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1. Lehiaren Euskal Kontseiluak (hemendik aurrera, LEK), 2017ko abenduaren 

27ko bilkuran (adierazitakoek parte hartuta), ebazpen hau eman du 130-ZEH-

2016 GIPUZKOAKO BIDAIARIEN GARRAIOA espedientean: 

I.- AURREKARIAK 

2. 2015eko maiatzean Lehiaren Euskal Agintaritzak (hemendik aurrera, LEA) 

Lehia Defendatzeko Legearen (uztailaren 3ko 15/2007) 1. artikuluaren ustezko 

arau-hauste baten berri jaso zuen (hemendik aurrera, LDL). Arau-hauste hori 

enpresen arteko hainbat harreman eta informazio-trukeren bidez gauzatu zen, 

eta merkatua lehiakideen artean banatzeko akordioa ere egin zuten Euskadiko 
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bidaiarien errepide bidezko garraioaren sektorean (erabilera orokor zein 

berezikoa), batez ere Gipuzkoan. 

3. 2015eko uztailaren 6an informazio erreserbatua hasi zen LDLren 49.2 

artikuluan ezarritakoari jarraikiz. 

Informazio erreserbatu horren barruan, Gipuzkoako bidaiarien errepide bidezko 

zerbitzua eskaintzeko emakida-lizitazioei buruzko jendaurreko informazioaren 

azterketa xehatua egin zen. Aztertutako emakiden barruan hiriarteko ibilbideak 

zein eskola-garraioko ibilbideak zeuden. Horrez gain, administrazio-

emakidetatik kanpo, enpresa edo elkargo pribatuekiko kontratuen bitartez, 

bidaiariak garraiatzeko lehia-baldintzak eta araudia ere aztertu ziren, bidarien 

errepide bidezko garraio bereziko eta eskatu ahalako garraioko zerbitzuak ere 

barne hartuta. 

4. Gipuzkoako bidaiarien errepide bidezko autobuseko garraioaren merkatuan, 

modalitate guztietan, jarduten duten enpresa ikertuen jokabideak susmarazten 

zuen merkatu horretako operadore gehienen artean ez zegoela lehiarik, LDLren 

1.1 artikuluak debekaturiko praktikak egitearen ondorio izan zitekeena. Hala eta 

guztiz ere, dauden zantzuetatik ez dago zehazterik izan diren jokabide 

debekatu horiek zenbaterainokoak diren. 

5. Arrazoizko zantzu horiek ikusita eta Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko 

Legearen (otsailaren 2ko 1/2012) 3.a) artikuluari jarraikiz1 (hemendik aurrera, 

LEAren Legea), ikuskatzeko hiru agindu eman ziren 2015eko azaroaren 12an. 

Lehenak Gipuzkoako hiriko, hiriarteko eta/edo eskolako garraioko lehiaketa 

publikoetako loteetan adjudikaziodun izan zirenei edo eskaintzak aurkeztu 

zituztenei eragiten zien, baita horiek biltzen dituen GIPUZKOAKO BIDAIARIEN 

HIRIARTEKO GARRAIOKO ENPRESA-ELKARTEARI ere (AVITRANS). Alde 

batera gelditu da, halere, EUSKO TRENBIDEAK SA SOZIETATE PUBLIKOA 

(EUSKOTREN), (18-39 bitarteko folioak). 

Bigarren ikuskapen-agindua AUTOCARES IPARRAGUIRRE SL (IPARBUS) 

enpresari zegokion (40-58 bitarteko folioak). 

Hirugarren agindua EUSKOTREN sozietateari zegokion bakarrik (59-77 

bitarteko folioak). 

Aipatutako hiru agindu horien ondorioz honako hamar hauek izan ziren 

ikuskatutako erakundeak: 

                                                 
1
 Otsailaren 2ko 1/2012 Legea, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzkoa (2012ko otsailaren 9ko 

EHAA, 29. zk.). 
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– GIPUZKOAKO BIDAIARIEN HIRIARTEKO GARRAIOKO ENPRESA-ELKARTEA 

(AVITRANS) 

– AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA SL (AUIF) 

– AUTOCARES AIZPURUA SL (AIZPURUA) 

– COMPAÑÍA TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN SEBASTIÁN A TOLOSA SA (TSST) 

– GOIERRIALDEA SL (GOIERRIALDEA) 

– HERRIBUS SA (HERRIBUS) 

– AUTOCARES IPARRAGUIRRE SL (IPARBUS) 

– TRANSPORTES PESA SA (PESA) 

– ULACIA BIDAIAK SL (ULACIA) 

– EUSKO TRENBIDEAK SA (EUSKOTREN) SOZIETATE PUBLIKOA 

6. LEAk AVITRANS, AUIF, AIZPURUA, GOIERRIALDEA, HERRIBUS, PESA, 

TSST eta ULACIAren egoitzak ikuskatzeko baimen judiziala eskatu zuen, eta 

eman egin zioten Donostiako administrazioarekiko auzien 1. epaitegiaren 

2015eko azaroaren 23ko 329/2015 autoaren bidez. Autoak berariaz hau 

adierazten zuen: «enpresak ez dira elkarren artean lehiatu emakida berriak 

lortzeko edo zituztenez gain bestelako emakida batzuk lortzeko. Egoera hori 

jada ikertu dute lehiaren agintariek garraio-emakiden beste merkatu batzuetan, 

eta ikerketatik ondorioztatu da merkatua banatzeko koluzio gutxi gorabehera 

esplizitu bat dagoela: lehiaren kontrako jardunbidea, LDLk debekatzen duena» 

(4. arrazoibide juridikoa). 

EUSKOTREN enpresa publikoa denez, eta haren jabetza osoa Eusko 

Jaurlaritzarena izanik, ez da epailearen agindurik eskatu haren egoitza 

ikuskatzeko. Epailearen agindurik ere ez da eskatu IPARBUS enpresaren 

egoitza ikuskatzeko; enpresa horrek instalazioak HERRIBUS enpresarekin 

partekatzen ditu, baina bi operadoreek baimena eman dute egoitzan sartzeko 

eta ikuskatzeko, ikuskapen-aktan jasota dagoen bezala (948-955, 1.105-1.112 

bitarteko folioak). 

7. Ikuskapenak 2015eko abenduaren 3an egin ziren Ertzaintzaren laguntza 

teknikoarekin eta Andaluziako Lehia Defendatzeko Agentziarekin, Kataluniako 

Lehiaren Agintaritzarekin, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalarekin eta 

Galiziako Lehiaren Kontseiluarekin elkarlanean. 

AVITRANS elkartearen egoitzan eginiko ikuskapenean lortutakoaz gain 

bestelako informazioa bildu beharra zegoenez, LEAk elkarte horren beste 

ikuskapen bat agindu zuen (2015eko abenduaren 10ean izan zen). 

Informazio erreserbatua irekitzea eragin zuten zantzuak berresten zituzten 

frogak lortu ahal izan zituen LEAk ikuskapenen bidez. 
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8. Egindako jarduketek eta informazio erreserbatuko fasean bildutako 

informazioak LDLren arau-haustearen arrazoizko zantzuak zeudela berresten 

zutenez, 2016ko maiatzaren 9an Ikerketako zuzendariak zehatzeko 

espedientea hasteko ebazpena eman zuen honako operadore hauen aurka, 

LDLren 49.1 artikuluarekin bat etorriz: 

– ALUSTIZA BIDAIAK SL (ALUSTIZA); ARTEONDO AUTOBUSAK SL (ARTEONDO); 

AVITRANS; AUTOBUSES GARAYAR SA (GARAYAR); AUTOBUSES 

INTERURBANOS SA (INTERURBANOS); AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA SL (LA 

GUIPUZCOANA); AUIF; AUTOCARES AIZPURUA SL (AIZPURUA); AUTOCARES 

ALDALUR ANAIAK SL (ALDALUR); AUTOCARES DÍEZ SA (DIEZ); IPARBUS; 

BENGOETXEA AUTOBUSAK SA (BENGOETXEA); TSST; GIPUZKOAKO FORU 

ALDUNDIA (GFA); EKIALDEBUS SL (EKIALDEBUS); ESCUDERO HERMANOS SL 

(ESCUDERO); EUSKOTREN; GOIERRI BUS SL (GOIERRIBUS); GOIERRIALDEA SL 

(GOIERRIALDEA); GURE BUS SAL (GUREBUS); HERRIBUS; HIJOS DE AREIZAGA 

SA (HASA); J. APAOLAZA AUTOBUSAK SL (APAOLAZA); TOLOSALDEA BUS SL 

(TOLOSALDEABUS); PESA; ULACIA; UNITRAVEL SL (UNITRAVEL). 

Zehapen-espedienteari hasiera emateko agindu horretan espedientera honako 

agiri hauek eranstea ere ebatzi zen: 

– LEAko Ikerketako zuzendariaren ordezkoa izendatzeko ebazpena, haren 

abstentzioagatik. 

– Ikerketako zuzendariaren 2015eko uztailaren 6ko ebazpena, Araba, Bizkai, eta 

Gipuzkoako bidaiarien errepide bidezko garraioari dagokionez informazio erreserbatua 

hasten duena. 

– Ikerketako zuzendariaren agindua, AVITRANS, AUIF, AIZPURUA, GOIERRIALDEA, 

HERRIBUS, PESA, TSST eta ULACIA sozietateei ikuskapena egiteko baimena ematen 

duena. 

– Ikerketako zuzendariaren agindua, IPARBUS sozietateari ikuskapena egiteko 

baimena ematen duena. 

– Ikerketako zuzendariaren agindua, EUSKOTREN sozietateari ikuskapena egiteko 

baimena ematen duena. 

– Donostiako administrazioarekiko auzien 1. epaitegiaren autoa, ikuskapena 

gauzatzeko LEAk eginiko sartzeko eskaera baimentzen duena. 

– Ikerketako zuzendariaren agindua, AVITRANS sozietatearen egoitzan 2015eko 

abenduaren 10ean beste ikuskapen bat egiteko baimena ematen duena. 

9. 2016ko maiatzaren 9an zehapen-espedienteari hasiera emateko ebazpena 

eta informazioa eskatzeko probidentzia bat jakinarazi zitzaizkien ikuskatu gabe 

zeuden honako operadore hauei (110-177 bitarteko folioak): 

ALUSTIZA, ARTEONDO, GARAYAR, INTERURBANOS, GUIPUZCOANA, ALDALUR, 

DIEZ, BENGOETXEA, GFA, EKIALDEBUS, ESCUDERO, GOIERRIBUS, GUREBUS, 

HASA, APAOLAZA, TOLOSALDEABUS, UNITRAVEL. 

Enpresei honako informazio hau eskatu zitzaien: 
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– Enpresak garraioaren sektoreko beste batzuekin dituen akzio eta/edo sozietateko 

loturak. 

– Enpresak garraioaren sektoreko beste batzuekin dituen kontratu-harremanak. 

– Hala badagokio, AVITRANS elkarteko kide noiz egin den eta baja noiz eman duen. 

– Zenbat autobus dituen. 

– Hiri, hiriarteko edo eskolako garraio publikoari dagokionez 1988tik gaur egunera arte 

emakidan, banaka edo beste modu batera, dituen edo izan dituen ibilbideak. 

– Eskolako garraio publikoko ibilbideak, halakorik balego. Ikasturte bakoitzean, 

ibilbidea, ikastetxea(k) eta udalerria adierazita. 

Beste erakunde, enpresa eta ikastetxe pribatu batzuei 1988tik gaur egunera arte 

eginiko erabilera bereziko zerbitzu erregularrak. 

