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 AURREKARIAK 

1.  2021eko abenduaren 13an, Getariako tabernen prezioen ustezko akordio bati 
buruzko jakinarazpen bat sartu zen Lehiaren Euskal Agintaritzaren (LEA/AVC) lehiaren 
arloko lankidetzarako postontzian. 

Jakinarazpen horretan adierazten zenez, 2021eko abenduan Getariako Taberna 
Jatetxeen Elkartean (GETABAT), non Getariako taberna gehienek parte hartzen duten, 
elkarrekin adostu zuten prezioak igotzea. Guztiek batera igo zituzten prezioak, eta prezio 
berdinak jarri zituzten herrian. 

Komunikatuarekin batera, ustez Getariako establezimenduetara zabaldu ziren prezio 
berrien zerrenda bidali zen. 

2.  2022ko urtarrilaren 12an, atzemandako jokabidea deskribatzen zuen ohar labur 
bat bidali zion LEAk Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari (MLBN), 
dokumentazio lagungarri guztiarekin, Estatuak eta autonomia-erkidegoek lehiaren 
defentsaren arloan dituzten eskumenak koordinatzeko otsailaren 21eko 1/2002 
Legearen 2.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, LEAk eskumena zuela azalduz.  

2022ko urtarrilaren 24an, MLBNk ofizio bat igorri zuen, eta, bertan, auziaren gaineko 
eskumena LEAri zegokiola jakinarazi zuen. 

3.  2022ko urtarrilaren 25ean, Ikerketa Zuzendaritzak Getariako ostalaritza-
establezimenduen prezioei buruzko informazio erreserbatuari ekitea ebatzi zuen, 
Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 49.2 artikuluan 
ezarritakoaren arabera. 

4.  2022ko otsailaren 18an, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuak 
(KONTSUMOBIDE) bidalitako dokumentazioa sartu zen LEAn, Getariako zenbait 
jatetxetan egindako ikuskapen baten esparruan ikuskatzaileek bildutako 
informazioarekin, lehiaren aurkako jokabidearen zantzuak izan zitzaketelako. 

Hori guztia, LEAk eta KONTSUMOBIDEk 2021eko maiatzaren 4an sinatutako lankidetza-
hitzarmenari jarraikiz. Hitzarmen horren arabera, bi erakundeek beren jardueretarako 
garrantzitsua den informazio eta dokumentazio guztia partekatuko dute, betiere 
sekretu- eta konfidentzialtasun-betebeharra errespetatuta. 

5.  2022ko otsailaren 24an, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak informazio-eskaera bat 
igorri zion GETARIAKO TABERNEN BATZORDEAri (GETABAT), honako hauek aurkez 
zitzan: 
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- GETABAT elkartea eratu zen eguna eta, izena edo nortasun juridikoa aldatu bada, aurrekoaren 
izena, IFZ eta eratze-data. 
- GETABAT elkartearen (eta, hala badagokio, haren aurrekoaren) akta guztien kopia, elkartea 
eratu zenetik. 
- GETABATeko bazkideen zerrenda, sozietatearen izena, izen komertziala eta establezimenduaren 
titularra adierazita. 
- Indarrean dauden estatutuak. 
- Zuzendaritza Batzordearen osaera 2018tik gaur arte. 

Erantzuna 2022ko martxoaren 28an igorri zitzaion LEAri. 

6.  2022ko martxoaren 30ean, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak informazio-eskaera bat 
bidali zion Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzari, honako hau 
eman ziezaion: 

- GETABAT elkartearen erregistro-orria (erregistro-zenbakia: AS/G/2208272018). 
- Bereziki adierazi Elkarteen Erregistro horrek GETABATeko akta-liburua legeztatu edo gaitu duen 
eta noiz egin den.  

Erantzuna 2022ko apirilaren 5ean igorri zitzaion LEAri. 

7.  2020ko martxoaren 30ean, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak informazio-eskaera bat 
bidali zion GETABATi, honako hau eman ziezaion: 

- Elkartearen akta-liburuaren edo -liburuen originala, Euskadiko Elkarteen Erregistroaren 
Erregelamendua onartzen duen uztailaren 29ko 145/2008 Dekretuaren 13.1 artikuluan 
ezarritakoaren arabera. 

Erantzuna 2022ko apirilaren 25ean igorri zitzaion LEAri. 

8.  2020ko urriaren 6an, LEAko Ikerketa zuzendariak, LDLren 49.1 artikuluan 
ezarritakoaren arabera, GETABAT GETARIAKO TABERNEN BATZORDEAri zehapen-
espedientea irekitzea erabaki zuen, LDLren 1. artikuluak debekatutako ustezko 
jokabideengatik. Ebazpen horretan, LBNK jo zen interesduntzat espedientean. 

9.  2022ko ekainaren 17an, instruktoreek zenbait probidentzia eman zituzten 
jatetxeei eta GETABATi informazioa eskatzeko. 

Erantzunak 2022ko uztailaren 1etik uztailaren 18ra bitartean bidali ziren LEAra. 

10.  2022ko abuztuaren 12an, GETABAT elkartearen ordezkaritzak bidalitako idazki 
bat sartu zen LEAren erregistroan. Idazki horretan, zehapen-prozedura itun bidez 
amaitzeko jarduketak hastea eskatu zuen. Amaiera itundua hasteko eskaeran, 
GETABATek bere gain hartuko zituen konpromisoak aurkeztu zituen, zehapen-
espedientearen amaiera itundua ahalbidetzeko egokitzat jotzen zituenak. 
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11.  2022ko irailaren 12an, espedientearen instruktoreek probidentzia eman zuten, 
eta, horren bidez, GETABATek aurkeztutako zehapen-prozedura hitzarmen bidez 
amaitzeko jarduketak hasteko eskaera onetsi zuten. Halaber, prozeduraren gehienezko 
epearen zenbaketa eten zuten, probidentziaren datatik amaiera itundua amaitu arte. 

Probidentzia hori interesdunei jakinarazi zitzaien.  

