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I. AURREKARIAK 

1. 2021eko maiatzean, Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA), Bizkaiko Lurralde Historikoko 

etxebizitzetako etxeko galdaren mantentze-lanen sektorea behar bezala ezagutzeko 

beharrezkotzat jo ondoren, informazio-eskaerak igorri zitzaizkien galderen enpresa 

ekoizle eta mantentzaile ugariri. 

Enpresa mantentzaileei alderdi hauei buruzko informazioa eskatu zitzaien: 

- Mantentze-lanak egin dizkieten galdaren marken zerrenda, enpresak jarduera hasi zuenetik 

gaur egun arte, eta marka bakoitzeko hauek adierazita: 

- Mantentze-lanen hasiera-urtea. 

- Mantentze-lanen amaiera-urtea, hala badagokio. 

- Marka bakoitzaren mantentze-lanak egin zituzten edo egiten jarraitzen duten eremu 

geografikoa. 

- Eskulanari aplika dakiokeen prezioa, marka bakoitzaren mantentze-lanak egin diren 

urte bakoitzean. 

- Fabrikatzaileak aplikatutako komisioa, hala badagokio. 

- Galdara-marka bakoitzaren titularrarekin sinatutako kontratuen kopia, 2010etik gaur egun 

arte. 

- Mantentze-lanak egindako urte bakoitzeko eta galdara-marka bakoitzeko fakturaren kopia, 

2010etik gaur egun arte. 

2. Halaber, enpresa fabrikatzaileei alderdi hauei buruzko informazioa eskatu zitzaien: 

- Euskal Autonomia Erkidegoan galdaren mantentze-lanak egiten dituzten edo egin dituzten 

enpresen zerrenda, honako hauek adierazita: 

- Enpresa bakoitza mantentze-lanak egiten hasi zen urtea. 

- Enpresa bakoitzak mantentze-lanak egiteari utzi zion urtea, hala badagokio. 

- Enpresa bakoitzak mantentze-lanak zein eremu geografikotan egin zituen edo egiten 

jarraitzen duen. 

- Enpresa mantentzaileekin hitzartutako komisioak edo merkataritza-baldintzak. 

- Enpresa mantentzaile bakoitzarekin sinatutako kontratuen kopia, 2010etik gaur egun arte. 

- Enpresak galdaren mantentze-lanak egin nahi dituzten enpresei eskatzen dizkien baldintzak. 



 
 

 
3 

- Enpresa mantentzaileen hautaketa eta enpresa horiek hautatzeko erabilitako irizpideak 

egiaztatzeko dokumentazioa. Eremu geografiko bakoitzean betebeharrak betetzen dituzten 

enpresa mantentzaile guztiak kontratatu ezean, horretarako arrazoiak azaltzea. 

3. Jasotako informazioak agerian utzi zuen galdaren mantentze-lanetako merkatu 

horretan lehia txikia zegoela, eta, fabrikatzailearen eta mantentzailearen artean 

esklusibotasun-kontraturik ez dagoenez, hainbat enpresak –EUSKADIKO BERO- ETA 

HOTZ-INSTALAZIOEN MANTENTZAILEEN ELKARTERA (AMICYF EUSKADI) afiliatuta 

daudenek– marka jakin batzuen mantentze-lanak soilik egiten dituztela; horrenbestez, 

galdara-marka askori dagokionez, enpresa bakar batek egiten ditu horien mantentze-

lanak. 

4. 2022ko urtarrilaren 12an, LEAko Ikerketaren zuzendariak ohar labur bat bidali zion 

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari –MLBNri–, estatuak eta autonomia-

erkidegoek lehiaren defentsaren arloan dituzten eskumenak koordinatzeari buruzko 

otsailaren 21eko 1/2002 Legearen 2.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz; ohar labur 

horretan zera adierazten zen, salatutako datuen arabera, ez dela ikusten jokabide 

horrek Euskal Autonomia Erkidegoa baino eremu handiago bati eragiten dionik, ez eta 

estatuko merkatu osoari ere, aztergai dugun kasua ezagutzeko eskumena LEAri 

dagokiola kontuan izanik. 

2022ko otsailaren 17an, MLBNko Lehia Zuzendaritzak ofizio bat bidali zion LEAri, gaiaren 

ardura LEAri dagokiola adierazteko. 

