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

1. Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko martxoaren 4ko 
Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2021eko apirilaren 7an. 
Horren bidez onartu zen Gipuzkoako Abokatuen Elkargoak 2003ko otsailetik indarrean 
zeuzkan estatutuen aldaketa1. 

Estatutu horiek ez ziren jarri LEA/AVCren txostenaren mende. 

2. Agindu horren aurka —ondorioak zeuzkan argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera— aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri zitekeen Gobernantza Publiko eta 
Autogobernuko sailburuaren aurrean, jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera 
hilabeteko epean. 

3. Lehiaren Euskal Kontseiluak (aurrerantzean, LEK), 2021eko apirilaren 28an egindako 
bileran, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen (LEAL) 3.4 
artikuluari loturiko 10.i) artikuluaren indarrez, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko 
sailburuaren 2021eko martxoaren 4ko Aginduaren (Ilustre Colegio de la Abogacía de 
Gipuzkoa – Gipuzkoako Abokatuen Elkargoaren estatutuetan egindako aldaketak 
onartzekoa) aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztea erabaki zuen. 

4. LEA/AVCk aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu zuen estatutu horien aurka, 
Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen (LDL) eta Elkargo Profesionalei 
buruzko otsailaren 13ko 2/1974 Legeari (EPL) aurka egiten ziola pentsatzen zuelako, eta 
eskatu zuen beste batzuk argitaratzeko, aipatu arauen aurkako manuak kenduta, 
zehazki, hauek: 

6.1 artikuluaren bigarren paragrafoa (aurretiazko komunikazioa) 
12.1.j) artikulua (profesionalen ordainsariak) 
37.1 artikuluaren bigarren paragrafoa (profesionalen ordainsariak) 
37.4 artikulua (litis kuota) 
61.2.h) artikulua (profesionalen ordainsariak) 
Bosgarren xedapen gehigarria (profesionalen ordainsariak) 
Bigarren xedapen iragankorra (profesionalen ordainsariak) 

5. Gipuzkoako Abokatuen Elkargoak bere estatutuak aldatu ondoren, Toki 
Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzak 
2022ko abenduaren 22an LEA/AVCri eskatu zion beste txosten bat egiteko estatutu berri 
horiek lehia-araudira egokitzen diren jakiteko. 

                                                      
1 AGINDUA, 2021eko martxoaren 4koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuarena, zeinaren 
bidez onartzen baitira Ilustre Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa – Gipuzkoako Abokatuen Elkargoaren 
estatutuetan egindako aldaketak. 2021eko apirilaren 7ko EHAA, 67 zk. 
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6. Horrenbestez, txosten honetan aztertu dira Gipuzkoako Abokatuen Elkargoaren 
estatutuak, batik bat, aldatutako manuak, LEAren legeak erakunde horri lehia-
sustapenerako ematen dion ahalmenaren indarrez, zehazki, araugintzan laguntzako 
eskumena (LEAL, 3.3 artikulua). 

II. ELKARGO PROFESIONALAK ETA MERKATU-LEHIA 

7. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE 
Zuzentarauak, barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoak, kontrapartida ekonomiko baten 
truke eskaintzen diren zerbitzuak bakarrik aipatzen ditu. 

8. Zuzentarau horren transposizioa egiten duen legeak2, Omnibus Legea deituak, III. 
kapituluan, besteak beste, Elkargo Profesionalen Legea aldatzen du, eta, besteak beste, 
aldaketa hauek sartzen ditu: 

2. artikulua: 
1. (…) 
Elkargoa duten lanbideetan lehia askearen araubidean jardungo da, eta zerbitzuen eskaintzak 
eta horien ordainsariak finkatzeak Lehia Defendatzeko Legeari jarraitu beharko diote, baita 
Lehia Desleialaren Legeari ere. Lanbide-jardueraren gainerako alderdiek aplikatzekoa den lanbide 
bakoitzaren ordenamendu substantiboari buruzko legeria orokorraren eta espezifikoaren mende 
jarraituko dute. 
(…) 
4. Elkargoen akordio, erabaki eta gomendioek Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 
Legean zehazten diren mugak hartu beharko dituzte kontuan. 

9. Horiek horrela, elkargo profesionalen akordio, erabaki eta gomendioak lehia-
araudiaren mende daude erabat (EPL), zerbitzuak eskaintzeari eta ordainsariak 
finkatzeari dagokionez. 

