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Presidentearen
agurra

2021. urtea funtsezkoa izan da Lehiaren Euskal Agintaritzarentzat (LEA/AVC) eta 2018-2022 aldirako definitutako Plan Estrategikoa betetzeko; izan ere, ekitaldi horretan, erakunde autonomoaren jarduera Nazio Batuen
Garapen Iraunkorrerako Helburuekin (GIH) lerrokatu zen,
eta alderdi hori garrantzitsua da LEA/AVCren jarduerak
gizartean eta ekonomian duen eragina neurtzeko.
Halaber, nolabaiteko normaltasuna berreskuratzeko
urtea izan zen, eta LEA/AVCren helburuetako bat pandemiak baztertutako jarduerei berriro ekiten laguntzea
izan zen. Ildo horretan, LEA/AVCk enpresa- eta erakunde-sektorearekin elkartzeko foroak egitea sustatu zuen,
eta, besteak beste, Europako Batzordearen programaren
esparruan bi ekitaldi antolatu ziren: Industry Week.
LEA/AVCk jarraipena eman zion erakunde-mailako lanari,
eta, beste ekintza batzuen artean, Kontsumobide bezalako erakunde lotu batekin hitzarmen bat sinatu izana
nabarmendu nahi nuke. Lankidetza garrantzitsua da,
eta, horri esker, bi organismoek sinergiak optimizatzen
dituzte emaitza oso emankorrekin.
Euskadin lehiaren sustapena bultzatzeak lehentasuna
izaten jarraitzen du erakunde autonomoaren lanean.
2021ean, Euskadin erregulazioa hobetzeko proiektua
aurreratu zen. Lan hori eragindako erakunde eta entitateekin koordinatuta egiten da, eta helburua da adosta-

suna lortzea eta berrikusi beharreko araudian ezartzea.
Era berean, urrats bat eman da LEA/AVCren funtzioen
hedapena maximizatuz, EAEko laguntza publikoei buruzko txostenaren bidez. Agiri hori da arlo horretan
emandako lehen txosten orokorra. Orobat, enpresa-kontzentrazioen esparruan, LEA/AVCk lehen aldiz esku hartu du kontzentrazioak kontrolatzeko prozedura batean,
Euskadin eragin berezia duelako. Prozedura hori Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak izapidetu du.
Zehapen-arloan, 2021ean espediente ugari landu dira
prozeduraren fase guztietan, eta ekitaldian zehar bost
zehapen-prozedura ireki dira. Bestalde, herritarren eskura tresna telematiko berriak jarri dira, hala nola komunikazio-kanal anonimoa, irisgarritasuna, konfidentzialtasuna, gardentasuna eta segurtasun juridikoa hobetzen
dituztenak, printzipio horiek guztiak LEA/AVCren zerbitzu-bokazioari baitagozkio.

Alba Urresola Clavero
Presidentea
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I

GIHekin
lerrokatutako
estrategia

I
GIHekin lerrokatutako
estrategia
LEA/AVCren Plan Estrategikoak eta 2021eko Ekintza
Planak Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko Helburuak
(GIH) integratu zituzten, eta bere jarduera-eremuaren
barruan irizpide horiek bere estrategia definitzean kontuan hartzen dituen lehen erakundea izan zen. GIHak
LEA/AVCren estrategian txertatzea funtsezko elementua da bere jarduerek erakundeetan duten eragin positiboa areagotzeko eta interes-talde guztiekiko harremanak kudeatzeko.
Kontsulta publikoa egin ondoren, Lehiaren Euskal Kontseiluak 2021eko Ekintza Plana onartu zuen 2021eko
urtarrilaren 29ko bilkuran. Planak 18 jarduera aurreikusten ditu guztira, eta Plan Estrategikoaren barruan
martxan dauden ildoei jarraipena ematen die. Lehia
defendatzeko eta sustatzeko jardueren arteko oreka
erakundearen jardueren helburu bat da, eta legezkotasun-, erabilgarritasun-, zorroztasun-, proaktibitate-,
gardentasun- eta independentzia-printzipioen arabera
arautzen dira.
HELBURU ESTRATEGIKOA (HE)

2030 Agendaren zentzu eraldatzailea erabat lotuta dago izaera unibertsalistarekin, eta horrek berekin
dakar eragile politiko, sozial eta ekonomiko guztiak
aktiboki mobilizatzea GIHak lortzeko. Horretarako,
beharrezkoa da erakunde publiko eta pribatu guztien
inplikazioa, beren estrategiak eta jarduerak GIHekin lerrokatuz, proposatutako helburuak lortzeko funtsezko
eragile bihurtuz eta inor atzean ez uzteko kontsignaren pean aukera eta ongizate hobeak sortzen lagunduz. Ildo horretan, LEA/AVCren jarduera kontuan hartuta, bere Plan Estrategikoa eta Ekintza Plana GIHekin
bateratzeak bere jarduera hobeto definitzea eta ebaluatzea ahalbidetzen du.
2021eko Ekintza Planak jarduerak hedatzen ditu
Plan Estrategikoan zehaztutako lau helburuetan eta
hamar lerroetan, eta ekintza horiek Nazio Batuen 2030
Agendan jasotako 17 GIH aipatzen ditu:

JARDUERA-ILDO ESTRATEGIKOA (JIE)
(JIE 1.1) Ikusgarritasuna eta sinesgarritasun instituzionala

(1. HE) Erakundea sendotzea eta ezagutaraztea

(2. HE) Lehia aldeztea merkatuetan

(JIE 1.2) Lankidetza beste lehia agintaritzekin eta lotutako
erakundeekin
(JIE 2.1) Merkatuen zaintza proaktiboa
(JIE 2.2) Zehapen-prozeduraren aplikazio eraginkorra
(JIE 3.1) Merkatuaren ezagutzan sakondu

(3. HE) Lehiaren sustapena bultzatzea

(JIE 3.2) Lehiaren kultura sustatu
(JIE 3.3) Araudiaren esparruan zaintza eta sustapena
(JIE 3.4) Kontsulta-organo gisa aritzea

(4. HE) Bikaintasun operatiboa lortzea

(JIE 4.1) Talde teknikoaren profesionalizazioa
eta espezializazioa
(JIE 4.1) Kudeaketa aurreratu berritzailea
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EKINTZA PLANA 2021
#1. HELBURU ESTRATEGIKOA
Erakundea eta bere jarduera sendotu eta ikusarazi
1.1

EAEren esparruan jarduera instituzionalari jarraipena eman, bereziki,
eragile ekonomikoei eta erakundeei gerturatuz.

INDUSTRIA,
BERRIKUNTZA ETA
AZPIEGITURA

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

• Enpresekin aliantza publiko-pribatuak sortuz industria-sare jasangarri bat eratuko duten
egitasmoen egikaritzea sustatzeko.
• Bekak sortuz enplegua aurkitzeko beharrezkoak diren trebetasunak, tresnak eta
aintzatespenak eskaintzeko.
• Enpresei praktika jasangarriak hartzeko bihotz emanez.

EKOIZPEN ETA
KONTSUMO
ARDURATSUA

• Biztanleriaren artean kontsumo arduratsu eta jasangarrirako jarraibideak sustatzeko kanpainak
eginez eta/edo kontsumitzaileen erakundeen eta bestelako erakundeen bidez.
• Erakunde publikoekin aliantzak sortuz kontsumo jasangarriko modalitateak sortzera laguntzen
duten egitasmoak egikaritzeko.

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

• GJH 16aren betetzea zaintzen duen erreferentziazko erakundea Euskadin, merkatuan lehia
etagardentasun baldintzak sustatuz, bermatuz eta hobetuz.
• Hiritarren esku den informazioaren gardentasuna eta informazio horrekiko irisgarritasuna
sustatuz eta hiritarren parte-hartzea ahalbidetuz.
• Aliantza publiko-pribatuak antolatuz enpresa pribatuekin sareak eratzeko.

ITUNAK
HELBURUAK
LORTZEKO

1.2

• Lankidetzarako tresna eta ekimen bateratuak sortuz eta programa bateratuetan parte
hartuz, Euskadin lehia bermatzeko.

Lehiaren agintaritza autonomikoekiko eta MLBNrekiko lankidetzan sakondu.

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

ITUNAK
HELBURUAK
LORTZEKO

• Merkatuan lehia eta gardentasun baldintzak bermatzen dituzten legeak eta politikak lagunduz
eta sustatuz.
• Lehiaren beste agintaritza autonomiko batzuekin lankidetzan arituz baterako				
lan-formulak bilatzeko.
• Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalarekin lankidetzan arituz baterako
lan-formulak bilatzeko.
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1.3

Estatuko eta nazioarteko kongresu eta foroetan parte hartu.
• Ikastaroetan eta ekitaldietan parte hartuz, unibertsitateekin eta beste erakunde batzuekin lankidetzan,
eta liburuak eta artikuluak argitaratuz, kalitatezko prestakuntza eta hezkuntza sustatzeko.

KALITATE ONEKO
HEZKUNTZA

• Enpresa-eremuan emakumeen ikusgarritasuna sustatzen duten ekitaldietan
parte hartuz.

GENEROBERDINTASUNA

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

• Enplegua aurkitzeko beharrezkoak diren trebetasunak, tresnak eta ezagutzak 			
ematen dituzten beken sorrera sustatuz.
• Europako eta nazioarteko jardunaldi eta ekitaldietan parte hartuz, hainbat eragileren
artean jardunbide egokiak partekatzeko.

ITUNAK
HELBURUAK
LORTZEKO

• Aliantza publiko-pribatuak antolatuz, mundu akademiko espezializatuarekin lankidetzan.
• Zabalkunde-ekintzetan eta argitalpenetan parte hartuz, hainbat eragileren artean
jardunbide egokiak partekatzeko.
• Hainbat eragileren artean jardunbide egokiak partekatzeko ekitaldietan parte hartuz.

1.4

Lehiaren Defentsarako Lege berriaren onarpenari begira, instituzio-lana burutu.
• Belaunaldi berriak lehiaren defentsaren inguruan trebatuz, ikastetxeetan 		
hitzaldiak emanez.

KALITATE ONEKO
HEZKUNTZA

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

• Merkatuan lehia eta gardentasun baldintzak bermatzen dituzten legeak eta politikak
lagunduz eta sustatuz.
• Beste hainbat erakunderekin lankidetzan arituz helburu komunak lortzeko.

ITUNAK
HELBURUAK
LORTZEKO

1.5

• Pertsonen arteko desberdintasunak murrizteko neurrien ezarpenaren bidez 		
pertsona guztien ulermena sustatuz.

Webgune berria abiarazi.

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

• Hiritarren esku den informazioaren gardentasuna eta irisgarritasuna sustatuz.
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#2. HELBURU ESTRATEGIKOA
Lehia aldeztea merkatuetan

2.1

Merkatuetan lehia defendatu.

LAN DUINA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

• Lehia murrizten duten jokabideen aurrean defentsa-lanak egiteko baliabideak hartuz, hazkunde
ekonomiko jasangarria bermatzeko.

INDUSTRIA,
BERRIKUNTZA ETA
AZPIEGITURA

• Enpresen berrikuntza-gaitasuna eragozten duten merkatuko oztopoen aurrean
erantzunez.

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

2.2

• Kolusio-jardunbideek edo nagusitasun-egoeraren abusuak merkatuetan sortzen
dituzten desparekotasunak murrizteko ekintzak eginez.
• Merkatuan lehia eta gardentasun baldintzak sustatuz, bermatuz eta hobetuz.

Kolusio-jardunbideen azterketa kontratazio publikoan, merkatu-banaketaren, ABEEak
eratzearen edo prezio-akordioen bidez.

LAN DUINA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

• Lehia murrizten duten jokabideen aurrean defentsa funtzioak erabiliz hazkunde ekonomiko
jasangarria bermatzeko.

INDUSTRIA,
BERRIKUNTZA ETA
AZPIEGITURA

• Enpresen berrikuntzaren garapenean oztopo izan daitezkeen kontratazio publikoko
kolusio-jardunbideen aurrean erantzunez.

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

• Kolusio-jardunbideek edo nagusitasun-egoeraren abusuak merkatuetan sortzen
dituzten desparekotasunak murrizteko ekintzak eginez.

EKOIZPEN ETA
KONTSUMO
ARDURATSUA

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

• Kontratazio publikoko praktika jasangarriak eta legeriaren araberakoak sustatuz.

• Merkatuan lehia eta gardentasun baldintzak sustatuz, bermatuz eta hobetuz.
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2.3

Mugaz haraindiko merkatuetako kolusio-jardunbideen analisia.

LAN DUINA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

• Lehia murrizten duten jokabideen aurrean defentsa funtzioak erabiliz hazkunde ekonomiko
jasangarria bermatzeko mugaz haraindiko esparruko sektoreetan.

INDUSTRIA,
BERRIKUNTZA ETA
AZPIEGITURA

• Enpresen berrikuntzaren garapenean oztopo izan daitezkeen mugaz haraindiko
merkatuetako kolusio-jardunbideen aurrean erantzunez.

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

2.4

• Kolusio-jardunbideek edo nagusitasun-egoeraren abusuak merkatuetan sortzen
dituzten desparekotasunak murrizteko ekintzak eginez.
• Merkatuan lehia eta gardentasun baldintzak sustatuz, bermatuz eta hobetuz.

Behar handiagoan diren kolektiboei nagusiki eragiten dieten merkatu/sektore
berezietan sakondu (jokoa, higiezinen merkatua, etab.)

LAN DUINA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

• Lehia murrizten duten jokabideen aurrean defentsa funtzioak erabiliz hazkunde ekonomiko
jasangarria bermatzeko mugaz haraindiko esparruko sektoreetan.
• Kolusio-jardunbideek edo nagusitasun-egoeraren abusuak merkatuetan sortzen
dituzten desparekotasunak murrizteko ekintzak eginez.
• Merkatuan lehia eta gardentasun baldintzak sustatuz, bermatuz eta hobetuz.
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#3. HELBURU ESTRATEGIKOA
Lehiaren sustapena indartu
3.1

Euskadiko sektore ekonomiko garrantzitsuen inguruko azterlanak burutu.
• Elikagaien eta horien deribatuen funtzionamendu egokia bermatzeko neurriak identifikatuz.

GOSERIK
EZ IZATEA

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

• Hondakinen kudeaketa zuzena bermatzeko ekintzak identifikatuz eta hiri eta komunitate
jasangarrien sorrera sustatuz.

HIRI ETA
KOMUNITATE
IRAUNKORRAK

3.2

Arautzeari dagokionez, Euskadiko Arautzearen Hobekuntzaren inguruko Azterlana amaitu.
• Legeak eta erregulazioak araudi eraginkorraren irizpideak jarraituz beteko direla lagunduko duten
azterlanak eginez.

LAN DUINA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

3.3

• Merkatuan lehia eta gardentasun baldintzak sustatuz, bermatuz eta hobetuz.

Kontratazio publikoari dagokionez, kontratu txikien erabileraren azterketa.
• Kontratazio publikoko praktika jasangarriak eta legeriaren araberakoak sustatuz

GOSERIK
EZ IZATEA

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

3.4

• Merkatuko sektoreen azterketa lege, politika eta jardunbide diskriminatzaileak diren ala
ez aztertzeko eta baiezko kasuetan horien egoera hobetzeko.

• Merkatuan lehia eta gardentasun baldintzak sustatuz, bermatuz eta hobetuz.

Euskadiko laguntza publikoei buruzko txostena egiteko prozesua hasi.

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

• Merkatuan lehia eta gardentasun baldintzak sustatuz, bermatuz eta hobetuz.
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3.5

Euskadin eragin esanguratsua duten kontzentrazio ekonomikoko operazioei buruzko
azterketari jarraipena eman.
• Euskadin eragin esanguratsua duten kontzentrazio ekonomikoak aztertzen dituzten azterlanak
burutuz, hazkunde ekonomiko jasangarria bermatzeko xedearekin.

LAN DUINA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

• MLBNrekin eta beste erakunde batzuekin elkarlanean arituz, kontzentrazioen kontrolaren
arloan helburu komunak lortzeko.

ITUNAK
HELBURUAK
LORTZEKO

3.6

Ikastaroak eta elkarlana Unibertsitatearekin eta bestelako erakundeekin.

KALITATE ONEKO
HEZKUNTZA

• Ikastaroak eta jarduerak antolatuz eta horrelakoetan parte hartuz formakuntza eta kalitatezko
hezkuntza sustatzen duten Unibertsitateekin eta bestelako erakundeekin elkarlanean.
• Aliantza publiko-pribatuak antolatuz, betiere, mundu akademikoarekin eta bestelako
erakundeekin elkarlana bilatuz.

ITUNAK
HELBURUAK
LORTZEKO

#4. HELBURU ESTRATEGIKOA
Bikaintasun operatiboa lortu
4.1

LEA/AVCko profesionalen eta langile berrien formakuntza planifikatu.

KALITATE ONEKO
HEZKUNTZA

4.2

• Etengabeko prestakuntzarako eta ikaskuntzarako aukerak eskainiz enplegatuei eta langile berriei,
haien gaitasunak hobetzeko.

Genero-berdintasuna.
• Emakumeen integrazioarekin, berdintasunarekin eta defentsarekin konpromisoa bultzatzeko
programetan parte hartuz.

HIRI ETA
KOMUNITATE
IRAUNKORRAK

• Konpromisoak, neurriak eta helburuak jasotzen dituen berdintasun-plan bat sortuz.

4.3

Digitalizazio prozesua amaitu.

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

• Hiritarren esku den informazioaren gardentasuna eta irisgarritasuna sustatuz.
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Emaitzak balantze positiboa eman zuen 2021ean. Ekitaldi horretan, LEA/AVCk 111 espedientetan lan egin
zuen (28 Lehiaren Defentsakoak eta 83 Lehiaren Sustapenekoak), eta bere zehapen-, sustapen-, aurkaratze-, irizpen- eta kontsulta-eskumenak baliatu zituen.

2021eko Ekintza Plana gauzatzean, helburu estrategiko bakoitzean, hauek izan ziren mugarri eta lorpen
nagusiak:

2021eko Plan Estrategikoaren betearazpenaren ebaluazioa
1. HE. Erakundea eta bere jarduera sendotu eta ikusarazi
BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

INDUSTRIA,
BERRIKUNTZA ETA
AZPIEGITURA

ITUNAK
HELBURUAK
LORTZEKO

EKOIZPEN ETA
KONTSUMO
ARDURATSUA

• GJHekin lerrokatutako 		
estrategia
• Enpresa-sektorera zuzendutako ekintzak:
Industry Week lehiari eta industriapolitikari buruz.
• Lehiaren beste agintaritza
autonomikoekin eta MLBNrekin
lankidetza. Agerraldia Diputatuen
Kongresuko Ekonomia Batzordean.
• Erakundeen arteko harremanak:
Kontsumobide hitzarmena eta
prestakuntza sozietate publikoetan eta
erakunde autonomoetan.

3. HE. Lehiaren sustapena indartu
BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

• Lehiaren Euskal Kontseiluaren 83
espediente eta 15 ebazpen, lehia
sustatzeari buruzkoak.
• EAEANren aldeko epaiak: ITE eta VTC
dekretuak.
• Euskadiko Erregulazioaren
Hobekuntzari buruzko lehen txostena:
farmazialarien Elkargo Profesionalak.

LAN DUINA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

• Bigarren faseko enpresa-kontzentrazioari
buruzko txostena.

ITUNAK
HELBURUAK
LORTZEKO

• Euskadiko laguntza publikoei buruzko
lehen txosten orokorra.

Jarduera horiek gauzatzeak Plan Estrategikoaren 38
ekintzetan eragin zuen, eta horrek aurrerapen bat
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2. HE. Lehia aldeztea merkatuetan
INDUSTRIA,
BERRIKUNTZA ETA
AZPIEGITURA

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

ITUNAK
HELBURUAK
LORTZEKO

EKOIZPEN ETA
KONTSUMO
ARDURATSUA

• 28 gairen analisia eta jarraipena, LEKen
6 ebazpenekin amaitu direnak.
• Zehapen-ebazpena hormigoia hornitzeko
espedientean. Higiezinen espedienteen
amaiera konbentzionala.
• Enpresa baten egoitza ikuskatzea,
informazio erreserbatuaren fasean dauden bi
espedienteren esparruan.
• Bi zehapen-espediente berri hastea,
arreta berezia jarriz kolektibo zaugarriei
edo ahulei eragiten dieten lehiaren aurkako
jokabideei.

4. HE. Bikaintasun operatiboa lortu
KALITATE ONEKO
HEZKUNTZA

ITUNAK
HELBURUAK
LORTZEKO

LAN DUINA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SENDOAK

• LEA/AVCn praktikak egiteko dirulaguntzen lehen programa abiaraztea.
• Unibertsitateekiko lankidetza: udako
ikastaroa, Fulbright Fundazioarekin
jardunaldia eta DBS.
• Langileen prestakuntza areagotzea.

• Salaketen kanal anonimoa euskadi.eus
atarian.

ekarri zuen definitutako lau helburu estrategikoetan
eta aurreikusitako ekintza estrategikoen % 100ean.

