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I. XEDEA ETA LEA/AVC-REN ESKUMENA 

1. 2021eko abenduaren 15ean, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Toki 
Administrazioko eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzaren txosten-eskaera 
bat jaso zen LEA/AVCn, Euskal Autonomia Erkidegoko Terapeuta Okupazionalen 
Elkargoaren (aurrerantzean, ETOLE) estatutuak aldatzeari buruzkoa. 

Eskaerarekin batera, dokumentazio hau ere aurkeztu zuen: 

- Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoaren Batzar Nagusiak 2021eko ekainaren 
13an estatutuak aldatzeko hartutako erabakiaren ziurtagiria. 
- Estatutuen aldaketa. 

2. Gaur egun indarrean dauden ETOLEren Estatutuak Justizia eta Herri Administrazioko 
sailburuaren 2009ko abenduaren 9ko Aginduaren bitartez onartu ziren. 

Garai hartan Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiaren arloko eskumena zuen 
erakundeak, Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak, ez zuen Estatutu horien gaineko 
txostenik egin. 

3. LEA/AVCk, Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Toki 
Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako 
Zuzendaritzarekin batera –azken horrek Tituludun Lanbideen Erregistroaz arduratzeko 
eskumena du–, Lanbide-elkargoen esparruko estatutuen erregulazioa hobetzeko 
jarduera-protokolo bat ezarri du. Horren bidez, lehia murriztu eta erregulazio 
eraginkorraren, beharraren, proportzionaltasunaren eta diskriminaziorik ezaren 
irizpideen aurka egin dezaketen jardunbideak identifikatu eta aztertu nahi dira. 

4. ETOLEren Estatutuen aldaketa dela eta, LEA/AVC merkatuko lehia eraginkorraren 
eta erregulazio onaren printzipioen bidezko erregulazio ekonomiko eraginkorraren 
ikuspegitik baloratuko ditu estatutuok. Zehazki, Estatutuek lehia eraginkorrerako 
mugarik sartzen duten aztertuko du, eta, kasu horretan, muga horiek beharrezkoak eta 
proportzionalak diren. 

5. Txosten hau legeak organismo honi merkatuetan lehia efektiboa ekintza ez 
zehatzaileen bidez sustatzeko ematen dion ahalmenean oinarrituta eman da. Bereziki, 
LEA/AVCren Legearen 3.5 artikuluan araututako araugintza-laguntzaren arloko 
eskumenean, zeinak honako hau adierazten duen: 
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«(…) Era berean, Lehiaren Euskal Agintaritzak lehiari eragiten dioten araugintzako egitasmoei 
buruzko irizpena emango du, baina ez da loteslea izango». 

LEA/AVCk bi motatako gomendioak emango ditu txosten honetan: araudiaren balizko 
urraketa agerian jartzen dutenak eta indarrean dagoen legediaren kontrakoak ez diren 
baina lehiari behar baino kalte handiagoa egiten dioten Estatutuetako pasarteen 
ingurukoak. Bigarren gomendio motari dagokionez, lehiari kalte txikiagoa egiten dioten 
aukerak proposatuko ditugu, interes publikoarentzat onuragarriagoak direlakoan. 

6. Txosten hau egituratzeko, kategoria materialak hartu ditugu kontuan; hau da, ez 
diogu jarraitu artikuluen ordenari. Hala ere, argiagoa izan dadin, oinarrizko arauen 
testuak aipatu ditugu epigrafe bakoitzean, eta adierazi dugu Estatutuetako zer 
manutan duten eragina eta zer iritzi dugun. 

 

II. ZERBITZU PROFESIONALAK 

7. Langileen zirkulazio askea, kokatzeko askatasuna eta zerbitzuak emateko 
askatasuna barne-merkatuaren funtsezko printzipioak dira, eta hala jasotzen du 
Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuak (EBFT).1 

Zerbitzu profesionalak eta zerbitzu horiek eskaintzen dituzten prestazioak funtsezko 
elementuak dira Europar Batasuneko barne-merkatua sortzeko. Haietako askok 
funtsezko ekarpena egiten diete merkatuko beste operadore batzuei eta ekonomia 
osoari. 

Zerbitzu profesionalek BPGaren % 71 inguru eta Europar Batasuneko enplegu osoaren 
% 68 osatzen dute. 

8. Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunak lanbide-askatasuna 
bermatzen du (15. art.), bai eta enpresa-askatasuna ere (16. art.) 2. 

9. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak adierazi du kualifikazioei baldintzak ezartzen 
dizkieten lanbideei buruzko araudi nazionalek oztopatu egin dezaketela EBFTak 

                                                      
1 Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Ituna. Europar Batasunaren Egunkari Ofiziala, 
2010eko martxoak 30 (C 83/47). 

2 EUROPAR BATASUNAREN OINARRIZKO ESKUBIDEEN GUTUNA, 2000ko abenduaren 18koa. (2000/C 
364/01). 
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bermatzen duen herritarren oinarrizko askatasuna, edo erakargarritasuna ken 
diezaioketela askatasun hori baliatzeari3. 

Alde horretatik, ezinbestekoa da araututako lanbideetan sartzea edo jardutea 
erregulatzen duten arauek ez oztopatzea justifikaziorik gabe edo neurriz kanpo EBren 
oinarrizko askatasunak baliatzeko eskubidea. 

10. Hori dela eta, Europako Batzordeak azpimarratu du kendu egin behar direla lehia 
mugatzen duten eta profesionalen mugikortasuna eta baliabideen esleipen eraginkorra 
galarazten duten arau-oztopoak. Horretarako, zenbait neurri hartu ditu: 

-Lanbideen indarreko erregulazioa arrazionalizatzea eta erreformak proposatzea 
Ekintza Plan Nazionaletan4  

- Gardentasuna eta kualifikazioen aintzatespena5.  

