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I. AURREKARIAK 

1. 2020ko maiatzaren 4an, Carlos Sánchez Aguado jaunak AMHUDE SA (AMHUDE) 
enpresaren izenean eta hura ordezkatuz aurkeztutako salaketa jaso zen Lehiaren Euskal 
Agintaritzara (LEA). Bertan salatzen zuenez, enpresa hormigoi-hornitzaile batzuk ados 
jarri ziren AMHUDE enpresari ez hornitzeko Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakian egiten 
ari zen obrarako hormigoia. 

2. 2020ko maiatzaren 14an, Ikerketa Zuzendaritzak salaketa horri buruzko informazio 
erreserbatua hasi zuen, Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legeak 49.2 
artikuluan ezarritakoaren arabera. 

3. 2020ko ekainaren 3an, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak hautemandako jokabideak 
azaltzeko ohar labur bat igorri zion Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko 
(MLBN) Lehiaren Zuzendaritzari, bat etorrita Estatuak eta autonomia-erkidegoek 
Lehiaren Defentsaren arloan dituzten Eskumenen Koordinazioari buruzko otsailaren 
21eko 1/2002 Legearen 2.1 artikuluarekin. Ohar labur horretan, LEAk jokabideak 
aztertzeko eskumena zuela adierazi zuen. 2020ko ekainaren 10ean, MLBNren ofizioa 
jaso zen, non, jasotako proposamenari jarraikiz, gertaera jakin horiek aztertzeko eta 
ebazteko eskumena LEAri zegokiola jotzen zuen. Gainera, MLBNko Lehiaren 
Zuzendaritzak, zehapen-espedientea hastekotan, alderdi interesdun gisa onartzeko ere 
eskatu zuen. 

4. 2020ko uztailaren 13an, LEAko Ikerketaren zuzendariak HORMIGONES VASCOS SA 
(HORMIGONES VASCOS) eta HORMIGONES DE ZAMUDIO SL (HORMIGONES ZAMUDIO) 
enpresak ikuskatzeko agindua eman zuen, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko 
otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 3.a) artikulua aplikatuz. 

Ikuskapenak Bilboko administrazioarekiko auzien 3. epaitegiaren 2020ko uztailaren 
17ko 45/2020 autoaren bidez baimendu ziren. 2020ko uztailaren 21ean egin zituzten 
ikuskapenok. 

5. 2020ko uztailaren 17an, LEAko Ikerketaren zuzendariak HORMIGONES BASURTO SL 
(HORMIGONES BASURTO) enpresa ikuskatzeko agindua eman zuen, Lehiaren Euskal 
Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 3.a) artikulua aplikatuz. 

Ikuskapen hori Bilboko administrazioarekiko auzien 4. epaitegiaren 2020ko uztailaren 
23ko 72/2020 autoaren bidez baimendu zen. 2020ko uztailaren 28an egin zuten 
ikuskapena. 
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6. 2020ko irailaren 21ean, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak informazio-eskaera bat bidali 
zion Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzari, honako hau eman 
ziezaion: 

ANEFHOP enpresa elkarteak AMHUDE SA enpresari Catalonia hotelaren obran bertan (Kale 
Nagusia 73, Bilbo) hormigoia fabrikatzeagatik jarritako salaketaren ondoren enpresa horri 
irekitako zehapen-espedientearen kopia osoa. 

Erantzuna 2020ko urriaren 23an bidali zion LEAri. 

7. 2020ko irailaren 21ean, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak idazki bat bidali zion 
HORMIGONES BASURTO enpresari, honako informazio hau aurkez zezan eskatzeko: 

- Adieraz ezazue zein den enpresa hauen jarduera, zer ekoizten duten eta zer zerbitzu eskaintzen 
dituzten zehaztuz: HORMIGONES DE SANTULLÁN, CANTERAS DE SANTULLÁN eta HORMIGONES 
BASURTO. 
- Azal ezazue zein egoeratan dagoen Arraiz mendiko (z/g) instalazioa, horri buruzko 
dokumentazioa erantsita. 
- Eman ezazue 2019an eta 2020an Santullángo instalaziotik Euskal Autonomia Erkidegoko zein 
obrari hornitu diozuen hormigoia (zerrenda bat), obraren helbide fisikoa eta hornitutako hormigoi 
mota adieraziz. 

Erantzuna 2020ko urriaren 7an igorri zitzaion LEAri. 

8. 2020ko irailaren 21ean, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak idazki bat bidali zion 
HORMIGONES VASCOS enpresari, honako informazio hau aurkez zezan eskatzeko: 

AMHUDE enpresarekin honako gai hauen inguruan izandako komunikazioen kopia: 
- BYCO eraikuntza-enpresaren konkurtso-prozeduraren deklarazioa 
- BYCOk Bilboko Catalonia hotelaren obrarako hornidurekin sortutako zorra 
- AMHUDEk HORMIGONES VASCOS kontratatzeko zuen interesa, Bilboko Catalonia hotelaren 
obrarako hormigoi-hornidurari dagokionez. 

Erantzuna 2020ko urriaren 7an igorri zitzaion LEAri. 

9. 2020ko irailaren 21ean, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak idazki bat bidali zion HANSON 
HISPANIA SAU (HANSON) enpresari, honako informazio hau aurkez zezan eskatzeko: 

- Hala badagokio, AMHUDE enpresarekin Catalonia hotelaren obrarako hormigoi-hornikuntzaren 
inguruan izandako komunikazioen kopia (Catalonia hotela Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakian 
dago). 

HANSON HISPANIA HORMIGONES SL enpresak bidali zion erantzuna LEAri, talde bereko 
enpresa baita, 2020ko urriaren 5ean. 
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10. 2020ko irailaren 21ean, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak idazki bat bidali zion 
HORMIGONES ARRIGORRIAGA SL (HORMIGONES ARRIGORRIAGA) enpresari, honako 
informazio hau aurkez zezan eskatzeko: 

- Hala badagokio, AMHUDE enpresarekin Catalonia hotelaren obrarako hormigoi-hornikuntzaren 
inguruan izandako komunikazioen kopia (Catalonia hotela Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakian 
dago). 
- AMHUDE enpresak Bilboko Catalonia hotelaren obrarako hormigoi-horniduraren inguruan 
egindako aurrekontu-eskaerari ez erantzuteko arrazoiak (mezu elektronikoa 2020ko otsailaren 
17an igorri zen). 

Erantzuna 2020ko irailaren 28an igorri zitzaion LEAri. 

11. 2020ko irailaren 21ean, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak idazki bat bidali zion AMHUDE 
enpresari, honako informazio hau aurkez zezan eskatzeko: 

- BYCO enpresarekin kontratua desegin izanaren agiriaren kopia. 
- HORMIGONES VASCOS enpresarekin honako gai hauen inguruan izandako komunikazioen 
kopia: 
- BYCO eraikuntza-enpresaren konkurtso-prozeduraren deklarazioa 
- BYCOk Bilboko Catalonia hotelaren obrarekin sortutako zorra HORMIGONES VASCOS enpresak 
bere gain hartu izanaren agiria 
- AMHUDEk HORMIGONES VASCOS kontratatzeko zuen interesa, Bilboko Catalonia hotelaren 
obrarako hormigoi-hornikuntzari dagokionez. 
- Azaldu ezazue obrek nola jarraitu duten ustezko boikotaren ondoren eta hormigoi-lanak amaitu 
ahal izan dituzuen 
- Azaldu ezazue hotelaren obrak zein egoeratan dauden. 

Erantzuna 2020ko urriaren 6an igorri zitzaion LEAri. 

12. 2020ko irailaren 21ean, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak idazki bat bidali zion GRUPO 
PAVIAL NORTE SL (PAVIAL) enpresari, honako informazio hau aurkez zezan eskatzeko: 

Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakian dagoen Catalonia hotelaren obrarako morteroa eskatu 
baina erantzun ez zuten edo morteroa hornitzeari uko egin zioten enpresen zerrenda. Horri buruz 
dagoen dokumentazio guztia aurkeztu, baldin badago. 

Erantzuna 2020ko irailaren 29an igorri zitzaion LEAri. 

13. 2020ko irailaren 21ean, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak idazki bat bidali zion 
CONSTRUCCIONES AMENABAR SA (AMENABAR) enpresari, honako informazio hau 
aurkez zezan eskatzeko: 

- Hala badagokio, AMHUDE enpresarekin Catalonia hotelaren obrarako hormigoi-hornikuntzaren 
inguruan izandako komunikazioen kopia (Catalonia hotela Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakian 
dago). 
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- AMHUDE enpresak Bilboko Catalonia hotelaren obrarako hormigoi-horniduraren inguruan 
egindako aurrekontu-eskaerari ez erantzuteko arrazoiak (mezu elektronikoa 2020ko otsailaren 
17an igorri zen). 

Erantzuna 2020ko urriaren 13an igorri zitzaion LEAri. 

14. 2020ko azaroaren 5ean, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak idazki bat bidali zion 
HORMIGONES BASURTO enpresari, HORMIGONES DE SANTULLAN SA (HORMIGONES 
SANTULLAN) eta CANTERAS DE SANTULLAN SA (CANTERAS DE SANTULLAN) enpresa 
elkartuen inguruan honako informazio hau aurkez zezan eskatzeko: 

- Adierazi ezazue zein den HORMIGONES DE SANTULLÁN SA enpresaren jarduera, zer ekoizten 
duen eta zer zerbitzu eskaintzen dituen adieraziz. 
- Aurkeztu ezazue Arraiz mendiko (z/g) hormigoi-instalazioaren gaur egungo egoerari buruzko 
dokumentuak. 
- Eman ezazue 2019an eta 2020an Santullángo instalaziotik Euskal Autonomia Erkidegoko zein 
obrari hornitu diozuen hormigoia (zerrenda bat), obraren helbide fisikoa eta hornitutako hormigoi 
mota adieraziz. 
- HORMIGONES DE SANTULLÁN SA eta CANTERAS DE SANTULLÁN SA enpresek 2019an eta 
2020an egindako fakturazio guztia, fakturen kopia erantsita. 

Erantzuna 2020ko azaroaren 17an igorri zitzaion LEAri. 

15. 2020ko abenduaren 15ean, LEAko Ikerketaren zuzendariak ebazpena eman zuen. 
Ebazpen horren bidez, zehapen-espedientea ireki zien HORMIGONES VASCOS, 
HORMIGONES ZAMUDIO, HORMIGONES SANTULLAN eta HORMIGONES ARRIGORRIAGA 
enpresei, LDLren 1. artikuluan debekatzen diren jokabideak izateagatik. Salaketatik, 
informazio erreserbatuaren fasetik eta enpresetan egindako ikuskapenetatik abiatuta, 
LDLren 1. artikulua urratu izanaren zantzu arrazionalak zeudela ondorioztatu zuen 
zuzendariak ebazpenean; alegia, enpresa horiek AMHUDE enpresari ezezko adostua 
eman izanaren zantzuak, Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakian egiten ari zen obrarako 
hormigoia hornitzeari zegokionez. 

Ebazpen horretan, espedientearen instruktoreak izendatu ziren. 

Halaber, HORMIGONES VASCOS, HORMIGONES ZAMUDIO, HORMIGONES SANTULLAN 
eta HORMIGONES ARRIGORRIAGA enpresez gainera, salatzailea (AMHUDE) eta 
MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA (MLBN) ere interesduntzat jo ziren 
zehapen-prozeduran. 
 

16. 2021eko urtarrilaren 19an, espedientearen instruktoreek emandako probidentziaren 
bidez, HORMIGONES ARRIGORRIAGA enpresari errekerimendua egin zioten, honako 
informazio hau eman zezan: 
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a) Adierazi 2019an eta 2020an Euskal Autonomia Erkidegoko zein obrari hornitu diozun 
hormigoia (zerrenda bat), obraren helbide fisikoa, horniduraren eguna eta hornitutako hormigoi 
mota adieraziz. 
b) 2019an eta 2020an jaulkitako fakturen zerrenda eta fakturen kopia. 

Eskatutako informazioa 2021eko otsailaren 4an igorri zuen HORMIGONES 
ARRIGORRIAGA enpresak. 

17. 2021eko urtarrilaren 19an, espedientearen instruktoreek emandako probidentziaren 
bidez, HORMIGONES VASCOS enpresari errekerimendua egin zioten, honako informazio 
hau eman zezan: 

a) Adierazi 2019an eta 2020an Euskal Autonomia Erkidegoko zein obrari hornitu diozun 
hormigoia (zerrenda bat), obraren helbide fisikoa, horniduraren eguna eta hornitutako hormigoi 
mota adieraziz. 
b) 2019an eta 2020an jaulkitako fakturen zerrenda eta fakturen kopia. 

Eskatutako informazioa 2020ko otsailaren 2an igorri zuen HORMIGONES VASCOS 
enpresak. 

18. 2021eko urtarrilaren 19an, espedientearen instruktoreek emandako probidentziaren 
bidez, HORMIGONES ZAMUDIO enpresari errekerimendua egin zioten, honako 
informazio hau eman zezan: 

a) Adierazi 2019an eta 2020an Euskal Autonomia Erkidegoko zein obrari hornitu diozun 
hormigoia (zerrenda bat), obraren helbide fisikoa, horniduraren eguna eta hornitutako hormigoi 
mota adieraziz. 
b) 2019an eta 2020an jaulkitako fakturen zerrenda eta fakturen kopia. 

Eskatutako informazioa 2021eko otsailaren 3an igorri zuen HORMIGONES ZAMUDIO 
enpresak. 

19. 2021eko otsailaren 25ean, espedientearen instruktoreek egitateak zehazteko agiria 
eman zuten. Egitateak zehazteko agiriaren jakinarazpena bidali zieten interesdunei, jaso 
eta hamabost eguneko epean erantzun zezaten eta egokitzat jotako frogak proposa 
zitzaten. Honako egun hauetan egin zituzten jakinarazpenak: AMHUDE (2021eko 
otsailaren 26an), HORMIGONES VASCOS (2021eko martxoaren 1ean), HORMIGONES 
ZAMUDIO (2021eko martxoaren 1ean), HORMIGONES SANTULLAN (2021eko 
martxoaren 1ean), HORMIGONES ARRIGORRIAGA (2021eko martxoaren 12an) eta 
MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA (2021eko otsailaren 26an). 

20. HORMIGONES VASCOS eta HORMIGONES ZAMUDIO enpresek (2021eko martxoaren 
23an), HORMIGONES ARRIGORRIAGA enpresak (2021eko martxoaren 31n) eta 
HORMIGONES SANTULLAN (2021eko apirilaren 6an) enpresak alegazioak jarri zizkioten 
egitateak zehazteko agiriari, eta frogak proposatu zituzten. 
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Bestalde, AMHUDE enpresak 2021eko martxoaren 11n adierazi zuen ez zuela alegaziorik 
aurkeztuko, emandako izapidea amaitutzat jotzearekin bat. 

21. 2021eko maiatzaren 7an, espedientearen instruktoreek emandako probidentziaren 
bidez, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioaren HORMIGOIAREN 
BATZORDE IRAUNKORRARI errekerimendua egin zioten, honako informazio hau eman 
zezan, arloan espezializatutako administrazio publikoa den heinean: 

- Zer sistema erabil daitezke HA/25/B/12/IIa edo HA_25/B/20/IIA motatako hormigoia obran 
isurtzeko, hotela izango den zazpi solairuko eraikin baten egitura egiteko? 
- HA/25/B/12/IIa edo HA_25/B/20/IIA motatako hormigoia gogortzea atzeratzeko gehigarriak 
segurtasun-baldintzetan erabil daitezke? Erantzuna baiezkoa bada, zenbat denboraz atzeratu 
daiteke hormigoia gogortzeko unea, obran segurtasun-baldintzetan erabil dadin? 
- Azkenik, aurrekoa aintzat hartuta, adierazi HORMIGOIAREN BATZORDE IRAUNKOR horren 
ustez egingarria ote zatekeen Santullánen (Kantabria) kokatutako hormigoi-instalazio batetik 
Bilboko hotel baten zazpigarren solairura (28,7 kilometroko distantziara) hormigoia hornitzea. 

Eskatutako informazioa 2021eko ekainaren 7an jaso zen LEAn. 

22. 2021eko ekainaren 10ean eta 11n, HORMIGONES ARRIGORRIAGA, HORMIGONES 
SANTULLAN eta HORMIGONES DE ZAMUDIO enpresek proposatutako froga-jarduerari 
buruzko probidentziak idatzi zituzten espedientearen instruktoreek. 

23. 2021eko ekainaren 10ean, espedientearen instruktoreek, HORMIGONES SANTULLAN 
enpresak hala eskatuta, AMHUDE enpresaren kontra ustez Etxebizitza Legea urratu 
izanagatik irekitako zehapen-espedientearen konfidentzialtasuna kendu zuten. Hortaz, 
espedientearen 1. pieza bereiziaren gaineko konfidentzialtasuna kendu zuten (225.-
3.268 folioak). 

24. 2021eko ekainaren 11n, espedientearen instruktoreek emandako probidentziaren 
bidez, errekerimendua egin zitzaien HORMIGONES ARRIGORRIAGA, HORMIGONES 
SANTULLAN, HORMIGONES DE ZAMUDIO eta HORMIGONES VASCOS enpresei, honako 
hauek aurkez zitzaten: 2020ko ekitaldiari dagozkion urteko kontu onetsiak edo urteko 
azken kontu onetsiak, BEZ eta horrekin lotutako beste zerga batzuk aplikatu aurretiko 
guztizko diru-sarreren mailan zehaztuta. 

HORMIGONES SANTULLAN (2021eko ekainaren 17an), HORMIGONES ZAMUDIO 
(2021eko ekainaren 18an), HORMIGONES VASCOS (2021eko ekainaren 29an) eta 
HORMIGONES ARRIGORRIAGA (2021eko uztailaren 6an) enpresek eskatu zieten 
informazioa aurkeztu zuten. 

25. 2021eko uztailaren 12an, espedientearen instruktoreek informazioa eta/edo 
dokumentazioa eskatzeko probidentzia eman zuten, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta 
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Arkitektura Zuzendaritzaren mendeko Eraikuntza Kalitatearen Kontrolerako 
Laborategiari honako hau eskatzeko: 

- Zuzendaritza horretako funtzionarioek Bilboko CATALONIA HOTELERA 2020ko martxoaren 3an 
egindako ikuskapen-bisitaren ondoren idatzitako aktaren kopia osoa. 

Era berean, informazioa eskatu zieten ikuskatzaileei, jakiteko ea AMHUDE enpresak edo, 
haren izenean, obra horretako langile eskudun batek beren aurrean eremuko enpresa 
fabrikatzaileren bati hormigoi prestaturik eskatu zion. 

Eskatutako informazioa eta dokumentazioa 2021eko uztailaren 16an jaso ziren LEAn. 

26. 2021eko uztailaren 28an, espedientearen instruktoreek instrukzio-fasea ixteko 
probidentzia idatzi zuten, eta honako hauei jakinarazi zieten: AMHUDE (2021/07/28), 
HORMIGONES VASCOS (2021/08/02), HORMIGONES SANTULLAN (2021/07/28), 
HORMIGONES ZAMUDIO (2021/08/02), HORMIGONES ARRIGORRIAGA (2021/09/01) 
eta MLBN (2021/07/28). 

27. 2021eko irailaren 7an, espedientearen instruktoreek ebazpen-proposamena eman 
zuten; bertan, honako hau proposatu zioten LEK honi: 

a) Arau-hauste bat egin izana deklaratzea; izan ere, boikot-akordio bat egin zuten Bilboko 
CATALONIA HOTELAREN obrara 2020ko otsailaren 11tik 2020ko apirilaren 24ra bitartean 
hormigoia hornitzeari uko egiteko. 
b) Arau-haustea oso astun gisa tipifikatzea, 62.4.a) artikuluaren arabera. 
c) Arau-hauste horren egile eta arduradun honako hauek izendatzea: 
- HORMIGONES SANTULLAN SA; IFK: A39215538 
- HORMIGONES VASCOS SA; IFK: A48049928 
- HORMIGONES DE ZAMUDIO SL; IFK: B48920953 
d) HORMIGONES ARRIGORRIAGA SL enpresa arau-hauste horren erantzulea ez dela deklaratzea. 
e) Honako zehapen hauek ezartzea: 
- HORMIGONES SANTULLAN SA 40.983,55 € 
- HORMIGONES VASCOS SA 47.999,30 € 
- HORMIGONES DE ZAMUDIO SL 31.557,82 € 
f) LDLren 53. artikuluak aipatzen dituen gainerako adierazpenak bere egitea. 

Ebazpen-proposamen hori interesdunei jakinarazi zitzaien, eta 15 eguneko epea eman, 
alegazioak aurkezteko, bai eta froga eta jarduketa osagarriak proposatzeko ere, LDLren 
50.4 artikuluan xedatutakoa betetzeko. 
 
Honako enpresa hauek alegazioak aurkeztu zituzten, eta froga edo jarduketa osagarriak 
eskatu zizkioten LEKi: 

HORMIGONES ZAMUDIO (2021eko irailaren 30ean) 
HORMIGONES SANTULLAN (2021eko urriaren 8an) 
HORMIGONES VASCOS (2021eko urriaren 11n) 
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Gainera, HORMIGONES VASCOS enpresak bista egitea eskatu zion LEKi. 

28. 2021eko azaroaren 3an, Ikerketa Zuzendaritzak administrazioaren zehapen-
espedientea igorri zion LEKi, ebazpen-proposamenarekin eta alderdiek ebazpen-
proposamen horri jarritako alegazioak aztertzen zituen txostenarekin batera. 

II. ENPRESAK 

29. HORMIGONES VASCOS SA (IFZ: A48049928) 1968ko azaroaren 14an eratu zen, eta 
Bilboko Poza Lizentziatuaren kaleko 8. zenbakiko 6. solairuan dauka egoitza soziala (PK: 
48008). Hormigoi eta mortero prestatuak fabrikatzen eta banatzen ditu. Bizkaian, 
ekoizpenerako hiru instalazio dauzka (Bilbon, Basaurin eta Leioan); guztira, 
470 m³/ordu-ko ahalmena.1 

Hormigoia eta morteroa kalitatezkoak direla ziurtatzeko DOR ziurtagiria dauka, 
AENORek emandakoa, EHE-08 araudia betetzen dutelako. 

Hormigoi Prestatuaren Fabrikatzaileen Espainiako Elkarteko (ANEFHOP) kidea da. 

30. HORMIGONES DE ZAMUDIO SL (IFZ: B48920953) 1997ko uztailaren 24an eratu zen, 
eta Durangoko Txatxiena kaleko 4. eta 6. zenbakietako behe-solairuan dauka egoitza 
soziala (PK: 48200). Zamudioko ekoizpen-planta itxi zenetik, hormigoi prestatua 
merkaturatzen du. 

HIJOS DE LEON AMANTEGI taldeko enpresekin partekatzen du egoitza; are, talde hori 
HORMIGONES ZAMUDIO enpresaren akziodunetako bat da, eta akzioen % 26,6 dauzka. 

Ez da Hormigoi Prestatuaren Fabrikatzaileen Espainiako Elkarteko (ANEFHOP) kidea, 
baina taldeko beste enpresa bat ordezkatzeko joaten da bileretara. 

31. HORMIGONES ARRIGORRIAGA SL (IFZ: B95752804) 2014ko otsailaren 7an eratu zen, 
eta Arrigorriagako Martiartu industrialdeko 34. zenbakian dauka egoitza soziala (PK: 
48480). Aurrez oratutako hormigoia egin, erosi, saldu, fabrikatu, merkaturatu, inportatu 
eta esportatzen du. 

ANEFHOP elkarteko kidea da. 

32. HORMIGONES SANTULLAN SA (IFZ: A39215538) 1989ko martxoaren 6an eratu zen, 
eta Castro-Urdiales udalerriko Santullán herrian (Kantabria) dauka egoitza soziala (PK: 
39700). Hormigoi freskoa fabrikatzen eta merkaturatzen du. 

                                                      
1 http://www.hormigonesvascos.com/index.html 

http://www.hormigonesvascos.com/index.html
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CANTERAS DE SANTULLAN SA da HORMIGONES SANTULLAN enpresaren akzio-
gehiengoduna (% 98). Gainera, CANTERAS DE SANTULLAN, HORMIGONES SANTULLAN 
eta HORMIGONES BASURTO enpresek loturak dauzkate, ahaldunen eta administrarien 
bidez.2 

HORMIGONES BASURTO SL enpresak HANSON HISPANIA HORMIGONES SL enpresari 
alokatzen dio Arraiz mendian duen hormigoi-instalazioa, 2018ko otsailaren 15etik. Egun 
horretatik, buztin hedatuarekin arindutako hormigoi bereziak fabrikatzen ditu, eta 
hormigoi-kamioiak alokatzen. 

ANEFHOP elkarteko kidea da. 

33. AMHUDE SA (IFZ: A38385712) 1995eko maiatzaren 12an eratu zen, eta Arquitecto 
Gómez Cuesta kaleko 14. zenbakian dauka egoitza soziala, ARONA udalerriko Playa de 
las Américas herrian (SANTA CRUZ TENERIFEKOA). Hotelak eta antzeko ostatuak 
sustatzen eta eraikitzen ditu, batez ere. 

Catalonia Hotels & Resorts taldeko kidea da, eta PROMOTORA KASDE SA da talde 
horretako enpresa nagusia, AMHUDE enpresaren akziodun bakarra. 