5. 2022ko otsailaren 21ean, LEAko Ikerketaren zuzendariak ebazpen bat eman zuen, 

zeinaren bidez informazio erreserbatua abiaraztea ebatzi baitzuen, Bizkaiko 

etxebizitzetako etxeko galdaren mantentze-lanen merkatuarekin lotutako zehapen-

espedientea ireki aurretik, zegokion moduan. Hori guztia, Lehiaren Defentsari buruzko 

uztailaren 3ko 15/2007 Legearen (LDL) 49.2 artikuluan ezarritakoarekin bat. 

6. 2022ko maiatzaren 4an, LEAk etxean sartzeko baimen judiziala eskatu zuen ASITEC 

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN SL eta ZETELEK SL enpresen lokaletan, bai eta egoitza 

berean dauden eta Merkataritza Kodearen 42. artikuluaren arabera ikuskatutako 

enpresen matrize, filial edo enpresa talde bereko kide diren enpresetan ere. 

Halaber, EUSKADIKO BERO- ETA HOTZ-INSTALAZIOEN MANTENTZAILEEN ELKARTEAREN 

(AMICYF EUSKADI) egoitzan sartzeko baimen judiziala eskatu zuen. 

7. 2022ko maiatzaren 6an, Bilboko Auzien 5. Epaitegiak, 65/2022 Autoaren bidez, LEAk 

lokal horietarako eskatutako sarbidea baimendu zuen. 

Auto horrek baimendutako egoitza-ikuskapena 2022ko maiatzaren 12an eta 13an egin 

zen. 
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II. MERKATUAREN AZTERKETA 

8. Eraikinetako instalazio termikoei buruzko araudiak –1027/2007 Errege Dekretua, 

uztailaren 20koa, Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Erregelamendua onartzen 

duena (IT 3 JARRAIBIDE TEKNIKOA, MANTENTZE-LANAK ETA ERABILERA)– behartzen du 

galdarak, berogailuak eta gainerako ekipamendu termikoak aldizka ikuskatzera, energia-

efizientzia, segurtasuna, iraunkortasuna eta ingurumenaren babesa bermatze aldera 

(aldizkako ikuskapenak). Aldizkakotasuna aldatu egiten da ekipamenduen potentzia 

erabilgarri izendatuaren eta erabileraren arabera. Etxebizitzetako instalazioen kasuan, 

hauek ikuskatu behar dira: 

- Hormako gas-galdarak, 70 kilowatteko edo gutxiagoko potentzia dutenak: bi urte. 

- Ur beroaren gas bidezko berogailuak, 24,4 kW-etik gorako potentzia edo 70 kW-eko edo 

gutxiagoko potentzia dutenak: bi urte. 

- Ur beroaren gas bidezko berogailuak, 24,4 kW-etik beherakoak: bost urte. 

- Beste berokuntza-instalazio batzuk, 70 kW arteko potentzia dutenak: urtebete. 

- 70 kW-tik gorako potentzia duten instalazioak: hilabete. 

Hala ere, epe hori murriztu egin daiteke, enpresa fabrikatzaileak ekipamenduaren 

mantentze-lanen eskuliburuan hala adierazten badu. 

9. ikuskapen horiek eta beharrezko diren mantentze- eta konponketa-lanak Laguntza 

Teknikoko Zerbitzuak (LTZ) egiten ditu. Zerbitzu horien barnean daude jarduera 

horretarako ezarritako arauzko betebeharrak betetzen dituzten establezimenduak edo 

pertsonak, baldin eta etxeko aparatuak konpondu, instalatu eta/edo kontserbatu edo 

mantentzen badituzte eta zerbitzuak ematen badituzte beren jarduera garatzen duten 

lokaletan nahiz erabiltzaileen etxeetan, urtarrilaren 29ko 58/1988 Errege Dekretuaren 

(Etxeko aparatuak konpontzeko zerbitzuari dagokionez, kontsumitzailearen eskubideak 

babesteari buruzkoa) 1.2.2 artikuluak zehazten duen moduan. 

LTZ ofizialak dira, marka jakin baten fabrikatzailearen edo Espainiako legezko 

ordezkariaren idatzizko baimena badute (1.2.3 artikulua). Ordezkatzen duten markako 

eta gamako tresna guztiak konpontzeko betebeharra dute, kontuan hartu gabe aparatua 

zer establezimendu edo tokitan erosi zen. 

Halaber, galarazita dago baimendu gabeko LTZek marken erreferentziak erakustea, hala 

tailerraren kanpoko aldean nola barrukoan, izan ere, konpainia horiekin dituzten loturei 

buruzko errakuntza edo nahasmendua sor baitezakete erabiltzaileengan. 

