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I. EGITEZKO AURREKARIAK 

1. 2022ko abenduaren 5ean, Bermeoko Udalak igorritako jakinarazpen bat sartu zen 
LEAren posta korporatiboan, 11:09an. Jakinarazpenean, Bermeoko Udalak adierazi 
zuenez, udalak berak kartelak itsasteko eta liburuxkak, inprimakiak eta bestelako 
publizitate-materialak postontzietan banatzeko deitutako lizitazioan kolusiozko akordio 
bat izan omen da. Honela zioen jakinarazpenak1: 

«Egun on: Izapidetzen ari garen kontratu baten inguruan, zuen iritzia jaso nahiko genuke 
kolusiozko praktiken susmoa sortu duten agiri batzuen inguruan. Atxikita bidaltzen dizuet 
Kontratazio-mahaiaren azken akta berau erabakiz. Hori horrela, gustatuko litzaiguke dagokion 
dokumentazio guztia bidaltzeko, prozedura egokia zein den adieraztea. Eskerrik asko,» 
 
 
 
 

2. 2022ko abenduaren 5ean, 11:47an, Bermeoko Udalaren beste jakinarazpen bat jaso 
zen. Honela zioen2: 

«Egun on, berriro: 
Atxikita bidaltzen dotsuet A eta B artxiboen dokumentazioa. 
Gaiaren laburpena honakoa da: 
- Aurkezten diren 3 enpresetatik 2k (E.E eta Mediapost Spain SL), proposamen ekonomiko berdina 
aurkezten dabe. 
- Desenpaterako errekerimendua eginda, Mediapost Spain SL enpresa ateratzen da esleipendun 
moduan. 
- Azken honeri, esleipenerako dokumentazioa eskatzen zaionean, E.E azpikontratuko duela 
adierazten du. 
Edozein zalantza edo dokumentazio gehigarri behar ezkero, jarri gurekin kontaktuan. 
Eskerrik asko,» 

3. Jasotako dokumentazioa aztertu dugu eta ikusi dugu aipatu lizitazioak 2 lote dituela: 

- 1. lotea: Postontzitako banaketa (buzoneoa) etxebizitza eta merkataritza-
establezimenduetan 
- 2. lotea: Bermeoko atarietan / bide publikoan kartelak jartzea eta kentzea 
 

                                                      
1 Jatorrizkoa (euskaraz): 

2 Jatorrizkoa (euskaraz): 
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4. 1. lotean MEDIAPOST SPAIN SL eta EE enpresak lehiatu ziren, eta eskaintza 
ekonomiko berbera aurkeztu zuten biek ala biek (5.423,00 €, BEZa kanpo). 

 

5. 2. lotean MEDIAPOST SPAIN SL eta EE enpresak lehiatu ziren, eta eskaintza 
ekonomiko berbera aurkeztu zuten biek (8.337,60 €, BEZa kanpo), bai eta ORKATZ SL 
enpresa ere. Azken hori kanpoan utzi zen, ez baitzion erantzun dokumentazioa 
elektronikoki sinatzeko bidali zitzaion errekerimenduari. Hirugarren enpresak eskaintza 
ekonomiko txikiagoa aurkeztu zuen (8.211,00 €, BEZa kanpo). 

6. Gainera, MEDIAPOST SPAIN SL enpresak adierazi zuen EE enpresari azpikontratatuko 
zizkiola jarraian adierazten diren lanak, baldintza hauetan: 

“Lanak: Buzoneoa eta kartelak jartzea eta kentzea. 
Lanen prezioa: aurkeztutako tarifen % 85. 
Prezioa ordaintzeko baldintzak: transferentzia, faktura-datatik 30 egunera. 
Lanak egiten hasteko eguna: Bermeoko Udalarekin lanean hasteko eguna” 

7. 2022ko abenduaren 9an, Ikerketa Zuzendaritzak erabaki zuen informazio erreserbatu 
bat hastea zehapen-prozedura hasi baino lehen, ikusteko ba ote zegoen lehiaren 
defentsarako araua urratu izanaren zantzurik, Bermeoko Udalak kartelak itsasteko eta 
liburuxkak, inprimakiak eta bestelako publizitate-materialak postontzietan banatzeko 
deitutako lizitazioan, Lehiaren Defentsarako Legearen 49.2 artikulua bete beharrez. 

