) eta URBEGES ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES SL (URBEGES BILBAO). 

Halaber, aipatutako ebazpenean, MLBN espediente honetako alderdi interesduntzat jo 

zen. 

5. 2020ko abenduaren 4an, FINCAS DEL HOYO SL enpresaren ordezkaritzak bidalitako 

idazki bat sartu zen LEA/AVCren erregistroan. Idazki horretan, zehapen-prozedura itun 

bidez amaitzeko jarduketak hastea eskatu zuen. 

Egun berean, ATEA HOME SL, GESTIÓN INTEGRAL INMOBILIARIA INGESIN SL, MARTIN 

LAUCIRICA GRUPO ASESOR SL eta INMOBILIARIA RUI-WAMBA SL enpresen legezko 

ordezkaritzak bidalitako beste idazki bat ere sartu zen LEA/AVCren erregistroan. Idazki 

horretan ere zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduketak hastea eskatzen zen. 

6. 2020ko abenduaren 21ean, espedientearen instruktoreek Probidentzia bat eman 

zuten. Horren bidez, zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jardunak hasteko eskaera 

onartu zuten. 

Era berean, prozeduraren gehieneko epearen zenbaketa eten zuten –Probidentziaren 

datatik amaiera konbentzionala amaitu arte–, eta bi hilabeteko epea eman zieten 

eskatzaileei konpromisoen proposamen bat aurkez zezaten, espedientearen xede den 

jokabideak lehian dituen ondorioak konpontzeko eta interes publikoa behar bezala 

bermatzeko. 

7. Azkenik, hilabeteko epea eman zitzaien AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

IRIZAR SL, ALDARIZ SA, ASKAO FINANCE SL, BERTEGI GESTORES INMOBILIARIOS SL, BI-

WOTER 56 SL, DESARROLLO NUEVA BILBAO SL, ESTUDIO INMOBILIARIO ITURRIAGA SL, 

FINCAS INDAUTXU 2001 SL, FINCAS LERSUNDI SL, GESTIÓN INMOBILIARIA EL BOTXO SL, 

GESTIÓN INMOBILIARIA BASABE SL, GESTIÓN INMOBILIARIA QUORUM SANTUTXU SL, 

GESTIÓN INMOBILIARIA REKALDE BERRIA SL, GESTIÓN INMUEBLES CAMPUZANO SL, 

GESTIÓN PATRIMONIAL BILBAO CENTRO SL, GRUPO INTERGÉS SA, HOUSE ONA GESTIÓN 

Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, INMO Y OTRAS SL, INMOBASARRATE SL, INMOBERRI 

2006 SL, INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO SL, INMOBILIARIA SOMERA SL, 

INMOBILIARIA UGALDE 17 SL, INVERSIONES BILBOCASA SL, IRALA GESTIÓN SLU, LAR 

SERVICIOS DE GESTIÓN PATRIMONIAL SL, MARIATOMASA SL, PROMOTORA DE 

INMUEBLES YANGAR SL, SAMAURI SL, TXURDINAGA CONSULTING XXI SL eta URBEGES 

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES SL enpresei, hau da, zehapen-prozedura itun 
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bidez amaitzeko jarduketak hastea eskatu ez zuten enpresei, amaiera itunduaren 

eskaerarekin ados zeuden ala ez adieraz zezaten, eta, ados egotekotan, konpromisoen 

proposamena aurkez zezaten. 

8. Epe hori igarota, enpresa hauek adierazi zuten ados zeudela itun bidez amaitzeko 

eskaerarekin: AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA IRIZAR SL, ALDARIZ SA, ASKAO 

FINANCE SL, BERTEGI GESTORES INMOBILIARIOS SL, DESARROLLO NUEVA BILBAO SL, 

ESTUDIO INMOBILIARIO ITURRIAGA SL, FINCAS LERSUNDI SL, GESTIÓN INMOBILIARIA EL 

BOTXO SL, GESTIÓN INMOBILIARIA BASABE SL, GESTIÓN INMOBILIARIA QUORUM 

SANTUTXU SL, GESTIÓN INMUEBLES CAMPUZANO SL, GESTIÓN PATRIMONIAL BILBAO 

CENTRO SL, GRUPO INTERGÉS SA, HOUSE ONA GESTIÓN Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, 

INMO Y OTRAS SL, INMOBASARRATE SL, INMOBILIARIA SOMERA SL, INVERSIONES 

BILBOCASA SL, IRALA GESTIÓN SLU, LAR SERVICIOS DE GESTIÓN PATRIMONIAL SL, 

PROMOTORA DE INMUEBLES YANGAR SL, SAMAURI SL eta TXURDINAGA CONSULTING 

XXI SL. 

9. Ondorioz, honako higiezin-enpresa hauek (31) eskatu zuten zehapen-prozedura itun 

bidez amaitzeko jarduketak hasteko: (1) AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

IRIZAR SL, (2) ALDARIZ SA, (3) ASKAO FINANCE SL, (4) ATEA HOME SL, (5) BERTEGI 

GESTORES INMOBILIARIOS SL, (6) DESARROLLO NUEVA BILBAO SL, (7) ESTUDIO 

INMOBILIARIO ITURRIAGA SL, (8) FINCAS DEL HOYO SL, (9) FINCAS INDAUTXU 2001 SL, 

(10) FINCAS LERSUNDI SL, (11) GESTIÓN INMOBILIARIA EL BOTXO SL, (12) GESTIÓN 

INMOBILIARIA BASABE SL, (13) GESTIÓN INMOBILIARIA QUORUM SANTUTXU SL, (14) 

GESTIÓN INMOBILIARIA REKALDE BERRIA SL, (15) GESTIÓN INMUEBLES CAMPUZANO SL, 

(16) GESTIÓN INTEGRAL INMOBILIARIA INGESIN SL, (17) GESTIÓN PATRIMONIAL BILBAO 

CENTRO SL, (18) GRUPO INTERGÉS SA, (19) HOUSE ONA GESTIÓN Y SERVICIOS 

INMOBILIARIOS SL, (20) INMO Y OTRAS SL, (21) INMOBASARRATE SL, (22) INMOBILIARIA 

RUI-WAMBA SL, (23) INMOBILIARIA SOMERA SL, (24) INMOBILIARIA UGALDE 17 SL, (25) 

INVERSIONES BILBOCASA SL, (26) IRALA GESTIÓN SLU, (27) LAR SERVICIOS DE GESTIÓN 

PATRIMONIAL SL, (28) MARTIN LAUCIRICA GRUPO ASESOR SL, (29) PROMOTORA DE 

INMUEBLES YANGAR SL, (30) SAMAURI SL eta (31) TXURDINAGA CONSULTING XXI SL. 

10. Itun bidezko amaiera eskatzen zuten 31 enpresa horietatik, ESTUDIO INMOBILIARIO 

ITURRIAGA SL, GESTIÓN INMOBILIARIA REKALDE BERRIA SL eta INMOBILIARIA UGALDE 

17 SL enpresek ez zuten garaiz eta behar bezala aurkeztu beren konpromiso-

proposamena. 

11. 2021eko ekainaren 7an, espedientearen instruktoreek Itun Bidez Amaitzeko Akordio 

Proposamena egin zuten, eta, horren bidez, aurkeztutako konpromisoak onartzeko eta 

zehapen-espedientea itun bidez amaitzeko ebazpena emateko proposatu zioten 

Lehiaren Euskal Kontseiluari (LEK) aipatutako 28 enpresen kasuan, hargatik gainerako 

enpresen kasuan espedientearekin jarraitzeko aukera eragotzi gabe. 
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12. Proposamen hori, itun bidez amaitzeko prozedurako dokumentu guztiekin batera, 

LEKi igorri zitzaion, 2021eko ekainaren 10ean, otsailaren 22ko 261/2008 Errege 

Dekretuaren bidez onartutako Lehiaren Defentsarako Erregelamenduaren 39.5 

artikuluan xedatutakoaren arabera. 

13. 2021eko uztailaren 19an, espedientearen instruktoreek prozedura ebazteko 

gehieneko epearen etendura bertan behera uzteko probidentzia bat eman zuten. 

14. Egun berean, espedientearen instruktoreek itun bidez amaitzeko prozeduran sartuta 

ez zeuden espedientepekoei zuzendutako beste probidentzia bat eman zuten, honako 

informazio hau eskatzeko: 

a) Enpresaren negozio-bolumena, guztira, 2018., 2019. eta 2020. urteetan. 

b) Bilbon etxebizitzak alokatzeko higiezinen bitartekaritzaren bidez 2018., 2019. eta 2020. 

urteetan izandako negozio-bolumena. 

c) Langile-kopurua, honako hau adieraziz: 

c.1) Lanbide-kategoria 

c.2) Lan-erregimena (autonomoak, besteren konturakoak, etab.) 

c.3) Zein hitzarmen sektorialera lotuta dauden 

d) Higiezinen bitartekaritza-jarduera garatzeko dituzten lokalen kopurua, honako hauek 

zehaztuta: 

d.1) Edukitza-araubidea: jabetza, alokairua, etab. 

d.2) Kokapena 

e) Negozio-eredua frankizia-modalitateari edo antzeko bati badagokio, adierazi kudeaketaren 

eta ekonomiaren arloetako berezitasunak. 

f) Noiz hasi ziren errentariari komisio gisa hilabeteko errenta kobratzen. 

g) Komisio horren zenbatekoa finkatzeko arrazoia. 

Informazio hori 2021eko uztailaren 30etik irailaren 23ra bitartean igorri zitzaion 

LEA/AVCri. 

15. 2021eko uztailaren 28an, LEKek ebazpena eman zuen, izaera loteslearekin LEA/AVC 

363-SAN-2019 zehapen-prozedurari itun bidezko amaiera ematea adostu zuena, LDLren 

52. artikuluan aurreikusitakoaren babesean, enpresa hauen kasuan: (1) AGENCIA DE LA 

PROPIEDAD INMOBILIARIA IRIZAR SL, (2) ALDARIZ SA, (3) ASKAO FINANCE SL, (4) ATEA 

HOME SL, (5) BERTEGI GESTORES INMOBILIARIOS SL, (6) DESARROLLO NUEVA BILBAO 

SL, (7) FINCAS DEL HOYO SL, (8) FINCAS INDAUTXU 2001 SL, (9) FINCAS LERSUNDI SL, 

(10) GESTIÓN INMOBILIARIA EL BOTXO SL, (11) GESTIÓN INMOBILIARIA BASABE SL, (12) 

GESTIÓN INMOBILIARIA QUORUM SANTUTXU SL, (13) GESTIÓN INMUEBLES 

CAMPUZANO SL, (14) GESTIÓN INTEGRAL INMOBILIARIA INGESIN SL, (15) GESTIÓN 

PATRIMONIAL BILBAO CENTRO SL, (16) GRUPO INTERGÉS SA, (17) HOUSE ONA GESTIÓN 

Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, (18) INMO Y OTRAS SL, (19) INMOBASARRATE SL, (20) 

INMOBILIARIA RUI-WAMBA SL, (21) INMOBILIARIA SOMERA SL, (22) INVERSIONES 

BILBOCASA SL, (23) IRALA GESTIÓN SLU, (24) LAR SERVICIOS DE GESTIÓN PATRIMONIAL 



 
 

 
7 

SL, (25) MARTIN LAUCIRICA GRUPO ASESOR SL, (26) PROMOTORA DE INMUEBLES 

YANGAR SL, (27) SAMAURI SL eta (28) TXURDINAGA CONSULTING XXI SL. 

16. Ondorioz, honako enpresa hauek zehapen-prozeduran jarraitu zuten: BI-WOTER 56 

SL, ESTUDIO INMOBILIARIO ITURRIAGA SL, GESTIÓN INMOBILIARIA REKALDE BERRIA SL, 

INMOBERRI 2006 SL, INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO SL, INMOBILIARIA UGALDE 17 

SL, MARIATOMASA SL eta URBEGES ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES SL. 