– Sektoreko enpresen arteko harreman-formulak eta ibilbideak gauzatzeko enpresen 

arteko lankidetza eta elkarlanerako mekanismoak eta tresnak. 

Aldundiari honako informazioa hau eskatu zaio: 

– Kontratazio-prozesuaren agiriak eta eskaintzaileek administrazioari aurkeztutako 

agiriak jendaurrean jakinarazi aurretik ezagutzea saihesteko Aldundiak diseinatu eta 

ezarri dituen mekanismoak. 

– Aldundiak espediente honen eraginpeko lehiaketetan lizitatzaile izan zitezkeen 

enpresekin izan dituen erlazio-jarraibideak; bereziki lehiaketa bakoitzari buruz deialdi 

publikoaren aurretik eta prozesua garatu bitartean emandako informazioari dagokionez 

(eskatutako baldintzei edo eskaintza ekonomikoen haztapenari buruzko informazio-

trukeari buruzkoa bada izan ezik). 

– Lehiaketei buruzko informazio-tratamendu eta -fluxuaren prozesua, bai Aldundiak 

berak prestatutako bai beste batzuetatik jasotako dokumentazioari dagokionez. 

10. 2016ko maiatzaren 9an bertan, zehapen-espedienteari hasiera emateko 

ebazpena jakinarazi zitzaien informazio erreserbatuaren fasean ikuskatutako 

enpresei. Horrez gain, probidentzia bat ere jakinarazi zitzaien, zeinaren bidez, 

9. zenbakian adierazitako informazioa eskatzeaz gain, egindako ikuskapenen 

ondorioz espedientera zer dokumentazio eransten zen ere zehaztu zen. 

Jakinarazpenak espedientean daude, honako folio hauetan: 

AVITRANS (178-819 bitarteko folioak); AIZPURUA (867-931 bitarteko folioak); 

IPARBUS (1059-1073 bitarteko folioak); AUIF (1194-1253 bitarteko folioak); TSST 

(1254-1298 bitarteko folioak); EUSKOTREN (932-978 bitarteko folioak); HERRIBUS 

(1074-1193 bitarteko folioak); PESA (979-1058 bitarteko folioak); ULACIA 1299-1365 

bitarteko folioak); GOIERRIALDEA (1366-1734 bitarteko folioak). 

11. 2016ko maiatzaren 9an emandako probidentzia baten bidez, 

GOIERRIALDEAren ikuskapenean grabatutako DVDan jasotako dokumentazio 

hau konfidentzialtzat jo zen, beste enpresa batzuen datu garrantzitsuak 

dituelako (1735-1740 bitarteko folioak): 
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– ENCARTACIONES, TOLOSALDEABUS eta CUADRA-TSSTren dokumentazioa, 

Tolosaldeko lizitazioari buruzkoa. 

– TSSTk Aldundiari 2014/04/22an igorritako mezua. 

– TSSTk Aldundiari 2014/04/23an igorritako mezu elektronikoa. 

– GARAYAR sozietateak Aldundiari 2014/04/23an igorritako mezu elektronikoa. 

12. 2016ko maiatzaren 13an honako enpresa edo erakunde hauei informazioa 

eskatzeko probidentzia bana eman zen: SAYMA SA, CUADRA BIDEAN SL 

(CUADRA), ENCARTACIONES SA, GRUPO LARRIALDIAK S.KOOP., ASET 

SL (ASET), VALLINA HERMANOS SA (VALLINA) EUSKO JAURLARITZAKO 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA (1749-1769 

bitarteko folioak). 

9. eta 12. adierazitako informazio-eskaerei emandako erantzunak honako folio 

hauetan jasota daude: 

ALUSTIZA (2.580-2.588 bitarteko folioak), ARTEONDO (1.898-1.901 bitarteko folioak), 

ASET (2.493. folioa), GARAYAR (1.936-1.938 bitarteko folioak), AUIF (1862-1864 

bitarteko folioak), INTERURBANOS (1.940. folioa), LA GUIPUZCOANA (1.902-1.904 

bitarteko folioak), AIZPURUA (1.909-1.918 bitarteko folioak), ALDALUR (2.589-2.700 

bitarteko folioak), DIEZ (1788-1801, 1816-1825, 2480-2492 bitarteko folioak), 

ESCUDERO (1843-1847 bitarteko folioak), IPARBUS (2.346-2.349 bitarteko folioak), 

AVITRANS (2.092-2.122 bitarteko folioak), BENGOETXEA (1857-1861 bitarteko 

folioak), CUADRA (1770-1787, 2319-2343, 2565-2579 bitarteko folioak), HEZKUNTZA-

EUSKO JAURLARITZA (2.737-11.834 ter), GFA (2.123-2.292 bitarteko folioak), 

EKIALDEBUS (1.939. folioa), ENCARTACIONES (2.318. folioa), EUSKOTREN (2.701-

2.703 bitarteko folioak), GOIERRIBUS (1.919-1.933, 2.511-2.519 bitarteko folioak), 

GOIERRIALDEA (1.905-1.908 bitarteko folioak), GUREBUS (1.934-1.935 bitarteko 

folioak), HERRIBUS (2.344-2.345 bitarteko folioak), HASA (2.293-2.308 bitarteko 

folioak), APAOLAZA (1891-1897 bitarteko folioak), LARRIALDIAK (2.548-2.555 

bitarteko folioak), SAYMA (2.520-2.522 folioak), TOLOSALDEABUS (1887-1890 

bitarteko folioak), PESA (2.309-2.315 bitarteko folioak), TSST (2.709-2.730 bitarteko 

folioak), ULACIA (1848-1856 bitarteko folioak), UNITRAVEL (2.370-2.380 bitarteko 

folioak), VALLINA (2.564. folioa). 

13. 2016ko maiatzaren 19an Ikerketako zuzendariak ebazpena eman zuen. 

Ebazpen horrek handitu egin zuen 2016ko maiatzaren 9ko zehapen-

espedientea hastea eta CUADRA enpresaren interesdunaren izaera onartu 

zuen (1.832-1.833 bitarteko folioak). 

Aipatutako ebazpena 2016ko maiatzaren 24an jakinarazi zitzaien interesdun 

guztiei. 

14. 2016ko maiatzaren 19an EUSKOTREN sozietatearen idazki bat sartu zen 

LEAn. Idazki horren bidez zehapen-espedientearen instruktoreak errekusatzeko 

eskatu zuen (1802-1811 bitarteko folioak). 
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2016ko maiatzaren 23an EUSKOTREN sozietateari Ikerketako zuzendariaren 

2016ko maiatzaren 23ko ebazpena jakinarazi zitzaion. Ebazpen horrek ezetsi 

egin zuen EUSKOTRENek eskatutako instruktoreen errekusazioa (1873-1884 

bitarteko folioak). 

2016ko maiatzaren 24an LEAren erregistroan TOLOSALDEABUS 

sozietatearen idazki bat sartu zen. Haren bidez hasiera emateko arrazoirik ez 

zegoela eta forma-akats larriak zeudela alegatu zuen, eta espedienteko 

instruktoreak errekusatzeko eskatu zuen (2001-2087 bitarteko folioak). 

2016ko maiatzaren 27an LEAk TOLOSALDEABUS sozietateari Ikerketako 

zuzendariaren ebazpena jakinarazi zion. Ebazpen horrek ezetsi egin zuen 

TOLOSALDEABUSek eskatutako instruktoreen errekusazioa (2.352-2.369 

bitarteko folioak). 

2016ko maiatzaren 31n LEAren erregistroan HERRIBUS sozietatearen idazki 

bat sartu zen. Haren bidez hasiera emateko arrazoirik ez zegoela eta forma-

akats larriak zeudela alegatu zuen, eta espedientean instruktore izendatutako 

pertsonak errekusatzeko eskatu zuen (2381-2475 bitarteko folioak). 

2016ko ekainaren 2an LEAk HERRIBUS sozietateari Ikerketako zuzendariaren 

ebazpena jakinarazi zion. Ebazpen horrek ezetsi egin zuen HERRIBUSek 

eskatutako instruktoreen errekusazioa (2.494-2.510 bitarteko folioak). 

15. 2016ko ekainaren 13an informazio-eskaerako probidentzia bana jakinarazi 

zitzaien AUTOCARES LUIS CAR SLri (LUISCAR) eta AUTOCARES LOYOLA 

SLri (LOYOLA) (2.558-2.563 bitarteko folioak). 

LUISCAR sozietatearen erantzuna 2007ko uztailaren 1ean sartu zen LEAren 

erregistroan (11.843 bis folioa). 

16. LOYOLAk erantzun ez zuenez, instrukzioak beste eskaera bat egin zuen, 

oraingoan posta elektronikoz, 2016ko urriaren 27an (18.171. folioa). Mezu 

horretan informazio-eskaera AUTOPULLMAN SAN SEBASTIÁN SLra zabaldu 

zen (AUTOPULLMANSS) (AUTOCARES DAVID izen komertziala). 

LOYOLAk 2016ko azaroaren 7an erantzun zuen. Horren bidez 

AUTOPULLMANSSek 2011ko maiatzean LOYOLA eskuratu zuela azaldu zuen 

(18.148 folioa). 

Egun berean erantzun zuen AUTOPULLMANSSek. AVITRANS elkartean 

1990eko hamarkadaren hasieran baja eman zutela adierazi zuen, besteak 

beste (18.149 eta 18.150 folioak). 
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17. 2016ko uztailaren 5ean informazio-eskaerako probidentzia bat eman 

zitzaion OSAKIDETZAri Donostiako osasun-zentroetarako OSAKIDETZAKO 

langileen garraioa kontratatzeko espedienteei zegokienez (11.847-11.849 

bitarteko folioak). Informazio-eskaera horri emandako erantzuna 2016ko 

uztailaren 29an sartu zen LEAren erregistroan (13.044-13.209 bitarteko folioak). 

18. 2016ko uztailaren 5ean GFArako informazio-eskaerako probidentzia bat 

eman zen. Horren bidez, Bidasoa Beheko eta Oarsoaldeko eskualdeetako eta 

Donostiarekiko dituzten loturetako bidaiarien errepide bidezko hiriarteko garraio 

publiko erregular eta orokorreko zerbitzua esleitzeko kontratazio-

espedientearen kopia eskatu zuen (LUR-E-01) (1844-1846 bitarteko folioak). 

Eskatutako dokumentazioa 2016ko uztailaren 22an sartu zen LEAren 

erregistro-sarreran (11.936-12.824 bitarteko folioak). 

19. 2016ko uztailaren 15ean informazio-eskaerako beste probidentzia bat eman 

zen udalerri hauetako hiriko garraioko zerbitzu publikoa kontratatzeko 

espedienteei zegokienez: Andoain, Arrasate, Azkoitia, Bergara, Eibar, 

Errenteria, Hernani, Irun, Lasarte-Oria, Legazpi, Oiartzun, Tolosa eta Zarautz. 

Eskatutako dokumentazioa LEAra igorri zen eta espedientera honako folio hauetan 

erantsi zen: ANDOAIN (15.249-15.346 bitarteko folioak); ARRASATE (15.901-16.116 

bitarteko folioak); AZKOITIA (13.373-13.830 bitarteko folioak); BERGARA (16.308-

17.179 bitarteko folioak); EIBAR (12826-13023 bitarteko folioak); ERRENTERIA 

(14664-15129 bitarteko folioak); HERNANI (14.542-14.661 bitarteko folioak); IRUN 

(15.347-15.900 bitarteko folioak); LASARTE ORIA (13.223-13.372 bitarteko folioak); 

LEGAZPI (15.130-15.248 bitarteko folioak); OIARTZUN (13.832-14.541 bitarteko 

folioak); TOLOSA (16.117-16.307 bitarteko folioak); ZARAUTZ (17.180-17.448 bitarteko 

folioak). 