Bilboko CATALONIA HOTELA eraiki du Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakiko orubean 
(obra horrek ekarri du espediente hau), baita Donostiako CATALONIA HOTELA eraiki ere, 
San Bartolome muinoko 9. zenbakian (2020ko abuztuan amaitu zuen obra). 

III. MERKATUAREN AZTERKETA 

1. Merkatu adierazgarria 

34. Lehiaren arloko arau-hausteak horiek gertatu diren merkatu adierazgarrian 
egiaztatzen dira. Merkatu hori, hain zuzen ere, Europako Batzordeak lehiaren esparruan 
Europar Batasuneko araudia ezartzeko erreferentziako merkatua definitzeari buruz3 
egin zuen komunikazioaren arabera definitzen da (1997ko abenduaren 9ko 

                                                      
2 FERNANDO GRUBER VIA HORMIGONES BASURTO eta CANTERAS DE SANTULLAN enpresen ahalduna da, 
eta HORMIGONES SANTULLAN enpresako administrari solidarioa. 
JOSE MARIA LOPEZ TAPIA VIA HORMIGONES SANTULLAN enpresako administrari solidarioa eta ahalduna 
da, eta HORMIGONES BASURTOko administraria.  
TOMAS FERNANDEZ FERNANDEZ HORMIGONES BASURTO eta CANTERAS DE SANTULLAN enpresen 
ahalduna da. 

3 BATZORDEAREN KOMUNIKAZIOA, lehiaren esparruan Europar Batasuneko araudia ezartzeko 
erreferentziako merkatua definitzeari buruzkoa (97/C 372/03) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=ES
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komunikazioa, DOCE 97/C 372/03), produktu-merkatuak eta merkatu geografikoak 
osatzen dutena. 

1.1. Produktu-merkatua 

35. Erreferentziako produktu-merkatua honela definitzen da, arestian aipaturiko 
komunikazioaren 7. apartatuan: 

erreferentziako produktu-merkatuak barne hartzen ditu kontsumitzaileek trukagarritzat nahiz 
ordezkagarritzat dituzten produktu eta zerbitzu guztiak, beren ezaugarriak, prezioa nahiz 
zertarako erabiliko diren kontuan izanik. 

36. Produktuari dagokionez, aintzat hartu behar da auzigai diren jokabideak 
eraikuntzarako hormigoi-horniduraren merkatuan garatu direla. 

37. Hormigoia zementuaren eratorria da, eta eraikuntzarako erabiltzen da; oro har, 
egitura egiteko. Zementua agregakinekin, urarekin, gehigarriekin eta adizioekin 
nahastuta lortzen da. 

Hormigoia egiteko erari erreparatuta, Europako Batzordeak eta MLBNk bi mota bereizi 
dituzte: obrako edo in situ hormigoia eta hormigoi industriala. Azken horren barruan 
ere, bi hormigoi mota bereizi dira: prestatua (ready-mix) eta lehorra. In situ hormigoia 
obran bertan egiten da, osagaietatik abiatuta, baina, bere kostu eta kalitateagatik, ezin 
da eraikuntza-elementu guztietan erabili, eta horregatik, azkartasuna eta kalitatea 
ezinbestekoak ez direnean edo behar den kantitatea oso handia ez denean erabili ohi 
da. 

Hormigoi industriala da hormigoi salduena; zehazki, hormigoi prestatua. Ekoizpen-
instalazioetan nahasten da produktua, eta, gero, hormigoi-kamioietan eramaten da 
erabiliko den tokira. Hormigoi mota hori erdi heze merkaturatzen da. Zementuaz eta 
agregakinez gain, urarekin, gehigarriekin eta adizioekin egiten da, eta hormigoia 
ekoizteko zentralean oso modu zehatzean nahasten dira. Oso produktu galkorra da, 
gehigarri mota batzuk ez dituenez oso denbora gutxian gogortzen delako (2 orduan 
baino gutxiagoan); beraz, garrantzi handia du hormigoi mota hori non prestatzen den –
alegia, zentralaren kokapen geografikoak– eta obrak non dauden. 

Hizpide dugun kasuan, aztertu diren jokabideak BILBOKO CATALONIA HOTELA 
eraikitzeko hormigoi prestatuaren horniduraren merkatuan izan dira. 

1.2. Merkatu geografikoa 

38. Batzordearen erreferentziako merkatuaren definizioari buruzko komunikazioaren 8. 
apartatuak honako hau ezartzen du: 
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erreferentziako merkatu geografikoaren barruan sartzen da eraginpeko enpresek produktuez 
hornitzeko eta erreferentziako zerbitzuak emateko jarduerak gauzatzen dituzten zona; bertan, 
lehia-baldintzak behar bezain homogeneoak dira, eta hurbileko beste zona geografiko 
batzuetatik bereiz daitezke, lehenengoan nagusi diren lehia-baldintzak nabariki desberdinak 
baitira besteetan dauden baldintzekin alderatuta. 

39. Europako Batzordearen arabera, baita estatu-mailako lehiaren arloko agintarien 
arabera ere, hormigoi prestatua hornitzean, hormigoia egiten den plantatik erabiliko 
den tokirainoko (herri-lana edo eraikuntza dagoen tokirainoko) gehieneko distantzia 
mugatua da. Hori dela-eta, hormigoi prestatuaren merkatua, funtsean, tokikoa da, nahiz 
eta, kasu batzuetan, esparru handiagoak jarri diren; besteak beste, lehia-baldintza 
homogeneoak dituzten tokiko merkatuen artean gerta litekeen gainjartzea kontuan 
harturik. 

40.  MLBNk, tradizioz, probintzia hartu izan du erreferentziako eremu geografikotzat, 
nahiz eta, kasu batzuetan, eremu txikiagoak (20-30 km-ko eremua)4 nahiz handiagoak 
(60 km arte)5 hartu dituen kontuan. Beste ebazpen batzuetan adierazi duenez, oso 
produktu galkorra da, zenbait gehigarri eduki ezean oso azkar gogortzen baita (2 orduan 
baino gutxiagoan)6. 

Era berean, Europako Batzordeak7 hormigoi-instalaziotik abiatuta 15-40 kilometro 
inguruko eremu geografikoa iradoki du bere erabakietan. 

41. Azkenik, bereziki garrantzitsua da EHE/08 Egiturazko Hormigoiaren Jarraibidea8; 71. 
artikuluan (Hormigoia egin eta obran jartzea), ordu eta erdiko denbora ematen du 
hormigoia fabrikatzen denetik jartzen den arte: 

71.4.1. Hormigoia garraiatzea 
Hormigoia garraiatzeko, prozedura egokiak erabiliko dira, oreak hitzartutako baldintzetan irits 
daitezen entrega-lekura, oratu berritan zeuzkaten ezaugarrietan aldaketa nabaririk gertatu 
gabe. Zementuari eta agregakinei oraketa-ura gehitzen zaienetik hormigoia jartzen den arte 
pasatzen den denborak ez du ordu eta erdi baino gehiago izan behar, gogortzea atzeratzeko 
gehigarriak erabili ezean. Gehieneko denbora hori murriztu egingo da, hala badagokio, hormigoi-

                                                      
4 MLBNren EBAZPENA (S/0179/09 espedientea, hormigoia eta zerikusia duten produktuak) 

5 LBNren EBAZPENA (648/08 espedientea, HORMIGONES CÁNTABROS)  

6 MLBNren EBAZPENA (S/0545/15 espedientea, HORMIGONES DE ASTURIAS) 

7 COMP/M.2317 - Lafarge Blue Circle (II) gaia, 11. paragrafoa. Eskuragarri hemen: 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2317_en.pdf 

COMP/M.7054 – CEMEX / HOLCIM ASSETS gaia, 320. paragrafotik 325. paragrafora. Eskuragarri hemen: 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7054_20140909_20682_4001455_EN.pdf 

8 https://www.boe.es/boe/dias/2008/08/22/pdfs/C00001-00304.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2317_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7054_20140909_20682_4001455_EN.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/08/22/pdfs/C00001-00304.pdf
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fabrikatzaileak uste duenean hormigoia obran jarri arteko epeak txikiagoa izan behar duela eta 
hornidura-orrian halaxe jarri behar dela. Beroa egiten badu edo hormigoia azkar gogortzea 
eragiten duten baldintzak badaude, gutxieneko denborak txikiagoa izan beharko du, 
hormigoiaren kalitateari kalterik egin gabe gogortze-denbora luzatuko duten neurri bereziak 
hartu ezean. 

42. Hala, bada, aurrekariak eta araudia gogoan hartuta, Bilboko CATALONIA HOTELA 
(Bilbo erdialdean dago) eraikitzeko hormigoi prestatuaren horniduraren inguruan 
izandako jokabideei buruzko espediente honetan ebatzi dugu hormigoi-instalaziotik 
obrarako gehieneko distantzia 30 kilometrokoa dela, hormigoia beharrezko diren berme 
guztiekin erabili ahal izateari begira. Distantzia hori handiagoa izan daiteke, gogortzea 
atzeratzeko gehigarriak erabiltzen badira. 

2. Eskaintzaren eta eskariaren azterketa 

43. Hormigoiaren merkatuaren bilakaerak lotura estu-estua dauka eraikuntza-
sektorearen egoerarekin. 

44. Ekonomia-krisiaren ostean, sektoreak inoizko ekoizpen-zifrarik baxuena izan zuen 
2014an, 16,3 milioi metro kubikokoa. Ordutik aurrera, ekoizpenak gora egin zuen 
pixkaka, urteko hazkunde-tasa metatua (2015etik 2019rako aldian) % 8,8koa izan arte.  

Alabaina, 2020an, hormigoi-ekoizpenak % 10,1 egin zuen behera 2019arekin alderatuta; 
halere, sektoreak COVID-19aren pandemia dela-eta espero zuena baino txikiagoa izan 
zen beherakada.  

 

45. Hormigoi Prestatuaren Fabrikatzaileen Espainiako Elkarteak sektorearen inguruan 
argitaratutako IV. barometroaren arabera, EAEn, enpresen % 40k % 10 edo gehiago 
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handitu zuten hormigoi-ekoizpena; enpresen % 20k ekoizpenari eutsi zioten, eta 
gainerako % 30ek % 15 murriztu zuten9. 

2.1. Eskaintza 

46. Hormigoi prestatuaren merkatuak badu ezaugarri berezi bat: operadore kopuru 
handia dauka, zementuaren sektorean eta/edo agregakinen erauzketaren sektorean 
inbertitzen duten talde multinazional bertikalki integratuak, hormigoi-ekoizle handiak 
eta tokiko enpresa txikiak aintzat hartuta. Agregakinak ateratzen diren harrobien eta 
hormigoia ekoizten duen zentralaren kokapenek garrantzi handia dute produktuaren 
kostuari dagokionez, agregakinen garraioak eragin handia baitauka hormigoiaren 
prezioan. 

47. Espediente honetan, HORMIGONES SANTULLAN enpresaren enpresa nagusia 
CANTERAS DE SANTULLAN da, eta HORMIGONES ZAMUDIO enpresa HIJOS DE LEON 
AMANTEGUI taldekoa da, zeina hainbat harrobiren eta hormigoi-enpresaren jabea 
baita10. 

48. ANEFHOPen ordezkariak emandako informazioaren arabera, EAEn 16 instalazio 
daude guztira (10 enpresarenak), hoteletik 30 kilometroko eremuan. Horien kokapena 
dela-eta, Bilboko CATALONIA HOTELAREN obra hormigoiz horni lezakete. Taula honetan 
jasotzen dira. 

 

                                                      
9 https://www.anefhop.com/wp-content/uploads/2021/02/Barometro-de-Diciembre.pdf 

10 Besteak beste, honako enpresa hauek HIJOS DE LEON AMANTEGUI SL taldekoak dira: HORMIGONES 
ASKONDO SL, ASFALTOS Y HORMIGONES AUBIDE SL, CANTERAS Y HORMIGONES ZALLOVENTA SA, 
HORMIGONES EUZKO SA eta CANTERA Y CALERA DE COBATE SL. 

EAE-KO HORMIGOI-INSTALAZIOAK 

Instalazioa Udalerria Google Maps 
Distantzia 

ÁRIDOS Y CANTERAS DEL NORTE SA (ARCANOR) Abanto-Zierbena 15,8 
ÁRIDOS Y CANTERAS DEL NORTE SA (ARCANOR) Erandio (Asua) 9,5 
ÁRIDOS Y CANTERAS DEL NORTE SA (ARCANOR) Lemoa 21,3 
ÁRIDOS Y CANTERAS DEL NORTE SA (ARCANOR) Orozko 22,8 
ASFALTOS Y HORMIGONES AUBIDE SL Zaratamo 14,6 
HANSON HISPANIA HORMIGONES SL Erandio 6,4 
HANSON HISPANIA HORMIGONES SL Gernika 35,3 
HANSON HISPANIA HORMIGONES SL Gueñes (Zaramlllo) 10,3 
HANSON HISPANIA HORMIGONES SL Mañaria 38,0 
HANSON HISPANIA HORMIGONES SL Zamudio 10,9 
HORMIGONES ARRIGORRIAGA SL Arrigorriaga 13,7 
HORMIGONES ASKONDO SL Santurtzi 12,8 
HORMIGONES ENCARTACIONES SA Ortuella 15,0 
HORMIGONES EUZKO SA Mañaria 38,1 
HORMIGONES SOPUERTA SA Sopuerta 28,8 
HORMIGONES VASCOS SA Basauri 12,9 

https://www.anefhop.com/wp-content/uploads/2021/02/Barometro-de-Diciembre.pdf
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2.2. Eskaria 

49. Hormigoiaren garapenean gehien eragiten duten faktoreetako bat eraikuntza da; 
zehazki, herri-lanak eta etxebizitza. 

Hormigoi prestatuaren eskarian, eraikuntza-jardueran (obra zibilaren eremuan eta 
bizilekuen nahiz bestelakoen eraikingintzan) aritzen diren askotariko enpresak daude, 
baina baita eraikinen eta obra publikoen birgaitze- eta mantentze-lanetan aritzen 
direnak ere. Enpresa eraikitzaile handiak daude, negoziazio-botere handia dutenak, 
baina baita eraikuntza-enpresa txiki ugari ere. 

50. EAEn, 2020an, Eraikuntzaren Koiuntura Indizeak % 7,3 egin zuen behera, aurreko 
urtearen aldean. Eraikingintzaren nahiz obra zibilaren azpisektoreek bilakaera negatiboa 
izan dute: eraikingintzak % 7,5eko jaitsiera izan zuen 2019arekin alderatuta, eta obra 
zibilak % 6,0koa11. 

51. Grafiko honetan, EAEko eraikuntzaren sektorearen ekoizpen-indizearen bilakaera 
jasotzen da. Hormigoiaren ekoizpenarekin lotura estua duela ikus daiteke, horrek ere 
2014an izan baitzuen zifrarik baxuena. Gero, ordea, eraikuntzaren ekoizpen-indizea gora 
egiten hasi zen gutxika, harik eta 2020an atzera egin zuen arte. Obra zibilak, berriz, 
bilakaera okerragoa izan du, ez baitu hazkunderik izan 2018ra arte; halaber, 2020an 
bilakaera negatiboa izan du.  

                                                      
11 EUSTAT. Eraikuntzaren Koiuntura Indizea (EKI) koiunturazko adierazle bat da, eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko eraikuntzaren sektoreko produkzioaren eta enpleguaren bilakaera balioesten du.  

HORMIGONES VASCOS SA Erandio (Asua) 6,4 
OGERCO SA Santurtzi 12,8 
NUEVOS HORMIGONES ALAVESES SL Amurrio 35,8 

PROBINTZIA MUGAKIDEETAKO HORMIGOI-INSTALAZIOAK 
HORMIGONES SANTULLAN SA Santullán (Kantabria) 28,7 
HORMIGONES CASTRO SA Castro (Kantabria) 40,3 
CONSTRUCCIONES FRANCISCO GÓMEZ SL Villasana de Mena 31,2 
Iturria: Guk geuk egina, ANEFHOP eta Google Maps-en datuak aintzat hartuta. 
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  Iturria: EUSTAT. Eraikuntzaren Koiuntura Indizea (EKI) 

IV. FROGATUTAKO EGITATEAK 

52. AMHUDE enpresa CATALONIA katearen hotel bat eraikitzen hasi zen 2018an, Bilboko 
Kale Nagusiko 73. zenbakiko orubean. 

AMHUDE enpresak BYCO SA (BYCO) enpresa azpikontratatu zuen, hotel berriaren 
hondeaketa-, zimendatze- eta egitura-faseak egiteko. Bestalde, BYCO enpresak 
HORMIGONES VASCOS enpresari enkargatu zion hotel berria eraikitzeko faseotan behar 
zen hormigoi prestatuaren hornidura. 

53. 2020ko otsailaren 7an, HORMIGONES VASCOS enpresak 212.504,19 euroko zorraren 
berri eman zion CATALONIA HOTEL&RESORTS kateari; zor hori BYCO enpresak sortu 
zuen hormigoi-hornitzailearekin. Hotelaren jabeari zorra kitatzea eskatzeko egin zuen 
jakinarazpena. 

54. 2020ko otsailaren 11n, AMHUDE enpresak BYCO enpresarekin zuen kontratua 
desegin zuen, azken horrek hainbat kontu bete ez zituelako.  

55. 2020ko otsailaren 14an, AMHUDE sozietateko administrari bakarrak hormigoizko 
egiturak fabrikatzeko bestelako irtenbideak aztertu eta egokitzat jotzen zituenak 
gauzatzeko baimena eman zion obraren zuzendaritza teknikoari. Hala, hotelaren egitura 
bere kabuz amaitzea onartu zuen AMHUDE enpresak. Erabakia baldintza hauetan hartu 
zuen: 

«LEHENENGOA.- Bizkaian kontsultatu ditugun enpresa guztiek, Gipuzkoako bi enpresak eta 
Gasteizeko enpresa batek uko egin diote Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakiko obrarako hormigoia 
hornitzeari, eta, ondorioz, Amhude SA ezohiko egoeran dago; hortaz, obraren zuzendaritza 
teknikoari baimena ematen diot, hark eskatu bezala, hormigoizko egiturak fabrikatzeko 
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bestelako irtenbideak aztertu eta egokitzat jotzen dituenak gauzatzeko, obrarekin erabateko 
segurtasun-baldintzetan jarraitzeko moduan, EHE/08 Egiturazko Hormigoiaren Jarraibidearen 
3.b) artikuluan eta 2. artikuluaren azken paragrafoan aurreikusten denarekin bat etorriz». 

56. 2020ko otsailaren 21ean, Bilboko merkataritza-arloko 2. epaitegiak auto bat idatzi 
zuen, BYCO borondatezko lehiaketan deklaratzeko. 

57. 2020ko otsailaren 26an, ANEFHOP elkartea Kale Nagusiko 73. zenbakiko obran agertu 
zen, eta udaltzainak errekeritu zituen, hormigoia obran bertan fabrikatzen ari zirenez 
akta idatz zezaten. 

2020ko otsailaren 27an, ANHEFOP elkarteak salaketa jarri zuen AMHUDE enpresaren 
kontra, Eusko Jaurlaritzan etxebizitza-arloko eskumena zuen sailaren aurrean, 
hormigoia Kale Nagusiko 73. zenbakiko obran bertan fabrikatzeagatik. 

58. 2020ko martxoaren 3an, Sabino Arrugaeta Errecacho jaunak (HORMIGONES 
VASCOS), Javier Martínez de Zuazo Letamendi jauna (ANHEFOP) ordezkatuz, udaltzainek 
2020ko otsailaren 26an Kale Nagusiko 73. zenbakiko obran egindako jarduketan idatzi 
zuten aktaren kopia eskatu zion Bilboko Udalaren Herritarren Segurtasunerako 
Zuzendaritzari (erreferentzia-zk.: 13877/20). 

Herritarren Segurtasunerako zuzendariak eskatutako txostena bidali zion Sabino 
Arrugaeta Errecacho jaunari, 2020ko martxoaren 6an. 

59. 2020ko martxoaren 5ean, AMHUDE enpresari zehapen-espedientea irekitzea erabaki 
zuen Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren Etxebizitza eta 
Arkitekturako zuzendariak. Era berean, obrak aldi batez etetea erabaki zuen, estalkiko 
solairuan hormigoi armatua jartzeari zegokionez. Aldi baterako neurri hori 2020ko 
ekainaren 15ean kendu zuten, baina hormigoi-zentral batetik kanpo egindako hormigoia 
erabiltzeko debekuarekin. 

2020ko irailaren 6an, zehapen-espedientea ebatzi zuen, eta 6.000 euroko zehapena 
ezarri zion AMHUDE enpresari. 

60. HORMIGONES VASCOS enpresak hotelaren egitura eraikitzeko prozesuaren 
bilakaeraren berri izan du, baita fase hori amaitzeko zenbat hormigoi behar zen ere. 

61. HORMIGONES VASCOS enpresak gutxienez 2020ko otsailaren 26tik zekien AMHUDE 
enpresak ez zeukala obra amaitzeko behar zuen hormigoi armatuaren hornidura eta 
horregatik ari zela hormigoia obran bertan fabrikatzen. 

62. HORMIGONES VASCOS enpresak gutxienez bi aldiz jakin du AMHUDE enpresa 
CATALONIA HOTELAREN obra amaitzeko hormigoia erosten saiatzen ari zela, 
HORMIGONES SANTULLAN enpresak birbidalitako bi mezu elektronikoren bidez; mezu 
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horietan, AMHUDE enpresak hormigoia eskatu zion HORMIGONES SANTULLAN 
enpresari, CATALONIA HOTELAREN obrarako (Kale Nagusia 73). 

63. Hala, 2020ko martxoaren 4an, HORMIGONES SANTULLAN enpresak honako mezu 
elektriko hau birbidali zion HORMIGONES VASCOS enpresari; bertan, AMHUDE enpresak 
aurrekontua eskatzen zion Kale Nagusiko 73. zenbakiko obrarako: 

Nork: Víctor Franco [mailto:obras4@cataloniahotels.com] 
Noiz bidalia: asteartea, 2020ko martxoak 3; 15:12 
Nori: hormigones@santullan.com 
Gaia: Aurrekontu-eskaera - Bilbo 
Arratsalde on: 
Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakiko obran DOR ziurtagiria duen HA-25/B/20/IIa hormigoia 
hornitzeko prezioa eskatzen dizut. 
Amhude SA sozietatea 
Bolumenari dagokionez, bi hornidurari buruz ariko ginateke; bata 20 m3 ingurukoa, eta bestea 
8 m3-koa. 
Berez, kubilotean isurtzeko da. 
Zuen erantzunaren zain geratzen naiz. 
Eskerrik asko, 
Víctor Franco 
Nork: Santi xxxxx.xxxxxxx@santullan.com s  
Bidalita: asteazkena, 2020ko martxoak 4; 10:57 
Nori: xxx@hormigonesvascos.com 
Gaia: RV: Aurrekontu-eskaera - Bilbo 

64. Halaber, 2020ko apirilaren 27an, AMHUDE enpresak hormigoi-horniduraren prezioa 
eskatu zion berriro ere HORMIGONES VASCOS enpresari: 

Nork: Víctor Franco [mailto:obras4@cataloniahotels.com] 
Noiz bidalia: astelehena, 2020ko apirilak 27; 10:15 
Nori: XXXXX @santullan.com 
Gaia: Hormigoi-horniduraren eskaera - Bilboko Catalonia hotelaren obra 
Egun on: 
Gure Erosketa Saileko Juliarekin telefonoz hitz egindakoarekin bat, Bilboko Kale Nagusiko 73. 
zenbakiko obran DOR ziurtagiria duen edo ez duen HA-25/B/20/IIa hormigoia hornitzeko prezioa 
eskatzen dizut. 
Amhude SA sozietatea 
Berez, kubilotean isurtzeko da. 
Zuen erantzunaren zain geratzen naiz. 
Eskerrik asko, 
Nork: Santi [mailto:                 @santullan.com] 
Noiz bidalia: astelehena, 2020ko apirilak 27; 13:07 
Nori: @hormigonesvascos.com 
Gaia: RV: Hormigoi-horniduraren eskaera - Bilboko Catalonia hotelaren obra 
Nork: Sabin Arrugaeta (Hormigones Vascos) xxx@hormigonesvascos.com 
Noiz bidalia: astelehena, 2020ko apirilak 27; 13:50 

mailto:obras4@cataloniahotels.com
mailto:hormigones@santullan.com
mailto:xxxxx.xxxxxxx@santullan.com
mailto:santi.basurto@santullan.com.
mailto:xxx@hormigonesvascos.com
mailto:obras4@cataloniahotels.com
mailto:xxx@hormigonesvascos.com
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Nori: xxxx @HORMIGONESVASCOS.COM 
Gaia: RV: Hormigoi-horniduraren eskaera - Bilboko Catalonia hotelaren obra 

65. 2020ko martxoaren 5ean, PAVIAL enpresak honako hau esan zion AMHUDE 
enpresari: 

Nork: PAVIAL TALDEA - Mikel Resa mikel@pavial.es 
Noiz bidalia: osteguna, 2020ko martxoak 5; 17:16 
Nori: Joan Carles Capdevila obras6@cataloniahotels.com 
Gaia: RE: Arazoa mortero-kamioiekin 
Kaixo, Joan Carles: Hau gertatu zaidan lehen aldia da, baina hormigoi-instalaziotik esan didate ez 
didatela morterorik batere eramango zuen obrara, Bycorekin izandako arazoengatik. Ez dut ezer 
ulertzen. 
Morteroa Pavialek eskatu diela azpimarratu diet, baina obra horretara mortero m3-rik eramango 
ez didatela esaten jarraitzen dute.  
Irtenbide baten bila ari gara, edukiontziekin. 