17. 2021eko abuztuaren 9an, INMOBILIARIA UGALDE 17 SL enpresaren ordezkaritzak 

bidalitako idazki bat sartu zen LEA/AVCren erregistroan. Idazki horretan, enpresa horri 

zegokionez zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduketak hastea eskatu zuen eta 

enpresa hori ez zen LEKen 2021eko uztailaren 28ko Ebazpenaren barruan sartu. 

2021eko irailaren 29an, MARIATOMASA SL enpresaren legezko ordezkaritzak bidalitako 

idazki bat sartu zen LEA/AVCren erregistroan. Idazki horretan, enpresa horri zegokionez 

zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduketak hastea eskatu zuen eta enpresa 

hori ez zen LEKen 2021eko uztailaren 28ko Ebazpenaren barruan sartu. 

18. 2021eko urriaren 13an, espedientearen instruktoreek probidentzia bat eman zuten. 

Horren bidez, INMOBILIARIA UGALDE 17 SL-k eta MARIATOMASA SL-k aurkeztutako 

eskaerak, zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduerak hastekoak, onartu 

zituzten. 

19. 2021eko azaroaren 8an, GESTIÓN INMOBILIARIA REKALDE BERRIA SL eta ESTUDIO 

INMOBILIARIO ITURRIAGA SL enpresen legezko ordezkaritzek bidalitako idazki bana 

sartu zen LEA/AVCren erregistroan. Idazki horietan, enpresa horiei zegokienez zehapen-

prozedura itun bidez amaitzeko jarduketak hastea eskatu zuten eta enpresa horiek ez 

ziren LEKen 2021eko uztailaren 28ko Ebazpenaren barruan sartu. 

20. Ondorioz, honako higiezin-enpresa hauek (4) eskatu zuten zehapen-prozedura itun 

bidez amaitzeko jarduketak hasteko: (1) ESTUDIO INMOBILIARIO ITURRIAGA SL, (2) 

GESTIÓN INMOBILIARIA REKALDE BERRIA SL (3) INMOBILIARIA UGALDE 17 SL eta (4) 

MARIATOMASA SL-k. 

21. 2021eko abenduaren 20an, LEKek ebazpena eman zuen, izaera loteslearekin 

LEA/AVC 363-SAN-2019 zehapen-prozedurari itun bidezko amaiera ematea adostu 

zuena, LDLren 52. artikuluan aurreikusitakoaren babesean, enpresa hauen kasuan: (1) 

ESTUDIO INMOBILIARIO ITURRIAGA SL, (2) GESTIÓN INMOBILIARIA REKALDE BERRIA SL 

(3) INMOBILIARIA UGALDE 17 SL eta (4) MARIATOMASA SL-k. 

22. Ondorioz, BI-WOTER 56 SL, INMOBERRI 2006 SL, INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO 

SL eta URBEGES ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES SL enpresek zehapen-prozeduran 

jarraitu zuten. 
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23. 2022ko otsailaren 9an, espedientearen instruktoreek nahitaezkoa den Egitateak 

Zehazteko Plegua egin zuten, eta behar bezala jakinarazi zitzaien interesdunei. Horrekin 

batera, pleguari erantzuteko hamabost egun balioduneko epea eman zitzaien, 

jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, eta, hala balegokio, 

egokitzat jotzen zituzten frogak proposatzeko. 

24. 2022ko otsailaren 22an, BI-WOTER 56, S.L enpresaren ordezkaritzak bidalitako idazki 

bat sartu zen LEA/AVCren erregistroan. Idazki horretan, enpresa horri zegokion 

zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduketak hastea eskatu zuen, zeina ez 

zegoen sartuta LEKen 2021eko uztailaren 28ko eta abenduaren 20ko Ebazpenetan. 

25. 2022ko otsailaren 24an, espedientearen instrukzio-egileek probidentzia eman zuten. 

Horren bidez, BI-WOTER 56, S.L-k aurkeztutako eskaerak, zehapen-prozedura itun bidez 

amaitzeko jarduerak hastekoak, onartu zituzten. 

26. 2022ko martxoaren 2an, INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO SL enpresaren 

ordezkaritzak bidalitako idazki bat sartu zen LEA/AVCren erregistroan. Idazki horretan, 

enpresa horri zegokion zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduketak hasteko 

eskatu zuen –enpresa hori ez zegoen barne hartuta LEKen 2021eko uztailaren 28ko eta 

abenduaren 20ko ebazpenetan–. 

27. 2022ko martxoaren 9an, INMOBERRI 2006 SL enpresak Egitateak Zehazteko Pleguari 

egindako alegazioak sartu ziren LEA/AVCren erregistroan. 

28. 2022ko martxoaren 10ean, INMOBERRI 2006 SLren legezko ordezkaritzak bidalitako 

idazki bat sartu zen LEA/AVCren erregistroan, zeinetan adierazi zuen ez zegoela ados 

enpresa horren kasuan espedientea itun bidez amaitzeko prozedura hastearekin. 

29. 2022ko martxoaren 23an, URBEGES ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES SL 

enpresaren ordezkaritzak bidalitako idazki bat sartu zen LEA/AVCren erregistroan. Idazki 

horretan, enpresa horri zegokion zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduketak 

hasteko eskatu zuen –enpresa hori ez zegoen barne hartuta LEKen 2021eko uztailaren 

28ko eta abenduaren 20ko ebazpenetan–. 

30. 2022ko martxoaren 25ean, espedientearen instruktoreek INMOBERRI 2006 SLri 

zuzendutako probidentzia bat egin zuten, honako informazio hau eskatzeko: 

a) Enpresaren 2021. urteko negozio-bolumen osoa. 

b) Bilbon etxebizitzak alokatzeko higiezinen bitartekaritzan 2021. urtean izandako negozio-

bolumena. 

Informazio hori 2022ko apirilaren 1ean igorri zitzaion LEA/AVCri. 

31. 2022ko apirilaren 21ean, espedientearen instruktoreek instrukzio-fasea ixteko 

probidentzia egin zuten, ebazpen-proposamena idazteko xedearekin, eta interesdunei 

behar bezala jakinarazi zitzaien. 
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2022ko maiatzaren 24an, LEKek ebazpena eman zuen, izaera loteslearekin LEA/AVC 363-

SAN-2019 zehapen-prozedurari itun bidezko amaiera ematea adostu zuena, LDLren 52. 

artikuluan aurreikusitakoaren babesean, enpresa hauen kasuan: (1) BI-WOTER 56 SL, (2) 

INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO SL eta (3) URBEGES ADMINISTRACIÓN DE 

COMUNIDADES SL eta lokal berean dagoen bere subrogatua, INMOBILIARIA URBEGES 

SL.  

32. Ondorioz, INMOBERRI 2006 SL enpresak bakarrik jarraitzen du zehapen-

prozeduraren barruan. 

33. 2022ko maiatzaren 30ean, espedientearen instruktoreek ebazpen-proposamen bat 

egin zuten eta, bertan, honako hau proposatu zioten LEKi:  

a) LDL urratutzat jotzea, jardunbide kontzienteki paralelo bat izateagatik, zehazki, hainbat 

lehiakidek kobratutako komisio bera kobratzeagatik, egindako kudeaketak edo etxebizitzen 

ezaugarriak kontuan hartu gabe. 

b) Arau-haustea oso astun gisa tipifikatzea, 62.4.a) artikuluaren arabera. 

c) INMOBERRI 2006 SL enpresa (IFK: B95419347; izen komertziala: HENAO INMOBILIARIA) arau-

hauste horren egile eta erantzuletzat jotzea. 

d) Arau-hausleari 2.579 euroko zehapena ezartzea. 

f) LDLren 53. artikuluak aipatzen dituen gainerako adierazpenak bere egitea. 

34. Ebazpen-proposamen hori alderdi interesdunei jakinarazi zitzaien, eta 15 eguneko 

epea eman, alegazioak aurkezteko, baita proba eta jarduketa osagarriak proposatzeko 

eta haren aurrean ikustaldia egiteko ere, LDLren 50.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz. 

35. 2022ko ekainaren 10ean, INMOBERRI 2006 SLk aurkeztutako alegazio-idazkia sartu 

zen LEA/AVCren erregistroan. 

36. 2022ko ekainaren 20an, Ikerketa Zuzendaritzak zehapen-espediente administratiboa 

igorri zion LEKi, ebazpen-proposamenarekin eta ebazpen-proposamen horri jarritako 

alegazioak aztertzen zituen txostenarekin batera. 

II. ENPRESA 

37. INMOBERRI 2006 SL (IFK: B95419347; izen komertziala: HENAO INMOBILIARIA) 

higiezinen bitartekaritzako enpresa bat da, 2006ko martxoaren 21ean eratua eta 

bulegoa Bilboko Heros kaleko 15. zenbakian du, solairuarteko eskuinaldean. 
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III. MERKATUAREN AZTERKETA 

1. Higiezinen bitartekaritza 

38. Euskadiko Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legeko lehen xedapen gehigarrian 

jasotakoaren arabera1, higiezinen agente edo agentzia da Euskal Autonomia Erkidegoko 

lurraldean higiezin-transakzioetan bitartekaritza-zerbitzuak ematea ohiko lanbide 

ordaindua duen pertsona fisikoa edo juridikoa, eta zerbitzu horiek izan daitezke ondasun 

higiezinak salerostearen, erosteko aukeraren, alokatzearen, trukatzearen edo 

lagatzearen inguruko eragiketei buruzkoak eta, eragiketa horien inguruko eskubideei 

buruzkoak, eraketa barne2. 

39. Bestalde, bitartekaritza-kontratua, Auzitegi Gorenaren 1992ko abenduaren 22ko 

epaiaren arabera, honela definitzen da: 

Bitartekaritza- edo artekaritza-kontratua izenik gabeko kontratua da, eta, horren bidez, 

alderdietako batek («artekaria») besteari («komitentea») hirugarren batekin negozio juridiko bat 

ixteko aukera adieraziko dio, edo, ordainsari baten truke, bitartekari gisa jardungo du 

horretarako. 

40. Higiezinen bitartekaritza-jarduera liberalizatuta dago3, eta –Higiezinen eta Garraioen 

sektorea liberalizatzeko premiazko neurriei buruzko maiatzaren 20ko 10/2003 Legean 

xedatutakoaren arabera– higiezinen bitartekaritza-jarduerak higiezinen jabetzako 

agenteek edo pertsona fisiko edo juridikoek egin ditzakete, inolako titulurik eduki 

beharrik gabe, edo ezein elkargo ofizialetako kide izan beharrik gabe: 

3. artikulua. Higiezinen bitartekaritza-jardueran aritzeko baldintzak. 

Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialen eta horien Batzar Nagusiaren Erregelamendua 

onartzen duen abenduaren 4ko 3248/1969 Dekretuaren 1. artikuluan zerrendatutako jarduerak 

honela gauzatu ahal izango dira: 

a) Higiezinen jabetzako agenteek, beren araudi espezifikoan jasotako prestakuntza 

profesionaleko baldintzak betez. 

                                                      
1 Hemen eskuratu daiteke: https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/06/1502853e.pdf  

2 Bat eginik abenduaren 4ko 3248/1969 Dekretuaren (Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialen 

eta haien Batzar Nagusiaren Erregelamendua onartzen duena, lanbidearen jarduna arautuz) 1. 

artikuluarekin –indarrean dagoen bakarra–.  

Hemen eskura daiteke: https://www.boe.es/boe/dias/1969/12/23/pdfs/A19942- 19949.pdf  

3 Indarrean sartu zirenetik Higiezinen eta garraioen sektorea liberalizatzeko premiazko neurriei buruzko 

ekainaren 23ko 4/2000 Errege Lege Dekretua eta, geroago, Higiezinen eta garraioen sektorea 

liberalizatzeko premiazko neurriei buruzko maiatzaren 20ko 10/2003 Legea. 