20. 2016ko abuztuaren 5ean probidentzia bat eman zen; horren bidez GFAko 

Gazteriako Zuzendaritzari informazioa eskatu zitzaion Udalekuak programa 

egiteko adingabeen garraio-zerbitzuei zegokienez. Probidentzia hori 2016ko 

abuztuaren 16an jakinarazi zen (13214-13216 bitarteko folioak). Eskaera horri 

emandako erantzuna 2016ko irailaren 22an sartu zen LEAren erregistroan 

(17.955-18.141 bitarteko folioak). 

21. 2016ko abuztuaren 5ean probidentzia bat eman zen; haren bidez, 

informazioa eskatu zitzaion Euskal Herriko Unibertsitateari (EHU) bere 

jarduerak egiteko kontratatutako bidaiarien autobus bidezko garraio-zerbitzuei 

zegokienez. Probidentzia hori 2016ko abuztuaren 16an jakinarazi zen (13.217-

13.219 bitarteko folioak). Eskaera horri emandako erantzuna 2016ko irailaren 

23an sartu zen LEAren erregistroan (17.640-17.954 bitarteko folioak). 
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22. 2016ko abuztuaren 5ean probidentzia bat eman zen; haren bidez, 

informazioa eskatu zitzaion Euskadiko Orkestra Sinfonikoari haren kideentzat 

kontratatutako autobus bidezko garraio-zerbitzuei zegokienez. Probidentzia hori 

2016ko abuztuaren 16an jakinarazi zen (13.220-13.222 bitarteko folioak). 

Eskaera horri emandako erantzuna 2016ko irailaren 21ean sartu zen LEAren 

erregistroan (17.450-17.503 bitarteko folioak). 

23. 2016ko irailaren 5ean probidentzia bat eman zen; haren bidez informazioa 

eskatu zitzaion GFAko Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Sailari, 

zehazki LURRALDEBUS SLren sozietate-estatutuei eta haren balizko aldaketei 

buruz, baita 2013an izandako sozietatearen azkentzeari buruz ere. Probidentzia 

hori 2016ko abuztuaren 16an jakinarazi zen (14.662-14.663 bitarteko folioak). 

Eskaera horri emandako erantzuna 2016ko irailaren 21ean sartu zen LEAren 

erregistroan (17.504-17.636 bitarteko folioak). 

24. 2016ko azaroaren 23an EUSKOTRENek alegazio-idazki bat aurkeztu zuen, 

zeinaren bidez EUSKOTRENi zegokionez zehapen-espedientea artxibatzeko 

eskatu zuen (18.157-18.169 bitarteko folioak). 

25. 2017ko martxoaren 24an ANETRA Autobus bidezko Errepideko Garraio 

Enpresen Espainiako Elkarterako informazio-eskaeraren beste probidentzia bat 

eman zen, ANETRA GIPUZKOArekin lotuta. ANETRA sozietatearen erantzuna 

2017ko apirilaren 18an sartu zen LEAren erregistroan (18.220-18.253 bitarteko 

folioa). ANETRAren eta ANETRA-GIPUZKOAren arteko loturari 2006ra arte 

eutsi zitzaiola adierazi dute horren bidez, hau da, jarduera-bukaerara arte. 

26.2017ko apirilaren 4an erabaki zen zehapen-espedientearen hasiera-ematea 

M.G.O. eta F.R.A. pertsona fisikoei zabaltzea, baita operadore ekonomiko 

batzuek LDLren 3. artikuluaren gainean agian egindako arau-haustera ere 

(18.183-18.184 bitarteko folioak). 

Berriz ere, 2017ko ekainaren 28an zehapen-espedientea hasteko ebazpena 

X.L.A. pertsona fisikoari zabaltzea erabaki zen, LDLren 1. eta 3. artikuluaren 

arau-haustea egon zitekeelako, eta LEINTZ GARRAIOAK SL eta AUTOCARES 

URPA SL (URPA) enpresei LDLren 1. artikuluaren arau-haustea egon 

zitekeelako (18.515-18.517 bitarteko folioak). 

27. Egitateak zehazteko plegua egin zen 2017ko uztailaren 3an, eta 

interesdunei 2017ko uztailaren 5ean jakinarazi zitzaien. LDLren 50.3 artikuluan 

xedatutakoarekin bat etorriz, 15 egun balioduneko epea eman zitzaien pleguari 
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alegazioak aurkezteko, eta, beharrezkoa bazen, egoki zeritzeten probak 

proposa zitzaten (18.518-18.646). 

Jakinarazpen horretan zehapen-espedientea hasi zitzaien operadore 

ekonomikoen 2016ko negozio-bolumenaren zenbatekoa eskatu zen. Garraio 

motaren araberako xehapena ere eskatu zen: hiriartekoa, hirikoa, berezia eta 

eskatu ahalakoa. Operadoreek dokumentazio hori aurkeztu dute, batzuetan 

alegazio-idatziekin batera, eta beste batzuetan bereiz. 

28. UNITRAVEL (18.713. folioa) eta TSST (18.714-18.715) sozietateek 

alegazioak aurkezteko epea luzatzeko idazkiak aurkeztu zituzten, eta zati batez 

onartu ziren horiek (18.716-18.725 bitarteko folioak). URPAk ere eskatu zuen 

alegazioak aurkezteko epea luzatzeko, eta eskaera hori osoki baietsi zen 

(18.760-18.765 bitarteko folioak). 

29. Honako interesdun hauek alegazioak epearen barruan aurkeztu zituzten: LA 

GUIPUZCOANA (18.767-18.831 bitarteko folioak), ESCUDERO (18.832-18.986 

bitarteko folioak), AUIF (18.987-19.057 bitarteko folioak), ULACIA (19.060-

19.321 bitarteko folioak), GFA (X.L.A.ren kontrako hasiera-emateari buruzko 

alegazioa barne hartzen du, 19.322-19.388 bitarteko folioak), AVITRANS 

(19.389-19.544 bitarteko folioak), GURE BUS (19.545-19.547 bitarteko folioak), 

HERRIBUS, EKIALDEBUS, IPARBUS, AUTOBUSES INTERURBANOS, F.R.A 

(baterako alegazioa, 19.638-19.829 bitarteko folioak), EUSKOTREN (19.557-

19.596 bitarteko folioak), M.G.O. (19.599-19.603 bitarteko folioak), CUADRA 

(19.604-19.637 bitarteko folioak), AUTOBUSES GARAYAR (19.830-19.852 

bitarteko folioak), PESA (19.854-19.934 bitarteko folioak), HASA (19.835-

19.957 bitarteko folioak), LEINTZ GARRAIOAK (19.958-19.980 bitarteko 

folioak), AIZPURUA (19.981-20.003 bitarteko folioak), TSST (20.004-20.029 

bitarteko folioak), GOIERRIALDEA (20.058-20.059 bitarteko folioak), URPA 

(20.062-20.134 bitarteko folioak), UNITRAVEL (20.135-20.400 bitarteko 

folioak), APAOLAZA (20.430-20.440 bitarteko folioak), DÍEZ (20.441-20.450 

bitarteko folioak) eta ARTEONDO (20.451-20.459 bitarteko folioak). 

30. 2017ko abuztuaren 9an instrukzioak alegazio-idazkietan proposatutako 

frogak baiesteko eta ezesteko probidentzia eman zuen (20.460-20.468 bitarteko 

folioak). Alegaziogileek alegazio-idazkiekin batera aurkeztutako dokumentu eta 

txosten guztiak onartu ziren froga gisa. 

AVITRANS elkarteak proposatutako agiri-froga ere onartu zen. Hortaz: 

– Gobernuaren Ordezkariordetzari ofizioa bidali zitzaion honako hau ziurtatu zezan: 

1988tik 2011ra bitartean Gipuzkoako Lurralde Historikoan terrorismo-ekintzengatik erre 

edo hondatutako autobusen kopurua. 
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– Eusko Jaurlaritzari (Garraio Saila) ofizioa bidali zitzaion bidaiarien errepide bidezko 

garraio-elkarteek 1988tik 2010era bitartean tarifak jartzeko zer esku-hartze zuten 

ziurtatzeko, eta bilera haien aktak ere egiten zituzten jakiteko (eta, hala bada, kopiak 

igortzeko). 

CUADRA sozietateak proposatutako honako froga hauek onartu ziren: 

– Hiriarteko garraio-zerbitzuen defizita (Lurraldebus). 

– Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren txostena, autobus bidezko garraioak 

Gipuzkoan duen garrantziari buruzkoa. 

– Eusko Jaurlaritzaren kontratu honen lizitazioaren espedientea: «Hezkuntza Sailaren 

mende dauden ikastetxe publikoetarako, gidaria barne, bederatzi jarleku baino 

gehiagoko ibilgailu bidezko eskola-garraio zerbitzua, 2017/2018 eta 2018/2019 

ikasturteetarako (SE/06/17) - 2. lotea Gipuzkoa (izapidetzen eta proposamen 

ekonomikoak berriki irekita)». 

Hartarako, errekerimenduak helarazi zitzaizkien GFAri (20.509-20.510 bitarteko 

folioak), Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari (20.503-20.504 bitarteko 

folioak) eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari (20.513-20.514 bitarteko 

folioak). 

HERRIBUS, EKIALDEBUS, IPARBUS, AUTOCARES INTERURBANOS 

sozietateek eta F.R.A. pertsona fisikoak proposatutako froga onartu zen: 

– Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko Terrorismoaren Ekonomiako Katedrari 

(Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea) ofizioa bidali zitzaion honako datu hauek 

ematen zituen txostena egiteko (20.507-20.508 bitarteko folioak): 

– Gipuzkoan kale borrokaren ondorioz 1977tik aurrera, hau da, AVITRANS 

sortu zen urtetik aurrera, erretako autobusen kopuruari buruzko datuak. 

– Sute horiek eragindako galera ekonomikoaren datuak. 

– Gipuzkoan ETAren eta kale borrokaren jarduera terroristaren ondorioz 

bidaiarien garraio-jarduera garatzearen gainkostuari buruzko datuak. 

UNITRAVEL sozietatearen ordezkaritzak proposatutako froga hau ere onartu 

zen: 

– Dokumentu bidezko froga bat, hau da, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza 

Politika eta Kultura Sailaren Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzari ofizioa 

bidaltzea, 2007ko irailetik 2008ko ekainera bitarteko aldiarekin lotuta, C06/004/2008 

kontratazio-espedienteari buruzko kontratuaren aurretik G-020-11 ibilbiderako Unitravel 

Autocares SL sozietatearekin sinatutako kontratua bidal zezan (20.513-20.514 bitarteko 

folioak). 

– Dokumentu bidezko froga bat, hau da, San Luis La Salle ikastetxeari (Guardaplata 16, 

Bidebieta, 20016 Donostia) ofizioa igortzea, ikasleen garraio-zerbitzua ematen duen 

autobus-enpresaren nortasuna eta zerbitzu hori zein urtetatik ematen duen adierazten 

duen ziurtagiria bidal dezan (20.505-20.506 bitarteko folioak). 

Hilabeteko epea ezarri zen errekerimendu horiek gauzatzeko, eta prozedura 

ebazteko legez aurreikusitako gehieneko epea etenda gelditu zen 
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errekerimenduak jakinarazten zirenetik hartzaileek behar bezala bete arte 

igarotako denboran. 