12.  GETABATek amaiera itundua hasteko eskaeran proposatutako konpromisoak 
interesdunei bidali zitzaizkien, jaso eta hamar egun balioduneko epean egokitzat jotzen 
zituzten alegazioak egin zitzaten. Epe hori igarota, ez zen alegaziorik jaso. 

13.  2022ko urriaren 3an, instruktoreek GETABATek aurkeztutako konpromisoak 
baloratzeko probidentzia eman zuten, amaiera itundua lortzeko jarduketak hasteko 
eskaeran, eta egun berean jakinarazi zitzaion GETABATi. Probidentzia horretan 
adierazten zen proposatutako konpromisoetako hirugarrena ez zela egokitzat jotzen, 
eta hamar eguneko epea ematen zitzaion GETABATi beste konpromiso-proposamen bat 
aurkez zezan. 

14.  2022ko urriaren 17an, GETABATek aurkeztutako konpromiso-proposamen berria 
sartu zen LEAren erregistroan. 

15.  2022ko urriaren 18an, konpromiso-proposamen hori espediente honetan 
interesa duen MLBNri bidali zitzaion, egoki iritzitako alegazioak aurkez zitzan. MLBNk ez 
zuen alegazio-idazkirik aurkeztu.  

Era berean, proposamen hori LEKi bidali zitzaion, jakinaren gainean egon zedin. Hori 
guztia otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuaren bidez onartutako Lehiaren 
Defentsarako Erregelamenduaren 39. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

16.  2022ko azaroaren 10ean, espedientearen instruktoreek itundutako amaierari 
buruzko erabaki-proposamena egin zuten, eta, horren bidez, LEKi proposatu zioten 
ebazpena eman zezala, aurkeztutako konpromisoak onartzeko eta zehapen-
espedientea hitzarmen bidez amaitzeko. 

17.  2022ko azaroaren 10ean, Ikerketa Zuzendaritzak aipatutako espedientea Itun 
Bidez Amaitzeko Akordio Proposamena igorri zion LEKi, itun bidez amaitzeko 
prozeduraren dokumentu guztiekin batera, LEKek ebazpena eman zezan, otsailaren 
22ko 261/2008 Errege Dekretuaren bidez onartutako Lehiaren Defentsarako 
Erregelamenduaren 39.5 artikuluan xedatutakoaren arabera. 
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 GETABAT ELKARTEA 

18.  GETABAT GETARIAKO TABERNEN BATZORDEA (IFZ: G75022046) 2009ko 
maiatzaren 7an eratu zen, eta Getarian du egoitza (Kale Nagusia 33, behea, 20808 PK). 

Gaur egun indarrean dauden estatutuak 2017ko urriaren 31n egindako Ezohiko Batzar 
Nagusian onartu ziren. 
Horien arabera, elkartearen helburuak hauek dira: 

1.- Bazkideen interesak erakunde publiko eta pribatuen aurrean aurkeztea. 
 
2.- Ostalaritzaren sektoreari buruzko I+G+B ekintzak garatzea. 
3.- Lanbide-heziketako ekintzak sustatzea. 
4.- Komunikazio- eta merkaturatze-ekintzak garatzea. 
5.- Baliabideak errentagarri bihurtzea, merkataritza-zentralizazioaren bidez. 
6.- Getariaren hobekuntzan eta sustapenean tokiko ekimenarekin lankidetzan aritzea. 

Elkarteak hogei bazkide ditu, Getariako ostalaritza-establezimenduak; horietatik 
hamalau sukaldaritza-establezimenduak dira, eta sei ostatu-establezimenduak (hotela, 
ostatua, nekazaritza-turismoa) (193-198 bitarteko folioak). 

 MERKATUAREN DEFINIZIOA ETA EZAUGARRIAK 

1. Arau-esparrua 

19.  Euskal Autonomia Erkidegoan, hauek dira sukaldaritzako turismo-
establezimenduak – tabernak, jatetxeak eta kafetegiak – arautzen dituzten arau 
nagusiak: 

-17/2019 Dekretua, otsailaren 5ekoa, jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren 
Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena. I. eranskinean zehazten da 
jendaurreko ikuskizunen, jolas-jardueren eta establezimendu publikoen katalogoa, 
eta horien artean sartzen dira ostalaritzako establezimenduak.  

- 119/2019 Dekretua, uztailaren 23koa, jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren 
Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena. 

- 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege 
orokorra. II. eranskinean, eragozpenak sor ditzaketen, pertsonei edo haien ondasunei 
arriskuak eragin diezazkieketen eta ingurumenari kalteak eragin diezazkioketen 
instalazio publiko edo pribatuak zerrendatzen dira; besteak beste, ostalaritza-
jarduerak. 
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- 3423/2000 Errege Dekretua, abenduaren 15ekoa, kontsumitzaileei eta erabiltzaileei 
eskaintzen zaizkien produktuen prezioak adierazteko modua arautzen duena. 

20.  Gainera, kontuan izan behar da udalek beren udal-ordenantzak onartzen 
dituztela. Ordenantza horietan hainbat alderdi arautzen dira: jarduera hasteko behar 
diren lizentziak, irekitzeko ordutegiak, distantziak, baldintza higieniko-sanitarioak, etab. 

21.  Prezioei dagokienez, tabernek, jatetxeek eta kafetegiek honako betebehar hauek 
izango dituzte: 

- Establezimenduek karta edo zerrendetan adierazi behar dute produktuen guztizko 
prezioa, BEZa barne. 
- “Merkatuaren araberako prezioa” motako adierazpenak ezin dira erabili. 
- Barrako, mahaiko edo terrazako prezioen arteko aldea benetako zenbatekoarekin 
zehaztu behar da. 
- Kobratuko den edozein gehigarri edo gehigarri prezioen kartan edo zerrendan jaso 
beharko da.  

2. Eragindako merkatua 

22.  Ostalaritza da jarduera ekonomiko jakin batzuen izen generikoa: ostatuari eta 
noizbehinkako elikadurari lotutako zerbitzuak ematea, eskuarki turismoari lotuta. 