66. HORMIGONES VASCOS enpresak era berean jakin zuen PAVIAL enpresak mortero erdi 
lehorra erosi behar zuela hotelerako, HORMIGONES SANTULLAN enpresak 2020ko 
martxoaren 6an birbidali zion WhatsApp mezuaren bidez. 

20/03/06 15:12 - SANTI HBasurto: Kaixo, Santi,. Zer moduz? Santi, naiz, Pavialekoa. Bilborako 
mortero erdi lehorraren prezioa emango didazu? 150 m3 inguru izango lirateke. Esan zerbait. 
Ponpatzeko da. 
20/03/06 15:12 - SANTI HBasurto: Zenbat eta lehenago hitz egin... . 
20/03/06 16:25 - SANTI Jakina, gaur zakuekin zebiltzan, eta 6.000 m2-ko azalera da. Hotel osoko 
zoladurak handitzea.  
20/03/06 16:26 - - SANTI Eta dirua zor diete Donostiako Cataloniagatik 
20/03/06 16:26 - - SANTI Horiek bai mertzenarioak 
20/03/06 16:27 - - SANTI 360m3 inguru dira 

67. LEAk 2020ko uztailaren 21ean HORMIGONES VASCOS enpresan egindako 
ikuskapenaren ondoren, HORMIGONES VASCOS eta HORMIGONES SANTULLAN 
enpresen arteko WhatsApp-eko komunikazioak eten ziren; gutxienez, LEAk 2020ko 
uztailaren 28an HORMIGONES BASURTO enpresan egindako ikuskapenera arte. 

68. 2020ko martxoaren 3an, AMHUDE enpresak DOR ziurtagiridun hormigoi-
horniduraren prezioa eskatu zion HORMIGONES SANTULLAN enpresari, Kale Nagusiko 
73. zenbakiko obrarako (HORMIGONES SANTULLAN enpresak HORMIGONES VASCOS 
enpresari birbidali zion mezu elektronikoa), eta, 2020ko martxoaren 5ean, erantzunik 
jaso ez zuela gogorarazi zion AMHUDE enpresak.  

Nork: Víctor Franco obras4@cataloniahotels.com 
Noiz bidalia: osteguna, 2020ko martxoak 5; 17:52 
Nori: hormigones@santullan.com 
Gaia: Re: Aurrekontu-eskaera - Bilbo 

mailto:mikel@pavial.es
mailto:obras6@cataloniahotels.com
mailto:obras4@cataloniahotels.com
mailto:hormigones@santullan.com
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Arratsalde on: 
Ez dut erantzunik jaso hormigoi-horniduraren eskaeraren inguruan. 
Zuen erantzunaren zain geratzen naiz. 
Eskerrik asko, 
Víctor Franco 
Arkitekto teknikoa 
Obren Saila 
obras4@cataloniahotels.com 
CATALONIA HOTELS & RESORTS 
Córcega 323 (Passeig de Gràcia - Etorbide Diagonala) 1 08037 Bartzelona 
Tel. +34 932 360 000 - Mgk. +34 647 003 002 
Faxa: +34 932 360 009 
hoteles-catalonia.com 
El 3 març 2020, a les 15:11, Víctor Franco <obras4@cataloniahotels.com> va escriure: 
Arratsalde on: 
Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakiko obran DOR ziurtagiria duen HA-25/B/20/IIa hormigoia 
hornitzeko prezioa eskatzen dizut. 
Amhude SA sozietatea 
Bolumenari dagokionez, bi hornidurari buruz ariko ginateke; bata 20 m3 ingurukoa, eta bestea 8 
m3-koa. 
Berez, kubilotean isurtzeko da. 
Zuen erantzunaren zain geratzen naiz. 
Eskerrik asko, 
Víctor Franco 
Arkitekto teknikoa 
Obren Saila 

69. 2020ko martxoaren 6an, HORMIGONES SANTULLAN enpresak uko egin zion AMHUDE 
enpresari hornitzeari, ez zeukalako DOR ziurtagiridun hormigoirik eta hornidurarako 
tokiak bere ekintza-eremua gainditzen zuelako. 

Nork: Santi            o@santullan.com 
Noiz bidalia: ostirala, 2020ko martxoak 6; 12:38 
Nori: obras4@cataloniahotels.com 
Ce: basurto@santullan.com 
Gaia: DISTANTZIA 
EGUN ON, VICTOR:: 
ESKERRIK ASKO “CATALONIA HOTELA, BILBOKO KALE NAGUSIKO 73.  
ZENBAKIAN” OBRARAKO 
ESKAINTZA ESKATZEAGATIK, BAINA JAKIN EZAZU EZ DAUKAGULA DOR ZIURTAGIRIRIK ETA GURE 
EKINTZA-EREMUAN 
EZ GARELA HELMUGA HORRETARA IRISTEN. 
ONDO IZAN. 
SANTI 

mailto:obras4@cataloniahotels.com
mailto:basurto@santullan.com
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70. 2020ko martxoaren 9an, AMHUDE enpresak 10eko H-25 hormigoi lehor biguna 
eskatu zion HORMIGONES SANTULLAN enpresari, Kale Nagusiko 73. zenbakirako. Ez 
daukagu azken horren erantzunik. 

Nork: Joan Carles Capdevila [mailto:obras6@cataloniahotels.com] 
Noiz bidalia: astelehena, 2020ko martxoak 9; 13:22 
Nori: basurto@santullan.com 
CC: Rubén Martín; Víctor Franco 
Gaia: Hormigoi-zerbitzuaren eskaera. 
Egun on: 
10eko H-25 hormigoi lehor bigunerako zerbitzua eskatzen dizut (22m3), Kale Nagusiko 73. 
zenbakiko obran (Catalonia hotela) kubilotean isurtzeko; kamioietan egindako 4 entrega izango 
lirateke. 
Eskaintza jasotzen dugunean, dagokion eskaera izapidetuko dugu. 
Agur bero bat 

71. 2020ko apirilaren 27an, AMHUDE enpresak DOR ziurtagiria duen edo ez duen 
hormigoi-hornidurarako prezioa eskatu zion HORMIGONES SANTULLAN enpresari, Kale 
Nagusiko 73. zenbakiko obrarako, posta elektronikoz. HORMIGONES SANTULLAN 
enpresak HORMIGONES VASCOS enpresari birbidali zion mezua, egun berean. 

72. 2020ko apirilaren 30ean, HORMIGONES SANTULLAN enpresak uko egin zion 
AMHUDE enpresari hornitzeari, ez zeukalako DOR ziurtagiria eta bere ekintza-eremua 
gainditzen zelako. 

Nork: Víctor Franco [mailto:obras4@cataloniahotels.com] 
Noiz bidalia: astelehena, 2020ko apirilak 27; 10: 15 
Nori: santi.basurto@santullan.com 
Gaia: Hormigoi-horniduraren eskaera - Bilboko Catalonia hotelaren obra 
Egun on: 
Gure Erosketa Saileko Juliarekin telefonoz hitz egindakoarekin bat, Bilboko Kale Nagusiko 73. 
zenbakiko obran DOR ziurtagiria duen edo ez duen HA-25/B/20/IIa hormigoia hornitzeko prezioa 
eskatzen dizut. 
Amhude SA sozietatea 
Berez, kubilotean isurtzeko da. 
Zuen erantzunaren zain geratzen naiz. 
Eskerrik asko, 
Nork: Santi santi.basurto@santullan.com 
Noiz bidalia: osteguna, 2020ko apirilak 30; 14:14 
Nori: Víctor Franco 
Gaia: RE: Hormigoi-horniduraren eskaera - Bilboko Catalonia hotelaren obra 
EGUN ON, VICTOR:: 
ESKERRIK ASKO ESKAINTZA BERRIRO ESKATZEAGATIK. 
MARTXOAREN 6KO MEZUAN ESAN NIZUN BEZALA, H. SANTULLANEN EZ DAUKAGU DOR 
ZIURTAGIRIA. 

mailto:obras6@cataloniahotels.com
mailto:basurto@santullan.com
mailto:obras4@cataloniahotels.com
mailto:santi.basurto@santullan.com.
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HALABER, MEZU HARTAN ESAN NIZUN GURE INSTALAZIOA KANTABRIAN DAGOELA, BILBOREN 
ERDIALDETIK 30 KM-RA BAINO GEHIAGORA; BERAZ, A-8 AUTOBIDETIK GARRAIATZEKO BEHAR 
DEN DENBORA, HIRIRA SARTU ETA IRTETEKO DENBORA (OHIKO AUTO-ILARAK) ETA 
KUBILOTEEKIN OBRAN JARTZEKO BEHAR DEN DENBORA KONTUAN HARTUTA, HORNITUKO 
GENIZUEKEEN HORMIGOIAK EZ LITUZKE INDARREKO ARAUDIAREN BETEKIZUNAK BETEKO. 
ONDO IZAN. 
SANTI 

73. HORMIGONES SANTULLAN enpresak Bilboko bezeroei hormigoia hornitu ohi die 
Kantabrian duen egoitzatik. 

2019an, 26 aldiz hornitu zuen hormigoia Bilbon kokatutako obretan; EAEn egindako 
hornidura guztien % 8,02. 

2020an, aldiz, 30 aldiz hornitu zuen hormigoia Bilbon kokatutako obretan; EAEn 
egindako hornidura guztien % 11,4, emandako fakturen arabera. 

74. HORMIGONES SANTULLAN enpresa ohiko hormigoi-hornitzailea da Bilboko 
CATALONIA hotela baino urrutirago dauden obratan ere. Besteak beste, Laudion, 
Durangon, Gorlizen, Galdakaon eta Mungian kokatutako obrei hornitu die hormigoia. 

75. 2020ko martxoaren 6an, AMHUDE enpresak aurrekontua eskatu zion HORMIGONES 
ZAMUDIO enpresari, Kale Nagusiko 73. zenbakirako. 

2020ko martxoaren 9an, HORMIGONES ZAMUDIO enpresak ezetz esan zuen, gehiegizko 
lan-karga eta garraio-baliabide gutxi zituelako. 

Nork: Víctor Franco [mailto:obras4@cataloniahotels.com] 
Noiz bidalia: ostirala, 2020ko martxoak 6; 16:12 
Nori: hormigoneszamudio@hormigoneszamudio.com 
Gaia: Aurrekontu-eskaera - Bilbo 
Arratsalde on: 
Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakiko obran DOR ziurtagiria duen edo ez duen HA-25/B/20/IIa 
hormigoia hornitzeko prezioa eskatzen dizut. 
Amhude SA sozietatea 
Bolumenari dagokionez, bi hornidurari buruz ariko ginateke; bata 20m3 ingurukoa, eta bestea 
8m3-koa. 
Berez, kubilotean isurtzeko da. 
Zuen erantzunaren zain geratzen naiz. 
Eskerrik asko, 
Víctor Franco 
Arkitekto teknikoa 
Obren Saila 
obras4@cataloniahotels.com 
Nork: Hormigones Zamudio hormigoneszamudio@hormigoneszamudio.com 
Noiz bidalia: astelehena, 2020ko martxoak 9; 08:20 

mailto:obras4@cataloniahotels.com
mailto:hormigoneszamudio@hormigoneszamudio.com
mailto:obras4@cataloniahotels.com
mailto:hormigoneszamudio@hormigoneszamudio.com
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Nori: Víctor Franco obras4@cataloniahotels.com 
Gaia: RE: Aurrekontu-eskaera - Bilbo 
Eskerrik asko kontsulta egiteagatik, baina, zoritxarrez, ezin diezazukegu arretarik eman, 
gehiegizko lan-karga eta garraio-baliabide gutxi dauzkagulako. 
Hala ere, egin nahi dizkiguzuen eskaintza-eskaera guztiak bidaltzera gonbidatzen zaituztegu; 
ahalik eta ondoen erantzuten saiatuko gara. 
Agur bero bat 
Hormigones de Zamudio SL 

76. 2020ko martxoaren 13an, AMHUDE enpresak hormigoi-hornidurarako aurrekontua 
eskatu zion HORMIGONES ZAMUDIO enpresari, Perez Galdos kaleko obrarako. 

2020ko martxoaren 17an, HORMIGONES ZAMUDIO enpresak eskaintza bat egin zion 
Perez Galdos kaleko obrarako. 

2020ko martxoaren 18an, entregarako helbidea zuzendu zuen AMHUDEk, eta Kale 
Nagusiko 73. zenbakia zela jarri zuen. 

2020ko apirilaren 24an, HORMIGONES ZAMUDIO enpresak eskaintza bat egin zion Kale 
Nagusiko 73. zenbakirako.  

Nork: Carlos Sánchez Aguado [mailto:csaguado86@gmail.com] 
Noiz bidalia: ostirala, 2020ko martxoak 13; 10:10 
Nori: honnigoneszamudio@honnigoneszamudio.com; horzasa@horzasa.com 
Gaia: Hormigoi-hornidura 
Egun on: 
HA-25/B/20/lla izendapena duen hormigoi-horniduraren prezioa beharko nuke Bilboko Perez 
Galdos kaleko obrarako. 
21 m3-ko bolumena kalkulatzen da. 
Aurreikuspenen arabera, 8-10 egun barru jaso beharko genuke. 
Zure erantzunaren zain geratzen naiz. 
Jaso ezazue agur bero bat. 
Hormigones Zamudio hormigoneszamudio@hormigoneszamudio.com  
2020ko martxoak 17; 18:34 
Nori: Carlos Sánchez Aguado csaguado86@gmail.com 
Cc: goizane@amantegui.com 
Carlos agurgarria: 
Eskerrik asko kontsultarengatik. 
Bilboko Perez Galdos kaleko obrarako 21 m3rako eskatutako prezioak honako hauek dira: 
HA-25/B/20/lla 77,00 €/m3 
Ordubetetik gorako deskargak obran, 20 €/15 min 
Karga 5 m3/bidaia baino txikiagoa bada, 30 € /m3 falta den kargarako 
Instalaziora itzultzen den hormigoia, 35,00 €/m3 
+BEZ 
Hornitu aurretik ordainketa, kontu-korronte honetan: Kutxabank 
ES90 2095 0556 90911337 2264 
Mesedez, bidali ordainketaren egiaztagiria. 

mailto:obras4@cataloniahotels.com
mailto:horzasa@horzasa.com
mailto:hormigoneszamudio@hormigoneszamudio.com
mailto:csaguado86@gmail.com
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Sozietatearen izena: MESEDEZ, DATU HAUEK EMAN (faktura postaz bidaltzeko) 
Helbidea: IDEM 
Posta-kodea: IDEM 
Udalerria: IDEM 
IFK: IDEM 
Harremanetarako pertsona: Carlos Sanchez 
Harremanetarako telefono-zk.: 
21 m3 HA-25/B/20/lla, 77,00 €/m3 izanik = 1.617,00 € 
Kargari 0 m3 falta zaizkio. 30 €/m3 falta den kargarako = 00,00 € 
Ordubeteko deskarga + ordubete (fidantza) = 80,00 € (itzuli egingo dira, denbora gehiegi 
erabiltzen ez bada. Kontu-korrontearen zk. eman) 
OINARRIA = 1.697,00 € 
% 21eko BEZ = 356,37 € 
GUZTIRA SARTU BEHARREKOA = 2.053,37 € 
Eskaerak 24 ORDU LEHENAGO: 
94 452 29 70 
658 754 203. 
Eneko o Sergio 
Eskerrik asko 
Fernando Córdoba 
610 779 582. 
Hormigones de Zamudio SL 
Carlos Sánchez Aguado csaguado86@gmail.com 
Nori: Hormigones Zamudio hormigoneszamudio@hormigoneszamudio.com 
Cc: goizane@amantegui.com 
Eskerrik asko Femando, 
2020ko martxoak 17; 18:35 
2020ko martxoak 18; 09:46 
Barkatu aldez aurretik, baina, egunotan hainbeste gauza dauzkat esku artean, ezen nahastu egin 
bainintzen: entrega beste obra batean egin behar da, esandakotik oso hurbil dagoen batean, Kale 
Nagusiko 73. zenbakian. Arazorik ez egotea espero dut. Eskaera egiten dugunean, honen izenean 
jarri behar da faktura: 
Amhude SA (B38385712) 
Arquitecto Gómez Cuesta kalea 14 
38660 - Arona 
Santa Cruz Tenerifekoa 
Nola formalizatuko dugu? 
Agur bero bat 
Nork: Hormigones Zamudio hormigoneszamudio@hormigoneszamudio.com 
Noiz bidalia: ostirala, 2020ko apirilak 24; 10:35 
Nori: 'Víctor Franco' 
Gaia: RE: Aurrekontu-eskaera - Bilbo 
Victor: agurgarria: 
Osasunez ondo egotea espero dut. 
Ea ba: 

mailto:csaguado86@gmail.com
mailto:hormigoneszamudio@hormigoneszamudio.com
mailto:goizane@amantegui.com
mailto:hormigoneszamudio@hormigoneszamudio.com
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Gutxika, bere garaian zure hornidura-eskaerari arreta ematea galarazi ziguten arazoak (COVID-
19aren ondoriozko konfinamenduak eragindakoak eta beste batzuk) konpontzen ari gara. 
Barkatu. 
Ez dakit oraindik interesa duzun. Nolanahi ere, Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakiko obrarako 
prezioak eskaintzeko prest gaude; honako hauek dira: 
DOR ziurtagiridun HA-25/B/20/lla, 88,00 €/m3 
Ordubetetik gorako deskargak obran, 20 €/15 min 
Karga 5 m3/bidaia baino txikiagoa bada, 30 € /m3 falta den kargarako 
Instalaziora itzultzen den hormigoia, 35,00 €/m3 
+BEZ 
Eskaintzaren baliozkotasuna: 30 egun 
Hornitu aurretik ordaindu behar da. 
Onartuz gero: 
Adierazi hormigoi-kopuruak (m3) eta motak, proformako faktura bidaltzeko eta zuek kontu-
korronte honetara transferentzia egiteko: 
Kontu-korrontea: Kutxabank 
ES90 2095 0556 90911337 2264 
Mesedez, bidali ordainketaren egiaztagiria. 
Eskaerak 24 ORDU LEHENAGO: 
94 452 29 70 
658 754 203. 
Eneko o Sergio 
Zure esanetara nago. 
Agur bero bat 
Fernando Córdoba 
610 779 582. 
Hormigones de Zamudio SL 

77. 2020ko martxoaren 9an, AMHUDE enpresak hormigoia eskatu zion HORMIGONES 
ARRIGORRIAGA enpresari, CATALONIA HOTELAREN obrarako. Ez dugu erantzunik ikusi. 

Nork: Joan Caries Capdevila obras6@cataloniahotels.com 
Noiz bidalia: astelehena, 2020ko martxoak 9; 13:42 
Nori: harrigorriaga@harrigorriaga.com 
Cc: Víctor Franco; Rubén Martín 
Gaia: Eskaintza- eta zerbitzu-eskaera 
Egun on: 
10eko H-25 hormigoi lehor bigunerako zerbitzua eskatzen dizut (22m3), Kale Nagusiko 73. 
zenbakiko obran (Catalonia hotela) kubilotean isurtzeko; kamioietan egindako 4 entrega izango 
lirateke.  
Eskaintza jasotzen dugunean, dagokion eskaera izapidetuko dugu. 
Agur bero bat 

78. 2021eko urtarrilaren 26an, HORMIGONES ARRIGORRIAGA enpresaren webgunean 
sartu zen LEA. Bertan, honako helbide elektroniko hau ageri da harremanetan jartzeko: 
harrigorriaga@harrigorriaga.com, 

mailto:obras6@cataloniahotels.com
mailto:harrigorriaga@harrigorriaga.com
mailto:harrigorriaga@harrigorriaga.com
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V.  ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

1. Tipikotasuna 

79. Egindako ikuskapen eta instrukzio-egintzetatik ondorioztatu dugunez, HORMIGONES 
VASCOS, HORMIGONES DE ZAMUDIO eta HORMIGONES SANTULLÁN enpresek LDLren 
1.1 artikulua urratu dute, ados jarrita egin baitiote uko AMHUDE enpresari hormigoia 
hornitzeari, Bilboko Kale Nagusiko 73. zenbakian egin duen obrari dagokionez. Hau da, 
elkarrekin erabaki dute boikota egitea. 

Lehiaren Defentsarako Auzitegi ohiak adierazi zuen moduan12, boikota egiteko erabakia 
kolusio-akordioa da, LDLren 1. artikuluan zerrendatzen diren kasu espezifikoetan 
berariaz jasotzen ez den arren; izan ere, klausula orokorrean sartuta dagoela ulertu 
behar da, zuzenean egin baitio eraso operadore baten enpresa-askatasunari eta, 
ondorioz, enpresa horrek, salmentei kalte ez egiteko eta/edo merkatua utzi behar ez 
izateko, enpresa-arloko erabakiak hartu behar baititu gogoz kontra. Hala, hertsatze-
jokabide horrek erabaki aske eta autonomoetan oinarritzen den merkatuaren lehia-
funtzionamendua asaldatu du. 

80. Lehiaren Defentsarako Legearen 1.1 artikuluak honako hau xedatzen du: 

                                                      
12 1996ko uztailaren 4ko Ebazpena, Santanderko prentsa-saltzaileak, 366/95 esp., eta 2001eko urriaren 
24ko Ebazpena, Huescako azoketako saltzaileak, 503/00 esp. 
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1. Debekatuta dago taldeko akordio, erabaki edo gomendio oro, edo hitzartua edo nahita 
paraleloa den praktika oro, horien helburua hau bada edo izan badaiteke: merkatu nazional 
osoan edo zati batean lehia eragotzi, murriztu edo faltsutzea (...). 

81. LDLren 1. artikulua aplikatzeko, horrenbestez, hainbat operadore ekonomikoren 
artean borondatezko itun bat egin behar izan da. Adibidez, Auzitegi Gorenaren 2007ko 
ekainaren 19ko epaiak (ECLI: ES:TS:2007:4763) zioenez: 

Baiki, beraz, Lehiaren Defentsarako Legearen 1. artikuluak hauek aipatzen ditu: «Alde 
anitzeko akordioak edo erabakiak; betiere, borondateen bat-etortze adierazi edo 
ustezkoen isla direnak». Manuaren idazkeratik ondorioztatzen da hori, bai eta Lehiaren 
Defentsarako Auzitegiaren praktikaren eta sala horren jurisprudentziaren bidez aipatu 
manuan txertatu diren kasuetatik ere. 
 

82. Espedientepeko hiru enpresak hormigoia ez hornitzeko erabakia hartu izana, bada, 
AMHUDE enpresari boikota egiteko erabaki adostua da. Erabaki horrek zerbitzu-
emaileen jokabidea bateratzen du, eta beren askatasuna murrizten, operadoreen 
jokabidearen autonomia eta independentzia –lehia askeko sistema batean nagusitu 
behar diren bi ezaugarriak– urratzen baititu13.  

2. Presuntzio-froga kargu-froga gisa 

83. Errugabetasun-presuntzioak ezartzen duenez, zehapen-espedientean biltzen diren 
frogen balorazioak arrazionala eta arrazoitua izan behar du, eta arrazoiaren eta sen 
onaren araberakoa; gainera, administrazio-ebazpenean, arrazoia azaldu behar da. 
Jurisprudentziak adierazi duenaren arabera, zantzu-froga nahikoa kargu-froga izan 
daiteke errugabetasun-presuntzioa suntsitzeko, eta lehiaren araudia urratzeagatiko 
zehapena ezartzea justifika dezake. 

84. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak, C- 441/11 Batzordea/Verhuizingen Coppens 
auzian (ECLI:EU:C:2012:778) emandako 2012ko abenduaren 6ko epaian, honako hau 
adierazi zuen: 

«Ildo horretan, egoki deritzogu gogora ekartzea Justizia Auzitegiak jada adierazi zuela ezen, kasu 
gehienetan, lehiaren aurkako jokabide edo hitzarmen bat badela ondorioztatu daitekeela bat-
etortze jakin batzuetatik eta, esplikazio koherenterik ezean, batera harturik lehiari buruzko 
arauak urratu diren froga bat era dezaketen zantzuetatik (epai hauetan: Aalborg Portland eta 

                                                      
13 Besteren artean, ikusi LEKek 2/2014 GARRAIO HORIZONTALA espedientean emandako ebazpena. 
Bertan, egiaztatutzat jotzen da LDLren 1.1 artikulua urratu dela, Bilboko Portuko Garraiolari Autonomoen 
Elkartearen ardurapekoa den enpresa bati boikota egiteko gomendio edo erabaki kolektiboa egiteagatik. 
Auzitegi Gorenak ebazpen hori berretsi zuen 1052/2018, 1497/2018 eta 1516/2018 epaietan. 



 
 

 
30 

beste batzuk/Batzordea, aurrez ere aipatua, 57. atala; Nederlandse Federatieve Vereniging voor 
de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Batzordea, 2006ko irailaren 21ekoa, C105/04 P, Rec. 
p. I8725, 94. atala). 
Oro har aztertuta, halako zantzu eta bat-etortzeek, lehiaren aurkako akordio edo jardunbideak 
daudela ez ezik, agerian utz dezakete, halaber, zenbat iraun duten kolusiozko jardunbideek eta 
zer denboraldian gauzatu diren lehiaren arloko arauen aurkako akordioak (ikus, ildo horretan, 
Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Batzordea 
epaia, aurrez aipatua, 95. eta 96. atalak)». 