- Proportzionaltasun-testa aplikatzea, lanbide-araudi berriak onartu aurretik6. 

11. Aurrekoaz gain, Europako Batzordeak, 2020an, epe luzerako ekintza-plana onartu 
zuen, merkatu bakarraren arauen aplikazioa eta betetze-maila hobetzeko7. Prebentzio-
mekanismoen arloan, 9. ekintza gisa ezartzen du araudi murriztailearen ex ante 
ebaluazioak hobetzea, proportzionaltasun-testari buruzko Zuzentarauari jarraikiz. 

12. Proportzionaltasun-printzipio hori gure ordenamendu juridikoan txertatu zen, 
honako lege hauen bitartez: 17/2009 Legea, azaroaren 23koa, zerbitzu-jardueretan 
askatasunez sartu eta aritzeari buruzkoa (9. art.); 20/2013 Legea, abenduaren 9koa, 
merkatu-batasuna bermatzen duena (5. art.); 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena (129. art.); eta 40/2015 
Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena (4. art.). 

                                                      
3 Justizia Auzitegiaren epaia, 1995eko azaroaren 30ekoa, Gebhard, C-55/94, ECLI: EU: C: 1995:411, 37. 
paragrafoa.  

4 Lanbideetarako sarbidearen erregulazio nazionalen ebaluazioari buruzko 
komunikazioa, 
Europako Batzordearena [COM/2013/0676 azkena]. 

5 2013/55/EB Zuzentaraua, kualifikazio profesionalen aintzatespenari buruzko 2005/36/EE Zuzentaraua 
aldatzeko dena. 
6 2018/958 (EB) Zuzentaraua, Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2018ko ekainaren 28koa, lanbide-
araudi berriak onartu aurreko proportzionaltasun-testari buruzkoa. 

7 Batzordearen Komunikazioa, Europako Parlamentuari, Kontseiluari, Europako Ekonomia eta Gizarte 
Komiteari eta Eskualdeetako Lantaldeari: Merkatu bakarreko arauen aplikazioa eta betetze-maila 
hobetzeko epe luzerako ekintza-plana, COM (2020) 94 azkena. 
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Bestetik, ekainaren 29ko 472/2021 Errege Dekretuak, berriki, lanbide-araudi berriak 
onartu aurreko proportzionaltasun-testari buruzko 2018ko ekainaren 28ko 2018/958 
(EB) Zuzentaraua, Parlamentuarena eta Kontseiluarena, txertatu du Espainiako 
ordenamendu juridikoan. 

13. Estatuan, Lehiaren Agintaritzek askotan aztertu dute elkargo eta zerbitzu 
profesionalen sektorea. Bereziki, LEA/AVCk8 eta Merkatuen eta Lehiaren Batzorde 
Nazionalak (MLBN) behin eta berriz gomendatu dute sektorearen erregulazioa modu 
globalean erreformatzea. Erreforma hori duela hamarkada bat baino gehiagotik dago 
egiteko, Estatuak egin beharreko Erreforma Planen barruan jasota dagoen arren. 

MLBNk uste du, indarrean dagoen arau-esparruarekin bat etorriz, erreforma hori egin 
arte9: 

 (i) lanbidera askatasunez sartzeko printzipioa oinarritzat hartu behar dela, 
 (ii) lege-mailako arauen balizko murrizketak mugatu behar direla, eta haien beharra, 
proportzionaltasuna eta diskriminaziorik eza arrazoitu, Aterki Legearen 5. artikuluarekin bat 
etorrita. 
(iii) egun dauden lanbideen katalogoa, haien titulazioak, ikasketa-planak eta jarduera-
erreserbak berraztertu behar direla, aipatutako printzipioetara egokitu daitezen10. 

III. TERAPEUTA OKUPAZIONALAREN LANBIDEA ETA ELKARGOKO 

KIDE IZATEA 

14. Osasun-lanbideen antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legeak 
(OLL)11 osasun-arloko lanbide tituludunak arautzen ditu eta askatasunez jarduteko 
eskubidea aitortzen du, Espainiako Konstituzioaren 35. eta 36. artikuluen arabera. 
Aitortutako osasun-lanbideen artean terapia okupazionala dago, eta terapia 

                                                      
8 LEA/AVCren kasuan, besteak beste, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofizialen 
estatutuei buruzko txostenean. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/537_estatuto/es_def/adjuntos/53
7-Estatuto-farmaceuticos.pdf. 

9 MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. IPN/CNMC/048/20 txostena, gizarte-hezitzaileen 
elkargo ofizialen kontseilu orokorraren estatutu orokorrak ezartzen dituen errege-dekretuaren 
proiektuari buruzkoa. 

 

11 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, osasun-lanbideen antolamenduari buruzkoa. BOE, 280. zk., 2003ko 
azaroak 22. 
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okupazionaleko diplomatura-titulua izatea eskatzen du; gaur egun, graduko titulu 
ofiziala12. 

Terapeuta okupazionalek funtzio fisiko edo psikiko murriztuak edo galduak sustatu edo 
ordeztu eta funtzio horien garapena orientatu eta estimulatzeko teknika eta jarduera 
okupazionalak egiten dituzte. (OLLaren 7.2.c art.). 

15. OLLak, halaber, osasun-arloko lanbideetan jarduteko baldintzak ezartzen ditu eta 
horietako bat da elkargokide izan beharra, estatuko lege batek betebehar hori ezartzen 
duenean tituludun lanbide batean aritzeko edo lanbide horri dagozkion jarduera 
batzuetan jarduteko (OLLaren 2. art. eta 4.8.a art.). 