Hemen eskuratu daiteke: https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=eu&id=BOE-A-2003-

10185&tn=1&p=  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/06/1502853e.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1969/12/23/pdfs/A19942-%2019949.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=eu&id=BOE-A-2003-10185&tn=1&p=
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=eu&id=BOE-A-2003-10185&tn=1&p=
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b) Pertsona fisiko edo juridikoek, titulurik eduki behar izan gabe, edo elkargo ofizial baten parte 

izan behar gabe; horrek ez du esan nahi kontsumitzaileak babeste aldera jarduera horren 

araudiak ezarritako baldintzak bete behar ez direnik. 

Ondorioz, higiezinen bitartekaritza ez da araututako sektore bat eta ez da ikusten 

lanbidean jarduteko lege-oztopo nabarmenik. 

2. Alokairuko higiezinen bitartekaritza 

41. Etxebizitza-erabilerarako hiri-finken errentamenduei aplikatu beharreko araua Hiri 

Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legea da (HEL)4. 

Legeak, 2. artikuluan, hau jotzen du etxebizitza-errentamendutzat: errentariak bizitzeko 

egokia den eraikin bat errentan hartzea, eraikin horren lehen helburua etxebizitza 

iraunkorra izateko beharrizana asetzea izanik. Arau bera aplikatuko zaie altzariei, 

trastelekuei, garaje-plazei eta errentatzaileak lagatako finkaren beste edozein osagarriri. 

Ondorioz, definizio horretatik kanpo geratzen dira sasoi jakinetarako sinatutako hiri-

finkei dagozkien errentamenduak eta finkan industria-, merkataritza-, eskulangintza-, 

lanbide-, aisia-, laguntza-, kultura- edo irakaskuntza-jarduerak egiteko egindakoak, 

sinatzaileak edozein izanda ere. 

Era berean, Hiri Errentamenduei buruzko Legeak, besteak beste, iraupenari, errentari, 

alderdien eskubide eta betebeharrei, kontratua eten, suntsiarazi eta azkentzeari eta 

fidantza bat eskatu eta emateari buruzko baldintzak ezartzen ditu. 

42. Etxebizitzak alokatzeko higiezinen bitartekaritza negozio juridiko bat da, zeinetan 

bezero batek, normalean errentatzaileak, higiezin-enpresa bati eskatzen dion bere 

etxebizitza hirugarren bati alokatzeko beharrezko kudeaketak egiteko, aurrez 

itundutako kontraprestazio ekonomiko baten (errenta) truke. 

Bilaketa-kostu bat dago, bai alokairuko etxebizitzen eskatzaileentzat, bai maizter baten 

bila dabiltzan eskaintzaileentzat, eta harremanetan jartzeko zailtasuna, edo, bestela 

esanda, informazio-asimetria bat, eta higiezinen bitartekariak hori gainditzen laguntzen 

du. 

Hala, higiezinen bitartekariaren eginkizuna, edo higiezinetako agentearena, 

terminologia arruntaren arabera, nagusiki, errentatzailearen (bitartekariari enkargua 

egin ohi diona) eta etorkizuneko errentariaren arteko harremana bilatzea izango 

litzateke, errentamendu-kontratua egin dezaten. Bitartekariarentzako zerbitzu-sariak 

edo komisioak sortzeko, kontratu hori benetan egin behar da. 

Bi aldeen arteko harremana Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege 

Orokorraren mende dago, bai eta Kontratazio Baldintza Orokorren Legearen mende ere. 

                                                      
4 Ikus legeria bateratua, hemen: https://www.boe.es/eli/es/l/1994/11/24/29/con  

https://www.boe.es/eli/es/l/1994/11/24/29/con
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43. Bitartekaritza-kontratu horietan, ordainsaria ez dago aldez aurretik zehaztuta, baizik 

eta negoziazio-autonomiaren inperioaren mende dago, eta, ondorioz, alderdiek 

adostutakoaren mende, eta aldakorra izan daiteke –edo prezio baten ehunekoa edo 

azken prezio baten erreferentzia– edo zehaztutako prezio finko bat5. 

Bitartekaritza-enkargua egiten du(t)en alderdiak edo alderdiek –errentatzailea, 

errentaria edo biak– hartu behar dute beren gain higiezinen bitartekariaren ordainsari 

hori, zerbitzu-sariak kobratzeko eskubidea sortu eta ordainsariaren zenbatekoa 

finkatzen duen itunari jarraituz. 

Ituna kontratu edo enkargu-orri batean islatu beharko litzateke, nahiz eta ahozko itunak 

ohikoak izan. 

44. Etxebizitza bat errentan eman nahi duen errentariaren kasuan edo, kontrako aldean, 

alokatzeko pisu bat bilatzeko, norberaren baliabideak (kontaktu pertsonalak, higiezinen 

plataformetako iragarkiak, eta abar) eta/edo higiezinen bitartekari baten bitartekaritza-

zerbitzuak erabil daitezke. 

Horren erakusle, etorkizuneko errentarien kasuan, ohikoa da online eta offline 

kanaletara jotzea: sarea eta teknologia berriak erabiltzen dira informazioa eskuratzeko, 

eta, behin hautaketa bat egindakoan, etxebizitza bisitatzen da azken erabakia hartzeko. 

Horregatik, higiezinen bitartekariak, beren web orria izateaz gain, higiezinen plataforma 

edo atari nagusietan ere posizionatzen dira, beren zerbitzuak eskainiz (idealista.com, 

fotocasa, pisos.com, yaencontre, habitaclia, besteak beste), eta, horretarako, ordaindu 

egiten dute. 

3. Eragindako merkatua 

45. Europako Batzordeak eta MLBNk adierazi duten bezala6, produktu-merkatuaren 

definizioak, higiezinen zerbitzuen kategoriaren barruan, honako hauek bereizten ditu: a) 

higiezinen aktiboak administratzea (besteren konturako higiezinen kudeaketa); b) 

higiezinen balorazioa; c) higiezinen sustapena; d) higiezinen bitartekaritza; e) higiezinen 

arloko aholkularitza; eta f) higiezinen aktiboak kudeatzea (norberaren konturako 

higiezinen kudeaketa). 

                                                      
5 Auzitegi Goreneko arlo zibileko salaren 2014ko maiatzaren 21eko epaia (ECLI:ES:TS:2014:2465). 

6 MLBNn, c/1019/19 NORDIC CAPITAL/SOLVIA espedientean, higiezinen zerbitzuetatik eratorritako 

merkatuen azterketa xehatua dago. 

Hemen eskura daiteke: https://www.cnmc.es/sites/default/files/2628599.pdf  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2628599.pdf
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Era berean, higiezinen erabileraren arabera, higiezin-zerbitzuetan honako banaketa egin 

daiteke: bizitegi-erabilerarako (partikularrei) eta bizitegi-erabilerarako ez diren 

erabileretarako (merkataritza-erabilera edo enpresei). 

46. Beraz, azaldutakoaren arabera, eragindako produktuaren merkatuak 

partikularrentzako bizitegi-erabilerako higiezinak alokatzearekin lotutako higiezinen 

bitartekaritza-zerbitzuei egiten die erreferentzia. Higiezinen zerbitzu orokorragoaren 

azpimerkatu bat da7, etxebizitzen salerosketarenarekin batera. 

Tokiko azpimerkatu bat da; izan ere, ingurua eta alokatu beharreko etxebizitzak ondo 

ezagutu behar dira, eta, bertatik gertu ere izan behar da, etxebizitza bisitatzeko 

zerbitzua eta egin beharreko beste kudeaketa batzuk eskaini ahal izateko. 

Ondorioz, espediente hau eragin duen jokabide hautemanak, hau da, Bilbon etxebizitzak 

alokatzeko bitartekaritza-lana egiteagatik antzeko kontzeptu bat kobratzeak (hilabeteko 

errenta), Bilboko etxebizitzak alokatzeko higiezinen bitartekaritzaren merkatuari 

eragingo lioke. 

47. Higiezinen bitartekaritza zatikatutako eta atomizatutako sektorea da, eta tokian 

tokiko enpresa txiki eta ertainak dira nagusi, horietako batzuek frankizia gisa jardun 

badezakete ere. 

Bilbon, Kontsumobideren datuen arabera, 143 higiezinetako bitartekarik jarduten dute, 

gutxienez, direla higiezinen jabetzako agenteak (beren berariazko araudian jasotako 

lanbide-prestakuntzako eskakizunak betetzen dituzte), direla beste pertsona fisiko edo 

juridiko batzuk (inolako titulurik izan beharrik gabe eta elkargo ofizialetako kide izan 

beharrik gabe). 

48. 2011-2016 bosturtekoan, Bizkaiko lurralde historikoko familia-etxebizitza nagusien 

% 11,9 (55.113) alokairu-erregimenean zeuden, librea zein babestua. Alokatutako 

etxebizitza horien hiru laurdenak Bilbo Handian zeuden (42.829 etxebizitza), non 

etxebizitza guztien % 12 ziren. 

Ohiko bizileku gisa erabiltzera bideratutako eraikin kolektiboetan kokatutako alokairu 

libreko etxebizitzei erreparatuz gero –halako bizilekuetan higiezinen bitartekaritza 

ohikoa da, babestuetan ez bezala–, 2020ko abenduan 10.978 etxebizitza alokatu zeuden 

Bilboko eraikin kolektiboetan –EAEkoen % 18 eta Bizkaikoen % 38–8. 

                                                      
7  Higiezinen bitartekaritza bi aldeko merkatuaren edo aldebiko merkatuaren ohiko kasu bat da. Kasu 

honetan, bere negozio-ereduari jarraituz, aldi berean bi erabiltzaile mota erakarri behar dira, haien artean 

transakzioak sortzeko: erosleak/errentariak eta higiezinen saltzaileak/errentatzaileak. 

8 LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILEKO ESTATISTIKA ERAKUNDE ESPEZIFIKOA. 

Alokairu-merkatuaren estatistika (AME). Etxebizitza libre kolektiboen ohiko alokairu-kontratuen 

(merkatuko prezioan) analisi estatistikoa. 2020. urteko txostena. Hemen eskura daiteke: 
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Etxebizitza alokatu horiek, alokairuen % 64 biltzen dituzten Bilboko 12 auzoak kontuan 

hartuta, honela banatzen ziren: 

BILBO: INDARREAN ZEUDEN ALOKAIRU-KONTRATUAK 
2020/12/31 

AUZOA Kop. % 

Abando 1.057 % 9,63 

Indautxu 967 % 8,81 

Santutxu 862 % 7,85 

Deustu 542 % 4,94 

Errekaldeberri 530 % 4,83 

Uribarri 517 % 4,71 

Zazpikaleak 481 % 4,38 

Basurtu 464 % 4,23 

Ametzola 450 % 4,10 

Iralabarri 389 % 3,54 

San Frantzisko 374 % 3,41 

San Ignazio 341 % 3,11 

 6.974 % 63,53 

GUZTIRA 10.978 % 100,00 

 

49. Bilbon, alokairuaren hileko batez besteko errenta 758,4 €-koa izan da 2020an –Eusko 

Jaurlaritzan jarritako fidantzen arabera–, eta zenbateko hori bat dator higiezinen 

agentziek bitartekaritzagatik kobratutako hilabeteko errentarekin edo komisioarekin. 

Batez besteko alokairu hori, aipatutako auzoen arabera aztertuz gero, 983,4 €-tatik 

(Indautxun) 662,4 eurotara (Uribarrin) bitartekoa da. 

