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

 
1. Lehiaren Euskal Agintaritza honek (aurrerantzean, LEA/AVC) Biltzar eta Ekitaldien 

Enpresa Antolatzaile Profesionalen Euskadiko Elkartearen estatutuen berri jakin du 
(aurrerantzean, estatutuak), eta, batik bat, estatutu horien klausula batzuen berri, 
lehiaren ikuspegitik aztertu behar liratekeenak.  

 
2. Biltzar eta Ekitaldien Enpresa Antolatzaile Profesionalen Euskadiko Elkartea (OPCE) 

2015eko martxoaren 11n eratu zen, eta, bere webgunean argitaratutako 
informazioaren arabera, biltzarrak eta ekitaldiak antolatzen espezializatuta dauden 
enpresak dira kide1. 2015eko apirilaren 9an, EAEko OPCEren estatutuak onartu ziren, 
eta Zuzendaritza Batzordea hautatu zen: «Ekitaldi honekin amaitzen da ia urtebetez 
egindako ahalegina. Indarrak batu ditugu Biltzar eta Ekitaldien Enpresa Antolatzaile 
Profesionalen Euskadiko Elkartea osatzen dugun 8 enpresek: Ercisa, Eventia, Eventi3, 
Fideliza, Jotamas, Lankor, Sergofi eta Tisa».  

 
Gaur egun, elkarteak eskubide osoko zazpi kide ditu: Ercisa, Eventia, Fideliza, Jotamas, 
Lankor, Sergofi eta Tisa2. 

 
3. Txosten hau eman da LEA/AVCk eskumen-sustapenaren arloan esleituta dituen 

eginkizunen indarrez, eta Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko Legearen (1/2012, 
otsailaren 2koa) 3.3 artikulua3 oinarri hartuta. Honakoa dio: «Lehiaren Euskal 
Agintaritzak merkatuetako lehia sustatuko du, eginkizun hauen bidez: 

 
a) Lehiaren inguruko azterlan eta ikerlanak sustatu eta egitea. 
b) Sektoreei buruzko txosten orokorrak egitea, eta horietan, benetako lehia 
egoteko konpondu edo hobetu beharrekoak hobetzen laguntzeko proposamenak 
jasotzea». 

 

II. AZTERGAI DIREN ESTATUTUAK 
 
4. Aztergai diren estatutuek egitura hau dute: 
 

Lehen kapitulua (izena, helburuak, egoitza soziala) –1.-5. art.– 
Bigarren kapitulua (gobernu-organoak) –6.-21. art.– 
Hirugarren kapitulua (kideak, eskubideak eta betebeharrak) –22.-25. art.– 
Laugarren kapitulua (eraketa-ondarea eta aurrekontu-araubidea) –26.-28. art.– 
 
 

                                                           
1 https://www.opce.eus/eu/index.php/quienes-somos/  
2 https://www.opce.eus/eu/index.php/elkarteko-kide-diren-enpresak/miembros-de-pleno-derecho/  
3 https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2012/02/02/1/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/ 
 

https://www.opce.eus/eu/index.php/quienes-somos/
https://www.opce.eus/eu/index.php/elkarteko-kide-diren-enpresak/miembros-de-pleno-derecho/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2012/02/02/1/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/
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Bosgarren kapitulua (Estatutuak aldatzea) –29. art.– 
Seigarren kapitulua (desegitea eta ondare soziala) –30. art.– 
Xedapen Iragankorra  
Azken Xedapena  

 
5. Ezer baino lehen, azpimarratu behar da elkarteek nahiz ordezkatzen dituzten 

zuzendaritza-kargudunek jakin behar dutela bere jarduketak legearen esparrutik at 
egon daitezkeela, baldin eta merkatuaren funtzionamendu normala asaldatzeko gauza 
badira, funtsean, kideen portaera eta beste hirugarren batzuena bateratzeagatik.  

 
6. Horrenbestez, enpresa elkarteek, enpresa lehiakideen topagune izanik, jakin behar 

dute bere ohiko jarduketa jakin batzuek lehiaren defentsarako legedia urratu 
dezaketela. 

 
7. Enpresek edo banakako operadore ekonomikoek bezala, elkarteok ere lehiari buruzko 

arau horren beraren mende daude. Ekonomia-izaerako jarduketak egiten dituen 
heinean, elkarte bat lehiaren defentsarako legedian xedatutakoa betetzera behartuta 
dago.  

 
8. Horri dagokionez, ekar dezagun gogora Auzitegi Gorenak 2018ko urriaren 19ko epaian 

ezarri zuena 4389/2017 kasazio-errekurtsoaren kariaz4: 
 

«HIRUGARRENA. Jurisprudentzia-doktrinaren ezarpena. 
 