10. Nolanahi ere, mantentze, ikuskapen eta konponketako zerbitzuak ematen dituen 

enpresa (mantentze-lanen zerbitzuak) aukeratzea erabiltzaileari dagokio. 
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Puntu honetan, aipatu behar da mantentze-lana «egiaztapen-ondasun»1 bat dela, 

zeinetan konfiantza erabakigarria den hura kontratatzeko; izan ere, kontsumitzaileak 

edo erabiltzaileak ezin du zerbitzu-prestazioaren kalitatea baloratu –ez duelako 

prestakuntza eta ezagutza nahikorik haren ezaugarriei eta dauden eskaintzaileei buruz–

, ezta zerbitzua jaso ondoren ere, salbuespenezko kasuetan izan ezik.  

Testuinguru horretan, etxeko bezeroak instalazioa egin duen operadoreari eskatu ohi 

dio, edo instalazioaren fabrikatzailearen zerbitzu ofizialari, edo mantentze-lanen pakete 

bat kontratatu dion enpresari, zeina gasa merkaturatzen duen enpresa izan baitaiteke.  

Gainera, industria-bezeroak ez bezala, etxekoak ez dira hain sentikorrak prezioarekiko 

eta ez dira hain proaktiboak merkataritza-eskaintzak bilatzen. 

11. Mantentze-lanen zerbitzuek erabiltzailearekiko hurbiltasuna eta irisgarritasuna 

behar dute, eta horregatik dira toki-izaerakoak; zehatzago esanda, etxean erabiltzeko 

galdaren kasuan, haien hedadura probintzia-mailakoa izan ohi da, eta, besteak beste, 

markako LTZ ofiziala izateko sinatutako kontratuetan ezartzen diren muga geografikoak 

dituzte, probintzia-mailakoak gehienetan2.  

12. Ondorioz, hizpide dugun merkatua Bizkaiko etxebizitzetako etxeko galdarak 

mantentzeko, ikuskatzeko eta konpontzeko lanen merkatua da. 

13. Zerbitzu horien eskatzaileak hornidura-kontratuen titularrak dira, edo, halakorik 

ezean, instalazio termikoen erabiltzaileak.  

14. Merkatu horren negozio-bolumena zenbatesteko, ikuskapenaren derrigortasuna har 

daiteke abiapuntutzat, ekipamenduan-ekipamenduan aldatzen dena, arestian 

azaldutako moduan. Derrigortasun hori dela eta, zerbitzuak eskari erregularra eta 

behartua izaten du, hornidura etengo ez bada. 

Gas naturaleko instalazioetatik abiatuz gero3 etxeko galdaren mantentze-lanen 

merkatura hurbiltze aldera, 2019an Bizkaian gas naturalaren 267.653 instalazio hartzaile 

                                                      
1 «Bilaketa-ondasun» batean, aldiz, kalitatea eskuratu aurretik zehaztu daiteke, zuzeneko ikuskapenak 

aukera ematen duelako haren oinarrizko ezaugarriez jabetzeko (adibidez, ura); eta «esperientzia-

ondasun» batean, kalitatea eskuratu ondoren zehazten da (adibidez, hotel bat). 

2 Iritzi berekoa da MLBN, espediente honetan: EBAZPENA, S/0629/18 esp., LAGUNTZA TEKNIKOA, 

VAILLANT 

3 Beste aukera batzuk butano-gasarekin eta propano-gasarekin funtzionatzen duten instalazioak dira 

(azken bi horiek petrolio-gas likidotuak dira), ezarpen txikiagokoak.  

file://///EJWP156/LOPDD54/PROY_DEFENSA/En%20instrucción/INFORMACIONES%20RESERVADAS/434%20MANTENEDORES%20DE%20CALDERAS/RESOLUCIÓN
file://///EJWP156/LOPDD54/PROY_DEFENSA/En%20instrucción/INFORMACIONES%20RESERVADAS/434%20MANTENEDORES%20DE%20CALDERAS/RESOLUCIÓN
file://///EJWP156/LOPDD54/PROY_DEFENSA/En%20instrucción/INFORMACIONES%20RESERVADAS/434%20MANTENEDORES%20DE%20CALDERAS/RESOLUCIÓN
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zeuden, eta horien % 96,96 «Etxeko-merkataritzako» bezeroarentzako gas 

naturalarenak ziren (3. taldea (presioa = < 4 bar))4.  