II

Lehia sustatzea

II
Lehia
sustatzea

Lehia sustatzea edo Advocacy funtsezko eginkizuna
da lehiaren agintarientzat, eta aukera ematen du zehatzaileak ez diren tresna batzuen bidez eragiteko,
LDLren arau-hausteak prebenitzeko eta merkatuetan
lehia- eta gardentasun-baldintzak bermatzeko. LEA/
AVCren iritziz, sustapena, Lehiaren Euskal Agintaritzari
buruzko otsailaren 1eko 1/2012 Legearen 3.3 artikuluan eta hurrengoetan arautua, oinarrizko eginkizuna
da bere jardueran.
LEA/AVCk hainbat arlotan lan egiten du lehiaren kultura zabaltzeko, eta sustapen-ekintzak garatzen ditu,
eragile ekonomikoei ez ezik, Administrazioari eta, oro
har, herritarrei ere zuzenduta. Sustapen-tresnen malgutasunari esker, tresna ugari erabil daitezke, hala
nola sektore ekonomikoen azterlanak, Administrazio
Publikoari egindako gomendioak, herritarren kontsultak ebaztea, gidak edo azterlanak, prestakuntza, eta
abar. Halaber, garrantzi berezia dute arau-txostenek,
eta horiek, hala badagokio, arauak administrazioarekiko
auzien jurisdikzioan aurkaratzea ekar dezakete.
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2021ean, LEA/AVCk hainbat sustapen-ekintza planifikatu zituen, hala nola Euskadin garrantzitsuak diren
sektore ekonomikoei buruzko azterlanak egitea; Euskadin erregulazioa hobetzeari buruzko proiektua; kontratazio publikoaren azterketa lehiaren eskubidearen
ikuspegitik, eta, bereziki, kontratazio txikiari buruzko
praxiak; laguntza publikoen arloko lehen txosten bat
aztertzea eta igortzea; MLBNk izapidetutako kontzentrazio ekonomikoen azterketa, Euskadirentzat eragin
berezia badute; edo unibertsitate, ikastetxe eta beste
erakunde batzuekiko lankidetza.
Hala, guztira, lehiaren sustapenerako 83 espediente
izapidetu ziren, eta Lehiaren Euskal Kontseiluaren 15
ebazpen eman ziren. Sustapen-espediente horien artean, berritasunagatik, honako hauek nabarmentzen
dira: laguntza publikoei buruzko bi txosten; Euskadin
erregulazioa hobetzeko txosten bat, farmazialarien
elkargoen barne-araudia aztertzeari buruzkoa; eta
bigarren faseko kontzentrazio-prozesu bati buruzko
txosten bat.

Sustapena: Tipologiaren arabera 2020-2021 (Kopurua)
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1
Arauzko txostenak
1.1 Jokoaren Erregelamendu Orokorra
2021eko apirilaren 30ean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak txostena eskatu zion LEA/AVCri uztailaren
27ko 120/2016 Dekretuaren bidez onartutako Euskal
Autonomia Erkidegoko Jokoaren Erregelamendu Orokorra aldatzeko dekretu-proiektuari buruz.
Jokoaren Erregelamendua bi helbururekin eman zen: indarrean zeuden sektore-erregulazioak bateratu, koherentzia eman eta eguneratuko zituen testu bakar bat
egitea, eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016
Legearen 50. artikuluak jasotzen zituen neurriak garatu eta bultzatzea, joko problematikoko edo joko patologikoko egoerak prebenitzeko.
Segurtasun Sailak izapidetutako dekretu-proiektuak
nabarmen aldatzen zuen Jokoaren Erregelamendua.
Hala, besteak beste, bere aplikazio-eremutik kanpo
utzi zituen erredentzioko edo AR motako jolas-makinak; plangintza berrikusteko prozesuari ekin zion,
sektorearen dimentsionamendu egokia lortzeko; jokolokalen arteko distantziak aldatu zituen; joko-lokalei
eta jokoen funtzionamenduari buruzko zenbait alderdi
aldatu zituen, eta abar.

Lehiaren Euskal Kontseiluak, 2021eko maiatzaren
25ean egindako bilkuran, dekretu-proiektu horri buruzko aldeko txostena eman zuen. Hala ere, 128.4, 201.6
eta 227.7 artikuluak aldatzea gomendatu zuen, eta kasinoak, apustu orokorrak eta zaldiek parte hartzen duten kirol- edo lehiaketa-jardueretan oinarritutako apustuak ustiatzeko baimenak berritzeko aukera mugatzea;
izan ere, hala egin ezean, baimenak berritzeko aukera
mugatuko litzateke, lehiaketen konkurrentzia-ondorio
positiboak murriztuz eta operadore berriak merkatu
horietara sartzea eragotziz, operadore inkunbentearen
edo inkunbenteen onurarako soilik.
Era berean, LEA/AVCren txostenaren arabera, ustiapenbaimenaren araubidea berrikusi egin behar zen, eta aldi
mugatuak ezarri zituen hura berritzeko zereginari eta
denborari zegokienez. Horrela, operadore berriak sartu
ahal izango dira merkatu horretan aldizkakotasun jakin batekin, egin beharreko inbertsioaren beharra eta
amortizazio-epea kontuan hartuta.
1.2 Euskadiko Prezioen Batzordea arautzen
duen Dekretua
2021eko uztailaren 23an, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak txostena eskatu
zion LEA/AVCri, Euskadiko Prezioen Batzordea arautzen duen otsailaren 2ko 35/2010 Dekretua aldatzeko
dekretu-proiektuari buruz.
Proiektu horrek zioen azalpenean azaldu zuenez, Euskadiko Prezioen Batzordea Turismo, Merkataritza eta
Kontsumo Sailari atxikitzeak, Lehendakariaren irailaren
6ko 18/2020 Dekretuaren bidez egindakoak, batzorde
horren osaera berriz konfiguratzea eskatzen zuen.
Proiektu hori aztertuta, ez zen ikusi eraginik izan zuenik Euskal Autonomia Erkidegoko merkatuetan lehia
askean.
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2
Elkargo profesionalak
2.1 Gipuzkoako Abokatuen Elkargoaren
estatutuak aldatzeko aukerako errekurtsoa
Lehiaren Euskal Kontseiluak, 2021eko apirilaren 28an
egindako bileran, aukerako berraztertze-errekurtsoa
aurkeztea erabaki zuen Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko martxoaren 4ko
Aginduaren aurka. Agindu horren bidez, Gipuzkoako
Abokatuen Elkargoaren estatutuak aldatzea onartu
zen.
Estatutuen aldaketa hori Elkargoaren izenera mugatu
zen soilik, abokatu terminoaren ordez abokatutza terminoa jarriz. Hala ere, Lehiaren Euskal Kontseiluaren iritziz, lehiaren aurkako zenbait artikulu aldatu gabe geratu ziren. Horrela, aldatutako estatutuek Elkargoaren
ahalmena mantentzen zuten ordainsari profesionalei
buruzko arauak emateko, Gipuzkoan jarduera profesionalak egingo zituzten beste Elkargo batzuetako profesionalei aldez aurreko komunikazioa eskatzeko eta litis
kuotaren ituna debekatzeko, kontzeptu horiek guztiak
Profesionalen Elkargoei buruzko Legeak debekatzen
baititu (Zerbitzuen Zuzentarauari egokituta).
Ondorioz, aurkeztutako errekurtsoan, LEKak Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren beste

agindu bat emateko eskatu zuen. Agindu horren bidez,
Gipuzkoako Abokatuen Elkargoak nahitaezko izapideak egin ondoren, Elkargo horren estatutu berriak argitaratuko dira, aipatutako lehiaren aurkako aginduak
ezabatuta.
2.2 Euskadiko Ingurumen Adituen Elkargo
Profesionala sortzea
2021eko maiatzaren 25ean, Eusko Jaurlaritzako Toki
Administrazioko eta Administrazio Erregistroetako
Zuzendaritzak eskatuta, LEKak Euskadiko Ingurumen
Adituen Elkargo Profesionala eta haren estatutuak
sortzeari buruzko informazioa eman zuen.
Horri dagokionez, LEKak adierazi zuen Elkargo profesional bat sortzea interes publikoko arrazoietan justifikatu behar dela, eta proportzionatua izan behar
duela, 17/2009 Legean, “Aterki Legea” deitutakoan,
xedatutakoari jarraituz. Hala eta guztiz ere, Euskadiko
Ingurumen Adituen Elkargo Profesionalaren kasuan,
Elkargoan sartzea borondatezkoa izango litzateke, eta
haren funtzioak lehendik dagoen elkarte profesional
baten antzekoak izango lirateke, elkarte horrek sustatzen baitu haren sorrera (IZE elkartea).
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Txostenak ondorioztatu zuen Elkargo profesional berria sortzeak ez zuela justifikaziorik izango interes publikoko arrazoietan, eta ez zela proportzionala izango,
elkarte horren bitartez interes profesional berberak defendatuko baitziren.

2.4 Arabako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen
Elkargo Ofizialaren estatutuak aldatzea

2.3 Gipuzkoako Dekoratzaileen Elkargo
Ofizialaren estatutuak aldatzea

2021eko irailaren 30ean, Eusko Jaurlaritzako Toki
Administrazioaren eta Administrazio Erregistroen Zuzendaritzak eskatuta, LEKak Arabako Aparejadore eta
Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren Estatutuen aldaketaren berri eman zuen.

2021eko irailaren 30ean, Eusko Jaurlaritzako Toki Administrazioaren eta Administrazio Erregistroen Zuzendaritzak eskatuta, LEKak Gipuzkoako Dekoratzaileen
Elkargo Ofizialaren Estatutuen aldaketaren berri eman
zuen.

Aldaketa horren bidez, Elkargoaren izena arkitekto
teknikoaren egungo izendapenera egokitu zen, baita
profesionalen genero-parekotasunera ere, eta Arabako Arkitektura Teknikoaren Elkargo Ofiziala izena hartu
zuen.

Horri dagokionez, LEKak planteatu zuen zerbitzu profesionalen esparruak premiazko erreforma bat behar
duela, besteak beste, lanbideetan jarduteko Elkargoko kide egin beharra jorratzeko. Era berean, Elkargoaren estatutuetatik ogibidesarien baremoak ezartzeko
ahalmena kentzeko eskatu zen, Elkargo Profesionalen
Legeak debekatzen baititu.
.

Horri dagokionez, LEKak adierazi zuen erabakitako aldaketek ez zutela eraginik ez lehian, ez ezarpen-askatasunean.
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3

Sektore publikoari egindako
txostenak eta gomendioak

3.1 Farmazia sortu berrietan sartzeko
merezimendu profesionalak
Eusko Jaurlaritzak dekretu bidez arautzen ditu farmazia-bulegoak sortzeko, lekuz aldatzeko, ixteko eta
jardunean jartzeko prozedurak, eta merezimenduen
baremo bat ezartzen du farmazia sortu berrien titulartasuna eskuratzeko. Baremo horretan ez da berdin
baloratzen farmazialariek farmazia-bulegoetan edo
farmaziako lanbide-jardunaren beste eremu batzuetan
duten esperientzia profesionala. LEA/AVCk gaia aztertu zuen, farmazia-bulego sortu berrien titulartasuna
mugatzea ekar lezakeelako.
Gai horrek eragin berezia du lehian, eta, horregatik,
Lehiaren Euskal Kontseiluaren 2021eko abenduaren
20ko txostenean aztertu zen, honako gogoeta hauek
eginez:

a) Farmaziako tituludunak bakarrik sar daitezke farmazia-bulego baten titularitatera, eta baldintza
hori merkatura sartzeko murrizketa bat da, nahiz
eta interes publikoko arrazoietan erabat justifikatuta dagoen, hala nola osasunaren babesean.
b) Hala ere, farmazia-bulego berrien titulartasuna eskuratzeko lanbide-esperientziaren balorazio desberdina ez dago justifikatuta, eta ez da
egokia, ez proportzionala, osasun publikoaren
babesarekin; izan ere, puntuazio handiagoarekin
balioesten da farmazia-bulego bateko farmazialarien esperientzia profesionala beste farmazialari batzuen esperientzia profesionalaren aldean,
hala nola honakoetan lan egiten dutenen aldean:
farmazia-zerbitzu batean edo sendagai-biltegi
batean, lehen mailako arretako zentroetan, ospitaleetan eta zentro soziosanitarioetan, bai eta
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osasun-administrazioan, farmazia-korporazioan,
banaketan, industria farmazeutikoan edo sendagaiekin lotutako beste esparru batzuetan ere.
Horregatik, LEA/AVCk txosten bat egin zion Eusko Jaurlaritzari, honako gomendio hauek jasoz
- Farmaziako tituludunen lanbide-esperientziari dagokionez, balorazio-desberdintasunak ezabatzea,
betiere lanbide-jarduera zer medikamenturekin lotuta egin den alde batera utzita.
- Farmazia-bulegoen titulartasuna lortzea eragozten
duten izaera bereko murrizketak ezabatzea, farmazia-bulego sortu berrietara ez bada ere.
- Araututako osasun-lanbideetarako sarbidea edo
horien jarduna murrizten duten lege- edo erregelamendu-xedapen berri edo aldatuen proportzionaltasun-printzipioaren errespetuaren jarraipena
egitea.
3.2 Lea-Artibaiko azoken araudiari buruzko
txostena
2021eko martxoaren 10ean, Lea-Artibai Landa Garapenerako Alkartearen kontsulta bat sartu zen LEA/
AVCren erregistroan, herriko jaiak direla-eta egiten
diren merkatuetan lanpostuak esleitzeko araudiari
buruzkoa.
Azoketako salmenta ibiltaria jarduera ekonomikoa da.
Azokak eta merkatuak ospatzeak Euskadin tradizio
handia izateaz gain, berpizte bat bizitzen ari da, kontsumitzaileek gero eta gehiago baloratzen dutelako
eta ekoizlearengandik zuzenean iristen zaizkien produktuei konfiantza handiagoa ematen dietelako. Horrela, zirkuitu laburreko ekoizleek kontsumitzaileei sarbidea emateko bide nagusietako bat dira azokak.
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Lehiaren Euskal Kontseiluak, antzeko gaietan egindako
aurretiazko txostenetan egindako gomendioekin bat
etorriz, hainbat gogoeta egin zituen Lea-Artibai Landa Garapenerako Alkarteak proposatutako araudiaren
zirriborroari buruz.
Lehiaren Euskal Kontseiluak positibotzat jo zuen azoketako salmenta-postuen esleipena lehiaren, gardentasunaren, inpartzialtasunaren eta diskriminaziorik
ezaren printzipio orokorretara egokitzeko elkarteak
egindako ahalegina. Hala ere, hainbat gomendio egin
zituen, eta bereziki azpimarratu zuen arauaren xedea
garatuago definitzea, xede hori bat etor zedin azoketako parte-hartzaileak hautatzeko ezarritako gizarte- eta
ingurumen-irizpideekin.
3.3 Erandioko Udalak egindako
ikastaro-deialdiari buruzko txostena
2021eko apirilaren 15ean, Erandioko hizkuntza-akademia baten jabeak aurkeztutako idazki bat sartu zen
LEA/AVCren egoitza elektronikoan. Bertan, Erandioko
Udalak Erandio in English programa onartu zuela adierazi zuen. Programa horretan, astean 2 orduko ingelesezko elkarrizketa-eskolak eskaintzen ziren, 25 euroan.
Ikastaro hori edozein pertsonari zuzenduta zegoen,
udalerrian erroldatuta egon ala ez, eta ez zuen beste
baldintzarik eskatzen errenten muga gisa. Programa
hori 2018ko abuztuan atera zen lehiaketara, prestakuntza-enpresak itxita dauden hilabete bakarrean.
Era berean, kexu agertu zen Erandioko Udalaren Uda
Berezia 2020, Gabon Berezia 2020, Aste Santu Berezia 2021 eta Gaztealdia Auzolana 2021 programak
zirela eta.
Lehiaren Euskal Kontseiluak, Erandio in English programari dagokionez, 2021eko uztailaren 28an egindako

bilkuran adierazi zuen Estatuko oinarrien legean eta
euskal legean jasotako udal-eskumenen artean ez dagoela hizkuntzak irakastea, euskara izan ezik. Gainera, Erandioko Udalak udalerrian ingeleseko ikastaroak
emateko merkatuan esku hartu zuela iritzi zion, eta
esparru horretan ez dagoela merkatuan akatsik. Hala
ere, adierazi zuen, Udalak ingelesa jakitea udalerrian
premiazkotzat jotzen badu, formula ez hain desitxuratzaileak erabil ditzakeela; esate baterako, erroldatutako gazte bakoitzari zuzeneko dirulaguntza ematea,
berak aukeratutako edozein akademiatan ingeleseko
ikastaroak egin eta aprobetxatu izana justifikatzeko.
Orobat, Uda Berezia 2020, Gabon Berezia 2020, Aste
Santu Berezia 2021 eta Gaztealdia Auzolana 2021 jarduerei dagokienez, LEKak pentsatu zuen jarduera horiek aisialdia okupatzeko udal-eskumenean txertatzen
zirela, eta horren justifikazioa helburu ez-ekonomikoak
lortzea dela, besteak beste, familien kontziliazio-beharrak, batez ere COVID garaian. Dena dela, Erandioko
Udalari eskatu zion hainbat alditan Uda Berezia, Gabon
Berezia, Aste Santu Berezia eta Gaztealdia Auzolana
edo antzeko jarduerak izapidetzeko, lehia askea bermatzen duten prozeduren bidez, kontratazioaren arloko
egungo araudiaren arabera, irabazi-asmoa duen edo ez
duen edozein erakundek jarduera horiek lehia askean
egiteko aukera izan dezan.
Azkenik, Erandioko Udalari gogorarazi zion merkatu
guztietan jarrera neutrala izan behar duela, eta merkatu horietan esku hartzeak operadore ekonomikoen
arteko lehia askearen eta berdintasunaren baldintzak
errespetatu behar dituela.

eta lehia sinplearen bidez izapidetuta. Erabilera-lagapen horrek, kontraprestazio gisa, hileko kuota batzuk
ordaintzea dakar, merkatu libreko alokairu-prezioen
azpitik, eta, gainera, bi ehuneko metagarritan jaitsi daitezke: % 50 eta % 25.
Lagapen-aldia urtebetekoa izatea ezarrita badago ere,
luzatu egin daiteke lagapen-hartzaileak eskatuta eta
Bilbao Ekintzaren onespenarekin; hala, enpresa horrek
Zabalgune eraikineko zenbait guneren erabilera-lagapena baliatzen zuen 2013ko urtarrilaren 1etik.
Lehiaren Euskal Kontseiluak, 2021eko apirilaren 28an
egindako bilkuran, erabaki zuen aipatutako oinarri
arautzaileek Bilbao Ekintzak jarduera ekonomikoetan
esku hartze ez beharrezkoa, ez egokia, ez proportzionala ahalbidetzen dutela, jarduera horietan ez baitago
zuzendu beharreko merkatu-akatsik; hala, Bilbao Ekintzari eskatu zion Zabalgune eraikinera sartzeko oinarri
arautzaile berriak egin zitzala, operadore asko dauden
merkatuetan eraginik ez izateko eta espazio publikoetan erabilera lagatzeko denborazkotasuna zorrotz
arautzeko, operadore bat erabilera horretan betikotu
ez dadin.
Era berean, LEKak ebatzi zuen Bilbao Ekintzak jarrera
neutrala izan behar duela merkatu guztietan, eta merkatu horietan esku hartzea operadore ekonomikoen arteko lehia askeko eta berdintasuneko baldintzak ezartzera bideratu behar dela.

3.4	Zabalgune eraikineko akademiari buruzko
txostena
2020ko abenduaren 11n, argazkigintzari buruzko
prestakuntza-ikastaroak ematen zituen enpresa baten
idazki bat sartu zen LEA/AVCren egoitza elektronikoan,
eta bertan adierazi zuen Bilbao Ekintza udal-erakunde
publikoak, 2012tik, Zabalgune eraikineko lokal batzuk
laga zizkiola enpresa lehiakide bati, merkatuko prezioa
baino merkeago eta bere jarduerari kalte handia eginez
(ezin izan baitzen baldintza berdinetan lehiatu).
Bilbao Ekintzak, berak ezarritako oinarri arautzaile batzuen arabera, Zabalgune eraikineko espazioen
erabilera lagatzen die sormen-, diseinu- eta berrikuntza-industriei lotutako proiektu bat aurkezten duten
pertsona edo erakundeei, baldin eta proiektu horrek
jarduera-eremu horietan edo hirian eragin kuantitatibo
edo kualitatiboa badu, eskaera bat aurkeztu ondoren
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4

Kontratazio publikoa
4.1 Galdakaoko Udalaren pleguetako kaudimen
irizpideei buruzko txostena

ko prestazioak egin direla egiaztatzen duen edozein
bide erabilita.

Lehiaren Euskal Kontseiluak ekainaren 22an onartu
zuen “Galdakaoko Torrezabal Kultur Etxean kultura-jardueratik eratorritako lanak egiteko laguntza teknikoa”
kontratatzeko pleguetan jasotako kaudimen teknikoko
edo profesionaleko irizpideei buruzko txostena.

Era berean, adierazi zuen eskatutako kaudimen tekniko
edo profesionalak oztopo bat eragiten ziela operadore
ekonomikoei lizitazioan sartzeko, eta oztopo hori ez zegoela justifikatuta premia- eta proportzionaltasun-irizpideetan oinarrituta, ez baitzetozen bat kontratuaren
xedearekin, partzialak zirelako, eta, beraz, lizitazio-agirietatik kendu eta beste egoki batzuekin ordezkatu
behar ziren.

