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I.  AURREKARIAK, XEDEA ETA LEA/AVC-REN ESKUMENA 

1. 2022ko abuztuaren 2an, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Toki 
Administrazioko eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzaren txosten-eskaera 
bat jaso zen LEA/AVCn, Gipuzkoako Prokuradoreen Elkargo Ofizialaren (aurrerantzean, 
GPE) Estatutuen aldaketari buruzkoa. 

Eskaerarekin batera, dokumentazio hau ere aurkeztu zuen: 
- Espainiako Prokuradoreen Kontseilu Nagusiaren Batzorde Betearazlearen 2020ko otsailaren 
21eko erabakiaren ziurtagiria, zeinetan Gipuzkoako Prokuradoreen Elkargoaren Estatutuak 
aldatzeko proposamena onartzen duen, bai eta erabakiaren eranskina ere, zeinetan estilo-
oharrak egiten dituen. 

- Gipuzkoako Prokuradoreen Elkargoaren Batzar Nagusiak 2021eko otsailaren 18an estatutuak 
aldatzeko hartutako erabakiaren ziurtagiria eta estatutuen testua. 

2. GPEren Estatutuen aldaketa dela eta, LEA/AVC merkatuko lehia eraginkorraren eta 
erregulazio ekonomiko onaren ikuspegitik baloratuko ditu estatutuok, arautze onaren 
printzipioetan oinarrituz. Zehazki, Estatutuek lehia eraginkorrerako mugarik sartzen 
duten aztertuko du, eta, kasu horretan, muga horiek beharrezkoak eta proportzionalak 
diren. 

Txosten hau lanbide-elkargoen estatutuen arauketa hobetzeko sinatutako protokolo 
batekin lotuta dago; LEA/AVCk eta Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta 
Autogobernu Saileko Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio 
Erregistroetako Zuzendaritzak –azken horrek Tituludun Lanbideen Erregistroaz 
arduratzeko eskumena du– sinatutako protokoloan, hain zuzen ere. Arlo horretan, 
LEKek dagoeneko adierazi du bere iritzia, Arabako eta Gipuzkoako prokuradoreen 
elkargoen indarreko estatutuei buruzko txostenean, 2022ko urriaren 27ko bileran 
emandakoan. Txosten horretan, LEKek prokuradore-lanbidean sartzeko eta jarduteko 
lege-murrizketak daudela adierazi zuen, eta elkargoei estatutuen eremuan kentzea 
gomendatu die, legez ahal den neurrian. 

3. 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: 

«(…) Era berean, Lehiaren Euskal Agintaritzak lehiari eragiten dioten araugintzako egitasmoei 
buruzko irizpena emango du, baina ez da loteslea izango». 
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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. 

4. 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 

5. 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 BPGdaren % 71 inguru eta Europar Batasuneko enplegu osoaren 
% 68 osatzen dute. 

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

7. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak adierazi du kualifikazioei baldintzak ezartzen 
dizkieten lanbideei buruzko araudi nazionalek oztopatu egin dezaketela EBFTak 
bermatzen duen herritarren oinarrizko askatasuna, edo erakargarritasuna ken 
diezaioketela askatasun hori baliatzeari3. 

                                                      
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). 

3 Justizia Auzitegiaren epaia, 1995eko azaroaren 30ekoa, Gebhard, C-55/94, ECLI: EU: C: 1995:411, 37. 
paragrafoa.  
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Alde horretatik, ezinbestekoa da araututako lanbideetan sartzea edo jardutea 
erregulatzen duten arauek ez oztopatzea justifikaziorik gabe edo neurriz kanpo EBren 
oinarrizko askatasunak baliatzeko eskubidea. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Proportzionaltasun-printzipio hori gure ordenamendu juridikoan txertatu zen, 
honako lege hauen bitartez: Omnibus Legea (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.). 

