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1. helb.: Erakundearen jarduera eta gardentasuna 

1.1 Gizartearengana hurbiltzea, erakunde- eta enpresa-harremanak sendotuz  

 

 Erreferentziazko entitatea Euskadin, garapen jasangarrirako 16. helburua betetzeaz 
arduratzen dena, merkatuan lehiaren eta gardentasunaren baldintzak sustatuz, 
bermatuz eta hobetuz. 

 Lankidetza eskumena duten organoekin, merkatuan benetako lehia eta operadoreen 
arteko berdintasuna egongo dela berma dezaten onesten diren arauek. 

 Herritarren esku dagoen informazioaren gardentasuna eta irisgarritasuna bultzatzea, 
eta parte hartzeko aukera ematea. 

 Lehiaren Euskal Agintaritzaren jarduerak gizartean duen eragina zabaltzea. 

 Salatzailearen babesa bermatzea, arlo horretako Europako eta Estatuko araudiaren 
arabera. 

 

 Profesional gazteekiko konpromisoa sendotzea, praktika-programaren bidez. 

 Business analytics lan-tresna gisa ezartzeko aukera aztertzea. 

 

 Kontsumoari eta lehiari lotutako ekintzak gauzatzea. 

 Lankidetzan aritzea Green Deal delakoarekin lerrokatutako ekimenekin (kontsumo 
jasangarria, lehen sektorea, ingurumena, etab.). 

 Aliantzak sortzea eta lehiaren zuzenbidearen araudia betetzeko modalitateak sortzen 
lagunduko duten ekintzak gauzatzea. 

 

 Aliantzak sustatzea enpresa pribatuekin eta herritarrekin, informazio gardena eta 
egiazkoa lortzeko. 

 Sinergiak lantzea lotutako erakundeekin. 

 Programa eta ekimenetan parte hartzea Euskadin lehia bermatzeko. 

 

 Harremanak sustatzea enpresekin, industria-sare lehiakor eta jasangarri baten aldeko 
proiektuak egin daitezen sustatzeko. 

 

1.2 Lehiaren agintaritza autonomikoen sarea sendotzea eta MLBNrekiko harremana sendotzea 

 

 Merkatuan lehiaren eta gardentasunaren baldintzak bermatuko dituzten legeak eta 
politikak babestea eta bultzatzea. 

 Gaiak banatzeko irizpideak ezartzen laguntzea. 
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 Sinergiak optimizatzea lehiaren agintaritza autonomikoekin, lan egiteko baterako 
formulak aurkitzeko. 

 Lankidetzan aritzea Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalarekin, lan egiteko 
baterako formulak bilatzeko. 

 

1.3 Nazio-mailako nahiz nazioarte-mailako kongresu eta foroetan parte hartzea 

 

 Europa-mailako eta nazioarte-mailako jardunaldietan parte hartzea, jardunbide egokiak 
partekatzeko eragileen artean. 

 Lankidetza-harremana izatea Europa-mailako eta nazioarte-mailako beste lehia-
agintaritza edo erakunde batzuekin. 

 Aliantzak egitea mundu akademiko espezializatuarekin. 

 

 Ikastaroak, ekitaldiak eta argitalpenak antolatzea eta horietan parte hartzea, 
unibertsitateekin eta beste erakunde batzuekin lankidetzan, kalitatezko prestakuntza 
eta hezkuntza sustatzeko. 

 Lehiaren defentsari buruzko prestakuntza ematea ikastetxe eta elkarteetan, jardueren 
bidez. 

 

 Enpresa-eremuan emakumeen ikusgarritasuna sustatzen duten ekitaldietan parte 
hartzea. 

 Lehiaren eremuan berdintasunaren alde lan egiten duten elkarteei laguntzea. 

 

 Enpresa-sektorearekin lankidetzan jarduerak antolatzea eta horietan parte hartzea, 
merkatuko lehia sustatzeko. 

 

1.4 Erakunde-mailan lan egitea lehiaren defentsari buruzko lege berriaren eta beste koordinazio-
mekanismo batzuen inguruan 

 

 Lan-organo eta -foroetan parte hartzea MLBNrekin eta lehiaren agintaritza 
autonomikoekin, helburu komunak lortzeko lehiaren zuzenbidea aplikatzeko egungo 
sistema deszentralizatuaren esparruan.  

 Proiektu komunak bultzatzea Estatuko lehiaren agintaritzekin. 

 Lankidetza-harremana izatea Europa-mailako eta nazioarte-mailako beste lehia-
agintaritza edo erakunde batzuekin. 
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 Merkatuan lehiaren eta gardentasunaren baldintzak bermatuko dituzten arau, politika 
eta protokoloak babestea eta bultzatzea. 