10. Elkargoen izaerak bi alderdi ditu. Batetik, erakunde publikoak dira, baina izaera 
pribatua ere badute. Esaterako, EPLren 1. artikuluak elkargo profesionalen izatasun 
publikoa ezartzen du: 

1. Elkargo profesionalak zuzenbide publikoko erakundeak dira, legeak babestuak eta Estatuak 
aitortuak; nortasun juridiko propioa dute, eta beren helburuak betetzeko gaitasun osoa. 

Alderdi pribatua ere badu, Konstituzio Auzitegiak makina bat aldiz esan duen legez3: 

                                                      
2 25/2009 Legea, abenduaren 22koa, zenbait lege aldatzen dituena, zerbitzu-jardueretarako irispide askea 
izateari eta zerbitzu horietan jarduteari buruzko legera egokitzeko. 

3 Konstituzio Auzitegiaren Epaia, 123/1987, uztailaren 15ekoa (ECLI:ES:TC:1987:123). 
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Esan liteke oinarri pribatuko sektore-erakundeak direla, alegia, osaeragatik eta antolaketagatik, 
erakunde publikoak dira, baina, euren jardunaren gehiena pribatua da, nahiz eta legez edo 
eskuordetzez funtzio publiko zenbait esleituta izan. 

11. LDL izaera ekonomikoko jarduera guztiei aplikatzen zaie, operadore ekonomikoek 
ordain ekonomiko baten truke egiten dituzten jarduerei, erakunde publikoak, pribatuak 
edo mistoak diren kontuan hartu gabe. Hori horrela, erakunde horiek LDLren mende 
daudela ulertu behar da. 

12. Auzitegi Gorenaren jurisprudentziak, 2010eko apirilaren 26ko epaian, halaxe adierazi 
zuen: kidego horiek LDLren mende daudela erabat, hala era pribatuan dihardutenean 
nola izaera publikoaren indarrez dihardutenean4: 

«Beraz, abiapuntua da elkargo profesionalak Lehia Defendatzeko Legearen eta Lehia 
Defendatzeko Epaitegiaren –gaur egun, Lehiako Batzordea– mende daudela erabat, edozein 
funtzio dituztela ere, eta izaera ere edozein dela (publikoa nahiz pribatua)» 

III. GIPUZKOAKO ABOKATUEN ELKARGOAREN ESTATUTU 

ALDATUEI BURUZKO OHARRAK 

13. Aztertzeko eskatutako estatutuek indarrean daudenak indargabetu dituzte. 

14. Oro har, LEKek ontzat jotzen ditu estatutu berriak; izan ere, alderdi lehia-murriztaile 
batzuk ezabatuko dituzte, hala nola: 

- Baremo orientagarriak ezartzeko ahalmena. 
- Litis kuotaren debekua. 
- Abokatutzan jarduteko aurretiazko jakinarazpena beste elkargo batzuetan sartutako 
profesionalentzat. 

15. Aginduak aldatu dituen manuak erkatu dira elkargoak onartu dituenekin. 

1. Baremo orientagarriak 

16. Omnibus Legeak EPLren zenbait manu aldatu, eta 14. artikulua berridazten du, eta 
debekatu egiten die elkargo profesionalei eta horien kide anitzeko elkarteei baremo 
orientagarriak, eta ordainsari profesionalen gaineko orientabide, gomendio, 
zuzentarau, arau edo erregelak ezartzea, salbuespen bakar batekin; laugarren xedapen 
gehigarria, kostuak tasatzeari eta kontuen zinari buruzkoa:  

«Laugarren xedapen gehigarria. Elkargoen balorazioa, kostuak tasatzeko. 

                                                      
4 Auzitegi Gorenaren Epaia, 2010eko apirilaren 26koa, 3359/2007 (ECLI:ES:TS:2010:2063). 
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Elkargoek irizpide orientagarriak prestatu ahal izango dituzte, abokatuen kostuen tasazioaren 
eta kontuen zinaren ondorioetarako bakarrik. 
Irizpide horiexek baliatuko dira ordainsariak eta eskubideak kalkulatzeko, laguntza juridiko 
doakoari dagozkion kostuak tasatu ahal izateko». 