85. Era berean, Europar Batasuneko Lehen Auzialdiko Auzitegiak honako hau adierazi 
zuen T-41/96 Batzordea/Bayer AG auzian (ECLI:EU:T:2000:242), 2000ko urriaren 26an 
emandako epaian: 

(...) Enpresen arteko akordio bat dagoela Itunaren 85.1 artikuluaren zentzuan frogatzeko, 
akordioaren kontzeptua bera bereizten duen elementu subjektiboa egiaztatu behar da zuzenean 
nahiz zeharka; hau da, hainbat operadore ekonomikok asmo bera izatea politika bat ezartzeko, 
helburu bat betetzeko edo merkatuan jokabide jakin bat edukitzeko orduan, edozein dela ere 
alderdiek akordio horren arabera merkatuan hartzen duten jarrera (ikusi epai hauek: ACF 
Chemiefarma/Batzordea epaiaren 112. apartatua eta Van Landewyck eta beste 
batzuk/Batzordea epaiaren 86. apartatua). 

86. Era berean, Europar Batasuneko Auzitegi Nagusiak, T-562/08 Batzordea/Repsol 
Lubrikanteak eta Espezialitateak eta beste auzian (ECLI:EU:T:2014:1078) emandako 
2014ko abenduaren 12ko epaian, honako hau adierazi zuen: 

Ezin zaio Batzordeari eskatu afera honetan diren operadoreen arteko harremana berariaz 
egiaztatzen duten agiriak aurkezteko. Batzordeak dokumentu horiek aurkitu arren, normalean, 
sakabanatutako zatiak baino ez dira izango, eta, beraz, sarritan beharrezkoa izango da xehetasun 
batzuk dedukzio bidez berreraikitzea. Ondorioz, kasu gehienetan, lehiaren aurkako praktika edo 
akordio bat egotea zenbait kointzidentzia eta zantzutatik ondorioztatzen da, zeinak, oro har 
hartuta, beste azalpen koherenterik ezean, lehiari buruzko arauen arau-hauste baten froga izan 
baitaitezke (Aalborg Portland epaia eta beste batzuk/Batzordea; 98. supra atalean aipatua, 
55.etik 57.era bitarteko ataletan; ikus Dresdner Bank eta beste/Batzordea epaia, 98. supra 
atalean aipatua, 64.etik 65.era bitarteko ataletan, eta aipatutako jurisprudentzia). 

87. Bestalde, Konstituzio Auzitegiak, abenduaren 17ko 174/1985 epaian 
(ECLI:ES:TC:1985:174), honako hau adierazi zuen: 

Zantzu-froga batek erabat frogatuta dauden egitate (zantzu) batzuetatik abiatu behar du, argi 
dagoenez ezin dela ziurtasunik eraiki probabilitate soiletan oinarrituta. Zantzutzat hartutako 
egitate horietatik abiatuta, prozesu mental arrazoitu baten bidez iritsi behar da, giza irizpenaren 
arauekin bat etorriz, delitu diren egitateak frogatutzat jotzera. Gerta daiteke frogatutako egitate 
berberek hipotesi gisa ondorio desberdinak onartzea edo, prozesuan zehar, horien interpretazio 
desberdinak eskaintzea. Kasu horretan, auzitegiak horiek guztiak hartu behar ditu kontuan, eta 
arrazoitu zergatik aukeratzen duen egokitzat jotzen duena. Irizpide horien argitan aztertu behar 
da erruztatuak egitateei buruz eskaintzen duen bertsioa. Egiazki, horrek ez du zertan frogatu 
haren errugabetasuna, baina, era berean, gertatutakoari buruz duen bertsioa sinesgarria ez 
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izateak edo frogarekin kontraesanean egoteak ez du erruduntzat jotzeko balio behar. Baina haren 
bertsioa datu bat da, eta epaileak onartu edo baztertu egin beharko du, arrazoituta. 

88. Halaber, Auzitegi Gorenak honako hau adierazi zuen hirugarren salaren 2015eko 
ekainaren 1eko epaian (ECLI: ES:TS:2015:2559): 

«(...) Auzitegi Gorenak zantzu-froga erabiltzea onartu du lehiaren zuzenbidearen eremuan, 
besteak beste, 1997ko urriaren 6ko eta azaroaren 5eko epaietan, 1998ko urriaren 26ko epaian 
eta 1999ko urtarrilaren 28ko epaian. Presuntzio-froga errugabetasun-presuntzioa 
baliogabetzeko gai izan dadin, zantzuak ezin daitezke susmo, zurrumurru edo uste hutsetan 
oinarritu, erabat egiaztatutako egitateetan baizik. Era berean, oinarrizko egitateen eta egiaztatu 
nahi den egitatearen artean lotura zehatz eta zuzena egon behar da, giza adimenaren arabera, 
Prozedura Zibilari buruzko 1/2000 Legearen 386.1 artikuluak eskatzen duen moduan (...)». 

Bestetik, 2007ko maiatzaren 21eko 116/2007 epaiaren laugarren oinarri juridikoak 
honako hau esaten du: 

«(...) zuzeneko frogarik egon ezean, kargu-froga zantzuzkoa izan daiteke, betiere erabat frogatu 
diren egitateetatik abiatzen bada eta delitu-egitateak zantzu horietatik ondorioztatzen badira, 
giza adimenaren arauen araberako prozesu mental arrazoitu baten bidez, zeina epaian adierazi 
beharko den. Halaber, inferentziaren trinkotasuna logikagatik edo koherentziagatik egiaztatzeko 
modua izan beharko da, eta zentzugabea izango da zantzu egiaztatuengatik baztertu egin behar 
bada egitatea haien ondoriozkoa izatea edo zantzuok ez badute berez horretarako bide ematen, 
nahikoak edo eztabaidaezinak ez izateagatik edo inferentzia zabalegia, ahulegia edo 
zehaztugabeegia izateagatik (guztiengatik, Konstituzio Auzitegiaren 123/2006 epaia, apirilaren 
24koa, 5. oinarri juridikoa)». 

89. Azkenik, LEK honek, LEAren ebazpen-organoak, hainbat ebazpen eman ditu 
presuntzio-frogatan oinarrituta14, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 
Nagusiak (EAEJAN) guztiak babestu ditu15. 

                                                      
14 05/2012 Ebazpena, PINOSOLO LEHIAKETA 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/eu_resoluci/adjuntos/RES
OLUCION%20CONCURSO%20PINOSOLO%20eusk%20web.pdf 

7/2012 Ebazpena, GASTEIZKO AUTOESKOLAK 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/eu_resoluci/resolucion%2028%20abril_
EU_EU.pdf  

6/2013 Ebazpena, ESKOLA-JANTOKIAK 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/eu_resoluci/Resoluci%C3
%B3n%20comedores%206-2013%20eu.pdf 

15 PINOSOLO LEHIAKETA: 2016ko otsailaren 15eko epaia (ECLI: ES: EAEJAN:2016:255) eta 2016ko 
martxoaren 22ko epaia (ECLI: ES:EAEJAN:2016:256). 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/eu_resoluci/adjuntos/RESOLUCION%20CONCURSO%20PINOSOLO%20eusk%20web.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/eu_resoluci/adjuntos/RESOLUCION%20CONCURSO%20PINOSOLO%20eusk%20web.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/eu_resoluci/resolucion%2028%20abril_EU_EU.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/eu_resoluci/resolucion%2028%20abril_EU_EU.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/eu_resoluci/Resoluci%C3%B3n%20comedores%206-2013%20eu.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/eu_resoluci/Resoluci%C3%B3n%20comedores%206-2013%20eu.pdf
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90. Esku artean dugun kasuan, presuntzio-frogari buruzko doktrinaren betekizunak 
betetzen dira, egitateen eta zantzuen arteko loturatik behar beste arrazoitu eta 
egiaztatu baita jokabide urratzailea egon dela. Halaber, alderdiek egitateei buruz eman 
dituzten azalpenak ez dira sinesgarriak, eta hornidura ukatu izana justifikatzeko moduko 
arrazoiak. Beraz, baztertu egin behar dira, eta produktua hornitzeari uko egiteko 
borondateen arteko akordio bat egon zela ondorioztatu. 

3. Antijuridikotasuna. Hornidurari taldean ezezkoa ematea 

91. Salaketa-idazkitik ondoriozta daitekeenez, AMHUDEk ustezko boikot-jarduera bat 
salatu nahi du. Adierazi dugun moduan, boikota egiteko erabakia kolusiozko erabakia 
da, LDLren 1. artikuluak debekatzen duena, zuzenean egiten baitio eraso operadore 
baten enpresa-askatasunari eta, ondorioz, enpresa horrek, salmentei kalte ez egiteko 
eta/edo merkatua utzi behar ez izateko, enpresa-arloko erabakiak hartu behar dituelako 
gogoz kontra. Hala, hertsatze-jokabide horrek erabaki aske eta autonomoetan 
oinarritzen den merkatuaren lehia-funtzionamendua asaldatu du. 

92. Zehapen-espediente honen instrukzioan ikusi denaren arabera, AMHUDE enpresak 
kontratu bat sinatu zuen BYCO enpresarekin, Kale Nagusiko 73. zenbakian CATALONIA 
HOTELAREN hondeaketa-, zimendatze- eta egitura-faseak egin zitzan. Alabaina, kontratu 
hori desegin ondoren, AMHUDE enpresak hotelaren egitura amaitzeko behar ziren lanak 
bere kabuz egitea erabaki zuen, eta, beraz, sektoreko ohiko bideak erabili zituen 
fabrikatzaileei eta/edo banatzaileei hormigoi-hornidura eskatzeko, baina ez zuen inork 
hormigoirik ematerik lortu. 

93. HORMIGONES VASCOS enpresari egin zion eskaera lehendabizi, enpresa horrexek 
hornitu baitzuen hormigoi prestatua CATALONIA HOTELAREN obrarako. Bada, 
BYCOrekin sinatuta zuen kontratua desegin ondoren, hormigoi prestatua hornitzea 
eskatu zion AHMUDEk, obra amaitu ahal izateko. Halaxe adierazi dute AMHUDE 
enpresak berak, obrako zuzendari teknikoak eta obrako arkitekto teknikoak. Haien 
esanetan, azkenean ez zuten Bilboko CATALONIA HOTELAREN obrarako hormigoirik 
lortu. Gainera, HORMIGONES VASCOS enpresak gero jakin zuen AMHUDE enpresak obra 

                                                      
GASTEIZKO AUTOESKOLAK: 2016ko irailaren 19ko epaia (ECLI: ES: EAEJAN:2016:2916), 2016ko azaroaren 
7ko epaia (ECLI: ES:EAEJAN:2016:3699), 2017ko otsailaren 21eko epaia (ECLI: ES:EAEJAN:2017:688) eta 
2017ko maiatzaren 5eko epaia (ECLI: ES:EAEJAN:2017:4282). 

ESKOLA-JANTOKIAK: 2017ko ekainaren 19ko epaia (ECLI: ES: EAEJAN: 2017:2396), 2017ko ekainaren 
21eko epaia (ECLI: ES: EAEJAN:2017:2395), 2017ko ekainaren 27ko epaia (ECLI: ES: EAEJAN:2017:2400), 
2017ko ekainaren 28ko epaia (ECLI: ES: EAEJAN:2017:2399) eta 2017ko abenduaren 29ko epaia (ECLI: ES: 
EAEJAN:2017:4235). 
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amaitu ahal izateko hormigoi-hornidura behar zuela, eta une oro erabaki zuen negozio-
aukera horri uko egitea. 

94. HORMIGONES VASCOS enpresak ezezkoa eman eta gero, AMHUDEk hormigoi-
hornidura eskatu zien beste hormigoi-enpresa batzuei (hala nola, HORMIGONES 
SANTULLAN eta HORMIGONES ZAMUDIO enpresei), baina haiek ere ez zioten arretarik 
eman aipatutako eraikinera hormigoia hornitzeko eskaerari. Puntu honetan, oso 
esanguratsua da AHMUDEk hormigoia eskatzeko bidali zituen mezu elektronikoak 
enpresen artean birbidali izana, AHMUDEri hormigoia ez hornitzeko borondateen 
aurretiko erabaki baten ondorioz bakarrik gertatu ahal izan delako hori (2020ko 
martxoaren 4ko eta 2020ko apirilaren 27ko mezu elektronikoak). 

95. Sinesgaitza da AMHUDEk obrarako hormigoi-hornidurarik ez lortzea, HORMIGONES 
VASCOS enpresak aurretik hormigoia hornitu bazion hotelaren egitura egiteko. 
AMHUDEk, BYCOk HORMIGONES VASCOS enpresarekin zorra sortu zuenez, BYCOrekin 
egindako kontratua desegin zuen, eta hotelaren egitura amaitzeko behar zuen 
hornidura jasotzeari utzi zion. Halaxe jasotzen da, berariaz, 2020ko martxoaren 5eko 
mezu elektronikoan, non PAVIALek HORMIGONES BASURTO enpresari egindako 
eskaerarekin zer gertatu zen kontatu baitzion AMHUDEri: «... Hau gertatu zaidan lehen 
aldia da, baina hormigoi-instalaziotik esan didate ez didatela inolako morterorik 
eramango zuen obrara, Bycorekin izandako arazoak direla-eta. Ez dut ezer ulertzen...)». 
(149. folioa eta hurrengoak). Hortaz, argi eta garbi egiaztatu da BYCOk HORMIGONES 
VASCOS enpresarekin sortutako zorra dela HORMIGONES BASURTO enpresak 
AMHUDEri hormigoirik ez hornitzeko arrazoia. Gainera, 2020ko martxoaren 6ko 
WhatsApp mezuetan berresten da hori. Mezuotan, HORMIGONES BASURTOren 
ordezkariak PAVIALekin trukatutako mezuak bidali zizkion HORMIGONES VASCOSen 
ordezkariari, eta HORMIGONES VASCOS enpresak esan zion eskatutako hormigoia 
«hotel osoko zoladurak handitzeko» zela eta «dirua zor zietela Donostiako 
Cataloniagatik» (134. folioa). 

96. Horri buruz, Eraikuntzaren Agindu Liburuan 2020ko otsailaren 18ko ohar bat dago. 
Obrako zuzendari teknikoak eta arkitekto teknikoak idatzi zuten ohar hori, AMHUDEk 
obrarako hormigoi-hornidurarik jaso ezin izan zuela adierazteko (1.761. folioa): 

Transkripzioa: 
2020-02-18 
AMHUDEk zuzendaritza teknikoari esan dio inguruko eremuan hormigoia fabrikatzen duen 
enpresa batek ere ez diola materialik hornitu nahi gure obrarako! 
AMHUDEk, jabea eta sustatzailea den heinean, obra amaitzeko geratzen dena hormigoiztatzeko 
alternatibak eskatu dizkio zuzendaritza teknikoari. Aukerak aztertu ditugu, eta AMHUDErekin 
batera hormigoi prestatu lehorra bilatzea eta obran bertan nahastea da aukera bakarra, 
materialaren nahasketa homogeneoa izatea bermatzen duelako. 
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(…) 

97. Era berean, Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzako ikuskatzaileek AMHUDEren 
eta obrako langile teknikoen deklarazioa jaso zuten 2020ko martxoaren 3an egindako 
ikuskapen-aktan. Deklarazio horretan adierazi zutenez, inguruko hormigoi-
fabrikatzaileek ez zioten hormigoirik hornitu obrari (14.981. foliotik 14.996. foliora). 
Bestalde, akta horren gogoeten atalean (14.987. folioa) adierazi da hornidurarik eza 
xantaia dela: 

Transkripzioa: Bizkaia osoan inork ez du hormigoirik hornitu nahi izan, ezta Gipuzkoako bi 
zentralek ere (Urratz eta Pavimentos Zarra). Castro Urdialesko enpresa batek ere ez (Santullán). 
Zuzendaritza teknikoak eta jabetzak xantaia egin dietela sentitzen dutela adierazi dute. 

98. ANHEFOPek salaketa jarri dio AMHUDEri, Bilboko CATALONIA HOTELAREN obran 
bertan hormigoia fabrikatzeagatik, baina 2020ko martxoaren 3an obra ikuskatzera joan 
ziren funtzionario publikoek beraiek ikusi zuten AMHUDE hormigoi-fabrikatzaileei deika, 
hormigoi-hornidura eskatzeko. Era berean, hormigoi-fabrikatzaileek AMHUDEri ezezkoa 
eman ziotela egiaztatu zuten (14.981. foliotik 14.996. foliora). 

99. Obrako zuzendari teknikoak Etxebizitzaren Legea ustez urratzeagatik abiatutako 
zehapen-espedientera sartutako txostenean esan zuen ordura arte hormigoia hornitu 
zuen enpresak hormigoia hornitzeari utzi ziola. 

100. AMHUDEk ere ez zuen hormigoi-hornidurarako eskaintzarik lortu CATALONIA 
HOTELAREN obrarako, beste hormigoi-fabrikatzaile edo -merkaturatzaile batzuei posta 
elektronikoz egindako eskaeren bidez. 

HORMIGONES SANTULLAN enpresak bi aldiz egin zion uko eskaintzaren bat egiteari, 
Hormigoiaren Jarraibidearen arabera CATALONIA HOTELA bere ekintza-eremutik kanpo 
zegoela eta DOR motako hormigoirik ez zeukala argudiatuta. Bestetik, HORMIGONES 
ZAMUDIO enpresak ezezkoa eman zion posta elektronikoz egindako lehenengo 
hornidura-eskaerari (2020ko martxoak 6), lan-karga handia eta garraio-baliabide gutxi 
zituela argudiatuta, eta bigarren eskaerari (2020ko martxoak 18) ez zion erantzun 
2020ko apirilaren 24ra arte. 

101. Amaitzeko, PAVIALek egiaztatu zuen hormigoi-fabrikatzaileek ez ziotela obra horri 
hormigoirik hornitu nahi, obra horretara egindako horniduretan HORMIGONES VASCOS 
enpresarekin sortutako zorrengatik. 2020ko martxoaren 5ean, AMHUDEri jakinarazi 
zion. 

102. Hala, ordura arte altxatutako egiturarako hormigoia hornitu zuen HORMIGONES 
VASCOS enpresak ez zuen hormigoi gehiago hornitu hotelaren egitura amaitzeko, 
AMHUDEk eskatu arren. Gainera, bazekien AMHUDEk CATALONIA HOTELAREN obrarako 
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hormigoia behar zuela, ez zeukalako hornidurarik, eta, hala ere, ez zion premia horri 
erantzun. Halaber, HORMIGONES SANTULLAN, HORMIGONES ZAMUDIO eta 
HORMIGONES ARRIGORRIAGA hormigoi-fabrikatzaile eta/edo -merkaturatzaileek ere ez 
zioten arretarik eman AMHUDEk eraikin horretarako behar zuen horniduraren 
eskaerari. 

103. Ebazpen-proposamenaren 108. eta 109. paragrafoetatik ondoriozta daitekeenaren 
arabera, AMHUDEk hormigoi-hornidura eskatu zion HORMIGONES ARRIGORRIAGAri, 
enpresa horren helbide elektroniko korporatibora mezua bidalita, baina mezuak ez zuen 
erantzunik jaso inoiz. Halere, AMHUDEk hasiera batean ez zion hormigoi-hornidurarik 
eskatu HORMIGONES ARRIGORRIAGAri, AMHUDEk telefonoz kontaktatutako enpresen 
zerrendan ikus daitekeen moduan. Gainera, webgunean agertzen den helbide 
elektronikora bidalitako mezu elektronikoaren bidez eskaera egin ondoren, AMHUDEk 
ez zuen errekerimendurik egin, ez telefonoz, ez posta elektronikoz, hormigoi-hornidura 
berriro eskatze aldera. 

AMHUDEk berak adierazi du HORMIGONES ARRIGORRIAGAri ez ziola telefonoz 
hormigoirik eskatu hormigoia obran bertan fabrikatzen hasi aurretik. Hortaz, egia bada 
ere HORMIGONES ARRIGORRIAGAk ez zuela erantzun eta 2020ko martxoaren 9an 
eskatu zioten hormigoia hornitzeko aurrekonturik bidali ez zuela, presuntzio-froga ez da 
behar beste justifikatu, kargu-froga izan dadin. Beraz, kolusiozko jokabidean parte hartu 
zuela egiaztatzeko froga zuzenik ez dagoenez, LEK honek adierazi egin behar du ez dela 
egiaztatu enpresaren jokabideak LDL urratu duenik, presuntzio-frogari buruzko 
jurisprudentzia aplikatuz eta nazioarteko araudian16 nahiz Espainiako Konstituzioaren 
24.2 artikuluan giza eskubide gisa jasotzen den errugabetasun-presuntziorako oinarrizko 
eskubidea aplikatuz. 

104. Horrenbestez, goian azaldutakoaren arabera, Bilboko CATALONIA HOTELAREN obrak 
ez zuen hormigoi prestaturik jaso, HORMIGONES VASCOS, HORMIGONES SANTULLAN 
eta HORMIGONES ZAMUDIO enpresek hormigoi prestaturik ez hornitzeko boikot 
kolektiboa egin zutelako AMHUDEren kontra, BYCOk HORMIGONES VASCOS 
enpresarekin Kale Nagusiko 73. zenbakian egindako horniduretan zorra sortu izanaren 
ondorioz. Gainera, espedientean jasotzen denez, HORMIGONES VASCOS enpresak 
(zehazki, Sabino Arrugaeta jaunak) jarri zuen salaketa Udaltzaingoan, hormigoia obran 
bertan fabrikatzeagatik (2020ko otsailaren 26ko akta). Hala, 2020ko otsailaren 27an, 

                                                      
16 Giza Eskubideen 1948ko Adierazpen Unibertsalaren 11. artikulua eta Europako Kontseiluaren Giza 
Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko 1950eko Hitzarmenaren 6.2 artikulua. Era berean, 
Europako Kontseiluaren Hitzarmenari atxikitzeko mandatua Europar Batasunaren Itunaren 6. artikuluko 
2. Apartatuan sartu zuen Europar Batasunak (8. protokoloan zehaztutako moduan), 2007ko abenduaren 
13an sinatutako Lisboako Itunak sartutako aldaketen ondorengo bertsio bateratuan. 
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ANHEFOPek salaketa jarri zuen AMHUDEren kontra Eusko Jaurlaritzaren sail 
eskudunaren aurrean, eta, 2020ko martxoaren 3an, Sabino Arrugaeta Errecacho jaunak 
(HORMIGONES VASCOS), Javier Martínez de Zuazo Letamendi jauna (ANHEFOP) 
ordezkatuz, udaltzainek 2020ko otsailaren 26an Kale Nagusiko 73. zenbakiko obran 
egindako jarduketan igorri zuten aktaren kopia eskatu zion Bilboko Udalaren Herritarren 
Segurtasunerako Zuzendaritzari (erreferentzia-zk.: 13877/20). 

105.  Hori dela-eta, HORMIGONES VASCOS, HORMIGONES SANTULLAN eta HORMIGONES 
ZAMUDIO enpresek hormigoirik hornitu ez izana justifikatzeko eman dituzten arrazoiak 
ez dira ez arrazoizkoak, ez logikoak, ez koherenteak, horien analisiaren arabera. Horretaz 
gainera, jokabide hori ezin daiteke azaldu hormigoiaren merkatuaren funtzionamendu 
arruntetik begiratuz gero, ezta hain zuzen ere hormigoia hornitzen aritzen diren 
operadore batzuen negozioa optimizatzeko ikuspegitik begiratuta ere. Merkatuko 
eskaintzaren eta eskariaren legeen funtzionamendu naturalak ere ezin ditzake 
jokabideok azaldu, AMHUDEri kalte egiteko erantzun koordinatu bat izan ez bada. 
Bereziki adierazgarria da AMHUDEk 2020ko martxoaren 13an HORMIGONES ZAMUDIOri 
Bilboko Perez Galdos kaleko obrarako egindako hornidura-eskaera. Martxoaren 17ko 
mezu elektronikoan jasotzen den moduan, eskaera horri ondo erantzun zion, 
HORMIGONES ZAMUDIO enpresaren eskaintza jasotzen baitzuen. Alabaina, gero, 
hormigoia egiazki AMHUDEren obrarako zela jakin zuenean, uko egin zion hormigoia 
hornitzeari (175. folioa eta hurrengoak). 

106. Horrek ondorio bera baieztatzen dio LEK honi; alegia, HORMIGONES VASCOS, 
HORMIGONES SANTULLAN eta HORMIGONES ZAMUDIO enpresen boikot kolektibo 
baten ondorioz geratu zen AMHUDE CATALONIA HOTELAREN obrarako hormigoi-
hornidurarik gabe, eta boikot kolektiboa, kolusiozko jarduera itundua den heinean, 
debekatuta dago LDLren 1.1 artikuluan. 

Agenteen jokabidea gidatzen duten jarduketa itunduek murriztu egiten dituzte lehia 
eraginkorra izateko beharrezkoak diren jokabide-kaudimena eta -independentzia. 
Merkatuaren lehia-funtzionamendua modu autonomo eta askean hartzen diren 
erabakietan oinarritzen da; beraz, hiru hormigoi-fabrikatzailek AMHUDEren aurrean 
taldean eragindako hertsapenak funtzionamendu hori asaldatu du: ez zioten hormigoi 
prestaturik hornitu, eta enpresa horrek beharrezkoa zuen Bilboko CATALONIA 
HOTELAREN egitura amaitzeko. Boikota, hertsapen kolektiboa eragiteko modu gisa, 
kolusiozko akordioa da, eta ezin du justifikaziorik izan, inposatu nahi dena kasu 
hipotetiko batean bidegabea izan ez arren. 