31. 2017ko abuztuaren 14an beste probidentzia bat eman zen AUIF sozietateak 

proposatutako frogari zegokionez, eta hau erabaki zen: 

– AUIF sozietateak proposatutako frogak egitea onestea, eta errekerimenduak 

bidaltzea: 

– Segurtasun Sailari, bidaiari-autobusak erretzeagatik eta antzeko beste ekintza 

terrorista batzuengatik Euskadin 1988tik orain arte egindako atestatuen berri emateko. 

– Eusko Jaurlaritzako Garraio Zuzendaritzari, Euskadiko Garraioaren Behatokiaren 

berri eman dezan haren sorrerari, osaerari, mendekotasunari, egiturari eta eginkizunei 

dagokienez, eta bidaiarien garraioaren modalitate guztien arloan egindako azterlanei 

buruz, eta oso bereziki, kostuei buruz, baita Eusko Jaurlaritzako hezkuntza Sailarekin 

duen lankidetzari buruz ere. 

– Gobernuaren Ordezkaritzari egindako errekerimenduari dagokionez, hori betetzat jo 

zen Gobernuaren Gipuzkoako Ordezkariordetzari 2017ko abuztuaren 9ko probidentzia 

betez eginiko informazio-eskaeraren bidez. 

– Prozedura hau ebazteko legez aurreikusitako gehieneko epea etenda gelditu zen 

errekerimenduak jakinarazten direnetik hartzaileek behar bezala bete arte igarotako 

denboran (20.516-20.519 bitarteko folioak). 

32. 2017ko abuztuaren 23an instrukzioak sei probidentzia eman zituen 

enpresek alegazio-idazkietan emandako informazioaren konfidentzialtasunari 

buruz, baita eskatutako negozio-bolumenari buruz ere. Enpresen negozio-

bolumenaren banakapenaren konfidentzialtasuna onetsi zen, ez, ordea, kopuru 

osoarena, erregistro publikoetan eskuragarri dagoen informazioa baita. 

Enpresen merkataritza-estrategiarekin eta haien prezioekin lotutako 

informazioaren konfidentzialtasuna ere onetsi zen, administrazio-espedienteko 

20.524-20.550 bitarteko folioetan jasota dagoen emaitzarekin. 

33. 2017ko irailaren 8an AVITRANS sozietateari bazkideen negozio-bolumena, 

2016ko abenduaren 31koa, eskatu zitzaion, LDLren 63. artikuluaren 

ondorioetarako (20.583-20.584 bitarteko folioak). AVITRANSek 2017ko irailaren 

29an erantzun zuen; hala bada, bazkideen negozio-bolumenaren daturik ez 

zuela esan zuen, ez baititu horiek ezagutu behar, eta 2016ko abenduaren 31ko 

bazkideen zerrenda eman zuen (20.662-20.663 bitarteko folioak). 

34. 2017ko irailaren 9an LEAren helbide elektronikora (infocompetencia) 

Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko Terrorismoaren Ekonomiako Katedraren 

idazki bat iritsi zen, abuztuan egindako txosten-eskaerari erantzuten ziona. 

Erantzun hori administrazio-espedienteko 20.585. folioan jasota dago. Labur 

esanda, aipatutako katedrarik ez dagoela 2014tik adierazten zuen, ez dagoela 
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eskatutako aldi osoaren daturik, eskatutako informazioari erantzuteko 70.000 € 

inguruko kostuko txosten bat egin beharko zela eta 7 hilabete edo beharko 

zirela egiteko; halere, txosten horrek ezin izango zion erantzun eskatutako 

informazioari, horri buruzko estatistika-informazio fidagarririk ez dagoelako. 

Halaber, Ertzaintzara eta Poliziako Zuzendaritza Nagusira jotzea eta bidaiarien 

errepide bidezko garraio-enpresei beraiei galdetzea gomendatu zuten idazkian. 

35. 2017ko irailaren 11n San Luis La Salle Ikastetxeak igorritako idazki bat 

sartu zen LEAren erregistroan. Idazkiak egindako eskaerari erantzuten zion eta 

zehazten zuen 2010eko irailetik gaur egun arte eskola-garraioko zerbitzua 

COMPAÑÍA NAVARRA DE AUTOBUSES SAk (CONDA) eman duela eta 

aurretik UNITRAVELek ematen zuela (20.587. folioa). 

36. 2017ko irailaren 11n bertan Gipuzkoako Gobernuaren Ordezkariordetzaren 

idazki bat sartu zen, egindako eskaerari erantzuten ziona. Idazki horretan 

eskatutako daturik ez zutela adierazi zuten, eta, ondorioz, informazio hori 

Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoari eskatu ziotela. Azken horrek 

1995etik aurrerako datuak baino ez zituela erantzun zuen eta aipatutako aldian 

(1995-2011) 226 espediente izapidetu zutela, eta 5.057.028 euroko zenbateko 

nominala zutela (20.587. folioa). 

37. Halaber, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak 2017ko irailaren 11n 

erantzun zion errepide bidezko garraio publikoaren eraginari buruz egindako 

eskaerari. Txostena nagusiki erabilera orokorreko bidaiarien garraio publiko 

erregularrari buruzkoa da, eta 20.588. eta 20.589. folioetan jasota dago. 

38. CUADRA sozietateak idazki bat aurkeztu zuen 2017ko irailaren 13an, eta 

froga bat proposatu zuen Irungo bidaiarien hiriko garraio-zerbitzuaren 

lizitazioarekin lotuta. Proposamen hori ezetsi zen zehapen-espedienteari 

hasiera eman ondorengo eta zehazteko pleguan adierazitako egitateen 

ondorengo beste egitate bat zela iritzita (horiek baino ez dira kontuan hartu 

behar LDLren 50. artikuluan agindutakoarekin bat etorriz). 

39. 2017ko irailaren 21ean, Eusko Jaurlaritzako Garraio Sailburuordetzari 

Euskadiko Garraio Behatokiarekin lotuta egindako eskaeraren erantzuna jaso 

zen. Aipatutako Behatokiaren eginkizunak azaldu dituzte idazki horretan, eta 

errepideko autobus bidezko pertsona-garraioaren ustiapen-kostuen simulatzaile 

bat dagoela. Haren webgunerako esteka ere eman dute (20.604. eta 20.605. 

folioak). 
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40. Egun berean aipatutako Sailburuordetzak Garraio Plangintzaren 

Zuzendaritzaren bitartez aplikatu beharreko araudia aipatu zuen bidaiarien 

errepide bidezko garraio-elkarteek tarifak zehaztean zer esku-hartze zuten 

galdetzen zuen eskaerari zegokionez. Gainera, erreferentziako tarifak 

arautzeko garraio-elkarteekin egindako bileren akten kopia ere erantsi zuen. 

Bilera horietan foru-aldundiek ere parte hartzen zuten. Bilera horietan M.G.O.k 

parte hartu ohi zuen, eta, batzuetan, baita F.R.A.k eta A.A.k ere (20.606-20.654 

bitarteko folioak). 

41. 2017ko irailaren 21ean, UNITRAVELen negozio-bolumenaren 

konfidentzialtasunari buruzko probidentzia eman zen (20.655-20.658 bitarteko 

folioak). 

42. 2017ko irailaren 25ean, GFAren idazki bat jaso zen LEAren erregistroan. 

Idazki horren bidez hiriarteko garraio-zerbitzuen defizitari buruz eginiko 

eskaerari erantzun zioten. Aipatutako idazkian adierazi zuten 2015ean (itxitako 

azken ekitaldia) enpresa emakidunei 30.716.119,31 euro ordaindu zizkietela 

(20.660. folioa). 

43. 2017ko urriaren 10ean, LEAn Segurtasuneko sailburuordearen idazkia jaso 

zen. Autobusen aurkako ekintzen zerrenda bat (urteen arabera) zegoen 

aipatutako idazkian. Era horretan erantzun diote abuztuaren 14an egindako 

eskaerari, hau da, bidaiarien autobusak erretzeagatik eta antzeko beste ekintza 

batzuengatik Euskadin 1988tik ordura arte egindako atestatuen berri emateko 

eskaerari. Idazkian 1988tik ordura arte 345 ekintza izan direla zehaztu dute 

(20.696-20.732 bitarteko folioak). 

44. 2017ko urriaren 10ean ere jaso zen Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren 

aldetik xede hau duen kontratuaren espedientea (SE-06-17, 2. lotea, 

Gipuzkoa): Hezkuntza Sailaren mende dauden ikastetxe publikoetarako, gidaria 

barne, bederatzi jarleku baino gehiagoko ibilgailu bidezko eskola-garraio 

zerbitzua, 2017/2018 eta 2018/2019 ikasturteetarako (20.733-22.571 bitarteko 

folioak). 

45. Etetea kentzeko probidentzia eman zen 2017ko urriaren 10ean, eta 

prozeduraren gehieneko epea 2018ko urtarrilaren 9an ezarri zen (22.604-

22.606 bitarteko folioak). 

46. Instrukzio-aldia ixtea erabakitzen zuen probidentzia egin zen 2017ko 

urriaren 11n (22.607-22.609 bitarteko folioak). 
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47. LEAko Ikerketa Zuzendaritzak (hemendik aurrera, IZ) ebazpen-

proposamena eman zuen 2017ko urriaren 23an. Horren bidez, espedientean 

ikertutako garraio-segmentu guztietatik (hiriko garraio erregularra, hiriarteko 

garraio erregularra, garraio erregular berezia eta eskatu ahalako garraioa) 

garraio erregular bereziko eta eskatu ahalako garraioko merkatuetan zehatzea 

proposatzen da, ez baitira lehiaren aurkako jardunbideak frogatu udal-

mugarteko erabilera orokorreko bidaiarien garraio-zerbitzu erregularrean (hiriko 

garraioa) eta erabilera orokorreko bidaiarien hiriarteko garraio-zerbitzu 

erregularrean (hiriarteko garraioa).  

47. Aipatutako ebazpen-proposamena urriaren 24an jakinarazi zitzaien 

interesdunei, eta 15 eguneko epea eman zitzaien alegazioak egiteko, LDLren 

50.4 artikuluan xedatutakoa betez. Alegazioak egiteko epea 2017ko azaroaren 

17an amaitu zen, eta epearen barruan jaso ziren alegazio guztiak. 

48. 2017ko azaroaren 28an, IZk administrazio-espedientea igorri zion LEKri, 

ebazpen-proposamenarekin eta alderdiek aurkeztutako alegazioak aztertzen 

zituen txostenarekin batera. 

II. ENPRESEN ETA ERAKUNDEEN DESKRIBAPENA 

48. GIPUZKOAKO BIDAIARIEN HIRIARTEKO GARRAIOKO ENPRESA-

ELKARTEA (AVITRANS) (IFK: G20058541), egoitza Katalina Erauso 16 ES, 

Donostia (Gipuzkoa) helbidean duena, 1977ko maiatzaren 28an eratu zen, eta 

estatutuak 1977ko ekainaren 3an erregistratu zituen Sindikatu Harremanen 

Ministerioko Estatutuen Gordailuko Bulegoan. 

Elkarte horretan egoitza eta jarduerak Gipuzkoan dituzten bidaiarien autobus 

bidezko hiriarteko garraio-zerbitzu publikoak ematen dituzten enpresa pribatuak 

biltzen dira, eta sektoreko interes profesionalak eta orokorrak defendatzeko 

sortu zen (Estatutuen 1. eta 4. artikuluak). 