Bestetik, ekainaren 29ko 472/2021 Errege Dekretuak, berriki, lanbide-araudi berriak 
onartu aurreko proportzionaltasun-testari buruzko 2018ko ekainaren 28ko 2018/958 

                                                      
4 Europako Batzordearen jakinarazpena, lanbideetarako sarbidearen araudi nazionalen 
ebaluazioari buruzkoa 
[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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(EB) Zuzentaraua, Parlamentuarena eta Kontseiluarena, txertatu du Espainiako 
ordenamendu juridikoan8. 

11. Estatuan, Lehiaren Agintaritzek askotan aztertu dute elkargo eta zerbitzu 
profesionalen sektorea. Bereziki, LEA/AVCk9 eta Merkatuen eta Lehiaren Batzorde 
Nazionalak (MLBN) behin eta berriz gomendatu dute sektorearen erregulazioa modu 
globalean erreformatzea, baina erreforma hori egiteke dago, duela hamarkada bat 
baino gehiagotik, Estatuak landu beharreko Erreforma Planen artean dagoen arren. 

MLBNk uste du, indarrean dagoen arau-esparruarekin bat etorriz, erreforma hori egin 
arte10: 

 (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 daitezen. 

III. AZTERGAI DAUDEN ESTATUTUAK 

12. LEA/AVCk aztertu behar dituen GPEren estatutu aldatuak honela egituratuta daude: 

I. titulua. Xedapen orokorrak (1.-6. art.) 
II. titulua. Elkargokideak (7.-31. art.) 
I. kapitulua. Elkargoko kide egiteko araubidea (7.-14. art.) 
II. kapitulua. Elkargokideak (15.-17. art.) 
III. kapitulua. Diziplina-araubidea (18.-31. art.) 
III. titulua. Elkargoa (32.-92. art.) 
I. kapitulua. Funtsezko oinarriak (32.-... art.)  

                                                      
8 472/2021Errege Dekretua, ekainaren 29koa, Espainiako ordenamendu juridikoan Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko ekainaren 28ko 2018/958 (EB) Zuzentaraua txertatzen duena 
(lanbideen erregulazio berriak egin aurretiko proportzionaltasun-testei buruzkoa da zuzentaraua). 
2021eko uztailaren 3ko BOE, 158. zk. 

9 Besteak beste, LEA/AVCk Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofizialen estatutuei 
buruz egindako txostenean. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/537_estatuto/es_def/adjuntos/53
7-Estatuto-farmaceuticos.pdf. 

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

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/537_estatuto/es_def/adjuntos/537-Estatuto-farmaceuticos.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/537_estatuto/es_def/adjuntos/537-Estatuto-farmaceuticos.pdf
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II. kapitulua. 
III. kapitulua. Elkargoaren egintzen araubide juridikoa (74.-78. art.) 
IV. kapitulua. Ekonomia- eta finantza-araubidea (79.-85. art.) 
V. kapitulua. Goraipamenen araubidea, protokoloa eta sinboloak (86.-92. art.) 
IV. titulua. Prokuradoretza-jarduera (93.-105. art.) 
I. kapitulua. Prokuradoretza-jardueraren oinarrizko printzipioak (93.-102. art.) 
II. kapitulua. Norberaren jarduna eta ordezkapenak (103.-105. art.) 
Lehen xedapen gehigarria. Aplikatu beharreko arau subsidiarioak 
Bigarren xedapen gehigarria. Epeen zenbaketa administratiboa 
Lehen xedapen iragankorra. Auzitegietako prokuradore lanbide-tituluaren 
eskakizuna atzeratzea eta lekapenak. 
Bigarren xedapen iragankorra. Zuzenbideko lizentziadun-tituluaren eskakizuna. 
Hirugarren xedapen iragankorra. Jardunean ez dauden elkargokideak. 
Laugarren xedapen iragankorra. Errekurtsoak 
Azken xedapenetako lehenengoa. Araudiaren egokitzapena eta garapenak 
Azken xedapenetako bigarrena. Indarrean sartzea 
Xedapen indargabetzaile bakarra. Efektu indargabetzaileak 

13. Estatutu berriek osorik aldatu eta indargabetuko dituzte gaur egun indarrean 
daudenak (xedapen indargabetzaile bakarra), Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako 
sailburuaren 2008ko otsailaren 4ko Aginduaren bidez onartuak11. 