EJSN-2009 sailkapenaren arabera, ostalaritzaren sektorea (I. taldea) bi azpisektoretan 
banatzen da: ostatu-zerbitzuak (55. epigrafea) eta janari- eta edari-zerbitzuak (56. 
epigrafea), jatetxe-zerbitzu ere deiturikoak. 

23.  Jatetxe-arloan otordu- edo edari-zerbitzuak ematen dira, lokalean bertan edo 
lokalari atxikitako eremuetan kontsumitzeko. Oro har, sukaldaritza-zerbitzuak honako 
hauek izaten dira: 

a) Jatetxeak: menuak edo plater-kartak eskaintzen dituzten establezimenduak dira, ahal 
dela, establezimenduko gainerako tokietatik kanpoko jantoki-eremuetan 
kontsumitzeko.  
b) Kafetegiak: jatekoak, kafeak eta beste edari batzuk establezimendua zabalik dagoen 
orduetan etengabe zerbitzatzen dituzten establezimenduak dira, barran edo mahaian 
azkar kontsumitzeko. 
c) Tabernak: batez ere edariak eta, hala badagokio, tapak, pintxoak, anoak edo 
ogitartekoak barran edo mahaian zerbitzatzen dituzten establezimenduak dira. 

24.  Jokabide arau-hausleak eragindako merkatuaren kontzeptua aztertutako arau-
hausteak benetako lehiaren baldintzetan ondorioak sortu dituen edo eragin ditzakeen 
produktuaren eta eremu geografikoaren araberakoa da. 
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Espediente honetan aztertzen den jokabidea GETABAT elkarteak elkarteari berari 
lotutako tabernei egindako prezio-gomendioa da. Beraz, eragindako produktu-
merkatua jatetxeena da, ostalaritza-merkatuaren azpimerkatuarena, zehazki, jatetxe, 
taberna eta kafetegiena. Jatetxeak ere sartzen dira, jantokiko taberna 
independentearen zerbitzua izan baitezakete.  

Bestalde, merkatu geografikoa Getariako udalerriko establezimenduak baino ez da.  

3. Merkatuaren ezaugarriak 

25.  Merkatuko datu nagusien analisiari dagokionez, EUSTATen Ostalaritza 
Zerbitzuen Inkestaren azken argitalpenaren arabera (2020), 8 urtez etengabe hazi 
ondoren, COVID-19 pandemiak % 47,4 murriztu zuen EAEko ostalaritzaren negozio-zifra 
2020an. 

Ostalaritzaren barruan, janariak eta edariak atala –jatetxeak, beste janari-zerbitzu 
batzuk eta edari-establezimenduak barne hartzen ditu– da nagusi: establezimenduen 
% 89,9, enpleguen % 89,7 eta fakturazioaren antzeko ehunekoa, % 88,7, hartzen ditu.  

26.  Hurrengo taulan, jatetxe-arloko zerbitzuen aldagai nagusiek 2015-2020 aldian 
izan duten bilakaera jaso da. Pandemiaren ondorioz sektoreak 2020an izan duen 
beherakada handia ikusten da. 

EAEko janarien eta edarien banaketaren aldagai nagusien bilakaera (mila eurotan) 
  2015 2016 2017 2019 2020 

Establezimenduak (kopurua)              12863                 12835                 12624                 12363               12155    

Langile okupatuak (kopurua)              50131                 51472                 54542                 56860               54256    

Negozio-zifra         3162726            3386927            3550237            3831511          2103554    

Ekitaldiko emaitza            132229               137630               142973               118020                 4368    

Iturria: Geuk egina, Eustaten datuetan oinarrituta. Zerbitzuen inkesta 

Hala ere, zifra horiek berreskuratu egin dira hurrengo urteetan; hala, 2021. urtean 
ostalaritza-zerbitzuetan metatutako salmentak % 16,2 igo ziren Euskal Autonomia 
Erkidegoan, eta berriz ere hazkunde-bideari ekin zitzaion, 2022an ere jarraitu zuena. 

27.  Getariako jatetxe-zerbitzuen eraginpeko merkatua, berriz, tokiko merkatua da, 
txikia, hurrengo taulako zifretan jasotzen den bezala. 

GETARIAKO JATETXEAK  
CNAE-2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5610 Jatetxeak eta janari-postuak 11 11 10 11 12 13 13 
5630 Edarien establezimenduak 16 16 15 11 11 8 10 

GUZTIRA 27 27 25 22 23 21 23 
Geuk egina, EUSTATen datuetatik abiatuta EAEko establezimenduak, udalerriaren, EJSN-2009ren eta aldiaren arabera 
Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda (JEGID) erreferentziako urteko urtarrilaren 1ean. 
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 EGITATEAK 

28.  2021eko abenduan, Getarian zabaldu zen udalerriko tabernetan kontsumitutako 
prezioen igoeraren berri, bai eta sare sozialetan prezio berrien zerrenda ere. 

Hazkunde horrek ezinegona sortu zuen udalerrian, eta hori LEAren webguneko 
lankidetza-postontzian jasotako salaketaren eta partikular batek Kontsumobiden 
egindako kontsultaren bidez gorpuztu zen. 

29.  2021eko abenduaren 3an albiste bat argitaratu zen Artzape aldizkari herrikoian, 
eta bertan honako hau adierazi zen (11-14 bitarteko orriak):  

Azken egunetan sare sozialen bidez zabaldu da Getariako ostalariek prezioak igotzeko asmoa 
dutela, baita prezio berrien zerrenda ere. Egoera horren aurrean, Getariako gazteek, Getaiko 
gaztiak sinadurapean, komunikatu bat zabaldu dute. 

Bertan, abenduaren 4an, goizeko 11:00etan, Getariako gaztetxean egingo den bilerara deitu 
dute. Komunikatuan azaldu dutenez, nahiz eta Getariako gazteen ekimena izan, gonbidapena 
irekita dago, getariar guztiek parte har dezaten. Deialdiaren sustatzaileek adierazi dutenez, 
bileraren helburua da bizilagunen iritziak eta proposamenak biltzea eta prezio altu horiei aurre 
egiteko beste aukera batzuk bilatzea. 