«49. artikulua. Prozedura hastea 
[…] 
2. Agian arau-hausteren bat izan dela jakinez gero, Ikerketen Zuzendaritzak isilpean informazioa 
eskuratzen hasteko aukera izango du, baita gertakari horretan parte hartu duten enpresen 
egoitzetan ikertzeko ere, zehapen-espediente bat izapidetzen hasi aurretik, horretarako 
arrazoirik dagoen edo ez erabakitzeko modua izateko.» 

8. 2023ko urtarrilaren 5ean, Ikerketa Zuzendaritzak erabaki zuen baimena ematea 
MEDIAPOST SPAIN SL eta EE enpresen egoitzetan ikuskapena egiteko (eta horien 
enpresa nagusietan, filialetan edo ikertutako enpresen enpresa-talde beraren parte 
diren enpresetan), Merkataritza Kodearen 42. artikuluaren ildotik, horien eta ikertutako 
egitateen artean zuzeneko lotura bat egon litekeenez. 

9. 2023ko urtarrilaren 13an, Bilboko administrazioarekiko auzien 5. epaitegiak, 2/2023 
autoan, baimena eman zuen higiezin horietan sartzeko, ikuskapena egin aldera. 

10. 2023ko urtarrilaren 17an sartu ziren aipatu lokaletara,eta ikuskatzen jardun ziren.  

11. Egindako ikuskapenetan, ez zen inolako dokumentaziorik jaso, ez paperean, ez 
formatu elektronikoan.  
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12. 2023ko otsailaren 20an, Ikerketa Zuzendaritzak zehapen-espedienterik ez hasteko 
eta salaketa artxibatzeko proposamena egin zuen. 

II. ENPRESAK 

13. EE (NAN zenbakia: xxxxxxx) enpresari autonomo bat da, eta egoitza Bermeon 
(Bizkaia) dauka. Baliabideak eta bitartekoak antolatzen ditu publizitate-materiala 
banatzeko zerbitzuak egiteko. 

14. MEDIAPOST SPAIN SL (IFZ: B85543304) enpresak Aparcabisa industrialdean du 
egoitza soziala (Trapagaran, 48510, Bizkaia). Edozein motatako publizitate-materiala 
banatzen eta biltegiratzen du. 

15. 2017ko ekainaren 1ean, MEDIAPOST SPAIN SLk eta EEk kontratu bat sinatu zuten 
azken horrek doako prentsa, telefono-gida eta edozein motatako publizitate-material 
edo merkantzia entregatzeko lanak egin zitzan. 

III. ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

1. Aztertutako jokabideak 

16. Lehiaren Defentsarako Legearen 1.1 artikuluari jarraikiz, debekatuta dago taldeko 
akordio, erabaki edo gomendio oro, edo hitzartutako praktika edo nahita paraleloa den 
jarduera oro, horien helburua ondorengoa bada edo izan badaiteke: merkatu nazional 
osoan edo zati batean lehia eragotzi, murriztu edo faltsutzea; bereziki ondorengo 
akordio edo erabaki motak egongo dira debekatuta: 

a) Salneurriak edo beste merkataritza- edo zerbitzu-baldintza batzuk zuzenean edo zeharka 
finkatzea. 
b) Produkzioa, banaketa, garapen teknikoa edo inbertsioak mugatu edo kontrolatzea. 
c) Merkatua edo hornigai-iturriak banatzea. 
d) Merkataritza- edo zerbitzu-harremanetan, baldintza ezberdinak ezartzea baliokideak diren 
prestazioentzat, eta horrek lehiakide batzuei desabantailak eragitea beste batzuen aurrean. 
e) Kontratuak hitzartu ahal izateko beste prestazio osagarri batzuk eskaintzeko baldintza jartzea, 
baldin eta prestazio horien ezaugarriengatik edo merkataritzako ohiturengatik hori eskatzeak ez 
badu zer ikusirik kontratuen helburuarekin. 
 

17. Bermeoko Udalak igorritako informazioa aztertu ondoren, ondorioztatu dugu 
badaudela zantzuak pentsatzeko MEDIAPOST SLk eta E.Ek akordio bat egin zutela 
Bermeoko Udalak deitutako lizitazioa banatzeko (kartelak itsasteko eta liburuxkak, 
inprimakiak eta bestelako publizitate-materialak postontzietan banatzeko).  
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Horrexegatik  baimendu zuen LEAko Ikerketa Zuzendaritzak bi enpresen egoitzak 
ikuskatzea, informazio erreserbatuaren barruan, aipatu akordioen zuzeneko zantzuak 
aurkitzeko. 