Datu horiek kontuan hartuta, eta derrigorrezko ikuskapenak egiteko denbora-banaketa 

homogeneoa5 abiapuntutzat izanik, ikuskapen horiek sortutako negozio-bolumena 

13.000.000 euro ingurukoa izango zela zenbatetsi daiteke. Zenbateko horri 

derrigorrezkoak ez diren jarduketak gehitu behar zaizkio, hala nola matxuren 

konponketak eta mantentze-lanen kontratuak. 

15. Mantentze-lanen eskatzaileak honako hauei eska diezaieke laguntza teknikoko 

zerbitzua: 

1. Galdara-fabrikatzailearen LTZ ofiziala; 58/1988 Errege Dekretuaren arabera, LTZ 

bat izan behar du, konponketa-, kontserbazio- eta mantentze-lanak eta ordezko 

piezen hornikuntza bere gain hartzeko. Nolanahi ere, markaren LTZk edo LTZ 

ofizialak ez dakar berarekin esklusibotasunik; hortaz, beste fabrikatzaile 

batzuena izan daiteke.  

2. LTZ marka askotakoa izan ohi da.  

3. Merkaturatzailearen mantentze-lanetako zerbitzua, zerbitzu hori kontratatuta 

izanez gero. 

Batzuek zein besteek, gainera, aldizkako kuota baten truke, prebentziozko mantentze-

lanen zerbitzuak eskaintzen dituzte. Zerbitzu horien artean, besteak beste, aldizkako 

ikuskapenak daude, sare propio baten bidez egiten dituztenak edo gaitutako enpresa 

mantentzaileak azpikontratatuz egiten dituztenak. 

Gasa merkaturatzen duen enpresa bat izanez gero, bezeroarekin zuzeneko harremana 

izateari esker, laguntza-kontratu horietan posizionatu daiteke –zeinetan marka eta 

                                                      
4 MLBN. INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. Periodo: año 2019. 

5 Bi urtean behin ikuskatzen diren instalazioak oinarri hartuta eta aldizkako ikuskapenetan antzemandako 

jokabideari jarraituz, MLBNren arabera. INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN 

ESPAÑA. Periodo: año 2015. 

Ikuskapen bakoitza 100 eurokoa dela hartu da kontuan. Ikus OCU (2014), Watiofy, comparadorluz, 

habitissimo (batez besteko prezioa: 130 €).  

Halaber, kopuru horretan ez dira sartzen –baina gehitu beharko litzateke– elektrizitate edo gasolio bidez 

funtzionatzen duten 70 kW-era arteko etxeko galdarak, urtean behin ikuskatzen direnak, ezta 70 kW-etik 

gorako potentzia duten galdara termikoak ere, hilean behin ikuskatzen direnak. 

 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/3085923.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3085923.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1186284_7.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1186284_7.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1186284_7.pdf
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2014/calderas
https://watiofy.com/info/blog/cuanto-cuesta-la-inspeccion-obligatoria-del-gas-y-la-revision-de-la-caldera/#%C2%BFcuanto-cuesta-la-revision-de-la-caldera?
https://comparadorluz.com/faq/revision-caldera-gas
https://www.habitissimo.es/presupuestos/mantenimiento-calderas
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modelo sorta zabal bati estaldura ematen dioten–; zerbitzu hori emateko, horretarako 

gaitutako LTZk azpikontratatu ohi dituzte. 

16. Bizkaian 770 enpresa daude gaituta instalazio termikoetan jarduteko6, nahiz eta 

egindako zerbitzu gehienak 9 LTZ ofizialen –aztertutako jokabideen atalean zehaztu 

dira–, eta gasa merkaturatzen duten enpresen7 bidez bideratu diren. 

III. ENPRESAK 

17. ASITEC MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL (IFK: B95026464), enpresaren egoitza 

soziala: Langileria 60, Lamiako-Leioa (PK: 48940). Hotz eta beroaren arloko lanak eta 

instalazioak egitea du xede nagusi. 

18. CALOR AHORRO Y SERVICIO SL (IFK: B95513008), enpresaren egoitza soziala: Sabino 

Arana 47, lonja, Leioa (PK: 48940). Edozein hotz- eta bero-sistema instalatzea, 

mantentzea eta konpontzea du xede soziala. 

19. CALOR BIZKAIA SL (IFK: B48794994), enpresaren egoitza soziala: Jaén 6, lonja, 

eskuina, Bilbo (PK: 48012). Laguntza teknikoko zerbitzuak ematea du xede soziala. 