Bertan, Lehiaren Euskal Kontseiluak ondorioztatu
zuen kaudimen teknikoa edo profesionala zehazteko CPV kodeak erabiltzea lehia murriztua ez izateko
moduan egin behar dela, eta, beraz, gomendatu zen
bitarteko hori baztertzailea ez izatea, eta baldintza-agiriek kaudimena egiaztatzeko aukera ematea, antze-
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Galdakaoko Udalak beste lizitazio bat deitu zuen gomendioetara egokitzeko.

4.2 Lizitazio-pleguetan lehia-klausulak
sartzeari buruzko txostena

4.3 Gordexolako Udalaren lizitazio bateko
balorazio-irizpideei buruzko txostena

Urriaren 28an, LEKak sektore publikoari zuzendutako
gomendioak onartu zituen, kontratazio-pleguetan kolusioko prebentzio-klausulak sartzeari buruzkoak.

Operadore ekonomiko batek Gordexolako Udalak jarraitutako kontratazio-prozedurari buruzko gertakari
batzuk jakinarazi zizkion LEA/AVCri. Zehazki, Udalak
esleipen-irizpide batzuen balorazioan egindako haztapenari buruzkoak ziren gertakariak.

Gomendio horien bidez, LEA/AVCk indartu egin zuen
kontratazio publikoan lehia askea sustatzeko lana, eta
gomendio horiek EAEko botere esleitzaileei zuzendu
zizkien. Proposatutako klausulak sartzeak prebentziolanean eragiten du, lehia askearen printzipioa urratzen
duten lizitazioetan lehia faltsutzea saihesteko, akordio
edo praktika itunduetan oinarrituta.
Gomendioen artean pleguetan sartu beharreko klausula tipoak proposatu ziren, kontratazio-espedienteak
diseinatzeaz eta onartzeaz arduratzen diren organoen
eredu izan daitezen. Besteak beste, honako klausula
hauek sartzea proposatu zen: kolusiozko jokabideetan
parte hartu duten enpresetako lizitatzaileei eta zuzendariei ezar dakizkiekeen zehapenak; kontratatzeko
debekua; edo lizitatzaileak bere eskaintza modu independentean prestatu eta aurkeztu duela dioen erantzukizunpeko adierazpena.

Horri dagokionez, LEA/AVCk ondorioztatu zuen erakunde horri ez zegokiola balio-judizioari lotutako irizpideen balorazio-txosten zehatz batean egindako haztapenaren edo arrazoiketaren zuzenketa aztertzea edo
gainbegiratzea, haren eskumenak gainditzen zituelako.
LEA/AVCk, besteak beste, lizitazio-pleguetan ezarritako sarrera-oztopoei buruzko sustapen-txostenak egin
ditzake (gehiegizko kaudimenak edo justifikatu gabeko
kaudimenak eskatzen direlako, adibidez), eta horiek auzibidean aurkaratu ere egin ditzake; hala, eskaintzaren
baloraziotik erator daitezkeen kolusiozko jokabideen
zantzu posibleak aztertzea dagokio, baina ez dagokio
kontratazio-espediente jakin baten esparruan jasotako
eskaintzen balorazio-txosten bat aztertzea, ezta egindako balorazioa salatzaileak eskatzen zuen moduan
ebaztea ere.
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Enpresa-kontzentrazioak
5.1 Bigarren faseko txostena, Mémora-Rekalde
kontzentrazioa
2020ko abenduaren 10ean, MÉMORA SERVICIOS
FUNERARIOS, S.L.U. enpresak (MÉMORA) MLBNri kontzentrazio-eragiketa bat jakinarazi zion: MÉMORAk kontrol
esklusiboa eskuratzea REKALDE 21 CORPORACIÓN, S.L.
enpresak (REKALDE) partaidetzan dituen hileta-zerbitzuen, beilatokiaren, errausketa-labearen eta hilerrien kudeaketaren sozietateen gainean . 1
2020ko urtarrilaren 19an, MLBNren Kontseiluak prozeduraren bigarren faseari ekitea erabaki zuen, LDLren 57.2 c) artikuluaren arabera, kontzentrazio-eragiketa horrek aintzat hartutako merkatu guztietan edo
batzuetan benetako lehiari eustea oztopa zezakeela
iritzita. Gainera, kontzentrazioak eragin nabarmena
zuenez EAEn, 2021eko urtarrilaren 28an MLBNko
Lehia Zuzendaritzak LEA/AVCri eskatu zion hogei egun
balioduneko epean kontzentrazio-eragiketa horri buruzko nahitaezko txosten ez-loteslea egiteko. LEA/
AVCk kontzentrazioen kontrola arautzen duen LDLren
58. artikulua aplikatuz egiten duen lehen txostena da,
MLBNren eskumeneko gaiari lotzen baitzaio.
Txosten hori Lehiaren Euskal Kontseiluak onartu zuen
2021eko otsailaren 25ean, eta MLBNri igorri zitzaion,
kontuan hartzen ari zen merkatu garrantzitsuaren definizioari buruzko datu esanguratsu eta berriak emanez.
Era berean, egiaztatu zen MÉMORA-REKALDEren jardueren gainjartzeak nagusitasunezko posizio bat sortuko zuela, eta horrek, bereziki, tanatorio-zerbitzuen
handizkako merkatuari eta Donostialdeko hileta-zerbitzuen txikizkako merkatuari eragingo ziola, eta eragin
1 Zehatzago eskuratuko sozietateak honakoak izan ziren: FURE,
S.A.U.(FURESA),TANATORIODONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO
BEILATOKI, S.A.U. (TADOSA), TANATORIO DEL BIDASOA, S.A.U.
(TABISA), SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ, S.A. (ZARAUTZ)
eta SERVICIOS FUNERARIOS BAZTAN BIDASOA, S.L. (BAZTAN).
Gainera, TADOSAk % 100eko partaidetza duen sozietate bat
du, LANDARRI, S.L. (LANBARRI) izenekoa. FURESA ZENTOLEN
BERRI, S.A.U. (ZENTOLEN BERRI) enpresaren kapitalaren %
100aren titularra da. TADOSA eta FURESA EUSKO FUNERARIAK
TALDEA, AIEko bazkideak dira, erdibana
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berezia izango zuela, ia monopoliokoa, Donostia azpieskualdean (udalerriarekin bat etorrita), eskualdeko
hileta-zerbitzuen % 62 inguru eta Gipuzkoako guztizkoaren % 29 hartuz.
Azkenik, 2021eko irailaren 14an, MLBNk kontzentrazio-eragiketa bigarren fasean onartu zuen, konpromisoak ezarrita. Zehazki, Donostiaren kasuan, MÉMORAk
konpromisoa hartu zuen Benta Berri eta Trintxerpeko beilatokiak desinbertitzeko, eragiketaren ondoren
REKALDEk aldez aurretik zuen merkatu-kuotaren antzekoa izan zezan.
5.2 Euskal enpresek partaidetza duten
kontzentrazioei buruzko 2021eko txostena
Lehiaren Euskal Kontseiluak, 2021eko uztailaren 31ko
bileran, bere hirugarren txostena onartu zuen, MLBNk
baimendu zituen eta EAEko enpresen partaidetza zuten kontzentrazio-eragiketei buruz. Aurreko txostenek
(2020 eta 2021) jasotzen duten bezala, Euskadiri nabarmen eragiten dioten kontzentrazio-eragiketa guztietan, prozeduraren edozein fasetan, LEA/AVCren esku-hartzea izatea komeni dela berretsi zen.
Hala, 2014-2021 aldian, MLBNk guztira 639 kontzentrazio-eragiketa baimendu ditu. Baimendutako eragiketetatik 64tan EAEko enpresek parte hartu dute, hau
da, guztien % 10,02tan. Horiek guztiak lehen fasean
onartu ziren, eta horietako bostek (% 7,81) konpromisoak hartu zituzten.
19 kontzentrazio-eragiketatan, euskal enpresak izan
ziren beste sozietate baten kontrola eskuratu zutenak;
4 kasutan, enpresa eskuratzailea eta eskuratutakoa
Euskal Herrikoak izan ziren; 40 kasutan, euskal enpresa
baten kontrola eskuratu zen; eta eragiketetako bat partaidetzako enpresa bat sortzea izan zen.

5.3 Sofisport/Grupo Maxam kontzentrazioaren
inguruko jarduketak
LEA/AVCren beste jarduera bat izan zen MLBNrekin
lankidetzan aritzea C-1170/21 SOFISPORT/GRUPO
MAXAM kontzentrazioan. LEA/AVCk jakin zuen eragiketa hori MLBNri jakinarazi zitzaiola, eta hark ez zuela
enpresa-talde horrek Euskadin duen jarduerari buruzko
informazio garrantzitsurik.

LEA/AVCk zenbait datu eman zizkion MLBNri, eta datu
horiek erabakigarriak izan ziren lehen fasean eragiketa
baimentzea ahalbidetu zuten konpromisoak adosterakoan, baina horrek ez zuen eraginik izan Galdakaoko
fabrikako ekoizpen-jardueraren jarraipenean.
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Laguntza publikoak
6.1 Euskadiko laguntza publikoei buruzko
2021eko txostena
LEKak 2021eko uztailaren 28an eman zuen Euskadiko laguntza publikoei buruzko lehen txostena. Txosten
horretan, laguntza publikoen arau-esparrua jasotzeaz
gain, Euskadik 2015etik 2019ra arte emandako laguntzen estatistika-azterketa egin zen, eta azken horretarako datu bateratuak zeuden.
Azterketatik atera ziren datu nagusiak honako hauek
izan ziren:
-- Estatistikaren ikuspegitik, Euskadik 2019an emandako laguntza erregularrak BPGaren % 0,25 izan
ziren.
- Jakinarazitako laguntzen pisua oso txikia izan zen,
laguntza gehienak Kategorien araberako Salbuespenen Erregelamendu Orokorraren arabera eman
ziren.
- Emandako laguntzen helburuei dagokienez,
I+G+Bra (% 61) eta ETEetara (% 23) bideratutako
laguntzen ehuneko handia nabarmentzen da. Garrantzitsuak dira, neurri txikiagoan bada ere, kulturarako eta ondarea kontserbatzeko laguntzak,
ingurumenerako laguntzak eta enplegurako laguntzak ere.
- COVID-19aren pandemiak ekonomian izan zuen
eragina apartekoa izan zen, eta Europako Batzordeak Estatuko laguntzen Aldi Baterako Esparrua
onartu zuen, horren bidez hainbat laguntza publiko
emateko Euskadin. Horrela, Next Generation EU
programa sortu zen, 672.500 milioi euroko mailegu eta dirulaguntzekin, EBko herrialdeek hasitako
berrikuntzak eta inbertsioak babesteko. Eusko
Jaurlaritzak Euskadi Next programa diseinatu zuen,
eta haren bidez 6.400 milioi euro inguru bereganatzea aurreikusi zuen.
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6.2 Gipuzkoako futbolerako laguntzak
2021eko apirilaren 21ean, Eibar SDk lehiaren defentsaren ikuspegitik eta oinarrizko futbolean eta teknifikazioan Gipuzkoako futbol eredua garatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Real Sociedad Fundazioaren
artean sinatutako Lankidetza Hitzarmenaren estatulaguntzen araudiaren ikuspegitik azterketa bat egiteko
eskatu zion LEA/AVCri.
Hitzarmen horren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiak dirulaguntza izenduna ematen dio Real Sociedad
Fundazioari, oinarrizko futbolean eta teknifikazioan
Gipuzkoako Futbol Eredua garatzearen, Gipuzkoan futbolaren teknifikazioa zuzentzearen, futbolean emakumearen papera sustatzen duten egiturak indartzearen
eta bere eragin-eremuan futbola antolatzen laguntzearen truke, Aldundiarekin lankidetzan.
Hitzarmen horren beharrezko osagarri gisa, Real Sociedad Fundazioak gizonezkoen futboleko lankidetza-hitzarmenak sinatzen ditu Gipuzkoako klubekin, eta
horien bidez osorik banatzen du Hitzarmenean denboraldi bakoitzerako onartutako partida ekonomikoa,
baita ekarpen gehigarriak ere, Realak hitzartutako klub
bihurtzearen ordainetan.
Lehiaren Euskal Kontseiluak, 2021eko ekainaren 22an
egindako bilkuran, gogorarazi zuen, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren (EBFT)
107. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, bateraezinak direla barne-merkatuarekin, estatu kideen arteko merkataritza-trukeei eragiten dieten neurrian,
estatuek edo estatuko funtsek emandako laguntzak,
edozein modutan, baldin eta lehia faltsutzen edo faltsutzea ekartzen badute, edo zenbait enpresa edo produkzioren alde egiten badute. EBko Justizia Auzitegiaren jurisprudentziak behin eta berriz ezarri du laguntza
publiko bat estatu-laguntza gisa kalifikatuko dela lau
baldintza betetzen badira: Estatuak esku hartzea edo
estatu-funtsen bidez egitea; esku-hartze horrek es-

tatu kideen arteko trukeetan eragina izan dezakeela;
onuradunari abantaila selektibo bat ematea; eta lehia
faltsutzea edo faltsutzea ekarri ahal izatea.

lehiatzeari eta egungo estatusera iristen saiatzeari
uko egitea eskatzen zaio, hitzartutako klubetako bat
izatera mugatuz.

Era berean, LEKak ebatzi zuen Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Real Sociedad Fundazioaren arteko
Lankidetza Hitzarmenean Realari emandako laguntza
ekonomikoa barne-merkatuarekin bateraezina den
estatu-laguntzatzat jo zitekeela, Realeko lehiakideak,
errealak edo potentzialak, diskriminatzen dituen neurrian; izan ere, Gipuzkoako oinarrizko futbolaren eredua
Realak lurraldeko gainerako kluben gainetik duen nagusitasunaren aitorpenean oinarritzen da, eta, beraz,
Real Sociedadekin lankidetza-hitzarmena sinatzen
duen klubak bakarrik eskuratu ahal izango ditu Foru
Aldundiak emandako dirulaguntzak. Hau da, foru-laguntza ez zaie zuzenean ematen Gipuzkoako klubei; aitzitik, Realari bakarrik ematen zaio, hark banatu dezan
lurraldeko bere klub hitzartuen artean, Realak berak
emandako kopuru gehigarri batean handituta. Horrela, Eibar SD diskriminatzen da, eta dirulaguntza publikoa jasotzearen truke, Realarekin berdinetik berdinera

Era berean, LEKaren iritziz, aipatutako lankidetza-hitzarmenean emandako laguntza publikoak egoera
okerragoan jartzen du hitzartutako klubak erakartzeko
Realarekin lehiatu nahi duen Gipuzkoatik kanpoko klub
oro.
Azkenik, Gipuzkoako Foru Aldundiari gomendatu zion,
bere lurraldean oinarrizko futbola sustatzeko, futbolklubentzako laguntzen deialdi publiko bat egin zezala,
klub profesional bakar baten bidez bideratu gabe, Gipuzkoako edozein futbol klub Realaren egungo mailara
iritsi ez dadin, eta, horrela, Gipuzkoatik kanpoko klubak
egoera okerragoan jar ez daitezen, baldin eta Realarekin lehiatu nahi badute hitzartutako klubak eskuratzeko orduan.
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Gidak eta azterketak
7.1 Euskadiko erregulazioa hobetzea
LEA/AVCk, arauen esparruko zaintza- eta sustapen-ahalmenen esparruan, 2020ko Ekintza Planean sartu zuen
“Erregulazioari dagokionez, administrazio-erregulazioari
buruzko gida bat egitea, lehiaren eta erregulazio onaren ikuspuntutik”. Testuinguru horretan, eta araugintzan
duen eskumena ikusita, beharrezkotzat jotzen da EAEko esku-hartze publikoaren eraginkortasuna eta efikazia
hobetzea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
129. artikuluan jasotako erregulazio onaren printzipioak
errespetatzeko, hau da, premia, eraginkortasuna, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta
diskriminaziorik eza bezalako printzipioak errespetatzeko.
Horrela, 2020an kontsulta publiko bat egin zen Euskadiko
erregulazioa hobetzeko, Euskadin araudiak eragindako jarduera-sektoreak eta hobekuntza-eremuak identifikatzeko, autonomia-, foru- eta toki-mailan. Kontsulta publikoa
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egin ondoren, 2021ean, LEA/AVCk proiektuaren bigarren
fasean lan egin zuen, hau da, lantaldeak sortu eta dinamizatu zituen, autonomia-erkidegoko, foru-aldundietako
eta tokiko egoeraren diagnostikoa egiteko. Horretarako,
lehentasunezko bi sektoretan zentratu zen azterketa:
- Alde batetik, zerbitzuen sektorean eta, bereziki,
Elkargo profesionaletan: LEA/AVCk harreman estuan lan egiten du Eusko Jaurlaritzako Erregistro
eta Elkarteen Zuzendaritzarekin, zeinarekin jarduera-protokolo bat adostu baitu Elkargo horien
barne-erregulazioa hobetzeko eta lehiaren aurkako oztopoak edo portaerak saihesteko.
- Bestetik, sektore turistikoan: oso egokitzat jotzen da Euskal Autonomia Erkidegoan turismosektorean indarrean dagoen araudia aztertzea,
pandemiak hain jota dagoen sektorea baita, lehiaren arloan hobekuntza-esparruak hautemateko.

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Farmazialarien
Elkargo Ofizialen Estatutuei buruzko txostena.

7.2 Lehiaren Compliance-a: UNE arau bat
prestatzea

LEA/AVCren ustez, helburu nagusia euskal administrazioei laguntzea da, ekonomiaren posizionamendu
hobea lortzeko erregulazio-kalitatean eta -eraginkortasunean lan egin dezaten. Arauketa-aldeek inbertsio
eta enplegu txikiagoa ekar dezakete, eta, azken batean, herritarren ongizateari eragiten diote.

Lehiaren kultura sustatzeko eta enpresetan ezartzeko
lan-ildoaren barruan, LEA/AVCk, 2020an, UNE erakundearen aurrean, Compliance-ko Espainiako arau bat
garatzearen komenigarritasuna sustatu zuen lehiaren
arloan, eragile ekonomikoek lehiari buruzko legeria
Compliance ad hoc sistemen bidez borondatez betetzeko prozedurak garatzeko interesa zutelako. Horretarako, arau estandar bat ezartzea oso baliagarria da;
izan ere, horrela, enpresek lehiaren zuzenbidearen aurkako arau-hausteak egiteko arriskuak murriztu ditzakete, eta, ondorioz, baita arau-hauste baten ondorioz
sortzen diren kontingentziak ere.

Testuinguru horretan, eta LEA/AVC sortu zenetik egindako arau-azterlanak ikusita, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze publikoaren efizientzia eta efikazia
hobetzeari begira jarduteko beharra ikusi zen, erregulazio onaren printzipioak errespetatuz: beharra, eraginkortasuna, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa,
gardentasuna eta diskriminaziorik eza.
Horretarako, Eusko Jaurlaritzako sail eskudunekin batera, lehenengo fase batean zerbitzu profesionalen sektoreari heldu beharreko sektore gisa identifikatu ziren,
bereziki, Elkargo profesionalak. LEA/AVCk agintaritza
eskudunekin lankidetzan jardun nahi du, Elkargoaren
estatutu-arauetatik eratorritako lehia murrizten duten
arauak ezabatzeko.
LEKak 2021eko abenduan onartutako txostenak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako farmazialarien Elkargoen estatutu-arauak aztertu zituen aldez aurretik,
eta lehiaren ikuspegitik baloratu zituen. LEKak egindako lehen lan-dokumentua da, eta Elkargoaren estatutuak eta horien aldaketak onartzeko eskumena duen
herri-administrazioari helarazi zaio, bai eta eragindako
Elkargo profesionalei ere, ekarpenak egin ahal izan ditzaten erregulazio ezin hobea lortze aldera, eragindako
merkatuaren lehiarako edozein oztopo uxatuz.
LEA/AVCk farmazialarien Elkargoei gomendatu zizkien neurrien artean, Elkargoek gutxi gorabeherako
ordainsari-baremoak ezartzeko duten ahalmenaren estatutuak ezabatzea dago (Lanbide Elkargoen Legeak
debekatzen dituenak). Era berean, Elkargoek beren
estatutuetan publizitate-askatasunari ezarritako murrizketak ezabatzen dira, beharrizan- eta proportzionaltasun-erregulazio eraginkorraren printzipioa urratzen baitute, ez baitira beharrezkoak kontsumitzailea
balizko publizitate-praktika desleialetatik babesteko
helburua betetzeko.