 Zuzenbide konparatuan, lehia-erakundeen deszentralizazio-ereduak aztertzea. 

 

1.5  Aurrera egitea informazioaren gardentasunean eta irisgarritasunean 

 

 Herritarren esku dagoen informazioaren gardentasuna eta irisgarritasuna bultzatzea. 

 Lehiaren Euskal Agintaritzaren funtzio eta helburuen berri ematea dibulgazio- edo 
sustapen-ekintzen bidez. 

 Herritarren esku jartzea Lehiaren Euskal Agintaritzarekin komunikatzeko hainbat kanal, 
anonimotasuna eta konfidentzialtasuna bermatuz. 

 

 Lan egitea lehia zabaltzeko eta herritarrek lehia zer den ulertzeko, pertsonen arteko 
desberdintasunak murrizteko. 

 Hitzaldiak antolatzea ikastetxe eta elkarteetan. 

 

2. helb.: Lehia defendatzea EAEko merkatuetan 

2.1 Lehiaren aurkako jardunbideak detektatzeko baliabide propioak indartzea, bereziki kartelak detektatzeko, 
jokabide larrienak direlako.  

 

 Lehia murrizten duten jokabideen aurrean defentsa-eginkizunak betetzeko baliabideak 
izatea, hazkunde ekonomiko jasangarria bermatzeko. 

 Beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea lehiaren aurkako jardunbideak 
detektatzeko. 

 Esperientziak eta baliabide espezializatuak partekatzea beste lehia-erakunde batzuekin. 

 

 Kolusioarekiko bereziki sentikorrak diren merkatuak identifikatzea. 

 Enpresen berrikuntza-gaitasuna geldiarazten duten merkatuko oztopoen aurrean 
erreakzionatzea.  

 

 Kolusiozko jardunbideek edo nagusitasunezko posizioaren abusuek merkatuetan sortzen 
dituzten desberdintasunak murrizten saiatzeko ekintzak egitea. 

 Diskriminaziorik eza eta gardentasuna bermatzea Next Generation funtsekin 
finantzatutako lizitazioak/dirulaguntzak adjudikatzean. 
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 Merkatuan lehiaren eta gardentasunaren baldintzak sustatzea, bermatzea eta hobetzea. 

 SPKLren 150. artikuluan garatutako mekanismoa aplikatzea. 

 

2.2 Merkatu-banaketaren, ABEEa eratzearen edo prezio-akordioen bidez kontratazio publikoan egiten diren 
kolusiozko jardunbideak aztertzea.  

 

 Merkatuan lehiaren eta gardentasunaren baldintzak sustatzea, bermatzea eta hobetzea. 

 Toki-erakundeen kontsulten eta salaketen gorakadari erantzutea. 

 

 Defentsa-eginkizunak betetzea lehia murrizten duten jokabideen aurrean, hazkunde 
ekonomiko jasangarria eta merkatuan ekitate-baldintzak egotea bermatzeko.  

 

 Kontratazio publikoan egiten diren kolusiozko jardunbideen aurrean erreakzionatzea, 
enpresetako berrikuntzaren garapena geldiarazten badute eta Administrazioari kalte 
larriak eragiten badizkiote. 

 

 Kolusiozko jardunbideek edo nagusitasunezko posizioaren abusuek merkatuetan sortzen 
dituzten desberdintasunak murrizten saiatzeko ekintzak egitea. 

 

 Kontratazio publikoko jardunbide jasangarriak eta legeriaren araberakoak sustatzea. 

 

2.3 Egoera ahulean dauden kolektiboei bereziki eragiten dieten merkatu edo sektore sentikorretan sakontzea 

 

 Merkatuetako legeak eta araudiak betetzen direla bermatzen duten ekintzak gauzatzea, 
hazkunde ekonomiko jasangarria eta ekitate-baldintzekin egindakoa bermatzeko.  
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 Kolusiozko jardunbideek edo sektore sentikorretako nagusitasunezko posizioaren 
abusuek merkatuetan sortzen dituzten desberdintasunak murrizten saiatzeko ekintzak 
egitea. 

 

 Merkatuan lehiaren eta gardentasunaren baldintzak sustatzea, bermatzea eta hobetzea, 
kolektibo zaurgarriei edo egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten dietenean 
bereziki. 