Bestalde, gaineratu dute “desadostasuna eta haserrea” nabarmenak direla bizilagunen artean, 
eta “batzuei igoera berri hori gehiegizkoa eta ulertezina iruditu zaigu. Are gehiago azken bi 
urteetan, ostalaritzak bizi izan dituen une latzak direla-eta, gure erantzuna eredugarria izan 
denean, elkarteak berak herritarrei eskatutako laguntzari dagokionez. (Azpimarratua gehitu da) 

30.  2022ko urtarrilaren 28an, Kontsumobidek ikuskapen bat egin zuen Getariako 11 
ostalaritza-establezimendutan.  

Kontsumobidek LEAri bidalitako informazioaren arabera, ikuskatutako sei 
establezimendutan LEAn salatutako prezio-kartela zuten (19-88 folioak). 

Gainera, ikuskapen-aktetan jasotakoaren arabera, ikuskatuetako bik adierazi zuten 
prezioen zerrenda GETABATen erabaki baten bidez onartu zela.  

31.  GETABATek 2009an eratu zenetik zituen aktak bidali zituen, LEAk eskatuta (93-
122 bitarteko folioak). 

GETABATek 2018ko otsailaren 12an egindako bileraren aktan, honako puntu hau 
jasotzen da gai-zerrendan: 4. Prezioak (prezioak). Aktaren laugarren orrialdean, 
aipatutako 4. puntua garatzen da, eta prezioak berrikusiko direla eta lotutako tabernei 
behin betiko zerrenda emango zaiela adierazten da. Prezioen aurreko berrikuspena 
2015ean egin zela ere adierazten da. 

4. PREZIOEN BERRIKUSPENA 
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 Edarien eta pintxoen prezioak tabernetan eguneratzeko beharra planteatzen da. 2015etik ez 
dira eguneratu. Talde batek prezioak berrikusiko ditu eta elkarteari atxikitako tabernei behin 
betiko zerrenda emango die. 
XXk jakinarazi du OCUko ikuskatzaileak prezioak ikuskatzen ari direla. Nahitaezkoa da lokalaren 
barruko zein kanpoko prezioak erakustea, betiere BEZa barne. Eta beharrezkoa da, halaber, tiketa 
ematea edari bakoitzean.  

32.  Ostalaritzako lau establezimenduk 2018ko prezioen zerrenda aurkeztu dute, 
2018ko otsailaren 12ko aktaren 4. puntuan aipatzen dena.  

 PROPOSATUTAKO KONPROMISOAK 

33.  GETABATek proposatutako konpromisoak honako hauek dira: 

1- GETABATek Ezohiko Batzar Nagusi bat deitzea proposatu du, espediente honen xede 
diren jokabideei, lehiaren gaineko eraginari eta jardunbide horiek amaitzeko eta 
merkatu-baldintzak berrezartzeko betebeharrari buruzko informazio zehatza emateko. 

2- GETABATek honako konpromiso hauek hartu ditu Ezohiko Batzar Nagusi horretan: 
GETABATek egindako gomendio kolektiboaren ondorioz argitaratu ziren ostalaritza-
establezimenduetako prezioen zerrendak berehala kentzeko, eta ostalaritza-
establezimendu bakoitzak aldi berean prezio berriak argitaratzeko, merkatuko 
baldintzekin bat etorriz. 

3- GETABATek konpromisoa hartzen du hurrengo bost urteetan (5 urte) batzarrean 
onartutako akten kopia LEAri bidaltzeko, elkarte horretan lehiaren aurkako izan 
daitezkeen erabakiak hartzen ez direla frogatzeko. 

4- GETABATek konpromisoa hartzen du bere kide guztiei informazioa emateko lehiaren 
zuzenbideko araudiaren edukiari buruz eta lehiari buruzko arauen aurkakoak izan 
daitezkeen jokabideei buruz, alde batetik, lehia murrizten duten jokabideak berriz gerta 
ez daitezen eta, bestetik, lehiaren inguruko arauak ezagutu eta errespetatzeko kultura 
ezar dadin. 

 ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

1. Itun bidez amaitzeari aplikatu beharreko araudia eta ebazteko 
eskumena duen organoa 

34.  LDLren 52. artikuluak hauxe ezartzen du: 

1. Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluak [LBNK] Ikerketen Zuzendaritzak proposatuta, 
debekatutako akordio eta praktiken inguruko zehapen-prozedura amaitzea ebatzi ahal izango 
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du, baldin eta ustezko arau-hausleek konpromiso batzuk hartzea proposatzen badute, eta horien 
bidez espedientea irekitzea eragin duten jokaerek lehian zituzten ondorioak konpontzen badira 
eta interes publikoa behar beste bermatzen bada. 
2. Konpromiso horiek lotesleak izango dira eta prozedurari amaiera ematen dion ebazpenean 
jasotzen direnetik aurrera izango dituzte ondorioak. 
3. Prozedura ezin izango da artikulu honetan zehazten den moduan amaitu, 50.4. artikuluan 
aurreikusitako proposamen-txostena aurkeztu eta gero. 