 

IV. GPE-REN ESTATUTU ALDATUEI BURUZKO OHARRAK 

14. Gaur egun indarrean dauden estatutuen inguruko txostenik ez zuen egin bere 
garaian Euskal Autonomia Erkidegoan lehiaren arloko eskumena zuen erakundeak, 
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak.  

Baina GPEk berak, 2009ko ekainaren 11n, Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua 
zenari (LDEZ) igorri zizkion indarrean dauden Elkargoaren Estatutuak, lehia askearekin 
bateragarriak ziren balora zezan. 

LDEZk, 2009ko ekainaren 22an emandako txostenean, zerbitzu-sarien gutxi 
gorabeherako baremoak ezartzeko ahalmenari eta Litis kuota ituntzearen debekuari 
buruzko estatutu-aginduak kentzeko eskatu zion GPEri. Era berean, gerora desagertu 
zen LDEZ osorik atxiki zitzaion Lehiaren Batzorde Nazionalak (LBN) «Auzitegietako 

                                                      
11 AGINDUA, 2008ko otsailaren 4koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, Gipuzkoako 
Prokuradoreen Elkargoaren estatutuak onartzeko dena. 2008ko martxoaren 18ko EHAA, 55. zk. 
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prokuradoreen jardueraren araudian jasotzen diren lehiaren murrizketei buruzko 
txostena» idazkian adierazitakoari. Honako hauek dira txostenaren ondorioak, labur-
labur: 

1.- Profesional baten bidezko ordezkaritza prozesalaren derrigortasuna berrikustea eta, ahal 
den neurrian, murriztea, derrigortasun hori dagoeneko ezabatu duten kasuak kontuan hartuta, 
bai eta Justizia Administrazioaren eta erabiltzaileen arteko komunikazioetan egindako 
aurrerapen telematikoak ere. 
2.- Prokuradore lanbidearen eta abokatu, lan-harremanetako gradudun eta kudeatzaile 
administratibo lanbideen arteko bateraezintasuna ezabatzea.  
3.- Prokuradoreek ordezkaritza prozesalean jarduteko duten esklusibotasun orokorra ezabatzea, 
eta, bereziki, abokatuek orain arte prokuradoreei erreserbatutako jarduerak ere egitea 
ahalbidetzea. 
4.- Abokatu eta auzitegietako prokuradore lanbideetan sartzeari buruzko urriaren 30eko 
34/2006 Legea berrikustea, Boloniako prozesuaren ondorioz diseinatutako unibertsitate-
tituluen esparru berriaren barruan lanbidean jarduteko eskatzen diren sarbide-betekizun 
nagusiak egokiak diren aztertzeko. 
5.- Prokuradoreen elkargoen tutoretza-administrazioak elkargoko sarrera-kuoten zenbatekoak 
ikuskatzea, legitimoki estali behar dituzten kostuek justifikatzen dituzten egiaztatzeko. 
6.- Prokuradoreen egungo tarifen edo prezio kuasi-finkoen sistema kendu eta 
alderdiek askatasunez finkatutako prezio-sistema batera igarotzea. 
7.- Lurralde-mugape batean baino gehiagotan aritzeko debekua kentzea, eta Estatuko lurralde 
osoan prestazio libreko araubide bat esleitzea. Aurrekoari jarraituz, profesionalek ireki 
dezaketen bulego kopuruari buruzko edozein murrizketa kentzea, bai eta beste profesional 
batzuekin «lurralde»-elkarketak egiteko murrizketak ere. 
Aurrekoari jarraituz, profesionalek ireki dezaketen bulego kopuruari buruzko edozein murrizketa 
kentzea, bai eta beste profesional batzuekin «lurralde»-elkarketak egiteko murrizketak ere. 
8.- Elkargoaren Estatutuetatik kentzea prokuradorea ordeztuz gero prokuradore berriak edo 
ordezkoak ordejarritako gastuak eta ordezkapenaren unean sortutako eskubideak ordaintzeko 
betebeharra. 