18. Ikuskapen horietan ez zen inolako akordioren inolako frogarik aurkitu. Ondorioz, ezin 
izan da egiaztatu ikertu eta ikuskatutako enpresek lehia mugatzeko jarduketarik egin 
dutenik; beraz, errugabetasun-presuntzioren printzipioa betez, ez da zehapen-
espedienterik abian jarriko, prezio berdinak eskaini dituztela-eta. 

19. Izan ere, errugabetasun-presuntziorako eskubidea printzipio unibertsala da, 1948ko 
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 11. artikuluan eta 1950eko Europako 
Kontseiluaren Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Hitzarmenaren 
6.2 artikuluan aitortua. Europar Kontseiluaren Hitzarmenari atxikitzeko mandatua 
Europar Batasunaren Tratatuaren 6. artikuluko 2. apartatuan sartu zuen Europar 
Batasunak (8. protokoloan zehaztutako moduan), Lisboako Tratatuak (2007ko abenduak 
13) sartutako aldaketen ondorengo bertsio bateratuan. 

20. Halaber, Konstituzioaren 24.2 artikuluak dio herritar guztiek dutela errugabetasun-
presuntziorako eskubidea. 

21. Alde horretatik, LDLek ez du froga-arloko arau espezifikorik. Hala, modu osagarrian 
aplikatuko da, LDLaren 45. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 77. 
artikulua (Frogabideak eta frogaldia) eta 78. artikulua (Froga egitea); hori dena, lege 
horren 53.2.b) artikuluan zehapen-prozedura administratiboetarako jasotako 
errugabetasun-presuntzioaren printzipioan oinarrituta. 

22. Era berean, Kontseiluaren 2002ko abenduaren 16ko 1/2003 (EE) Erregelamenduak –
tratatuaren 81. eta 82. artikuluetan aurreikusitako lehiari buruzko arauak aplikatzeari 
buruzkoak– 2. artikuluan xedatzen duenez, tratatuaren 81. eta 82. artikuluak 
aplikatzekoak dituzten prozedura nazional eta erkide guztietan, arau-haustearen froga 
ematearen karga arau-haustea alegatzen duen alderdiari edo agintariari dagokio. Oro 
har, EBren zuzenbideak uste du froga-kontuak estatu kide bakoitzaren zuzenbideari 
dagozkiola, bere autonomia prozesalean oinarrituta. 

23. Horri dagokionez, Auzitegi Orokorraren 2011ko urriaren 25eko epaiak (ECLI:EU:T: 
2011:621) honako hau ezartzen du: 

Frogari buruzko gogoeta orokorrak 
90. EEren 81. artikuluko 1. apartatuko arau-hauste baten froga aurkezteari dagokionez, 
gogorarazi behar da Batzordeari dagokiola aurkitzen dituen arau-hausteak frogatzea eta arau-
haustea dakarten egitateak existitzen direla juridikoki behar bezala egiaztatzen duten frogak 
aurkeztea (Justizia Auzitegiaren epai hauetan: 1998ko abenduaren 17koa, 
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Baustahlgewebe/Batzordea, C‑185/95 P, Rec. p. I -8417, 58. apartatua, eta 1999ko uztailaren 
8koa, Batzordea/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, 86. atala). 
(…) 
94. Izan ere, azken egoera horretan, errugabetasun-presuntzioa kontuan hartu behar da, Giza 
Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenaren 6. artikuluaren 2. 
apartatuan jasota dagoen bezala (Hitzarmen hori 1950eko azaroaren 4an sinatu zen Erroman); 
izan ere, Batasunaren ordenamendu juridikoak babesten dituen oinarrizko eskubideetako bat da 
Justizia Auzitegiaren jurisprudentziaren arabera. Eta berretsi egiten dute, gainera, Europako Agiri 
Bakunaren Hitzaurreak eta Europar Batasunaren Tratatuaren 6. artikuluko 2. apartatuak, bai eta 
Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 47. artikuluak ere (Nizan 2000ko 
abenduaren 7an aldarrikatua –EBEO C 364, 1. or.–). Kontuan hartuta aztertutako arau-hausteen 
izaera zer-nolakoa den, eta dagozkien zehapenen izaera eta larritasun-maila, errugabetasun-
presuntzioa aplikatuko zaie, halaber, enpresei aplika dakizkiekeen lehiari buruzko arauen 
urraketei buruzko prozedurei ere, isunak edo hertsatzeko isunak ekar ditzaketenean. Ikus, ildo 
horretan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epai hauek: 1984ko otsailaren 21ekoa, Öztürk, 
A seriea, 73. zk. eta 1987ko abuztuaren 25ekoa, Lutz, A seriea, 123-A zk.; bai eta, Justizia 
Auzitegiarenak ere: 1999ko uztailaren 8koa, Hüls/Batzordea, C‑199/92 P, Rec. p. I‑ 4287, 149 eta 
150. atalak, eta Montecatini/Batzordea, C-235/92 P, Rec. p. I-4539, 175. eta 176. atalak. 

