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I. AURREKARIAK 

1. 2022ko ekainaren 8an, ASEMPLE elkartearen ordezkariek (ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y MANIPULADO DE CORRESPONDENCIA) 
aurkeztutako idazki bat iritsi zen Lehiaren Euskal Agintaritzaren (LEA/AVC) erregistrora. 
Idazki horren bidez, posta-zerbitzu unibertsal, ez-unibertsal eta osagarrien lehian 
izandako mugen eta oztopoen berri eman zuen. 

2. 2022ko uztailaren 12an, administrazio-espediente osoa eskatu zen, eta 2022ko 
uztailaren 28an igorri. 

3. 2022ko urriaren 6an, informazio-errekerimendu bat helarazi zitzaion Bizkaiko Foru 
Aldundiari. Zehazki, honako hau eskatu zitzaion: 

Argitzea ea G.2.1 klausularen edukiaren arabera (Lizitatzailearen sare propioak banaketarako 
zer-nolako estaldura-maila duen Bizkaiko lurralde historikoan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta 
Estatuko gainerako lurraldeetan), beharrezkoa den ezinbestean sarearen titulartasuna edukitzea, 
edo nahikoa den sare horren erabateko erabilgarritasuna izatea, nahiz eta sarearen titulartasuna 
beste operadore batena izan. 

4. Informazio-eskaera horren erantzuna 2022ko azaroaren 2an iritsi zen: 

Erreferentziako esparru-akordioaren karatulako G.2.1 apartatuan jasotako esleipen-irizpideak 
hauxe zehazten du: lizitatzaileak, erabilgarritasunari dagokionez, banaketa-sarearen zer-nolako 
estaldura-maila duen Bizkaiko lurralde historikoan, EAEn eta Estatuko gainerako lurraldeetan, 
horren arabera baliozkotzeko eskainitako sareak zer kapilaritate duen kontratuan ezarritako 
banaketa-helburuak eta -baldintzak lortzeko.  

II. 2021. ETA 2022. URTEETAN POSTA-ZERBITZUAK 

KONTRATATZEKO ESPARRU-AKORDIOA 

5. Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 219. artikuluan 
xedatutakoari jarraikiz, sektore publikoko kontratazio-organo batek edo zenbaitek 
esparru-akordioak egin ahalko dituzte enpresa batekin edo zenbaitekin, aldi jakin 
batean adjudikatuko dituzten kontratuek bete beharko dituzten baldintzak zehazte 
aldera, bereziki prezioei dagokienez eta, kasua bada, aurreikusitako zenbatekoei 
dagokienez. Horretarako, betiere, gehiegikeriarik gabe erabili beharko dira tresna 
horiek, edo lehia eragotzi, murriztu edo faltsutu gabe. 

Esparru-akordioek ezingo dute iraun lau urte baino gehiago, behar bezala justifikatutako 
salbuespen-kasuetan izan ezik. Nolanahi ere, esparru-akordioaren iraupena 
espedientean justifikatu beharko da, eta kontuan hartuko ditu, bereziki, haren xedeak 
aipagai duen jarduera-sektorearen berezitasun eta ezaugarriak. 
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6. Esparru-akordio horren xedea da 2021eko eta 2022ko posta-zerbitzua kontratatzea 
Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, haren erakunde autonomoentzat eta hari atxikitako 
erakundeentzat, eta, horretarako, enpresa esleipendun bakarra hautatzea eta akordio 
horretan oinarritutako kontratuak arautuko dituzten oinarriak ezartzea. 

Kontratua 2 urtez luzatzeko aukera jaso zen: urtez urte, 2 hilabeteko aurreabisuarekin. 

7. Akordioak 2 sorta zituen: 

1. sorta. Bizkaiko Foru Aldundiarentzako posta-zerbitzua 
4.945.601.90 €(BEZa 
kanpo) 

2. sorta. Foru-erakundeentzako, udalentzako eta zenbait udal-
erakunderentzako Posta-zerbitzua 

2.611.594.05 €(BEZa 
kanpo) 

Ez zen mugarik ezarri ez hautagai edo lizitatzaile batek eskaintza aurkez zezakeen sorta-
kopuruari dagokionez, ez eta lizitatzaile berari eslei zekiokeen lote-kopuruari 
dagokionez ere. 