107. HORMIGONES ZAMUDIO enpresak adierazi du administrazio publiko jarduleari 
dagokiola, ezinbestean, arau-haustea eragin duten egitateak frogatzeko karga eta 
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erruztatuari ezin dakiokeela egitate negatiboen probatio diabolikoa eskatu. Ondorioz, 
LEA ezin daiteke susmo edo uste hutsetan oinarritu. 

108. Lehiaren aurkako jokabideak isil-gordean garatu ohi dira, sekretismo-giroan, eta, 
hortaz, jokabide horiek zehapen-ondorioak ekar ditzaketenez berekin, egileek 
jarduketok jasota ez geratzeko neurriak hartzen dituzte. 

Horri buruz, Europar Batasunaren Auzitegi Nagusiak honako hau adierazi zuen 2014ko 
abenduaren 12ko T-562/08 epaian: 

«Lehiaren kontrako itun eta jarduerak debekatuta daudenez eta arau-hausleak zehapenen 
eraginpean egon daitezkeenez, ohikoa da jarduera edo itun horien ondoriozko jarduerak 
klandestinitatean garatzea, bilerak isilean egitea eta gaiari buruzko dokumentazioa ahalik eta 
gehien murriztea. Hortaz, Batzordeari ezin dakioke eskatu zerbait egiaztatuko duten 
dokumentuak aurkez ditzala. (...) Beraz, gehien-gehienetan, kointzidentzia eta zantzu jakin 
batzuetatik ondorioztatzen da lehiaren aurkako jarduera edo itun bat egin dela, eta, azalpen 
koherentea emanez gero, lehiari buruzko arauak urratu direlako froga izaten dira zantzuok (...)». 

Auzitegi Gorenak, besteak beste, Administrazioarekiko Auzien Salaren 2013ko 
azaroaren 6ko epaian, 2736/2010 errekurtsoan, honako hau esan zuen: 

«(...) benetako zantzu-froga bat susmo edo uste hutsetatik bereizteko, lotura logikoak “indarreko 
irizpide kolektiboen arabera bizi eta hautematen den errealitatearen arrazoizko ulermenean” 
oinarrituta egon behar du (Konstituzio Auzitegiaren epai hauek, besteak beste: 45/1997, 
martxoaren 11koa, 5. oinarria; 237/2002, abenduaren 9koa, 2. oinarria; 135/2003, ekainaren 
30ekoa, 2. oinarria)». 

Bestalde, Auzitegi Gorenaren Administrazioarekiko Auzien Salaren 2000ko martxoaren 
6ko epaian, 373/1993 errekurtsoan, honako hau adierazi zen: 

«Azpimarratu egin behar da froga horiek eraginkortasun handiagoa dutela lehiaren defentsaren 
eremuan, kolusiozko egintzen egileek nekez uzten dutelako jokabide murriztaile edo 
debekatuaren aztarna dokumentalik; beraz, zantzu edo usteen bidez bakarrik ondorioztatu 
ahalko da jokabide hori gertatu dela. Zeharkako froga horiei baliozkotasuna ukatuz gero, 
eskaintzaren eta eskariaren funtzionamendu askea mugatzeko akordio edo itunen ondoriozko 
egintzek erabateko zigorgabetasuna edukiko lukete ia». 

Ildo berean, Auzitegi Nazionalak honako hau esan zuen Administrazioarekiko Auzien 
Salaren 2014ko uztailaren 29ko epaian, zuzenbideko seigarren oinarrian, 172/2013 
errekurtsoan: 

«Zalantzarik gabe, LBNri dagokio frogaren karga, organo horixe baita zehapena ezartzen duena 
eta, ondorioz, enpresa eerrekurtsogilearen errugabetasun-presuntziorako eskubidea baliogabetu 
behar duena, Espainiako Konstituzioaren 24.2 artikuluan eta Europar Batasunaren Oinarrizko 
Eskubideen Kartaren 48. artikuluan xedatzen denaren arabera. 
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Hala ere, errugabetasun-presuntziorako eskubidea ezin daiteke identifikatu administratzaile 
zehatzaileak arau-haustea egin dela egiaztatzen duten zuzeneko frogak beti eta nolanahi ere 
edukitzeko betebeharrarekin. 
Konstituzio Auzitegiaren 174 eta 175/1985 epaiez geroztik, jurisprudentzia konstituzionalak 
onartua du arau-haustezko jokabideak zantzu-frogaren bitartez egiaztatzea, eta ohiko 
jardunbidea da kartelen arloan, baldin eta zantzuak zuzenean frogatzen badira, pertsuasio-
indarra badute, epai-emailearengan uste aski sendoa sortzen badute, berorietatik atera nahi 
diren ondorioekin zuzeneko lotura badute eta Administrazioak ateratako ondorioak 
indargabetzen dituen ordezko azalpen zentzuzkorik ez bada». 

Esku artean dugun kasuan, ezin daiteke ondorioztatu susmo edo uste hutsen aurrean 
gaudenik, gertakariok ikuspegi arrunt batetik ikusita, Konstituzio Auzitegiaren doktrinak 
eskatu moduan (besteak beste, Konstituzio Auzitegiaren epai hauek: 45/1997, 
martxoaren 11koa, 5. oinarria; 237/2002, abenduaren 9koa, 2. oinarria; 135/2003, 
ekainaren 30ekoa, 2. oinarria). Hain zuzen ere, ageriko egitate batetik abiatu gara: obra 
batean, BYCO eraikuntza-enpresak (AMHUDE sustatzaileak kontratatutakoak) zor 
handia sortu du HORMIGONES VASCOS enpresarekin, zeinak hormigoi prestatua 
hornitzen baitzion obra horri, eta, gero, obra hormigoi-hornidurarik gabe geratu da. 

Halaber, hormigoi-merkatuaren funtzionamendu arrunta dago oinarrian: eraikuntza-
enpresa batek (esku artean dugun kasuan, AMHUDE da enpresa sustatzailea) hormigoi-
hornidura eskatu die hormigoi prestatua fabrikatzen edo merkaturatzen duten enpresei. 
Hormigoi-eskaeraren ondorio logikoa, merkatuko baldintza normaletan, eskaera horri 
arreta ematea litzateke, egitura 7. solairuraino altxatzeko hornidurekin gertatu zen 
bezala. Alabaina, AMHUDEren eta BYCOren arteko kontratua desegin ondoren, ez zen 
ondorio logiko hori gertatu, eta, beraz, AMHUDEri hotelaren egitura amaitzeko behar 
zuen hormigoirik hornitu ez izana arrazoitzeko modu bakarra da, lehen azaldu bezala, 
HORMIGONES VASCOS, HORMIGONES ZAMUDIO eta HORMIGONES SANTULLAN 
enpresek hornidura ukatzeko jarduera itundu izana. Bada, LDLren 1. artikuluak debekatu 
egiten du kolusiozko jarduera hori. 
 

4. Justifikaziorik eza, ikuspegi tekniko eta enpresarial batetik  

109. Espedientearen izapidean, LEK honek egitate objektibo eta frogatu batzuetan (hala 
nola, hornidurarik eza eta ikuskapenean atzemandako mezu elektronikoak) eta zantzu 
ugarietan oinarrituta atera du ondorioa. Irmo ondoriozta daiteke enpresa batzuek 
boikota egiteko erabakia hartu zutela taldean, eta LDLk jarduera mota hori debekatzen 
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du17. Gainera, ondorio hori hutsaltze aldera, ez da behar beste justifikatu den bestelako 
azalpenik eman. 

4.1. Ekoizpenaren eta garraio-baliabideen mugek ez dute 
jokabidea justifikatzen 

110. HORMIGONES ZAMUDIO enpresak, ebazpen-proposamenari jarritako alegazioetan, 
hainbat aldiz errepikatu du bere jokabidea enpresa-arloan normala, arrazoizkoa eta 
unean uneko gertaerekin bateragarria izan dela eta enpresa-irizpideen ondorio baino ez 
dela izan: bere esanetan, gaitasunak berak eta COVID-19ak eragindako mundu-mailako 
pandemiak baldintzatu dute bere jokabidea. HORMIGONES ZAMUDIO enpresak 
AMHUDEren bi hormigoi-eskaerei erantzun zien. Lehenengo eskaera 2020ko 
martxoaren 9an egin zuen AMHUDek, eta 2020ko martxoaren 6an erantzun zuen 
hormigoi-enpresak, lan-kargagatik arretarik eman ezin ziola esanez. Garai hartan, ACR 
enpresari hormigoia hornitzen ari zitzaion. Bigarren erantzuna baiezkoa izan zen, 
inguruabarren arabera ahal zuelako eta egoki ikusi zuelako (eskaera 2020ko martxoaren 
18an egin zen, eta erantzuna 2020ko apirilaren 24an eman zen). 

Gainera, HORMIGONES ZAMUDIO enpresak alegatu duenez, bere enpresak AUBIDE 
ASFALTOS Y HORMIGONES SL (AUBIDE) enpresak hornitzen dion hormigoiaren arabera 
merkaturatzen du hormigoia. HORMIGONES ARRIGORRIAGA enpresak hormigoia 
garraiatzeko zerbitzua baino ez dio ematen HORMIGONES ZAMUDIO enpresari, eta ez 
dio hormigoirik hornitzen, ebazpen-proposamenaren 79. eta 80. paragrafoetan adierazi 
moduan. Horren ondorioz, ekoizpen-gaitasun mugatua dauka, eta bezero batzuei eman 
behar izaten die lehentasuna, beste batzuen aurretik. 

111. Horri buruz adierazi beharra dago HORMIGONES ZAMUDIOk merkaturatzen duen 
hormigoia AUBIDEren mende dagoela onartu arren, egia dela, baita ere, ebazpen-
proposamenean egiaztatu den bezala, HORMIGONES ZAMUDIOri AMHUDEk 
martxoaren 13an eskatutako hormigoia hornitzea interesatu zitzaiola martxoaren 17an; 
hormigoia Perez Galdos kaleko obra batean jartzeko zen, eta entrega-egun zehatza zuen 
ezarrita (martxoak 23). Une hartan, hormigoia hornitzeko ekoizpen- eta garraio-gaitasun 
nahikoa zuela balioetsi zuen, baina, entregarako helbidea Kale Nagusiko 73. zenbakia 
zela jakin zuenean (hurrengo egunean, martxoaren 18an), HORMIGONES ZAMUDIOk ez 
zuen hormigoia hornitzeko inolako interesik agertu, ekoizpen- eta garraio-gaitasuna 
entrega-egunari begira (martxoak 23) berbera zen arren; entregarako helbidea baino ez 
zen aldatu, eta bestetik 5 minutura baino ez zegoen. 

                                                      
17 Auzitegi Gorenaren 1052/2018 epaia, ekainaren 19koa. 3055/2017 errekurtsoa. Auzia GARRAIO 
HORIZONTALA. 
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112. HORMIGONES ZAMUDIOk, halaber, COVID-19ak eragindako mundu-mailako 
pandemiaren ondorioz egoera berezian zegoela aipatu zuen. Hori buruz adierazi beharra 
dago, ordea, AMHUDEk martxoaren 23rako eskatu zuela hornidura, eta ekoizpena 
2020ko martxoaren 30etik 2020ko apirilaren 9ra bitartean eten zela funtsezkoak ez ziren 
jardueretarako18. 

113. Horrenbestez, HORMIGONES ZAMUDIO enpresak CATALONIA HOTELAREN obrara 
hormigoirik hornitu ez izana ezin daiteke justifikatu gaitasun produktibo eta logistikorik 
ez edukitzearekin, ezta COVID-19aren pandemiaren ondoriozko baldintza bereziekin 
ere, 2020ko martxoaren 23an ekoizpen-jarduera ez zegoelako etenda. 

Hortaz, aurkeztutako alegazioa ez da baiesten. 

4.2. Arrazoi teknikoek, arauzkoek eta segurtasunekoek ez dute 
jokabidea justifikatzen 

114. HORMIGONES SANTULLAN enpresak, ebazpen-proposamenari jarritako 
alegazioetan, hainbat aldiz adierazi du ezin ziola hormigoirik hornitu AMHUDEri 
CATALONIA hotelaren obrarako; bere ustez, arrazoi koherente eta guztiz justifikatuan 
oinarrituta, ikuspuntu tekniko, arauzko eta segurtasunekotik begiratuta. Adierazi 
duenez, AMHUDEk 2020ko martxoaren 3an eta apirilaren 27an egindako eskaerei 
ezezkoa eman izanak justifikazio tekniko, arrazoitu, koherente eta baliozkoa dauka. 
CATALONIA HOTELAREN obrak gainditu egiten du hormigoia segurtasunez hornitu ahal 
izateko eremua. Esan duenaren arabera, espedienteari erantsi dizkion auzitegi-
txostenetan guztiz egiaztatuta dago hori. Instrukzioan, D. José Ángel Matías López, bide, 
ubide eta portuetako ingeniariak egindako txosten bat aurkeztu zuen, baina beste bi 
txosten erantsi dizkio txosten horri, egile berberarenak biak, eta froga gisa onar daitezen 
eskatu du. Honako hauek dira txostenak:  

1. dokumentua: Auzitegi-txostena, Hormigones Santullan enpresak hormigoia obran jartzeko 
metodoei eta hormigoia gogortzea atzeratzeko gehigarrien erabilerari buruzkoa. 
2. dokumentua: Auzitegi-txostena, Lehiaren Euskal Agintaritzaren (LEA) Ikerketa Zuzendaritzak 
txostena eskatzeko probidentziari buruzkoa. Hormigoiaren Batzorde Iraunkorraren txostena. 

Hormigoia obran jartzeko metodoak eraikuntza-enpresak hautatzen dituela adierazi du 
(kasu honetan, AMHUDE da eraikuntza-enpresa). HORMIGONES SANTULLAN enpresak 
AMHUDEren hornidura-eskaerari emandako erantzunari dagokionez adierazi duenez, 
hormigoia obran kubilote bidez jartzeko metodoarekin (hormigoi-horniduraren 

                                                      
18 10/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa, zeinaz berreskuratzeko baimen ordaindu bat 
arautzen baita besteren kontura diharduten eta funtsezko zerbitzuak ematen ez dituzten langileentzat, 
COVID-19aren kontrako borrokan biztanleriaren mugikortasuna murrizteko asmoz. 
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eskaeran adierazten zen metodo hori) instalazioaren ekintza-eremua gainditzen zen. 
Hori dela-eta, adierazi du inoiz ez diola uko egin hormigoia obran jartzeko beste metodo 
batzuekin hornitzeari. Gaineratu duenez, eraikuntza-sektorean bestelako metodoak ere 
erabiltzen dira, eta guztiek ezagutzen dituzte, baita AMHUDEk ere, eraikuntza-enpresa 
den heinean. 

Alegazio horiei buruz, LEK honek adierazi behar du, Ikerketa Zuzendaritzak 
esandakoarekin bat, AMHUDEk «Berez, kubilotean isurtzeko» eskatu zuela hormigoia, 
bestelako metodorik baztertu gabe; hala nola, hormigoia zuzenean jarriz, mahuka bidez. 
Azken metodo horrek 25 metro kubiko ponpatu ditzake orduko, eta, eskatutako 
kopururako (20 metro kubikoko hornidura bat eta 8 metro kubikoko beste hornidura 
bat), hormigoia segurtasunez horni zitekeen, hormigoiari buruzko araudiak ezartzen 
duenaren arabera. Hala, hormigoia modu irekian eskatu zen («Berez, kubilotean 
isurtzeko»), mahuka bidez zuzenean isurtzea baztertu gabe. Alabaina, HORMIGONES 
SANTULLAN enpresak hormigoia kubilote bidez isurtzera mugatu zuen erantzuna: 
hornidura ezetsi zuen, eta baztertu egin zuen hormigoia mahuka bidez isurtzea 
eskaintzeko aukera. 

115. Bestetik, hormigoia gogortzea atzeratzeko gehigarriak erabiltzeari dagokionez, 
adierazi beharra dago gertakariak zehazteko agiriari jarritako alegazioetan erantsitako 
hasierako txostenean esaten zela HORMIGONES SANTULLAN enpresak ez duela 
gehigarri atzeratzailerik erabiltzen. Hala ere, ebazpen-proposamenean adierazi zenez, 
fakturak aztertuta ondorioztatu zen HORMIGONES SANTULLAN enpresak hormigoia 
gogortzea atzeratzeko gehigarriak erabiltzen dituela. Ondorioz, aurreko peritu-
txostenaren egile berberak, HORMIGONES SANTULLAN enpresak hala eskatuta, beste bi 
txosten idatzi zituen. Txosten horietan, gehigarri atzeratzaileak erabiltzen dituela 
adierazi zuen ingeniariak, baina HA 25 motako hormigoian beti izan direla kopuru 
txikietan, egituran garrantzi txikia edo ezdeusa duten elementuak eraiki, konpondu edo 
betetzeko hornituak. 

Ikus daitekeen bezala, txostenen egilearen iritzia aldakorra da, haren nagusi 
HORMIGONES SANTULLAN enpresari ondo datorkionaren arabera. 

Dena dela, nahiz eta LEK honek alegazioa onetsi (hau da, HORMIGONES SANTULLAN 
enpresak oro har ez duela atzeratzailerik erabiltzen hormigoi armatua hornitzeko eta, 
beraz, ezin dezakeela ekintza-eremua zabaldu), ezin daiteke instruktoreen iritzia aldatu: 
ebazpen-proposamenaren 101. paragrafoan adierazi dute HORMIGONES SANTULLAN 
enpresak zuzeneko isurketa-sistemaren bidez (mahuka) hornitu ahal izan zuela 
hormigoia CATALONIA HOTELAREN obrara. 
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116. HORMIGONES SANTULLAN enpresak hormigoi armatuan (HA 25) gehigarri 
atzeratzaileak salbuespenez erabiltzeari dagokionez, espediente honen parte diren 
beste hormigoi-fabrikatzaile batzuen fakturak aztertuta ondoriozta daiteke HA 25 
motako hormigoia gogortzea atzeratzeko gehigarrien erabilera ez dela 
salbuespenezkoa. Adibidez, faktura hauetan ikus daiteke hori: 10.084. folioa, 12 Hko 
atzeratzailea erabiltzen du 5 metro kubikorako; 10.303. folioa, 12 Hko atzeratzailea 
erabiltzen du 16,50 metro kubikorako; 7.664. folioa, zehaztu gabeko atzeratzailea 
erabiltzen du 49 metro kubikoko hornidura baterako; 7.811. folioa, atzeratzailea 
erabiltzen du 25 metro kubikoko hornidura baterako; 7.182. folioa, zehaztu gabeko 
atzeratzailea erabiltzen du 24 metro kubikoko hornidura baterako; 7.811. folioa, 
atzeratzailea erabiltzen du 25 metro kubikoko hornidura baterako eta abar. 

117. Puntu honetan, Hormigoiaren Batzorde Iraunkorrak esandakoa gogoraraztea komeni 
da: 

Hortaz, zementuari eta agregakinei oraketa-ura gehitzen zaienetik hormigoia jartzen den arte 
pasatzen den denborak ez du ordu eta erdi baino gehiago izan behar, gogortzea atzeratzeko 
gehigarriak erabili ezean. Ez dakigu zenbat denbora behar den instalaziotik obrara iritsi eta 
zazpigarren solairuan jartzeko, erabiltzen diren baliabideen araberakoa baita. Jarraibidean 
jasotzen den ordu eta erdi hori gainditzeak arazoa sor lezake hormigoia instalaziotik garraiatzeko 
edo obran jartzeko denborari dagokionez. Denbora zertxobait luzatzeko, gehigarri atzeratzaile 
bat erabiltzeko aukera azter liteke, hormigoiak obran jartzeko orduan dituen sendotasuna eta 
erresistentzia ikusteko entseguak eginez, erabilera-baldintzak egiaztatzeari begira. 

Bada, Hormigoiaren Batzorde Iraunkorraren ondorioa aintzat hartuta, eta ebazpen-
proposamenean merkatu adierazgarriari egiten zaion definizioarekin bat etorriz, 
HORMIGONES SANTULLAN enpresa hormigoia baldintza onetan jartzeko gaitzen duen 
30 km-ko eremuaren barruan dago. Bere esku dago bitartekoak (kubilotea edo 
ponpaketa) egokitzea eta, hala badagokio, atzeratzaileak erabiltzea, beharrezkoa balitz. 

Beraz, hormigoia obran zuzenean hornituta, HORMIGONES SANTULLAN enpresak 
zailtasunik gabe horni ziezaiokeen hormigoia AMHUDEri, baina ez zuen egin. 

Hortaz, aurkeztutako alegazioa ez da baiesten. 

4.3. HORMIGONES VASCOS enpresarekin egindako informazio-
trukeak 

118. HORMIGONES SANTULLANek adierazi du HORMIGONES VASCOS enpresarekin 
izandako komunikazioak, espedientean ageri direnak, ohiko harreman komertzialaren 
ondorio direla eta logika ekonomikoari erantzuten diotela. Inola ere ezin daitezke jo 
CATALONIA HOTELAREN obrara hormigoirik ez hornitzeko borondateen ituna egin 
izanaren zantzutzat. Horri begira, dokumentazioa erantsi du. Adierazi duenez, 
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HORMIGONES SANTULLANek hormigoi-hornidura eskatzeko jaso zituen mezu 
elektronikoak dira. Bada, eskaerari arretarik eman ezin zionez, HORMIGONES VASCOS 
enpresari birbidali zizkion. 

Horri buruz, adierazi beharra dago LEK honek ezin duela egiaztatu tesi hori babesteko 
asmoz erantsi diren mezu elektronikoak egiazkoak diren. Halere, egiazkoak direla 
egiaztatuko balitz ere, HORMIGONES SANTULLANek HORMIGONES VASCOSi 
birbidalitako mezuei buruz esan beharra dago obrara garai batez hormigoia hornitu zuen 
baina hornidura eten zuen hormigoi-enpresari birbidali zizkiola mezuok HORMIGONES 
SANTULLANek (Bilboko CATALONIA HOTELAREN obrarako hornidura-eskaerei 
buruzkoak dira mezuak: mezu elektronikoak 2020ko martxoaren 4an eta 27an birbidali 
zituen, eta WhatsApp mezuak 2020ko martxoaren 6an). Hain zuzen ere, HORMIGONES 
SANTULLAN enpresak LEAri adierazi dion eta instruktoreek baieztatu duten moduan, 
obra horretara egindako hormigoi-horniduretan BYCOk sortutako zorragatik eten zuen 
HORMIGONES VASCOS enpresak hormigoi-hornidura. Eta, zer esanik ez, HORMIGONES 
VASCOS enpresak ez zituen hormigoi-eskaerak asebete, 2020ko otsailaren 5a baino 
lehen egindakoaren kontrara. 

Mezu horien bidez, HORMIGONES VASCOS enpresak arreta ematen ez dion hormigoi-
eskaera baten eskualdaketa izateaz gain, BYCOk HORMIGONES VASCOSekin obra 
horretara egindako horniduretan sortutako zorren ondorioz obra jasaten ari zen 
hornidura-blokeoaren jarraipena egin ahal izateko bidea zen harentzat. 

Horrek indartu egiten du LEK honen ziurtasuna: obra horretara hormigoirik ez 
hornitzeko boikot-jarduera baten aurrean gaude. 

Hortaz, alegazioa ezetsi behar da. 
 

5. Hornidura-eskaerak  

119. HORMIGONES VASCOS enpresak ebazpen-proposamenari egindako alegazioetan 
behin baino gehiagotan adierazi du AMHUDEk ez ziola hormigoi-hornidurarik eskatu. 
Hormigoia obran bertan egiteko erabakia BYCOrekin kontratua desegin eta bat hartu 
zen; hau da, BYCOk sortutako zorragatik informazioa trukatu baino lehen (alegia, 2020ko 
otsailaren 14ko erabakiarekin bat, non sektoreko enpresek ustez hornidurari uko egin 
ziotela aipatzen den). 

Alegazio horiei ebazpen-proposamenaren 84. paragrafotik 91. paragrafora artekoetan 
erantzun zaie, behar bezala erantzun ere, eta gogoeta horiei helduko diegu bete-betean. 
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Hizpide dugun merkatuan, normalean telefonoz eskatzen da hormigoia, eta hala aitortu 
dute HORMIGONES VASCOS, HORMIGONES SANTULLAN, HORMIGONES ARRIGORRIAGA 
eta HORMIGONES ZAMUDIO enpresek. AMHUDEk adierazi du hormigoi-hornidura 
eskatu ziela hormigoi-enpresa horiei, baina ez zuela lortu. 

HORMIGONES VASCOS enpresak 2020ko otsailaren 4ra arte hornitu zuen hormigoia 
CATALONIA HOTELAREN obrara, eta hormigoizko egituraren zati handi bat egin zen 
horrekin; zati txiki bat baino ez zen falta obra amaitzeko. 