16. Terapeuta okupazionalen lanbidearen kasuan, ez dago elkargokide izateko 
betebeharra ezartzen duen lege-mailako araurik. Horri dagokionez, aipatzekoa da 
Zerbitzu eta Elkargo Profesionalen Lege-aurreproiektuak ez zuela lanbide hori jasotzen 
nahitaez elkargokide izatea eskatzen zutenen artean. 

17. Terapeuta okupazionalak Lanbide-elkargoetan antolatuta daude honako 
autonomia-erkidego hauetan: Aragoin, Balear Uharteetan, Gaztela-Mantxan, Gaztela 
eta Leonen, Katalunian, Euskal Autonomia Erkidegoan, Extremaduran, Galizian, 
Errioxan, Madrilen, Nafarroan, Murtzian, Asturiasen, Valentziako Erkidegoan, 
Andaluzian eta Kanarietan. 

18. Gainera, Terapeuta Okupazionalen Elkargoen Kontseilu Nagusia dute, Estatuko 
azaroaren 20ko 24/2014 Legearen bidez sortua13. Kontseiluak oraindik ez ditu behin 
betiko estatutuak onartu, baina behin-behineko estatutu batzuen araupean dago. 

19. Euskal Autonomia Erkidegoko Terapeuta Okupazionalen Elkargoa Eusko 
Legebiltzarraren 10/2008 Legearen bidez sortu zen eta haren Estatutuak Justizia eta 
Herri Administrazioko sailburuaren 2009ko abenduaren 9ko Aginduaren bidez onartu 
ziren. 

                                                      
12 822/2021 Errege Dekretua, irailaren 28koa, unibertsitate-irakaskuntzen antolaketa eta kalitatea 
ziurtatzeko prozedura ezartzen dituena. BOE, 233. zk., 2021eko irailak 29. 

CIN/729/2009 Agindua, martxoaren 18koa, terapeuta okupazional lanetan jarduteko gaitasuna ematen 
duten unibertsitate-titulu ofizialak egiaztatzeko irizpideak ezartzen dituena. BOE, 73. zk., 2009ko 
martxoak 26. 

13 24/2014 Legea, azaroaren 20koa, Terapeuta Okupazionalen Elkargoen Kontseilu Nagusia sortzeari 
buruzkoa (BOE, 282. zk., 2014ko azaroak 21). 



 
 

 
9 

20. Txosten honen datan, Euskal Autonomia Erkidegoko Terapeuta Okupazionalen 
Elkargoak 225 profesional ditu kide14. 

IV. KONTSIDERAZIOAK LEHIAREN IKUSPEGITIK 

1. Lanbide-elkargoak eta erregulazio onaren Printzipioak 

21. Proportzionaltasun-testa arautzen duen Dekretuak 7. artikuluan ezartzen duenez, 
erregulatzeko eskuduntza duten agintaritzek zaindu egingo dute lanbide arautuetan 
sartzea edo aritzea mugatzen duten lege- edo erregelamendu-xedapen berriak eta 
dauden xedapenetan egiten diren aldaketak beharrezkoak eta egokiak izatea lortu nahi 
den helburua lortzea bermatzeko eta helburu hori lortzeko beharrezkoa dena baino 
harago ez joatea. 

Horretarako, xedapen horiek onartu aurretik, erregulatzeko eskuduntza duten 
agintaritzek honako hauek hartu beharko dituzte kontuan: 

a) Zein diren lortu nahi diren interes publikoko helburuekin lotutako arriskuak; bereziki, 
zerbitzuen hartzaileentzat –kontsumitzaileak barne–, profesionalentzat edo hirugarrenentzat. 
b) Dauden arauak, espezifikoak edo orokorragoak, hala nola produktuen segurtasunari buruzko 
araudian edo kontsumitzaileen babesari buruzko araudian jasotakoak, ez ote diren nahikoak 
lortu nahi den helburua lortzeko. 
c) Xedapenaren egokitasuna, lortu nahi den helburua lortzeko egokitasunari dagokionez, eta 
helburu hori benetan modu kongruente eta sistematikoan islatzen duen, eta, beraz, 
antzemandako arriskuak beste jarduera konparagarri batzuen antzera jorratzen dituen. 
d) Zer ondorio dituen Europar Batasunaren barruko pertsonen zirkulazio askean eta zerbitzuak 
askatasunez ematean, kontsumitzaileen hautatzeko askatasunean eta emandako zerbitzuaren 
kalitatean. 
e) Interes publikoko helburua lortzeko hain murriztaileak ez diren bitartekoak erabiltzeko 
aukera; horretarako, xedapenen justifikazio bakarra kontsumitzaileen eskubideak, segurtasuna 
eta osasuna babestea bada eta antzemandako arrisku bakarrak profesionalaren eta 
kontsumitzailearen arteko harremanera mugatzen bada, eta, beraz, hirugarrenei kalterik egiten 
ez badiete, erregulatzeko eskumena duten agintaritzek, bereziki, helburua lortzeko jarduerak 
erreserbatzea bezain murriztaileak ez diren bestelako bitartekoak erabil daitezkeen baloratuko 
dute. 
f) Xedapen berrien edo aldatuen eragina, lanbidean sartzea edo aritzea mugatzen duten beste 
xedapen batzuekin konbinatzen denean, eta, bereziki, xedapen berriek edo aldatuek beste 
baldintza batzuekin konbinatuta zein modutan laguntzen duten interes publikoko helburu bera 
lortzen eta horretarako beharrezkoak diren. 