BILBO: 2020AN ERREGISTRATUTAKO ALOKAIRU KONTRATUEN HILEKO ERRENTA 

AUZOA HILEKO ERRENTA (€) 

Indautxu 983,40 € 

Abando 976,40 € 

Basurtu 811,50 € 

Deustu 809,50 € 

Ametzola 797,90 € 

San Ignazio 746,50 € 

Zazpikaleak 736,90 € 

Iralabarri 714,90 € 

Santutxu 688,40 € 

Errekaldeberri 685,90 € 

San Frantzisko 671,30 € 

                                                      
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/122417_informe_emal_2020t4/eu_def/Informe-

EMAL-anual-2020_eus.pdf 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/122417_informe_emal_2020t4/eu_def/Informe-EMAL-anual-2020_eus.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/122417_informe_emal_2020t4/eu_def/Informe-EMAL-anual-2020_eus.pdf
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Uribarri 662,40 € 

 

IV. EGIAZTATUTAKO EGITATEAK 

50. Bilboko higiezinen bitartekaritzako honako enpresa hauek hilabeteko errenta 

kobratu dute Bilbon etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-lana egiteagatik, egindako 

kudeaketak edo etxebizitzen ezaugarriak alde batera utzita: AGENCIA DE LA PROPIEDAD 

INMOBILIARIA IRIZAR SL (INMOBILIARIA IRIZAR), ALDARIZ SA (ALDARIZ), ASKAO 

FINANCES SL (INMOBILIARIA ASKAO), ATEA HOME SL (ATEHOME), BERTEGI GESTIONES 

INMOBILIARIOS SL (INMOBILIARIA BERTEGI), DESARROLLO NUEVA BILBAO SL 

(TECNOCASA), ESTUDIO INMOBILIARIO ITURRIAGA SL (ANDUIZA INMOBILIARIA), FINCAS 

DEL HOYO SL (FINCAS DEL HOYO), FINCAS INDAUTXU 2001 SL (FINCAS INDAUTXU), 

FINCAS LERSUNDI SL (FINCAS LERSUNDI), GESTIÓN INMOBILIARIA EL BOTXO SL (EL 

BOTXO INMOBILIARIA), GESTIÓN INMOBILIARIA BASABE SL (INMOBILIARIA BASABE), 

GESTIÓN INMOBILIARIA QUORUM SANTUTXU SL (INMOBILIARIA QUORUM), GESTIÓN 

INMOBILIARIA REKALDE BERRIA SL (INMOBILIARIA VASCASA), GESTIÓN INMUEBLES 

CAMPUZANO SL (INMOBILIARIA CAMPUZANO), GESTIÓN INTEGRAL INMOBILIARIA 

INGESIN SL (LOOK & FIND BILBAO), GESTIÓN PATRIMONIO BILBAO CENTRO SL (IBC 

INMOBILIARIA BILBAO CENTRO), GRUPO INTERGÉS SA (INTERGÉS), HOUSE ONA 

GESTIÓN Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL (HOUSE ONA), INMO Y OTRAS SL 

(EUSKALCASA), INMOBASARRATE SL (INMOBILIARIA BASARRATE), INMOBERRI 2006 SL 

(HENAO INMOBILIARIA), INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO SL (INMOBILIARIA 

CENTRAL), INMOBILIARIA RUI-WAMBA SL (INMOBILIARIA RUI-WAMBA), INMOBILIARIA 

SOMERA SL (INMOBILIARIA SOMERA), INMOBILIARIA UGALDE 17 SL (INMOBILIARIA 

UGALDE), INVERSIONES BILBOCASA SL (BILBOCASA), IRALA GESTIÓN SLU (IRALA 

GESTIÓN), LAR SERVICIOS DE GESTIÓN PATRIMONIO SL (URDINA INMOBILIARIA), 

MARIATOMASA SL (MARIATOMASA.COM), MARTIN LAUCIRICA GRUPO ASESOR SL 

(INMOBILIARIA BUREAU BILBAO), PROMOTORA DE INMUEBLES YANGAR SL (YANCASA 

INMOBILIARIA), SAMAURI SL (INMOBERRI), TXURDINAGA CONSULTING XXI SL 

(RENOVATIA), URBEGES ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES SL (URBEGES BILBAO). 

51. Bilboko higiezinen bitartekaritzako honako enpresa hauei dagokienez, izaera 

loteslearekin zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko ebazpen bana eman da –

2021eko uztailaren 28an eta 2021eko abenduaren 20an–: AGENCIA DE LA PROPIEDAD 

INMOBILIARIA IRIZAR SL (INMOBILIARIA IRIZAR), ALDARIZ SA (ALDARIZ), ASKAO FINANCE 

SL (INMOBILIARIA ASKAO), ATEA HOME SL (ATEHOME), BERTEGI GESTIONES 

INMOBILIARIOS SL (INMOBILIARIA BERTEGI), DESARROLLO NUEVA BILBAO SL 

(TECNOCASA), ESTUDIO INMOBILIARIO ITURRIAGA SL (ANDUIZA INMOBILIARIA), FINCAS 

DEL HOYO SL (FINCAS DEL HOYO), FINCAS INDAUTXU 2001 SL (FINCAS INDAUTXU), 

FINCAS LERSUNDI SL (FINCAS LERSUNDI), GESTIÓN INMOBILIARIA EL BOTXO SL (EL 
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BOTXO INMOBILIARIA), GESTIÓN INMOBILIARIA BASABE SL (INMOBILIARIA BASABE), 

GESTIÓN INMOBILIARIA QUORUM SANTUTXU SL (INMOBILIARIA QUORUM), GESTIÓN 

INMOBILIARIA REKALDE BERRIA SL (INMOBILIARIA VASCASA), GESTIÓN INMUEBLES 

CAMPUZANO SL (INMOBILIARIA CAMPUZANO), GESTIÓN INTEGRAL INMOBILIARIA 

INGESIN SL (LOOK & FIND BILBAO), GESTIÓN PATRIMONIAL BILBAO CENTRO SL (IBC 

INMOBILIARIA BILBAO CENTRO), GRUPO INTERGÉS SA (INTERGÉS), HOUSE ONA 

GESTIÓN Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL (HOUSE ONA), INMO Y OTRAS SL 

(EUSKALCASA), INMOBASARRATE SL (INMOBILIARIA BASARRATE), INMOBILIARIA RUI-

WAMBA SL (INMOBILIARIA RUI-WAMBA), INMOBILIARIA SOMERA SL (INMOBILIARIA 

SOMERA), INMOBILIARIA UGALDE 17 SL (INMOBILIARIA UGALDE), INVERSIONES 

BILBOCASA SL (BILBOCASA), IRALA GESTIÓN SLU (IRALA GESTIÓN), LAR SERVICIOS DE 

GESTIÓN PATRIMONIO SL (URDINA INMOBILIARIA), MARIATOMASA SL 

(MARIATOMASA.COM), MARTIN LAUCIRICA GRUPO ASESOR SL (INMOBILIARIA BUREAU 

BILBAO), PROMOTORA DE INMUEBLES YANGAR SL (YANCASA INMOBILIARIA), SAMAURI 

SL (INMOBERRI), TXURDINAGA CONSULTING XXI SL (RENOVATIA). 

52. INMOBERRI 2006 SL enpresak hilabeteko errentaren baliokidea den komisio bat 

kobratzen dio errentariari etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-lanagatik, jarduketa 

horretan hasi zenetik (2006ko maiatza), Espainiako Estatu osoan aplikatu ohi den 

usadiozko komisiotzat jotzen baitu (538 quater folioa). 

53. Itun bidez amaitzeko prozedurarekin bat egin zuten espedientepeko enpresa batzuek 

–LEKen 2021eko uztailaren 28ko eta 2021eko abenduaren 20ko ebazpenen bidez 

amaituak–, alokairuetako bitartekaritzagatik hilabeteko errenta kobratzeari dagokionez, 

honako hau adierazi zuten: 

- «Alokairuan, oro har, agentzia gehienek hilabeteko errenta gehi BEZa kobratu ohi dute 

(…)» (9. folioa), eta, «Higiezinen agentzia honek, bere ibilbideari ekin zionean, bere 

ordainsariak Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargoak agintzen zuenaren arabera 

finkatu zituen, eta 2000. urtetik aurrera, merkatua liberalizatuta, estatu osoan 

jurisprudentziaren arabera “plazako usadio eta ohiturak” deitzen direnera doitu ziren 

ordainsariak». (369.-371. folioak, 3. pieza bereizia); 

- «Jabeek beren higiezinak lagatzeko orduan helarazten zizkiguten eskakizunen arabera 

jokatu dugu, besterik gabe, eta bai Bilbon bai beste plaza batzuetan duela urte askotatik 

izan den “usadioari” jarraituz, ordainsari gisa hilabeteko errenta kobratu dugu (…)» 

(321. folioa, 3. pieza bereizia); 

- «Higiezinak alokatzeko kobratzen ditugun prezioak betidanik kobratu ditugunetan 

oinarritzen dira, erabiltzaileek eta kontsumitzaileek ondo baino hobeto ezagutzen 

dituzte. Prezio horiek usadioaren parte dira, eta ondo esanda dago, prezio horiek 

Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargoak duela urte asko ezarritakoak direlako» eta 

«(…) prezioak betikoak dira, ohikoak, garai batean Higiezinen Jabetzako Agenteen 
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Elkargoak finkatu zituenak, normalak eta kontsumitzaile eta erabiltzaileek merkatuko 

prezio normal eta arrazoizkotzat hartuak» (361.-362. folioak, 3. pieza bereizia); 

- «f)  f) Noiz hasi ziren errentariari komisio gisa hilabeteko errenta kobratzen: Ez dago 

data zehatzik, probintzia osoko usadioa baita, ez Bilbokoa bakarrik. Getxon, Barakaldon 

eta abarretan ere gertatzen da; g) Komisio horren zenbatekoa finkatzeko arrazoia: 

Plazako oso aspaldiko usadioari jarraituz; ez Bilbokoa bakarrik, probintzia osokoa baizik, 

eta, gehiago esango genuke, nazio mailakoa» (678 ter folioa). 

V. LANBIDE ELKARGOEN JARDUKETA 

1. Legeriaren bilakaera 

54. Aurretik azaldu dugun bezala, itun bidez amaitzeko prozedurarekin bat egin duten 

espedientepeko enpresa batzuek –LEKen 2021eko uztailaren 28ko eta 2021eko 

abenduaren 20ko ebazpenen bidez amaitu dira prozesuok–, alokairuetako 

bitartekaritzagatik hilabeteko errenta kobratzeari dagokionez, adierazi zuten prezio hori 

bere garaian Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargoak finkatu zuela. 

55. Horri dagokionez, esan beharra dago lanbide-elkargoen jarduna Estatuko Elkargo 

profesionalei buruzko otsailaren 13ko 2/1974 Legeak (EPL)9 eta EAEko Tituludun 

lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 

Legeak (EEL) eraentzen dutela10. 

56. 1974ko jatorrizko bertsioan, Estatuko Legeak honako hau ezarri zuen elkargoen 

eginkizun gisa, 5.ñ) artikuluan: 

ñ) Lanbideen gutxieneko ordainsariak arautzea, horiek muga-zerga, tarifa edo tasa gisa sortzen 

ez direnean. 

57. Hala ere, 1996an egindako aldaketarekin, artikulu hori honela idatzita geratu zen: 

ñ) Ordainsari-baremo orientagarriak zehaztea». 

Idazketa hori bere egin zuen EELren 24.e) artikuluak, 1997ko jatorrizko bertsioan. 

                                                      
9 Honako hauek aldatu dute: 74/1978 Legeak, abenduaren 26koak; 5/1996 Errege Lege Dekretuak, 

ekainaren 7koak; 7/1997 Legeak, apirilaren 14koak; 6/1999 Errege Lege Dekretuak, apirilaren 16koak; 

6/2000 Errege Lege Dekretuak, ekainaren 23koak; 25/2009 Legeak, abenduaren 22koak; eta, 5/2012 

Legeak, uztailaren 6koak. Ikus legeria finkatua hemen: https://www.boe.es/eli/es/l/1974/02/13/2/con  

10 7/2012 Legeak, apirilaren 23koak aldatu zuen, zenbait lege aldatzen dituenak, Europako 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren Barne-merkatuko zerbitzuei buruzko abenduaren 12ko 2006/123/EE 

Zuzentaraura egokitzeko. Ikus legeria finkatua hemen: 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199706159_vigentee.pdf  

https://www.boe.es/eli/es/l/1974/02/13/2/con
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199706159_vigentee.pdf
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58. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Barne-merkatuko zerbitzuei buruzko 

2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentarauak hala eskatuta, zerbitzu-jarduerak 

garatzea oztopatzen zuen estatu kideen araudi osoa aldatu behar izan zen eta, ondorioz, 

baita lanbide-elkargoei buruzko araudia ere. 