20. RADA CALEFACCIÓN SL (IFK: B95074274), enpresaren egoitza soziala: Medina de 

Pomar 3, lehenengo lonja, ezkerra, Bilbo (PK: 48012). Hau du helburu nagusi: mota 

guztietako erregailu eta galdarak instalatzea, saltzea, mantentzea, konpontzea, 

inportatzea, esportatzea, merkaturatzea, muntatzea eta horien berme-mantentzea, 

asistentzia, muntaketa ikuskatzea eta lantegian ikuskatzea. 

21. RED OFISAT SL (IFK: B15616626), enpresaren egoitza soziala: Ugaldeguren III 

industrialdea, 22. lurzatia, Zamudio (PK: 48170). Hauek ditu helburu nagusi: etxeko 

aparatuak eta bero- eta hotz-aparatuak mantentzea; beroa, ur beroa eta hotza ematen 

duten aparatuak instalatzea, abiaraztea, konpontzea, mantentzea eta horien piezak 

ordezkatzea; gasa, berokuntza, ura eta aire girotua instalatzea, konpontzea eta 

mantentzea; beroa eta hotza ematen duten aparatuak abiaraztea, konpontzea eta 

instalatzea, eta aparatu horien prebentziozko eta zuzenketako mantentze-lanak egitea. 

                                                      
6 Eusko Jaurlaritzak «Gaitutako enpresak (mailaren, lurralde historikoaren, udalerriaren eta enpresaren 

izenaren arabera sailkatuta)» zerrenda eskaintzen du url helbide honetan: 

www.euskadi.eus/contenidos/informacion/seg_indus_empresas_habilitadas/es_def/adjuntos/Gaitutak

o_Enpresak_Empresas_Habilitadas.pdf. (2022ko ekainaren 9an egindako kontsulta). 

7 Aldizkako ikuskapenen merkatuaren kasuan (merkatu desberdina da, baina etxeko galdarekin lotutako 

instalazioetan eragina du), 2017an EAEn horretarako gaitutako instalatzaileen % 5ek soilik jardun zuen, 

Ikerketa Zuzendaritza honek egindako azterketa baten arabera. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/seg_indus_empresas_habilitadas/es_def/adjuntos/Gaitutako_Enpresak_Empresas_Habilitadas.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/seg_indus_empresas_habilitadas/es_def/adjuntos/Gaitutako_Enpresak_Empresas_Habilitadas.pdf
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22. SARETEKNIKA SERVICIOS GLOBALES KOOP. S. (IFK: F75116236), enpresaren egoitza 

soziala: Goiru 1, Arrasate (PK: 20500), eta arretarako lokalak Bizkaian. 

23. SERVICIO TÉCNICO ARNAIZ SL (IFK: B48133516) enpresaren egoitza soziala: 

Begoñako Andra Maria kalea 20, sotoa 1, 3F, Bilbo (PK: 48006). 

24. SERVICIO TÉCNICO URUEÑA SL (IFK: B48588610), enpresaren egoitza soziala: Orixe 

54, Bilbo (PK: 48015). Etxetresna elektrikoak konpontzea du xede nagusi. 

25. ZETELEK SL (IFK: B95367843), enpresaren egoitza soziala: Sangroniz poligonoa, Iberre 

3, 3. pabiloia, Sondika (PK: 48150). Helburu du etxetresna elektrikoak eta horien 

osagarriak konpontzea, mantentzea eta salerostea. 

26. EUSKADIKO BERO- ETA HOTZ-INSTALAZIOEN MANTENTZAILEEN ELKARTEA (AMICYF 

EUSKADI) (IFK: G48593040), erakundearen egoitza soziala: Botikazar 21, lonja, Bilbo 

(PK:48014). EAEko sektoreko enpresen elkartea da. 

IV. ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

1. Aztertutako jokabideak 

27. Lehiaren Defentsarako Legearen 1.1 artikuluari jarraikiz, 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. 

b) Produkzioa, banaketa, garapen teknikoa edo inbertsioak mugatu edo kontrolatzea. 

c) Merkatua edo hornigaien iturriak banatzea. 

d) Merkataritza- edo zerbitzu-harremanetan, baldintza ezberdinak ezartzea baliokideak diren 

prestazioentzat, eta horrek lehiakide batzuei desabantailak eragitea beste batzuen aurrean. 

e) Kontratuak hitzartu ahal izateko beste prestazio osagarri batzuk eskaintzeko baldintza jartzea, 

baldin eta prestazio horien ezaugarriengatik edo merkataritzako ohiturengatik hori eskatzeak ez 

badu zerikusirik kontratuen helburuarekin. 