8. 2. loteko erakundeak honako hauek izan ziren: 

- Bizkaiko foru-sektore publikoko entitateak: 

• AZPIEGITURAK SAMP 
• BEAZ SAU 
• BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA FUNDAZIOA (BOS) 
• BISCAYTIK FUNDAZIOA  
• BIZKAIKOA FEEP 
• BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA  
• EUSKALDUNA JAUREGIA SA 
• GARBIKER, MPABSA 
• GUFE - GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA 
• INTERBIAK, SAMP 
• LANTIK, SAMP 

- Udal-erakundeak eta erakunde instrumentalak: 

• ABANTO ZIERBENAKO UDALA  
• ALONSOTEGIKO UDALA 
• AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA  
• ARRIGORRIAGAKO UDALA 
• ARTEAKO UDALA  
• ARTZENTALESKO UDALA  
• BALMASEDAKO UDALA  
• BARAKALDOKO UDALA  
• BERANGOKO UDALA  
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• BERMEOKO UDALA  
• BERRIZKO UDALA  
• DERIOKO UDALA  
• DURANGOKO UDALA ETA EEAA  
• ERANDIOKO UDALA  
• EREÑOKO UDALA  
• ERMUKO UDALA  
• ETXEBARRIKO UDALA 
• FRUIZKO UDALAZ 
• GALDAKAOKO UDALA  
• GALDAMESEKO UDALA  
• GAMIZ-FIKAKO UDALA  
• GAUTEGIZ ARTEAGAKO UDALA  
• GERNIKA-LUMOKO UDALA 
• GETXOKO UDALA  
• GORLIZKO UDALA  
• GUEÑESEKO UDALA  
• IGORREKO UDALA 
• IURRETAKO UDALA  
• IZURTZAKO UDALA 
• KARRANTZAKO UDALA 
• LAUKIZKO UDALA 
• LEIOAKO UDALA 
• LEKEITIOKO UDALA  
• LEZAMAKO UDALA A 
• LOIUKO UDALA 
• MARURIKO UDALA  
• MUSKIZKO UDALA  
• NABARNIZKO UDALA  
• ONDARROAKO UDALA  
• SANTURTZIKO UDALA  
• SESTAOKO UDALA 
• SONDIKAKO UDALA  
• TRAPAGARANGO UDALA  
• ZALDIBARKO UDALA  
• ZAMUDIOKO UDALA  
• ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA 
• DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA  
• MUNGIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA 
• INGURALDE 
• LEA ARTIBAI AMANKOMUNAZGOA 
• TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA 

9. Honako hauek izan ziren esleipen-irizpideak: 

• AUTOMATIKOKI KUANTIFIKA DAITEZKEEN IRIZPIDEAK - B GUTUN-AZALA - 51 PUNTU 
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o Prezioa: 49 puntu 
o Hobekuntzak: 2 puntu 

• AUTOMATIKOKI KUANTIFIKA EZIN DAITEZKEEN IRIZPIDEAK - C GUTUN-AZALA - 49 PUNTU 
o Posta-sarearen bermea: 45 puntu 

 Lizitatzailearen sare propioak banaketarako zer-nolako estaldura-maila duen 
Bizkaiko lurralde historikoan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuko 
gainerako lurraldeetan. 

 Leku horietan jendeari arreta emateko dituen bulegoak (kopurua, ordutegiak 
eta irisgarritasuna). 

 Posta-bidalketak biltzeko sistema eta tratamendu-, onarpen- eta sailkapen-
zentroak (kopurua, kokapena, egitura, bitartekoak eta mekanizazio-maila). 

 Eskatutako posta-zerbitzuak eta zerbitzu gehigarriak garraiatzea eta 
entregatzea. 