Beraz, onarpen-autoan planteatutako kasazio-intereseko auziei erantzunez, jurisprudentzia-
doktrina hau finkatu behar da: elkarteak, enpresaburu autonomoenak barne, lehiaren defentsarako 
araudiaren mende daude; ondorioz, horien portaerak aipatu araudiaren arabera zehatu ahal izango 
dira. 
 

Portaera debekatu baten egile izan liteke edozein eragile ekonomiko; alegia, enpresak bezala, 
merkatuan esku hartzen edo eragiten duen edozein eragile ere, edozein forma juridiko duela, bai 
eta eragile ekonomiko horien elkarteak edo taldeak ere. 
 

Bigarrenik, kasuan kasuko berezitasunen kalterik gabe, ulertu behar da elkartzeko eskubideak 
(Espainiako Konstituzioaren 22. art.) eskaintzen duen babesak ez dituela estaltzen elkarteon 
jokabide edo gomendio jakin batzuk; esaterako, bazkideen interes profesionalak defendatzeko 
portaerak, baldin eta izaeragatik, egilearengatik edo hedapenarengatik bazkideen artean portaera-
eredu partekatu bat sustatzea badute xede, eta lehiaren aurkakotzat hartu badaitezke».  

                                                           
4https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1185644#:~:text=Siendo%20la%20cuesti%C3%B3n%20
planteada%20novedosa,sancionadas%20conforme%20a%20dicha%20normativa. 
 

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1185644#:%7E:text=Siendo%20la%20cuesti%C3%B3n%20planteada%20novedosa,sancionadas%20conforme%20a%20dicha%20normativa
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1185644#:%7E:text=Siendo%20la%20cuesti%C3%B3n%20planteada%20novedosa,sancionadas%20conforme%20a%20dicha%20normativa
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9. Zehazki, Estatutuen 2. artikuluan, elkartearen xedeen barnean, besteak beste, 
honakoa aipatzen da: 

 
«1. EAEn biltzarrak eta ekitaldiak egin daitezela sustatzea eta bultzatzea, ahaleginak batuz eta 
ekintzak koordinatuz sektore pribatuko beste elkarte batzuekin eta administrazio publikoekin, 
sustapen-helburuetarako, hori izanik elkarte honen helburuetariko bat. 
(…) 
3. Enpresa kideen batasun profesionala eta elkarlana sustatzea interes komuneko gaietan. 
(…) 
7. Merkatuko lehiaren arauketan eta perfekzionamenduan parte hartzea, enpresa kideen artean 
harmonia eta elkarlana bultzatzeko, eta haien artean lehia desleialeko jokabideak ekiditea, 
elkarrekiko errespetu profesionala bultzatuta, eta esku hartzea bitartekaritza, adiskidetze edo 
kontziliazioko bidean, enpresa kideen artean eta enpresa kideen eta hirugarrenen artean sortu 
daitezkeen lanbide-arloko uzietan, Batzar Orokorrak egoki baderitzo. 
 

Helburu horiek lortzeko, jarduera hauek egingo dira, ezarritako legezko betekizunak bete ondoren: 
(…) 
2. Enpresa kideak defendatzea intrusismoaren aurka. 
7. Hirugarrenei zerbitzuak eskaintzea, enpresa kideekin lehiatzen ez badira, eta lehiatzen badira, 
gehiengo osoz eta elkartearen interes orokorraren mesedetan erabaki bada». 

 
10. 15/2007 Legeak, uztailaren 3koak, Lehia Defendatzekoak5 (aurrerantzean, LDL), 

hauxe debekatzen du 1. artikuluan: «Debekatuta dago taldeko akordio, erabaki edo 
gomendio oro, edo hitzartutako praktika edo nahita paraleloa den jarduera oro, horien 
helburua ondorengoa bada edo izan badaiteke: Espainiako merkatu osoan edo zati batean 
lehia eragotzi, murriztu edo faltsutzea». 

 
11. Aipatu artikuluak askotariko portaerak eta akordioak debekatzen ditu, tartean, 

salneurriak finkatzea, beste enpresa batzuei boikot kolektiboa egitea, merkatua edo 
bezeroak elkar banatzea, ekoizpena edo banaketa mugatzea, baldintzak finkatzea, 
lehiakideen artean informazio-truke jakin batzuk egitea, lizitatzaileak ados jartzea 
edo era koordinatuan parte hartzea lehiaketa publikoetan. 