35.  Era berean, Lehiaren Defentsarako Erregelamenduaren 39. artikuluak hau 
ezartzen du: 

1. Uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 52. artikuluarekin bat etorriz, uztailaren 3ko 15/2007 
Legearen 50.4 artikuluan aurreikusitako txosten-proposamena aurkeztu aurretik, prozeduraren 
edozein momentutan, Ikerketa Zuzendaritzak erabakien eta debekatutako egintzei buruzko 
zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduketen hasiera erabaki ahal izango du, 
debekatutako jokaeren ustezko egileek proposatuta. Itun bidezko amaiera hasteari buruzko 
erabaki hori interesdunei jakinaraziko zaie eta, adieraziko zaie, halaber, prozeduraren gehieneko 
epearen zenbaketa etenda geratu den itun bidezko amaierara arte. 
2. Ustezko arau-hausleek konpromisoen proposamena aurkeztuko dute Ikerketa Zuzendaritzan, 
horrek itun bidezko amaieraren hasierako erabakian zehazten duen epean, zeina ezin izango den 
izan hiru hilabete baino gehiagokoa. Proposamen hori Lehiaren Batzorde Nazionaleko 
Kontseiluan aurkeztuko da jakinarazteko. 
3. Ustezko arau-hausleek konpromiso horiek aurkezten ez badituzte Ikerketa Zuzendaritzak 
adierazitako epean, itun bidez amaitzeko eskaeran atzera egin dutela ulertuko da eta zehapen-
prozeduraren izapideak egiten jarraituko da. Halaber, ustezko arau-hausleek eskaeran atzera 
egin dutela ulertuko da baldin eta, Ikerketa Zuzendaritzan konpromisoak aurkeztu eta 
zuzendaritzak konpromiso horiek espedientearen xede diren jokaeren ondoriozko lehiaren 
gaineko eraginak ez dituztela behar bezala ebazten edo interes publikoa ez dutela nahikoa 
bermatzen iritzi ondoren, arau-hausleek ez badituzte aurkezten Ikerketa Zuzendaritzaren ustez 
antzemandako arazoak konpontzen dituzten beste konpromiso batzuk, zuzendaritzak 
horretarako ezarritako epean. 
4. Konpromisoen proposamena Ikerketa Zuzendaritzak igorriko die gainerako interesdunei, 
adierazten den epean, egokiak direla uste duten beste alegazio argudiatu ahal izan ditzaten. 
5. Ikerketa Zuzendaritzak Lehiaren Batzorde Nazionaleko Kontseiluan [LBNK] aurkeztuko du itun 
bidezko amaieraren proposamena, onartzeko eta prozedurari amaiera ematen dion ebazpenean 
gehitzeko. Itun bidez amaitzeko proposamena jaso ondoren eta, hala denean, Europako 
Erkidegoaren Itunaren 81. eta 82. artikuluetan aurreikusitako lehiari buruzko arauak aplikatzeari 
buruzko 2002ko abenduaren 16ko Kontseiluaren 1/2003 (EE) Erregelamenduaren 11.4 artikuluan 
jasotakoarekin bat etorriz Europako Batzordeari jakinarazi ondoren, Lehiaren Batzorde 
Nazionaleko Kontseiluak hemen aipatzen direnak egin ahal izango ditu: 

a) Zehapen-espedientea itun bidez amaitzea ebatzi, aurkeztutako konpromisoak 
egokitzat hartuta. 
b) Aurkeztutako konpromisoek espedientearen xede diren jokabideek lehian izandako 
ondorioak behar bezala konpontzen ez dituztela, edota interes publikoa behar bezala 
bermatzen ez dutela ebatzi. Kasu horretan, epe bat eman ahal izango du, ustezko arau-
hausleek Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluari antzemandako arazoak 
konpontzeko konpromiso berriak aurkez diezazkioten. Baldin eta, epe hori igarotakoan, 
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ustezko arau-hausleek ez badituzte aurkezten beste konpromiso batzuk, egindako 
eskaera bertan behera uzten dutela ulertuko da, eta zehapen-prozedurarekin jarrai 
dezala eskatuko dio Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluak Ikerketa 
Zuzendaritzari. 

6. Prozedurari itun bidezko amaiera ematen dion ebazpenak, gutxieneko eduki gisa, hauek 
ezarriko ditu: 

a) konpromisoek behartutako aldeen identifikazioa, 
b) konpromisoak zer pertsona, lurralde eta eperekin lotuta dauden, 
c) konpromisoen xedea eta irismena, eta 
d) konpromisoak betetzearen zaintza-araudia. 

7.- Prozedurari itun bidez amaiera ematen dion ebazpena ez betetzea arau-hauste oso astuna 
izango da, uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 62.4.c) artikuluan ezarritakoaren arabera; horrek, 
halaber, hertsatzeko isunak jartzea ekar dezake, Lehiaren Defentsari buruzko Legearen 67. 
artikuluan eta Erregelamendu honen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz eta, hala denean, 
uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 1., 2. edo 3. artikuluak urratzeagatik zehapen-espedientea ireki 
daiteke. 

36.  LDLaren zortzigarren xedapen gehigarriaren arabera, legean LBNri eta haren 
zuzendaritza-organoei egiten zaizkien aipamenak, haien funtzioei, administrazio-
ahalmenei eta prozedurei buruzkoak, gaian eskumena duten autonomia-erkidegoetako 
instrukzio- eta ebazpen-organoenak ere badirela ulertuko da, LDLaren 13. artikuluan 
aurreikusitako eskumenen ingurukoak baldin badira. 

37.  Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 3.2 
artikuluak hauxe du ezarrita: LEAk zehatzeko prozedurak hasi, izapidetu eta ebatziko 
ditu lehia murrizten duten jokabideak xedetzat hartuta (hala nola kolusiozko jokabideak, 
posizio gailenaz abusatzea eta lehia askea faltsutzea interes publikoari eragiten dioten 
ekintza desleialengatik), lehia defendatzeko araudiak xedatzen duen bezala.  

Bestalde, lege-testu horren 10. artikuluak honako eginkizun hauek ezartzen dizkio LEKri: 

d) zehapen-prozeduraren itundutako amaiera ebaztea. 

38.  Horregatik, LEKi dagokio prozedura hau ebazteko eskumena. 

2. Aurkeztutako konpromisoen balioespena 

39.  Ikerketa Zuzendaritzak 2022ko maiatzaren 17an Lehiaren Euskal Kontseilu honi 
egindako itun bidez amaitzeko akordio-proposamenean, Ikerketa Zuzendaritzak 
ondorioztatzen du inplikatutako alderdiek aurkeztutako konpromisoek behar bezala 
konpontzen dituztela espedientearen xede diren jokabideen ondoriozko lehiaren 
gaineko ondorioak, eta, era berean, interes publikoa behar bezala bermatzen dela. 
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40.  Beraz, orain, LEK honi dagokio aztertzea, Ikerketa Zuzendaritzak adierazten duen 
bezala, ea betetzen diren itun bidez amaitzeko prozeduraren bidezkotasuna bermatzen 
duten alderdi formalak eta substantiboak, aplikatu beharreko araudiaren arabera. 