Programa bat ezartzearen helburua da:
- Enpresaren erabaki estrategikoak hartzen dituzten organoak, zuzendariak eta langileak lehia askearen kulturan trebatzea.
- Enpresaren inguruan gerta daitezkeen eta lehia
murrizten duten jokabideak azkar detektatzea.
- Neurri aringarriak eta zuzentzaileak ezartzea.
Gainera, arau estandarizatu batera jotzeak segurtasuna eta konfiantza ematen du erakundean ezarritako
sistemen eraginkortasunean. Horregatik, LEA/AVCk
proposatu zion UNEri elkarrekin lan egitea lehiaren
Compliance-n arau estandar bat egiteko. Proposamen
hori UNEk onartu zuen, eta 2021eko maiatzaren 11n
CTN 165 SC6 batzordeak jarri zuen abian (15 erakunde
desberdinetako 22 kidek osatua).
Batzordea eratu ondoren, 1960ko PNEren lan-zirriborro bat egiteko saioei eta lanei hasiera eman zitzaien.
2022rako aurreikusita dagoen araua ezarrita, proiektu hau amaituko da, eta ekintza garrantzitsua izango
da enpresa-sektorean lehiaren araudia zabaltzeko eta
sustatzeko eta kudeaketa-sistemetan lehiaren aldeko
dinamikak kontzientziatzeko eta ezartzeko.
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Aurkaratzea
Batzuetan, jarduera ekonomikoari eragiten dion araudiak oztopoak edo barrerak sor ditzake merkatuan
edo bertara sartzeko orduan. Kasu horietan, Lehiaren
Euskal Agintaritzaren Legearen (LEAL) 3.4. artikuluan
aurreikusitako ahalmenen arabera, LEA/AVCk legitimazio aktiboa dauka administrazioarekiko auzien jurisdikzioan egintza eta xedapen orokorrak aurkatzeko,
baldin eta xedapen horiek EAEko administrazio publiko
autonomiko, foral eta tokikoak ezartzen badituzte eta
legea baino maila apalagokoak badira.
8.1 22/2019 Dekretua, abenduaren
17koa, Euskal Autonomia Erkidegoan
ibilgailuak gidariarekin eta nazio-mailako
baimenarekin (VTC-N) alokatzeko zerbitzua
emateko baldintzei buruzkoa.
Aurreko urteetan sustapen-lan handia egin ondoren,
LEA/AVCk administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri
zuen Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren
abenduaren 17ko 200/2019 Dekretuaren aurka (Euskal Autonomia Erkidegoan ibilgailuak gidari eta guzti
alokatzeko eta nazio-mailako baimena duten ibilgailuak
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alokatzeko zerbitzua emateko baldintzei buruzkoa).
Bidaiariak turismo-ibilgailuetan garraiatzeko merkatua
oso sektore arautua da. Azken urteotan, taxiaren sektorearen eta VTCen enpresen arteko gatazkaren ondorioz, zenbait lege-erreforma egin dira Estatuan eta
autonomia-erkidegoan, azken horiek beren jarduera
garatzeko baldintzak zehazteko. Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzak 200/2019 Dekretua aldarrikatu
zuen, jardueran aritzeko zenbait murrizketa ezartzen
zituena: VTCen zerbitzuak 30 minutu lehenago aurrekontratatzeko betebeharra, bide publikotik bezeroak
erakartzeko debekua, haien erabilgarritasuna erakusteko debekua eta geolokalizatzeko debekua.
LEA/AVCk zerbitzua eskatzeko 30 minutuko tartearen
deuseztasuna eskatu zuen, enpresa-askatasuna murrizteagatik kontsumitzaileen kaltetan, bai eta geolokalizazioaren murrizketarena ere.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak
bere epaian adierazi zuenez, VTC zerbitzuarekin gutxienez 30 minutuz itxaron behar bazen, taxiaren zerbitzua

erabiltzeko inolako itxaron beharrik gabe, VTC zerbitzuak
merkatuan sartzeko aukerak oso mugatuak izango ziren,
eta praktikan, enpresa-askatasunaren printzipioa garatzeko eragozpen bat zela esan daiteke (EKren 38. artikulua). Epaian jasotzen denez, “VTC zerbitzuak oso zail
izango luke merkatuan sartzeko”.
Geolokalizazioaren murrizketari dagokionez, EAEko
Auzitegi Nagusiak uste zuen ez zegoela behar bezala justifikatuta, eta adierazi zuen geolokalizazioak ez
zuela aurrekontratazioaren baldintza urratzen (aurkaratutako dekretuak nahi zuen bezala), baizik eta zerbitzua aurrez kontratatzeko une honetan eskura zegoen
teknologia erabiltzea ahalbidetzen zuela.
EAEANk arrazoia eman zion LEA/AVCri 2021eko abenduaren 8ko 283/2021 Epaian, eta errekurritutako dekretuaren 2.2 eta 2.5 artikuluak baliogabetu zituen.
8.2 117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa,
Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen
ikuskapen teknikoari buruzkoa
2018an, LEKak dekretu-proiektuari buruzko arau-txostena egin zuen, eta ondorioztatu zuen arkitektoen eta
arkitekto teknikoen aldeko jarduera-erreserba bat sortzen zuela. Txosten horretan oinarrituta, sustapen-ekintzak egin ziren, baina azkenean onartutako testuan
ez ziren kontuan hartu. Hala, LEA/AVCk errekurtsoa
jarri zuen Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluaren

Erabakiaren aurka. Erabaki horrek atzera bota zuen
Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoari buruzko uztailaren 24ko 117/2018 Dekretuaren 10. artikulua eta I. eranskineko 1-A atala aldatzeko
errekerimendua.
2021eko urriaren 26an, EAEko Auzitegi Nagusiak
77/2019 errekurtsoa onartu zuen, eta, ondorioz,
117/2018 Dekretuaren 10. artikulua eta I. eranskinaren 1. atala baliogabetzea agindu zuen, zuzenbidearekin bat ez zetozelako.
Auzitegiak justifikazioaren argudiorik eza du oinarri
murrizketa hori ezartzeko, eta honako hau adierazten
du:
“Horrenbestez, Administrazioak ez duela erreserba hori
gauzatu zehazten duen premia eta proportzionaltasuna berariaz justifikatu behar dira.” Horretarako, errekerimenduari emandako erantzunean haztapen hori
aipatzen da, honako hau adieraziz: “manu horietatik
abiatuta, kasu honetan, zalantzarik gabe, araua bermatzen duten premiazko arrazoiak daude (etxebizitzaren
jabe diren kontsumitzaileen segurtasuna, eskubideak
eta osasuna, ingurumenaren babesa). Ondorioz, premia, egokitasuna eta proportzionaltasuna zehaztu
behar dira… Ikus daitekeenez, Dekretuak ez du haztapenik edo justifikaziorik egiten, premiazko arrazoiak
baino ez ditu egiaztatzen, baina zergatik diren justifikatu gabe.””
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Kontsultak

Jarduera ekonomikoen egunerokoan zalantzak sortzen
dira jarduera horiek lehiaren arloko legeriarekin bat ote
datozen. Halakoetan, administrazioak, eragile ekonomikoek eta kontsumitzaile eta erabiltzaileek kontsulta horiek LEA/AVCri egin diezazkiokete. Azken horrek,
besteak beste, organo aholku-emaile gisa jardun behar
du, LEALren 3.5. artikuluaren arabera
“Lehiaren Euskal Agintaritzak organo aholku-emaile gisa jardungo du Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan lehiaren defentsari buruzko gaietan.
Zehazki, Eusko Legebiltzarrak, Eusko Jaurlaritzak,
Batzar Nagusiek, foru-aldundiek, udalek, Elkargo
profesionalek, merkataritza-ganberek eta enpresaburuen, sindikatuen eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteek kontsultatu ahal izango dute
eskumen-arloan.”

LEA/AVCk tresna hori sustatzen lan egiten du, modu
arinean herritarrei erantzuna emateko eta, askotan,
merkatuko lehia-arazoak zuzentzeko edo prebenitzeko.
2021ean, LEA/AVCk 19 kontsulta izapidetu eta erantzun zituen, eta, batez ere, baliabide digitalen bidez
jaso zituen bere web orrian (www.competencia.euskadi.eus). Alderdi horri dagokionez, 2021ean “kontsultak
eta Komunikazioak” postontzi berria jarri zen abian, eta
herritarren eskura dago euskadi.eus atarian eta LEA/
AVCren webgunean.
Kontsulten % 60 inguru merkataritza-banaketaren, askotariko zerbitzuen eta kontratazio publikoaren ingurukoak izan ziren.
Hona hemen kontsulta batzuen erantzunak:

Kontsultak sektoreka era kontsultagile-motaka (%)

%5

Bestelakoak

%11

Arauak

%5

Diru laguntza publikoak

Administrazioa

%5

Elkartea/Elkargoa
Enpresa

Osasuna eta hezkuntza

%5

%5

Zerbitzuak

%5

%5

%5

%5

Araututako sektoreak

Partikularra

Distribución comercial

%21

Kontratazio publikoa

%21
0
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9.1 Uribe-Kostako lizitazio bateko
hizkuntza-betebeharrei buruzko kontsulta
LEA/AVCk kontsulta bat jaso zuen, toki-erakunde baten kontratazio-prozeduran jarraitutako jarduketei buruzkoa, Uribe Kostako Zerbitzuen Mankomunitatearena, zehazki, mankomunitate horrek lizitatutako papera
eta erabilitako kartoia biltzeko eta garraiatzeko kontratuan jasotako hizkuntza-betebehar batzuei buruzkoa.
Horri dagokionez, LEA/AVCk ondorioztatu zuen erakunde horri ez zegokiola administrazio publikoek, kasu
honetan Zerbitzuen Mankomunitateak berak, egindako
pleguen legezkotasuna aztertzea edo gainbegiratzea,
berezkoak dituen eskumenak gainditzen zituelako.
9.2 Merkatarien elkarteari emandako
dirulaguntzei buruzko kontsulta
2021eko ekainean sartu zen LEAn Barakaldoko Merkataritza, Ostalaritza, Zerbitzu, Enpresa Entitate eta
Merkataritza Zonalen Elkartearen (ABK) idazki bat. Bertan, Barakaldoko Udalaren INGURALDE erakunde autonomoaren udal-funtsen banaketa zuzendu beharko
litzatekeen galdetu zuen, merkatarien eta ostalarien
elkarteen jarduerei laguntzeko aurrekontu-partidetan
irizpide objektibo proportzionalak sartzeko. Adierazitakoaren arabera, INGURALDEk 6.000,00 euroko di-

rulaguntza izenduna eman zion ABKri 2019an, ACE
BARAKALDO elkarteari emandako 106.000,00 euroen
aldean. Egoera hori errepikatu egin da 2020an eta
2021ean.
Kontsulta horri emandako erantzunean, LEA/AVCk
adierazi zuen elkarteek jasotako dirulaguntzen arteko
alde ekonomikoak INGURALDEren interferentzia dakarrela Barakaldoko merkataritza-asoziazionismoan, eta
zaildu egiten duela elkarte horiek bazkideak erakartzeko lehian aritzea. Era berean, adierazi zuen, datozen urteetan dirulaguntzen eskema berari eutsiz gero,
merkataritza-asoziazionismoaren egungo egoera betikotuko litzatekeela, eta ezabatu egingo litzatekeela
elkarte nagusiak jasoko lukeen lehia-presioa, baldin eta
dirulaguntzak norgehiagoka-erregimenean emango
balira eta, lehentasunez, elkarte bakoitzak tokiko merkataritzarekiko aurreikusitako ekintzen eraginkortasuna baloratuko balitz.
Hori dela eta, ondorioztatu zen gomendagarria izango
litzatekeela Inguraldek, merkataritza-sektorea sustatze aldera, dirulaguntzak norgehiagoka-erregimenean
ematea, Barakaldoko saltokientzat jarduera onuragarrienak egitea aurreikusten duten elkarteak izan daitezen dirulaguntza handienak jasoko dituztenak, eta
Administrazioak ez dezan oztoporik jarri Barakaldoko
merkataritza-elkartegintzan
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Lehiaren arloko prestakuntza
10.1 Konstumobideko prestakuntza
LEA/AVCk eta Kontsumobidek sinatutako hitzarmenean aurreikusitako jardueren artean, jardunaldiak antolatu ziren Kontsumobideko langileentzat, “lehia askearen defentsari buruz”.
Guillermo Aranzabe LEA/AVCko Lehiaren arloko arduradunak emandako ikastaroak lau ordu izan zituen, bi
egunetan banatuta, honako gai hauei buruz: zer den
lehia askea; debekatutako jokabideak (kolusio-akordioak,
nagusitasunezko posizioaren abusua eta egintza desleialen ondoriozko faltsutzea); zehapen-araubidea; egokitasun-programa; kontzentrazio ekonomikoak; estatulaguntzak; eta lehiaren defentsarako kasu praktikoak.
Ikastaro hau hiru lurraldeetako Kontsumobideren
egoitzetan eman zen: 2021eko irailaren 14an eta
15ean, Gasteizen, Kontsumobideren egoitza nagusian; 2021eko irailaren 27an eta 28an, Kontsumobideren Bilboko Kontsumoko Prestakuntza Zentroan; eta
2021eko urriaren 5ean eta 6an, Kontsumobideren Donostiako Kontsumoko Prestakuntza Zentroan.
Hitzaldietara Kontsumobideko 45 teknikari eta ikuskatzaile joan ziren, eta interes handia erakutsi zuten,
parte-hartze aktiboa izan zuten, bai hitzaldietan, bai
ondoren, eta interesa agertu zuten kontsumitzaileei
eta erabiltzaileei eragiten dietenlehia askearen aurkako jokabideetan.
10.2 “Konpetentzia eta Kontsumoa” liburuxka
LEA/AVCk eta Kontsumobidek sinatutako hitzarmenean aurreikusitako jardueren artean, Lehia eta Kontsumoa izeneko liburuxka bat argitaratu zen. Liburuxka
horretan, kontsumitzaileei azaltzen zaie, hizkera ulergarrian, zein diren lehiaren eta kontsumoaren arteko aldeak. Hala, jakinarazten da lehia-politika eragile
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ekonomikoek merkatuan duten portaerara bideratzen
dela, merkatuaren funtzionamendu ekonomiko normalaren aurkakoak diren enpresen jokabideak saihesteko;
kontsumo-politika, berriz, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babestera bideratzen da ondasunak eta zerbitzuak eskuratzen dituztenean.
Material horrek azalpen labur eta erraz bat ematen du
lehiakortasunak kontsumitzaileei egiten dien onurari buruz, jokabide debekatuak bilatzen dituelako, hala
nola lehiaren aurkako akordioak, nagusitasunezko posizioaren abusuak eta ekintza desleialen bidezko lehiaren faltsutzeak; lehia dagoenean prezio txikiagoak,
kalitate handiagoa, barietate handiagoa, saldu osteko
zerbitzu hobeak eta berrikuntza handiagoa lortzen
direlako; lehiak GIHak lortzen laguntzen duelako; eta
lehiak bereziki kolektiboei egiten diela mesede. Era
berean, lehiaren aurkako praktika bat salatzeko dauden
bideen berri ematen da.
Liburuxka Kontsumobideren bulegoetan dago herritarren eskura, bi erakundeen webguneetan argitaratzeaz
gain.
10.3 Prestakuntza EJIEn
Maiatzaren 18an eta 25ean, LEA/AVCko idazkari nagusi Ainara Hercek sektore publikoaren lehiari eta kontratazioari buruzko bi prestakuntza-saio eman zizkien
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteko (EJIE) langileei. Prestakuntza telematikoki egin zen, eta saio bakoitzeko bi orduko iraupena izan zuen. 50 lagun inguruk parte hartu zuten.
Prestakuntzan funtsezko alderdiak jorratu ziren, hala
nola, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017
Legearen eta lehia askea babestearen artean dagoen
lotura estua; erosketa publikoaren arduradunek lizitazioen diseinuan dituzten aukerak kontratazioan lehia

sustatzeko (prozedura hautatu eta pleguak diseinatzen direnetik kontratuak garatu eta gauzatzen diren
arte); eta lehiaren defentsarako agintariek erosketa
publikoko kasuetan egindako jarduketak (bid rigging
kasuak, kolusioaren ondorioak, kartelen detekzioa eta
erruki-programa), besteak beste.
Prestakuntza-ekintza horien helburua bikoitza da; izan
ere, erosketa publikoaren arduradunekin lankidetzan
aritu nahi dute, batetik, sarrera-oztoporik gabeko lizitazioak diseinatzen, eta, bestetik, lizitazioetan lehia
askea babesten, kolusio-praktiken zantzuak aitortuz.
10.4 Abokatutzan Sartzeko Masterra
2021eko abenduan, LEA/AVCren lehia-arloko arduradunak, Guillermo Aranzabek, euskaraz eman zuen
Lehiaren Zuzenbidea ikasgaia Abokatutzan Sartzeko
Unibertsitate Masterrean (2020/2021). Iraupena sei
ordukoa izan zen, hiru egunetan banatuta.
LEA/AVCren ustez, ezinbestekoa da euskal abokatuen
promozio berriek trebakuntza sakona izatea lehiaren
zuzenbidearen arloan. Horrek, enpresa eta profesionalei emandako aholkularitza juridikoaren bitartez

edo lehiaren kontrako jokabideen salaketaren bitartez,
EAEko merkatuetako lehia askearen egoera hobetzea
ekarriko du eta, ondorioz, euskal herritarren ongizatea
areagotuko du.
10.5 Prestakuntza-bekak emateko
dirulaguntzen programa
LEA/AVCk beka-deialdi bat egin zuen unibertsitateko
gradu, lizentziatura edo baliokideko tituludunentzat,
Zuzenbidearen, Ekonomiaren edo Enpresaren arloetan,
baldin eta 2021ean zehar beren lanbide-heziketa osatu eta garatu nahi bazuten erakundearen jardun-eremuetako gaietan.
Lehenengo deialdi horretan bi beka eman ziren norgehiagoka-prozeduraren bidez, deialdian ezarritako balorazio-irizpideen arabera.
Bekei esker, hautatutako bi pertsonek (Soraya Bello eta Raquel Carro) prestakuntza teoriko-praktikoa
jaso zuten 2021eko azken hiruhilekoan, LEAr/AVCen
jardun-eremuetan, hala nola zehapen-espedienteen
izapidetzean eta lehia sustatzeko txostenak egitean,
besteak beste.
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Zehazki, LEA/AVCko langileekin batera, lehia-espedienteen dokumentazioaren analisian, jurisprudentziaren
azterketan eta bilketan, eduki juridiko-ekonomikoko
txostenen prestaketan eta erregulazioaren azterketan
parte hartu zuten. Era berean, espediente-tipologia
desberdinak izapidetzen lagundu zuten (zehatzaile administratiboak, aurkaratzekoak eta bide judizialeko defentsakoak). Gainera, jardunaldietara joan ziren eta beren prestakuntzarako egokitzat jo ziren beste jarduera
batzuk egin zituzten.
LEA/AVCk bekadunen lana, ahalegina eta inplikazioa
eskertzen ditu.

10.6 Curriculum-praktikak
LEA/AVCk konpromiso argia du ikasleei eta gazteei
lehiaren zuzenbidearen arloko prestakuntzan eta profesionalizazioan laguntzeko. Horretarako, urtero praktikak egiteko aukera ematen du.
Deustuko Unibertsitatearekin sinatutako hitzarmenaren esparruan, Maider Palomero Zuzenbideko 3. mailako ikasleak, espezialitate ekonomikoan, 150 orduko
curriculum-praktikak egin zituen LEA/AVCn, ekainean
eta uztailean.
LEA/AVCk ikasle horren lana, ahalegina eta inplikazioa
eskertzen ditu.
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Zehatzeko ahalmena
baliatuz
LEA/AVCk lehiaren aurkako jokabideak ikertzeko, bideratzeko eta, hala badagokio, zigortzeko eginkizunak
ditu (hau da, kolusio-itunak, nagusitasun-posizioaren
abusuak eta egintza desleialen ondorioz lehia faltsutzea). Beraz, Euskadin LDL eta haren Erregelamendua
aplikatzen dituen erakundea da, 7/2021 Errege Lege
Dekretuaren bidez2 aldatu den araudia, besteak beste
ECN+ Zuzentarauaren transposizioa eginez3 .
Errege lege-dekretua baliozkotu ondoren, LDLren aldaketak 2021eko apirilaren 29an sartu ziren indarrean,
nahiz eta gaur egun Errege Lege Dekretuak Diputa2 Apirilaren 27ko 7/2021 Errege Lege Dekretua, lehiaren,
kapital-zuritzearen prebentzioaren, kreditu-erakundeen,
telekomunikazioen, zerga-neurrien, ingurumen-kalteen prebentzioaren eta konponketaren, zerbitzu transnazionalen
eskaintzan langileak lekualdatzearen eta kontsumitzaileen
defentsaren arloetan Europar Batasuneko zuzentarauen
transposizioari buruzkoa.
3 Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019/1 (EB)
Zuzentaraua, 2018ko abenduaren 11koa, estatu kideetako
lehia-agintaritzei lehiari buruzko arauak modu eraginkorragoan aplikatzeko eta barne-merkatuaren funtzionamendu
egokia bermatzeko baliabideak ematekoa.
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tuen Kongresuan jarraitzen duen lege arrunt gisa izapidetzen, eta araudia aldaketei lotuta geratzen da.
Errege Lege Dekretuak, lehenengo artikuluan, Lehiaren
Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legeari
eransten dio elkarrizketak egiteko ahalmena eta prozedura Batasunaren Zuzenbidearen printzipio orokorretara eta Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen
Gutunera eta aplikatzekoa den legeria nazionalera esplizituki egokitzeko ahalmena.
Era berean, beste aldaketa batzuk onartu ziren honako hauei dagokienez: lankidetza- eta informazio-betebeharrak, ikuskapen-ahalmenak, informazio konfidentzialaren tratamendua, prozeduraren hasiera, Lehiaren
Euskal Kontseiluaren ebazpenak, kautelazko neurriak
hartzea, arau-hausleak, arau-hausteak, zehapenak, isunaren ordainketaren salbuespena, isunaren zenbatekoaren murrizketa, isun hertsatzaileak, arau-hausteen
eta zehapenen preskripzioa, aplikatu beharreko araudia
eta organo eskudunak, eta administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa eta merkataritza-arloko epaitegiena.