 Administrazio-egintzak jakinarazteko prozedurak eta bermeak entrega-, eta 
jasotze-kasuetan, absentzia-kasuetan eta Posta Zerbitzuen Erregelamenduari 
buruzko abenduaren 3ko 1829/1999 Errege Dekretuaren 43. artikuluan 
xedatutako kasuetan (uko egitea, helbide ezezaguna, heriotza, etab.). 

o 2.- Zerbitzua eskaintzeko baldintzak: 2 puntu 
 Askotariko posta-zerbitzuen entrega-epeen konpromisoa. 
 Entrega-epeak neurtzeko sistemak (barne- eta kanpo-auditoretzen bidez). 
 Posta-bidalketak itzultzea (sistema eta epeak). 
 Fakturazio-sistema eta fakturaren eredua eta xehetasuna. 
 Albaranak egiteko eta bidalketen jarraipena egiteko sistema informatikoa. 
 Kudeatutako bidalketen laburpen-txostenaren eredua. 

o 3.- Erreklamazioak, kalte-ordainak eta konpentsazioak: 1 puntu 
 Kexak eta erreklamazioak kudeatzeko sistema. 
 Entrega-epeak ez betetzeagatiko konpentsazioetatik eratorritako zenbatekoen 

xehetasuna. 
 Posta-bidalketen galerak, lapurretak, suntsipenak edo narriadurak eragindako 

kalte-ordainen zenbatekoen xehetasuna. 
 Konpentsazioak eta kalte-ordainak kudeatzeko sistema. 

o 4.- Kontratua kudeatzea: 1 puntu 
 Kontratua kudeatzeko metodologia, eta eskatutako posta-zerbitzuak eta 

zerbitzu gehigarriak biltzeko, onartzeko, sailkatzeko, garraiatzeko eta 
entregatzeko prozesuen deskribapena. 

10. Bi sortetan eskaintza bakarra aurkeztu zen: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, SA sozietateak egindakoa. Zenbateko honako hauek ziren: 

1. sorta: 2.961.928,22 € 
2. sorta: 1.651.103,92 € 
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III. POSTA-ARAUDIA 

1. 43/2010 Legea, abenduaren 30ekoa, posta-zerbitzu unibertsalari, 
erabiltzaileen eskubideei eta posta-merkatuari buruzkoa 

11. Lege horren 1. artikuluaren arabera, legearen xedea da posta-zerbitzuak arautzea, 
posta-zerbitzu unibertsala eskaintzen dela bermatzeko, Espainiak herrialdean bertan eta 
atzerriarekin dituen posta-komunikazioko beharrak asetzeko, bai eta sektorean lehia 
askea bermatzeko ere, betiere kalitate-, efikazia- eta efizientzia-baldintza egokietan eta 
posta-operadoreen eta hango langileen eskubideak erabat errespetatuz. 

2. artikuluak gaineratzen du posta-zerbitzuak interes ekonomiko orokorreko zerbitzuak 
direla eta lehia askearen araubidean eskaintzen direla. 

12. Legearen 37. artikuluari jarraikiz, posta-zerbitzuak ematen dira lehia askearen 
araubidean, eta muga bakarrak legean eta garapen-araudian ezarritakoak izango dira.  

Posta-zerbitzuak, emateko eska daitezkeen baldintzen arabera, kategoria hauetan 
sailkatzen dira: 

a) Posta-zerbitzu unibertsalak barne hartzen dituen zerbitzuak. 
b) Posta-zerbitzu unibertsalak barne hartzen ez dituen zerbitzuak. 

13. Posta-zerbitzu unibertsalaren arloak barne hartzen ez dituen posta-zerbitzuak eman 
nahi dituztenek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko diote aldez aurretik 
MLBNri (40. art.). 

Aitzitik, administrazio-baimen berezia behar da posta-zerbitzu unibertsalaren arloak 
barne hartzen dituen zerbitzuei lotutako edozein prestazio gauzatzeko (42. art.). 