AVITRANS elkarteak organo hauek ditu: Batzar Nagusia, hau da, kide diren 

enpresa guztiak barne hartzen dituen organo gorena (13. artikulua), eta 

Zuzendaritza Batzordea, elkartearen zuzendaritza, gobernu eta administrazioaz 

arduratzen dena; azken horrek 11 kide ditu (21. eta 22. artikuluak). 

Elkartean 47 enpresa zeuden 2016ko maiatzaren 13an, eta 517 ibilgailu zeuden 

guztira; horietatik % 52 (271 ibilgailu) zerbitzu erregularretara daude atxikita, 

eta gainerako % 48a eskatu ahalako zerbitzuetara. 
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M.G.O., AUTOBUSES GARAYAR enpresaren lege-ordezkaria, da 

AVITRANSeko presidentea gutxienez duela 27 urtetik2. Euskobuseko 

presidentearen kargua ere bete du. 

49. AUTOBUSES INTERURBANOS SA (INTERURBANOS) (IFK: A20036703), 

egoitza Txiplau industrialdea 29, Hondarribia (Gipuzkoa) helbidean duena. 

AVITRANSeko kidea da 1977tik. 

Enpresa horren akziodun dira HERRIBUS eta AUIF % 1,39ko partaidetzarekin, 

hurrenez hurren. Halaber, INTERURBANOSek EKIALDEBUSeko partaidetzen 

% 20aren jabetza ere badu. 

INTERURBANOSek bidaiarien errepide bidezko garraio-operadorearen 

jarduera 2011ko otsailaren 28an amaitu zuen. Ez du autobusik. 

Azkenik, enpresa horrek Hondarribia-Donostia emakidaren zerbitzua eman 

zuen 2011ko otsailaren 28ra arte. 

50. ALUSTIZA BIDAIAK SL (ALUSTIZA) (IFK: B20425435), egoitza Juan 

Etorle 11, Aia (Gipuzkoa) helbidean duena. Hamabost autobus ditu. 

AVITRANSeko kidea da 1977tik. 

2014ko abuztuan ABEE bat osatu zuen ALDALUR ANAIAK SL eta BARRIO 

AUTOBUSAK SL enpresekin batera SE/10/14 eskola-garraio publikoko 

lehiaketarako. 

2015eko udan UTE ABA 2 izeneko ABEE bat osatu zuen ALDALUR ANAIAK 

SL eta BARRIO AUTOBUSAK SL enpresekin batera SE/14/2015 eskola-garraio 

publikoko lehiaketarako. 

ALUSTIZA BIDAIAK SL eskola-garraio publikoko hainbat ibilbideren 

adjudikaziodun izan da 2001/2002 ikasturtetik. 2014/2015 ikasturtetik aurrera 

enpresa horrek parte hartzen duen ABEEa izan da adjudikazioduna. 

2015/2016 ikasturtean eskola-garraio pribatuen 2 ibilbideren eta enpresa 

pribatu baten garraio-zerbitzua egin du. 

2008ko ekainetik 2012ko apirila arte LANDABUS izeneko proiektu pilotuaren 

zerbitzua egin zuen. Aiako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak partekatzen 

dute Aia-Orio-Zarautz ibilbidea egiteko proiektu hori. 

51. ARTEONDO AUTOBUSAK SL (ARTEONDO) (IFK: B20548079), egoitza 

Galtzada 4, Deba (Gipuzkoa) helbidean duena. Bederatzi autobus ditu. 

                                                 
2
 Espedientean (499. folioa) AVITRANSen 1990eko apirilaren 4ko akta bat jasota dago, eta 

kargu hori bazuen jada ordurako. 
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AVITRANS elkarteak emandako afiliazio-alten eta -bajen errolda historikoaren 

arabera, AVITRANSeko kidea da 1978tik. Gaur egun ANETRAko kidea ere 

bada. 

ARTEONDO AUTOBUSAK SL eta AUTOPULLMANS ARABA SL ABEEa sortu 

zuen 2014an eskola-garraio publikoa egiteko. 

ARTEONDO AUTOBUSAK SL eta AUTOPULLMANS ARABA SL ABEEa sortu 

zuen 2016an EUSKOTRENek adjudikatutako zerbitzuak egiteko. 

Hainbat kontratu sinatu ditu EUSKOTRENekin 2008tik gaur egun arte. 

ARTEONDO AUTOBUSAK SL Deba-Itziar-Lastur hiri-linearen adjudikazioduna 

da 1988tik 2008ra arte. 

Eskola-garraio publikoko eta hainbat enpresa eta ikastetxe pribaturen ibilbide 

batzuen zerbitzua egiten du. 

52. AUTOBUSES GARAYAR SA (GARAYAR) (IFK: A20062345), egoitza 

Jauregi 17, Hernani (Gipuzkoa) helbidean duena. Hemezortzi autobus ditu. 

Enpresa horrek TOLOSALDEABUSaren kapital sozialaren % 25eko 

partaidetza, PESA BIZKAIA SAren kapital sozialaren % 4,258koa eta PESAren 

% 3,9675ekoa ditu. AVITRANSeko kidea da 1976tik. 

GARAYAR Pikoaga-Hernani-Donostia y Andoain-Urnieta-Hernani-Donostia 

erabilera orokorreko zerbitzu erregularreko lineen emakidaduna da 1980tik, 

baita haren ondorio den Andoain-Ospitalegunea linearena ere. Linea horiek 

Buruntzaldeko 7-MO-53-2014 emakidaren barruan zeuden; haren lizitazioa ez 

zen adjudikatu, GFAk bitan kendu baitzuen, egitateak zehazteko pleguaren 49. 

zenbakian adierazten zen moduan. 

Gaur egun ez dute eskola-garraio publikoko ibilbiderik baina bai egin duela era 

horretako garraio-zerbitzua bi ibilbidetan 2014ra arte. 

GARAYAR enpresak, orobat, ez du beste enpresa batzuetarako erabilera 

bereziko zerbitzu erregularrik eman (enpresa eta ikastetxe pribatuetarako, 

adibidez). 

Gainera, TOLOSALDEABUS, GARAYAR sozietatearen partaidetza duen 

enpresa, Tolosaldeko erabilera orokorreko bidaiarien garraio-zerbitzu 

erregularraren emakidaduna da (14-MO-95/2013); zerbitzu hori 2014ko 

abuztuaren 7an adjudikatu zuten 7 urtetarako. TOLOSALDEABUSek bai egiten 

duela eskola-garraioko zerbitzua Tolosaldeko hainbat ibilbidetan. 

53. AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA SL (LA GUIPUZCOANA) (IFK: 

B20526968), egoitza Ibaiondo 20, Azkoitia (Gipuzkoa) helbidean duena. 
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Hogeita bat autobus ditu. AVITRANSeko kidea da 1977tik, AVITRANS 

elkarteak emandako afiliazio-alten eta -bajen errolda historikoaren arabera. 

LA GUIPUZCOANA Urola Erdiko erabilera orokorreko bidaiarien garraio-

zerbitzu erregularraren emakidaduna da (8-MO-54/2014); zerbitzu hori 2015eko 

otsailaren 17an adjudikatu zuten 10 urtetarako. 

Enpresa horrek kontratu bat izan zuen EUSKOTRENekin 1990eko hamarkadan 

Azkoitia-Donostia, Azkoitia-Zarautz eta Azkoitia-Tolosa lineetan erabilera 

orokorreko zerbitzu erregularrak egiteko. 

LA GUIPUZCOANAk ez du inoiz parte hartu eskola-garraio publikoko 

lehiaketetan. 

2007tik 2011/2012 ikasturtera arte enpresa baterako erabilera bereziko garraio 

erregularreko zerbitzua egin zuen. 

Enpresa hori 2016tik Azkoitiko udalerriko hiri-garraioko zerbitzuaren 

emakidaduna da. 

54. AUTOCARES AIZPURUA SL (AIZPURUA) (IFK: B20044442), 1976an 

eratua, eta egoitza Osinalde industrialdea z.g., Usurbil (Gipuzkoa) helbidean 

duena. Hogeita hamahiru autobus ditu. Enpresa horrek PESA BIZKAIA SAren 

% 4,2259ko partaidetza, PESAren % 3,9675koa eta TOLOSALDEABUSaren 

% 25ekoa du. AVITRANSeko kidea da 1977tik. 

Eskola-garraio publikoko hainbat ibilbideren adjudikazioduna izan da 1991/1992 

ikasturtetik gaur egun arte Bidasoa Behea, Buruntzaldea, Debabarrena/Urola 

Kosta eta Tolosaldea eskualdeetan. 

Osakidetzako langileak ospitale-konplexura garraiatzeko zerbitzua egin zuen 

1998-1999 aldian. 

Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren garraio-zerbitzua egin du 2005etik gaur egun 

arte. 

Udalekuak programaren garraio-zerbitzuaren adjudikazioduna izan da 1990etik 

gaur egun arte. 

Enpresa horrek EUSKOTRENeko trenbide-zerbitzuaren ordezko zerbitzuak 

egin ditu 2003-2009 aldian eta 2011n. 

Hainbat enpresa eta ikastetxe pribaturen garraioa egin du. 

Gainera, TOLOSALDEABUS, AIZPURUA sozietatearen partaidetza duen 

enpresa, Tolosaldeko erabilera orokorreko bidaiarien garraio-zerbitzu 

erregularraren emakidaduna da (14-MO-95/2013); zerbitzu hori 2014ko 

abuztuaren 7an adjudikatu zuten 7 urtetarako. Halaber, TOLOSALDEABUSek 

eskola-garraioko zerbitzua egiten du Tolosaldeko hainbat ibilbidetan. 
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55. AUTOCARES ALDALUR ANAIAK SL (ALDALUR) (IFK: B20402103), 

egoitza Izarraitz 1, Azkoitia (Gipuzkoa) helbidean duena. Hamaika autobus ditu. 

AVITRANS elkarteko kidea izan zen 1977tik 2014ko abendura arte. 

ALDALUR Urola Azkoitiko bidaiarien hiriko garraio-zerbitzu erregularraren 

emakidaduna da; zerbitzu hori 2014ko abuztuaren 7an adjudikatu zuten 10 

urtetarako. 

Enpresa horrek hainbat ikastetxe pribatu eta enpresaren erabilera bereziko 

garraio erregularra egiten du. 

Ikastetxe publikoen hainbat ibilbideren garraio-zerbitzua egin du. Hainbat 

ibilbide adjudikatuta ditu 2014tik ALUSTIZA eta BARRIO AUTOBUSAK SL 

enpresekin osatutako ABEErekin. 

56. AUTOCARES DÍEZ SA (DÍEZ) (A20094611), egoitza Mundaiz bidea 24, 

Donostia (Gipuzkoa) helbidean duena. Hamahiru autobus ditu. AVITRANSeko 

kidea da 1977tik. 

Enpresa horrek hainbat ABEE eratu ditu lizitazio publiko bidez adjudikatutako 

kontratuak gauzatzeko.  

DIEZ eta LANCHAS BUS SL enpresek osatutako ABEEa adjudikaziodun 

gertatu da Osakidetzak langileak Donostia ospitale-konplexura eramateko 

lizitatutako garraio-zerbitzuaren kontratuan 2002tik. 

Halaber, 2011ko uztailaren 22an ABEE bat osatu zuen ALSA taldearekin batera 

eskola-garraiorako, eta 2014ko azaroaren 3an ABEE bat osatu zuen 

AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA SA sozietatearekin EHUren 

lehiaketarako. 