28. Enpresa mantentzaileek eta fabrikatzaileek helarazitako informazioa eta egindako 

informazio erreserbatua aztertu ondoren, Bizkaiko etxebizitzetako etxeko galdaren 

mantentze-lanetako merkatua lehiakideen artean banatzeko akordioa egon 

daitekeelako zantzuak ikusi dira. Horiek horrela, enpresa mantentzaile bakar batek 

egiten ditu galdara-marka gehienen mantentze-lanak. Hain zuzen, ikusi zen soilik bi 

markaren (Beretta eta Wolf) mantentze-lanak egiten dituztela bi enpresek. 
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29. Halaber, El Correo egunkarian iragarki bat argitaratzen da behin eta berriz, eta, 

bertan, webgune baten helbidearen (www.serviciosoficialesdecalderas.com (Amicyf 

Euskadi)) publizitatea egiteaz gain, zenbait galdara-markaren publizitatea ere egiten da, 

logotipoekin. Era berean, telefono bat ere iragartzen da, baina ez da markari dagokion 

telefonoa, enpresa mantentzailearena baizik. 

Iragarritako marken artean (Ariston, Baxi, Chaffoteaux, Beretta, Biasi Vaillant, Fagor, 

Junkers, Ferroli, Tiffel eta Saunier Duval), marka bakarra ageri da –Beretta– bi bider, bere 

bi mantentzaileen izenarekin eta horietako bakoitzaren telefonoarekin batera. 

 

ASITEC 

MANTENIMIENTO 

E INSTALACIÓN, 

S.L.

ZETELEK, S.L.
RADA 

CALEFACCION, S.L.

CALOR BIZKAIA, 

S.L.

SARETEKNIKA 

SERVICIOS 

GLOBALES DE 

POSVENTA, 

S.COOP.

SERVICIO TECNICO 

ARNAIZ, S.L.

SERVICIO TECNICO 

URUEÑA, S.L.

CALOR AHORRO Y 

SERVICIO, S.L.

RED OFISAT, S.L.U. 

(*)

B48794994 B95367843 B95074274 B95026464 F75116236 B48133516 B48588610 B95513008 B15616626

ACV X 1
Ariston X 1
Atlantic X 1

Baxi X 1
Beretta X X 2

Biasi X 1
Bosch X 1

Chaffoteaux X 1
Cointra X 1
Cuenod X 1

DeDietrich X 1
Domusa X 1

Fagor X 1
Ferroli X 1

Fondital X 1
Immergas X 1
Junckers X 1

Lasian X 1
Manaut X 1
Remeha X 1

Rendamax X 1
Roca X 1

Saunier Duval X 1
Sime X 1

Thermor X 1
Tifell X 1

Vaillant X 1
Wolf X X 2

Ygnis X 1

Nº empresas 

mantenedoras
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30. www.serviciosoficialesdecalderas.com helbidean sartuz gero, ez da webgune batera 

sartzen; aldiz, hau agertzen da: 

 

31. Horregatik guztiagatik, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak Bizkaiko etxebizitzetako 

etxeeko galdaren mantentze-lanetako merkatuan akordio bat egon ote zitekeen ikertu 

zuen, eta, akordio horiek egonez gero, horiek EUSKADIKO BERO- ETA HOTZ-

INSTALAZIOEN MANTENTZAILEEN ELKARTEA (AMICYF EUSKADI) enpresa elkarteak 

eskatuak edo erraztuak izan ote ziren. 

32. Horregatik, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak ikuskaritza bat egiteko eskatu zuen ASITEC 

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN SL, ZETELEK SL eta EUSKADIKO BERO- ETA HOTZ-

INSTALAZIOEN MANTENTZAILEEN ELKARTEA (AMICYF EUSKADI) erakundeen lokaletan. 

33. Ikuskapen horietan ez zen frogarik aurkitu Bizkaiko etxebizitzetako etxeko galdaren 

mantentze-lanetako merkatua banatzeko akordio bat izateari dagokionez. 

Horrenbestez, errugabetasun-presuntzioaren printzipioa oinarri hartuta, ez da zehapen-

espedienterik hasi behar, ez delako egiaztatu jokabidea gauzatu denik. 