22. Administrazio publikoek eta Lanbide-elkargoek, administrazio publiko korporatibo 
gisa, erregulazio ekonomiko onaren eta lehiaren aldeko printzipioak bete behar 
                                                      
14 Euskal Autonomia Erkidegoko Terapeuta Okupazionalen Elkargoko kide diren profesionalak 
https://etole.eus/eu/bazkideek/.  
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dituzte. Beraz, jardueran sartzeko edo jarduteko edozein mugak interes orokorreko 
premiazko arrazoi batean oinarrituta egon behar du, proportzionatua izan behar du 
eta ez diskriminatzailea. 

23. ETOLEk planteatutako kasuan, LEA/AVCri bidalitako dokumentaziotik ez da 
ondorioztatzen goian aipatutako erregulazio onaren printzipioak bete direnik. 

2. ETOLEren helburuak eta funtzioak 

24. Elkargo Profesionalei buruzko otsailaren 13ko 2/1974 Legearen15 (EPLk) 1.3 
artikuluaren arabera, Lanbide-elkargoen funtsezko helburuak honako hauek dira, 
besteak beste: ordezkaritza instituzional esklusiboa, elkargokide izatea nahitaezko 
betebeharra denean; elkargokideen interes profesionalak defendatzea; eta 
elkargokideek ematen dituzten zerbitzuen kontsumitzaile eta erabiltzaileen interesak 
babestea. Hori guztia, Administrazio Publikoak funtzionariotza-harremana dela-eta 
duen eskumenari kalte egin gabe. 

25. Estatutuen 5. artikuluak ETOLEren helburua eta eginkizunak arautzen ditu. 

5 artikulua. Helburua, funtzioak eta eskumenak 

1.– Modu orokorrean Lanbide-elkargoentzat eta terapeuta okupazionalen elkargoentzat 
ezarritakoak dira Elkargoaren funtsezko helburuak. Elkargo honen helburu nagusiak, EAEko 
eremuan eta aplikagarriak diren arauetan ezarritako eran, honako hauek dira: lanbidearen 
ordezkaritza, eta lanbidearen eta elkargokideen interes profesionalen defentsa, betiere bat 
etorriaz Gizartearen interes eta premia orokorrekin. 

(…) 

Elkargokide izatea nahitaezko baldintza ez den lanbideen kasuan –terapia 
okupazionalarenean, adibidez–, lanbide-elkargoek gainerako profesionalen elkargoen 
antzeko funtzioak dituzte16. Hortaz, ez du ematen justifikatua dagoenik elkargoek 
pribilegiozko estatus bati eustea, eta gomendagarria izan liteke, efizientziarengatik, 
elkarte bezala eratzea. 

MLBNk adierazi zuen, zerbitzu profesionalen lege-aurreproiektuari buruzko 
txostenean,17 elkargokide izatea nahitaezkoa ez den lanbideetan lanbide-elkargoek 

                                                      
15 2/1974 Legea, otsailaren 13koa, Elkargo Profesionalei buruzkoa. BOE, 40. zk., 1974ko otsailak 15. 

16 LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. Zerbitzuen Zuzentarauaren transposizioaren 
ondoren, Lanbide-elkargoei buruz egindako txostena. 

17 MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. Zerbitzu eta elkargo profesionalen Lege-
aurreproiektuari buruzko txostena. 



 
 

 
11 

beharrik gabe eusten dietela zenbait pribilegiori (korporazio publikoa, perituen 
zerrendak, oniritziak, eta abar), eta arrazoizkoagoa dela elkargo horiek elkarte 
profesional bilakatzea eta izen hori hartzea. 

Zehaztu behar da Lege-aurreproiektuan ez zela jasotzen terapeuta okupazionalaren 
lanbidean aritzeko elkargokide izatea nahitaezkoa zela. 

26. Terapeuta okupazionalen lanbidean elkargokide izatea borondatezkoa da, ez da 
lanbidean aritzeko baldintza bat; horrenbestez, ez dago justifikatuta Elkargoari 
lanbidea ordezkatzeko eta defendatzeko eskumenak ematea. Horregatik, elkargoaren 
eskumen horiek EPLan ezarritakotik harago doazenez, ez dira beharrezkoak, ezta 
proportzionatuak ere, beraz, estatutuen 5. artikulutik kentzea edo aldatzea 
gomendatzen da; azken kasu horretan, ordezkatu eta defendatuko dituenak 
elkargokideak direla adierazi beharko litzateke. 

3. Gobernu Batzordearen eskumenak: txandak ezartzea 

27. EPLaren 5.h artikuluaren arabera, auzitegiei gai judizialetan aditu gisa esku hartzeko 
eska dakiekeen elkargokideen zerrenda eman behar diete Lanbide-elkargoek edo 
elkargoek beraiek aukeratu behar dituzte, kasuaren arabera, legeei jarraiki. 

28. Estatutuen 56. artikuluan, Gobernu Batzordearen eskumenen artean, honako hauek 
jasotzen ditu: 

56 artikulua. Eskumenak 

1.– Gobernu Batzordeari dagokio Elkargoaren kudeaketa, zuzendaritza, administrazioa, 
gobernua eta ordezkaritza guztia. Eskumena du, horri begira, disposizioko eta administrazioko 
era guztietako ekintzak burutzeko, kontratuak izenpetzeko, egoera eta harreman juridiko oro 
eduki, eskuratu, aldatu eta indargabetzeko, eta, halaber, edozein moduko ekintzak gauzatzeko. 
Eginkizun horietarako muga bakarrak estatutu hauetan ezarritakoak dira. (…) 

3.– Esate baterako, honako eskumen hauek burutu ditzake Gobernu Batzordeak: 

(….) 

d) Peritu legetxe parte hartu behar duten elkargokideen aukeraketa erraztea epaimahai eta 
agintariei. Helburu horri begira, txanda bat edo gehiago osatuko dira jardun profesionalerako, 
horretarako onar daitezen funtzionamendu arauekin bat etorriz. (…) 

Bestalde, Estatutuen 8. artikuluak Araudiak arautzen ditu eta jarduera profesionaleko 
txandak erregulatzera heda daitezkeela adierazten du. 