59. Beraz, Zerbitzu-jardueretan askatasunez sartzeari eta aritzeari buruzko Legera 

egokitzeko zenbait lege aldatzen dituen abenduaren 22ko 25/2009 Legeak (Omnibus 

Legea deitua) EPLren 5. artikuluaren ñ) letra ezabatu zuen, eta 14. artikulua gehitu zuen, 

zeinak espresuki debekatzen duen ordainsariei buruzko edozein gomendio: 

«Elkargo profesionalek eta haien mendeko erakundeek ezin izango dute zerbitzu-sari 

profesionalei buruzko baremo orientagarririk, gomendiorik, jarraibiderik, ez araurik ezarri, 

laugarren xedapen gehigarrian xedatutakoa izan ezik». 

Aipatutako xedapen gehigarriak honako salbuespen hau ezartzen du abokatuen kostuen 

tasazioari eta kontuen zinari dagokienez soilik: 

Elkargoek irizpide orientagarriak prestatu ahal izango dituzte, abokatuen kostuen tasazioaren 

eta kontuen zinaren ondorioetarako bakarrik. 

Irizpide horiexek baliatuko dira ordainsariak eta eskubideak kalkulatzeko, laguntza juridiko 

doakoari dagozkion kostuak tasatu ahal izateko. 

60. 2012an, EAEko lurralde-eremuan EELren zenbait artikulu aldatu zituen legea onartu 

zen; besteak beste, 24. artikuluko e) letra, aurrerantzean Estatuko legean idatzita 

dagoen moduan idatzita egongo zena. 

61. Laburbilduz, lanbide-elkargoek debekatuta dute zerbitzu-sarien baremoak ezartzea 

2009tik, eta, hori urratzea, lehiaren defentsarako agintaritzen ikuspegitik, LDLren 1.1 

artikuluaren arau-haustetzat jotzen da11. 

                                                      
11 Ikus LEA/AVCren honako ebazpen hauek: 

 2017ko apirilaren 11ko Ebazpena, BIZKAIKO PSIKOLOGIA ELKARGOA. Hemen eskura daiteke: 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/resoluciones_25/eu_def/adjunto

s/146_resolucion_COLEGIO_PSICOLOGIA_BIZKAIA_web_eu.pdf ) 

 2017ko urriaren 31ko Ebazpena, ARABAKO HIGIEZINEN JABETZAKO AGENTEEN ELKARGO 

OFIZIALA. Hemen eskura daiteke: 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/resoluciones_21/eu_def/adjunto

s/185_RESOLUCION_COLEGIO_APIS_ALAVA_web_eu.pdf ) 

Ikusi MLBNren honako ebazpen hauek: 

 2015eko uztailaren 23ko Ebazpena, LAS PALMASEKO ABOKATUEN ELKARGOAREN ZERBITZU-

SARIAK. Hemen eskura daiteke: https://www.cnmc.es/sites/default/files/684466 8.pdf) 

  2015eko azaroaren 19ko Ebazpena, MURTZIAKO FINKEN ADMINISTRATZAILEEN ELKARGO 

OFIZIALA. Hemen eskura daiteke: https://www.cnmc.es/sites/default/files/771037 15.pdf) 

 2015eko abenduaren 17ko Ebazpena, ODONTOLOGO ETA ESTOMATOLOGOEN ELKARGOEN 

KONTSEILUA. Hemen eskura daiteke: https://www.cnmc.es/sites/default/files/800072 8.pdf) 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/resoluciones_25/eu_def/adjuntos/146_resolucion_COLEGIO_PSICOLOGIA_BIZKAIA_web_eu.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/resoluciones_25/eu_def/adjuntos/146_resolucion_COLEGIO_PSICOLOGIA_BIZKAIA_web_eu.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/resoluciones_21/eu_def/adjuntos/185_RESOLUCION_COLEGIO_APIS_ALAVA_web_eu.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/resoluciones_21/eu_def/adjuntos/185_RESOLUCION_COLEGIO_APIS_ALAVA_web_eu.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/684466%208.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/771037%2015.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/800072%208.pdf
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2. Higiezinen Jabetza Agenteen Bizkaiko Elkargo Ofiziala 

62. Higiezinen Jabetza Agenteen Bizkaiko Elkargo Ofizialaren estatutu zaharrek, Justizia, 

Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2000ko irailaren 13ko Aginduaren bidez 

onartuek, honako hau ezartzen zuten Elkargoaren eginkizun gisa 7.1.e) artikuluan: 

e) Ordainsari-baremo orientagarriak zehaztea. 

63. Estatutu horiek aldatu egin ziren, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko 

sailburuaren 2018ko martxoaren 2ko Aginduaren bidez, zerbitzu-sariak ezartzeari 

buruzko aipamen oro kenduta. 

64. Ondorioz, indarrean dagoen araudiak eta estatutuek ez diote Elkargoari ordainsaririk 

ezartzen uzten, eta espedientean ez da agertzen ezarpen hori benetan gertatu denik; 

beraz, zehapen-espediente honetan aztertutako jokabidea ezin da inola ere jo 

Higiezinen Jabetza Agenteen Bizkaiko Elkargo Ofizialetik etorritakotzat. 

VI. ALEGAZIOAK  

1. Bezeroekin itundutako komisioa 

65. Espedientepekoak alegatu duenez, Egitateak Zehazteko Pleguaren (EZP)12 29. 

puntuan adierazitakoa ez dator guztiz bat errealitatearekin; izan ere, enpresa-jarduera 

hasi zuenetik, kasu guztietan, bezeroekin komisio gisa hilabeteko errenta edo txikiagoa 

ordaintzea itundu du, bezero bakoitzaren arabera, beti egin beharreko kudeaketak 

kontuan hartuta, bezeroaren enkargua onartu duenean, eta, hori izan da, funtsean, itun 

bidez amaitzeko prozedurarekin bat ez egiteko arrazoia. 

66. Horri dagokionez, aipatutako 29. puntuan adierazitakoa espedientepekoaren 

ordezkaritzaren adierazpenetatik bakarrik datorrela esan behar da. 

Hala, 85. folioan, Lourdes Balda andreak, eskuz, honako hau adierazi zuen: 

(…) higiezinen agentziak salmenta kudeatu ondoren jaso beharreko ordainsariak, gehienez ere 

salmenta-prezioaren % 3koak gehi BEZa, eta, alokairuaren kasuan, hilabeteko errenta gehi BEZa. 

                                                      
 2016ko irailaren 15eko Ebazpena, ICAAH-REN ZERBITZU-SARIAK. Hemen eskura daiteke: 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/976828 16.pdf) 

 2016ko abenduaren 22ko Ebazpena, GUADALAJARA 2KO ABOKATUEN ELKARGOA. Hemen eskura 

daiteke: https://www.cnmc.es/sites/default/files/1493570 1.pdf) 

12 «INMOBERRI 2006 SL enpresak hilabeteko errentaren baliokidea den komisio bat kobratzen dio 

errentariari etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-lanagatik, jarduketa horretan hasi zenetik (2006ko 

maiatza), Espainiako Estatu osoan aplikatu ohi den usadiozko komisiotzat jotzen baitu (538 quater 

folioa)». 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/976828%2016.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1493570%201.pdf
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Halaber, 538 quater folioan honako hau adierazten da: 

f) apartatuari dagokionez (noiz hasi ziren errentariari komisio gisa hilabeteko errenta kobratzen). 

2006ko maiatzean, Inmoberri 2006 SLk sozietatearen xede den jarduera abiatu zuenean. 

Era berean, 538 sexties folioan honako hau adierazten da: 

Gai horri buruzko lege-erregulaziorik ez dagoenez, higiezinen agentziek eskubidea dute beren 

bezeroekin itundutako komisioaren zenbatekoa finkatzeko. Komisio hori, Inmoberri 2006 SL 

enpresaren kasuan (Henao Inmobiliaria), hilabeteko errenta da eta bat dator Espainiako 

Estatuaren eremu osoan usadioz eta ohituraz, ezaguna den bezala, ezarri den komisioarekin (…). 

67. Ikus daitekeenez, aitortzaileak ez du aipatzen alokairuaren komisioa bezeroekin 

itunduta finkatu duenik, ezta komisio hori egindako kudeaketen arabera finkatzen 

duenik ere; aitzitik, hilabeteko errentaren baliokidea den komisio finko bat aipatzen du, 

salmentagatiko komisioari buruz adierazitakoaren kasuan ez bezala. Azken kasu 

horretan, «gehienez salmenta-prezioaren % 3koa gehi BEZa» dela esaten da, beraz, ez 

du baztertzen kopuruak gorabeherak izatea, % 3ko muga gainditu gabe. 

68. Ondorioz, alegazioa ezetsi egin behar da. 

2. Frogarik eza 

69. Espedientepekoak alegatu duenez, ez dago hitzarmen-frogarik, kolusio-frogarik, ezta 

jardunbide kontzienteki paraleloa izatearen frogarik ere, beraz, espedientean frogarik 

ez dagoenez, ez dago beste higiezin-agentzia batzuekin hitzarmen bat egin, haiekin 

informazioa trukatu edo espedienteak eragindako higiezinen agentzien artean kolusioa 

eragin izanaren inolako ebidentziarik. 

70. Horri dagokionez, adierazi behar da egia dela ez dagoela kolusioa eragiten duten 

hitzarmenak egin izanaren frogarik – eragile ekonomiko batzuek lehia murrizteko 

egindako idatzizko edo ahozko itunak–, ezta jardunbidea itundu izanarena ere –lehiaren 

aurkako jokabideak dira horiek, merkatuaren egiturak berak edo lehia-baldintzek modu 

naturalean azaltzen ez duten portaera baten ondoriozkoak, eta, horregatik, espresuki 

frogatu ezin diren isileko hitzarmenak daudela edo eragile ekonomikoen artean 

koordinazioa dagoela pentsarazten dutenak–. 

Hala ere, ezin da gauza bera esan jardunbide kontzienteki paraleloei buruz –lehiaren 

aurkako jokabideak dira, eragile ekonomiko bakoitzak, inolako hitzarmenik edo 

jardunbide-itunik egin gabe, alde bakarretik baina modu bateratuan, bere jokabidea 

beste lehiakide baten edo batzuen jokabidera egokitzean eta, hala, lehia saihestean 

oinarritzen dira–. 

Aldebakarrez baina kontzienteki bat eginda jardutea da jardunbide kontzienteki 

paraleloen ezaugarri nagusia eta eragile ekonomikoen portaera da horren froga: beren 
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portaera lehiakideen portaerara egokitzen dute nahita eta, hala, lehia saihesten dute, 

kasu honetan gertatu den bezala. 

71. Ondorioz, alegazioa ezetsi egin behar da. 

3. Espedientea higiezinen agentzia guztiei irekitzea 

72. Espedientepekoak alegatu duenez, espedienteak eragindako higiezinen agentzien 

jokabidea jardunbide kontzienteki paralelo gisa tipifikatu badaiteke –kasu honetan 

halakorik gertatu dela ukatzen dute–, ez litzateke nahikoa izango merkatuko 

konpentsazio-estandarrari jarraituz jardun dela egiaztatzea; aitzitik, horrez gain, Bilbon 

jarduten duten higiezinen bitartekaritzako 143 enpresak sartu beharko lirateke 

espedientean, ez aipatutako zehapen-espediente administratiboaren pean dauden 36ak 

bakarrik, Konstituzioaren 14. artikuluan jasota dagoen legea berdintasunez aplikatzeko 

printzipioari jarraituz, izan ere, bestela, aipatutako EKaren 14. artikulua urratu eta 

zehapen-espediente administratiboa erabat baliogabetuko litzateke. 