34. Izan ere, errugabetasun-presuntziorako eskubidea printzipio unibertsal bat da, 

1948ko Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 11. artikuluan eta 1950eko 

Europako Kontseiluaren Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko 

Hitzarmenaren 6.2 artikuluan aitortua. Europar Kontseiluaren Hitzarmenari atxikitzeko 

mandatua Europar Batasunaren Tratatuaren 6. artikuluko 2. apartatuan sartu zuen 

Europar Batasunak (8. protokoloan zehaztutako moduan), 2007ko abenduaren 13an 

sinatutako Lisboako Tratatuak sartutako aldaketen ondorengo bertsio bateratuan. 

Halaber, Konstituzioaren 24.2 artikuluak dio herritar guztiek dutela errugabetasun-

presuntziorako eskubidea. 

http://www.serviciosoficialesdecalderas.com/
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35. Alde horretatik, LDLk ez du froga-arloko arau espezifikorik. Hala, modu osagarrian 

aplikatuko da, LDLren 45. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Administrazio 

Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 77. 

artikulua (Frogabideak eta frogaldia) eta 78. artikulua (Froga egitea); hori dena, lege 

horren 53.2.b) artikuluan zehapen-prozedura administratiboetarako jasotako 

errugabetasun-presuntzioaren printzipioan oinarrituta. 

36. Era berean, Kontseiluaren 2002ko abenduaren 16ko 1/2003 (EE) Erregelamenduak –

tratatuaren 81. eta 82. artikuluetan aurreikusitako lehiari buruzko arauak aplikatzeari 

buruzkoa berau– 2. artikuluan xedatzen duenez, tratatuaren 81. eta 82. artikuluak 

aplikatzekoak diren prozedura nazional eta erkide guztietan, arau-hauste baten frogaren 

karga hura alegatzen duen alderdiari edo agintariari dagokio. Oro har, EBren 

zuzenbideak uste du froga-arazoak estatu kide bakoitzaren zuzenbideari dagozkiola, 

bere autonomia prozesalean oinarrituta. 

37. Horri dagokionez, Auzitegi Orokorraren 2011ko urriaren 25eko epaiak (ECLI:EU:T: 

2011:621) honako hau ezartzen du: 

Frogari buruzko gogoeta orokorrak 

90. EEren 81. artikuluko 1. apartatuko arau-hauste baten froga aurkezteari dagokionez, 

gogorarazi behar da Batzordeari dagokiola aurkitzen dituen arau-hausteak frogatzea eta arau-

haustea dakarten egitateak existitzen direla juridikoki behar bezala egiaztatzen duten frogak 

aurkeztea (Justizia Auzitegiaren epai hauetan: 1998ko abenduaren 17koa, 

Baustahlgewebe/Batzordea, C‑ 185/95 P, Rec. p. I-8417, 58. apartatua, eta 1999ko uztailaren 

8koa, Batzordea/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, 86. atala). 

(…) 

94. Izan ere, azken egoera horretan, errugabetasun-presuntzioa kontuan hartu behar da, Giza 

Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenaren 6. artikuluaren 2. 

apartatuan jasota dagoen bezala (Hitzarmen hori 1950eko azaroaren 4an sinatu zen Erroman); 

izan ere, Batasunaren ordenamendu juridikoak babesten dituen oinarrizko eskubideetako bat da 

Justizia Auzitegiaren jurisprudentziaren arabera. Eta berretsi egiten dute, gainera, Europako Agiri 

Bakunaren Hitzaurreak eta Europar Batasunaren Tratatuaren 6. artikuluko 2. apartatuak, bai eta 

Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 47. artikuluak ere (Nizan 2000ko 

abenduaren 7an aldarrikatua –EBEO C 364, 1. or.–). Kontuan hartuta jasotako arau-hausteen 

izaera, eta dagozkien zehapenen izaera eta larritasun-maila, errugabetasun-presuntzioa 

aplikatzen da, halaber, enpresei aplika dakizkiekeen lehiari buruzko arauen urraketei buruzko 

prozeduretan, isunak edo hertsatzeko isunak ekar ditzaketenean. Ikus, ildo horretan, Giza 

Eskubideen Europako Auzitegiaren epai hauek: 1984ko otsailaren 21ekoa, Öztürk, A seriea, 73. 

zk. eta 1987ko abuztuaren 25ekoa, Lutz, A seriea, 123-A zk.; bai eta, Justizia Auzitegiarenak ere: 

1999ko uztailaren 8koa, Hüls/Batzordea, C‑ 199/92 P, Rec. p. I‑ 4287, 149 eta 150. atalak, eta 

Montecatini/Batzordea, C-235/92 P, Rec. p. I-4539, 175. eta 176. atalak. 