24. Ildo horretan, LDLaren 1. artikulua aplikatzeari dagokionez, lehiaren arloko zehapen-
prozedurek Europako gutxieneko estandarrak jaso behar dituzte froga-arloan, Europako 
zuzenbidearekiko koherentziari eusteko. Hala, Konstituzio Auzitegiak aitortu duenez, 
errugabetasun-presuntziorako eskubidea guztiz aplikagarria da zehapen-eremuan, eta 
aurretiazko froga-jarduera batean oinarritzen ez den zehapenik ez pairatzeko eskubidea 
bermatzen du. Horrek praktikan esan nahi du frogaren zama alderdi salatzaileari 
dagokiola, inor ez dagoenez bere errugabetasuna frogatzera behartuta; izan ere, hori 
probatio diabolica eskatzearen parekoa izango litzateke, eta debekatuta dauka 
zuzenbideak. 

2. Ebazpena emateko eskumena duen organoa 

25. LDLaren 49.3 artikuluan xedatu denez, MLBNko Kontseiluak, Ikerketa Zuzendaritzak 
proposatuta, lege horren 1., 2. eta 3. artikuluek debekaturiko jokabideak ustez izanaren 
ondoriozko prozedurak ez hastea erabaki dezake, baita horien jarduerak artxibatzea ere, 
baldin eta legea haustearen inguruko zantzurik ez dagoela irizten badio. 

26. Era berean, otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuaren bidez onartutako Lehiaren 
Defentsarako Araubidearen 27. artikuluak ezartzen duenez, MLBNko Kontseiluak 
prozedura ez hastea eta jarduketak 15/2007 Legearen 49.3 artikuluan ezarritako 
baldintzetan artxibatzea erabaki ahal izateko, Lehia Zuzendaritzak jasotako salaketa, 
aurretiaz egindako jarduketak eta, hala badagokio, artxibatzeko proposamena 
helaraziko dizkio. 

27. LDLren zortzigarren xedapen gehigarriak honako hau dio: 



 

 
8 

«Lege honetan Lehiaren Batzorde Nazionalari [gaur egungo MLBN] eta bere zuzendaritza-
organoei egiten zaizkien aipamenak, hain zuzen ere eginkizun, administrazio-ahalmen eta 
prozedurei buruzkoak, autonomia-erkidegoetan arlo horretako eskumenak dituzten instrukzio- 
eta ebazpen-organoei ere egiten zaizkiela ulertuko da, aipamen horiek lege honen 13. artikuluan 
aurreikusitako eskumenen ingurukoak direnean.» 

28. Bestalde, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 10. 
artikuluak ezartzen dituen Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunen artean, ezartzen 
du administrazioak bere kabuz hasitako jarduketak edo salaketak artxibatzea ebatzi 
behar duela, hala egin behar denean, zehapen-espediente bihurtu baino lehen. 

29. Aurrekoarekin bat eginez, eta, txostenean oinarrituta, Ikerketa Zuzendaritzak 
zehapen-espedienterik ez hasteko eta espedientea artxibatzeko proposamena egin du 
2023ko otsailaren 20an. Kontseilu honek Ikerketa Zuzendaritzaren aipatutako 
proposamena onartu du, ez baitago arau-hausteen zantzurik. Ondorioz, ezin da 
zehapen-espedienterik hasi aipatutako 27. artikuluko bigarren atalarekin bat eginez. 

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

IV. EBAZTEN DU: 

LEHENENGOA: Zehapen-prozedurarik ez hastea eta egindako eta bideratutako 
jarduketak artxibatzea, MEDIAPOST SPAIN SL (IFZ: B85543304) eta E.E enpresek 
Lehiaren Defentsarako uztailaren 3ko 15/2007 Legea urratu izanaren zantzurik egiaztatu 
ez delako. 
 
BIGARRENA: Jakinaraz bekie ebazpen hau LEAren 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 jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. 
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