Alabaina, AMHUDEk ez zuen HORMIGONES VASCOS enpresaren hornidura lortu, nahiz 
eta enpresa horixe izan obraren hormigoi-hornitzailea aurretik. Esku artean dugun 
kasuan, hornidurarik eza ezin daiteke justifikatu eskaerarik egin ez izanarekin, are 
gehiago obra horretan enpresa horrek hornitu bazuen hormigoia aurretik: bazekien 
AMHUDEk zer hormigoi-premia zeukan obra amaitu ahal izateko. Ebazpen-
proposamenaren 88. paragrafoan azaltzen den moduan: 

(…) HORMIGONES VASCOS enpresak, Udaltzaingoa CATALONIA HOTELAREN obrara bertaratu 
ondoren, AMHUDEk obra amaitzeko hormigoirik ez zeukala jakin zuen. Aintzat hartu behar da 
HORMIGONES VASCOS ANHEFOPeko kidea dela eta gremio-elkarte horrek Udaltzaingoa 
bertaratzea eskatu zuela 2020ko otsailaren 26an, hormigoia obran bertan egiten ari zirela 
egiazta zezan. Udaltzaingoak idatzitako txostenean agertzen denez, Javier Martínez de Zuazo 
Letamendi jauna izan zen eskatzailea, ANHEFOPen ordezkaria. Eskatzaileak (jakinarazpen-
xedeetarako, helbide hau dauka: Baiona kalea 35, 3-A, Gasteiz, Araba) udaltzainei esan zien 
eraikuntza-prozesuan obran bertan prestatutako hormigoia erabiltzen ari zirela egiturazko 
elementuak hormigonatzeko (142. folioa). 
Gero, HORMIGONES VASCOS enpresak, elkarte horren ordezkari-lanetan, udaltzainek idatzitako 
aktaren kopia eskatu zuen 2020ko martxoaren 3an, eta elkarteak 2020ko apirilaren 8an birbidali 
zion HORMIGONES VASCOS enpresari. 
Azkenik, HORMIGONES VASCOS enpresak bazekien zein egoeratan zegoen hotelaren egitura 
eraikitzeko prozesua (bazekien amaierako fasean zegoela), eta, beraz, bazekien hotelaren 
eraikinaren egitura amaitzeko hormigoia behar zuela; are gehiago, gogoan hartzen badugu 
beheko solairuak egiteko hormigoia hornitu zuela. Gainera, HORMIGONES SANTULLANek 
HORMIGONES VASCOSi birbidalitako mezu elektronikoen bidez jakin zuen AMHUDEk oraindik ere 
hormigoi-hornidura behar zuela CATALONIA HOTELAREN egitura amaitzeko; zehazki, zenbat 
hormigoi behar zuen jakin zuen (2020ko martxoaren 4an eta apirilaren 27an birbidali zizkion 
mezuok). Horrela, HORMIGONES VASCOS enpresak boikota kontrola zezakeen, AMHUDEk 
CATALONIA HOTELAREN obrarako hormigoi-hornidurarik gabe jarraitzen zuela jakinda.  
AMHUDEk, bada, ez zuen hormigoi-hornidurarik lortu, eta PAVIALek ere ez zuen obra horretarako 
hornidurarik lortu (55. eta 65. folioak):  
«... hormigoi-instalaziotik esan didate ez didatela inolako morterorik eramango zuen obrara, 
Bycorekin izandako arazoak direla-eta. Ez dut ezer ulertzen. Morteroa Pavialek eskatu diela 
azpimarratu diet, baina obra horretara mortero m3-rik eramango ez didatela esaten jarraitzen 
dute (...)» (55. eta 65. folioak) 
Hau da, PAVIALek, AMHUDEk bezalaxe, ez zuen inon hornidurarik lortu CATALONIA HOTELAREN 
obrarako, eta berak egin behar izan zuen morteroa. (3.395. folioa). 
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Puntu honetan, interesgarria da azpimarratzea HORMIGONES SANTULLANek ebazpen-
proposamenari egindako alegazioetan adierazi zuela HORMIGONES VASCOS ohiko 
bezeroa duela eta hornitu ezin dituen eskaerak bidaltzen dizkiola ohikotasunez; 
merkataritza-harreman estua daukate. Testuinguru horretan, HORMIGONES 
SANTULLANek gertakariak zehazteko agiriari jarritako alegazioetan adierazi zuen 
(ebazpen-proposamenaren 89. paragrafoan jasotzen da) HORMIGONES VASCOS 
enpresak BYCOk sortutako zorrarengatik ukatu ziola hornidura Bilboko CATALONIA 
HOTELAREN obrari. 

Hala, HORMIGONES VASCOSek CATALONIA HOTELAREN obrara hormigoirik hornitu ez 
izanak justifikazio bakarra izan dezake: CATALONIA HOTELAREN obrari egindako 
boikota. Testuinguru horretan, HORMIGONES SANTULLANek bi mezu birbidali zizkion 
HORMIGONES VASCOSi; 2020ko martxoaren 4an lehena, eta 2020ko apirilaren 27an 
bigarrena. Mezuotan, AMHUDEren hormigoi-eskaerak jasotzen ziren, eta HORMIGONES 
VASCOSek ez zien jaramonik egin, mezuon igortzaileak bezalaxe. Gauza berbera gertatu 
zen PAVIALek HORMIGONES SANTULLANi egindako mortero-eskaerarekin ere: 
HORMIGONES SANTULLANek martxoaren 6an birbidali zion eskaera HORMIGONES 
VASCOSi, WhatsApp bidez. Mezu horiekin, HORMIGONES VASCOSek CATALONIA 
HOTELAREN obrari egindako boikotaren egoera ezagutu eta kontrolatu zezakeen.  

AMHUDEk ez zuen beste enpresa batzuen hornidurarik lortu; hala nola, HORMIGONES 
SANTULLAN berarena edo HORMIGONES ZAMUDIOrena. 

Benetan sinesgaitza da AMHUDEk eraikinaren egitura amaitu ezin izatea. Bada, LEK 
honen iritziz, Ikerketa Zuzendaritzak adierazi duen moduan, tartean diren enpresek 
boikota egiteko erabakia hartu izanarekin bakarrik arrazoitu daiteke inguruabar hori, eta 
LDLren 1. artikuluak horrelako jarduerak debekatzen ditu. 

120. PAVIALek AMHUDEren obrako buruari bidalitako mezu elektronikoaren inguruan 
HORMIGONES VASCOSek alegatu duenez, mezu horretan ez da identifikatzen hormigoi-
hornidura ukatu duen enpresarik. PAVIALek ez zuen kanpoko hormigoi-hornidurarik 
eskatu 2020ko martxoaren 5era arte, aurrez in situ fabrikatu baitzuten. 

Horri buruz egokia da adieraztea PAVIAL AMHUDEren egoera berean zegoela: ez zieten 
materiala eman, obra zehatz horretarako zelako. Halaxe jasotzen da beren posta 
elektronikoan: 

«... hormigoi-instalaziotik esan didate ez didatela inolako morterorik eramango zuen obrara, 
Bycorekin izandako arazoak direla-eta. Ez dut ezer ulertzen. Morteroa Pavialek eskatu diela 
azpimarratu diet, baina obra horretara mortero m3-rik eramango ez didatela esaten jarraitzen 
dute (...)» (55. eta 65. folioak) 
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121. Era berean, Etxebizitza Saileko funtzionario publikoek 2020ko martxoaren 3an 
CATALONIA HOTELAREN obrara egindako bisitan egiaztatu zuten, obrako arkitekto 
teknikoak beren aurrean esku libreekin egindako deien bidez, ez zietela hormigoirik 
hornituko. 

122. HORMIGONES VASCOSek, CATALONIA HOTELAREN obrara hormigoirik ez 
hornitzearekin zerikusirik ez zuela ikusarazteko xedez, adierazi du ez zuela ANEFHOPen 
ordez jardun udaltzainek otsailaren 26an idatzitako aktaren kopia eskatu zuenean. 
Eskaera hori Arrrugaeta jaunak egin zuen, bere izenean, ANEFHOPen ordezkariak hala 
eskatuta. 

123. Baieztapen hori harrigarria da; are gehiago, HORMIGONES VASCOS ANHEFOPen 
bazkidea delako eta Sabino Arrugaeta Errekatxo jaunak HORMIGONES VASCOS 
enpresaren salmenta- eta ekoizpen-atala zuzentzen duelako, enpresa ordezkatzeko 
ahalekin. Halaxe ondorioztatzen da, besteak beste, BYCOk eta HORMIGONES VASCOSek 
sinatutako kontratutik (3.371 eta 3.372 folioak). Ez da batere sinesgarria . Sabino 
Arrugaeta jaunak Bilboko Udalaren aurrean egindako jarduketan (udaltzainek 2020ko 
otsailaren 26an CATALONIA HOTELAREN obran idatzitako akta eskatu zuen) bakarrik 
jardun izana, HORMIGONES VASCOSen ordezkaria eta ANHEFOP elkartekoa izaki, 
kontuan hartuta, gainera, ANHEFOPek jarri zuela salaketa Eusko Jaurlaritzaren 
Etxebizitza eta Arkitektura Sailaren aurrean. 

124. HORMIGONES VASCOSek adierazi du AMHUDEk emandako telefono-zenbakiak 
publikoak direla eta/edo espedientean bertan jasotzen direla. Hormigoi-enpresekin 
harremanetan jartzeko orduan telefonoz deitzea ohikoa bada ere, AMHUDE enpresa 
sustatzaileak eta bere zuzendaritza teknikoak ez dute Bizkaian ohikotasunez jarduten, 
eta 2020ko martxoan bidalitako mezu elektroniko guztiak horregatik bidali zituzten 
Interneten ageri ziren helbide elektronikoetara. 

Horri buruz, LEK honek esan beharra dauka, Ikerketa Zuzendaritzak adierazitakoarekin 
bat, HORMIGONES VASCOSek bere alegazioetan onartu duela hormigoi-hornidura 
eskatzeko orduan ohikoa dela fabrikatzaileei telefonoz deitzea. HORMIGONES 
ARRIGORRIAGAk gertakariak zehazteko agiriari jarritako alegazioetan horixe onartu 
zuen aurretik, eta HORMIGONES ZAMUDIO eta SANTULLAN enpresek ebazpen-
proposamenari aurkeztutako alegazioetan onartu zuten ondoren. Hala, enpresek 
telefonoa erabili ohi dute hormigoia eskatzeko, eta AMHUDEk esan du halaxe egin zuela. 
Halaber, posta elektronikoa erabiltzen da, eta AMHUDEk bide hori ere erabili zuen. 

Bestetik, AMHUDE eta obraren zuzendaritza teknikoa Bizkaiko merkatuan ohiko 
operadoreak ez direlako alegazioari dagokionez, esan beharra dago horrek ez duela 
eragozten hormigoi-fabrikatzaile nagusiak eta fabrikatzaile horiei hormigoi-hornidura 
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eskatzeko bideak ezagutzea, mundu ireki eta interkomunikatu batean bizi baikara. 
Hortaz, inguruabar horrek ez du galarazten eremuko hormigoi-enpresekin telefonoz 
harremanetan jarri izana hormigoi armatua eskatzeko. Bestalde, AMHUDEk 
HORMIGONES VASCOS enpresaren datuak zekizkien, enpresa horrexek hornitu baitzuen 
obrarako hormigoia, harik eta AMHUDEren eta BYCOren kontratua 2020ko otsailaren 
11n desegin zen arte. 

Hortaz, alegazioak ez dira baiesten. 

125. Esan bezala, HORMIGONES VASCOSek adierazi du AMHUDEk ez ziola hormigoirik 
eskatu, eta, ildo berean, HORMIGONES ZAMUDIO eta HORMIGONES SANTULLAN 
enpresek adierazi dute AMHUDEk ez ziela obra horretarako hormigoi-hornidurarik 
eskatu telefonoz 2020ko martxoa baino lehen. Alegazio horri ebazpen-proposamenaren 
78. paragrafoan erantzun zaio, egoki erantzun ere. 

Gainera, azpimarratu beharra dago AMHUDEk adierazi zuela otsailean jasotako 
ezezkoak dokumentatzeko egin zituela eskaerak posta elektronikoz, eta espedientearen 
instrukzioan egiaztatu egin da HORMIGONES ZAMUDIO eta HORMIGONES SANTULLAN 
enpresek hormigoirik ez hornitzeko arrazoia ez dagoela ekoizpen- edo garraio-mugetan 
(HORMIGONES ZAMUDIO) oinarrituta, ezta teknikaren, arauen edo segurtasunaren 
arloko kausetan ere ((HORMIGONES SANTULLAN), LDLren 1. artikuluak debekatzen 
duen baterako boikot-erabaki batean baizik. Bestetik, hirugarrenek ere egiaztatu zuten 
AMHUDEren CATALONIA HOTELAREN obrara ez zela materialik hornitu: PAVIAL taldeak 
(2020ko martxoaren 5ean) eta Etxebizitza Saileko funtzionario publikoek, 2020ko 
martxoaren 3an obrara egindako bisitan. 

Hortaz, aurkeztutako alegazioa ez da baiesten. 

5.1. AMHUDEk telefonoz kontaktatutako enpresak 

126.  HORMIGONES ZAMUDIO enpresak adierazi du ebazpen-proposamenaren 109. 
paragrafoan AMHUDEk telefonoz kontaktatutako enpresen zerrenda bat aipatzen dela. 
Alabaina, espedientean jasota ez dagoela esan du. 

Horri buruz, esan beharra dago HORMIGONES ZAMUDIO enpresak 2021eko irailaren 
28an begiratu zuela espedientea eta horren kopia jaso zuela. 14.791. foliotik 14.795. 
foliora bitartean, AMHUDEren idazkia dago jasota; bertan, AMHUDEk telefonoz 
kontaktatutako enpresen zerrenda dago. 
 

127. Bestalde, HORMIGONES SANTULLANek esan du obraren zuzendari teknikoak 
kontaktatutako enpresen zerrenda daukala, baina ez du inon aurkeztu, eta AMHUDEk 



 
 

 
48 

aitzakiekin erantzun die LEAren zuzeneko galderei; ez omen du gogoratzen zer 
enpresarekin jarri zen harremanetan. 

HORMIGONES SANTULLAN enpresak ez du asmatu alegazio hori jartzean, oker aipatzen 
baititu zehapen-espediente honen instruktoreek Etxebizitza Saileko ikuskatzaileei 
planteatu dizkieten kontuak, AMHUDEri formulatu izan balizkiote bezala. 

Horri dagokionez, AMHUDEk salaketan bertan aipatu zituen obrarako hormigoi-
hornidura lortze aldera kontaktatu zituen hormigoi-fabrikatzaileak. Era berean, 
instruktoreek informazioa errekeritu ondoren, telefonoz kontaktatutako enpresen 
zerrenda egin zuen. 

Hori dela-eta, gai horri buruzko alegazioak ezetsi behar ditugu. 
 

6. Obraren Agindu Liburuaren eta funtzionario publikoen adierazpenen 
egiazkotasuna 

6.1. Eraikinaren Aginduen Liburuko 2020ko otsailaren 18ko 
oharra eta obrako arkitektoak 2020ko martxoaren 11n Etxebizitza 
Sailaren zehapen-espedientean aurkeztutako idazkia. 

128. HORMIGONES SANTULLAN enpresak adierazi duenez, ebazpen-proposamenean 
zuzendaritza teknikoaren txostena aztertzen da (371.-375. folioak), baita Eusko 
Jaurlaritzaren zehapen-espedientean jasotzen den Aginduen Liburuaren kopia partzial 
bat ere (1761. folioa), eta ebazpen-proposamenean dokumentu horietatik 
ondorioztatzen da AMHUDEren 2020ko otsailaren 14ko akordioa egiazkoa dela. 
Dioenez, interesdun alderdiak berak egin ditu dokumentuok (AMHUDEk), eta ez dute 
haren eragin-eremukoa ez den daturik, dokumentuotan jasotzen dena berresteko. 

Bada, horri buruz esan beharra dago Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 
5eko 38/1999 Legearen 12.3 artikuluaren arabera obraren zuzendariak posizio 
kualifikatua duela eraikinaren eraikuntza-prozesuan. Obraren garapena ikuspegi 
tekniko, estetiko, urbanistiko eta ingurumenekotik zuzentzen du; betiere, obra bera 
definitzen duen proiektuaren, eraikitzeko baimenaren eta beharrezkoak diren gainerako 
baimenen eta kontratuko baldintzen arabera, dagokion xedera egokitzen dela 
ziurtatzeko. Beraz, Eraikinaren Aginduen Liburuan jaso behar dira eraikuntza-prozesua 
burutzeko jarraibideak. 

Esku artean dugun kasuan, obraren zuzendari teknikoak eta arkitekto teknikoak, 
Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko Legeak esleitzen dizkien ahalmenak erabiliz, 
eraikina eraikitzen amaitzeko jarraibideak eman zituzten Aginduen Liburuko 2020ko 
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otsailaren 18ko oharrean, eta zuzendaritza teknikoak horrela jarduteko arrazoiak idatzi 
zituzten (hau da, eremuko hormigoi-fabrikatzaileek hormigoirik hornitu ez izana). 
Bilboko CATALONIA HOTELAREN obraren zuzendari teknikoak berak honako hau adierazi 
zuen Etxebizitza Sailaren zehapen-espedientean aurkeztu zuen idazkian: «(...) AMHUDE 
harremanetan jarri zen obrara aurretik hormigoia hornitu zuen enpresarekin 
(HORMIGONES VASCOS), zeina BYCO SAk kontratatu baitzuen, obrari falta zitzaion 
zatirako hormigoi-hornidura eskatzeko. Hormigoirik emango EZ zutela erantzun zuten. 
Ezezko horren aurrean, AMHUDE harremanetan jarri zen zerbitzu hori emateko 
arrazoizko eremu baten barruan zeuden hormigoi-instalazio guztiekin. Bada, harritzekoa 
bada ere, hormigoi-zerbitzua eskatu zitzaien instalazioetatik batek ere ez zizkien 
produktuak saldu nahi izan». 

Bilboko CATALONIA HOTELAREN obraren zuzendaritza teknikoak egin zuen Aginduen 
Liburua, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko Legeak esleitutako legezko ahalmenak 
baliatuz. Obrako arkitektoak, egoera berean egonik, Etxebizitza Sailaren zehapen-
espedienterako idazkia idatzi zuen, Eraikinaren Aginduen Liburuan adierazitakoa 
garatzeko. 

Hortaz, alegazioa ezetsi behar da. 

6.2. Etxebizitza Saileko ikuskatzaileen adierazpenak 

129. HORMIGONES SANTULLAN enpresak adierazi duenez, Etxebizitza Saileko 
ikuskatzaileek hormigoi-enpresei hormigoi eske egindako ustezko deiak ikusi zituztelako 
baieztapena ageriki faltsua da. Gaineratu duenaren arabera, ez da sinesgarria aktan jaso 
ez izana. 

Horri buruz, Etxebizitza Saileko ikuskatzaileek LEAko instruktoreek hala eskatuta esan 
dutena aipatu behar da. Bada, beren esanetan, obrako arkitekto teknikoak hainbat dei 
egin zizkien hormigoi-enpresei, beren aurrean, esku libreak jarrita, eta Bilbon 
hormigoirik zerbitzatzen ez zutela erantzun zuten enpresa horiek. Egia da ez zutela 
martxoaren 3an CATALONIA HOTELAREN obrara egindako bisitaren aktan jaso, baina 
horrek ez du esan nahi LEAk eskatuta egindako adierazpenak faltsuak direnik. Eusko 
Jaurlaritzaren funtzionario publikoak dira, eta, funtzionario publikoak diren heinean, 
2020ko martxoaren 3an CATALONIA HOTELAREN obrara egindako bisitan ikusitako 
egitateen berri eman dute. 

Hortaz, alegazioa ezetsi behar da. 
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6.3. AMHUDEren 2020ko otsailaren 14ko akta eta Aginduen 
Liburua 

130. HORMIGONES VASCOSek alegatu duenaren arabera, 2020ko otsailaren 14ko 
dokumentuetan (AMHUDEren administrari bakarraren akta, 71. folioa, eta zuzendaritza 
teknikoak AMHUDEri bidalitako komunikazioa, 331. folioa) eta Aginduen Liburuan 
kontraesan nabarmenak daude. Hala, Aginduen Liburuak ez du berresten AMHUDEk 
2020ko otsailaren 14an hartutako erabakiaren egiazkotasuna, kontrakoa baizik. 

131. LEK honek, Ikerketa Zuzendaritzak horri buruz esandakoarekin bat, ez du 
kontraesanik ikusten: hirurek egiten diote erreferentzia arazo berberari; hots, Bilboko 
CATALONIA HOTELAREN obrarako hormigoi armatua lortzeko ezintasunari. Egoera 
horren aurrean, obraren zuzendaritza teknikoak (arkitektoak eta arkitekto teknikoak) 
bestelako irtenbideak bilatzeko baimena eskatu zion AMHUDEri 2020ko otsailaren 14an 
(71. folioa). Eskaera horri erantzunez, AMHUDEren administrari bakarrak obrarekin 
jarraitu ahal izateko behar ziren hormigoizko egiturak fabrikatzeko egokitzat jotzen 
zituen irtenbide alternatiboak aztertu eta exekutatzeko baimena eman zion 
zuzendaritza teknikoari 2020ko otsailaren 14an bertan. Baimena edukita, eta 
hormigoizko egiturak fabrikatzeko irtenbide alternatibo egoki bat zehaztu behar zenez, 
obraren zuzendaritza teknikoak honako hau idatzi zuen Aginduen Liburuan, 2020ko 
otsailaren 18an: «(...) Aukerak aztertu ditugu, eta AMHUDErekin batera hormigoi 
prestatu lehorra bilatzea eta obran bertan nahastea da aukera bakarra, materialaren 
nahasketa homogeneoa izatea bermatzen duelako». 

Bada, obraren zuzendaritza teknikoak 2020ko otsailaren 18an Aginduen Liburuan 
idatzitako oharra zuzendaritza horrek AMHUDE sustatzaileari eskatutako baimenaren 
ondorio bat baino ez da. 

Hortaz, alegazioa ezetsi behar da. 
 

7. Alderdien beste alegazio batzuei buruz 

7.1. AMENABAR enpresaren bidez obrarekin jarraitzeko aukera 

132. HORMIGONES VASCOSen arabera, AMHUDEk aukera izan zuen CONSTRUCCIONES 
AMENABAR enpresarekin obran jarraitzeko, baina ez zuen egin.  

LEK honen ustez, HORMIGONES VASCOSen iritzia da hori, baina ez da espedienteko 
informazioan oinarritzen; izan ere, informazio horren arabera, CONSTRUCCIONES 
AMENABAR enpresak telefonoz deitu zion CATALONIA HOTELAREN obratik lehenengo 
mezu elektronikoa bidali zionari, eta pertsona horrek adierazi zion CATALONIAk besterik 
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gabe obrarako hormigoia hornituko zion enpresa bat kontratatu nahi zuela egiazki, eta 
ez eraikuntza-lanak egingo zizkion norbait.  

CONSTRUCCIONES AMENABAR enpresak erantzun zion eraikuntza-prozesuetan 
hormigoia erabiltzen badute ere beren jarduera ez dela hormigoi-horniduran 
oinarritzen, eta, ondorioz, ez zioten AMHUDEren eskaerari arretarik eman (ez zuten 
aurrekonturik ere egin). 

Hortaz, alegazioa ezetsi behar da. 

7.2. Etxebizitza Sailean hasitako zehapen-espedientearen 
ondorioz AMHUDEk LEAn jarritako salaketa 

133. HORMIGONES VASCOS eta HORMIGONES ZAMUDIO enpresek adierazi dute Eusko 
Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak hasitako espedientetik 
babesteko espediente bat prestatzea izan dela AMHUDEren helburua. Era berean, 
HORMIGONES SANTULLANek esan du 2020ko otsailaren 14ko akta AMHUDEk aldez 
aurretik eratutako eta data jarritako froga bat dela. 

Alegazioa ez da egokia. Hain zuzen ere, AMHUDEk LDL urra zezaketen egitate batzuk 
salatu zituen LEAn, eta Ikerketaren zuzendariak, salaketaren xede ziren egitateen 
inguruan informazio erreserbatuaren fasea bideratu ondoren, zehapen-prozedura 
hastea ebatzi zuen, egitate horietatik LDL urratu zelako arrazoizko zantzuak zeudela 
ondoriozta zitekeelako. Hala, hormigoia fabrikatzen duten hainbat enpresak AMHUDEri 
agian boikota egin diotelako ireki da zehapen-espedientea LEAn, eta ez hormigoia obran 
bertan fabrikatzeagatik Etxebizitzari buruzko Legea ustez urratu izanaren ondoriozko 
zehapen-espedientearen harira. 

Halaber, ez da egia AMHUDEk 2020ko otsailaren 14ko akta salaketaren aurrean defentsa 
prestatzeko asmoz artifizialki idatzi zuela, HORMIGONES SANTULLANek adierazi bezala. 
Ebazpen-proposamenaren 78. paragrafoan azaltzen denarekin bat etorriz, premiaz eta 
benetan behar zuten hormigoia beste modu batez hornitzea, ezin zutelako merkatuan 
lortu. Izan ere, espediente honetan egiaztatu denez, HORMIGONES VASCOS enpresak 
hormigoi-hornidura eten zuen, nahiz eta obraren hormigoi-enpresa izan, eta 
HORMIGONES ZAMUDIO eta SANTULLAN enpresek uko egin zioten hormigoia 
hornitzeari. Obraren arkitekto eta zuzendari teknikoaren txostenean eta Aginduen 
Liburuko 2020ko otsailaren 18ko oharrean islatu da egoera hori. 

Hortaz, alegazioa ezetsi behar da. 
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7.3. Espedientearen eraginpeko enpresak merkatuaren zati txiki 
bat dira 

134. Espedientearen eraginpeko enpresak merkatuko enpresen % 30 izan arren, hori ez da 
arrazoi lehia askearen kontrako jokatu ahal izateko. AMHUDEk CATALONIA HOTELAREN 
obrarako hormigoi-eskaintza eskatu zien, eta, aukera edukita ere, ez zuten egin. 
Ebazpen-proposamenaren 142. paragrafoan adierazi moduan, agenteen jokabidea 
gidatzen duten jarduketa itunduek murriztu egiten dituzte lehia eraginkorra izateko 
beharrezkoak diren jokabide-kaudimena eta -independentzia. Boikota, hertsapen 
kolektiboaren modu gisa, kolusio-akordioa da, eta ezin du justifikaziorik izan, inposatu 
nahi dena bidegabea ez izatearen kasu hipotetikoan ere ez. 