73. Horri dagokionez, honako hau adierazi behar da: Bilboko higiezinen agentzia 

guztiekin isilpeko informazio-bilketa bat egin ondoren, komisio gisa hilabeteko errenta 

kobratzen zuten agentzia guztiei zehapen-espedientea egin zitzaiela eta ez beste kopuru 

bat kobratu zutenei, eta, beraz, «Bilboko eta beste plaza batzuetako oso aspaldiko 

usadioei»  eta «Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargoak duela urte asko finkatutako 

prezioei» jarraitzen ez zietenei. 

74. Ondorioz, komisio gisa hilabeteko errenta kobratzen duten higiezinen agentzia 

guztiek tratu bera jaso dutenez, alegazio hau ezetsi egin behar da. 

VII. ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

1. Ebazteko eskumena 

75. LDLren 53. artikuluak hauxe ezartzen du: 

1. Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren ebazpenek ondorengoa adieraziko dute: 

a) Lege honetan edo Europako Erkidegoaren Tratatuaren 81. eta 82. artikuluetan debekatutako 

jokabideak izan direla. (…) 

2. Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren ebazpenek honako hau edukiko dute: (…) 

d) Isunak jarriko dituzte. 

76. LDLren zortzigarren xedapen gehigarriak honako hau dio:  

«Lege honetan Lehiaren Batzorde Nazionalari eta bertako zuzendaritza-organoei buruz egiten diren 

erreferentziak, hain zuzen ere eginkizun, administrazio-ahalmen eta prozedurei buruzkoak, 

autonomia-erkidegoetan arlo horretako eskumenak dituzten instrukzio- eta ebazpen-organoei 

buruzkoak ere badirela ulertuko da, erreferentzia horiek lege honen 13. artikuluan aurreikusitako 

eskumenen ingurukoak direnean». 
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77. Bestalde, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko Legearen 3. artikuluak honako hau 

xedatzen du: 

3. artikulua. Eskumenak: 

1.- Lehiaren Euskal Agintaritzak, bere helburuak betetzeko, eskumen hauek izango ditu: 

zehatzekoa; sustatzekoa; aurkaratzekoa; ebazpenak eta aholkuak ematekoa, eta arbitrajekoa.  

2.- Lehiaren Euskal Agentziak zehatzeko prozedurak hasi, izapidetu eta ebatziko ditu lehia 

murrizten duten jokabideak xedetzat hartuta (hala nola kolusiozko jokabideak, posizio gailenaz 

abusatzea eta lehia askea faltsutzea interes publikoari eragiten dioten ekintza desleialengatik), 

lehia defendatzeko araudiak xedatzen duen bezala. Lehiaren Euskal Agintaritzak, eskumen hori 

erabiliz, honako hau egin dezake: 

a) zehapen-isunak jarri, lehia defendatzeko legeria urratzeagatik. 

10. artikulua.- Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak. 

Honako hauek dira Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak: 

a) zehapen prozedurak ebaztea. 

78. 2020ko otsailaren 14an, atzemandako jokabidea deskribatzen zuen ohar labur bat 

bidali zion LEA/AVCk Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari (MLBN), 

dokumentazio lagungarri guztiarekin, Estatuak eta autonomia-erkidegoek lehiaren 

defentsaren arloan dituzten eskumenak koordinatzeko otsailaren 21eko 1/2002 

Legearen 2.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, LEA/AVCk eskumena zuela azalduz. 

79. 2020ko ekainaren 1ean, MLBNk ofizio bat igorri zuen, eta, bertan, auziaren gaineko 

eskumena LEA/AVCri zegokiola jakinarazi zuen. 

80. Ondorioz, zehapen-prozedura hau ebazteko eskumena LEKi dagokio. 

2. Lehiaren Euskal Kontseiluaren balorazioa  

81. Lehiaren Euskal Kontseiluak, Ikerketa Zuzendaritzak egindako instrukzioan (zehapen-

espedientean jasoa) eta ebazpen-proposamenean eta txostenean oinarrituta, honako 

hau aztertu du: ikertutako jardunbideek LDLren 1. artikulua urratzen duten, jardunbide 

kontzienteki paralelo bat egiteagatik, zehazki, hainbat lehiakidek kobratzen dutena 

bezalako komisioa kobratzeagatik, egindako kudeaketak edo etxebizitzen ezaugarriak 

kontuan hartu gabe. 

2.1 Tipikotasuna 

82. LDLren 1.1 artikuluak honako hau xedatzen du: 

1. Debekatuta dago taldeko akordio, erabaki edo gomendio oro, edo hitzartutako praktika edo 

nahita paraleloa den jarduera oro, horien helburua ondorengoa bada edo izan badaiteke: 

merkatu nazional osoan edo zati batean lehia eragotzi, murriztu edo faltsutzea; bereziki 

ondorengo akordio edo erabaki motak egongo dira debekatuta: 

a) Salneurriak edo beste merkataritza- edo zerbitzu-baldintza batzuk zuzenean edo zeharka 

finkatzea. 
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83. Doktrinaren definizioaren arabera, jardunbide kontzienteki paraleloak honako hauek 

dira: lehia murrizten duten jokabideak, eragile ekonomiko bakoitzak, inolako 

hitzarmenik edo jardunbide-itunik egin gabe, alde bakarretik baina modu bateratuan, 

bere jokabidea beste lehiakide baten edo batzuen jokabidera egokitu eta, hala, lehia 

saihestean oinarrituak13. 

84. Ildo berean, desagertutako Lehiaren Defentsarako Auzitegiak (LDA) honela definitu 

zuen figura hori14: 

(…) debekuak jokabide horiei eragiten die, hitzartuak izan nahiz ez, interesdunek, nahita, alde 

bakarrez baina modu bateratuan jardunda, lehia askeari bere osagai bereizgarrietako bat 

kentzen ari zaizkion neurrian. 

85. Beraz, aipatutako definizioetatik ondorioztatzen da jardunbide kontzienteki 

paraleloek hiru osagai dituztela: (I) jokabide berbera, (II) nahita bat egitea eta (III) 

lehiaren aurkako xedea edo emaitza. 

86. Kasu honetan, agerikoa da jokabide berbera izan dutela, komisio bera kobratzen 

baitzaio errentariari –hilabeteko errenta, etxebizitzen errentamenduan egindako 

bitartekotzagatik–, espedientepeko gainerako enpresek bezala (ikus ebazpen honen 50. 

apartatua), egindako kudeaketak edo etxebizitzen ezaugarriak kontuan hartu gabe. 

Halaber, nahita bat egin izana frogatuta dago; izan ere, espedientepekoak adierazi du 

berak aplikatutako komisioa usadiozko eta ohiturazko komisioa dela Espainiako Estatu 

osoan (538 sexties folioa). 

 

Azkenik, ezin da zalantzan jarri horren emaitza lehiaren aurkakoa dela; izan ere, 

espedientepekoek bitartekaritzagatik komisio bera aplikatzean, egindako kudeaketak 

edo etxebizitzen ezaugarriak kontuan hartu gabe, merkatuko lehia-dinamikatik 

oinarrizko osagai bat kendu da, hau da, egindako kudeaketen prezioa, eta, horrekin 

batera, higiezinen enpresa aukeratzeko askatasuna argi eta garbi murriztu zaie bertan 

errentari gisa bizitzeko etxebizitza bat bilatzen duten pertsonei eta kolektibo hori 

bereziki kaltebera gisa kalifikatuta dago. 

 

Ondorioz, egindako instrukzio-egintzetatik ondorioztatzen denez, LDLren 1. artikulua 

urratu da, jardunbide kontzienteki paralelo bat egiteagatik, hau da, beste hainbat 

                                                      
13 NAVARRO SUAY, María del Carmen, «Las conductas conscientemente paralelas», Thomson-Civitas, 

2005. 

14 Lehiaren Defentsarako Auzitegiaren Ebazpenak; 1986eko ekainaren 18koa, Española de Zinc 

enpresarena; eta 1987ko urtarrilaren 9koa, Asturiana de Zinc enpresarena. 
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lehiakidek kobratzen duten komisio bera kobratzea, egindako kudeaketak edo 

etxebizitzen ezaugarriak kontuan hartu gabe. 

2.2 Antijuridikotasuna 

87. Jokabidearen tipikotasuna zehaztu ondoren, jokabide hori antijuridikotzat ere jotzen 

den aztertu behar da. Jokabide tipifikatu bat antijuridikotzat jo ahal izateko, jokabide 

horrek ez du ordenamendu juridikoan jasotako justifikazio-arrazoietan oinarrituta egon 

behar. 

88. Kasu honetan, espedientatutako enpresak ez du justifikatu bere jokabidea 

ordenamendu juridikoan jasotako justifikazio-arrazoietan oinarrituta edo baimenduta 

dagoenik. Era berean, espedienteko beste alderdi batzuek prezio hori Higiezinen 

Jabetzako Agenteen Elkargoak bere garaian finkatutakoa zela alegatzeari dagokionez, 

lanbide-elkargoen jarduerari dagokion apartatuan adierazi den bezala, 25/2009 

Legearen ondorioz egindako arau-aldaketaz geroztik, ordenamenduak ez du funtzio hori 

bere eskumenen artean jasotzen, eta espresuki debekatzen du baremo orientagarriak 

finkatzea edo ordainsariei buruzko beste edozein orientabide ematea. 

89. Jarraian, enpresak alegatutako justifikazio-arrazoiak aztertzen dira:  

2.2.1 Bezeroekin itundutako komisioa 

90. Espedientepekoak, alegatutakoa justifikatzeko –hau da, bezeroekin hilabeteko 

errenta edo txikiagoa ordaintzea ituntzen duela, bezero bakoitzaren arabera, eta beti 

egin beharreko kudeaketak kontuan hartuta, bezeroak egiten dion higiezinen 

bitartekaritzako enkargua onartzen duenean–, etxebizitzen eta lokalen alokairu-

kontratuen kopiak, komisioaren ordainketa-fakturak eta kontratuei lotutako ordainketa 

horien egiaztagiriak aurkeztu ditu idazki honekin batera (1.-6. agiriak). 

Bi alokairu-kontratu dira: 2021eko abenduaren 7ko etxebizitza-alokairu bat eta 2018ko 

uztailaren 4ko lokal-alokairu bat. 

91. Horri dagokionez, adierazi behar da espediente hau 2020ko urriaren 6an ireki zela, 

Ikerketako zuzendariaren ebazpen baten bidez. Ondorioz, 2021eko abenduaren 7ko 

data duen etxebizitza-alokairu kontratuak ez du inola ere baliogabetzen espedientearen 

hasieran eta ondorengo instrukzioan adierazitakoa. Frogatuko lukeen gauza bakarra da, 

espedientea hasi zenetik urtebete baino gehiago igarota, INMOBERRI 2006 SLk behin 

hilabeteko errenta ez den beste komisio bat kobratu duela. 

Instruitutako egitateak espedientea ireki aurrekoak direnez –2020ko urriaren 6an ireki 

zen–, geroago egindako alokairu-kontratu hori ez da kontuan hartu behar. 
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Beraz, etxebizitzen alokairuari dagokionez, egiaztatuta geratu da ez dela bezeroekin 

itundutako komisio bat, negoziatu gabe inposatutako komisio bat baizik. 

92. Halaber, 2018ko uztailaren 4ko lokal-alokairu kontratuari dagokionez, adierazi behar 

da espedientearen ebazpenean honako hau adierazi zela: 

4. Kasu honetan, isilpeko informazio-bilketatik ondorioztatzen denez, LDLren 1. artikulua hautsi 

izanaren arrazoizko zantzuak daude, hau da, jarraian aipatzen diren enpresek hitzarmen bat egin 

edo jardunbide itundu edo kontzienteki paralelo bat izan dutela, Bilbon etxebizitzak alokatzeko 

bitartekaritza-lana egiteagatik antzeko zenbateko bat kobratzeko, egindako kudeaketak edo 

etxebizitzaren ezaugarriak kontuan hartu gabe (…). 

Halaber, Egitateak Zehatzeko Pleguan adierazi zen. 

26. Bilboko higiezinen bitartekaritzako honako enpresa hauek hilabeteko errenta kobratu dute 

Bilbon etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-lana egiteagatik, egindako kudeaketak edo 

etxebizitzen ezaugarriak alde batera utzita: (…). 