Halaber, Lehiaren Defentsarako Araudian 4 hainbat aldaketa egin ziren, hala nola ikuskapen-ahalmenak, Europako Batzordearekin eta lehiaren beste agintaritza
nazional batzuekin lankidetzan aritzea ikerketa-ahalmenen arloan, hertsatzeko isunak ezartzea, prozedura
hastea, salaketa ez hasteko eta artxibatzeko erabakia,
zehapen-prozeduren amaiera itundua, isuna ordaintzetik salbuesteko eskaerak aurkeztea, salbuespen-eskaera laburtuak, isunaren zenbatekoa murrizteko eskaerak
aurkeztu eta izapidetzea, isunaren zenbatekoa murrizteko eskabide laburtuak eta isunaren zenbatekoa
murrizteko eskaera laburtuak, eta isunaren zenbatekoa
salbuesteko edo murrizteko eskatzaileek lankidetzan
aritzeko duten betebeharra.

4 261/2008 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, Lehiaren Defentsarako Erregelamendua onartzen duena.
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Ikerketa Zuzendaritzaren
jarduerak
LDLn eta haren erregelamenduan aurreikusitako administrazio-prozedura berezia ondoz ondoko bi fase independentetan oinarritzen da. Lehenengoa, instrukziofasea, LEA/AVCko Ikerketa Zuzendaritzan izapidetzen
da, eta honako eginkizun hauek ditu:
• organo eskuduna izendatzeko prozedurak aplikatzea, Estatuak eta autonomia-erkidegoek
lehiaren defentsaren arloan dituzten eskumenen
koordinazioari buruzko otsailaren 21eko 1/2002
Legean (EKL) ezarritakoari jarraikiz.
• ikuskapenak egitea.
• zehapen-espedienteak ireki eta haien instrukzioa
egitea, eta Lehiaren Euskal Kontseiluari ebazpenproposamena edo artxibatzekoa helaraztea.
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• Lehiaren Euskal Kontseiluaren ebazpenetan ezarritako betebeharrak betetzen eta gauzatzen direla zaintzea.
Lehiaren arloko zehapen-espedienteak ofizioz izapidetzen dira beti, LDLren arabera; hala ere, Ikerketa
Zuzendaritzak ikerketa eragin duten gertakarien berri
izan dezake, jarduera propioen, salaketen, hirugarrenek
egitateak jakinaraztearen edo informazio publikoaren
bidez.
Testuinguru horretan, LEA/AVCren 2021eko ekitaldirako Ekintza Planak bereziki azpimarratu zituen Administrazio publikoan, merkatuetan edo talde sentikorretan
eragina izan zezaketen lehiaren aurkako jokabideak.
Era berean, espedienteak detektatzeko eta bideratzeko baliabide propioak indartzen lan egin zuen LEA/
AVCk.

IZk araudia urra dezaketen datuak edo informazioak
ezagutzen dituenean, eginbideak hasten dira, edo, hala
badagokio, informazio erreserbatu bat, lehiaren aurka-

ko jardunbideren baten zantzuak daudela egiaztatzeko; kasu horretan, dagokion zehapen-espedientea ireki
ahal izango da.

Defentsa: Proiektuak, tramitazio atalaren arabera (Kopurua)
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2021ean, Lehia Defendatzeko Zuzendaritzak 28 gai
izapidetu zituen: 6 zehapen-espediente hasi ziren, 19
aurretiazko jarduketen fasean (informazio erreserbatua

edo aurretiazko eginbideak, eta 3 jurisdikzio-zaintza edo
-berrikuspenean). Gainera, Lehiaren Euskal Kontseiluak
6 ebazpen eman zituen lehiaren defentsaren arloan.

Defentsa: Sektoreak 2021 (Kopurua)
Eraikuntza

1

Turismoa

1
1

Energia

3

Hileta zerbitzuak

4

Garraioa

8

Zerbitzuak

10

Kontratzio publikoa
0

2

4

6

8

10

12
Jardueren Oroitidazkia 2021 | 41

2.1 Espedienteak esleitzea
Koordinazioari buruzko 1/2002 Legearen 1. artikuluan
aurreikusitako esleipen-sistemaren arabera, 2021ean
hiru gai esleitu ziren, guztira, gizarte-arretaren, osasun-garraioaren eta publizitate-zerbitzuen sektoreetako lizitazio publikoen esparruan kolusiozko jokabideei buruzkoak.
Hiru kasuetan, espedienteak LEA/AVCri esleitu zitzaizkion, jokabideek Euskal Autonomia Erkidegokoa baino
eremu handiagoan ez eragiteagatik.
2.2 Ikuskapenak
Enpresetako etxez etxeko ikuskapenak funtsezko
tresna dira IZren zereginetarako, zehapen-espedientea
hastea justifikatzen duten inguruabarrak gertatzen diren zehazteko, aldez aurretik. Halaxe jasotzen du LEALren 13.1e) artikuluak.
Ikuskapen horietan, LEA/AVCko karrerako funtzionario
baimendunak agintaritzako agente bihurtzen dira, eta,
beraz, eskumena dute, besteak beste, honako hauek
egiteko:
a) Enpresen edo enpresa-elkarteen edozein lokal,
instalazio, lursail edo garraiobidera sartzea, bai
eta enpresarien, administrarien eta enpresetako
beste langile batzuen helbide partikularretara ere.
b) Kasuan kasuko jarduerari buruzko liburuak, erregistroak eta beste agiri batzuk egiaztatzea, horien euskarri materiala edozein dela ere.
c) Liburu edo dokumentu horien kopiak edo laburpenak egitea edo lortzea, edozein formatutan.
d) b) letran aipatutako liburu edo dokumentuak 10
egunez atxikitzea gehienez.
e) Enpresaren lokal, liburu edo agiri guztiak eta gainerako ondasunak ikuskapenerako behar den
denboran eta neurrian zigilatzea.
f) Enpresako edo enpresa-elkarteko langileen edozein ordezkari edo kideri ikuskapenaren xedearekin eta helburuarekin zerikusia duten gertaera
edo dokumentuei buruzko azalpenak eskatzea
eta haien erantzunak jasota uztea.
2021ean, LEAk hiru enpresatan eskatu zuen etxeko
ikuskapenak egitea. Bi kasutan, eskaera horiek ukatu
egin ziren, gaur egun administrazioarekiko auzien au-
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zitegietan errekurrituta dagoen auto judizial baten bidez, ukatze hori ez datorrelako bat zuzenbidearekin.
LEAk etxeko ikuskapena egin zuen osasun-garraioaren sektoreko enpresa baten egoitzan, Bartzelonako
probintzian, ekainaren 29an eta 30ean. Ikuskapen hori
LEA/AVCko teknikariek Bartzelonako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegiaren baimena lortu ondoren
egin zen, Lehiaren Kataluniako Baimenarekin (ACCO)
lankidetzan, eta autonomia-erkidegoaren eskumeneko
agintaritza bati bere autonomia-erkidegotik kanpo baimentzen zaion lehen ikuskapena izan zen.
2.3	Zehapen-espedienteak ireki eta haien
instrukzioak egitea
Ikerketetatik ondorioztatzen bada lehiaren araudia
hautsi izanaren arrazoizko zantzuak daudela, IZk dagokion zehapen-espedientea hasiko du. Hasiera hori 18
hilabetekoa da, eta ez du espedientearen azken ebazpena aurrez epaitzen.
2021ean, bi zehapen-espediente berri ireki ziren: bata,
apirilean, Gipuzkoako tanatorio-zerbitzuaren merkatuan nagusitasun-posizioaren balizko abusu bati
buruzkoa; eta, bigarrena, azaroan, Bilboko Udalaren
lizitazio publiko baten esparruan kolusio-akordio bati
buruzkoa.
Publizitatea, Bilboko Udala
Znb. Izena
516

Hasiera
data

Hasiera Espedientatuak

Publizitatea, 2021/11/09 Oficioz
Bilboko Udala

PRINTHAUS, S.L.
EMOCIONA
SOLUCIONES
CREATIVAS, S.L.L.

		
2021eko ekainaren 1ean sartu zen LEA/AVCren erregistroan Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren idazki bat, zeinaren bidez bidali
baitzitzaion LEA/AVCri kontratazio bereziari buruzko
maiatzaren 31ko Ebazpena, hain zuzen, betiere Bilboko
Udalak izapidetutako 2021eko Kultura Arloko kulturaprogramaziorako publizitate- eta komunikazio-elementuak diseinatu, egin eta banatzeko kontratuaren esleipenaren aurka jarritako kontratazio-arloko errekurtso
bereziari zegokionez.
Hori guztia, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren
8ko 9/2017 Legearen 132.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, ezartzen baitu kontratazio-arloko errekurtso berezia ebazteko eskumena duten organoek lehia-

ren agintaritzei jakinaraziko dietela beren eginkizunak
betetzean jakiten duten egitate oro, baldin eta lehiaren defentsari buruzko legeria haustea izan badaiteke. Lankidetza horren xede izan da, halaber, Europako
Batzordearen 2021eko apirilaren 18ko Komunikazioa,
kontratazio publikoaren kolusioari aurre egiteko tresnei
eta lotura baztertzeko arrazoia aplikatzeko orientabideei buruzkoa.
2021eko azaroaren 9an, LEA/AVCren Ikerketa zuzendariak, LDLren 49.1 artikuluan ezarritakoarekin bat
etorriz, LDLren 1. artikuluak debekatutako ustezko jokabideengatik zehapen-espedientea irekitzea erabaki
zien bi enpresari, ikerketaren azken emaitza aldez aurretik epaitzen ez duen hasiera.
Espedientea hasi zenetik, gehienez ere hemezortzi hilabeteko epea hasi zen LEKek espedientea izapidetu
eta ebazteko.

Gipuzkoako beilatokiak eta errausketa-labeak
Znb. Izena

Hasiera
data

Hasiera Espedientatuak

341 Gipuzkoako 2021/04/06 Oficioz
beilatokiak
eta errausketa-labeak

TANATORIO
DONOSTIALDEADONOSTIALDEKO
BEILATOKIA, S.A.
REKALDE 21
CORPORACION,
S.L.

IZk ikerketa bat egin zuen Gipuzkoako zenbait beilatokitan.
2021eko apirilaren 6an, LEA/AVCren IZk ebazpena
eman zuen, eta, horren bidez, zehapen-espedientea
ireki zen ustezko jokabide debekatuengatik, LDLren 2.
artikulua hautsi izanaren arrazoizko zantzuak zeudela iritzita. Zantzu horiek REKALDE 21 CORPORACION,
S.L. eta TANATORIO DONOSTIALDEA-BEILAIALDEKO,
S.A. (TADOSA) enpresen nagusitasun-posizioaren
abusua ziren, beste ehorztetxe batzuei beilatoki- eta
errausketa-zerbitzuak ematean.
Espediente honen izapideak bat etorri ziren denboran MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLU enpresak
REKALDE 21 CORPORACIÓN SLren partaidetza duten
hileta-zerbitzuak, tanatorioa, errausketa-labea eta
hilerrien kudeaketa ematen dituzten sozietateak eskuratzearekin; eragiketa hori 2. fasean baimendu du
MLBNk, konpromisoak hartuta5.
Espediente hau irekitzeak ez du ikerketaren azken
emaitza aurrez epaitzen. Prozedura hastea eta zehaztutako kalifikazioa eragiten duten arrazoizko zantzuak
behin-behinekoak dira.
Espedientea hasi zenetik, gehienez ere hemezortzi hilabeteko epea hasten da espedientea izapidetzeko eta
ebazteko.

5 MLBN C/1151/20: MEMORA / REKALDE / IRACHE
https://www.MLBN.es/expedientes/c115120
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2021eko bi hasiera horiek aurreko ekitaldietan hasi
ziren eta instrukzioan zeuden zehapen-espedienteei
gehitu zitzaizkien.

Horrela, 2021ean, hasitako sei zehapen-espedientetan lan egin zuen IZk:

Znb.

Izena

Hasiera
data

Hasiera

Expedientados

303

Radar
meteorologikoak

2019/12/19

Oficioz

ADASA SISTEMAS, S.A.U.
DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN, S.L.
MCV, S.A.

Znb.

Izena

Hasiera
data

Hasiera

Expedientados

436

Hormigoiaren
hornikuntza

2020/12/18

Oficioz

HORMIGONES VASCOS, S.A.
HORMIGONES ZAMUDIO, S.L.
HORMIGONES SANTULLÁN, S.A.
HORMIGONES ARRIGORRIAGA, S.L.

Znb.

Izena

Hasiera
data

Hasiera

Expedientados

421

Fumigazioak

2020/12/21

Oficioz

ROCA DEFISAN, S.L.

Znb.

Izena

Hasiera
data

Hasiera

Expedientados

516

Publizitatea,
Bilboko Udala

2021/11/09

Oficioz

PRINTHAUS, S.L.

Znb.

Izena

Hasiera
data

Hasiera

Expedientados

341

Gipuzkoako beilatokiak
eta errausketa-labeak

2021/04/06

Oficioz

TANATORIO DONOSTIALDEA
DONOSTIALDEKO BEILATOKIA, S.A

EMOCIONA SOLUCIONES CREATIVAS, S.L.L.

REKALDE 21 CORPORACIÓN, S.L.
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Znb.

Izena

Hasiera
data

Hasiera

Expedientados

363

Higiezin etxeen komisioak
alokairuengatik

2020/10/06

Oficioz

AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA IRIZAR, S.L.
ALDARIZ, S.A.
ASKAO FINANCES, S.L.
ATEA HOME S.L.
BERTEGI GESTORES INMOBILIARIOS, S.L.
BI-WOTER 56, S.L.
DESARROLLO NUEVA BILBAO, S.L.
ESTUDIO INMOBILIARIO ITURRIAGA, S.L.
FINCAS DEL HOYO, S.L.
FINCAS INDAUTXU 2001,S.L.
FINCAS LERSUNDI, S.L.
GESTIÓN IMOBILIARIA EL BOTXO, S.L.
GESTIÓN INMOBILIARIA BASABE, S.L.
GESTIÓN INMOBILIARIA QUORUM SANTUTXU, S.L.
GESTIÓN INMOBILIARIA REKALDE BERRIA, S.L.
GESTIÓN INMUEBLES CAMPUZANO, S.L.
GESTIÓN INTEGRAL INMOBILIARIA INGESIN, S. L.
GESTIÓN PATRIMONIAL BILBAO CENTRO, S.L.
GRUPO INTERGÉS, S.A.
HOUSE ONA GESTIÓN Y SERVICIOS INMOBLIARIOS, S.L.
INMO Y OTRAS, S.L.
INMOBASARRATE, S.L.
INMOBERRI 2006, S.L.
INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO, S.L.
INMOBILIARIA RUI-WAMBA, S.L.
INMOBILIARIA SOMERA, S.L.
INMOBILIARIA UGALDE 17, S.L.
INVERSIONES BILBOCASA, S.L.
IRALA GESTIÓN, S.L.U.
LAR SERVICIOS DE GESTIÓN PATRIMONIAL, S.L.
MARIATOMASA, S.L.
MARTIN LAUCIRICA GRUPO ASESOR, S.L.
PROMOTORA DE INMUEBLES YANGAR, S.L.
SAMAURI, S.L.
TXURDINAGA CONSULTING XXI, S.L.
URBEGES ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES, S.L

Jardueren Oroitidazkia 2021 | 45

3

Lehiaren Euskal Kontseiluak
zehapen-espedienteak ebaztea

Zehapen-espediente baten instrukzioa ebazpen-proposamen baten bidez amaitzen da, eta alegazio-izapidean dauden alderdiei jakinarazten zaie. Ebazpenproposamen hori, ikerketa-fasean egindako jarduketa
guztiekin eta alderdien alegazioekin batera, Lehiaren
Euskal Kontseiluari helarazten zaio, azter eta balora
dezan.
LEKaren ebazpenek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta jurisdikzio-berrikuspenaren mende
daude; honako hauek ezar daitezke:
• Debekatutako jokabideak epe jakin batean bertan
behera uzteko agindua ematea.
• Baldintza edo betebehar zehatzak ezartzea, egiturazkoak nahiz portaerazkoak izan.
• Interes publikoaren kontrako praktika debekatuen
ondorioak kentzeko agindua ematea.
• Isunak jartzea.
• Jarduerak artxibatzea.
• LDLk baimentzen duen beste edozein neurri hartzea.
2021ean, Lehiaren Euskal Kontseiluak sei ebazpen hartu
zituen lehiaren defentsaren arloan: jarduketak ez hasteko
eta artxibatzeko hiru ebazpen, amaiera itunduko bi ebazpen eta zehapen-ebazpen bat.
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3.1 Galdakaoko Udalaren lizitazioa: Haur, gazte eta
familiekin gizarte- eta hezkuntza-arloan eta
arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua.
Galdakaoko Udalak Galdakaoko udalerrian haur, gazte
eta familiekin gizarte- eta hezkuntza-arloan eta arlo
psikosozialean esku hartzeko zerbitzuaren lizitaziorako
deialdia egin zuen 2020an, prozedura irekiaren bidez.
Lizitazio horretara 3 enpresa aurkeztu ziren: Agintzari
S. Coop (Agintzari), 1996tik zerbitzua ematen duena;
Gizatzen, S.A (Gizatzen); eta Integrando-Acaya Naturaleza y Vida, S.L. Fundazioa. (EISE Galdakao, ABEEaren
konpromisoa).
Kontratazio Mahaiak erabaki zuen kontratazio-organoari proposatzea kontratua Gizatzen enpresari esleitzea, esleipen-irizpideak aplikatzean puntuaziorik onena lortutako lizitatzailea zelako.
Proposamen horren aurrean, AGINTZARIk lehiari buruzko araudia urratzeagatik intzidentea hasteko eskaera
aurkeztu zuen kontratazio-mahaian, eta Galdakaoko
Udalak LEA/AVCri helarazi zion, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 132.3 artikuluaren arabera.
Agintzari-ren iritziz, Gizatzen-ek lizitazio-erreferentzian eskaintza tekniko bat aurkeztuko zukeen, Agintzari enpresak aurreko lizitazio publikoetan aurkeztutako eskaintzak partzialki imitatuz. Interes publikoari
eragiten dion jokabide horrek zuzenean eragingo zion
bazterkeria- eta kalteberatasun-arrisku larrian dauden
adingabeei eta nerabeei zuzendutako lehen mailako
arretako udal-gizarte-zerbitzu bat emateari, egintza
desleialen ondorioz lehia faltsutzeko jokabidea izango
baitzen, LDLren 3. artikuluak debekatua.

IZk isilpeko informazioaren faseari ekin zion, zehapen-espedientea irekitzeko beharrezko inguruabarrak
ote zeuden aldez aurretik zehazteko. Fase horretan,
IZk egiaztatu zuen kontratazio-mahaiak lizitaziotik
kanpo utzi zuela Gizatzen, ez zuelako egiaztatu kontratuaren xedearen antzeko lanik egin zuenik.
Fase hori amaituta, IZk LEKari proposatu zion zehapenprozedurarik ez hastea eta bideratutako jarduketak artxibatzea, EKLren 3. artikulua urratu izanaren zantzurik
ez zelako egiaztatu. Proposamen hori onetsi egin zuen
LEKak, 2021eko otsailaren 25ean emandako ebazpenaren bidez.
Lehiaren Euskal Kontseiluak adierazi zuen lehia-organoen jarduera merkatuko lehia-baldintzak larriki desitxuratzen dituzten egintza desleialetara bideratzen
zela, interes publikoari larriki eraginez, eta auzitegi
arruntei zegokiela bestelako jokabide desleialen berri izatea. Aztertutako kasuan, Gizatzen-ek, aurreko
lizitazio publikoetan helburu berarekin aurkeztutako
Agintzari proiektuaren zati bat imitatu izanagatik, lehia
desleialeko egintza bat egin izan balu ere, lizitazio-prozesutik kanpo uzteak interes publikoari modu larrian
eragiteko aukera ezabatuko zuen (LDLren 3. artikuluko
tipoa agertatzeko baldintza baita).
3.2 Radio Taxi Bilbao
Lehiaren Euskal Kontseiluak, 2021eko azaroaren 18ko
Ebazpenaren bidez, Radio Taxi Bilbao gaian jarduketak
ez hastea eta artxibatzea erabaki zuen.
LEA/AVCk egindako ikerketek eragin zuten espedientea, astelehenetik ostiralera bitarteko arratsaldeetan
taxien eskasia zela eta komunikabideetan argitaratutako gertakari batzuen ondorioz, Bilboko automobiletan bidaiariak hirian garraiatzeko ordenantzaren aldaketa indarrean sartu ondoren.