Beste alde batetik, LEK honek adierazi nahi du, Ikerketa Zuzendaritzak esandakoarekin 
bat etorriz, ebazpen-proposamenean proposatutako zehapena kalkulatzeko orduan 
kontuan hartu direla merkatuaren alderdi guztiak, ezaugarriak, enpresa arduradunen 
merkatu-kuota, irismena, arau-haustearen iraupena, enpresa bakoitzaren parte-hartzea 
eta arau-hausteak eragindako ondorioak. 

Hortaz, alegazioa ezetsi behar da. 

7.4. Ikuskapen-jarduketen deuseztasuna 

135. HORMIGONES VASCOSek adierazi duenez, LEAk enpresaren egoitzan egin zuen 
ikuskapenak 2020ko uztailaren 17ko autoan hitzartutakoa gainditu zuen, enplegatuen 
elkarrizketa pribatuei eta mezu elektroniko partikularrei eragin baitzien. Intimitaterako 
eskubidearen urraketak deusez bihurtu zuen erabilera pribatuko gailuetan zeuden 
datuen bilketa. 

Horri buruz, adierazi beharra dago Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala sortzen 
duen ekainaren 4ko 3/2013 Legeak 27. artikuluan xedatzen dituela ikuskapen-aginduak 
baimendutako langileen ikuskapen-ahalmenak19: 

«(…) 
a) Enpresen edo enpresen elkarteen edozein lokal, lursail edo garraiobidetara sartzeko ahalmena, 
baita enpresarien, administratzaileen eta enpresetako beste langile batzuen etxebizitzetara 
sartzeko ahalmena ere. Era berean, lege honetan aipatzen diren jarduerak garatzen dituztenen 
edo operadoreen zerbitzuei edo jarduerei atxikirik dauden elementuak kontrolatu ahal izango 

                                                      
19 7/2021 Errege Lege Dekretuak baliogabetu du: 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. 
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dituzte, bai eta instalatzen edo ustiatzen dituzten sareen eta izan edo mantendu behar dituzten 
dokumentu guztien kasuan ere. 
b) Kasuan kasuko jardueraren inguruko liburuak, erregistroak eta dokumentuak egiaztatzeko 
ahalmena, horien euskarri materiala edozein dela ere, programa informatikoak eta artxibo 
magnetikoak, optikoak edo bestelakoak barne. 
c) Liburu edo agiri horien kopiak edo laburpenak edozein euskarritan egiteko edo eskuratzeko 
ahalmena. 
d) b) letran aipatutako liburu edo agiriak gehienez ere 10 egunez atxikitzeko ahalmena. 
e) Enpresaren lokal guztiak, liburuak edo agiriak eta gainontzeko ondasunak ikuskatzeko, behar 
besteko denboran eta behar besteko neurrian zigilatzea. 
f) Enpresaren edozein ordezkari edo langileri edo enpresen elkartearen edozein ordezkari edo 
kideri ikuskatzearekin zerikusia duten gertakari edo agiriei buruzko azalpenak eskatzeko 
ahalmena, eta emandako erantzunen berri jasotzekoa. (….)» 

LEAren Ikerketaren zuzendariak 2020ko uztailaren 13ko Agindua eman zuen, 
HORMIGONES VASCOS enpresaren lokalak ikuskatzea baimentzeko eta ikuskatzaileei 
honako ahalmen hauek emateko: 

- Dokumentazioa eta barne-komunikazioak eta horien erregistro posibleak ikuskatzea. 
- Kanpo-komunikazioak eta horien erregistroak ikuskatzea. 
- Enpresetako kideen agendak ikuskatzea. 
- Artxiboak ikuskatzea, horien euskarri materiala edozein izanik ere, programa 
informatikoak, magnetikoak, optikoak eta beste mota bateko edozein barne hartuta. 
- Ordenagailu pertsonalak, telefonoak, tabletak eta bestelako gailu mugikorrak ikuskatzea. 
- Akten liburuak ikuskatzea. 
- Kontratuei buruzko dokumentuak ikuskatzea. 
- Jarduerari buruzko dokumentuen kopiak egitea, edozein formatutan, 
dokumentu horien euskarri materiala edozein izanik ere. 
- Jarduerari buruzko liburu edo agiriak gehienez ere 10 egunez atxikitzea. 
- Ikuskapenaren xedeari buruzko egitateei edo dokumentuei buruzko azalpenak 
eskatzea enpresako edozein langileri edo ordezkariri, 
eta erantzunak idatziz jasotzea. 
- Beharrezkoa bada, zigiluak jartzea. 

Baldintza horietan idatzi zen Bilboko administrazioarekiko auzien 4. epaitegiaren 2020ko 
uztailaren 23ko 72/2020 auto judiziala, zeinaren bidez baimendu baitzen 2020ko 
uztailaren 21ean HORMIGONES VASCOS enpresaren egoitzan egindako ikuskapena. 
Zehazki, baimenak honako hauek barnebiltzen zituela adierazi zen autoan: 

«Higiezinera sartzea eta bertako instalazio edo bulegoak erregistratzea, baita armairuak, 
artxibategiak, tiraderak eta lehiaren defentsaren arloan garrantzitsua izan daitekeen 
informazioa eduki dezaketen gainerako elementu itxiak irekitzea ere, informazio horren euskarria 
edozein izanik ere. Ekipamendu informatikoetara sartu eta horiek erregistratzeko baimena 
ematen da, dokumentuak biltzeko. Erregistroan, honako hauek aztertuko dira, eta kopiak atera: 
lehiaren defentsaren arloan garrantzia duen dokumentazio mota oro; kontabilitate-liburu 
nagusiak eta liburu osagarriak, fitxategiak, fakturak, ziurtagiriak, lehiaren defentsaren arloan 
garrantzia duen korrespondentzia, datu-base informatizatuak, programak, jarduera 
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ekonomikoari buruzko erregistro eta artxiboak, izan paperean, formatu informatikoan edo 
edozein euskarri motatan (hala nola, ordenagailu finkoak, ordenagailu eramangarriak eta 
agendak eta datu-memoriak dauzkaten gailu elektronikoak). Enpresaren edozein langileri edo 
ordezkariri eskatu ahalko zaizkio ikuskapenarekin zerikusia duten gertakari edo agiriei buruzko 
azalpenak, eta beren erantzunak idatziz jaso. Gainera, beharrezkoa bada, zigilua jarri ahalko zaie 
ikuskatutako dokumentu eta materialei». 

Baimen judizialak barnean hartzen zuen lehiaren arloan garrantzia izan zezakeen 
dokumentazio mota oro, datu-base informatizatuak, programak eta jarduera 
ekonomikoari buruzko erregistro eta artxiboak aztertu eta eskuratzeko ahalmena, izan 
paperean, formatu informatikoan edo edozein euskarri motatan (hala nola, ordenagailu 
finkoak, ordenagailu eramangarriak eta agendak eta datu-memoriak dauzkaten gailu 
elektronikoak). 

Sabino Arrugaeta da enpresaren ekoizpen- eta salmenta-arloko arduraduna, eta, 
enpresaren lokaletan egindako ikuskapenaren ondorioz idatzitako aktan, honako hau 
adierazi zen berariaz: 

«(…..) 
O Enpresak erabiltzen duen posta-sistema korporatiboko kontuaz bestelako helbide 
elektronikoak (webmail motako kontuak barne hartuta) erabiltzen ote dituen galdetu zaio Sabin 
Arrugaeta jaunari, eta helburu pertsonaletarako sarrugaeta@gmail.com kontua erabiltzen duela 
baieztatu du. 
O Halaber, 686724540 zenbakia duen Smartphone gailuan berehalako mezularitza-
sistemarik (WhatsApp edo antzekorik) erabiltzen ote duen galdetu zaio, eta helburu pertsonal eta 
profesionaletarako WhatsApp mezularitza-sistema erabiltzen duela baieztatu du. 
35. Sabin Arrugaeta jaunak baieztatu bezala sarrugaeta@gmail.com helbide elektronikoan 
egiten duen erabilerak ikerketaren xedearekin zerikusirik ez daukala egiaztatze aldera, kontuaren 
edukira sartzeko eskatu dio ikuskaritza-taldeak, eta Sabin Arrugaeta jaunak kontura sartzen 
lagundu die ikuskatzaileei. Sabin Arrugaeta jaunak zabalik utzitako kontuko edukia azaletik 
aztertu du taldeburuak, haren aurrean, inguruabar horren berri eman ondoren. 
Analisi horretan egiaztatu denez, bertako edukia ez dago ikerketaren xedearekin lotuta; beraz, ez 
da posta-kontu horretako informazioa bildu. 
36. Smartphonetik WhatsApp mezularitza-sistemako elkarrizketa esanguratsuak hautatu 
eta atera ondoren (ikerketarako esanguratsuak, esan nahi baita), ikuskaritza-taldeak ikusi du 
mezu pertsonalak eta ikerketaren xedearekin lotuta dauden mezu profesionalak daudela 
elkarrizketa horietan. Hori dela-eta, ikuskatuaren intimitatea gehiago babeste aldera, 
ikuskaritza-taldeak elkarrizketa baten bertsio zentsuratua egin du (txat osoa Word dokumentu 
batean kopiatu du, eta zentsura ezarri), zati pertsonalak ezabatzeko. Ikuskaritza-taldeak, azkenik, 
dokumentu zentsuratu hori atxiki du. (….)» 

Azaldutakotik ondoriozta daitekeenez, ikuskapen-jarduketetan zorrotz errespetatu zen 
HORMIGONES VASCOS enpresaren ekoizpen- eta salmenta-arloko arduradunaren 
eremu pertsonala, ikuskatzaileek lehiaren defentsaren arloan ikerketarekin zerikusia 
zuten elkarrizketak baino ez baitzituzten atera haren mugikorrean instalatutako 
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WhatsApp mezularitza-sistematik, ikuskapen-aginduak eta ikuskapena baimendu zuen 
auto judizialak ezarri bezala. 

Azkenik, adierazi beharra dago HORMIGONES VASCOS enpresak ez duela errekurritu 
LEAk bere egoitza soziala ikuskatzeko emandako ikuskapen-agindua, ezta ikuskapena 
baimentzen zuen auto judiziala edo ikuskapenean egindako jarduketak ere. Are gehiago, 
enpresak ez zion inolako iruzkinik egin ikuskapen-aktari, eta LEAko instruktoreek idatzi 
bezala onartu zuen. 

Beraz, ikuskapena legearen berme guztiekin eta baimendutako baldintzetan egin zela 
esan daiteke. 

Hortaz, alegazioa ezetsi behar da. 

7.5. Iraungitzea 

136. HORMIGONES VASCOSek alegatu duenez, informazio erreserbatuaren fasean 
(2020ko maiatzean hasi zen), espedientearen instrukzioaren berezko egintzak egin 
ziren, eta, beraz, prozedura iraungi egin da, instrukzioa egiteko ezarrita zegoen hamabi 
hilabeteko epea sobera igaro delako. 

Horri dagokionez, HORMIGONES CANTABROS SA enpresak jarritako kasazio-
errekurtsoan, Auzitegi Gorenaren 2014ko urriaren 15eko 4058/2014 epaiak 
(ECLI:ES:TS:2014:4058) argudio inpugnatzaileari erantzuten dio laugarren oinarrian. 
Argudio horren arabera, zehapen-prozedura iraungita dago, informazio erreserbatuaren 
fasea hasi zenetik 12 hilabete baino gehiago igaro direlako: 

«(...) ondorio horietarako, ez da nahikoa esatea aurretiko diligentzietan egindako 
“lanak” (hala nola, “egitateei testuingurua jartzea eta egitateak baloratzea”) instrukzio-faseari 
zegozkiola gehiago edo lanon iraupenak (hemeretzi hilabete), instrukzioaren beraren 
iraupenarekin alderatuz gero (hamar hilabete), honako hau egiaztatzen duela: Ikerketa 
Zuzendaritzak “instrukzioaren alternatiba bihurtu zituen aurretiko diligentziak, Auzitegi 
Gorenaren debekua saihesteko” (1907/2005 errekurtsoan 2007ko abenduaren 26an eman 
genuen epaiaren doktrinari dagokionez). 
Ez da nahikoa; izan ere, ikertutako egitateen konplexutasuna, iraupena, kolusiozko jokabidean 
sartuta dauden enpresen kopurua eta lehenengo fase horretan aztertu beharko litzatekeen 
dokumentazio ugaria ikusirik, auzialdiko auzitegiak arrazoiz pentsa zezakeen zehapen-
espedientearen beraren aurretik egindako ikerketa-jarduketei eskainitako denbora ez zela 
gehiegizkoa izan, eta, beraz, zehapen-espedientea erantzuletzat jotzeko arrazoi nahikoak biltzen 
dituztenei bakarrik zuzentzea onartu. 
Hainbat aldiz baieztatu dugun bezala –eta 2014ko irailaren 30eko epaian gogorarazi genuen–, 
iraungitzearen kontzeptua ezin zaio aurretiko faseari aplikatu (ikerketakoari); hortaz, 
espedientea hasi aurretiko diligentziak ez daude zehapen-prozedurari berari aplikatu ahal 
zaizkion gehieneko epeen mende, Lehiaren Defentsarako 16/1989 Legearen 56. artikuluaren 
ondoriozko iraungitze-ondoreei dagokienez. Horri gaineratzen badiogu, azaldu berri ditugun 
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arrazoiengatik, aztergai dugun kasuan ez dela erakutsi aurretiko diligentziak desnaturalizatu 
direnik, diligentzia horietarako epe zehatzik ez egoteari buruzko gogoeta orokorrak gailentzen 
dira, baita zehapen-prozedura formalizatua iraungitzeari buruzko arauak diligentzia horiei 
aplikatu ezin izateari buruzko gogoetak ere». 

Aurrekoaren zentzu berekoa da Auzitegi Gorenaren 2019ko maiatzaren 13ko 1475/2019 
epaia (ECLI:ES:TS:2019:1475): 

 «Prozedura iraungi dela adierazteari begira, espedientea hasteko erabakiarekin hasten da 
zenbatzen Administrazioak ebazpena emateko duen epea; beraz, zenbaketa horretatik kanpo 
geratzen da espedientea hasi aurretik igarotako denbora; hau da, egitate arau-hauslearen berri 
izandako egunetik igarotako denbora eta, hala badagokio, aurretiko jarduketak deiturikoetan 
erabilitakoa». 

Auzitegi Gorenaren jurisprudentziaren arabera, ezin daiteke espedientea iraungi 
izanaren alegazioa onetsi, zehapen-espedientea hasi aurretiko diligentziak ez daudelako 
zehapen-prozeduraren gehieneko epeen mende. Gainera, instrukzioa egiteko dagoen 
12 hilabeteko epea igarotzeak ez dakar espedientea iraungitzea. Zehapen-prozedurak 
18 hilabeteko iraupena dauka, eta, esku artean dugun kasuan, ez da inola ere gainditu. 
Ikerketaren zuzendariaren 2020ko abenduaren 15eko Ebazpenaren bidez hasi zen 
zehapen-espedientea, eta ebazpena 2022ko ekainaren 15ean jakinarazi beharko da, 
asko jota. 

Hortaz, alegazioa ezetsi behar da. 

7.6. Zehapenaren kalkulua 

137.  Zehapena zehazteari dagokionez, hala HORMIGONES SANTULLAN, nola 
HORMIGONES ZAMUDIO ez datoz bat HORMIGONES VASCOSi emandako tratu 
desberdinarekin, azken horri proportzionaltasun-muga aplikatu eta zehapen-tasa 
murriztu baitzaio. 

Halaber, HORMIGONES ZAMUDIOk adierazi du bere enpresak tamaina txikia duela 
HORMIGONES VASCOSekin alderatuta eta jardueran emaitza txarrak izaten ari dela, 
2020ko urteko kontuetatik eta 2021eko abuztuaren 30eko ustiapen-kontutik ondoriozta 
daitekeen bezala (alegazioekin batera aurkeztu ditu kontuok, 17. dokumentuan). Bere 
ustez, deigarria da HORMIGONES VASCOSi zehapena murriztu izana, antza, ebazpen-
proposamenean jasotzen diren frogen arabera, gertakarietan protagonista izan baita, 
HORMIGONES SANTULLANekin batera. HORMIGONES ZAMUDIOri, ordea, instruktoreen 
ustez boikota amaitu zuen enpresari (apirilean eskaintza egin baitzion AMHUDEri), 
HORMIGONES VASCOSi baino ehuneko handiagoa aplikatu zaio. 
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138. Bestalde, HORMIGONES VASCOS ez dago ados 164. apartatuan jasotzen diren 
irizpideekin, arau-haustea oro har baloratzeko irizpideekin, berak onartu ez duen oinarri 
faktiko baten gainean ezarri baitira. 

Banakako balorazio-irizpideei, zehapen-tasari eta zehapenaren egokitasunari buruz 
alegatu dutenez, guztiz desproportzionatua da espedientearen eraginpekoei 120.000 
eurotik gorako zehapena ezartzea guztira, zehapenak ez bailuke gainditu behar eman 
omen ez den horniduraren guztizko zenbatekoa (13.333,14 euro). Eusko Jaurlaritzaren 
aurrean izapidetutako espedientearen ondoriozko zehapena AMHUDEren jokabide 
zuhurtziagabearen emaitza izan zen; beraz, hirugarrenei ezin zaie inolako erantzukizunik 
egotzi zehapen horren sorreran. 

139. Alegazio horien gainean LEK honek egiaztatu duenaren arabera, zehapena 
kalkulatzeko, ebazpen-proposamenean egin bezala, LDLren 63. eta 64. artikuluetan 
araututakoa hartu da behar da kontuan, Auzitegi Gorenaren 2015eko urtarrilaren 29ko 
epaiak emandako interpretazioarekin, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Auzitegi Nagusiak epai ugaritan aplikatu baituen20, efizientzia-, proportzionaltasun- eta 
disuasio-printzipioak aplikatu nahian.  

Hori dela-eta, oso astuntzat jotako arau-hauste batentzako zehapen-tasa, zeina, LDLren 
63. artikuluaren arabera, enpresa arau-hauslearen guztizko negozio-bolumenaren % 10 
artekoa izan baitaiteke, % 2,5ean ezarri da, LDLren 64. artikuluan xedatzen dena aintzat 
hartuta: eragindako merkatuaren ezaugarriak, enpresa arduradunen merkatu-kuota, 
irismena, arau-haustearen iraupena, enpresa bakoitzaren parte-hartzea eta arau-
hausteak eragindako ondorioak.  

140. Kasu honetan, ebazpen-proposamenaren 161.-167. apartatuetan xehetasun 
handiagoz azaltzen den moduan, eragindako merkatua Bilboko CATALONIA HOTELAREN 
obrarako hormigoi armatuaren hornidura dela balioetsi da, non zehatutako enpresek, 
ekintza-eremuaren arabera (30 km inguru), hotelaren obrara hormigoia horni zezaketen 
enpresen % 30 osatzen duten. Jokabideak bi hilabete eta erdi iraun ditu, eta, gainera, 
ondorio larriak izan ditu merkatuan, hormigoi-gabeziak hotela eraikitzen amaitzea eta 
hotela jendeari irekitzea galarazten baitzuen. Hala, LEK honek ez du 

                                                      
20 LEAk 130-ZEH-2016 espedientean (Gipuzkoako garraioa) eman zituen ebazpenen kontra jarritako 
errekurtsoetan Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak idatzitako epaiak: 52/2019, 
2019ko otsailaren 22koa; 67/2019, 2019ko martxoaren 7koa; 149/2019, 2019ko maiatzaren 23koa; 
69/2019, 2019ko martxoaren 8koa; 162/2020, 2020ko ekainaren 11koa; 230/2020, 2020ko uztailaren 
28koa; 235/2020, 2020ko uztailaren 30ekoa; 258/2020, 2020ko irailaren 18koa eta 13/2021, 2021eko 
urtarrilaren 18koa. 
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desproportzionatutzat jotzen proposatu den zehapen-tasa, % 2,5ekoa, ezartzen diren 
zehapenek disuasio-ondorio benetakoa lortu behar dutela kontuan hartuta. 

141. Bestetik, LDL nahiz Auzitegi Gorenaren epaia oso argiak dira; haien arabera, zehapen-
tasa enpresaren guztizko negozio-bolumenari aplikatzen zaio, eta isuna ezarri aurreko 
ekitaldiko negozio-bolumena hartu behar da kontuan (2020), enpresak ekitaldi horretan 
emaitza onak ala txarrak izan dituen aintzat hartu gabe. 

142. Azkenean ezarritako isunen proportzionaltasuna egiaztatzeari buruzko alegazioei 
dagokienez, azpimarratu beharra dago zehatutako enpresa guztientzat egiaztatu dela 
proportzionaltasuna. Beste kontu bat da egiaztapen horren ondorioz 
proportzionaltasuna doitzea; alabaina, arau-hausle batzuekin bakarrik egin beharko da 
hori, baldin eta egiaztapen horretan zenbatetsitako erreferentziako balioa edo 
proportzionaltasun-muga ezarritako zehapen-tasaren arabera dagokien zehapena 
(eurotan) baino txikiagoa bada. Hizpide dugun kasuan, HORMIGONES VASCOSi bakarrik 
doitu behar izan zaio zehapena proportzionaltasun-mugara, zehapena (eurotan) 
desproportzionatua zelako jokabidearen benetako dimentsioaren aurrean. 

143. HORMIGONES VASCOSen alegazioari dagokionez (hots, isunen zenbatekoak 
AMHUDEri hornitu ez zioten hormigoiaren kostua sobera gainditu izanari buruz), 
gogorarazi egin behar da boikotaren ondorioak hornitu ez zen hormigoi-kantitate 
hutsetik harago joan direla; izan ere, txikia bazen ere, hotelaren azken solairua baino ez 
baitzen falta, ondorioa oso larria izan zen, hotelaren eraikuntza amaitzea eta, beraz, 
hotela irekitzea galarazten baitzuen. Hala, proposatu den zehapenean, 
proportzionaltasuna eta disuasioa uztartzen saiatu gara, zehapenak gertatutakoaren 
astuntasuna isla dezan: disuasio-maila txikiagoarekin, ez zatekeen halakorik lortuko. 

144. Azkenik, HORMIGONES ZAMUDIOren alegazioari dagokionez, non adierazten baitu 
zehatutako gainerako enpresek baino tratu hobea merezi duela boikota amaitzeagatik 
(2020ko apirilaren 24an, hormigoi-horniduraren eskaintza bat egin zion AMHUDEri, eta 
halaxe jasotzen da ebazpen-proposamenean), LEK honek alegazioa onetsiko du, LDLren 
64.3 artikuluan xedatzen denarekin bat egiten duelako: 

3. Zehapenaren zenbatekoa zehazteko orduan, ondorengo inguruabar aringarriak izango dira 
kontuan, beste batzuen artean: 
a) Arau-haustea amaitzea eragin duten jarduerak burutzea. 
(…) 

7.7. Ez dira presuntzio-frogetarako betekizunak betetzen 

145. Espedientearen izapidean, LEK honek egitate objektibo eta frogatu batzuetan (hala 
nola, hornidurarik eza eta ikuskapenean atzemandako mezu elektronikoak) eta zantzu 
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ugarietan oinarrituta atera du ondorioa. Irmo ondoriozta daiteke enpresa batzuek 
boikota egiteko erabakia hartu zutela taldean, eta LDLk jarduera mota hori debekatzen 
du21. Gainera, ondorio hori hutsaltze aldera, ez da behar beste justifikatu den bestelako 
azalpenik eman. Azaldu denez, HORMIGONES ZAMUDIO, HORMIGONES SANTULLAN eta 
HORMIGONES VASCOS enpresek jarritako alegazioek ez dituzte zantzu horiek ahuldu; 
hortaz, LEK honek adierazi egin behar du HORMIGONES ZAMUDIO, HORMIGONES 
SANTULLAN eta HORMIGONES VASCOS enpresek abiatutako boikot kolektiboarengatik 
ez zitzaiola AMHUDEri hormigoirik hornitu Bilboko CATALONIA HOTELAREN obrarako, 
eta LDLren 1. artikuluak jokabide hori debekatzen du. 

 

8. Arau-haustearen astuntasuna 

146. Zehapen-espediente hau bideratu bitartean, indarrean jarri da LDLren testu berria, 
apirilaren 27ko 7/2021 Errege Lege Dekretuak sartutako aldaketaren ondoren (7/2021 
Errege Lege Dekretuaren bidez Europar Batasunaren zuzentarauen transposizioa egiten 
da, besteak beste, lehiaren arloan). 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 
astuntasuna zehazteko eremuan, aldaketa horren aurretiko LDLren testua aplikatuko 
dugu. 

LDLren 62. artikuluak hiru motatako arau-hausteak dakartza sailkatuta: arinak, astunak 
eta oso astunak22. Artikulu horren 4. zenbakiaren a) letrak oso astuntzat jotzen ditu 
honako hauek: 

«Kolusiozko jokabideak aurrera eramatea lege honen 1. artikuluan aurreikusitako moduan, 
baldin eta jokaera horiek elkarri lehia egiten dioten benetako enpresa edo enpresa potentzialen 
arteko kartel, akordio, erabaki edo gomendio kolektiboak, hitzartutako praktikak edo nahita 
paraleloak badira». 