41.  Alderdi formalei dagokienez, proposamenak aipatu araudian ezarritako 
eskakizun guztiak betetzen dituela ondorioztatu behar da. Hala, zehapen-prozedura hau 
itun bidez amaitzeko jarduketak hasteko eskaerak LDLren 50.4 artikuluan xedatutako 
proposamen-txostena aurkeztu aurretik egin ziren; izan ere, Gertaerak Zehazteko Agiria 
idatzi aurretik ere aurkeztu ziren. 

Horri dagokionez, Auzitegi Gorenaren 2015eko urriaren 5eko epaiak 
(ECLI:ES:TS:2015:4126) hau ezarri zuen: 

Kasazioaren bigarren arrazoia Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 52.2 
artikulua haustean oinarritzen da, eta ez du aurrera egiterik; izan ere, gure ustez, instantzia-salak 
lege-xedapen hori zentzuz aplikatu du. Honako hau ezartzen du zehazki: «Prozedura artikulu 
honetan ezarritako moduan amaitzea ezin izango da adostu behin 50.4 artikuluan aurreikusitako 
proposatutako txostena egin ondoren». Izan ere, defendatzen denez, zehapen-eskaera itun bidez 
amaitzeko eskaera egiteko aukera espedientearen instrukzioa amaitzen denean amaitzen da, bat 
egiten duena ebazpen-proposamenaren formulazioarekin, aipatutako lege-manutik eta Lehia 
Defendatzeko Erregelamenduaren 39.1 artikulutik argi eta garbi ondorioztatzen den bezala. 
Artikulu horrek ezartzen duenez, «15/2007 Legearen 50.4 artikuluan aurreikusitako proposamen-
txostena egin baino lehen, Ikerketa Zuzendaritzak, debekatutako jokabideen ustezko egileek 
proposatuta, itun bidezko amaiera lortzeko jarduketak abiatu ahal izango ditu edozein 
momentutan», betiere, Kode Zibilaren 3. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 
Hori dela eta, ez gatoz bat merkataritza-sozietate errekurtsogilearen defentsa abokatuak 
darabilen honako argudioarekin: «Prozedura izapidetzeko hasierako unea arautzen duten arauen 
arrazoizko interpretazio bakarraren ondorioz, interesdunak izapide honen eskaera egiteko 
termino bakar bat finkatzen da, eta hori bat dator Ikerketa Zuzendaritzak egindako txosten-
proposamena Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseilura bidaltzearekin». Izan ere, gure ustez, 
behin zehapen-espedientearen instrukzioa amaituta eta Ikerketa Zuzendaritzak ebazpen-
proposamena formalizatuta, prozedura itun bidez amaitzeko eskaera aurkezteko epea amaitu 
egin da. 

Beraz, zehapen-prozedura hau itun bidez amaitzeko jarduketak hasteko eskaerak une 
prozesal egokian egin ziren.  

42.  Alderdi substantiboei dagokienez, kontuan izan behar da espedientea irekitzea 
eragin zuten gertaerak LDLren 1. artikulua urratu izanaren arrazoizko zantzuak egotea 
izan zirela. Espedientea irekitzea eragin zuen jokabidea GETABAT elkarteak bere 
erakundearen barruan egindako gomendio kolektiboa izan zen, Getariako jatetxeetako 
edarien prezioak igotzeko, nahiz eta elkarteko kide guztiek ez zuten kasurik egin. 
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43.  Jokabide hori arau-hauste oso larritzat jotzen du LDLk, eta, beraz, bereziki 
garrantzitsua da prozedura ixteko salbuespenezko bidea erabiltzea komeni den 
baloratzea, LDLk gaitutako amaiera itunduaren bidetik. 

44.  Horri dagokionez, adierazi behar da, batzuetan, lehiaren agintaritzek, balorazio 
eta haztapen egokiak egin ondoren, kasu horietan ere ebatzi dutela itundutako amaiera. 

LEA/AVCk bide horretatik amaitu zuen 2/2013 zehapen-espedientea (BIDASOA 
BEHEREKO EHORZTETXEAK), LDLren 1. artikuluan tipifikatutako jokabideengatik 
abiarazia, uste baitzuen inplikatutako alderdiek hartutako konpromisoak egokiak zirela 
merkatu horretako lehia-arazoak konpontzeko: 

Aurkeztutako konpromisoak onargarritzat hartzen dira. Izan ere, alde batetik, espedientea eragin 
zuten lehiaren inguruko jokabide murriztaileak ezabatzen dira, eta, bestetik, interes orokorrerako 
onura sortzen da, lehia sustatzeaz gain, erabiltzaileek ehorzketa-zerbitzuen hornitzailea 
erabakitzeko aukera erreala ere bultzatzen baita. 
Konpromiso horiek ezabatu egiten dute aseguru-erakundeak zuen eskaria desbideratzeko 
gaitasuna. Inguruko ehorztetxeek, aldi berean, konpainiari zerbitzua zein preziotan eman 
erabakitzeko informazio egokia eta nahikoa dutela ziurtatzen dute. 
Aseguru-etxeak jakinarazitako zenbatekoa, legeak baimentzen duen bezala, ehorztetxeak 
konpainiari zerbitzuak eskaini diezazkiokeen gehieneko muga izango da. Ehorztetxe guztientzat 
gehieneko muga berdina egotea pizgarri izan daiteke ehorztetxeen arteko lehia sustatzeko 
aseguru-etxeari dagokionez. Konpromisoen bidez, gainera, ez da informaziorik trukatuko 
lehiakideen artean, aseguru-konpainiak Legeak babestutako gehieneko prezioaren baldintzak 
beteko dituen ehorztetxeak kontratatuko dituela bermatuko da, eta aseguru-konpainiak eskatzen 
zuen gutxieneko prezioaren eskakizuna desagertuko da. 
Egoera horrek gardentasuna sortzen du merkatuan, eta erabiltzaileei aukera ematen die 
kontratazio-erabakiak hartzeko (zerbitzu batzuenak edo besteenak, ehorztetxeen arabera, 
asegurua kontratatu ondoren eta aseguru bat kontratatzearen komenigarritasunaren arabera), 
haien ekintzen ondorioak behar bezala ezagututa. 
Ondoriozta daiteke aurkeztutako konpromisoek espedientea abiarazi zuten lehia-arazoak 
konpontzea dakartela, eta ondorio positiboak dituztela interes orokorrean. 