DIEZ eskola-garraio publikoko hainbat ibilbideren adjudikaziodun gertatu da 

Bidasoa Behea/Oiartzualdea eskualdean eta Donostian 2002tik, bai bakarrik bai 

ABEE bat eratuta. 

57. AUTOCARES HERMANOS ESCUDERO SL (ESCUDERO) (IFK: 

B20051074), egoitza Loiolako Inazio Hiribidea 10, Azpeitia (Gipuzkoa) 

helbidean duena. Hiru autobus eta mikrobus bat ditu. ULACIA enpresarena da 

2001etik % 96,94an, eta gainerako % 3,06 hori ULACIAren hiru bazkideren 

jabetza da. 

AVITRANSeko kidea da 1982tik. 

Eskola-garraio publikoaren adjudikazioduna izan da; ibilbide bat izan du 

2001etik 2009ra arte, eta bi ibilbide 2010etik 2014ra arte. 
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Gaur egun eskola-garraio pribatuko erabilera bereziko garraio-zerbitzu 

erregular bat egiten du. 

58. AUTOCARES IPARRAGUIRRE SL (IPARBUS) (IFK: B20078242), egoitza 

Zelaimusu 16, Oiartzun (Gipuzkoa) helbidean duena. Hamahiru autobus ditu. 

HERRIBUSek du haren kapital sozialaren % 34,31eko partaidetza. 

AVITRANSeko kidea da 1976tik. 

IPARBUSek Oiartzungo bidaiarien hiri-zerbitzua eman zuen 2009tik 2012ra 

arte; orduan beste lehiaketa bat atera zuen Oiartzungo Udalak, eta 

HERRIBUSek parte hartu bazuen ere, adjudikazioduna CUADRA izan zen. 

Eskola-garraio publikoko hainbat ibilbideren zerbitzua egin du 2004tik. Ikastetxe 

pribatuen eta enpresen hainbat garraio-zerbitzu ere egin ditu. 

F.R.A.k honako kargu hauek izan ditu IPARBUSen: ahalordeduna (2007-2017), 

administratzaile solidarioa (gutxienez 2007-2015 aldian) eta administratzaile 

bakarra (2015-2017). HERRIBUSen honako kargu hauek izan zituen: idazkari 

kontseilari delegatua (1992), administratzaile solidarioa (gutxienez 2007tik 

2013ra) eta gaur egun enpresaren administratzaile bakarra da (2013-2017). 

EKIALDEBUSeko administratzaile solidarioa izan zen 2010etik 2017ra. 

TOLOSALDEABUSen ordezkaria izan da, eta enpresa horretan kargu aktiboren 

bat du oraindik, HERRIBUSek TOLOSALDEABUSeko akzioen % 25 baititu. 

ZARAUZKO HIRIBUSA SLren administratzaile solidarioa ere bada 2013tik. 

AUTOBUSES INTERURBANOS SAren kontseilari delegatua da 2015etik, eta 

ahalordedun solidarioa gutxienez 2007tik aurrera. AVITRANSeko Zuzendaritza 

Batzordeko kidea izan da gutxienez 1997tik aurrera. 

59. AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA SL (AUIF) (IFK: 

B20038949), 1967an eratu zen, eta egoitza Irule 5, Irun (Gipuzkoa) helbidean 

du. Hogeita bost autobus ditu. Enpresa horrek PESA EKIALDEBUS SAren 

% 35eko partaidetza, TOLOSALDEABUSaren % 25ekoa eta 

INTERURBANOSaren % 1,39koa ditu. AVITRANSeko kidea da 1977tik. 

AUIF Irungo bidaiarien hiriko garraio-zerbitzuaren emakidaduna da; 2006ko 

irailaren 27an adjudikatu zitzaion 10 urtetarako, eta urtebetez luzatu da 2017ko 

abenduaren 31ra arte. 

Gainera, eskola-garraioko hainbat ibilbideren adjudikaziodun ere izan da 

Bidasoa Behea/Oiartzualdea eskualdean 2009/2010 eta 2013/2014 ikasturte 

bitartean. 2014/2015 eta 2015/2016 ikasturteetan bi ibilbideren adjudikaziodun 

izan da. 

Gainera, TOLOSALDEABUS, AUIF sozietatearen partaidetza duen enpresa, 

Tolosaldeko erabilera orokorreko bidaiarien garraio-zerbitzu erregularraren 



 
 

 22 

emakidaduna da (14-MO-95/2013); zerbitzu hori 2014ko abuztuaren 7an 

adjudikatu zuten 7 urtetarako. Halaber, TOLOSALDEABUSek eskola-garraioko 

zerbitzua egiten du Tolosaldeko hainbat ibilbidetan. 

EKIALDEBUS, AUIF sozietatearen partaidetza duen enpresa, orobat, Bidasoa 

Behea/Oiartzualdea eskualdeko erabilera orokorreko bidaiarien garraio-zerbitzu 

erregularraren emakidaduna da (LUR-E-01); zerbitzu hori 2011ko otsailaren 

22an adjudikatu zuten 10 urtetarako. 

AUIFek 2012ko abendura arte egin zuen enpresa pribatu bateko langileen 

garraio-zerbitzua. 

60. AUTOCARES URPA SL (URPA) (IFK: B20380127), egoitza 55 

Industrialdea, Urbilluts auzoa, 4. eraikina, Andoain (Gipuzkoa) helbidean duena. 

Enpresa horrek (9 autobus) AUTOBUSES AGOTE SL enpresa filial gisa izan 

zuen 2003tik 2012ra arte. AVITRANSeko kidea izan da 1988tik 2015era arte, 

AVITRANS elkarteak emandako afiliazio-alten eta -bajen errolda historikoaren 

arabera. 

URPA Andoaingo bidaiarien hiriko garraio-zerbitzuaren emakidaduna da 

1980tik aurrera. Gainera, URPA eskola-garraio publikoko hainbat ibilbideren 

adjudikaziodun izan da Buruntzaldea eta Tolosaldea eskualdeetan. 

EHUren Gipuzkoako campuseko zentro, zerbitzu eta sailetarako garraio-

zerbitzuaren adjudikazioduna izan zen 2016an. 

61. BENGOETXEA AUTOBUSAK SA (BENGOETXEA) (IFK: A20192340), 

egoitza Egiburuberri industrialdea 6-2, Errenteria (Gipuzkoa) helbidean duena. 

Zortzi autobus eta mikrobus bat ditu. AVITRANSeko kidea da 1977tik. 

Enpresa hori eskola-garraio publikoko ibilbide baten adjudikazioduna da 1996tik 

gaur egun arte. 

Enpresa pribatu baterako garraio-zerbitzua egin zuen 1975etik 2006ra arte, eta 

1974tik gaur egin arte ikastetxe pribaturako garraio-zerbitzua egiten du. 

62. COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN SEBASTIÁN A 

TOLOSA SA (TSST) (IFK: A50001163), 1904an eratua, eta egoitza Apaor 2 - 

Zubietako Garraio Gunea, Donostia (Gipuzkoa) helbidean duena. Hogeita sei 

autobus ditu. AVITRANSeko kidea da 1977tik. 

TSST sozietateak 1988 baino lehenagotik ustiatzen ditu Donostia, Lasarte eta 

Zubietaren eta Donostia eta Tolosaren arteko hiriarteko autobus-lineak. Linea 

hori 7-MO-53/2014 lizitazioan sartu zen (Tolosa, N-1, Buruntzaldea eta 

Donostiarekiko loturak); 2015eko urtarrilaren 28an jakinarazi zen, eta TSSTk 
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eskaintza aurkeztu zuen GARAYAR eta HASA sozietateekin taldea osatuta. 

Lizitazio hori, halere, ez zen adjudikatu, hainbat arrazoirengatik indargabetu 

baitzen, adierazi bezala. Horrenbestez, TSSTk aipatutako hiriarteko lineak 

egiten ditu oraindik. 

Donostia-Asteasu eta Asteasu-Tolosa emakidak ustiatu zituen 14-MO-95/2013 

lizitazioa (Tolosaldea) TOLOSALDEABUS sozietateari adjudikatu arte. 

Lasarte-Oriako bidaiarien hiriko garraio-zerbitzuaren emakidaduna da; 2012ko 

abuztuaren 23an adjudikatu zitzaion 10 urtetarako. 

Lasarte-Oriako eguneko zentrorako erabiltzaileen garraioa egin zuen 2004tik 

2011ra bitartean, udal horrek lizitatutako emakidaren bitartez. 

Ez du emakidarik izan eskola-garraioaren arloan (ez publikoa ez pribatua). 

63. EKIALDEBUS SL (EKIALDEBUS) (IFK: B75024638), egoitza Txiplau 

industrialdea 29-32, Hondarribia (Gipuzkoa) helbidean duena. Berrogeita sei 

autobus ditu. AVITRANSeko kidea da 2011tik. 

EKIALDEBUSen enpresa hauek dute partaidetza: HERRIBUS (% 45), AUIF 

(% 35) eta INTERURBANOS (% 20). 

EKIALDEBUS Bidasoa Behea eta Oiartzualdea eskualdeetan eta 

Donostiarekiko loturetan bidaiarien errepide bidezko hiriarteko garraio-zerbitzu 

publiko erregularraren eta erabilera orokorrekoaren emakidaduna da (LUR-E-

01). Zerbitzu hori 2011ko otsailaren 22an adjudikatu zitzaion 10 urtetarako. 

64. GOIERRI BUS SL (GOIERRIBUS) (IFK: B20342283), egoitza Lau Bide 14, 

Legazpi (Gipuzkoa) helbidean duena. Hemezortzi autobus ditu. Ez du akzio- 

edo sozietate-loturarik sektoreko beste enpresa batzuekin. AVITRANSeko 

kidea da 2001etik. 

GOIERRI BUS SL eta AUTOPULLMANS ARABA SL ABEEa sortu zuten 

2012ko uztailean eskola-garraio publikoko lehiaketara aurkezteko. 

2014/2015 ikasturtetik gaur egunera arte eskola-garraio publikoko ibilbide bat 

egiten dute GOIERRI BUS SL eta AUTOPULLMANS ARABA SL ABEErako. 

Eskola-garraio publikoko hainbat ibilbide egiten ditu 2005/2006 ikasturtetik 

aurrera Debagoiena, Buruntzaldea eta Goierri eskualdeetan. 

Eskatu ahalako garraioan jarduten du, eta hainbat bezero pribatu ditu (enpresak 

eta ikastetxeak, besteak beste). 

65. GOIERRIALDEA SL (GOIERRIALDEA) (IFK: B20587325), 1997an eratua, 

eta egoitza Gudugarreta auzoa z.g., Beasain (Gipuzkoa) helbidean duena. 
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Hamasei autobus ditu linea erregularretarako eta hamaika eskola-lineetarako. 

Ez du loturarik garraioaren sektoreko beste enpresa batzuekin. AVITRANSeko 

kidea da 1997tik, AVITRANS elkarteak emandako afiliazio-alten eta -bajen 

errolda historikoaren arabera. 

Goierriko eskualdeko hiriarteko eremuko emakida adjudikatu zitzaion 1997an. 

GOIERRIALDEA Goierriko erabilera orokorreko bidaiarien garraio-zerbitzu 

erregularraren emakidaduna da gaur egun (13-MO-95/2013); zerbitzu hori 

2015eko otsailaren 9an adjudikatu zuten 7 urtetarako. 

Enpresa hori Goierriko eskola-garraio publikoko hainbat ibilbideren 

adjudikaziodun izan da 2004/2005 ikasturtetik. 