14. 45. artikuluak bermatzen die posta-operadoreei posta-sarerako sarbidea, titular 
diren administrazio-baimen bereziak aipatzen dituen zerbitzuei dagokienez, 
gardentasunaren, proportzionaltasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioen 
arabera. Gardentasuntzat joko da sarbide-baldintzen aldez aurreko publikotasuna; 
proportzionaltasuntzat, izendatutako operadorearen eskuragarritasunen eta 
interesdunaren premien arteko egokitasuna; diskriminaziorik eztzat, inolako 
bereizketarik ez egitea, sartzeko orduan, operadoreen eta izendatutako operadorearen 
filialen zein operadoreak partaidetutako erakundeen artean, betiere baldintza 
bertsuetan badaude, bereziki kontsiderazio politiko, erlijioso, arrazazko, sexual, kultural 
edota ideologikoei dagokienez. 

Posta-zerbitzu unibertsala emateko izendatutako operadoreak posta-sarean sartzeko 
kontratu tipo bat egin behar du, eta MLBNk aldez aurretik onartuko du. 
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Aurrekoari kalterik egin gabe, administrazio-baimen berezien titular diren operadoreek 
posta-sarean sartzeko kontratu tipoan ezarritakoez bestelako baldintzak negozia 
ditzakete izendatutako operadorearekin. Baldintza horiek, nolanahi ere, zerbitzuaren 
kalitatea eta argitaratutako baldintza orokorrak betetzen direla bermatu behar dute. 

Negoziazio horiekin ez bada kontraturik egiten alderdien artean akordiorik ez dagoelako, 
horietako edozeinek eska diezaioke MLBNri sartzeko baldintzak ezar ditzala, eta 
baldintza horiek lotesleak izango dira bi aldeentzat. 

Nolanahi ere, bai kontratu indibidualetarako, bai kontratu tipoetarako, MLBNk egiaztatu 
behar du horietan ezarritako tarifak bat datozela gardentasunaren, diskriminaziorik 
ezaren eta sarearen titularrari eragindako kostua estaltzearen printzipioekin. Hala, 
ziurtatuko du tarifa horiek ez dituztela gehitzen posta-zerbitzu unibertsalaren 
finantzaketa-premiak eta zerbitzua ematen duen operadoreari konpentsatuko zaion 
finantza-karga bidegabea. 

2. 1298/2006 Errege Dekretua, azaroaren 10ekoa, posta-sare 
publikorako sarbidea erregulatu eta posta-operadoreen arteko 
gatazkak ebazteko prozedura zehazten duena 

15. Errege Dekretu horren 2. artikuluak ezartzen duenez –indarrean izango da 43/2010 
Legean xedatutakoaren aurka ez badago, kontraesanean ez badago edo harekin 
bateraezina ez bada–, administrazio-baimen berezia duten posta-operadoreek 
eskubidea dute posta-sare zerbitzuan sartzeko, Estatuak posta-zerbitzu unibertsala 
emateko ardura eman dion operadoreak kudeatzen duenean, posta-zerbitzu 
unibertsalaren arloak barne hartzen dituen zerbitzuei dagokienez. 

Sarbide horren barruan sartzen dira posta-zerbitzu unibertsalaren arloko prestazioak 
(biltzea, onartzea, sailkatzea, tratatzea, bideratzea, garraiatzea, banatzea eta 
entregatzea). 

16. Era berean, 3. artikuluak ezartzen du posta-zerbitzu unibertsala emateko ardura duen 
operadorea behartuta dagoela posta-sare publikorako sarbidea erraztera baimen berezi 
baten titular diren posta-operadore guztiei, hala eskatzen badute. 
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IV. AZTERKETA, LEHIAREN IKUSPEGITIK 

1. Sartzeko oztopoak 

1.1. Kontzeptua 

17. Sartzeko oztopotzat hartzen dira eragile berriei merkatu jakin batean sartzeko gogoa 
kentzen edo zuzenean eragozten dieten zailtasun eta kostu guztiak. 