8 artikulua. Araudiak 

1.– Elkargoaren Gobernu Batzarrak xedapenak –erregelamendu forma hartuko dutenak– onar 
ditzake, artikulu honetan xedatutakoa betez, betiere. (…) 
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3.– Lehen artikuluan jasotako edozein gai edo alderdi arautu dezakete aipatu erregelamenduek, 
nahiz eta haiek ez egon aurreikusita edo araututa 7. artikuluan aipatu legerian edo 
estatutuetan. Eta partikularki eta adibide gisa, honakoetara hedatuko da arauketa: jarduera 
profesionaleko txandak, bateraezintasunak, sekretu profesionala, lanbide elkarteak, araudi 
profesionala eta deontologikoa, organo ezberdinen eraketa eta funtzionamendua eta 
korporazioaren zerbitzuak, etab.(…) 

29. Horri dagokionez, LEA/AVCk adierazi du18 Lanbide-elkargoek lehiaren defentsari 
buruzko araudiaren edozein murrizketa saihestu behar dutela. Zerrendak egiten 
direnean ez dira sartu behar Legean tasatzen diren baldintzak baino gehiago. Elkargoak 
lan-zerrendak edo -poltsak ezartzeko erabakia hartzen badu, horietan sartu nahi duten 
profesionalei trabak jartzen dizkieten justifikaziorik gabeko izen-emate baldintzak 
ezarri gabe egin beharko du. Hona hemen lehiaren kontrako jokabideen zenbait 
adibide: nahitaez zerrendaz arduratzen den elkargoko kide egin beharra, beste 
zerrenda batzuetan egotea bateraezina izatea, eta prestakuntza-ikastaroak egiteko 
edo aurretiko lanbide-esperientzia luzea izateko eskatzea19. 

30. Prozedura Zibilaren Legean xedatutako mandatua betetzeko epaitegietara bidali 
beharreko peritu judizialen zerrenda egiten denean, Elkargoak ezingo ditu Legeak 
zehazten dituen baldintzak baino gehiago jarri. Araudi prozesalak ez du eskatzen 
elkargokide egitea peritu izateko. Bestela, profesionalei justifikaziorik gabeko sarrera-
oztopoak ezartzen ariko litzateke. 

MLBNk, Meatzeetako Ingeniarien Elkargoen eta horien Kontseilu Nagusiaren Estatutu 
Orokorrak onartzen dituen Errege Dekretuaren proiektuari buruzko txostenean20, 
honako hau adierazi du: 

«(…) Elkargoko kide egitea ez da ezinbesteko baldintza peritatzeko; izan ere, PZLko 341. 
artikuluak, alde batetik, Elkargo Profesionalik ez dagoenean jarraitu beharreko prozedura 
aurreikusten du, eta, bestetik, PZLko 340. artikuluan peritu izateko jasotako baldintzen artean 
ez da elkargoko kide egiteko baldintza jasotzen, titulazioa edukitzea besterik ez. Auzitegi 
Gorenak 341. artikuluaren interpretazioa aztertu du eta zentzuzkotzat jo du zerrendak 

                                                      
18 LEA/AVC. Gipuzkoako Industria Ingeniaritzako Gradudunen eta Ingeniari Tekniko Industrialen eta 
Peritu Industrialen Elkargo Ofizialaren estatutuei buruzko txostena. 

19 LEHIAREN ESPAINIAKO BATZORDEA. 2009ko otsailaren 9ko Ebazpena, 637/08 espedientea, 
Valentziako Erkidegoko perituak/arkitektoak. 

20 MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. Meatzeetako Ingeniari Teknikoen eta 
Meatzeetako eta Energiako Gradudunen Elkargo Ofizialen eta horien Kontseilu Nagusiaren Estatutu 
Orokorrak onartzen dituen Errege Dekretuaren Proiektuari buruzko txostena. Espediente zk.: 
IPN/CNMC/025/21 
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elkargokide diren profesionalek bakarrik osatzea edo, gutxienez, elkartuek, baina, era berean, 
adierazi du “hori bezain arrazoizkoa den beste interpretazio alternatibo bat egin daitekeela”». 

31. Elkargoek lehiari buruzko arautegia bete beharko dute, bai estatutuak eta elkargoko 
beste arau batzuk idaztean (hala nola barne-araubideko erregelamenduak, ezarritako 
prozedurak eta arau deontologikoak), bai eta jardunean aritzean ere. Hori dela eta, 
Estatutuen testua aparte utzita, Elkargoak ezin du hartu lehia mugatzen duen erabaki 
edo gomendiorik, ezta horrelako betebehar edo eskakizunik ere, lehia defendatzeko 
legediaren arau-haustea izan daitezkeelako21. 

Hala, Elkargoak ez du profesionalen jarduna koordinatzera bideratutako ekintzarik egin 
behar, ez eta zerbitzu-eskaintzaren homogeneizatzea errazten lagundu behar ere. 
Elkargoak ezingo du bere elkargokideen artean merkatua banatzeko sistemarik ezarri, 
ezta horiek ezartzen lagundu ere. Izan ere, horrela ez da uzten profesionalen arteko 
lehia pizgarria izaten, bezeroen kaltetan. 