Langileen eta ikasleen kolektibo banaren garraio erregular bereziko zerbitzua 

ere egiten du. 

66. GURE BUS SAL (GUREBUS) (IFK: A20402681), egoitza Irurtzun 6 behea 

– Sagasti industrialdea 6-B, Lezo (Gipuzkoa) helbidean duena. Zortzi autobus 

ditu. AVITRANSeko kidea da 2000tik. 

Enpresa horrek garraio bereziko kontratu bat izan zuen Debagoieneko 

Mankomunitatearekin 2002tik 2014ra arte. 

Bezero pribatuak ere baditu (enpresak eta ikastetxeak). 

67. HERRIBUS SL (HERRIBUS) (IFK: A20215414), 1989an eratua, eta egoitza 

Zelaimusu 16, Ugaldetxo industrialdea, Oiartzun (Gipuzkoa) helbidean duena. 

Zazpi autobus ditu. AVITRANSeko kidea da 1988tik. 

Enpresa horrek IPARBUSaren % 34,31ko partaidetza, EKIALDEBUSaren 

% 24koa eta INTERURBANOSaren % 1,39koa du. 

Oiartzun eta Pasai Donibanetik Errenteria eta Donostiarainoko bidaiarien 

errepideko hiriarteko zerbitzu publikoa eman zuen 1990/03/01etik 2011/02/28ra. 

Errenteriako hiri-zerbitzua emateko deitu dituzten hiru lehiaketen 

adjudikazioduna izan da 1990etik. Zerbitzu horren adjudikazioduna da 2014ko 

otsailaren 21etik 10 urtetarako. 

68. HIJOS DE ANTONIO AREIZAGA SA (HASA) (IFK: A20020699), egoitza 

Martutene pasealekua 3, Donostia (Gipuzkoa) helbidean duena. Hamaika 

autobus ditu. 

PESAren filiala da, partaidetza osoa baitu. AVITRANSeko kidea da 1988tik. 

PESAk 2011n eskuratu zuenetik hiriarteko linea erregularreko bi zerbitzu 

ematen ditu: Hernani-Astigarraga-Martutene-Donostia eta Hernani-Astigarraga-
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Donostia / Astigarraga-Donostia. Linea horiek Buruntzaldeko 7-MO-53-2014 

emakidaren barruan zeuden; haren lizitazioa ez zen adjudikatu, GFAk bitan 

kendu baitzuen, adierazi dugun bezalaxe. 

69. APAOLAZA AUTOBUSAK SL (APAOLAZA) (IFK: B20800884), egoitza 

Matxinporta kalea 34, Urretxu (Gipuzkoa) helbidean duena. Hamabost autobus 

ditu. AVITRANSeko kidea da 2004tik. 

Eskola-garraio publikoko hainbat ibilbideren adjudikazioduna izan da: 4 ibilbide 

2003/2004-2005/2006 ikasturte bitartean, 5 ibilbide 2006/2007-2013/2014 

ikasturte bitartean eta 3 ibilbide 2014/2015-2015/2016 ikasturte bitartean. 

Erabilera bereziko hainbat zerbitzu erregular egiten ditu enpresa baterako eta 

hiru ikastetxe pribatutarako. 

70. LEINTZ GARRAIOAK SL (LEINTZ) (IFK: B20681714), egoitza Musakola 

auzoa 20, Arrasate (Gipuzkoa) helbidean duena. PESAren filiala da 2003tik. 

Hamabi autobus ditu eta AVITRANSeko kidea da 2000tik. Arrasateko eta 

Etxebarriko (Bizkaia) hiri-garraioko zerbitzuaren titularra da. Basauriren eta 

Etxebarriko metro-geltokiaren arteko zerbitzuaren titularra izan zen 2007tik 

2010era arte. 

71. EUSKO TRENBIDEAK SA (EUSKOTREN) SOZIETATE PUBLIKOA (IFK: 

A48136550), 1982an eratua, egoitza soziala Atxuri 6, 48006 Bilbo helbidean 

duena. Hogeita hamazazpi autobus ditu Gipuzkoako Lurralde Historikoan. 

Sozietate publiko horrek ez du akzio- eta/edo sozietate-loturarik bidaiarien 

errepide bidezko garraio-sektoreko beste enpresa batzuekin. 

Azkoitia-Zarautz-Donostia linearen emakidaduna zen 1988an, haren ustiapena 

LA GUIPUZCOANA (Azkoitia-Zarautz-Donostia) eta PESA (Zarautz-Donostia) 

enpresei azpierrentan emanda. 

Zarautzen eta Donostiaren arteko zerbitzu-prestazioari buruzko kontratua eten 

zuten 1994an, eta LA GUIPUZCOANA sozietatearekin hitzartu zuten Azkoitia, 

Azpeitia eta Zestoa herrien eta Donostiaren arteko zerbitzuak ematea. 

EUSKOTREN Urola Kostako emakidaren adjudikaziodun gertatu zen 1994an 

12 urtetarako. 

EUSKOTREN Debabarreneko emakidaren emakidadun izan zen 1995ean. 

Debabarrena-Urola Kosta eskualdeko erabilera orokorreko bidaiarien garraio-

zerbitzu erregularraren egungo emakidaduna da (9-MO-55/2014); zerbitzu hori 

2015eko otsailaren 11n adjudikatu zuten 10 urtetarako. 
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Garraio-zerbitzu publiko batzuen adjudikazioduna ez ezik, botere adjudikatzaile 

bat da, eta gaur egun kontratu-harremana du Gipuzkoako honako kontratu 

hauen adjudikazioengatik: Eibar-Elgeta Taxibuseko zerbitzua Raúl Diente 

Herrerarekin eta Aizarnazabal-Zumaia/Zestoa eta Ondarroa/Mutriku-Zumaia 

zerbitzuak ARTEONDO AUTOBUSAK SL eta AUTOPULLMANS ARABA SL 

sozietateek osatutako ABEErekin. 

72. TOLOSALDEA BUS SL (TOLOSALDEABUS) (IFK: B20477071), egoitza 

Donostia etorbidea 9, Tolosa (Gipuzkoa) helbidean duena. Hogei autobus ditu. 

Enpresa hori GARAYAR, HERRIBUS, AUIF eta AIZPURUA sozietateen jabetza 

da. AVITRANSeko kidea da 1994tik. 

TOLOSALDEABUS 2014ko abenduaren 21era arte Tolosaldeko eremu-

emakidaren barruko bidaiarien garraio erregularraren emakidaduna izan zen (1-

SP-521/2002). 

Gaur egun TOLOSALDEABUS Tolosaldeko bidaiarien errepide bidezko garraio 

publikoko hiriarteko zerbitzua emateko eremu-emakidaren titularra da (14-MO-

95/2013); zerbitzu hori 2014ko abuztuaren 7an adjudikatu zuten 7 urtetarako.  

Tolosako hiriko garraio-zerbitzuaren emakidaduna da 2005eko irailaren 1etik, 

10 urteko aldi baterako. 

Eskola-garraio publikoko zerbitzua egiten du Tolosaldeko sei ibilbidetan. 

Gainera, enpresa pribatu baterako garraio bereziko zerbitzua ere egiten du. 

73. TRANSPORTES PESA SA (PESA) (IFK: A20026084), egoitza Martutene 

pasealekua 3, Donostia helbidean duena. AVITRANSeko kidea da 1977tik. 

Lau enpresa filial hauek ditu: HASA (2011n eskuratuta), LEINTZ (2003ko 

azaroan eskuratuta) eta PESA ÁLAVA SL (partaidetza guztia) eta BONOPARK 

SL (partaidetzaren % 75). Azken biek ez dute autobusik3. 

PESAk partaidetza du honako hauetan: PESA BIZKAIA SA (kapitalaren % 10); 

BIOBIDE SL (% 2,50, PESA BIZKAIAren bidez); PESALUR SA (% 19,00, PESA 

BIZKAIAren bidez); ZARAUZKO HIRIBUSA SL (% 50). Autobusik ez duten 

enpresa hauetan ere badu partaidetzarik: BOOSTERBIKES SL (% 25) eta 

BILBOKO AUTOBUSEN TERMINALA (% 20), eta GASTEIZKO AUTOBUS-

GELTOKIA (% 20). 

                                                 
3
 BONOPARK SLren kapitalaren % 75eko partaidetza 2013ko uztailean eskuratu zuen PESAk, 

eta Donostiako bizikleta publikoaren zerbitzuaren emakidaduna bazen jada orduan. 
BONOPARK SLri Madrilgo bizikleta publikoen zerbitzuaren lehiaketa adjudikatu zitzaion 2013ko 
azaroan. 
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Hirurogeita hamabost autobus ditu, haren filial diren HASA eta LEINTZ 

enpresek, berriz, 11 eta 12 autobus dituzte, hurrenez hurren. Partaidetza duen 

PESA BIZKAIA SA, BIOBIDE SL, PESALUR SA eta ZARAUZKO HIRIBUSA SL 

enpresek 6, 165, 83 eta 3 autobus dituzte, hurrenez hurren. 

PESAk honako emakida hauek izan ditu: Ordizia (1974-1995), Idiazabal-Ordizia 

(1974-1995), Euskal Kostaldea Getaria-Donostia (1974-1995), Lekeitio-

Donostia (1981-1997), Eibarko hiri barrukoa (1982-1995) eta Eskoriatza-

Donostia (1988-1997). 

Gaur egun, bidaiarien zerbitzu erregularraren emakidaduna da Debagoieneko 

eskualdean eta Debabarren, Gasteiz, Bilbo eta Donostiarekiko loturen zein 

Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuen arteko loturen gainean (6-MO-

52/2014). Zerbitzu hori 2015eko otsailaren 27an adjudikatu zitzaion 10 

urtetarako. 

Eibar-Iruñea ibilbidearen eta Bilbo-Donostia-Baiona-Lurda ibilbidearen titularra 

da. 

Garraio-zerbitzua ematen die beste bezero batzuei, hala nola enpresei eta 

ikastetxe pribatuei. 

74. ULACIA BIDAIAK SL (ULACIA) (B20515672), egoitza Urteta bidea z.g., 

Abendaño industrialdea, Zarautz (Gipuzkoa) helbidean duena. Hamabost 

autobus eta 6 mikrobus ditu. AUTOCARES HERMANOS ESCUDERO SLren 

% 96,94aren titularra da, eta enpresa horren gainerako % 3,06a hiru bazkideren 

jabetza da. Ez da AVITRANSeko kidea. 

Akordio bat izan zuen CUADRArekin ABEE osatuta parte hartzeko 8-MO-

54/2014 lizitazioan (Urola Erdiko errepide bidezko hiriarteko bidaiari-garraioaren 

zerbitzu publikoa). Lehiaketa hori LA GUIPUZCOANAri adjudikatu zitzaion. 

Eskola-garraio publikoko hainbat ibilbideren adjudikazioduna izan da 1995etik 

gaur egun arte Tolosaldea, Urola Erdia, Debabarrena-Urola Kosta, 

Buruntzaldea eta Bidasoa Behea/Oiartzualdea eskualdeetan. 

Garraio-zerbitzua ematen die beste bezero batzuei, hala nola enpresei eta 

ikastetxe pribatuei. 

75. UNITRAVEL AUTOCARES SA (UNITRAVEL) (IFK: B20388997), egoitza 

Egiburuberri industrialdea 25-A, Errenteria (Gipuzkoa) helbidean duena. Sei 

autobus eta mikrobus bat ditu. UNITRAVELek AUTOCARES HIJOS DE M. 