1.2. Baldintzak 

18. Zerbitzu-jardueretan askatasunez sartzeari eta aritzeari buruzko azaroaren 23ko 
17/2009 Legeak1 –barne-merkatuko zerbitzuei buruzko 2006ko abenduaren 12ko 
Europako Parlamentuaren 2006/123/EE Zuzentaraua aldatu zuen2– ezartzen du 
zerbitzu-jarduera batean sartzea edo aritzea erregulatzen duen araudiak ezingo diela 
zerbitzu-emaileei baimen-araubiderik ezarri, salbu eta salbuespen gisa eta hurrengo 
baldintzak betetzen badira, behar bezala arrazoitu beharko direnak araubide hori 
ezartzen duen legean. 

a) Diskriminaziorik eza: baimen-araubidea ez dadila diskriminatzailea izan, ez zuzenean 
ez zeharka, nazionalitatearen arabera edo establezimendua aginte eskudunaren 
lurraldean egotearen edo ez egotearen arabera, edota, sozietateei dagokienez, egoitza 
sozialaren kokapenaren arabera. 

b) Beharrizana: baimen-araubidea justifikatua izan dadila zenbait arrazoi direla eta 
(ordena publikoa, segurtasun publikoa, osasun publikoa, ingurumena babestea, edo 
baliabide naturalen eskasia edo eragozpen tekniko nabariak direla eta merkatuko 
eragile ekonomikoen kopurua murriztu izana)3. 

c) Proportzionaltasuna: araubide hori tresna egokiena izan dadila lortu nahi den 
helburua lortzen dela bermatzeko, ez dagoelako emaitza bera lortzeko aukera ematen 
duen eta hain murriztailea ez den beste neurririk, bereziki, ondoren egiten den kontrola 
benetan eraginkorra izateko beranduegi egiten denean. Hala, zerbitzu-jarduera baten 
sarbidea inolaz ere ez da izango baimen-erregimen baten araberakoa zerbitzu-

                                                      
1 Ikusi hemen: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2009/11/23/17/con  

2 Ikusi hemen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=es 

3 Modu horretan idatzita ageri da Merkatuaren batasuna bermatzeari buruzko abenduaren 9ko 20/2013 
Legearen azken xedapenetako bigarrenaren lehen apartatuan. Ikusi hemen: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/20/con  
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emailearen komunikazio bat edo adierazpen arduratsu bat aski denean, eskatzen diren 
baldintzak betetzen direla adieraziz eta aginte eskudunari jarduera kontrolatzeko 
beharrezko informazioa eskuratuz. 

19. Era berean, lege horren 11.2 artikuluak ezartzen du, salbuespen gisa, aurreko 
apartatuan aipatutako betekizunen bat betetzearen mende jarri ahal izango dela 
zerbitzu-jarduera baterako sarbidea edo jarduera hori gauzatzea, baldin eta eskakizun 
hori diskriminatzailea ez bada, interes orokorreko premiazko arrazoi batengatik 
justifikatuta badago eta proportzionatua bada. 3.11 artikuluak honela definitzen du 
interes orokorreko premiazko arrazoiaren kontzeptua: 

«Interes orokorreko premiazko arrazoia»: Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren 
jurisprudentziak definitu eta interpretatzen du arrazoi hori, eta honako hauetara mugatzen da: 
ordena publikoa; segurtasun publikoa; babes zibila; osasun publikoa; gizarte-segurantzako 
erregimenaren finantza-oreka zaintzea; kontsumitzaileen, zerbitzuen hartzaileen eta langileen 
eskubideak, segurtasuna eta osasuna babestea; merkataritza-salerosketetan fede onez jokatzeko 
exijentziak; iruzurraren kontrako borroka; ingurumena eta hiri-ingurunea babestea; animalien 
osasuna; jabetza intelektuala eta industriala; ondare historiko-artistiko nazionala kontserbatzea; 
eta gizarte- eta kultura-politikaren arloko helburuak. 

1.3. Ondorioak 

20. Diskriminaziorik ezaren, beharrizanaren eta proportzionaltasunaren baldintzak 
betetzen ez dituzten legezko oztopoak egonez gero, zerbitzuak ezin dira trabarik gabe 
eman, eta, beraz, eraginpeko merkatuan lehia eraginkorrari eusteko eragozpena dago. 

21. Sartzeko oztopoek eragin kaltegarriak dituzte ezartzen diren ekonomietan, lehiaren 
tentsioa handitu dezaketen operadore berrien sarrera sustatzen ez dutelako, eta, 
horren ondorioz, ez direlako sortzen zerbitzuak emateko baldintza hobeak. 
Merkatuetan sartzeko oztoporik ez egoteak enpleguaren sorrera, berrikuntza eta 
lehiaren hobekuntza sustatzen ditu. 