4. Lanbide sozietateak 

32. Sozietate Profesionalei buruzko martxoaren 15eko 2/2007 Legean jasotako 
definizioaren arabera, xede sozialtzat jarduera profesional bat amankomunean 
gauzatzea duten sozietateak dira. 

Lege hori honako lanbide-jarduera hauetaz ari da: lanbidean jarduteko unibertsitate-
titulazio ofizial bat izatea, edo, lanbidean aritzeko unibertsitate-titulazio ofizial bat 
egiaztatzeko beharra duen titulazio profesional bat izatea, eta dagokion Lanbide-
elkargoko kide egitea eskatzen duten jarduera profesionalez. 

33. Estatutuek sozietate profesionalak arautzen dituzte 8. eta 24. artikuluetan: 

8 artikulua. Araudiak. 

1.– Elkargoaren Gobernu Batzarrak xedapenak –erregelamendu forma hartuko dutenak– onar 
ditzake, artikulu honetan xedatutakoa betez, betiere. (…) 

3.– Lehen artikuluan jasotako edozein gai edo alderdi arautu dezakete aipatu erregelamenduek, 
nahiz eta haiek ez egon aurreikusita edo araututa 7. artikuluan aipatu legerian edo 
estatutuetan. Eta partikularki eta adibide gisa, honakoetara hedatuko da arauketa: jarduera 
profesionaleko txandak, bateraezintasunak, sekretu profesionala, lanbide elkarteak, araudi 
profesionala eta deontologikoa, organo ezberdinen eraketa eta funtzionamendua eta 
korporazioaren zerbitzuak, etab.(…) 

                                                      
21 Auzitegi Gorenaren 2009ko ekainaren 2ko Epaia, Administrazioarekiko Auzien Sala, 3. sekzioa. 
(5763/2006 kasazio-errekurtsoa). Auzitegi Gorenaren 2007ko ekainaren 19ko Epaia, 
Administrazioarekiko Auzien Sala (9449/2004 KE): Auzitegi Gorenaren 2008ko azaroaren 4ko Epaia, 
Administrazioarekiko Auzien Sala (5837/2005 KE). 
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24 artikulua. Lanbide sozietateak. 

Elkargoak arauz xedatu ditzake: lanbideko jarduna lanbide sozietateen bidez betetzeko 
baldintzak; eta baldintzok erregulatzea ere erabaki dezake, betiere lanbide sozietateei 
dagokionez aplikatzeko den legeriako erregulazio zein suposa menduekin bat etorriaz. 

34. Terapeuta okupazionalaren lanbidearen kasuan, elkargoko kide egitea 
borondatezkoa da eta, beraz, ez da lanbidean jarduteko baldintza bat. Ondorioz, 
lanbide horri ez zaio aplikatuko SPLan xedatutakoa. 

Horregatik, lanbide-sozietateei buruzko 24. artikulua estatutuetatik kendu behar da, 
bai eta 8. artikuluan jasotzen den lanbide-elkarteak arautzeko aukera ere. 

5. Lehia desleiala eta intrusismoa 

35. EELaren 11.2 artikuluak intrusismoa eta arauz kanpoko beste zenbait lanbide-
jarduketa erregulatzen ditu; aditzera ematen duenaren arabera, honako hauek hartuko 
dira lanbideko arauz kanpoko jardueratzat: lanbideko arau deontologikoak urratzea; 
lanbidean behar den arretaz ez jardutea eta, ondorioz, elkargokidearen zerbitzu 
profesionalak hitzartzen dituztenen interesei kalte egitea; eta lehia desleiala egitea, 
Lehia Babesteari buruzko Legean, Lehia Desleialari buruzko Legean eta lanbide-elkargo 
bakoitzak lehia desleialari buruz emandako jarraibideetan eta Publizitateari buruzko 
Lege Orokorrean agindutakoaren arabera. 

Arau horretan ez da inola ere jasotzen elkargoek intrusismo profesionala jazarri behar 
dutenik, ezta lanbidearen interesei eragiten dieten jardun ilegalak edo irregularrak ere. 
Betebehar hori EELaren 1. artikuluan ezarritako xede orokorraren barnean sartzen dela 
pentsa daiteke, elkargoko kide diren pertsonen interes profesionalak defendatzeari eta 
elkargoek eskainitako zerbitzuen erabiltzaile eta kontsumitzaileen interesak babesteari 
buruzko xede orokorrean, alegia. 

36. Estatutuek honako hau ezartzen dute: 

56 artikulua. Eskumenak 

1.– Gobernu Batzordeari dagokio Elkargoaren kudeaketa, zuzendaritza, administrazioa, 
gobernua eta ordezkaritza guztia. Eskumena du, horri begira, disposizioko eta administrazioko 
era guztietako ekintzak burutzeko, kontratuak izenpetzeko, egoera eta harreman juridiko oro 
eduki, eskuratu, aldatu eta indargabetzeko, eta, halaber, edozein moduko ekintzak gauzatzeko. 
Eginkizun horietarako muga bakarrak estatutu hauetan ezarritakoak dira. (…) 

3.– Esate baterako, honako eskumen hauek burutu ditzake Gobernu Batzordeak (…): 

j) Terapeuta okupazionalen zerbitzu profesionalen kalitate mailari eta euren ezaguera jardunari 
eustea, titulaziorik eta kasu bakoitzerako behar den ezaguerarik ez duenak lanbidean aritzea 
eragotziz. Aurre egingo zaio intrusismoari, eta bateraezintasunak salatu egingo dira. (…) 
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29. artikulua. Hutsegite larriak 

Honako hauek dira hutsegite larriak: (…) 

g) Bidegabeko lehia dakarten ekintzak. (…) 

37. Elkargoaren funtzioa eskumeneko organoei intrusismo-jarduerak eta lehia desleiala 
jakinaraztera mugatu behar da, dagokion araudia aplikatu dadin. Diziplina-neurriak 
hartu ahal izango dira, baina intrusismoko edo lehia desleialeko jokabideak daudela 
adierazten dituen ebazpen judizial bat dagoenean soil-soilik22. 