17. Baremo-ezarpenak lehia askea desagerrarazten du, prezio-zerrenden helburua edo 
oinarria ordainsariak homogeneizatzea delako, eta horrek lehia mugatzen du, hain zuzen 
ere, ezarpenaren helburuagatik beragatik: kideen portaera harmonizatzea. Portaera 
hori, ondorioz, jokabide profesionaleko autonomiaren kaltetan da, nork bere baldintza 
ekonomikoak ezartzeko garaian. Jokabide hori debekatzen du LDLren 1. artikuluak. 

18. Bigarrenik, EPLren 2. artikuluaren arabera, lehia defendatzeko araudiaren mende 
daude haiek, eta berariaz aipatzen ditu zerbitzu-eskaintza eta ordainsari-finkapena: 

«Elkargoa duten lanbideetan lehia askearen araubidean jardungo da, eta zerbitzuen eskaintzak 
eta horien ordainsariak finkatzeak Lehia Defendatzeko Legeari jarraitu beharko diote, baita 
Lehia Desleialaren Legeari ere. Lanbide-jardueraren gainerako alderdiek aplikatzekoa den lanbide 
bakoitzaren ordenamendu substantiboari buruzko legeria orokorraren eta espezifikoaren mende 
jarraituko dute». 

Artikulu horren beraren 4. apartatuak berariaz ezartzen du honako hau: 

«Elkargoen akordio, erabaki eta gomendioek Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean 
zehazten diren mugak hartu beharko dituzte kontuan». 

19. Omnibus Legea indarrean jarri zenetik, ordainsariak aske finkatu behar dira, eta 
abokatuaren eta bezeroaren arteko itunaren emaitza izan behar dira. Elkargoak 
ordainsari profesionalen gainean duen eskumena EPLren laugarren xedapen gehigarrian 
ezartzen denera mugatzen da. 

20. Indargabetu diren estatutuek honako hau zioten baremo orientagarriez: 

12. artikulua.� Elkargoaren eginkizunak. 
j) Profesionalen ordainsariei buruz orientatzeko baremoak ezartzea eta, egoki denean, 
bezeroentzako mandatu-orrien edo aurrekontuen erregimena ezartzea, Estatutu honetako 
bosgarren xedapen gehigarrian eta bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitakoaren 
eragozpenik gabe. 
37. artikulua. Profesionalen ordainsariak. 
1.– Abokatuak emandako zerbitzuengatik ordain ekonomiko egokia jasotzeko eskubidea du, baita 
sortu zaizkion gastuengatik ordaindu duena kobratzekoa ere. Ordainsariaren zenbatekoa 
askatasun osoz hitzartuko dute bezeroak eta abokatuak, arau deontologikoak eta lehia 
defendatzeri eta lehia desleialari buruzko arauak errespetatuz. 
Kontrako berariazko itunik ezean, ordainsaria erabakitzeko kontuan hartu ahal izango dira, 
erreferentzia gisa, Gipuzkoan indarrean dauden orientazio-arauak, Elkargoaren erregela, usadio 



 
 

 
7 

eta ohituren arabera aplikatuta, eta arau horiek hitzartutakoaren osagarri gisa hartuko dira, 
kostuak ordaintzeko kondenaren erregimen bereziari kalterik egin gabe. 
61. artikulua.� Gobernu Batzordearen eginkizunak. 
2.- Hauek dira Gobernu Batzordearen eginkizunak: 
h) Legelarien Euskal Kontseiluarekin elkarlanean jardutea, Euskal Autonomia Erkidegoan denei 
aplikatu beharreko ordainsariei buruzko Orientazio-arauak egin edo aldatzeko, eta honi guztiari 
buruz Kontseilu horrek erabakitzen duena berrestea, eta hala egindako orientazio-arauek ematen 
dizkioten gainerako ahalmenak. 
n) Kontsultak eta irizpenak ematea, arbitrajeak administratzea eta arbitrajeko laudoak ematea. 
Ordainsariei buruzko txostenak egitea, auzitegiek edo abokatu minutagileek hala eskatzen 
dutenean. 
BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Ordainsarien arauak. 
Gipuzkoako Abokatuen Elkargoaren lurralde-eremuaren barnean, Legekarien Euskal Kontseiluak 
autonomia-erkidegoko abokatu-elkargo guztientzat ordainsari profesionalei buruz emandako 
arauak izango dira bete beharko direnak. 
BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Ordainsarien izaera orientagarria. 
Gipuzkoako Abokatuen Elkargoak, Europako Parlamentuak lanbide liberal jakin batzuentzako, 
eta partikularki abokatuentzako, obligaziozko ordainsari eta tarifen eskalei eta lanbide liberalek 
gizarte modernoan bete behar duten eginkizunari eta posizioari buruz 2001eko apirilaren 5ean 
hartutako Ebazpenean babestuz, eta orobat profesionalen elkargoei buruzko otsailaren 13ko 
2/1974 Estatuko legeko 2.4 artikuluan (apirilaren 14ko 7/1997 legeak emandako idazkeraren 
arabera) babestuz, ordainsariei buruzko obligaziozko irizpideak ezartzea bultzatuko du 
organismo eskudunen aurrean, Europako Parlamentuko Ebazpen horri jarraituz. 