 
12. Zehazki, txosten hau egiteko kausa diren enpresa kideen jarduketari dagokionez, 

Lehiaren Kataluniako Agintaritzaren irailaren 21eko 108/2020 Ebazpenaren arabera, 
biltzarrak eta ekitaldiak antolatzen diharduten bi enpresek LDLren 1.1 artikulua urratu 
zuten, ados jartzeagatik Kataluniako Generalitateko Presidentetza Sailak, eta Calellako 
eta Igualadako udalek sustatutako lizitazio publikoen esparruan 2018tik 2021era 
bitartean6. Enpresek estrategia komun bati jarraikiz aurkezten zituzten eskaintzak 
aipatu lizitazioetan, lizitaziootatik kanpo geratzeko arriskua ahal beste txikitzearren. 
Arau-hauste oso astuntzat jo zen, enpresa lehiakideen adostasuna zela kausa; 
horrenbestez, isuna ezarri zitzaien, eta Presidentetza Sailarekin eta horren mendeko 

                                                           
5https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz_e_merkat_zuz/eu_def/adjuntos/
Merkataritza-zuzenbidea/Lehia_Defendatzekoa.pdf 
6 http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/20221013_resolucio_exp_108_2020  

https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz_e_merkat_zuz/eu_def/adjuntos/Merkataritza-zuzenbidea/Lehia_Defendatzekoa.pdf
https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz_e_merkat_zuz/eu_def/adjuntos/Merkataritza-zuzenbidea/Lehia_Defendatzekoa.pdf
http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/20221013_resolucio_exp_108_2020
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erakundeekin kontratatzeko debekua 24 hilerako, jokabide arau-hauslea izandako 
lizitazioen esparruan. 
 

13. Esan bezala, enpresa elkarte baten erabakia lehiaren aurkakoa izan daiteke, eta 
LDLren araberako zehapena jaso dezake. Halaber, gomendioak, koordinazioa, asmo-
adierazpenak eta beste, administrazio-legeen urraketa izan daitezke, kideen 
jokabidea bateratzea ekar badezakete. 

 
14. Horrenbestez, gogora ekarri behar da lehiaren defentsarako agintaritzek makina bat 

aldiz zehatu dituztela elkarteak prezioak finkatzeko erabakiak hartzeagatik edo 
gomendioak emateagatik, edo kideen artean merkatua banatzeagatik, baita ere 
bitarteko izateagatik, bereziki babestutako merkataritza-informazioa kideen artean 
trukatzeko gune, edo kideek hartutako lehiaren aurkako akordioen erraztaile. 

 
Hain zuzen ere, LEA/AVCk EIZIE (Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen 
Elkartea) zehatu zuen, egiaztatutzat jo baitzuen prezioen eta zerbitzu-baldintzen 
inguruko gomendio kolektibo bat egin zuela 2001 eta 2011 artean. Halaber, 2019an, 
zehapena ezarri zion AVITRANSi (Gipuzkoako Bidaiarien Hiriarteko Garraioko 
Enpresa Elkartea), arau-hauste oso astun batengatik; alegia, ibilbideak banatzeagatik 
eta prezioak adosteagatik7. 

 
15. Ondorioz, LDLren 1. artikuluaren arabera, aztergai diren estatutuak aldatu behar 

lirateke, edo argitu, elkartearen helburuetan eta helburuok lortzeko bideetan zehazki:  
- 1.1 artikulua: «Ekintzak koordinatuz beste elkarte batzuekin sustapen-

helburuetarako». 
- 1.3 artikulua: «Enpresa kideen batasun profesionala eta elkarlana sustatzea interes 

komuneko gaietan». 
- 7 artikulua: «Merkatuko lehiaren arauketan eta perfekzionamenduan parte hartzea, 

enpresa kideen artean harmonia eta elkarlana bultzatzeko, eta haien artean lehia 
desleialeko jokabideak ekiditea, elkarrekiko errespetu profesionala bultzatuta» eta 
7.2 artikulua: «Hirugarrenei zerbitzuak eskaintzea, enpresa kideekin lehiatzen ez 
badira». 

 
16. Bestalde, LDLren 3. artikuluak honakoa ezartzen du:  

«Lehiaren Batzorde Nazionala edo autonomia-erkidegoetan eskumena duten organoak 
izango dira, debekatutako jokaeratzat lege honetan ezarritako mugen barruan, lehia 
desleialeko egintzak aztertuko dituztenak, hain zuzen ere lehia askea faltsutzeagatik 
interes publikoari kalte egiten diotenak».  