Azkenik, ebazpen-proposamenean honako hau adierazi zen: 

47. Bilboko higiezinen bitartekaritzako honako enpresa hauek hilabeteko errenta kobratu dute 

Bilbon etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-lana egiteagatik, egindako kudeaketak edo 

etxebizitzen ezaugarriak alde batera utzita: (…). 

Horregatik, aurkeztutako lokal-alokairu kontratua ezin da kontuan hartu, zehapen-

espediente honetatik kanpoko alokairu-modalitate batekoa baita. 

93. Ondorioz, LEKek alegazioa ezesten du. 

2.2.2 Frogarik eza 

94. Espedientepekoak espedientean aurkeztutako alegazioa berretsi du, hau da, ez 

dagoela Konstituzioko 24.2 artikuluan jasotako errugabetasun-presuntziorako 

oinarrizko eskubidea hutsaltzeko gutxieneko egozketa-frogarik. 

95. Horri dagokionez, adierazi behar da jardunbide kontzienteki paraleloak ez direla 

frogatzen horiek agerian uzten dituzten dokumentu edo artxibo digitalen bidez, eragile 

ekonomikoen jokabidearen azterketa zehatza eginez baizik –ebazpen-proposamenean 

adierazi zen bezala–, nahita lehiakideek bezala jardun eta, hala, elkarri lehia egitea 

saihesten duten ikusteko. 

Hasieran espedientepean zeuden enpresen jokabidea zehatz-mehatz aztertu ondoren, 

jokabidea egokitu dutela ikusten da, baita kontzienteki eta nahita egin dela ere. 

96. Ondorioz, LEKek alegazioa ezesten du. 
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2.2.3 Espedientea higiezinen agentzia guztiei irekitzea 

97. Espedientepekoak dioenez, legea berdintasunez aplikatzean funtsezko printzipioa 

urratu da, ez zaielako Bilbon jarduten duten higiezinen bitartekaritzako enpresa guztiei 

ireki zehapen-espediente administratiboa, eta ebazpen-proposamenean emandako 

erantzunak ez zituelako arrazoi nahikoak eta egokiak jasotzen, beraz, susmoa erabat 

deuseztatzen da, eta, gainera, ez dago baieztapen horiek egiaztatzeko froga zilegirik, 

modu baliogarrian bildua eta nahikoa denik. 

98. Horri dagokionez, honako hau adierazi behar da ebazpen-proposamenean adierazi 

zen bezala–: Bilboko higiezinen agentzia guztien isilpeko informazio-bilketa bat egin 

ondoren, komisio gisa hilabeteko errenta kobratzen zuten agentzia guztiei zehapen-

espedientea egin zitzaiela eta ez beste kopuru bat kobratu zutenei, eta, beraz, «Bilboko 

eta beste plaza batzuetako oso aspaldiko usadioei»  eta «Higiezinen Jabetzako Agenteen 

Elkargoak duela urte asko finkatutako prezioei» jarraitzen ez zietenei. 

Isilpeko informazio-bilketa horretan, Bilboko higiezinen agentziei higiezinen 

bitartekaritzan emandako zerbitzuei eta horietako bakoitzean kobratutako prezioei 

buruzko informazioa eskatu zitzaien, eta, horrez gain, 2019ko azaroan eta abenduan 

beren bezeroekin higiezinen bitartekaritzari lotuta sinatutako enkargu-oharren edo 

antzeko dokumentuen kopia eskatu zitzaien. 

Isilpeko informazio-bilketa hori amaitutakoan, komisio gisa hilabeteko errenta 

kobratzen zutela egiaztatu zen enpresa guztiei zehapen-espedientea ireki zitzaien eta 

haiek emandako informazioa zehapen-espedientean sartu zen. 

99. Aurreko guztiagatik, LEKen iritziz, legea berdintasunez aplikatzeko printzipioa ez da 

urratu. 

3.3 Arau-haustearen astuntasuna 

100. Zehapen-espediente hau instruitzen ari zen bitartean, Lehiaren LDLren idazketa 

berria indarrean jarri da, 7/2021 Errege Lege Dekretuaren bidez aldatu ondoren –7/2021 

Errege Lege Dekretua, apirilaren 27koa, zeinaren bidez Europar Batasunaren arlo 

hauetako zuzentarauen transposizioa egiten baita: lehia, kapital-zuriketaren 

prebentzioa, kreditu-erakundeak, telekomunikazioak, zerga-neurriak, ingurumen-

kalteen prebentzioa eta konponketa, nazioz gaindiko zerbitzuak ematen dituzten 

langileen lekualdaketa eta kontsumitzaileen defentsa–. 

LDL berrian arau-hausteak (62. art.) eta zehapenak (63. art.) erregulatzeko ezartzen 

diren manuak aztertu ditugu, eta enpresei araubide onuragarriagoa eskaintzen ez diela 

ikusi dugu; horrenbestez, arau-haustearen larritasuna zehazteko, zehapen-prozedura 
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hau ireki zenean indarrean zegoen LDLren testua aplikatuko dugu, aldaketa horren 

aurretikoa. 

101. LDLren 62. artikuluaren arabera, arau-hausteak hiru motatakoak izan daitezke: 

arinak, astunak eta oso astunak. Artikulu horren 4. zenbakiaren a) letrak oso astuntzat 

jotzen ditu honako hauek: 

Legearen 1. artikuluan tipifikatutako kolusiozko jokabideak izatea, zehazki, elkarri lehia egiten 

dioten edo egin diezaioketen enpresen artean kartelak edo akordioak egitea, erabaki edo 

gomendio kolektiboak eta jardunbide itunduak edo kontzienteki paraleloak izatea. 

102. Espediente honetan aztertutako jokabidea –LDLren 1. artikuluaren barruan dago– 

arau-hauste oso astuntzat hartu behar da, elkarri lehia egiten dioten edo egin 

diezaioketen enpresek izan dutelako. Hain zuzen ere, prozedura hau eragin zuen 

jokabidea izan duten enpresa guztiek Bilboko etxebizitzak alokatzeko higiezinen 

bitartekaritzaren merkatuan jarduten dute. 

103. Ondorioz, espediente honen instruktoreen iritziz, aztertutako arau-haustea oso 

astuntzat jo behar da 62.4.a) artikuluaren arabera. 

104. LDLren 63.1 artikuluan datorrenez, lege honetan xedatutakoa nahita edo 

utzikeriagatik urratzen duten eragile ekonomiko, enpresa, enpresen elkarte edo batasun 

nahiz taldeei, zehapen hauek jarriko dizkiete horretarako eskumena duten organoek: 

c) Arau-hauste oso astunen kasuan, enpresa arau-hausleak isuna jarri aurreko ekitaldian izan 

duen negozio-bolumen osoaren ehuneko 10era arteko isuna. 

Negozio-bolumena mugatzea ezinezkoa bada, LDLren 63.1 artikuluaren arabera 

zehatuko dira arau-hausteak: 

c) Arau-hauste oso astunen kasuan, 10 milioi eurotik gorako isuna. 

3. Merkatuan izandako ondorioak 

105. Lehia mugatzea xede duten arau-hausteetan jokabidea kalifikatu ahal izateko, ez da 

eskatzen merkatuan martxan jartzeak dituen benetako ondorioen frogarik15. 

                                                      
15 MLBNren ebazpenak: 2014ko ekainaren 18koa, S/0469/13 esped., PAPERAREN ETA UHIN-KARTOIAREN 

FABRIKATZAILEAK; 2014ko irailaren 22koa, S/428/12 esped., PALETAK; 2014ko urriaren 29koa, S/0422/12 

esped., IRAUNKORTASUN-KONTRATUAK; 2014ko abenduaren 4koa, S/0453/12 esped., TREN-

ERRODAMENDUAK.  
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Europako jurisprudentziak honako hau adierazi du horrekin lotuta16: 

(…) gogorarazi behar da, aipatutako jurisprudentziaren arabera, Europar Batasunaren 

Funtzionamendu Itunaren 101. artikuluaren 1. apartatua aplikatze aldera, akordio baten ondorio 

zehatzen haztapena ez dela funtsezkoa ondorio horien helburua lehiaren jokoa eragoztea, 

mugatzea edo faltsutzea denean (…). 

Horri dagokionez, Justizia Auzitegiak aitortu du «xedearen arau-hausteak» eta «ondorioen arau-

hausteak» kontzeptuen arteko ezberdintasuna honetan datzala: enpresen arteko kolusiozko 

jokabide jakin batzuk, berez, kaltegarritzat jo daitezke lehiaren joko arruntaren funtzionamendu 

egokirako (…).  

Horrenbestez, aintzat hartu behar da estatu kideen arteko merkataritzan eragin dezakeela eta 

lehiak berez duen kontrako xedea duela, ondorio jakinak alde batera utzita; hau da, lehiaren 

jokoarekiko muga nabarmena du. 

Era berean, Auzitegi Gorenak honako hau baieztatu du17: 

Jarduleak bere jokabidearekin lotuta eginiko alegazioei buruz, alegia, ondorio negatiborik ez 

zuela izan merkatuan, ez baitzen islatu prezioetan, ez merkatu-banaketan, ezta, azken batean, 

enpresa zehatuek bere merkatu-ahalmenari eustean, edo hobetu edo handitzean ere, bi kontu 

besterik ez ditugu aipatuko. Lehenik eta behin, Lehiaren Defentsari buruzko Legearen 1. 

artikuluan jasotako jokabideen zehapenetan ez da beharrezkoa ondorio horiek sortu izana, 

nahikoa baita horiek sortzeko bide ematea bera; beraz, ez dago argudio horiek zertan aztertu». 

106. LEA/AVCk gauza bera esan du aurreko irizpen batzuetan: enpresa batzuek 

koordinatuta jokatzearen xedea mugatzailea bada, alegia, lehiaren aurka egitea, ez da 

beharrezkoa jokabide horiek merkatuan izan ahal dituzten ondorioak ebaluatzea18. 

107. Hala ere, sortutako ondorioak aintzat hartu behar dira zehapenaren zenbatekoa 

zehazteko orduan, LDLren 64. artikuluan ezarritakoaren arabera. Hori dela-eta, egokia 

da aztertutako jokabideek ekarritako ondoreak aztertzea. 

                                                      
16 EBJAren epaia, 2012ko abenduaren 13koa, Expedia Inc. Autorité de la Concurrence eta beste batzuen 

aurka, C-226/11; 2008ko azaroaren 20koa, Beef Industry Development Society eta Barry Brothers, C-

209/07; 2009ko ekainaren 4koa, T-Mobile Netherlands eta beste batzuk, C-8/08; 2011ko abenduaren 

8koa, KME Germany eta beste batzuk/Batzordea, C-389/10, 2013ko otsailaren 7ko epaia, Protimonopolný 

úrad Slovenskej republiky v Slovenská sporiteľňa a.s., C-68/12. 

17 Auzitegi Gorenaren 8357/2007 epaia, 2007ko abenduaren 18koa. 

18 2016ko urtarrilaren 14ko Ebazpena, 2/2014 esped., GARRAIO HORIZONTALA. Hemen eskura daiteke: 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/eu_resoluci/RESOLUCI%C

3%93N%20boicot%20PUERTO-ES.pdf  

2021eko abenduaren 30ko Ebazpena,  436-ZEH-2020 esped., HORMIGOI-HORNIDURA. Hemen eskura 

daiteke: 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/436_resolucion/eu_def/adjuntos/436-

EbazpenaV3-.pdf  

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/eu_resoluci/RESOLUCI%C3%93N%20boicot%20PUERTO-ES.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/eu_resoluci/RESOLUCI%C3%93N%20boicot%20PUERTO-ES.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/436_resolucion/eu_def/adjuntos/436-EbazpenaV3-.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/436_resolucion/eu_def/adjuntos/436-EbazpenaV3-.pdf


 
 

 
29 

Hala, etxebizitza bat alokatu nahi duten pertsonek ezin dute higiezinen bitartekaritzaren 

prezioa edo komisioa faktore gisa kontuan hartu alokairuko etxebizitza bilatzeko zer 

higiezin-enpresatara jo erabakitzerakoan. Eta prezioa bitartekaritzaren merkatuko 

lehiaren aldagai gisa deuseztatzeak kontsumitzaileen hautatzeko aukera murriztea 

dakar eta, ondorioz, prezioarekin lotutako etekinak lortzeko aukera murriztea, are 

gehiago kontuan hartuta alokairuko etxebizitzak bilatzeko higiezinen agentzien 

zerbitzuak erabiltzen dituzten kontsumitzaileak kalteberagoak direla. 