15. 2021ean, GPEk bere estatutuak aldatzea onartu zuen, Gobernantza Publiko eta 
Autogobernu Sailari aurkeztu zizkion, onar zitzan, eta sail horrek LEA/AVCri txostena 
egiteko eskatu dio. 

16. Oro har, LEKek ontzat jotzen ditu estatutu berriak; izan ere, gaur egun indarrean 
dauden estatutuetan formalki jasota dauden alderdi lehia-murriztaile batzuk 
ezabatuko dituzte, hala nola: 

- Gutxi gorabeherako baremoak ezartzeko ahalmena (9.1k eta 18.3 art.) 
- «Litis-kuotaren» debekua (18.4 eta 21.2.a art.) 
- Prokuradoretzaren jarduna lurraldearen arabera mugatzea (5.2.3 art.) 
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Gainera, 100. artikulu berriak, lehia defendatzeari buruzkoak, LDLren 2.3 artikulua 
errepikatzen du, Elkargoaren akordioek, erabakiek edo gomendioek LDLaren edo haren 
ordezko arauen mugak bete beharko dituztela ezartzen baitu. 

17. Arau-proposamen berriak ezabatu egiten du tarifarik gabeko lanbide-
jardueretarako gutxi gorabeherako lanbide-baremoak ezartzeko elkargoaren 
ahalmena, zeina dagoeneko debekatua zegoen Profesionalen Elkargoei buruzko 
Legearen (EPL) 14. Artikuluaren bidez12. 

Halaber, barruti judizialen araberako lurraldeka-banaketa ezabatzen du, zeinak 
zerbitzu-jardueretan askatasunez sartu eta aritzeari buruzko Legearen 4. artikulua 
urratzen baitu13. 

 
Azkenik, kendu egin du «Litis-kuota» ituntzeko debekua; izan ere, Profesionalen 
Elkargoei buruzko Legearen 2.1 artikuluaren arabera, lehia askeko araubidean jardun 
behar da, eta «zerbitzuen eskaintzari eta horien ordainsaria finkatzeari dagokienez», 
Lehiaren Defentsari buruzko Legearen aurreikuspenei lotuta. (6610/2008 AGE - 
ECLI:ES:AG:2008:6610). 

18. Dena den, honako ohar hauek egin behar dira, egin nahi den araua lehiaren 
ikuspegitik hobetzeko. 

1. Arautze onaren printzipioak 

19. Profesionalen elkargoek, administrazio publiko korporatibo gisa, erregelamenduak 
egiteko ahalaz baliatzen direnean, arautze onaren printzipioak bete behar dituzte: 
premia, eraginkortasuna, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta 
efizientzia —printzipio horiek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluan jasota daude—14.  

                                                      
12 2/1974 Legea, otsailaren 13koa, Elkargo Profesionalei buruzkoa. 1974ko otsailaren 15eko BOE, 40. 
zenbakia. 

13 17/2009 Legea, azaroaren 23koa, zerbitzu-jardueretan askatasunez sartu eta aritzeari buruzkoa. 
2009ko azaroaren 24ko BOE, 283. zk. 

14 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. 
2015eko urriaren 2ko BOE, 236. zk. 
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Halaber, Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 
Legearen 4. artikuluaren arabera15, jardueran sartzeko edo jarduteko edozein mugak 
interes orokorreko premiazko arrazoi batean oinarrituta egon behar du, proportzionala 
izan behar du eta ez diskriminatzailea. 

20. GPEk planteatutako kasuan, LEA/AVCri bidalitako dokumentaziotik ez da 
ondorioztatzen goian aipatutako arautze onaren printzipioak bete direnik. Horien 
justifikazioa egin nahi zen arauaren hitzaurrean jaso behar zen. 

2. Lehia desleiala eta intrusismoa 

21. Estatutuek honako hau ezartzen dute: 

3. artikulua 

Helburuak eta eginkizunak. 