45.  Era berean, LEAk bide horretatik amaitu zuen 363-SAN-2019 BILBOKO BIZITEGI-
ALOKAIRURAKO HIGIEZINEN BITARTEKARITZAKO ZERBITZUAK zehapen-espedientea, 
enpresa ugariri irekitakoa, amaiera itunduko hiru ebazpenen bidez: Lehiaren Euskal 
Kontseiluaren 2021eko uztailaren 28ko Ebazpena, Lehiaren Euskal Kontseiluaren 
2021eko abenduaren 20ko Ebazpena eta Lehiaren Euskal Kontseiluaren 2022ko 
uztailaren 22ko Ebazpena. 

46.  Halaber, MLBNk bukatutzat eman zuen S/DC/0573/16 ZERBITZU 
ODONTOLOGIKOAK espedientea, Kontseiluak 2021eko otsailaren 9an onartutako 
ebazpenaren bidez. Espedientea LDLren 1. artikuluan sar zitezkeen gertakariengatik ireki 
zen eta gertakariok zerbitzu odontologikoak ematea zaildu zezaketen marka 
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komertzialeko kliniken jokabide koordinatuak eta gomendio kolektiboak izan zitezkeen 
argitzea zuen helburu, horrek prestazio mota horiek merkatutik kanporatzea eragin 
baitzezakeen. Azkenean, baina, MLBNk bukatutzat eman zuen espedientea, 
aurkeztutako konpromisoek espedientea irekitzea eragin zuten jokabidetako bakoitzari 
lotuta identifikatutako lehia arazoak behar bezala konpontzen zituztela eta interes 
publikoa babesten zutela iritzita. Are gehiago, 2021eko irailaren 14ko Ebazpena, 
S/DC/0006/20 MAQUINARIA GARRIDO espedientearen harira emana. 

47.  Beraz, bete beharreko funtsezko alderdiei buruzko azterketa egin behar da. 
Alderdi horiei dagokienez, honako hau baloratu behar da: berez agortzen ez den 
jokabide baten aurrean gaude; ezin da ulertu jokabide horrek jatetxe-arloko zerbitzuen 
merkatuaren zati esanguratsu bati eragin dionik, sei establezimenduk bakarrik baitzuten 
prezioen zerrenda; eta, gainera, ez da egiaztatu GETABAT lehenago LEAk edo lehiaren 
defentsarako beste agintaritza batek antzeko jokabideak egiteagatik debekatutako 
jarduera baten erantzule deklaratu dutenik. 

48.  Aurkeztutako konpromisoen egokitasunari dagokionez, adierazi behar da 
lehenak, hau da, bazkideei espedientea irekitzea eragin duten jokabideen berri 
xehetasunez emateko Ezohiko Batzar Orokorra deitzeak, aukera emango diela 
udalerriko jatetxe-arloko establezimenduei zuzenean ezagutzeko LEAk GETABATek 
egindako jarduketei buruz egindako balorazioa. Hori dela eta, establezimendu horiek 
etorkizunean ez dute onartuko prezioen gomendio kolektiborik –GETABATek edo 
sektoreko ezein elkartek egin dezaketena–, eta, hala badagokio, praktika hori 
debekatuta dagoela jakinarazi ahal izango da. Beraz, Lehiaren Euskal Kontseiluak uste 
du konpromiso egokia dela. 

49.  Bigarren konpromisoa da prezio-zerrendak kentzea oraindik dituzten 
establezimenduetan, eta aldi berean argitaratzea prezioen zerrenda berriak, merkatuko 
baldintzen arabera. 

Lehia defendatzearen helburu nagusiak merkatuetako lehia eraginkorra zaintzea eta, 
hala badagokio, berrezartzea dira. Aztertutako kasuan, funtsezkotzat jotzen da 
Getariako jatetxeek beren prezioak banaka erabakitzea, inolako gomendio edo 
hitzarmenik gabe. Horrenbestez, konpromiso egokitzat jotzen da lortu nahi den 
helbururako, bai GETABATek egindako gomendio kolektiboaren ondorioz argitaratutako 
prezioen zerrendak kentzea, bai udalerriko ostalaritza-establezimenduei helaraztea 
gomendio hori lehiaren araudiaren aurkakoa dela, eta jakinaraztea prezioak modu 
independentean erabaki behar dituztela negozio bakoitzean, merkatuan duten 
posizionamendu-estrategiaren arabera. 
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50.  Hirugarrenik, GETABATek konpromisoa hartzen du hurrengo bost urteetan 
batzarrean onartutako akten kopia LEAri bidaltzeko, elkarte horretan lehiaren aurkako 
izan daitezkeen erabakiak hartzen ez direla frogatzeko. 

Konpromiso horrek erraztu egiten du LEAren zaintza-lana; izan ere, aukera ematen du 
egiaztatzeko GETABAT elkartearen jarduketak haren estatutuetan ezarritako 
funtzioetara mugatzen direla eta ez direla prezioekin lotutako neurriak edo lehia 
murrizten duten beste batzuk hartzen. Bestalde, proposatutako 5 urteko epeak 
nabarmen gainditzen du lehiaren agintaritzek amaiera itunduko ebazpenetarako 
komenigarritzat jotzen duten bi urteko gutxienekoa. Beraz, egokitzat jotzen da. 

51.  Azkenik, GETABATek konpromisoa hartzen du bere kide guztiei informazioa 
emateko lehiaren zuzenbideko araudiaren edukiari buruz eta lehiari buruzko arauen 
aurkakoak izan daitezkeen jokabideei buruz, alde batetik, lehia murrizten duten 
jokabideak berriz gerta ez daitezen eta, bestetik, lehiaren inguruko arauak ezagutu eta 
errespetatzeko kultura ezar dadin. 