Espedientean Radio Taxi Bilbao eta Zerbitzu Integralen jarduera ikertu zen, bazkideei taxi-merkatuan lehiatzeko ahalmena murrizteari dagokionez, berez nahiko
araututa dagoen merkatua baita. Horrela, enpresa horiek zerbitzua emateko tarifak gomendatu ote zituzten
ikertu zen, administrazioek hiri barruko eta hiriarteko
tarifetarako eta taximetroetan instalatutakoak ezarritakoez bestelakoak , edo lizentzien transferentziarako
gutxieneko prezio bat gomendatu ote zuten.
Ikerketa horretan, IZk ikuskapen-agindu bat eman
zuen Bilboko Radio Taxi Autonomoen Elkartearen (Radio Taxi Bilbao) eta Bizkaiko Autotaxi eta Autoturismo
Zerbitzu Integralen lokalean, Bilboko Administrazioarekiko Auzien 3. Epaitegiak auto bidez baimendu zuena. Ikuskapena 2020ko abenduaren 21ean eta 22an
egin zen. Halaber, elkarrizketak egin ziren LDLren 39
bis artikuluan txertatutako ikerketa-tresna berriaren
arabera (ECN+ Zuzentarauaren transposizioari buruzko
7/2021 Errege Lege Dekretua onartu ondorengoa).
Azkenik, LEKak ebatzi zuen egindako jarduketei buruzko zehapen-espedienterik ez hastea, espedientean
jasotako informazioa ikusita gertakariak egiaztatu ez
zirelako.
3.3 Hormigoi-hornidura
2020ko maiatzaren 4an AMHUDE, S.A. enpresak
(AMHUDE) salaketa bat aurkeztu zuen, non jakinarazi
zuen hormigoia hornitzen zuten zenbait enpresak Catalonia Gran Vía Bilbao Hotelaren obra hormigoiz hornitzeari ustez uko egin ziotela.
AMHUDEk BYCOrekin indusketa, zimendua eta egitura egiteko sinatutako kontratua deuseztatu ondoren,
AMHUDEk, Catalonia taldeko eraikitzaileak, bere kabuz
hartu zituen bere gain hotel-eraikinaren egitura amaitzeko beharrezkoak ziren lanak. Hori dela eta, sektorean ohikoak diren bideetatik, fabrikatzaileei eta/edo
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banatzaileei hormigoia hornitzeko eskatu zien, obra
amaitzeko, baina hornitzaileek ez zuten horrelakorik
egin.
Bai IZk eta bai LEKak adierazi zuten sinesgaitza zela
AMHUDEk hormigoia erostea ez lortzea, hotel-eraikinaren egitura egiteko Hormigones Vascos-en hornikuntza jaso zuen obra batentzat. Hala ere, AMHUDEk
BYCOrekin zuen kontratua deuseztatu eta horrek Hormigones Vascos enpresarekin zuen zorraren ondorioz,
hornidura hori jasotzeari utzi zion (beharrezkoa zena
hotel-eraikinaren egitura osatzeko).
Hormigones Vascos enpresak ez zuen hornidura gehiagorik egin hotel-eraikinaren egitura amaitzeko, nahiz
eta AMHUDEk behin eta berriz hala eskatu. Gainera,
ezagutzen zituen hormigoi-premia larriak, AMHUDEk
ez baitzuen hormigoi-hornidurarik Catalonia hoteleko
bere obran, baina ez zien behar horiei erantzun. Hormigoia fabrikatzen eta/edo merkaturatzen duten beste
bi enpresak ere, Hormigones Santullanek eta Hormigones Zamudiok, ez zioten erantzun AMHUDEk eraikin
horretan hormigoia hornitzeko egindako eskaerari, eta
egiaztatuta geratu dira hiru enpresen arteko kontaktuak AHMUDE hornitzeari uko egiteko.
IZk Hormigones Vascos, S.A., Hormigones de Zamudio,
S.L. eta Hormigones Basurto, S.L. enpresak ikuskatzeko
agindua eman zuen, eta Bilboko Administrazioarekiko
Auzien 3. Epaitegiak baimendu zuen, auto bidez. Ikuskapenak 2020ko uztailaren 21ean eta 28an egin ziren.
2021eko abenduaren 30eko Ebazpenean, LEKak, egindako ikuskapenak eta instrukzio-egintzak ikusita, ondorioztatu zuen Hormigones Vascos, S.A., Hormigones
de Zamudio, S.L. eta Hormigones Basurto, S.L. enpresek
Lehia Defendatzeko Legearen 1.1 artikulua urratu zutela, AMHUDE enpresari hormigoia hornitzeari batera
uko eginez, eta hori boikot-erabaki bateratua izan zela,
eta, akordio kolusorioa; beraz, guztira 114.230 euroko
isuna ezarri zien.
3.4 Higiezin-agentzien komisioa
LEA/AVCren IZk Bilboko higiezinen bitartekaritzako
enpresek egindako praktikaren berri izan zuen: antzeko zenbateko bat kobratu zuten Bilboko etxebizitzen
errentamenduko bitartekaritzagatik, egindako kudeaketak edo etxebizitzen ezaugarriak alde batera utzita.
Horregatik, 2020ko urriaren 6an, zehapen-espedientea irekitzea erabaki zen, LDLren 1. artikuluak debekatutako ustezko jokabideengatik, 36 higiezin-enpresari.
Zehapen-espediente hori izapidetzen ari zela, espedientepeko 5 enpresak eskatu zuten zehapen-pro48 | Lehiaren Euskal Agintaritza

zedura hitzarmen bidez amaitzeko jarduketak hastea.
Eskaera hori onartu eta prozeduraren gehienezko
epearen zenbaketa eten ondoren, eskatzaileei bi hilabeteko epea eman zitzaien konpromiso-proposamen
bat aurkezteko, espedientearen xede den jokabideak
lehian dituen ondorioak konpontzeko eta interes publikoa behar bezala bermatzeko, LDLk agintzen duen
bezala. Era berean, hilabeteko epea eman zitzaien espedientepean zeuden gainerakoei, amaiera itunduaren
eskaerarekin ados zeuden ala ez adieraz zezaten, eta,
baiezkoa izanez gero, konpromiso-proposamena aurkez zezaten.
Azkenik, 28 enpresak eskatu zuten zehapen-prozedura
hitzarmen bidez amaitzeko jarduketak hastea, eta espedientearen instrukzio-egileen iritziz baliozkoak ziren
konpromisoak aurkeztu zituzten.
Ondorioz, 2021eko uztailaren 28an, Lehiaren Euskal
Kontseiluak ebazpen bat eman zuen, 28 enpresa horiei dagokienez zehapen-prozedura modu loteslean
amaitzeko.
Gainerako 8 higiezinen agentzien aurkako zehapenprozedurari jarraituz, haietako 4k eskatu zuten enpresa horiekiko zehapen-prozedura beste hitzarmen bidez
amaitzeko jarduketak hastea erabakitzeko, eta espedientearen instrukzio-egileen iritziz baliozkoak ziren
konpromisoak aurkeztu zituzten.
Ondorioz, 2021eko abenduaren 20an LEKak ebazpena
eman zuen, eta horren bidez erabaki zen 4 enpresa horiei
buruzko zehapen-prozedura modu loteslean amaitzea.
Lehiaren Euskal Kontseiluak hitzarmen bidez amaitzeko
hartutako bi ebazpenetan, honako hau erabaki zen:
- hitzarmen bidez amaitzeko erabakia behar bezala
betetzen dela ziurtatzeko, enpresa horiek Lehiaren
Euskal Kontseiluaren Ebazpenaren eranskinetan jasotako konpromiso-proposamenetan jasotako betebeharrak bete beharko dituztela erabaki zen;

- enpresei agindu zien Ikerketa Zuzendaritzara bidal zezatela 2022tik 2024ko urtarrilera bitartean
Bilboko bizitegi-alokairuagatiko higiezinen bitartekaritza-zerbitzuek bezeroei egindako faktura
guztien kopia;
- era berean, enpresei agindu zien ezen, amaiera
konbentzional honen xedeari buruz egiten dituzten higiezinen bitartekaritza-kontratu guztietan, bezeroei jakinarazi beharko dietela kobratu
beharreko ordainsariak ez daudela nahitaez bete
beharreko arauetan ezarritako tarifen mende, eta,
beraz, erabaki askekoak direla;
- zehaztu zuen enpresek aurkeztutako konpromisoek hiru (3) urteko irismena izango dutela, eta,
ondoren, tarifa-araubidea izango dutela. Nolanahi
ere, lehia-araubidean jardun beharko dute higiezinen bitartekaritzaren prezioak eta komisioak
zehazteari dagokionez.
Zehapen-prozedura hitzarmen bidez amaitzeko bi jarduketak amaituta, prozedura horrek higiezinen bitartekaritzako 4 enpresari dagokienez jarraitu zuen.
3.5 Radar meteorologikoak
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak radar
meteorologiko bat dauka Kapilduiko gainean (Bernedo,
Araba), Euskal Meteorologia Agentziak (EUSKALMET)
erabiltzeko.
2011. eta 2014. urteetan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez, bi kontratu izapidetu zituen Kapilduiko
radar meteorologikoa mantentzeko eta kudeatzeko
(M-199/11 espedientea eta M-012/15 espedientea).
Bi kasuetan, kontratua ADASA SISTEMAS, SAUri esleitu zitzaion. 2019an, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun
Sailak, prozedura ireki baten bidez, Kapilduiko radar
meteorologikoa mantentzeko eta kudeatzeko kontratu
bat izapidetu zuen (Esp.: M-0023/19). Lizitazio horretara enpresa bakarra aurkeztu zen, eta hari esleitu zitzaion kontratua.

mantentzen zirela egiaztatu ondoren: ACCO 94/2018
Ebazpena, Kataluniako Zerbitzu Meteorologikoaren Lizitazioak, eta MLBN S/DC/0626/18 Ebazpena, Radar
Meteorologikoak.
Ondorioz, ebazpen baten bidez zehapen-espedientea
ireki zen, honako enpresa hauen arteko ustezko debekuzko jokabideak zirela eta: Adasa Sistemas, S.A.U.; AFC
Ingenieros, S.A.; Atos IT Solutions and Services Iberia,
S.L.; DTN Services and Systems Spain, S.L.; Instalaciones y Equipamientos Meteorológicos, S.L.; eta, MCV, S.A.;
izan ere, haien arteko akordioa zegoen Adasa Sistemas,
S.A.U. M-0023/19 lizitaziora bakarrik aurkezteko.
Bestalde, radarraren fabrikatzaileari ere informazioa
eskatu zitzaion, bai eta aditu independente bati txosten bat egiteko ere, Kapilduiko radarra mantentzeko
baldintzen konplexutasun teknikoa ebalua zezan, eta,
bereziki, ea baldintza-agirietan jasotako baldintza teknikoren batek enpresen lehia askea M-0023/19 lehiaketa publikora mugatzea ekar zezakeen.
Instrukzio-fasea amaituta eta IZren proposamenari jarraituz, LEKak 2021eko apirilaren 28ko bilkuran adierazi zuen ez zela egiaztatu LDLren aurkako arau-hausterik egon Kapilduiko radar meteorologikoa mantentzeko
eta kudeatzeko kontratuari zegokionez enpresek egindako jarduketan. Adierazpen horren oinarria izan zen
ez zegoela kolusiozko jokabideak izan zirela erakusten
zuen zuzeneko frogarik, eta espedientea ireki zitzaien
enpresek beste azalpen batzuk aurkeztu zituztela, bat
zetozenak klausula-agirian jasotako presuntzio koherentearekin. Nolanahi ere, printzipio bermatzaileei kasu
egin zitzaien. Printzipio horien arabera, zantzuen frogak ezin du talka egin errugabetasun-presuntzioarekin, eta kontrol zorrotza egin behar zaio baliozkotasuna
neurtzeko.

IZk informazio erreserbatua egin zuen, eta informazio
horretatik ondorioztatu zen LDLren 1. artikulua urratu
izanaren arrazoizko zantzuak zeudela, hala nola Kapilduiko radarra mantentzeko deitzen zen lehen lizitazio irekira ez zirela enpresa gehiago aurkeztuko, are
gehiago Espainian zerbitzu horiek esleitzeko botere
guztiak mugatuak direnean. Egoera hori berretsi egin
zen merkatuan lehiaren aurkako aurretiazko portaerak
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4

LEKaren ebazpenak zaintzea

IZk egiaztatzen du Lehiaren Euskal Kontseiluaren
ebazpenak betearaztekoak direnean betetzen direla,
eta, beraz, ebazpen horiek ondorioak izango dituztela
merkatuan lehia eraginkorra leheneratuz eta ezarritako
zehapenak ordainaraziz.

• LEA/AVC 69-SAN-2014 Garraio horizontala
• LEA/AVC 130-SAN-2016 Gipuzkoako bidaiarien
garraioa
• LEA/AVC 174-SAN-2019 Olioen bilketa

2021ean, IZk zaintza-lanak egin zituen honako espediente hauei dagokienez:
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5

LEKaren ebazpenen
jurisdikzio-berrikuspena
2021eko ekitaldian, LEA/AVCren jarduketen bi inpugnazioren gaineko erabakia hartu zuten auzitegiek.
5.1 Bilboko Portuko Garraio Horizontala
Espediente horretan, LEA/AVCk ATAPi ezarritako zehapena kobratzeko jarduketak egin zituen 2021ean,
LKEaren 2016ko urtarrilaren 14ko Ebazpenaren bidez
(2/2014 Garraio Horizontala). Horretarako, ATAP elkarteko gobernu-organoetako kideen aurkako zehapenprozedura ireki zen, elkarte horri ezarritako zehapenaren ordainketaren erantzule subsidiario gisa. Ebazpen
horren aurkako errekurtsoa jarri du gaur egun kideetako batek, eta gainerakoei zegokien zorra kobratu
da. Gai hau ebaztea mugarri garrantzitsua izango da,
elkarte bateko gobernu-organoko kideei erantzukizun
subsidiarioa eskatzeko lehen erreklamazioa baita.
5.2 Gipuzkoako bidaiarien garraioa
2021eko urtarrilaren 18an, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak epaia eman zuen, eta ezetsi
egin zuen Autocares Aizpuruak LEKek 2019ko maiatzaren 15ean emandako ebazpen osagarriaren aurka jarritako errekurtsoa. Hala, EAEANk berretsi egin zuen LEKaren
2017ko abenduaren 27ko Ebazpena, bai arau-haustearen muinari dagokionez, bai zehapenari dagokionez,
EAEANk erabaki gabe duen azken errekurtsoan.
Bestalde, 2021eko ekainaren 16an, Auzitegi Gorenak
Gure Busek prestatutako kasazio-errekurtsoa izapidetzea ez onartzea erabaki zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak 2019ko maiatzaren
15eko ebazpenaren bidez merkataritza-etxe horren aurka ezarritako zehapena berresten zuen epaiaren aurka.
Bi erabaki judizial horien bidez, Gipuzkoako Garraioari
buruzko gaiaren (LEA/AVC 130-SAN-2016) berrikuspen
jurisdikzionalaren fasea amaitu zen.

Bi erabaki judizial horien bidez, Gipuzkoako Garraioari
buruzko gaiaren (LEA/AVC 130-SAN-2016) berrikuspen jurisdikzionalaren fasea amaitu zen.
5.3 Olioak biltzea
Lehiaren Euskal Kontseiluaren 2020ko urriaren 16ko
Ebazpenaren aurka (LEA/AVC 174-SAN-2019 espedientea, EAEko olioak biltzea), Ecograsek, zehatutako enpresetako batek, errekurtsoa aurkeztu zuen EAEko Auzitegi
Nagusian. LEA/AVCk 2021eko irailean erantzun zion
demandari errekurtso horretan, eta, ondoren, 2022ko
otsailaren 17an, guztiz ezetsi zen, eta berretsi egin zen
LEA/AVCk ezarritako arau-haustea eta zehapena.
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IV

Jarduera instituzionala
finkatzea
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IV
Jarduera instituzionala
finkatzea

1

Agenda
LEA/AVCren lehentasunen artean dago, batetik, bere
jarduera enpresetara eta herritarrengana hurbiltzea,
eta, bestetik, bere sortze-legean jasotzen den lan instituzionala garatzea. Helburu horiek zuzendu dute erakundearen agenda 2021ean:
Urtarrilak 29 Lehiaren Euskal Kontseilua
Otsailak 4

EU Industry Week 2021. Transformazio
digitala merkataritzarako

Otsailak 8

Kontseiluen Lantaldearen bilera.
MLBN-Lehiaren agintaritza autonomikoak

Otsailak 25

Lehiaren Euskal Kontseilua

Martxoak 24 EU Industry Week 2021.
Industria-politika eta lehia-politika
Euskadin, Europako Batzordearen
komunikazioaren ondoren
Martxoak 30 Lehiaren Euskal Kontseilua
Apirilak 19

Bilera MLBNko Lehiako buruarekin

Apirilak 19

“Lehiaren onurak kontsumitzaileentzat”
gidaren aurkezpena (2021)

Apirilak 20

Fulbright España Elkarteko
lehendakariarekin bilera

Apirilak 28

Bilera Garrigues Bruselasekin

Apirilak 28

Lehiaren Euskal Kontseilua

Apirilak 29

LEA/AVCko presidentea EAEANko
lehendakariaren kargu-hartzean izan zen

Maiatzak 3

Fourth meeting of the Working Group
on Voluntary Peer Reviews, UNCTAD

Maiatzak 4

Kontsumobideren eta LEA/AVCren
arteko lankidetza-hitzarmena sinatzea

Maiatzak 5

LEA/AVC - Lan Ekintza, bilera
instituzionala

Maiatzak 6

Kontseiluen Lantaldearen bilera.
MLBN-Lehiaren agintaritza
autonomikoak (2021)

Maiatzak 17 LEA/AVCk 2020ko Memoria aurkeztu
dio Eusko Legebiltzarreko presidenteari
(2021)
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Maiatzak 17 Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu
Batzordea 2020ko jarduera-memoria
eta 2021erako aurreikusitako
ekintza-plana aurkezteko

Irailak 29

Ekonomia Digitalari eta Lehiari buruzko
jardunaldia. LEA-Espainiako Fulbright
Elkartea-DBS

Irailak 30

Lehiaren Euskal Kontseilua

Urriak 6

Lehiaren defentsari buruzko ikastaroa
Kontsumobideko langileentzat

Urriak 20

Udako ikastaroa: “emakumearen ahotsa
lehiaren zuzenbidearen gaur egungo
erronken aurrean”.

Urte judiziala irekitzeko saiora
bertaratzea

Urriak 25

“BBK Kuna” garapen iraunkorreko
helburuen etxearen inaugurazio ekitaldia

Ekainak 22

Lehiaren Euskal Kontseilua

Urriak 27

Ekainak 29

LEA/AVCko presidentearen agerraldia
Eusko Legebiltzarreko Ekonomia,
Ogasun eta Aurrekontu Batzordean

LEA/AVCko Euskal Kontseiluaren eta
CEBEKeko lehendakariaren arteko
topaketa instituzionala

Urriak 28

Lehiaren Euskal Kontseilua

Azaroak 4

MLBN-Lehiaren Agintaritza
Autonomikoen Kontseiluaren lantaldea

Azaroak 5

“FORUM EUROPA. Euskadi Tribuna”
ekitaldira bertaratzea

Azaroak 8

LEA/AVCren presidentea 2020ko sariak
emateko ekitaldira joan zen, Euskal
Enpresa eta Gizartea Fundazioaren 30.
urteurrena zela eta.

Azaroak 11

Lehiaren zuzenbideari eta arautzeari
buruzko V. Kongresuan parte hartzea

Azaroak 12

AEDCren urteko jardunaldian parte
hartzea. “Compliance eta lehia” mahaia

Azaroak 17

ACCOk antolatutako ekitaldia,
“Udalerriak eta eskumenak - Hiri
Mugikortasun Partekatua” MLBNrekin
lankidetzan

Azaroak 18

Lehiaren Euskal Kontseilua

Azaroak 19

Compliancearen Nazioarteko II. Astea

Azaroak 26

Bilera instituzionala LEA/AVCren
Kontseiluaren eta Confebasken artean

Maiatzak 25 Lehiaren Euskal Kontseilua
Maiatzak 27 IZak koordinatzeko lantaldearen
bilera. MLBN-Lehiaren agintaritza
autonomikoak
Ekainak 18

Ekainak 29

Uztailak 20

Uztailak 26

Uztailak 28

Rafael Iturriaga Lehiaren Euskal
Kontseiluko kidearen agerraldia Eusko
Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta
Aurrekontu Batzordean
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Auzitegi Nagusiko lehendakariarekin
topaketa
Lehiaren Bigarren Foro Birtuala
2021. Guatemalako Ekonomia
Ministerioa-OCDE-UNCTAD
Lehiaren Euskal Kontseilua

Abuztuak 31 Lehiaren Euskal Kontseilua
Irailak 15

Lehiaren defentsari buruzko ikastaroa
Kontsumobideko langileentzat

Irailak 21

Diputatuen Kongresuko Ekonomia
Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako
Batzordearen Mahaiaren aurrean
agerraldia

Irailak 22

MLBN-Agintari autonomikoen
lehia-sarearen bilerak

Irailak 23-24 Lehiaren Defentsarako XIII. Jardunaldi
Nazionaletara LEA/AVC bertaratzea
Irailak 28

Kontsumobideko langileei zuzendutako
Lehiaren Defentsari buruzko ikastaroa
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Abenduak 1 Lehiaren Defentsarako Kontseilua
MLBN-Agintaritza Autonomikoak
Abenduak 20 Lehiaren Euskal Kontseilua

2

Agerraldiak
2.1 Agerraldiak Eusko Legebiltzarrean
2021eko maiatzaren 17an, Bakartxo Tejeria Eusko
Legebiltzarreko presidenteak Lehiaren Euskal Kontseilua hartu zuen Eusko Legebiltzarreko harrera-aretoan.
Bertan, LEA/AVCko presidenteak 2020ko Jardueraren
Memoria aurkeztu zion.
Egun berean, eta erakunde autonomoaren gardentasun-betebeharrekin bat etorriz, LEA/AVCko presidentea Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta
Aurrekontu Batzordearen aurrean agertu zen, erakundearen jardueraren berri emateko, bai eta 2021erako
Ekintza Planaren berri emateko ere.