22. Horregatik, Administrazioak ez du arrazoirik gabeko oztoporik sortu behar, eta 
halakorik balego, lehiako agintaritzak esku hartu beharko luke, dagozkion sustapen-
gaitasunak erabiliz, edo, lege-mailaren azpiko arauen kasuan, aurkaratzeko ahalmenak 
erabiliz. 

2. Esparru-akordioaren administrazio-klausula partikularren beharra 
eta proportzionaltasuna aztertzea 

23. Esparru-akordioaren administrazio-klausula partikularren agiriko karatularen lehen 
tartekia den G.2.1 klausularen arabera, automatikoki kuantifikatu ezin daitezkeen 
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irizpideetako bat da honako hau – irizpide zabalenaren barruan (1. posta-sarearen 
bermea)–: 

Lizitatzailearen sare propioak banaketarako zer-nolako estaldura-maila duen Bizkaiko lurralde 
historikoan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuko gainerako lurraldeetan 

24. Bizkaiko Foru Aldundiari galdetu zaio «sare propioa» kontzeptuaren irismenari buruz, 
sarearen titulartasuna eskatzen duen edo sarearen erabateko erabilgarritasuna ere 
barne hartzen duen, nahiz eta sarearen titulartasuna beste operadore batena izan. 
Erakunde horrek erantzun du lizitatzaileak Bizkaiko lurralde historikoan, EAEn eta 
Estatuko gainerako lurraldeetan duen banaketa-sarearen estaldura-mailari buruz ari 
dela, erabilgarritasunari dagokionez, baloratze aldera eskainitako sareak kontratuan 
ezarritako banaketa-helburuak eta -baldintzak lortzeko duen kapilaritatea. 

25. Aldundiak emandako interpretazioak aukera ematen dei parte hartzeko posta-
zerbitzu unibertsala emateko izendatutako operadorearekin hitzarmen bat sinatu duten 
posta-operadore guztiei, baina, egia esan, automatikoki kuantifikatu ezin daitekeen 
irizpide horren hitzez hitzeko edukiak (sare propioa) ez gaitu eramaten egitera 
Aldundiak egiten duen interpretazioa. Aitzitik, irizpide horren irakurketa hutsak 
bultzatzen du sare propiorik ez duen edozein operadorek ez parte hartzea –hala gertatu 
da–, nahiz eta sarean sartzeko akordioa sinatuta izan operadore unibertsalarekin. 

26. Ondorioz, adierazi daiteke G.2.1 klausula, lehenengo tartekia, beharrezkoa eta 
proportzionala ez den sarrera-oztopoa dela esparru-akordioaren xedearekiko (posta-
zerbitzua ematea Bizkaiko Foru Aldundiari, haren erakunde autonomoei eta atxikitako 
toki-erakundeei). Posta-sarearen jabea izateak ez dio inolako balio erantsirik ekarriko 
haren eskubide osoaren erabiltzaile izateari, operadore unibertsalarekin akordioa 
sinatzen duen aldetik. 

27. Horregatik, bidezkoa da Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzea ez dezala baliatu esparru-
akordio horren luzapen-aukera, eta ahalik eta lasterren ekin diezaiola beste esparru-
akordio baten izapidetze administratiboari, eta, horren barruan, G.2.1 klausularen lehen 
tartekiaren terminoa beste batekin ordeztu dezala, nabarmenduta gera dadin sarearen 
erabateko erabilgarritasunaren irizpidea, posta-zerbitzu unibertsala emateko 
izendatutako operadorearekin hitzarmen bat sinatu duten operadoreek ez dezaten 
pentsa ezin dutela lizitazioan parte hartu. 