147. 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, hizpide dugun jokabidea izan 

                                                      
21 Auzitegi Gorenaren 1052/2018 epaia, ekainaren 19koa. 3055/2017 errekurtsoa. Auzia GARRAIO 
HORIZONTALA. 

22 Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legeak maiatzaren 26ko 9/2017 Errege Lege 
Dekretuaren bidez sartutako aldaketaren ostean duen testua. 2017/684 lege-bilduma kronologikoa. 
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duten enpresek espediente honetan definitu den merkatu adierazgarrian jarduten dute, 
hormigoi-horniduran, Bilboko CATALONIA HOTELAREN obraren eremuan. 

148. Horrenbestez, aztertutako arau-haustea oso astun gisa tipifikatu behar da, 62.4.a) 
artikuluaren arabera. 

149. Lehiaren Defentsari buruzko Legearen 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. 

9. Merkatuan izandako ondorioak 

150. Lehia mugatzea xede duten arau-hausteetan jokabidea kalifikatu ahal izateko, ez da 
eskatzen merkatuan martxan jartzeak dituen benetako ondorioen frogarik23. 

Europako jurisprudentziak honako hau adierazi du horrekin lotuta24: 

«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 (...).  

                                                      
23 LMBNren Ebazpena, 2014ko ekainaren 18koa, S/0469/13 espedientea, Paperaren eta kartoi 
ondulatuaren fabrikatzaileak; 2014ko irailaren 22koa, S/428/12 espedientea, Paletak; 2014ko urriaren 
29koa, S/0422/12 espedientea, Iraunkortasun-kontratuak; 2014ko abenduaren 4koa, S/0453/12 
espedientea, Trenen errodamendua.  

24 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. 
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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 du25: 

«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». 

151. LEAk gauza bera esan du aurreko irizpen batzuetan: enpresa batzuek koordinatuta 
jokatzearen xedea mugatzailea bada, alegia, boikota egitea, ez da beharrezkoa jokabide 
horiek merkatuan izan ahal dituzten ondorioak ebaluatzea26. 

152.  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. 

Zehazki, HORMIGONES VASCOS, HORMIGONES ZAMUDIO eta HORMIGONES 
SANTULLAN enpresek hormigoia ez hornitzeko erabakia elkarrekin hartu izanak 
ondoreak izan ditu merkatuan. AMHUDE hotelaren eraikuntza amaitzear zegoen, baina, 
boikotaren ondorioz, ezin izan zuen merkatuan hormigoirik lortu azken solairua 
eraikitzeko. Beraz, obran bertan fabrikatu behar izan zuen hormigoia, eta ANEFHOPek 
salaketa jarri zion Eusko Jaurlaritzaren aurrean. Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta 
Arkitektura Zuzendaritzak zehapen-espediente bat hasi zuen, eta obrak eteteko kautela-
neurria hartu. Ondorioz, hotelaren obra etenda egon zen 2020ko martxoaren 5etik 
ekainaren 15era bitartean. 3 hilabete eta 10 eguneko aldi horretan, AMHUDEk ezin izan 
zuen lanik egin eraikinaren zazpigarren solairuan, eta, beraz, ezin izan zuen hotelaren 
egitura amaitu; horren ondorioz, eraikuntza-epeetan atzerapenak pilatu ziren.  
Atzerapen horiek galera ekonomikoak ekarri zizkioten hotelaren enpresa eraikitzaileari, 
bai eraikuntza-prozesuagatik27 (gremioen lan-kontratuak luzatu ziren, proiektuan 
aurreikusita ez zegoen eraikuntza-alternatiba batekin amaitu zen obra...), bai hotela 

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

26 LEAren 2016ko urtarrilaren 14ko Ebazpena, 2/2014 espedientea, GARRAIO HORIZONTALA. 

27 Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak hasitako zehapen-espedientean jasotzen 
denez, AMHUDEk 2020ko martxoaren 13an balioetsi zuen sortutako kaltea 1.031,99 euroren eta 3.598,66 
euroren artekoa zela eguneko. 
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beranduago irekitzeagatik. Horri guzti horri administrazioak ezarritako zehapena 
gaineratu behar zaio. 

153. Gainera, hotela beranduago zabaltzeak hotel-sektorearen lehian eragin zuen; izan 
ere, Bilboko CATALONIA HOTELAk uste zena baino beranduago hasi zuenez jarduera 
merkatuan, merkatuko lehia-presioa murriztu zen, operadore berria ez zelako 
aurreikusitako egunean sartu. 

VI. ZEHAPENAK ZEHAZTEA 

1. Auzitegi Gorenak adierazitako irizpideak 

154. 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 

155. 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. 

156. 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, enpresa bakoitzak 
izandako jokabide zehatzaren arabera. 



 
 

 
63 

Guztirako zehapen-tasa zehapen-tasa orokorra eta banakako zehapen-tasa batuz 
lortzen da. 

Eurotan ordaindu beharreko isuna enpresak 2020an izandako negozio-bolumen osoari 
guztizko zehapen-tasa aplikatuta kalkulatzen da. 

157. 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. 

2.1. Jokabidearen balorazio orokorra egiteko irizpideak 

158. Aztertu den jokabidea espedientearen eraginpeko enpresen boikot-ekintza bat da, ez 
baitzioten hormigoirik hornitu AMHUDE enpresari, zeinak, BYCOrekin sinatuta zuen 
kontratua desegin ondoren (Bilboko CATALONIA HOTELA eraikitzeko kontratua zen), 
hotelaren egitura amaitzeko egin beharreko lanak bere kabuz egitea erabaki baitzuen 
eta, hortaz, fabrikatzaileen eta/edo banatzaileen hormigoi-hornidura behar izan 
baitzuen obra amaitzeko. Alabaina, ez zuen hormigoirik lortu, hornitzaile batek ere ez 
ziolako hornitu. 

159. 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 aipatutako enpresek 2020an izan zuten fakturazioa: 

ENPRESA NEGOZIO-ZIFRA  
(€) 

HORMIGONES SANTULLAN 1.639.342 

HORMIGONES VASCOS 5.883.745 

HORMIGONES ZAMUDIO 1.262.313 

160. Enpresa arau-hausle bakoitzaren 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. 

161. Espediente honetan inputatu diren enpresek ados jarrita erabaki zuten AMHUDE 
enpresari Bilboko CATALONIA HOTELAREN obrarako hormigoirik ez hornitzea, azken 
horrek BYCO enpresa eraikitzailearekin zuen kontratua desegin ondoren.  

162. Eragindako merkatuaren ezaugarriei buruz (64.1 art.) balioetsi dugunez, jokabideak 
ukitu duen merkatua, adierazi bezala, Bilboko CATALONIA HOTELAREN obrara hormigoi 
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prestatua hornitzearena da. Espedientean jasotzen diren datuen arabera, merkatuan 
beste enpresa batzuk ere badabiltza ere, AMHUDE jarri zen enpresa arau-hausleekin 
harremanetan aipatutako obrara hormigoia hornitzea eskatzeko, baina ez zuen lortu. 
Enpresa horiek ekintza-eremuaren arabera hotelaren obrara hormigoia horni zezaketen 
enpresen % 30 osatzen dute. (64.1.b) artikulua). 

163. Arau-hausteak ukitutako merkatu geografikoak 30 km-ko eremua hartzen du 
BILBOKO CATALONIA HOTELAREN inguruan, hortxe baitaude hormigoia baldintza ezin 
hobean horni dezaketen hormigoi-fabrikak (64.1.c) artikulua). Distantzia hori handiagoa 
izan daiteke, gogortzea atzeratzeko gehigarriak erabiltzen badira. 

164. Jokabideetan izandako parte-hartzearen iraupena oso laburra da, 2020ko otsailaren 
11tik (AMHUDEk BYCOrekin sinatuta zuen kontratua desegin zuen egunetik) 2020ko 
apirilaren 24ra bitartekoa (HORMIGONES ZAMUDIO hormigoi-enpresak lehen eskaintza 
egin zion egunera arte). (64.1.d) artikulua). 

165. Jokabide horrek ondorioak izan ditu merkatuan (64.1.e) artikulua). Hala, hormigoi-
kantitate txikia hornitu behar bazen ere, hotelaren azken solairua baino ez baitzen falta 
eraikitzeko, ondorioa oso larria da, hotela eraikitzen amaitzea galarazten zuelako. Hori 
dela-eta, AMHUDEk, merkatuan hormigoi-hornidurarik lortu ezin zuenez, obran bertan 
fabrikatzea erabaki zuen, zazpigarren solairua amaitu eta hotelaren eraikuntza 
amaitzeko, baina ANEFHOPek salaketa jarri zion Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta 
Arkitektura Zuzendaritzaren aurrean. Azken horrek zehapen-espedientea hasi zuen 
AMHUDEren aurka, eta 2020ko martxoaren 5etik 2020ko ekainaren 15era eten zuen 
obra. Azkenik, 6.000 euroko zehapena ezarri zion AMHUDEri.  

Eusko Jaurlaritzak hasitako zehapen-espedientearen esparruan hartutako kautela-
neurriaren ondorioz (obra etetea), ezin izan zen eraikinaren zazpigarren solairuan lan 
egin, eta, ondorioz, ezta hotelaren egitura amaitu ere; beraz, exekuzio-epeak asko 
atzeratu ziren, eta, ondorioz, materialek eta langileek denbora luzeagoz egon behar izan 
zuten obran. AMHUDEk Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak 
ezarritako zehapena ordaindu behar izan zuen, eta, gainera, hotela beranduago ireki 
zuenez, galera ekonomikoak izan zituen. 

166. Arestian aipatutako irizpideek arau-haustearen balorazio orokor bat egitea 
ahalbidetzen dute, eta, horiek aplikatuz, zehapen-tasa orokorra % 2,5ekoa da. 

3. Jokabidearen banakako balorazioa egiteko irizpideak 

167. Hizpide dugun kasuan, enpresa bakoitzak arau-haustean parte-hartze ezberdina izan 
zuela ikusi dugu. Hala, jokabidearen iraupena (64.1.d) art.) berbera da enpresa 
guztientzat, 2020ko otsailaren 11tik (AMHUDEk BYCOrekin sinatuta zuen kontratua 
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desegin zuen egunetik) 2020ko apirilaren 24ra bitartekoa (HORMIGONES ZAMUDIO 
hormigoi-enpresak lehen eskaintza egin zion egunera arte). Beraz, une horretan hautsi 
zen boikot-erabakia.  

Bestetik, enpresa guztiek negozio-bolumen berbera zuten eragindako merkatuan, 
hormigoi-hornidurari uko egiteko aukeraren kostua da-eta. Hala, AMHUDEk LEAren 
eskariz egindako kalkuluaren arabera, hotela amaitzeko falta zen hormigoiaren balioa 
13.333,14 eurokoa zen gutxienez (gainkarga osatugabeak eta beste kontzeptu batzuk 
gehitu beharko lirateke) (64.1.b) art.). 

168. Azkenik, jarraian datorren inguruabar aringarria (64.3 art.) hartu da aintzat zehapen-
tasa graduatzeko. 

64.3 artikulua. Zehapenaren zenbatekoa zehazteko orduan, ondorengo inguruabar aringarriak 
izango dira kontuan, beste batzuen artean: 
a) Arau-haustea amaitzea eragin duten jarduerak burutzea. 
(…) 

169. Kasu honetan, HORMIGONES ZAMUDIOk 2020ko apirilaren 24an eman zion amaiera 
arau-hausteari, adierazi den bezala; LEAk egindako jarduketak hasi aurretik, beraz 
(informazio erreserbatuaren fasea eta etxez etxeko ikuskapena eta, ondoren, zehapen-
espedientea hastea). Horregatik, % 0,5eko aringarria aplikatzen zaio enpresa horri. 

4. Zehapen-tasa eta zehapena egokitzea 

170.  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, 2020ko guztizko negozio-
bolumenaren % 10era arteko zehapen-eskalan. 

Erakunde arau-hausle bakoitzari aplikatu behar zaion zehapen-tasa, jokabidearen 
astuntasunaren eta inguruabarren arabera, eta jokabide horretan duen parte-
hartzearen arabera, honako taula honetan agertzen da: 
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ENPRESA ZEHAPEN-TASA (GUZTIRAKO NEGOZIO-
BOLUMENAREN %) 

HORMIGONES SANTULLAN % 2,5 

HORMIGONES VASCOS % 2,5 
HORMIGONES ZAMUDIO % 2,0 

171. 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.  

HORMIGONES VASCOS enpresari 2020ko guztizko negozio-bolumenaren 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. 

172. Gogoeta horien arabera, honako zehapen hauek behar besteko disuasio-eragina 
dutela28 eta proportzionaltasun-printzipioarekin bat egiten dutela uste dugu:  

ENPRESA ZEHAPENA 

HORMIGONES SANTULLAN 40.983,55 

HORMIGONES VASCOS 47.999,30 

HORMIGONES ZAMUDIO 25.246,26 

VII. ERANTZUKIZUNA 

173. 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. 

Erruduntasuna elementu saihetsezina da zehapen-eskubidearen aplikazioari buruz ari 
garenean, eta beharrezkoa da gauzatutako jarduketa-espedientean sartuta daudenei 
egoztea, bai dolu gisa, bai zuhurtasun falta gisa; hau da, subjektuak nahita jardutea edo 
kontziente izatea –eskatzen zitzaion diligentzia alde batera utzi izanagatik– bere 
egintzak lehia askeari eraso egin diezaiokeela edo egiten diola. 

                                                      
28 Europako Batzordeak isunak kalkulatzeko dituen jarraibideek (2006) honako hau baieztatzen dute: 
«Isunak behar besteko disuasio-mailarekin ezarri behar dira, eta ez kasuan kasuko enpresak zehatzeko 
bakarrik (disuasio-eragin espezifikoa), baita gainerako enpresei Itunaren 81. eta 82. artikuluen kontrako 
jokabideak edukitzeko asmoa burutik kentzeko ere (disuasio-eragin orokorra)». 
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174.  Aztertu dugun kasuan, AMHUDE enpresari Bilboko CATALONIA HOTELAREN obra 
amaitzeko behar zuen hormigoi-hornidura ukatzeko boikot-erabakiak sortu die 
erantzukizuna espedientearen eraginpeko enpresei. 

175. LDLren 1.1 artikulua urratzearen erantzule dira honako enpresa hauek: 

- HORMIGONES SANTULLAN SA 
- HORMIGONES VASCOS SA  
- Hormigones de Zamudio SL 

176. Ez da egiaztatu honako enpresa honek lehiaren aurkako jarduera horretan parte 
hartu duenik: 

HORMIGONES ARRIGORRIAGA SL 

VIII. BESTELAKO GAIEN AZTERKETA 

1. Froga-eskaera 

177. Honako dokumentu hauek froga gisa onar daitezen eskatu du HORMIGONES 
ZAMUDIOk: 

- Gertakariak zehazteko agiriari jarritako alegazio-idazkian aurkeztutako dokumentuak, 1.tik 
11.era bitartekoak. 
- Dokumentu bidezko froga berri bat, dokumentu gisa erantsi dena, 12.etik 17.era bitartekoak: 
- 12. dokumentua, Fernando Córdoba jaunak ETXEPER enpresako Javier Pérez jaunari bidalitako 
mezu elektronikoa, non eskaintza bat egiten baitzion.  
- 13. dokumentua, HORMIGONES ZAMUDIOk 2019ko urtarrilaren 15ean Larrabetzuko obra 
baterako egindako eskaintza jasotzen duen mezu elektronikoa. 
- 14. dokumentua, HORMIGONES ARRIGORRIAGAren eta HORMIGONES ZAMUDIOren artean 
2019an eta 2020an egindako faktura guztiak.  
- 15. dokumentua, 2019ko sei (6) albaran eta 2020ko hamabi (12) albaran, 15. dokumentuko 
fakturei buruzkoak.  
- 16. dokumentua, HORMIGONES ARRIGORRIAGAk ematen duen garraio-zerbitzuagatiko 
prezioen taula.  
- 17. dokumentua, HORMIGONES ZAMUDIOren 2020ko urteko kontuak eta 2021eko abuztuaren 
30eko egoeraren balantzea eta ustiapen-kontua. 
- Dokumentu bidezko frogatzat har daitezela ekainaren 18an aurkeztutako idazkia eta 
dokumentazio guztia.  

Horri buruz, LEK honek dokumentu bidezko froga berria onestea erabaki du. Bestalde, 
instrukzio-fasean aurkeztutako dokumentazioari dagokionez, instrukzio-fasean onartu 
dela adierazi behar da. 

178. HORMIGONES VASCOSek honako froga eta/edo jarduketa osagarri hauek egin 
daitezen eskatu du: 
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1.- Dokumentuak: espedienteari erantsitako dokumentazio guztia aurkeztutzat har dadila; 
zehazki, prozeduraren aurretiko faseetan aurkeztutakoak. 
2- Honako pertsona hauen lekukotza (zitazioa egitea eskatzen dugu): 
Javier Martínez de Zuazo Letamendi, ANHEFOPen ordezkaria. 
Sabino Arrugaeta Errekatxo (HORMIGONES VASCOS) 
Santiago Andrés Rodríguez (HORMIGONES SANTULLAN) 
Fernando Córdoba Urquiza (HORMIGONES ZAMUDIO) 
Juan Carlos Capdevila Tatche (AMHUDE) 

LEK honek ez du beharrezko ikusten eskatu den lekuko bidezko froga onartzea. 
Boikotean sartuta egon diren enpresek (enpresa horietakoak dira Arrugaeta, Andrés y 
Córdoba, jaunak) alegazioak jarri dizkiete dagoeneko gertakariak zehazteko agiriari eta 
ebazpen-proposamenari, eta, espedientearen instrukzioan, beren interesak 
defendatzeko egokitzat jo dituzten dokumentuak aurkeztu dituzte; beraz, lekuko 
bidezko froga ez onesteak ez dio kalterik egiten beren defentsa-eskubideari. 

Gainera, ANHEFOPi dagokionez, Etxebizitza Sailak ANHEFOPen salaketaren harira 
hasitako zehapen-espedientearen kopia jasotzen da espedientean, baita Bilboko 
Udaltzaingoak 2020ko otsailaren 26an egindako bisitan egindako esku-hartzea ere. 
Azkenik, espedientean ANHEFOPen txosten eta idazki batzuk daude; Javier Martínez de 
Zuazo Letamendi jaunak sinatu zituen, eta HORMIGONES ZAMUDIOk LEAri aurkeztu 
zizkion (folioak: 14.325-14.329, 14.333-14.334 eta 14.372-14.374). LEK honek ez du 
zalantzan jartzen txosten eta/edo idazki horien egiletza. 

Bestalde, Juan Carlos Capdevila Tatche AMHUDEren obra-arduradunaren esku-hartzeari 
dagokionez, AMHUDEk salaketa jarri du LEAn, eta egokitzat jo duen dokumentazioa 
aurkeztu du. Era berean, espedientean Etxebizitza Sailaren zehapen-espedientearen 
kopia dago. Amaitzeko, AMHUDEk ez du egoki ikusi gertakariak zehazteko agiriari eta 
ebazpen-proposamenari alegaziorik egitea.  

Bestetik, instrukzio-fasean aurkeztutako dokumentazioari buruz adierazi beharra dago 
instruktoreek honezkero onetsi dutela. 

179. HORMIGONES SANTULLAN enpresak honako dokumentazio hau aurkeztu du: 

-1. dokumentua, peritu-txostena, Hormigones Santullan enpresak hormigoia obran jartzeko 
metodoei eta hormigoia gogortzea atzeratzeko gehigarrien erabilerari buruzkoa (enpresa 
Santullán herrian dago, Kantabrian). 2021eko irailean idatzi zuen José Ángel Matías López jaunak. 
Bide, ubide eta portuetako ingeniaria. 22.861 elkargokidea. 
-2. dokumentua, peritu-txostena, Lehiaren Euskal Agintaritzaren (LEA) Ikerketa Zuzendaritzak 
txostena eskatzeko probidentziari buruzkoa (LEA/AVC 436-ZEH-2020 espedientea). 2021eko 
urrian idatzi zuen José Ángel Matías López jaunak. Bide, ubide eta portuetako ingeniaria. 22.861.. 
elkargokidea. 
-3. dokumentutik 32. dokumentura, eskaintzen mezu elektronikoak. 
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-33. dokumentua, 2018ko abenduaren 5eko mezu elektronikoa, HORMIGONES SANTULLANek 
HORMIGONES VASCOSi birbidali ziona eta CATALONIA HOTELAREN obrari buruzkoa dena, obra 
hasi aurretikoa. 
-34., 35. eta 36. dokumentuak, informazio interesgarria biltzen duten beste hiru mezu 
elektronikoren birbidalketak. 

Halaber, honako froga hauek egitea eskatu du: adituarena, José Ángel Matías  bide, 
ubide eta portuetako ingeniaria deklarazioa har dakion, berak egin baitzituen 
gertakariak zehazteko agiriari eta ebazpen-proposamenari jarritako alegazio-
idazkiarekin batera aurkeztutako hiru peritu-txostenak, irizpenak azaldu ditzan edo 
galderei, objekzioei nahiz zuzenketa-proposamenei erantzun diezaien edo txostenak 
ulertu eta baloratzen lagun ahal izan dezan. 

Horri dagokionez, LEK honek egoki ikusi du ebazpen-proposamenari jarritako 
alegazioekin erantsitako dokumentuak frogatzat hartzea. Eskatu den aditu bidezko 
froga, ordea, ez dugu beharrezkoa ikusten, LEK honek ez baitu auzitan jartzen . José 
Angel Matías López bide, ubide eta portuetako ingeniariak sinatutako txostenen 
egiletza. 

2. Bista egiteko eskaera 

180. LEK honek ez du onesten HORMIGONES VASCOSek eskatutako bista, LDLren 51. 
artikuluan eta LDEren 19. artikuluak ezarritakoarekin bat, ez baitu uste espedientearen 
xedea aztertu eta epaitzeko egokia denik; izan ere, zehapen-espedientean informazio 
egoki eta nahikoa dago, espedientearen eraginpekoek espedientearen instrukzioan 
aurkeztutako alegazio-idazkiekin batera aurkeztu dena. Hau da, informazio horrek ez du 
inolako azalpenik behar, ezta informazio osagarririk ere. 

3. Konfidentzialtasuna 

181. LEK honek konfidentzialtzat jotzen ditu HORMIGONES ZAMUDIO eta HORMIGONES 
SANTULLAN enpresek ebazpen-proposamenari jarritako alegazioetan aurkeztu dituzten 
fakturak eta eskaintza komertzialak/albaranak, prezioei, bezeroei eta baldintza 
komertzialei buruzko informazioa barnebiltzen baitute eta informazio hori zabaltzeak 
atzera bueltarik gabeko kalte larria eragingo liekeelako. Era berean, honako hauek 
eratzea agintzen du: 

- 10. pieza banandua, 15.221-15.320 folioekin. 
- 11. pieza banandua, 15.415-15.438, 15.440-15.470 eta 15.669 folioekin. 

IX. LEK-EN EBAZPENA 

Aurreko guztia aintzat hartuta, Lehiaren Euskal Kontseiluak honako hau ebazten du: 
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LEHENENGOA.- Arau-hauste bat egin dela deklaratzea; izan ere, enpresa batzuek boikot-
akordio bat egin zuten, elkarrekin uko egiteko Bilboko CATALONIA HOTELAREN obrara 
2020ko otsailaren 11tik 2020ko apirilaren 24ra bitartean hormigoia hornitzeari.  

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

HIRUGARRENA.- Arau-hauste horren egile eta arduradun honako hauek izendatzea: 

- HORMIGONES SANTULLAN SA; IFK: A39215538 
- HORMIGONES VASCOS SA; IFK: A48049928 
- HORMIGONES DE ZAMUDIO SL; IFK: B48920953 

LAUGARRENA.- HORMIGONES ARRIGORRIAGA SL enpresa arau-hauste horren 
erantzulea ez dela deklaratzea. 

BOSGARRENA.- Honako zehapen hauek jartzea: 

- HORMIGONES SANTULLAN SA  40.983,55 € 
- HORMIGONES VASCOS SA  47.999,30 € 
- HORMIGONES DE ZAMUDIO SL 25.246,26 € 

SEIGARRENA.- Zehapena ezarri zaien enpresei agintzea LEAko Ikerketa Zuzendaritzaren 
aurrean justifikatu dezatela ezarritako isunak ordaindu dituztela eta ebazpena osorik 
bete dutela hilabeteko epean, gauzatzen den unetik zenbatzen hasita. 

ZAZPIGARRENA.- HORMIGONES VASCOS enpresak eskatu duen bista ezestea, 
espedientea aztertu eta epaitzeko egokia ez dela iritzita. 

ZORTZIGARRENA.- Proposatutako frogak egin daitezen onestea, VIII. epigrafean 
adierazitakoaren arabera. 

BEDERATZIGARRENA.- Proposatutako frogak egin daitezen ezestea, VIII. epigrafean 
adierazitakoaren arabera. 
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Ebazpen hau LEAko Ikerketa Zuzendaritzari eta MLBNren Lehia Zuzendaritzari 
jakinaraztea. Halaber, salatzaileari eta interesdun guztiei jakinaraziko zaie ebazpen hau, 
ebazpen honek administrazio-bideari amaiera ematen diola adieraztearekin bat. Bada, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta 
hurrengo egunetik hasita. 
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