38. Ildo horretan, LDLren 1. artikulua aplikatzeari dagokionez, lehiaren arloko estatu 

mailako zehapen-prozedurek Europako gutxieneko estandarrak jaso behar dituzte 

froga-arloan, Europako zuzenbidearekiko koherentziari eusteko. Hala, Konstituzio 
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Auzitegiak aitortu duenez, errugabetasun-presuntziorako eskubidea guztiz aplikagarria 

da zehapen-eremuan, eta aurretiazko froga-jarduera batean oinarritzen ez den 

zehapenik ez pairatzeko eskubidea bermatzen du. Horrek praktikan esan nahi du 

frogaren zama alderdi salatzaileari dagokiola, inor bere errugabetasuna frogatzera 

behartuta egon gabe; izan ere, hori zuzenbidean debekatutako probatio diabolica bat 

eskatzearen parekoa izango litzateke. 

2. Ebazpena emateko eskumena duen organoa 

39. LDLaren 49.3 artikuluan xedatu denez, MLBNko Kontseiluak, Ikerketa Zuzendaritzak 

proposatuta, lege horren 1, 2 eta 3. artikuluek debekaturiko jokabideak ustez izanaren 

ondoriozko prozedurak ez hastea erabaki dezake, baita horien jarduerak artxibatzea ere, 

baldin eta legea haustearen inguruko zantzurik ez dagoela irizten badio. 

40. Era berean, otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuaren bidez onartutako Lehiaren 

Defentsarako Araubidearen 27. artikuluak ezartzen duenez, MLBNko Kontseiluak 

prozedura ez hastea eta jarduketak 15/2007 Legearen 49.3 artikuluan ezarritako 

baldintzetan artxibatzea erabaki ahal izateko, Lehia Zuzendaritzak jasotako salaketa, 

aurretiaz egindako jarduketak eta, hala badagokio, artxibatzeko proposamena 

helaraziko dizkio. 

41. 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». 

42. Bestalde, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 10. 

artikuluak ezartzen dituen Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunen artean, ezartzen 

du administrazioak bere kabuz hasitako jarduketak edo salaketak artxibatzea ebatzi 

behar duela, hala egin behar denean, zehapen-espediente bihurtu baino lehen. 

43. Ikerketa Zuzendaritzak, 2022ko ekainaren 14an, Bizkaiko etxebizitzetako etxeko 

galdaren mantentze-lanetako merkatuari dagokienez egindako jarduketak artxibatzeko 

eta zehapen-espedienterik ez irekitzeko proposamena egin zuen. 

44. Kontseilu honek Ikerketa Zuzendaritzaren aipatutako proposamena onartu du, ez 

baita egiaztatu debekatutako jokabiderik egin denik. Ondorioz, ez dagokio zehapen-

espedienterik hastea, LDLren aipatutako 49.3 artikuluarekin bat. 



 
 

 
13 

Aipatutako lege-manuak eta orokorrean aplikatzekoak direnak ikusita, Lehiaren Euskal 

Kontseilu honek 

V. LEHIAREN EUSKAL KONTSEILUAREN EBAZPENA 

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

LEHENENGOA.- LEA 434-ZEH-2020 GALDARA-MANTENTZAILEAK informazio 

erreserbatuaren esparruan egindako jarduketak artxibatzea eta zehapen-espedienterik 

ez hastea adostea, LDLren aipatutako 49.3 artikuluarekin bat. 

BIGARRENA.- Ebazpen hau alderdi interesdunei jakinaraztea, hau da, 2022ko 

maiatzaren 12an ikuskapenak egin zitzaizkien enpresei –ZETELEK SL, ASITEC 

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN SL eta EUSKADIKO BERO- ETA HOTZ-INSTALAZIOEN 

MANTENTZAILEEN ELKARTEA (AMICYF EUSKADI)–, eta jakinaraztea ebazpen honek 

administrazio-bidea amaitzen duela eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez 

dezaketela Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko 

Auzien Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera 

zenbatzen hasita. 

 

HIRUGARRENA.- Ebazpen hau LEAko Ikerketa Zuzendaritzari eta MLBNri jakinaraztea. 

  
  

 