Hauek dira Elkargoaren funtsezko helburuak: (….): 

Intrusismo profesionala eta lehia desleiala saihesteko beharrezko neurriak proposatzea eta, 
hala badagokio, hartzea, indarrean dauden lege-xedapenen arabera. (…) 

22. artikulua 

Arau-hauste astunak 

Arau-hauste astunak dira (…): 

e) Publizitateari buruzko azaroaren 11ko 34/1988 Lege Orokorrean edo Lehia desleialari 
buruzko urtarrilaren 10eko 3/1991 Legean xedatutakoarekin bat ez datozen merkataritza-
komunikazioak egitea. (…) 

51. artikulua 

Eskumenak. 

1. Gobernu Batzordeak Batzar Nagusiari erreserbatu gabeko eta elkargoko beste organo batzuei 
berariaz esleitu gabeko eskumenak gauzatzen ditu. Gainera, bereziki, honako eginkizun hauek 
beteko ditu:  

1) Elkargokideei eta elkargoko organoei dagokienez: (…) 

m) Intrusismoa eta lanbidean beronen arauak urratuz jardutea eragoztea, eta justizia-
auzitegietan horien aurka egitea. (…) 

 

22. EELaren 11.2 artikuluak intrusismoa eta arauz kanpoko beste zenbait lanbide-
jarduketa erregulatzen ditu; aditzera ematen duenaren arabera, honako hauek hartuko 
                                                      
15 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzkoa. 2015eko urriaren 
2ko BOE, 236. zk. 
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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 profesionalaren aurka egin 
behar dutenik, ezta lanbidearen interesei eragiten dieten jardun ilegalen edo 
irregularren aurka 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. 

23. Hala, Elkargoaren funtzioak jurisdikzio-organo eskudunei intrusismo-jarduerak eta 
lehia desleiala jakinaraztera mugatu behar du, dagokion araudia aplikatu dadin. 
Diziplina-neurriak hartu ahal izango dira, baina intrusismoko edo lehia desleialeko 
jokabideak daudela adierazten duen ebazpen judizial bat dagoenean soil-soilik.16 

3. Elkargoak elkargokideei lehia egitea 

24. GPEren Estatutuen 78.1.d artikuluaren arabera, Elkargoaren diru-iturria txostenak, 
irizpenak, azterlanak eta bestelakoak egiteko ordainsariak izango dira. Alabaina, ez du 
lan horien izaera zehazten. 

25. Horri dagokionez, EPLaren 1.3 artikuluak korporazio horien funtsezko helburuak 
zehazten ditu, modu orokorrean: 

-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. 

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

                                                      
16 LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. Lanbide-elkargoei buruz egindako txostena, Zerbitzuen 
Zuzentarauaren transposizioaren ondorengoa. 
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- Eskumena duten organo eta enteek eskatzen dizkioten edo bere ekimenez lantzen dituen 
txostenak ematea (24.j art.). 

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

Hala ere, GPEk egiten dituen txostenak prokuradore-jarduera profesionalari 
badagozkio, profesional elkargokide batek eginak direla kontsideratu beharko da, haiei 
baitagozkie lan horiek, aurretik adierazitakoari jarraituz. Bestela, Elkargoa bere kide 
diren profesionalekin lehian arituko litzateke, lanbidean jarduteko ahalmenik izan 
gabe. 
 
MLBNk, 110/13 Arau-proiektuari buruz eman zuen Txostenean (Zerbitzu eta Elkargo 
Profesionalen Lege-aurreproiektuari buruzkoa) 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. 

27. Ondorioz, Elkargoak 78.1.d artikulua ezabatzeko erabakia hartu ezean, hitz hauek 
eranstea proposatzen da: «Diru-sarrera horiek ezingo dira inola ere etorri Elkargoak 
lanbideari dagozkion zerbitzuak ematetik». 

4. Merkataritza-komunikazioak 

28. Estatutuek honako hau ezartzen dute: 

96. artikulua 

Merkataritza-komunikazioak. 