21. Bestalde, honako hau diote estatutu berriek: 

12. artikulua.- Elkargoaren eginkizunak 
Q) Ordainsarien irizpide orientagarriak ezartzea, kostuen tasazioaren eta abokatuen kontuen 
zinaren ondorio esklusiboetarako. Irizpide horiek baliozkoak izango dira, era berean, doako 
laguntza juridikoan kostuen tasazioaren ondorioetarako dagozkion ordainsariak kalkulatzeko. 
39. artikulua.- Ordainsari profesionalak kobratzeko eskubidea 
Elkargoak ezin izango du ezarri ordainsari profesionalei buruzko baremorik, tarifarik edo beste 
orientaziorik, gomendiorik, gidalerrorik, arau edo erregelarik. 
51. artikulua. Gobernu Batzordearen izaera, osaera eta eginkizunak 
3.q) Kontsultak, txostenak, peritu-irizpenak, arbitrajeak administratzea eta arbitrajeko laudoak 
ematea. Ordainsariei buruzko txostenak, peritu-irizpenak egitea, Auzitegiek hala eskatzen 
dutenean. 
XEDAPEN GEHIGARRIA.  
Estatutu hauetan aurreikusten ez den guztian honako hauek izango dira aplikatzekoak: Estatuak 
eta Euskal Autonomia Erkidegoak onartzen dituzten elkargo profesionalen legeak. 

2. Litis kuota 

22. Litis kuotaren debekua ordainsariak finkatzeko debekuaren urraketa agerikoa da. 
LDLren 1. artikuluan debekatutako jokabidea da, zeharka finkatzen delako zerbitzu 
baten prezioa, profesionalaren eta bezeroaren artean negoziatu ahal izatea galarazten 
duenez. 



 
 

 
8 

23. Auzitegi Gorenaren 2008ko azaroaren 4ko epaiak (5837/2005 kasazio-errekurtsoa) 
honako hau zioen horri buruz:  

«(…) Litis kuotaren debekuak talka egiten du Lehia Defendatzeko Legearen 1.1.a) artikuluan 
xedatzen denarekin, non prezioak zeharka nahiz zuzenean finkatzea debekatzen baita, baita 
beste merkataritza- edo zerbitzu-baldintza batzuk finkatzea ere. Zalantzarik gabe, baiki, 
hizketagai den debekuarekin, zeharka finkatzen dira gutxieneko prezio jakin batzuk, eta horrek 
eragotzi egiten du profesionalak dagokion ordainsaria emaitza positibo jakin baten mende jarri 
ahal izatea. Orobat, zerbitzu profesionala emateko baldintzak mugatzen ditu. Horregatik, Elkargo 
Profesionalen Legean xedatutakoa urratzen da; izan ere, elkargoa duten lanbideetan, jarduna 
lehia askean egin behar da, eta, “zerbitzuen eskaintzak eta horien ordainsariak finkatzeari” 
dagokionez, Lehia Defendatzeko Legean xedatzen denaren mende (2.1 artikuluko bigarren 
paragrafoa). Halaber, elkargoen akordio, erabaki eta gomendioek Lehia Defendatzeko Legearen 
1. artikuluan aipatzen diren mugak errespetatu beharko dituzte». 

24. Horri buruz, honako hau zioten estatutuek: 

37. artikulua.� Ordainsari profesionalak. 
4.– Abokatuek behin eta berriz eta ausarkeriaz beste abokatukideen minutak aurkaratzeak 
diziplinazko erantzukizuna ekarriko du, eta erantzukizun bera izango dute behin eta berriz 
gehiegizkotzat edo bidegabekotzat deklaratzen diren ordainsariak ezartzen dituzten abokatuek 
ere. 