6. Elkargoak elkargokideei lehia egitea 

38. Adierazi den bezala, EPLaren 1.3 artikuluak korporazio horien funtsezko helburuak 
modu orokorrean zehazten ditu: 

-lanbideen jarduna antolatzea,  
-lanbideen ordezkaritza instituzional esklusiboa, lanbide horiek nahitaez elkargora bildu beharra 
dagoenean, 
- elkargokideen interes profesionalak defendatzea, eta 
 - elkargokideen zerbitzuen kontsumitzaile eta erabiltzaileen interesak babestea, administrazio 
publikoak funtzionariotza-harremana dela-eta dituen eskumenei kalterik egin gabe. 

39. Halaber, EELaren 24. artikuluaren arabera, lanbide-elkargoek, besteak beste, 
honako funtzio hauek dituzte: 

- Eskumena duten organo eta enteek eskatzen dizkioten edo bere ekimenez lantzen dituen 
txostenak ematea (24.j art.). 

40. Bestalde, ETOLEren Estatutuen 99.d artikuluaren arabera, entitate publikoek edo 
partikularrek eskatuta elkargoko organoek zuzenean beren gain hartutako peritu-
txostenak, -irizpenak edo -jarduerak egitearren lortutako ordainsariak izango dira 
Elkargoaren diru-sarreren iturrietako bat. Alabaina, ez du lan horien izaera zehazten. 

41. Terapeuta okupazionalaren lanbidean aritzeak funtzio fisiko edo psikiko murriztuak 
edo galduak sustatu edo ordeztu eta funtzio horien garapena orientatu eta 
estimulatzeko teknika eta jarduera okupazionalak egitea dakar. (OLLaren 7.2.c art.). 
Horretarako, terapia okupazionaleko diplomaturako titulua eduki behar da; gaur egun, 
graduko titulu ofiziala. 

                                                      
22 LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. Zerbitzuen Zuzentarauaren transposizioaren ondoren, Lanbide-
elkargoei buruz egindako txostena. 
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Horren arabera, terapia okupazionaleko titulazioa duten profesionalek bakarrik jardun 
dezakete lanbide horretan. 

42. ETOLEk, bere helburuei jarraituz, eskumena duten organo eta enteek eskatzen 
dizkioten edo bere ekimenez lantzen dituen txostenak eman ditzake. 

Hala ere, ETOLEk egiten dituen txostenak terapeuta okupazionalaren jarduera 
profesionalari badagozkio, profesional batek eginak direla kontsideratu beharko da, 
elkargokide izan ala ez, haiei baitagozkie lan horiek, lehen aipatutako titulazioaren 
arabera. Bestela, Elkargoa profesional terapeutekin lehian arituko litzateke, lanbidean 
jarduteko ahalmenik izan gabe. 

Ondorioz, 99.d artikulua ezabatzeko erabakia hartu ezean, hitz hauek eranstea 
proposatzen da: «Diru-sarrera horiek ezingo dira inola ere etorri Elkargoak terapeuta 
okupazionalaren lanbideari dagozkion zerbitzuak ematetik». 

43. Entitate publikoak eragile ekonomiko izateari dagokionez, EBJAren Sala Nagusiak 
2015eko urriaren 6ko Epaian (C‑203/14 Auzia) ondorioztatu zuenez, lizitazio publikoen 
esparruan entitate publikoak eragile ekonomikotzat har daitezke, betiere merkatuan 
zerbitzuak kostubidez eskaintzeko gaituta badaude, nahiz eta merkatuan noizbehinka 
bakarrik esku hartu. 

«35 entitate jakin batzuk merkatuan zerbitzuak kostubidez eskaintzeko gaituta dauden heinean, 
nahiz eta noizean behin izan, Estatu kideek ezin diete debekatu zerbitzu horiek emateko 
kontratu publikoak esleitzeko prozeduretan parte hartzea [ikusi, ildo horretan, CoNISMa, 
C‑305/08, EB:C:2009:807 epaiak, 47-49 apartatuak, eta Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Lecce eta beste, C‑159/11, EB:C:2012:817, 27. apartatua; ikusi, era berean, ildo horretan, 
Kontseiluaren zerbitzuen kontratu publikoak esleitzeko prozedurak koordinatzeari buruzko 
1992ko ekainaren 18ko 92/50/EEE Zuzentarauaren baliokideak diren xedapenekin lotuta (EO L 
209, 1. or.), Data Medical Service epaia, C‑568/13, EB:C:2014:2466, 36. apartatua]. 
36 Horrenbestez, lehenengo eta bigarren auziei honako hau erantzun behar zaie: 2004/18 
Zuzentarauaren 1. artikuluko 8. apartatua interpretatu behar dela kontuan hartuta apartatu 
horretako bigarren paragrafoan erabilitako “eragile ekonomiko” kontzeptuak administrazio 
publikoak barne hartzen dituela eta horiek, beraz, lizitazio publikoetan parte har dezaketela, 
merkatuan zerbitzuak kostubidez eskaintzeko gaituta dauden heinean». 

Ildo berekoa da Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren (Hamargarren Sala) 2020ko 
ekainaren 11ko Epaia, Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura kasua, 21. 
eta 22. paragrafoak (ECLI:EB:C:2020:470). 