 

3. helb.: Lehiaren sustapena bultzatzea   

3.1 Azterlanak egitea Euskadin garrantzitsuak diren sektore ekonomikoei buruz.  

 

 Lehen sektoreari dagokionez, lankidetzan aritzea hainbat eragile ekonomiko eta 
entitaterekin, Elikakatearen Legearen aurreikuspenen jarraipena egiteko. 

 Oinarrizko elikagaien banaketaren sektorea aztertzea. 

 

 Lehia eraginkorreko baldintzetan funtzionatzeak, gaur egun, gizartean eragin handia 
duten merkatuak aztertzea, hala nola hileta-sektorea, oinarrizko elikagaien banaketa eta 
abar.  

 

 Euskadiko garraioaren egoera aztertzea: autobusa, trena, taxia, gidaria duten ibilgailuak, 
etab. 

 

 Ingurumen-gaiei dagokienez, hala nola hondakinen kudeaketan, lehiari buruzko araudia 
aplikatzen den aztertzea.  

 

3.2 Euskadin erregulazioa hobetzeko proiektuari eta lehiaren compliance-ari buruzko proiektuei jarraipena 
ematea. 

 

 Legeak eta erregulazioak erregulazio eraginkorreko irizpideekin betetzen lagunduko 
duten azterlanak egitea.  

 Erregulazio Onaren Gida egitea. 

 Lehiaren compliance-ari buruzko UNE araua amaitzea. 
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 Merkatuan lehiaren eta gardentasunaren baldintzak sustatzea, bermatzea eta hobetzea. 

 Araudi berriak jarduera ekonomikoan duen eragina gainbegiratzea, lehiaren eta 
erregulazio onaren ikuspegitik.  

 

3.3 Kontratazio publikoari dagokionez.  

 

 Kontratazio publikoko praktika jasangarriak sustatzea Administrazioan eta kontratazio-
organoetan. 

 Proiektuetan parte hartzea lehiaren beste agintaritza batzuekin batera, udal-eremuan 
lehia identifikatzen eta sustatzen laguntzeko. 

 

 Lehiaren, gardentasunaren eta berrikuntzaren baldintzak sustatzea kontratazio 
publikoan parte hartzen duten enpresen eremuan.  

 Lehiaren, gardentasunaren eta berrikuntzaren baldintzak sustatzea botere 
adjudikatzaileen eremuan, bereziki zabalduz kontratatzeko debekuen eragina; SPKLren 
150. artikulua; Next funtsak, etab. 

 

3.4 Euskadiko laguntza publikoei buruzko urteko txostena egitea  

 

 Merkatuan lehiaren eta gardentasunaren baldintzak sustatzea, bermatzea eta hobetzea. 

 Lehiaren Euskal Agintaritzaren txostena sartzea MLBNren laguntzen urteko txostenean 
(LDLren 11. artikulua). 

 

3.5 Euskadin eragin nabarmena duten kontzentrazio ekonomikoko eragiketei buruzko azterlanari jarraipena 
ematea  

 

 Euskadin eragin nabarmena duten kontzentrazio ekonomikoak aztertzeko azterlanak 
egitea, hazkunde ekonomiko jasangarria bermatzeko. 

 

 Lankidetzan aritzea MLBNrekin eta beste erakunde batzuekin, helburu komunak lortzeko 
kontzentrazioen kontrolaren arloan. 
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3.6 Ikastaroak edo lankidetzak unibertsitatearekin eta beste erakunde batzuekin. 

 

 Ikastaroak eta ekitaldiak antolatzea eta horietan parte hartzea, unibertsitateekin eta 
beste erakunde batzuekin lankidetzan, kalitatezko prestakuntza eta hezkuntza 
sustatzeko. 

 Hitzaldiak eta prestakuntza ematea ikastetxe eta elkarteetan. 

 

 Lankidetza-aliantzak egitea mundu akademikoarekin eta beste erakunde batzuekin. 

 

4. helb.: Operazio-bikaintasuna lortzea 

4.1 Prestakuntza espezializatua eta baliabide berriak  

 

 Prestakuntza- eta ikaskuntza-aukerak eskaintzea. 

 Lehian adituak diren giza baliabide berriak sartzea Lehiaren Euskal Agintaritzan. 

 

4.2 Genero-berdintasuna  

 

 Emakumearen integrazio, berdintasun eta defentsarekiko konpromisoa bultzatzeko 
programetan parte hartzea.  

 Berdintasun-planeko ekintzak ezartzea, konpromiso, neurri eta helburu zehatzekin. 

 

4.3 Digitalizazioa 

 

 IKTetan adituak diren giza baliabideak izatea, digitalizazioan aurrera egiteko. 

 Salatzailea Babesteko Legera egokitzea. 

 