VIII. ZEHAPENAK ZEHAZTEA 

1. Auzitegi Gorenak adierazitako irizpideak 

108. Erabakitzen den zehapenak bat etorri beharko du Auzitegi Gorenaren 2015eko 

urtarrilaren 29ko epaian adierazitako irizpideekin (ECLI: ES:TS:2015:112). Honako hauek 

dira, funtsean: 

- LDLren 63.1 artikuluan aurreikusitako portzentajezko mugak zehapen-bitarte baten 

gehieneko mailatzat hartu behar dira, non zehapenak jokabideen astuntasunaren 

arabera bereizi behar diren. Muga horiek «kasu bakoitzean diruzko zehapenaren 

gehieneko balioa ezarriko dute, eta, gutxieneko balioan hasten den eskala batean, 

korrelazio-portzentajearen gehieneko maila izango dira». «Dagokion kategoriaren 

barruan dentsitate juridikorik handiena duen jokabide arau-hausleari dagokion 

zehapen-gogortasunik handiena ezartzen duten zifra portzentualak dira. Hiru 

portzentaje horietako bakoitza, dagokion kategoriako arau-hausterik astunenari aplika 

dakiokeen erantzun zehatzailearen gehieneko balioa diren aldetik, erreferentzia izan 

behar dira, horietatik hasi eta beheraka, gainerako arau-hausteei ezarri beharreko isuna 

kalkulatzeko». 

- Isunaren ehunekoa zer oinarriren gainean kalkulatu behar den, berriz, (% 10 kasu 

honetan, arau-hauste oso astuna delako), «isuna ezarri aurreko ekitaldian enpresa arau-

hausleak izandako negozio-bolumen osoa» aipatzen du LDLren 63.1 artikuluak, eta 

kontzeptu horrekin legegileak, Auzitegi Gorenak adierazten duen moduan, 

«azpimarratu nahi izan du ehuneko-oinarri gisa erabiltzen duen negozio-zifra ez dela zati 

batera mugatzen, bolumen haren “osotasunera” baizik». 

2. Zehapena erabakitzeko metodoa 

109. Premisa horiek oinarritzat hartuta, ondorioztatu behar da ebazpena eman aurreko 

ekitaldian enpresa arau-hausleek izandako negozio-bolumen osoaren % 0 eta % 10 

bitartekoa izan behar duela zehapenak. Tarte horren barruan, LDLren 64. artikuluan 

aurreikusitako graduazio-irizpideen arabera kalkulatu behar da zehapena. 
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110. Lehiari buruzko araudia hausteagatik ezartzen diren zehapenak erabakitzeko 

metodoak bi fase dauzka: lehenik, zehapen-tasa orokorra zehazten da, arau-haustearen 

ezaugarrien arabera, eta, gero, banakako zehapen-tasa zehazten da, enpresak izandako 

jokabide zehatzaren arabera. 

Guztirako zehapen-tasa zehapen-tasa orokorra eta banakako zehapen-tasa batuz 

lortzen da. 

Eurotan ordaindu beharreko isuna enpresak 2021ean izandako negozio-bolumen osoari 

guztizko zehapen-tasa aplikatuta kalkulatzen da. 

111. 2015eko urtarrilaren 29tik aurrera Auzitegi Gorenaren jurisprudentziak ezarritakoari 

jarraikiz, erakunde arau-hausle bakoitzari bere guztizko zehapen-tasa ezarri eta gero, 

azken egiaztapen bat egin behar da, ordaindu beharreko zehapena arau-haustearen 

tamaina errealarekiko proportzionala dela bermatzeko. 

3. Jokabidearen balorazio orokorra egiteko irizpideak 

112. Aztertutako jokabidea jardunbide kontzienteki paralelo bat da, espedientepekoak 

itun bidez amaitzeko hiru prozedurak onartu dituzten enpresekin batera izandakoa. 

113. Arau-hauste oso astuna da (LDLren 62.4.a artikulua), eta isuna ezarri aurreko 

ekitaldian enpresa arau-hausleak egindako negozio-bolumenaren % 10era arteko 

isunarekin zehatu ahal izango da (63.1.c) artikulua). 

Honako hau da enpresak 2021ean izan zuen fakturazioa: 128.934,85 € 

114. Enpresa arau-hauslearen guztizko negozio-bolumenari aplikatuko zaion zehapen-

ehunekoa LDLren 64.1 artikuluak ezarritako graduazio-irizpideak erabiliz kalkulatu 

beharko da, lehen aipatutako Auzitegi Gorenaren jurisprudentziaren irizpideei jarraikiz. 

115. Eragindako merkatuaren ezaugarriei buruz (64.1 art.) balioetsi dugunez, jokabideak 

ukitu duen merkatua, adierazi bezala, Bilbon etxebizitzak alokatzeko higiezinen 

bitartekaritzarena da.  

116. Jokabide hori oso denbora luzean izan du; enpresak bere jarduketari ekin zionetik, 

2006ko maiatzetik, hain zuzen. 

117. Jokabide horrek ondorioak izan ditu merkatuan (64.1.e art.), higiezinen 

bitartekaritzako prezioak homologatzetik eratorriak; horrek prezioari lotutako 

hautapen-aukerak mugatu ditu, eta, horrekin batera, etxebizitza bat alokatzeko interesa 

duten pertsonei errentak kendu zaizkie, prezio/kalitate/pisu-zorro ratio onena 

eskaintzen dien higiezinen agentziara joango baitziren. 

118. Arestian aipatutako irizpideek arau-haustearen balorazio orokor bat egitea 

ahalbidetzen dute, eta, horiek aplikatuz, zehapen-tasa orokorra % 4koa da. 
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3. Jokabidearen banakako balorazioa egiteko irizpideak 

119. Kasu honetan, zehapen-prozeduran enpresa bakar batek jarraitzen duenez, zehapen-

tasa orokorrak eta banakako zehapen-motak bat etorri behar dute. 

120. Azkenik, ez da ikusi 64.2 eta 64.3 artikuluetan aurreikusitako inguruabar astungarri 

edo aringarririk, beraz, ez da zehapen-tasa aldatu behar arrazoi horiengatik. 

4. Zehapen-tasa eta zehapena egokitzea 

121. Auzitegi Gorenaren epaiari jarraituz, arestian azaldutako faktoreen multzoak –(I) 

arau-haustearen astuntasuna, (II) eragindako merkatuaren ezaugarriak eta tamaina, (III) 

jokabidearen eremu geografikoa, (IV) arau-hausleek jokabidean duten parte-hartzea eta 

(V) inguruabar aringarri edo astungarriak– aukera ematen du enpresen jokabidearen 

dentsitate antijuridikoaren balorazio orokorra zehazteko, 2021eko guztizko negozio-

bolumenaren % 10era arteko zehapen-eskalan. 

122. Erakunde arau-hausleari aplikatu behar zaion zehapen-tasa, jokabidearen 

astuntasunaren eta inguruabarren arabera, % 4koa da. 

123. Zehapen-tasa horiek egokitzat jotzen dira, enpresen arau-haustearen 

astuntasunaren eta ezaugarrien arabera. Alabaina, jurisprudentziak arau-haustearen 

dimentsio zehatza zenbatestea eskatzen du, isunak proportzionalak direla ziurtatzeko.  

124. Kasu honetan, enpresari bere 2021eko negozio-bolumen osoaren gainean 

zehaztutako zehapen-tasa aplikatuta ezarri beharko litzaiokeen zehapena (eurotan) 

desproportzionatua da, arau-hausteak eragindako merkatuaren dimentsioa kontuan 

hartzen badugu. Hortaz, doitu egin behar da. 

125. Gogoeta hori kontuan hartuta, 2021eko negozio-bolumen osoaren % 2ko zehapena 

ezartzea (2.579 €) disuasio-neurri nahikoa dela eta proportzionaltasun-printzipioarekin 

bat datorrela irizten da. 

IX. ERANTZUKIZUNA 

126. Konstituzio Auzitegiaren eta Auzitegi Gorenaren jurisprudentziaren arabera –Euskal 

Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ere jasotzen du 2011ko azaroaren 14ko 

761/2011 epaian (ECLI: ES: EAEJAN:2011:3435) eta 2012ko otsailaren 6ko 73/2012 

epaian (ECLI: ES: EAEJAN:2012:3998), besteak beste–, administrazioaren 

erantzukizunaren eremuan ez da nahikoa jokabide tipikoa eta antijuridikoa izatea, 

erruduna izatea ere beharrezkoa baita. 

127. Erruduntasuna elementu saihetsezina da Zehapen Zuzenbidearen aplikazioari buruz 

ari garenean, eta beharrezkoa da gauzatutako jarduketa espedientean sartuta dauden 

alderdiei egotzi ahal izatea, dela dolu gisa, dela zuhurtasun falta gisa; hau da, subjektuak 
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nahita jardutea edo bere egintzak lehia askeari eraso egin diezaiokeela edo egiten diola 

konturatu gabe –eskatzen zitzaion ardura alde batera utzita–. 

128. Aztertutako kasuan, egindako kudeaketak edo etxebizitzen ezaugarriak kontuan 

hartu gabe errentariari, kontzienteki, beste lehiakide askok kobratzen duten komisio 

bera kobratzeak – hilabeteko errentaren pareko zenbatekoa, etxebizitza alokatzeko 

bitartekaritzagatik– erakusten du espedientepeko enpresaren erantzukizuna. 

129. HENAO INMOBILIARIA izen komertziala duen INMOBERRI 2006 SL enpresa aipatutako 

LDLren 1.1 artikulua haustearen erantzuletzat jotzen da. 

X. LEK-EN EBAZPENA 

130. Aurreko guztia aintzat hartuta, Lehiaren Euskal Kontseiluak honako hau ebazten du: 

LEHENENGOA: LDLren 1. artikulua urratutzat jotzea, jardunbide kontzienteki paralelo 

bat egiteagatik, hau da, beste hainbat lehiakidek kobratzen duten komisio bera 

kobratzea, egindako kudeaketak edo etxebizitzen ezaugarriak kontuan hartu gabe. 

BIGARRENA: Arau-haustea oso astun gisa tipifikatzea, 62.4.a) artikuluaren arabera. 

HIRUGARRENA: INMOBERRI 2006 SL enpresa (IFK: B95419347; izen komertziala: 

HENAO INMOBILIARIA) arau-hauste horren egile eta erantzuletzat jotzea. 

LAUGARRENA: Enpresa arau-hausleari agintzea etorkizunean ez dezala egin ebazpen 

honetan tipifikatu eta zehatutako jokabideen antzekorik. 

BOSGARRENA: Arau-hausleari 2.579,00 euroko zehapena ezartzea. 

SEIGARRENA: Zehapena ezarri zaion enpresari agintzea LEA/AVCko Ikerketa 

Zuzendaritzaren aurrean justifikatu dezala ezarritako isuna ordaindu duela eta 

ebazpena osorik bete duela, hilabeteko epean, gauzatzen den unetik zenbatzen 

hasita. 

 

Ebazpen hau LEA/AVCko Ikerketa Zuzendaritzari eta MLBNren Lehia Zuzendaritzari 

jakinaraztea. Halaber, ebazpen hau salatzaileari eta interesdun guztiei jakinaraztea eta, 

horrekin batera, adieraztea ebazpen honek administrazio-bideari amaiera ematen diola 

eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezaketela EAEko Justizia Auzitegi 

Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi 

eta hurrengo egunetik hasita. 