Bestalde, 2021eko ekainaren 29an, LEA/AVCko presidentea eta bokal bat Eusko Legebiltzarreko batzorde
horretan agertu ziren, EH Bildu legebiltzar-taldeak eskatuta. Talde horrek argibideak eskatu zituen MLBNk
aholkularitza-zerbitzuak ematen dituzten hainbat enpresaren eta enpresa horietako zuzendari batzuen aurka emandako ebazpenari buruz.
Era berean, LEA/AVCk Legebiltzarrarekin lankidetzan
jardun zuen, eskumeneko hainbat zehapen-espedienteri buruz jasotako hainbat galdera eta informazio-eskaerari erantzunez.
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2.2 Diputatuen Kongresuan agertzea
2021eko irailaren 21ean, LEA/AVCk, ACCOrekin, Lehiaren
Galiziako Batzordearekin eta Aragoiko Lehiaren Defentsarako Auzitegiarekin batera, Diputatuen Kongresuko Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Batzordearen Mahaiaren aurrean agertu ziren.
Agerraldi hori Lehiaren arloko Europako zuzentarauen
transposizioari buruzko apirilaren 27ko 7/2021 Errege
Lege Dekretua lege arrunt gisa izapidetzean kokatu zen.
Horren bidez, ECN+ Zuzentaraua ordenamendu juridikora
aldatzen da.
Lehiaren agintaritza autonomikoek lehiaren araudian sartzea komeni diren alderdi tekniko eta juridikoak azaldu zituzten, lehiaren zuzenbidea aplikatzeko egungo sistema
deszentralizatuari koherentzia emateko.
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3

Estatuko lehia-agintaritzen sarea

3.1 Lehiaren Defentsarako Kontseilua

3.2 Lehiaren XIII. Jardunaldi Nazionalak

Otsailaren 21eko 1/2002 Legeak, Estatuak eta autonomia-erkidegoek lehiaren defentsaren arloan dituzten eskumenak koordinatzeari buruzkoak, zehazten du
zein erakunde den eskuduna lehiaren defentsari buruzko gaiez arduratzeko (LDLren aplikazioa), eta Estatuko
lehia-agintarien arteko koordinazio-mekanismoak aurreikusten ditu.

2021eko irailaren 23an eta 24an Lehiaren XIII. Jardunaldi Nazionalak egin ziren Zaragozan, Aragoiko Lehiaren Defentsarako Auzitegia anfitrioi gisa arituta.

Lehiaren Defentsarako Kontseilua da, ofizialki, lankidetza, koordinazio eta elkarrekiko informaziorako organo
gorena, eta, bertan, Estatua, MLBN eta autonomia-erkidegoetako lehia-agintaritzak sartzen dira. 2021ean,
Lehiaren Defentsarako Kontseiluaren ohiko bilkura
abenduaren 2an egin zen.

Jardunaldi horietan Estatuko lehiaren agintariak biltzen
dira, eta lehiaren arloko gaurkotasuneko hainbat gai
jorratzen dira, espezialisten eskutik. Hala, Zaragozan
hainbat gai jorratu ziren, hala nola LDLren erreforma,
pandemia garaiko estatu-laguntzak, ekonomia digitala
eta abar.
LEA/AVC arduratu zen kirol-eremuan lehiaren defentsaren eraginari buruzko mahaia koordinatzeaz eta
moderatzeaz. Mahai horretan parte hartu zuten Carlos
Aguilar MLBNko kontseilariak, Fernando Sainz de Varanda Real Zaragozako kontseilari delegatuak eta Luis
Palma Andaluziako Lehia eta Erregulazio Agentziako
kideak.
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3.3 Lan-taldeak

3.3.2 Lehia Sustatzeko Lantaldea

Estatu mailako eskumen-sareak hainbat lan-talde hartzen ditu barne, eta horietan arazo komunak edo irizpide propio baten arabera landu beharreko gai espezifikoak partekatzen dira. Aldizka biltzen diren lantaldeak
hiru dira:

Estatuko agintaritzen Sustapen arduradunak biltzen
dituen talde honek bilera bakarra egin zuen, 2021eko
irailaren 22an, pandemiaren ondorioz. Bertan, online
publizitateari, toki-korporazioen mailako lehiaren sustapenari edo lehiaren bidegabeko kalteen kuantifikazioari buruzko gaiak jorratu ziren.

3.3.1 Kontseiluen lantaldea
Talde honetan biltzen dira zehapen-espedienteak
ebazteko ardura duen kide anitzeko organoa duten
Estatuko lehia-agintaritzak: MLBN, LEA/AVC, Autoritat
Catalana de la Competencia (ACCO), Comision Galega
da Competencia, Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana, Tribunal de Defensa
de la Competencia de Aragón, Jurado de Defensa de la
Competencia de Extremadura, eta Agencia de Competencia y Regulación Económica de Andalucía.
2021ean, Kontseiluen Lantaldeak hiru bilera egin zituen, otsailaren 8an, maiatzaren 6an eta azaroaren
4an. Bilera horietan, Europako Batzordeak proposatutako Zerbitzu Digitalen Lege-proiektuari buruzko gaiak
aztertu ziren; apirilaren 27ko 7/2021 Errege Lege Dekretua, lehiaren arloko (eta beste gai batzuetako) Europar Batasuneko zuzentarauen transposizioari buruzkoa; eta lehiaren sustapenaren arloko beste proiektu
batzuk.
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3.3.3 IZak koordinatzeko lantaldea
Organismoetako ikerketa-zuzendaritzek osatzen duten talde honek 1/2002 Legea aplikatuz espedienteak esleitzeari buruzko prozedura-gaiak eta lehiaren
aurkako jardunbideak ikertzeari buruzko gaiak jorratzen ditu.
LDL aldatzeko 7/2021 Errege Lege Dekretua indarrean sartu zela aprobetxatuz, ECN+ Europako Zuzentarauaren transposizioaren ondorioz, online bilera bat
egin zen maiatzaren 27an, LDLn sartutako erreforma
nagusiak komentatzeko (zehapen-espedienteen instrukzio-prozedurari eragiten diotenak).
Halaber, 2021eko irailaren 22an, Zaragozan Lehiaren
Jardunaldi Nazionalak egin zirenez, lantaldeko kideek
aurrez aurreko bilera bat egin zuten, eta, bilera horretan, espedienteak lehenestea bezalako alderdiak aztertu ziren, besteak beste.

3.4 Lehia Sarearen inguruko beste topaketa
batzuk

3.4.4 Lehiaren Defentsarako Espainiako
Elkartearen urteko jardunaldia

3.4.1 Etxez etxeko ikuskapenen arloko ikastaroa

2021eko azaroaren 12an, Lehiaren Defentsarako Espainiako Elkartearen (AEDC) urteko jardunaldia egin
zen Madrilen, eta LEA/AVCk parte hartzeko gonbita
jaso zuen.

Maiatzaren 11n eta 12an, etxeetako ikuskapenen prozedura- eta lege-alderdiei buruzko ikastaro bat egin
zen enpresetan, eta MLBNko ikuskatzaileek eman zuten. Ikastaroan ECN+ Zuzentarauak planteatutako
erronkak jorratu ziren, barne-ordenamendu juridikora
ekarri ondoren, baita COVID-19ak sortutako osasun-egoeraren ondoriozko berezitasunak ere.
3.4.2 Hitzarmenak eta baliabide propioak
lehiaren sustapenaren ikuspegitik
Ekainaren 11n, MLBNk online jardunaldi bat antolatu
zuen Hitzarmenei eta baliabide propioei buruz, kontratazio publikoaren ordezko tresnak baitira. Jardunaldi
horretan, figura horiek erregulatzeko eta kontrolatzeko
arriskuak eta aukerak jorratu ziren, merkatuetako lehiaren ikuspegitik. Era berean, sektore publikoko erakundeek izan ditzaketen eragin negatiboak minimizatzeko
jarraibideak identifikatu ziren.
3.4.3 Lehiaren arloko zehapen-prozedurari
buruzko mintegia
Ekainaren 30ean, lehiaren arloko zehapen-prozedura
bereziari buruzko mintegi bat egin zen, eta bertan izan
ziren Estatuko lehia-agintaritza eta instrukzio-organo
guztietako langileak.

Jardunaldia Cani Fernández Vicién andreak, MLBNko
lehendakariak, eta Patricia Vidal andreak, Lehiaren Defentsarako Espainiako Elkarteko lehendakariak inauguratu zuten, eta, jarraian, hainbat mahai-inguru egin
ziren.
Lehenengoan, akordio bertikalen erregimenaren erreforma jorratu zen; honakoak izan ziren partaideak: Patricia Liñán andrea, abokatua; Agustín Reyna jauna, Europako Kontsumitzaileen Elkarteko (BEUC) Ekonomia
eta Lege Gaietarako zuzendaria; Pablo Solano jauna,
abokatua; Ainhoa Veiga andrea, abokatua; eta Pablo
Velasco jauna, MLBNko instruktorea.
Bigarrena, kontzentrazio ekonomikoen kontrolaren arloko berrikuntzei buruzkoa izan zen; partaideak: José María
Carpi Badía jauna, Europako Batzordeko Zerbitzu Juridikoko kidea eta COMP Zuzendaritza Nagusiko kontzentrazioen unitateko aurreko burua; Edurne Navarro andrea, abokatua; eta Elena Zoido andrea, ekonomialaria.
Hirugarrenak lehiaren arloko compliance-ari buruzko
gaia jorratu zuen berariaz, eta honako hauek izan ziren parte hartu zutenak: Isabel Lopez Gálvez andrea,
MLBNko Carteleseko zuzendariordea; Rafael Iturriaga
jauna, LEA/AVCko kidea, zeinak lehiaren arloko konplimendu-arau bat egiteko UNEko CTN 165 SC6 Batzordean garatutako helburuak eta lanak azaldu baitzituen;
eta Juan Gisbert Gutiérrez abokatua.
Jardunaldia Marisa Tierno Centella andreak itxi zuen,
MLBNko Lehiaren zuzendariak.

Jardueren Oroitidazkia 2021 | 59

4

Gizartera hurbiltzea:
LEA/AVCk antolatutako jardunaldiak
Bere zeregin instituzionalaren eta lehia sustatzeko eskumenen esparruan, 2021ean LEA/AVCk lehiaren balioak, oro har, eta gaurkotasuneko gaiak, zehazki, helarazi
ditu gizartera eta bertako erakunde eta eragileengana. .
4.1 EU Industry Week 2021:
merkataritzarako eraldaketa digitala

ko ikuspegia ematea, digitalizazioak txikizkako merkataritzan dituen ondorioak errepasatzea eta ekonomia
digitalaren sektorean lehia inklusiboa sustatzea. Jardunaldia formatu hibridoan egin zen, BBK aretora joan
zirenei ahalik eta asistentzia handiena emateko eta
pandemiak eragindako osasun-arauak betetzeko.
Erakunde antolatzaileen ordezkari gisa, Nora Sarasola BBK Fundazioko Gizarte Ekintzako zuzendaria, Alba
Urresola LEA/AVCko presidentea eta Ainara Basurko
Ekonomia Sustapeneko foru diputatua bertaratu ziren.
Horiek ireki zuten jardunaldia, eta online merkataritzak
maila globalean eta lokalean bizi duen unea testuinguruan kokatu zuten. Jardunaldia Enara Venturini LEA/
AVCko Kontseiluko kideak itxi zuen.

LEA/AVCk eta BBK Fundazioak, Europako Batzordearekin lankidetzan, EU Industry Week-en 2021eko “transformazio digitala merkataritzarako” jardunaldia antolatu zuten 2021eko otsailaren 4an BBK Aretoan.
Jardunaldiaren helburua izan zen merkataritzaren digitalizazioaren arloan dauden aukeren eta beharren toki-
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Jardunaldian, Martin Peitz Mannheimeko Unibertsitateko (Alemania) Ekonomia irakaslea eta merkataritza
digitalaren Europako plataformetako eta erregulazioko
aditua izan zen. AMC Networks ISEko zuzendari nagusi
Manuel Balserarekin batera, txikizkako merkataritzaren
digitalizazioaren egoera eta aurrean dituen erronkak
testuinguruan kokatu zituzten, eta eraldaketa digitalaren gako eta joera nagusiak aurkeztu zituzten, baita
tokiko merkataritzan dituen ondorioak ere.

4.2 EU Industry Week 2021: industria-politika
eta lehiaren politika Euskadin, Europako
Batzordearen komunikazioaren ondoren.
2021eko martxoaren 24an, LEA/AVCk jardunaldi bat
antolatu zuen Guggenheim Bilbao Museoaren auditoriumean, “Industria-politika eta lehiaren politika Euskadin, Europako Batzordearen komunikazioaren ondoren”
gaiari buruz, Europako Batzordearen EU Industry Week
2021aren esparruan.
Jardunaldian Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen sailburuak parte hartu zuen, eta azaldu zuen Euskadik industrian eta berrikuntzan oinarritutako eredu ekonomiko
bat duela, krisia gainditzeko jauzi kualitatibo hori emateko prestatua. Lehia-berreskurapenerako eta -hobekuntzarako euskal ibilbide-orriak Basque Green Deal baten
jarduna eskatzen du. Basque Green Deal horretan askotariko politika sektorialak biltzen dira, eta garapena eta
jasangarritasuna batera doazen jarduera-formula bat
dute. Garapen iraunkorraren alde lan egiten da, eraldaketa global handiekin lerrokatuta, hala nola energetikoarekin, digitalarekin eta soziosanitarioarekin.
Lehen mahai batean, industria-politika eta lehia-politika artikulatzeko beharrari buruz hitz egin zuen. Bertan,
Alba Urresolak, LEA/AVCko presidenteak, parte hartu
zuen, eta nabarmendu zuten lehiakortasuna egoteko
beharrezkoa dela merkatuetan lehia bermatzea, bai Europan, bai nazioartean, bai tokiko mailan ere. Lehiaren
arloko politika independentea izateak berdintasun-baldintzak sortzen, berrikuntza bultzatzen eta kontsumitzaileei produktu eta zerbitzu gehiago eta prezio
hobeak eskaintzen lagundu du. Lehiari esker, enpresa
hobeak izan ditugu, eta nazioarteko merkatuetan kokatzeko beharrezkoa den lehiakortasuna sortu dugu.
Era berean, mahai horretan Europako Batzordeko Zerbitzu Juridikoko kide Fernando Castillo de la Torrek
parte hartu zuen. Bertan, Europar Batasunean enpresa-kontzentrazioei buruz gaur egun dagoen eztabaida
zein den azaldu zuen. Izan ere, zenbait estatu kidek
presioak egiten dituzte bat-egiteak baimentzeko baldintzak malgutzeko zenbait kasutan.

Jardunaldiaren hirugarren mahaian estatu-laguntzak
izan ziren hizpide, Eusko Jaurlaritzako Europako Gaietarako zuzendari Mikel Antonen eta Europako Batzordeko
Lehiaren Zuzendaritza Nagusiko estatu-laguntzetan
espezialista den Ruth Alvarez-Vinagreren partaidetzarekin. Estatu-laguntzen aldi baterako esparrua eta
berreskuratze- eta erresilientzia-mekanismoa izan zituzten hizpide.
Bigarren panelak Eusko Jaurlaritzaren industria-estrategia aztertu zuen. Bertan, Javier Zarraonandiak,
Eusko Jaurlaritzako Industriako sailburuordeak, Eusko
Jaurlaritzaren industria-estrategiari buruz hitz egin
zuen, eta Euskadiko industria-ekosistemaren sendotasuna eta euskal industria-politikaren egungo erronkak
balioetsi zituen, hala nola egungo trantsizioei aurre
egitea, ekoizpen-prozesuaren dibertsifikazioa, enpresen finantza-berregituraketa, prestakuntza-profilen
egokitzapena eta pertsonen birkualifikazioa. Petronorren ikuspuntua ere eskaini zuen José Ignacio Zudaire
Pertsonen, Antolaketaren, Ekonomia eta Finantzako
eta Harreman Instituzionalen zuzendariak. Petronorrek
gaur egun duen erronka azaldu zuen, batez ere petrolio
gordina, erregai fosila, gas naturala eta elektrizitatea
erabiltzen ditu findegi jasangarrira bidean. Horregatik parte hartzen du Euskal Korridorean eta Hidrogeno
Garbirako Europako Aliantzan. Bestalde, Alex Belaustegik, Garapen Korporatiboko zuzendari eta Ingeteam
SAko kudeatzaileak, konpainiak hidrogenoaren alde
egindako apustua eta nazioartean duen presentzia
nabarmendu zituen, eta Next Generation funtsen aurrean duen jarrera azaldu zuen.
Jardunaldiaren itxiera Enara Venturini LEA/AVCko kideak egin zuen, eta Europako Batzordeari eskerrak
eman zizkion jardunaldi hau Industry Week-en esparruan antolatzeko aukera emateagatik.

Jardueren Oroitidazkia 2021 | 61

62 | Lehiaren Euskal Agintaritza

Jardueren Oroitidazkia 2021 | 63

4.3 Ekonomia Digitalari eta Lehiari buruzko
jardunaldia
Irailaren 29an, LEA/AVCk eta Fulbright España Fundazioak, Deusto Business Alumni-ren laguntzaz, Ekonomia
Digitalari eta Lehiari buruzko jardunaldi bat antolatu zuten. Bertan, lehiaren, pribatutasunaren eta plataforma
digitalen arloko adituek lehiaren erronkei eta arazoei buruz eztabaidatu zuten.
Lehenengo mahaian, “Lehiaren zuzenbidea plataforma
digitalen merkatu-boterea orekatzeko tresna gisa” izenburupean, Micaela Arias, MLBNren Lehia Zuzendaritzako
merkatu digitaletako espediente guztien aholkulari koordinatzailea; Georgios Mavros, Googleren Europar Batasunerako Politika Publikoetako eta Gobernuekiko Harremanetarako kudeatzailea eta plataformarekin lotutako
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gaietan aditua; eta Pedro Callol, Fulbright-en bekadun
ohia (Chicagoko Unibertsitatea) eta Callol, Coca & Asociados-eko bazkidea. Hizlariek hainbat gako eman zituzten lehiaren funtzioa merkatuak bidezkoagoak izatea
dela ulertarazteko.
Bigarren mahaiak erregulazioa eta pribatutasuna negozio-eredu digital berrietan gaia jorratu zuen Stefano
Fratta, EMEA Privacy Facebookeko zuzendariaren eskutik; Juan José Lavilla, Lavilla Abokatuen bazkidearen eta
Fulbright-eko bekadun ohiaren eskutik (Harvardeko Unibertsitatea); Borja Bergareche, KREABko Komunikazio
Digital eta Berrikuntzako zuzendariaren eta Fulbright-eko bekadun ohiaren eskutik (Columbiako Unibertsitatea),
eta Daniel Escoda Telefónicaren Erregulazio, Pribatutasun eta Lehia zuzendariaren eskutik.
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4.4 Udako ikastaroa: “emakumearen ahotsa
lehiaren zuzenbidearen erronken aurrean”

Unibertsitatearekiko lankidetzak eta lehia zabaltzeko
konpromisoak leku garrantzitsua betetzen dute LEA/
AVCren jardueran. Beste urte batez, LEA/AVCk ikastaro bat antolatu zuen UPV/EHUren 2021eko Udako
Ikastaroen barruan. Ikastaro hori online egin zen, eta
unibertsitate, irakaskuntza eta lanbide arloetako 31
pertsonak hartu zuten parte.
Ikastaroa gaurkotasun eta interes sozial handiko gai
batean oinarritu zen, hau da, emakumeak lehiaren
esparruan duen zereginean. “Emakumearen ahotsa

66 | Lehiaren Euskal Agintaritza

lehiaren zuzenbidearen gaur egungo erronken aurrean”
izenburupean, ikastaroak, besteak beste, honako gai
hauek jorratu zituen: genero-ikuspegiak lehiaren zuzenbidearen diseinuaren eta aplikazioaren ikuspegian
duen garrantzia, hizlarien panel bikain baten eskutik:
Cani Fernández, MLBNko lehendakaria; Marisa Tierno,
Europako Batzordeko Lehiaren Zuzendaritza Nagusiko kartelen unitateko burua eta gaur egun MLBNko
Lehiaren zuzendaria; Alba Urresola, LEA/AVCko presidentea; Despina Pachnou, ELGAko lehiakortasunean
aditua; Enara Venturini, LEA/AVCko kidea; Susanna
Grau, Lehiaren Kataluniako Autoritateko Instrukzioko
zuzendaria; Elena Leiñena Mendizábal, Berdintasunerako zuzendaria eta UPV/EHUko Merkataritza Zuzenbideko irakasle atxikia; eta Carmen Herrero Suárez, Valladolideko Unibertsitateko Merkataritza Zuzenbideko
irakasle titularra.