Horrenbestez, lehia desleialeko egintza bat lehiaren arau-hauste izateko, lehiaren 
agintaritza batek epaitzeko modukoa, bitariko betekizun bat bete behar da: 

                                                           
7 Halaber, Espainiako Merkatu eta Lehia Batzordeak, adibidez, ANELE (Espainiako Ikasmaterialaren eta 
Ikasliburuen Editoreen Elkartea) zehatu zuen (130.000 euroko isuna), ikasliburuen argitalpen-sektorerako 
jokabide-kode bat garatu eta aplikatu, eta merkataritza-politika eta baldintza mugatzaileak koordinatzeagatik 
eta ezartzea errazteagatik (S/DC/0594/16). 
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1- «Lehia desleialeko egintza bat izatea, Lehia Defendatzeko Legearen arabera8. 
2- Egintza horrek, lehia faltsutzen duen eraginagatik, interes publikoari eragitea». 

 
17. Indarrean den Lehia Desleialari buruzko 3/1991 Legeak, urtarrilaren 10ekoak, oso 

debeku zehatzak ezartzen ditu. Honela dio 4. artikuluak: 
 
«1. Desleialtzat jotzen da objektiboki fede onak eskatzen duenaren kontrakoa den jokabide 
oro. 
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen arteko harremanetan, ulertuko da fede onak eskatzen 
duenaren kontrakoa dela enpresaburu edo profesional batek prestasun profesionalaren 
kontrako jokabide bat izatea —merkatuko jardunbide zintzoen arabera enpresaburu 
batengandik espero daitekeen gaitasunaren eta arreta berezien mailatzat ulerturik prestasun 
profesionala—, jardunbide haren xede den batez besteko kontsumitzailearen jokabide 
ekonomikoa edo —kontsumitzaile talde konkretu bati zuzenduriko merkataritza-jardunbidea 
bada— xede-taldeko batez besteko kidearena modu adierazgarrian desorekatzen duena edo 
desoreka dezakeena». 
 

18. Horiek horrela, lehia desleialeko edo intrusismoko kasu baten aurrean, elkarteak 
bata zein bestea jakinarazi behar dizkio jurisdikzio-organo eskudunei, eta horretara 
mugatu, haiek aplika ditzaten kasuan-kasuan behar den araudia. Horrez haraindi 
jokatu ahal izango da, baina intrusismoko edo lehia desleialeko jokabideak daudela 
adierazten dituen ebazpen judizial bat dagoenean soil-soilik. 

 
19. Berriz ere aipatuko dugu, lehiaren arloko arau-hausteen subjektu aktiboak, oro har, 

enpresak eta operadore ekonomikoak izan arren, ezin daiteke baztertu elkarteek, 
kideen interesen defentsa zilegian bada ere, lehiaren aurkako jokabideak izatea, 
elkartearen eskumenen edo elkartzeko eskubidearen estalduratik kanpo daudenak. 

 

III. ONDORIOAK  
 
20. Jurisprudentzia-doktrinak hauxe finkatu du: elkarteak, enpresaburu 

autonomoenak barne, lehiaren defentsarako araudiaren mende daude; ondorioz, 
horien portaerak aipatu araudiaren arabera zehatu ahal izango dira. 

 
21. Elkarte horiek (enpresenak nahiz profesionalenak) irabazi-asmorik gabe 

dihardute, eta elkartearen interesen defentsan, eta, zenbaitetan, ingurune apropos 
bihurtzen dira lehiaren araudiak debekatzen dituen jokabideei bide emateko, 
lehiakideen artean elkarlana egon daitekeelako.  Egungo Lehia Defendatzeko 
Legearen arabera, enpresek beraiek egin behar dute euren akordioen legezkotasunari 
buruzko autoebaluazioa. Beraz, oso da gomendagarria elkarteek euren 
funtzionamendua berrikustea lehia-araudiaren arabera, eta, ahal duten neurrian, 

                                                           
8 https://www.ehu.eus/documents/2660428/2799934/Legeak14.pdf 
 

https://www.ehu.eus/documents/2660428/2799934/Legeak14.pdf


8 

 

 

betetze-programak ezar ditzatela, ez-betetzeak edo lege-urratzeak ekiditeko. 
 

22. Elkarteak, besteak beste, ezingo du lehia mugatzen duen erabakirik hartu, 
gomendiorik eman edo betebehar edo eskakizunik ezarri, informazioa eman edo 
kideen ekintzak koordinatu, horrelakoek lehia defendatzeko legedia urratu 
dezaketelako. Beraz, ekintza, erabaki, koordinazio edo gomendio oro LDLren 
araberakoa izango da.  

 
23. Hala, elkartea estatutuak aipatu alderdietan aldatzera premiatzen da, eta 

jarduketak egokitzera, lehiaren arloko arauen aurkako jokabideak ekiditeko. 
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