28. Horrela, LEKen iritziz, esparru-akordioaren xedeari dagokionez, egokiagoa da 
honelako esapide bat edo antzeko bat baliatzea: lizitatzaileak erabateko erabilera duen 
posta-sareak banaketarako zer-nolako estaldura-maila duen Bizkaiko lurralde 
historikoan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuko gainerako lurraldeetan. 
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V. LEA/AVC-REN AURKARATZE-ESKUMENA 

29. Lehiaren Defentsari buruzko Legeak (uztailaren 3ko 15/2007 Legea) 13.2 artikuluan 
ezartzen duenez, autonomia-erkidegoetan eskumena duten organoek legitimitatea 
izango dute eskumena duten jurisdikzioan administrazio-zuzenbideari loturik dauden 
administrazio publikoen ekintzak edo legea baino beheragoko xedapen orokorrak 
aurkaratzeko, horien bidez merkatuko benetako lehiari oztopoak jartzen baldin 
bazaizkio. 

30. Era berean, Lehiaren Euskal Agintaritzaren Legeak (otsailaren 2ko 1/2012 Legea) 3.4. 
artikuluan organismo honi esleitzen dizkion eskumenen arabera, egintza hauek 
aurkaratu ahal izango ditu administrazioarekiko auzien jurisdikzioan: administrazio-
zuzenbideari loturik dauden Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen 
(erkidegoko, foru- eta toki-administrazioak) egintzak eta legea baino beheragoko 
xedapen orokorrak, horien bidez merkatuko benetako lehiari oztopoak jartzen baldin 
bazaizkio. Eskumen horretatik kanpo geratuko dira lurralde historikoetako Batzar 
Nagusiek onartutako foru-arau fiskalak. 

31. Arau edo administrazio-egintza horien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
jartzeko epea bi hilabetekoa da, aurkaratutako xedapena argitaratu eta hurrengo 
egunetik zenbatzen hasita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa Arautzeko Legeak 
(uztailaren 13ko 29/1998 Legea) 46. artikuluan finkatutakoari jarraituz. 

VI. ONDORIOAK 

LEHENA: Sektore publikoko kontratazio-organoek esparru-akordioak egin ditzakete 
enpresa batekin edo zenbait enpresarekin, aldi jakin batean esleituko dituzten 
kontratuek bete beharko dituzten baldintzak zehazte aldera, betiere tresna horiek ez 
badira erabiltzen gehiegikeriaz edo lehia eragotziz, murriztuz edo faltsutuz. 

BIGARRENA: Esparru-akordio horri begira, ez da jotzen ez beharrezkotzat, ez 
proportzionaltzat Bizkaiko Lurralde Historikoan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta 
Estatuko gainerako lurraldeetan posta-sare baten jabetza eskatzen duen klausula bat 
txertatzea posta-zerbitzuak kontratatzeko esparru-akordioaren administrazio-klausula 
partikularren agiriko karatulan. 

Izan ere, posta-zerbitzuaren xedea posta-zerbitzua benetan ematea denez, posta-
sarearen jabea izateak ez dio balio erantsirik ematen sare horren eskubide osoaren 
erabiltzaile izateari, operadore unibertsalarekin akordio bat sinatu duen aldetik. 

HIRUGARRENA: Horregatik, Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen zaio ez dezala baliatu 
esparru-akordio horren luzapen-aukera, eta ahalik eta lasterren ekin diezaiola beste 
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esparru-akordio baten izapidetze administratiboari, eta, horren barruan, G.2.1 
klausularen lehen tartekia aldatu dezala, nabarmenduta gera dadin sarearen erabateko 
erabilgarritasunaren irizpidea, posta-zerbitzu unibertsala emateko izendatutako 
operadorearekin hitzarmen bat sinatu duten operadoreek ez dezaten pentsa ezin 
dutenik lizitazioan parte hartu. 

Horregatik, LEKen iritziz, esparru-akordioaren xedeari dagokionez, egokiagoa da 
honelako esapide bat edo antzeko bat baliatzea: lizitatzaileak erabateko erabilera duen 
posta-sareak banaketarako zer-nolako estaldura-maila duen Bizkaiko lurralde 
historikoan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuko gainerako lurraldeetan. 

LAUGARRENA: Aurreko atalean adierazitakoa betetzen ez bada, LEAk aurkaratzeko 
duen ahalmena erabili ahal izango du. 

 