Kode Deontologikoan berariaz eskatu ahal izango zaio prokuradoreari bere merkataritza-
komunikazioen arloko jokabidea Publizitateari buruzko azaroaren 11ko 34/1998 Lege 
Orokorraren eta Lehia Desleialari buruzko urtarrilaren 10eko 3/1991 Legearen araberakoa izan 
dadin, edo horien ordezko arauen araberakoa, lanbidearen independentzia eta osotasuna 
babesteko, bai eta, hala badagokio, lanbide-sekretua ere. (…) 

29. Horri dagokionez, adierazi behar da prokuradoreak Publizitateari buruzko 34/1998 
Lege Orokorraren eta Lehia Desleialari buruzko 3/1991 Legearen mende daudela, eta, 
beraz, ez dela beharrezkoa Kode Deontologikoak araudi hori interpretatzea eta, hala 
badagokio, betetzeko modua ezartzea.  



 
 

 
13 

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak (MLBN) BIDE, UBIDE ETA PORTUETAKO 
INGENIARIEN ELKARGOAREN KODE ETIKO ETA DEONTOLOGIKOAREN PROIEKTUARI 
BURUZKO TXOSTENEAN (INF/CNMC/039/18) adierazi zuenari jarraikiz, 

«(…) ohartarazten da Kodea, askotan, ez dela mugatzen eremu bakoitzean aplikatu beharreko 
araudia (lan-arlokoa, zerga-arlokoa, elkargo-arlokoa, etab.) betetzeko beharra gogoraraztera; 
aitzitik, araudi hori betetzeko modu zehatza interpretatzen eta ezartzen duela. Teknika hori ez 
da beharrezkoa (aplikatu beharreko arauetan jasota daude betebehar zehatzak), araugintza-
teknikaren arabera ez da gomendagarria, eta Kodearen manuak aplikatu beharreko 
araudiarekin bat ez etortzeko arriskua sortzen du. Bat ez etortze horiek, ingeniarien 
merkataritza-jokabidea baldintzatzen duten neurrian, establezimendu-, zirkulazio- eta enpresa-
askatasunak murrizteko eta lehiaren defentsari buruzko araudia urratzeko arriskua eragiten 
dute(…)». 

30. Horregatik, kentzea gomendatzen da, beharrezkoak ez diren bat ez etortzeak 
saihesteko. 

V. ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK 

31. 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. 

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

33. Elkargo profesionalak, administrazio publiko korporatiboa izanik, estatutu-araua 
aldatzerakoan, arautze ekonomiko onaren eta lehiaren aldeko printzipioak bete behar 
ditu, eta hori proposatutako arauaren hitzaurrean justifikatu behar du. 

34. LEA/AVCk ontzat jo behar ditu estatutu berriak, izan ere, gaur egun indarrean 
dauden estatutuetan formalki jasota dauden alderdi lehia-murriztaile batzuk 
ezabatuko dituzte, hala nola: 

- Gutxi gorabeherako baremoak ezartzeko ahalmena (9.1k eta 18.3 art.) 
- «Litis-kuotaren» debekua (18.4 eta 21.2.a art.) 
- Prokuradoretzaren jarduna lurraldearen arabera mugatzea (5.2.3 art.) 

35. Baina, GPEren Estatutuetako artikulu hauek ezabatzea edo aldatzea gomendatzen 
du: 
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-78.1.d artikulua ezabatzeko erabakia hartu ezean, hitz hauek eranstea proposatzen da: «Diru-
sarrera horiek ezingo dira inola ere etorri Elkargoak lanbideari dagozkion zerbitzuak ematetik». 
-96. artikulua kentzea, zeinak aurreikusten duen Profesionalen Elkargoaren Kode 
Deontologikoan jasotzea prokuradoreei merkataritza-komunikazioen arloan beren jokabidea 
Publizitateari buruzko Lege Orokorrera eta Lehia Desleialari buruzko Legera egokitzeko eskaera. 

36. Azkenik, intrusismo profesionalaren aurkako neurriei dagokienez, GPEk intrusismo 
eta lehia desleialeko jarduerak jurisdikzio-organo eskudunei jakinaraztera mugatu 
behar du, 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. 
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