5

LEA/AVC foro globaletan

LEA/AVCren helburu estrategikoen artean dago presentzia eta ikusgarritasuna izatea tokiko, estatuko eta nazioarteko mailan, nazioarteko europar araudiak funtsezko garrantzia baitu lehia-agintaritza baten egunerokoan.

5.2 Compliancearen Nazioarteko Astea

Lehiaren zuzenbidearen dimentsio orokor horrek inplikazio berezia eskatzen dio LEA/AVCri, erakunde aitortua
izaten jarraitzeko eta Europako eta nazioarteko lehiaforo garrantzitsuenetako batzuetan parte hartzeko.
5.1 2021eko Lehiaren Bigarren Foro Birtuala
2021eko uztailaren 26an, Guatemalako Ekonomia
Ministerioak ELGErekin eta UNCTADekin elkarlanean
antolatutako Lehiaren bigarren foro birtualean parte
hartzera gonbidatu zuten LEA/AVC. Foroak lehiaren
garrantzia aztertu zuen erosketa publikoetan lehiakortasuna areagotzeko, eta honako hauen parte-hartzea
izan zuen: Antonio Capobianco, ELGAko zuzendaria;
Jorge Luis García Solares, Guatemalako Finantza Ministerioko Eskuraketen Zuzendari Nagusia; Jorge Henríquez, El Salvadorreko Lehiaren Superintendentea; eta
Alba Urresola, LEA/AVCko presidentea.

2021eko azaroaren 15etik 19ra, COMPLIANCE-REN
NAZIOARTEKO II. ASTEA egin zen, Cumplen elkarteak,
Betetze Ofizialen Institutuak (IOC) eta World Compliance Association-ek (WCA) elkarrekin antolatuta. Azken
horrek, parte hartzeaz gain, aurrez aurreko kongresu
bat egin zuen Madrilgo Wanda Metropolitano estadioko instalazioetan.
Ekitaldia lau arlo nagusitan egituratu zen. Lehenengoan, perituentzako compliance ikastaroa eguneratu
zen, 300 peritu baino gehiago ziurtatu zituen aurreko
urteko lehen edizioaren arrakastaren ondoren.
Bestalde, hainbat hitzaldik eta tailer espezializatuk gai
hauek jorratu zituzten, besteak beste: erantzukizun
penala; adimen artifiziala; due diligence; lehia askea;
ISO 37301 berria; salaketa kanalen funtzionamendua
eta forensic eta ikerketa teknikak aplikatzea, besteak
beste.
Azkenik, kongresuan, mahai-inguruak egin ziren kirolaren compliance-ari, ESGri, nazioarteko compliance-ari
eta nazioartekoari eta haren joerei buruz.
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Alderdi horien guztien ikuspegi zabala emateko, hainbat herrialdetako compliance munduarekin lotutako
hainbat sektore, magistratu eta profesionalen compliance officer-en presentziarekin eratu zen hizlarien
plantilla.
Ildo horretan, LEA/AVCko bokal Rafael Iturriagak
mahai-inguru batean parte hartu zuen, azaroaren 17an,
lehiaren arloko compliance-ari buruz zuzenean hitz egiteko. Mahai-inguru horretan, besteak beste, gai hauek
jorratu ziren: lehiaren arloko UNE arauaren zergatia,
haren helburuak eta estandar horren pean garatzen diren kudeaketa-sistemen eredua, adierazle egokiagoak,
ezarpen-prozesuak, kontrolak, prestakuntza, etab.
Sistema horiek sektore publikora zabaltzea komeni zen
ere aztertu zen, erakundeetara zein enpresetara. Era
berean, Rafael Iturriagak planteatu zuen compliance-ari beste orientazio bat eman behar zitzaiola, estrategikoagoa eta positiboagoa, eta ez balizko zehapenak
gutxitzeko mekanismo soil gisa.
Horrez gain, nabarmendu zuen alde handiak daudela
delituen eta legez kanpoko beste jokabide batzuen
(fiskalak, lanekoak, etab.) arteko lehia-legez kontrakoen artean, eta, amaitzeko, aipamen berezia egin zion
ospe-kaltearen arazoari eta haren balorazio egokiari.
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5.3 Espainiako Compliance Elkartea (ASCOM)
LEA/AVCk Espainiako Compliance Elkartearen (ASCOM)
Sektore Publikoko Compliance-ari buruzko lantaldean
parte hartu du. Lantalde hori interes komun sendo eta
aktiboa duten profesionalek osatzen dute, compliance-funtzioa sektore publikoko erakundeetan garatu
eta finkatzeko izaera propioarekin. Talde honetan,
compliance-arekin zerikusia duten eta kudeaketaren
eta zerbitzu publikoen esparruan oinarritzen diren alderdiei buruzko solasaldia, azterketa, hausnarketa eta
eztabaida sustatzen dira.
Era berean, LEA/AVCk esku hartu zuen Sektore Publikoko lantaldean. Hurrengo belaunaldiko kontratazio
publikoa: ASCOMen Compliancerako gomendioak, kontratazio publikoan lehia nola babestu aztertzen duena
eta botere esleitzailearen lizitazioetan parte hartzen
duten lizitatzaileen kolusiorik eza ikuskatzeko neurri
aktibo, esplizitu eta idatziak hartzeko gomendioa ematen duena, horretarako Lehiaren Defentsari buruzko
uztailaren 3ko 15/2007 Legearen xedapenak kontuan
izanik.
Gainera, 2021ean gaiari buruzko artikulu batzuk argitaratzen lagundu zuen, hala nola “Compliance estandar
baterantz lehia askearen arloan”.

6

Erakundeen arteko harremanak

6.1 KONTSUMOBIDErekin hitzarmena
Maiatzaren 4an, Alba Urresola Claverok, LEA/AVCko
presidenteak, eta Olga Santamaría Navaridasek, Kontsumobideko zuzendariak, hitzarmen bat sinatu zuten.
Hitzarmen horren arabera, bi erakundeek lankidetzan
aritzea adostu zuten, EAEko merkatuetan lehia bultzatzeko, bidezko lehia bermatzeko eta kontsumitzaileen
eskubideak babesteko. Hitzarmenak lau urteko indarraldia izango du.
Kontsumitzaileak dira merkatuen funtzionamendu
onaren onuradun nagusiak, bai eta kalitate handiagoko eta prezio hobeko produktu eta zerbitzuetara bideratutako bidezko lehia baten onuradun nagusiak ere.
Horregatik, LEA/AVCren eta Kontsumobideren lankidetzak bi erakundeen artean informazio garrantzitsua
trukatzea bultzatuko du, merkatuan gerta daitezkeen
akatsak hautemateko, azken batean, kontsumitzaileen
kalterako direnak.

Hitzarmen honen esparruan, LEA/AVCk eta Kontsumobidek kontsumoari eta lehiari buruzko prestakuntza
emango dute, erakunde bakoitzeko teknikariek sinergiak partekatzeko garrantzitsuak izan daitezkeen gaiak
identifikatzeko beharrezko ezagutzak izan ditzaten.
Kontsumobidek eta LEA/AVCk batera egin ahal izango dituzte informazio-argitalpenak, jorratu beharreko
gaiak merkatuetako lehia askeari nahiz kontsumitzaile
eta erabiltzaileen babesari eragiten badie.
Hitzarmen hori gauzatzean, 2021ean LEA/AVCko
teknikari batek gaitasun-ezagutzak eman zizkien
KONTSUMOBIDEko langileei, Kontsumoko erakundearen lurralde-ordezkaritza bakoitzean irailetik urrira bitartean egindako bi eguneko hiru saioetan. Gainera,
lehiari eta kontsumoari buruzko liburuxka bat argitaratu zen Kontsumobideren ordezkaritzetan banatzeko.

6.2 Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Auzitegi Nagusiko lehendakariarekin
topaketa
2021eko uztailaren 20an, LEK-ko kideek bilera instituzional bat izan zuten Iñaki Subijana EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko lehendakari berriarekin. Bileran, lehiaren
agintaritzen eta jurisdikzio-organoen elkarreraginari
buruzko iritziak trukatu zituzten, bai zehapen-ebazpenen berrikuspen jurisdikzionalari dagokionez, bai lehiaren arau-hausteen ondoriozko kalteen prozedurei eta
lehiaren agintaritzen amicus curiae lanari dagokienez.

6.3 Bilera CEBEKeko lehendakariarekin
LEA/AVCk bilera bat izan zuen Carolina Pérez Toledorekin, maiatzean Bizkaiko patronaleko lehendakari
aukeratu zutenarekin. Bilera horiei esker, LEA/AVCk
enpresa-sektorera hurbilduko da, eta bertatik bertara
ezagutuko ditu aurre egin beharreko problematikak,
bai eta enpresa-ingurunean lehia-politikak sustatzeko
beharra ere.
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6.4 Bilera Confebaskeko lehendakariarekin
Confebaskeko lehendakariak 2021eko azaroaren 26an
hartu zuen LEK, Bilbon duen egoitzan. Bertan, pandemiaren ondoren enpresek dituzten erronkak eta aukerak partekatzeko aukera izan zuten, baita euskal enpresentzat tokiko zein nazioarteko merkatu lehiakorrak
mantentzeak duen garrantzia ere.

7

Gardentasuna

7.1 Komunikabideak
2021ean, LEA/AVCk 19 prentsa-ohar egin eta bidali
zituen komunikabideetara, bere jarduerari buruzko gai
garrantzitsuei buruz, hala nola txostenei, ebazpenei,
sariei edo jardunaldiei buruz.
Prentsa-kabineteak 2021ean egindako komunikazio-ekintzei buruzko hedabideetan 128 agerraldi erregistratu ziren; horietatik 37 komunikabide inprimatuak
ziren, eta 91, berriz, on-lineko hedabideak.
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7.2 Newsletter LEA /AVC

7.4 Linkedin

2021ean LEA/AVCk bere jardueraren berri ematen jarraitu zuen Newsletter baten bidez. Euskarri hori aurreko urtean hasi zen zabaltzen LEA/AVCren jarduerari
ikusgarritasun eta gardentasun handiagoa emateko
helburua. Newsletter honen aldizkakotasuna handitu
egin zen 2021ean, erakundearen jarduera-bolumenera
egokitzeko, eta lau hilean behin ohiko komunikazio-kanalen bidez banatu zen, hau da, mailingaren, sare sozialen eta webgunearen bidez.

LEA/AVCk 73 post zabaldu zituen sare sozial horren
bidez, eta 2021eko abenduaren 31n 458 jarraitzaile
izan zituen, hau da, aurreko urtean baino % 46 jarraitzaile gehiago.

		

7.3 www.competencia.euskadi.eus web-orria
Bere web orri berriaren bidez, LEA/AVCk gardentasun
maila handia eman zion bere jarduerari, agenda, erakundeak antolatutako ekitaldiak eta LEKak emandako
ebazpenak eta txostenak argitaratuz. Gainera, webguneak IZk hasitako zehapen-espedienteei buruzko informazio guztia jaso zuen, bai eta zehapen-ebazpenen
berrikuspen jurisdikzionalaren ondoriozko epaiak ere.
Hala, 2021ean, kanal horretatik 35 eduki argitaratu
ziren guztira.
Baina, horrez gain, www.competencia.euskadi.eus izan
zen zabalkundea egiteko erabilitako bitartekoa:
− Web orriaren irudi berria eta funtzionaltasunak
− 2021eko Ekintza Planari buruzko kontsulta publikoa
− Lehiaren pilulak, LEAr/AVCen jarduerari buruzko prestakuntza-bideo batzuk
− Igorritako 19 prentsa-oharrak
− LEA/AVCk antolatutako hitzaldi eta jardunaldiak
− LEA/AVCn praktikak egiteko dirulaguntzen programa.
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V

Kudeaketa iraunkorra
eta pertsonengan
oinarritua
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V
Kudeaketa iraunkorra eta
pertsonengan oinarritua

1

GIHekin lerrokatutako
jarduera
2021ean, LEA/AVCk bere jarduera 2030 Agendan jasotako GIHekin lerrokatu zuen, lehiak jarduera ekonomikoan eta gizartean duen eragina ikusarazten laguntzen duen elementua.
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Gure jardueraren inpaktuarekiko sentsibilitate hori
Ekintza Plana eta GIHak langile guztiei zabalduz landu
zen, eta hori funtsezkoa zen helburu horiek jardueran
barneratu eta jarri ahal izateko.

2

Pertsonen prestakuntza
Prestakuntza LEA/AVCn lan egiten duten pertsonen
motibazio pertsonalaren eta profesionalaren giltzarrietako bat da. Lehian aritzeko, gainera, araudi- eta
jurisprudentzia-arloko azken joera eta nobedadeetan
egunean egon beharra dago.
Horregatik, LEA/AVCk etengabeko prestakuntzarekin duen konpromisoa funtsezkoa da. Hori horrela,

2021ean prestakuntza-ikastaroetan parte hartu da
(prestakuntza-ekintzetako dedikazioa 405 ordukoa
izan da).
Gainera, LEA/AVCko langileek hiru prestakuntza-saiotan parte hartu zuten, talde-laneko dinamikak sustatzeko eta kudeaketa-tresnak identifikatzeko.
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3

Genero-berdintasunarekiko
konpromisoa
LEA/AVC jabetzen da genero-berdintasunean aldaketak ezartzeko ahalmen handiena bi eremutan duela:
batetik, kanpo-komunikazioan, eta, bestetik, bereziki
maskulinizatutako eremuetako emakumeen sareetan
parte hartzeko programetan.
Horregatik, jardueren helburuak honako hauek izan dira:
:
• Oroitidazki, argitalpen, txosten eta espedienteetan hizkuntza ez-sexista erabiltzeko kontzientzia
eta arreta hobetzea. Ildo horretatik, sortutako
dokumentazioan hizkuntza eta irudiak sistematikoki berrikusi dira.
•

Foroetan parte hartzeak ikusgarritasuna ematen
die lehiaren zuzenbidean parte hartzen duten
emakumeei, presentzia profesionala normalizatzeko bai eremu publikoan: W@COMPETITION
(Woman Competition).

•

Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Udako Ikastaroa antolatzea, “Emakumearen ahotsa
lehiaren zuzenbidearen erronken aurrean”. Bertan, hainbat gai jorratu ziren, hala nola genero-ikuspegia lehia-arauen balorazioan, edo emakumeak kartelen detekzio- eta errepresio-tresnen
eta lehiaren aurkako beste jokabide batzuen
diseinuan duen zeregina. Alba Urresola Clavero
LEA/AVCko presidentearekin eta Enara Venturini
Álvarez LEA/AVCko kontseiluarekin batera, nazioartean arlo profesional horretan kargu garrantzitsuak dituzten emakumeek parte hartu zuten:
Cani Fernández, MLBNko presidentea; Marisa
Tierno, Europako Batzordeko Lehiaren Zuzendaritza Nagusiko kartelen unitateko burua; Despina
Pachnou, ELGAko lehiakortasunean aditua; Susanna Grau, Lehiaren Kataluniako Autoritateko
Instrukzioko zuzendaria; Elena Leiñena Mendizábal, UPV/EHUko Berdintasunerako zuzendaria
eta Merkataritza Zuzenbideko irakasle atxikia;
eta Carmen Herrero Suárez, Valladolideko Unibertsitateko Merkataritza Zuzenbideko irakasle
titularra.
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•

Martxoaren 8an, Concurrences eta Lehiaren Emakumeen Sareak (Concurrences and the Women ‘s
Competition Network) antolatutako «Competition Policy & Gender» webinarrean parte hartu
zen, paneleko babesleen laguntzaz. Jardunaldian
lehiaren kasuistika aztertu zen (merkatuak, lehiaren aurkako jokabideen osaera, emakumeen presentzia lehia-taldeetan) eta lehia-politikak genero-ikuspegia kontuan hartzeko hainbat modu.
Hizlarien artean, erakunde publiko eta pribatuetan lan egiten duten emakumeak izan ziren, hala
nola Maria Luisa Tierno Centella –Kartelen unitateko buru atxikia, Europako Batzordea–, Estefania Santacreu-Vasut –Ekonomia irakasle elkartua
ESSEC Business School eta THEMAn– ea Elizabeth Wang –abokatua–.

4

Pertsonak,
taldearen parte
LEA/AVCk 14 profesional ditu bere jarduera gauzatzeko:
Presidentzia: Alba Urresola Clavero

LEA/AVCn, era berean, 4 organo daude:
•

Presidentea, pertsona bakarreko organoa da;
LEA/AVC zuzendu eta ordezkatzeko eginkizunak
betetzen ditu, eta Lehiaren Euskal Kontseiluko
burua ere bada.

•

Lehiaren Euskal Kontseilua, LEK, lehia sustatzeko
eta horri lotutako gaiez ebazteko kide anitzeko
organoa da; presidenteak, bi kontseilu-kidek eta
idazkari nagusiak osatzen dute; azken horrek
ahotsa bai, baina ez du botorik.

•

Ikerketa Zuzendaritza, instrukzio-eginkizunak betetzen ditu.

•

Idazkaritza Nagusia Lehiaren Euskal Kontseiluari laguntza material, administratibo eta teknikoa
emateko organoa da, baita aholkularitza juridikokoa ere.

Lehiaren Euskal Kontseiluko kideak:
• Rafael Iturriaga Nieva
• Enara Venturini Alvarez
Ikerketako zuzendaria: Joseba Andoni Bikandi Arana
Idazkari nagusia: Ainara Herce San Martín
Lehia-arduradunak: 5
Goi-kargudun idazkaria: 1
Administrariak: 3
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5

Baliabide ekonomikoak

2021ko ekitaldian, LEA/AVCk 1.663.000 €-ko aurrekontu eguneratua izan zuen.
Kontzeptuen araberako tramitazioa eta betearazpena
honakoa izan zen:
Kapitulua

Langile gastuak

Aurrekontua

Onartutako
betebeharrak

Ordainketak

€

€

Aurrekont.
%

€

Aurrekont.
%

1.164.115,00

1.100.100,31

%95

1.099.522,81

%94

200.000,00

4.188,35

%2

4.188,35

%2

281.885,00

238.288,40

%85

191.079,61

%68

7.000,00

3.315,12

%47

3.315,12

%47

10.000,00

8.394,61

%84

8.394,61

%84

1.663.000,00

1.354.286,79

%81

1.306.500,50

%79

Funtzionamendu
gastuak (*)

Transferentzia eta
dirulaguntzak, gastu
korronteak
Inbertsio errealak

(*) Funtzionamendu-gastuen artean, 200.000 euroko kreditu ez-lotesleko partida bat dago aurrekontuan, epai judizial edo judizioz kanpoko akordio bidez erabakitako balizko kalte-ordain edo itzulketei aurre egiteko soilik eskuragarri dagoena.
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6

Baliabide materialak

Honako proiektu hauetan lan egin da:
• Webgune berria martxan jartzea.

• Datuen babesa: datuak babesteko Erregelamendu
Orokorra betez6 Tratamendu Jardueren Erregistroa
eguneratu ondoren, LEAk datuak tratatzeko egiten
dituen jarduerak indarrean dagoen araudira egokitzen
dira, eta Euskadiko Erregistroan eskuragarri daude7 .

• Administrazio elektronikoa: sistemen digitalizazioa,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen arabera
• LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAK (LEA/AVC)
2021erako DIRULAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA
(PES). Lehiaren Euskal Kontseiluak, 2021eko urtarrilaren 29an egindako bileran, lehiari buruzko prestakuntzaren gizarte-eskaerari erantzuteko plana
onartzea erabaki zuen. Zehazki, beketarako 7.000
euroko aurrekontutik abiatuta, curriculumekoak ez
diren prestakuntza-praktiken deialdi publikoa egin
zen LEA/AVCn.
.
• COVID-19: baliabide materialak egokitzea, batez ere
informatikoak –softwarea eta hardwarea–, langile
guztien telelana ahalbidetzeko derrigorrezko konfinamendu-denboran.

6 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena
eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoa eta 95/46/EE
Zuzentaraua indargabetzen duena
7 https://www.euskadi.eus/registro-de-actividades-de-tratamiento-rat/web01-aprat/es/
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Laburdurak
(ACCO)

Lehiaren Kataluniako Agintaritza

EAE

Euskal Erkidego Autonomoa

AAEE

Autonomia-erkidegoak

MLBN

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde
Nazionala

LEK

Lehiaren Euskal Kontseilua

IZ

Ikerketa Zuzendaritza / Ikerketa
zuzendaria

EIT

Eraikinen Ikuskapen Teknikoa

EKL

1/2002 Legea, otsailaren 21ekoa,
Estatuak eta autonomia-erkidegoek
lehiaren babesaren arloan dituzten
eskumenen koordinazioari buruzkoa

LDL

15/2007 Legea, uztailaren 3koa, Lehiaren
Defentsari buruzkoa

GIH

Garapen Iraunkorraren helburuak

ELGA

Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako
Antolakundea

AG

Auzitegi Gorena

EAEJAN

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Auzitegi Nagusia

VTC

Gidaridun garraio-ibilgailuak

LEA/AVCL 1/2012 Legea, otsailaren 2koa, Lehiaren
Euskal Agintaritzari buruzkoa
LEA/AVC Lehiaren Euskal Agintaritza/Autoridad
Vasca de la Competencia
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UNCTAD United Nations Conference on Trade and
Development

Ercilla 4, 2º 48009 BILBAO
Tel. 944 032 800
www.competencia.euskadi.eus
infocompetencia@avdc.eus