25. Bestalde, honako hau diote estatutu berriek: 

39. artikulua.� Ordainsari profesionalak kobratzeko eskubidea (bigarren paragrafoa) 
Ordainsarien zenbatekoa eta horiek ordaintzeko modu finkoa, aldian behingoa, ordukakoa edo 
beste edozein, askatasunez hitzartuko dute bezeroak eta profesionalak, arau deontologikoak, 
lehia defendatzekoak eta lehia desleialekoak gordeta. 

3. Aurretiazko jakinarazpena 

26. Azkenik, aurretiaz jakinarazi beharrari dagokionez, Omnibus Legea indarrean jarri 
ondotik, kidetza bat eta bakarra da Estatuko lurralde osoan. Horrenbestez, elkargoek 
ezin diezaiokete eskatu profesional bati kontraprestazio ekonomikoaren inolako 
aurretiazko jakinarazpen, gaikuntza edo ordainketarik, abokatu horrek kidetuta dagoen 
elkargoaren lurraldea ez beste batean jardute hutsagatik.  

Halaxe ezartzen du EPLren 3.3 artikuluak. 

3. artikulua.� Elkargoko kide egitea. 
3. Lanbidea lurralde-elkargoka antolatzen denean, aski izango da haietako bakar batean sartzea; 
hau da, lanbide-egoitza bakar edo nagusiaren elkargoan, Estatu osoan jarduteko. Ondore 
horietarako, lanbide batean autonomia-erkidego batzuetan besterik ez badaude elkargoak, 
egoitza profesional bakarra edo nagusia ezarrita duten tokiko legeei men egingo diote 
profesionalek, eta hori aski izango da Estatu osoan jarduteko. 
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27. Horri buruz, honako hau zioten estatutuek: 

6. artikulua.� Lanbidea egikaritzeko lurralde-eremua. 
Gipuzkoako Abokatuen Elkargoan sartzeak lanbidea Estatu osoan egikaritu ahal izateko 
gaitasuna ematen du, legeetan ezarritakoaren arabera, eta baita mugaz haraindi ere, Europar 
Batasuneko gainerako herrialdeetan eta Europako Esparru Ekonomikoaren akordio sinatu zuten 
herrialdeetan, arautzen duten Gidalerroen eta horiek Estatuko legeriara egokitzen dituzten 
Errege Dekretuen arabera. 
Beste elkargo batzuetako kide izanik lurralde honetan jarduera profesionala izan nahi duten 
profesionalei Gipuzkoako Abokatuen Elkargoari aldez aurretik aditzera ematea galda dakieke. 
Hala ere, ezingo zaie galdatu Euskal Autonomia Erkidegoko beste elkargoren batean edo 
Legelarien Euskal Kontseiluak edo Gipuzkoako Abokatuen Elkargoak betebehar horren 
salbuespena hitzartutako beste elkargoren batean sartuta daudenei. 

28. Bestalde, honako hau diote estatutu berriek: 

6. artikulua.� Lanbidea egikaritzeko lurralde-eremua. 
Gipuzkoako Abokatuen Elkargoan sartzeak lanbidea Estatu osoan egikaritu ahal izateko 
gaitasuna ematen du, legeetan ezarritakoaren arabera, eta baita mugaz haraindi ere, Europar 
Batasuneko gainerako herrialdeetan eta Europako Esparru Ekonomikoaren akordio sinatu zuten 
herrialdeetan, arautzen duten Gidalerroen eta horiek Estatuko legeriara egokitzen dituzten 
Errege Dekretuen arabera. 

29. Ondorioz, kendu egin da aurretiazko jakinarazpenaren betekizuna. 

IV. ONDORIOAK  

30. Zerbitzu profesionalak funtsezko elementuak dira barne-merkatuaren eraikuntzan 
eta funtzionamendu egokian, eta lanbide arautuetarako sarbidea edo jarduna 
erregulatzen duten arauek ezin diezaiokete aurka egin lehia-araudian xedatutakoari, ez 
eta Elkargo Profesionalen Legean xedatutakoari ere. 

31. LEA/AVCk ondo deritzo estatutuen edukia lehia defendatzeko araudira eta Elkargo 
Profesionalen Legera egokitzeari. 
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