Doktrina hori aplikatuz, Kontratu Baliabideen Administrazio Auzitegi Zentralak, duela 
gutxi, 2021eko abenduaren 16ko Ebazpenean (1682/2021 errekurtsoa, Murtziako 
Eskualdeko Autonomia Erkidegoa, 126/2021), honako hau adierazi du zuzenbideko 
oinarrietatik bosgarrenean: 
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«(…)  lanbide-elkargoek gainerako pertsona juridikoen arau berberak bete behar dituzte, eta, 
beraz, ez da eragozpenik izango kasuan kasuko lanbide-elkargoaren xede, helburu edo 
jardueraren barruan dauden prestazioak emateko kontratuen lizitazio publikoetan parte 
hartzeko». 

44. ETOLEren kasuan, terapeuta okupazional profesionalek bakarrik egin ditzakete 
lanbideari dagozkion jarduerak; Elkargoak ezingo ditu gauzatu, legez ez dagoelako 
gaituta23. 

45. MLBNk, 110/13 Arau-proiektuari buruz eman zuen Txostenean (Zerbitzu eta Elkargo 
Profesionalen Lege-aurreproiektuari buruzkoa)24 gomendatu zuen Aurreproiektuan 
jasotzea Elkargoek zerbitzu-merkatuan beren elkargokideekin lehiatzeko debekua. 
Hain zuzen ere, 34. artikuluan (Elkargoen funtzioen ingurukoa) gomendatu zuen 
berariaz jasotzea desagertutako Lehiaren Batzorde Nazionalak hainbat IPNtan 
gomendatutako galarazpena, zeinaren arabera Elkargoek ez baitute zerbitzurik eman 
behar merkatuan beren elkargokideekin lehian. 

7. Terapeuta okupazionalek lehiaren araudia bete beharra 

46. EPLaren 2. artikuluak ezartzen duenez, lehia askeko araubidean egingo dira lanbide 
kolegiatuak, eta Lehiaren Aldeko Legeari eta Lehia Desleialaren Legeari lotuta egongo 
dira zerbitzuen eskaintzari eta horien prezioak ezartzeari dagokienez. Lanbide-
jardueraren gainerako alderdiek aplikatzekoa den lanbide bakoitzaren ordenamendu 
substantiboari buruzko legeria orokorraren eta espezifikoaren mende jarraituko dute. 

47. Komeni da Estatutuetan berariaz aipa dadila lanbidearen jarduna profesionalen 
arteko lehia-araubidean gauzatuko dela. Hala, beste artikulu bat erantsiz honako hau 
jasotzea gomendatzen da: 

«Lehia askeko erregimenean jardungo da lanbidean, eta Lehiaren Aldeko Legeari lotuta egongo 
da zerbitzuen eskaintzari eta horien prezioak ezartzeari dagokienez». 

                                                      
23 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA. Bizkaiko Albaitarien Elkargo Ofizialaren Estatutu Orokorrei buruzko 
txostena. 

 LEHIAREN ETA ERREGULAZIO EKONOMIKOAREN ANDALUZIAKO AGENTZIA. I 07/2021 txostena, Andaluziako 
Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoaren Estatutuei buruzkoa 

24 MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. 110/13 Arau-aurreproiektuaren txostena, 
Zerbitzu eta Elkargo Profesionalen Lege-aurreproiektuari buruzkoa. 
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V. ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK 

48. Zerbitzu profesionalak funtsezko elementuak dira barne-merkatuaren eraikuntzan 
eta funtzionamendu egokian, eta lanbide arautuetarako sarbidea edo jarduna 
erregulatzen duten arauek ez dute justifikaziorik gabeko edo neurriz kanpoko 
oztoporik izan behar bakoitzak bere konturako enplegua sortu eta horretan aritu ahal 
izateko. 

49. Zerbitzu profesionalen esparruak premiazkoa du erreforma, besteak beste, lanbide-
jardunerako elkargokide egin behar horri helduta. 

50. ETOLEk, Administrazio publiko korporatibo gisa, erregulazio ekonomiko onaren eta 
lehiaren aldeko printzipioak bete behar ditu. 

51. ETOLEk ezingo du lehia mugatzen duen erabakirik hartu, gomendiorik eman edo 
betebehar edo eskakizunik ezarri, horrelakoek lehia babesteko legedia urra 
bailezakete. 

52. Intrusismo profesionalaren aurkako neurriei dagokionez, ETOLEren funtzio bakarra 
izan behar du intrusismo eta lehia desleialeko jarduerak organo jurisdikzional 
eskudunei jakinaraztea, dagokion araudia aplikatu dadin. Diziplina-neurriak hartu ahal 
izango dira, baina intrusismoko edo lehia desleialeko jokabideak daudela adierazten 
dituen ebazpen judizial bat dagoenean soil-soilik. 

53. LEA/AVCk, txosten honen bidez, ETOLEren Estatutuetako artikulu hauek ezabatzea 
edo aldatzea proposatzen du: 

5. artikulua.– Helburua, funtzioak eta eskumenak: Lanbidearen ordezkaritza eta defentsa 
ahalmenak ezabatzea edo aldatzea, eta, horren ordez, ordezkatu eta defendatzen dituenak 
elkargokideak direla adieraztea. 
8. artikulua.– Araudiak: Lanbide-elkarteak erregelamendu bidez arautzeko ahalmena 
ezabatzea. 
24. artikulua.– Lanbide sozietateak: Ezabatzea. 
99.d artikulua.– Diru-baliabideak: Ezabatzea edo aldatzea, eta, horren ordez, goian 
proposatutako testua gehitzea. 
Xxx artikulua.– Dagokion araudia bete beharra. Artikulu berri bat gehitzea. 

 