Konpromiso hori betetzen dela LEAk egiaztatuko du elkarteak bidalitako akten bidez, 
eta, lehen konpromisoak bezala, etorkizunean jokabideak errepikatzeko disuasio-
konpromiso gisa balio ahal izango du, bai eta elkarteko kideek lehiari buruzko araudiaren 
balizko ez-betetzeak hauteman ahal izateko ere. 

52.  Azpimarratu behar da prezioa dela kontsumitzaileek eta erabiltzaileek 
kontsumituko dituzten ondasunak eta zerbitzuak hautatzeko orduan kontuan hartzen 
duten faktore garrantzitsuenetako bat. Beraz, Getariako jatetxeetan prezio-lehia 
berrezartzeak mesede egingo die azken kontsumitzaileei; izan ere, prezioak jaistea ekar 
dezake, baita emandako zerbitzuen kalitatea hobetzea ere, establezimenduek ahalegin 
handiagoa egin beharko baitute bezeroak erakartzeko.  

Ondorenez, itun bidez amaitzeko eskaera egin duenak –GETABAT– proposatutako 
konpromisoak aztertu ondoren, ondorioztatzen da horiek konpontzen dituztela 
espedientearen xede diren jokabideen ondoriozko lehiaren gaineko ondorioak, eta, era 
berean, interes publikoa behar bezala bermatzen dela. Bestalde, uste da hartutako 
konpromisoak erraz eta azkar ezartzeko modukoak direla, eta, beraz, konpromisoak 
ezarri ondoren merkatuan berehala izango lituzketela ondorioak. 
Ildo horretan, konpromisoak egokiak dira udalerriko jatetxe-arloko establezimenduen 
merkatuko lehia berrezartzeko eta prezioak establezimendu bakoitzak bere aldetik 
erabaki ditzan lortzeko. 

53.  Aurreko guztiagatik, eta administrazio-eraginkortasunaren printzipioan 
oinarrituta, instrukzio-izapideak murriztea eta zehapen-espedientea ebazteko epeak 
laburtzea errazten duenez, komenigarritzat jotzen da espedientea itun bidez amaitzea. 
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 LEHIAREN EUSKAL KONTSEILUAREN EBAZPENA 

LEHENENGOA: LEA/AVC 534-SAN-2021 zehapen-prozedurari itun bidezko amaiera 
ematea ebaztea, izaera loteslearekin, Lehiaren Defentsari buruzko 15/2007 Legearen 
52. artikuluan aurreikusitakoaren babesean, honako elkarte honen kasuan: GETARIAKO 
TABERNEN BATZORDEA (GETABAT). 

Horretarako, ebazpen honen eranskinean bildu diren elkarteak proposatutako 
konpromisoak kontuan izango dira. 

BIGARRENA: Hitzartzea aipatutako elkarteak bete egingo dituela ebazpen honen 
eranskinean jasotako konpromisoen proposamenean ezarritako betebeharrak, itun 
bidez amaitzeko akordioa behar bezala beteko dela ziurtatzeko.  

HIRUGARRENA: GETABAT elkarteari agintzea dei dezala lehen eta bigarren 
konpromisoetan aipatzen den Ezohiko Batzar Orokorra, gehienez ere hiru hilabeteko 
epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.  

LAUGARRENA: GETABAT elkarteari agintzea Ikerketa Zuzendaritzari jakinaraz diezaiola 
konpromiso guztiak bete dituela, konpromiso horiek gauzatu eta gehienez ere 
hilabeteko epean. 

BOSGARRENA: Konpromisoak ez betetzea arau-hauste oso astuntzat joko da, Lehiaren 
Defentsari buruzko Legearen 62.4 c) artikuluan eta Lehiaren Defentsarako 
Erregelamenduaren 39.7 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, zeinak zehapen-
espediente bat hastea ekar bailezake, bai eta hertsapen-isunak jartzea ere, betetzen 
dela ziurtatzeko. 

SEIGARRENA: Ikerketa Zuzendaritzari ematea itun bidezko amaieraren adostasuna 
zaintzeko ardura, eta, ondorioz, lortutako konpromisoena eta ezarritako obligazioena 
ere bai. 

Jakinaraz bekie ebazpen hau LEA/AVCren Ikerketa Zuzendaritzari, MLBNko Lehiaren 
Zuzendaritzari eta interesdun guztiei, eta adieraz bekie Ebazpen honek administrazio-
bidea amaitzen duela, eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ipin dezaketela EAEko 
Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, 
jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. 
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 I. eranskina: GETABAT-EN KONPROMISO-PROPOSAMENA 

Lehenik eta behin, GETABATek Ezohiko Batzar Nagusi bat deitzea proposatu du, 
espediente honen xede diren jokabideei, lehiaren gaineko eraginari eta jardunbide 
horiek amaitzeko eta merkatu-baldintzak berrezartzeko betebeharrari buruzko 
informazio zehatza emateko. 

Bigarrenik, GETABATek honako konpromiso hauek hartu ditu Ezohiko Batzar Nagusi 
horretan: GETABATek egindako gomendio kolektiboaren ondorioz argitaratu ziren 
ostalaritza-establezimenduetako prezioen zerrendak berehala kentzeko, eta ostalaritza-
establezimendu bakoitzak aldi berean prezio berriak argitaratzeko, merkatuko 
baldintzekin bat etorriz. 

Hirugarrenik, GETABATek konpromisoa hartzen du hurrengo bost urteetan (5 urte) 
batzarrean onartutako akten kopia LEAri bidaltzeko, elkarte horretan lehiaren aurkako 
izan daitezkeen erabakiak hartzen ez direla frogatzeko. 

Azkenik, GETABATek konpromisoa hartzen du bere kide guztiei informazioa emateko 
lehiaren zuzenbideko araudiaren edukiari buruz eta lehiari buruzko arauen aurkakoak 
izan daitezkeen jokabideei buruz, alde batetik, lehia murrizten duten jokabideak berriz 
gerta ez daitezen eta, bestetik, lehiaren inguruko arauak ezagutu eta errespetatzeko 
kultura ezar dadin. 
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