RAMOS SL enpresaren akzio guztiak erosi zituen 2012ko urtarrilean, eta 

2015eko martxoan saldu zuen. 
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a) Bidaiarien eskatu ahalako garraio publikoko baimenak emateko Errepideko 

Bidaiari Garraioaren Legearen 10. eta baterako artikuluetan aurreikusitako 

baldintzak betetzea egiaztatu beharko da, baita administrazioak, hala 

dagokionean, erabili nahi dituzten ibilgailuen ezaugarri teknikoei, 

antzinatasunari edo eskuragarritasunari buruz edo zerbitzuak egoki ematea 

bermatzeko beste baldintza batzuei buruz egindako zehaztapenak ere. 

b) Erabilera orokorreko garraio erregularrak administrazioaren titulartasuneko 

zerbitzu publiko bat dira, eta zuzenean bere gain har ditzake edo, orokorra den 

bezala, emakida bidez zeharka kudeatu ditzake. Kasu horietan, garraioa 

gaitzen duen administrazio-titulua zerbitzuaren emakida da, baina gainera, era 

horretako garraioa egiten dutenek bidaiarien eskatu ahalako garraiorako 

baimena ere eduki behar dute. 

c) Erabilera bereziko garraio publiko erregularreko zerbitzua emateko ibilgailuek 

eskatu ahalako garraiorako baimena eduki beharko dute, eta haren lurralde-

eremuak ibilbide osoa hartu behar du barnean. Gainera, dagokion foru-

aldundiak emandako baimen berezia ere eduki behar dute. Baimen hori 

pertsona fisikoei, juridikoei eta/edo aldi baterako enpresen batasunei emango 

zaie, baldin eta aurretik garraioa egitea erabiltzaileen ordezkariekin hitzartu 

badute dagokion kontratuaren bidez, edo, arlo horretan eskumena duen 

administrazioak antolatutako eskola-garraioari dagokionez, kontratua 

adjudikatzeko ebazpenaren bidez5. 

B. Eskatu ahalako zerbitzuetan eta erabilera bereziko zerbitzu 

erregularretan tarifak arautzea. 

81. Tarifei dagokienez, Eusko Jaurlaritzako sailek erabilera bereziko eta eskatu 

ahalako garraioaren tarifak agindu bidez arautzen dituzte (urtean behingoak 

izan ohi dira). 

1988tik 2009ra arte, aginduetan, bi zerbitzu motak arautu dituzte6. Aginduen 

edukia aztertuta, haien arteko alde txikiak gorabehera, sistematika bera ikus 

daiteke erregulazioan: 

                                                 
5
 Apirilaren 3ko 51/2012 Dekretuaren 50. artikulua, 4/2004 Legearen Errepideko Bidaiari 

Garraioaren Erregelamendua onartzen duena.  

6
 Euskal Autonomia Erkidegoa. Agindua, 1988ko martxoaren 17koa, Herrilan eta Garraio 

Sailarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan 9 plaza baino gehiagoko errepideko 
bidaiarien eskatu ahalako garraio-zerbitzu publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien 
zerbitzu publiko erregularretan ere, tarifak igotzekoa. 1988ko martxoaren 23ko Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkaria, 58. zenbakia, 1827. orria. Agindua, 1989ko martxoaren 13koa, 
Herrilan eta Garraio Sailarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan 9 plaza baino 
gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio-zerbitzu publikoetan, baita erabilera 
bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, tarifak igotzekoa. 1989ko martxoaren 
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16ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 52. zenbakia, 1701. orria. Agindua, 1990eko 
otsailaren 28koa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren 
barruan 9 plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio-zerbitzu 
publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, tarifak 
igotzeari buruzkoa. 1990eko martxoaren 8ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 49. 
zenbakia, 1990. orria. Agindua, 1990eko urriaren 19koa, Herrilan eta Garraioko 
sailburuarena, 1990eko otsailaren 28ko aginduaren 1. artikulua aldatzen duena; Euskal 
Autonomia Erkidegoaren barruan 9 plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako 
garraio-zerbitzu publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan 
ere, tarifak igotzeari buruzkoa da agindu hori. 1990eko urriaren 29ko Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkaria, 216. zenbakia, 9809. orria. Agindua, 1990eko abenduaren 28koa, 
Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan 9 plaza baino 
gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio-zerbitzu publikoetan, baita erabilera 
bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, tarifak igotzeari buruzkoa. 1991ko 
urtarrilaren 15eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 11. zenbakia, 607. orria. Agindua, 
1992ko urtarrilaren 14koa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren barruan 9 plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio-
zerbitzu publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, 
tarifak igotzen dituena. 1992ko urtarrilaren 22ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 14. 
zenbakia, 425. orria. Agindua, 1993ko urtarrilaren 26koa, Herrilan eta Garraioko 
sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan 9 plaza baino gehiagoko errepideko 
bidaiarien eskatu ahalako garraio-zerbitzu publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien 
zerbitzu publiko erregularretan ere, tarifak igotzen dituena. 1992ko urtarrilaren 22ko Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 24. zenbakia, 1018. orria. Agindua, 1994ko martxoaren 
29koa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan 
bederatzi plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio publikoetan, 
baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, tarifak igotzen dituena. 
1994ko apirilaren 19ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 73. zenbakia, 4479. orria. 
Agindua, 1995eko otsailaren 14koa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren barruan bederatzi plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako 
garraio publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, 
tarifak igotzen dituena. 1995eko martxoaren 1eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 42. 
zenbakia, 2148. orria. Agindua, 1996ko urtarrilaren 22koa, Herrilan eta Garraioko 
sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan bederatzi plaza baino gehiagoko 
errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien 
zerbitzu publiko erregularretan ere, erreferentziako tarifak ezartzen dituena. 1996ko otsailaren 
1eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 23. zenbakia, 2246. orria. Agindua, 1997ko 
urtarrilaren 27koa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren 
barruan bederatzi plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio 
publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, 
erreferentziako tarifak igotzen dituena. 1996ko otsailaren 1eko Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkaria, 23. zenbakia, 2246. orria. Agindua, 1998ko otsailaren 17koa, Herrilan eta 
Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan bederatzi plaza baino 
gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio publikoetan, baita erabilera bereziko 
bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, erreferentziako tarifak igotzen dituena. 1998ko 
martxoaren 3ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 42. zenbakia, 3856. orria. Agindua, 
1999ko urtarrilaren 18koa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren barruan bederatzi plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako 
garraio publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, 
erreferentziako tarifak igotzen dituena. 1999ko otsailaren 1eko Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkaria, 21. zenbakia, 1793. orria. Agindua, 2000ko urtarrilaren 14koa, Herrilan eta 
Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan bederatzi plaza baino 
gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio publikoetan, baita erabilera bereziko 
bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, erreferentziako tarifak igotzen dituena. 2000ko 
otsailaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 22. zenbakia, 1928. orria. Agindua, 
2000ko irailaren 11koa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren 
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Lehenengo artikuluak gehieneko tarifa komun bat ezartzen zuen eskatu ahalako garraio 

eta erabilera bereziko garraio erregularretarako. Urtez urte koefizienteak gorantz 

aldatzen diren formulen bidez ezartzen zen. 

Bigarren artikuluak gehieneko eta gutxieneko tarifa bana ezartzen zuen eskatu ahalako 

garraio hutsetarako. Gehieneko tarifa lehen artikuluko bera zen. Gutxieneko tarifa, 

aginduaren arabera, gehieneko tarifaren % 80 eta % 85 artekoa izaten zen. 

Hirugarren artikuluak gehieneko eta gutxieneko tarifa bat ezartzen zuen erabilera 

bereziko garraio erregularretarako (langileen, ikasleen eta eskola-umeen garraioa). 

Gutxieneko tarifa lehen artikuluko bera zen eta gutxienekoa, aginduaren arabera, 

gehieneko tarifaren % 70 eta % 85 artekoa izaten zen. 

                                                                                                                                               
barruan bederatzi plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio 
publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, 
erreferentziako tarifak igotzen dituena. 2000ko irailaren 25eko Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkaria, 184. zenbakia. Agindua, 2001eko otsailaren 1ekoa, Herrilan eta Garraioko 
sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan bederatzi plaza baino gehiagoko 
errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien 
zerbitzu publiko erregularretan ere, erreferentziako tarifak igotzen dituena. 2000ko otsailaren 
12ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 30. zenbakia, 2522. orria. Agindua, 2001eko 
azaroaren 15ekoa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren 
barruan bederatzi plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio 
publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, 
erreferentziako tarifak igotzen dituena. 2001eko abenduaren 5eko Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkaria, 235. zenbakia. Agindua, 2003ko martxoaren 10ekoa, Herrilan eta Garraioko 
sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan bederatzi plaza baino gehiagoko 
errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien 
zerbitzu publiko erregularretan ere, erreferentziako tarifak igotzen dituena. 2003ko martxoaren 
24ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 59. zenbakia. Agindua, 2004ko urtarrilaren 
15ekoa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan 
bederatzi plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio publikoetan, 
baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, erreferentziako tarifak 
igotzen dituena. 2004ko otsailaren 4ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 23. zenbakia. 
Agindua, 2004ko abenduaren 22koa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren barruan bederatzi plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako 
garraio publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, 
erreferentziako tarifak igotzen dituena. 2005eko urtarrilaren 5eko Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkaria, 3. zenbakia. Agindua, 2005eko abenduaren 21ekoa, Herrilan eta Garraioko 
sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan bederatzi plaza baino gehiagoko 
errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien 
zerbitzu publiko erregularretan ere, erreferentziako tarifak igotzen dituena. 2006ko urtarrilaren 
4ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 3. zenbakia. Agindua, 2006ko abenduaren 
18koa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan 
bederatzi plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio publikoetan, 
baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, erreferentziako tarifak 
igotzen dituena. 2007ko urtarrilaren 8ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 5. zenbakia. 
Agindua, 2008ko otsailaren 4koa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren barruan bederatzi plaza baino gehiagoko errepideko bidaiarien eskatu ahalako 
garraio publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan ere, 
erreferentziako tarifak igotzen dituena. 2007ko otsailaren 28ko Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkaria, 42. zenbakia. Agindua, 2009ko martxoaren 9koa, Herrilan eta Garraioko 
sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan bederatzi plaza baino gehiagoko 
errepideko bidaiarien eskatu ahalako garraio publikoetan, baita erabilera bereziko bidaiarien 
zerbitzu publiko erregularretan ere, erreferentziako tarifak igotzen dituena. 2009ko martxoaren 
27ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 60. zenbakia.  
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Gainera, 1990etik aurrera, ibilgailuetako okupazioa haien edukiera baino 

nabarmen txikiagoa den kasuak salbuespen gisa aurreikusi ziren, dela biztanle 

gutxiko eta iristen zailak diren gune sakabanatuak direlako, dela eremu 

horretan garraiolari nahikorik ez dagoelako. Tarifen bitartea gehieneko tarifa 

baino % 70 txikiagotik gehieneko tarifaren gaineko % 15era artekoa 

aurreikusten zen hasieran. Ehuneko horiek 1997an desagertu ziren baina eutsi 

egin zitzaion tarifa ezberdinak onartzen zituen salbuespenari. 

2010eko agindua antzekoa zen baina erabilera bereziko garraio erregularra 

baino ez zuen jorratu, hau da, ez zuen eskatu ahalakoa arautzen7. 

Azaldutakoa ikusita, ondoriozta daiteke 1988tik 1996ra arte aginduek 

gehieneko eta gutxieneko tarifen bitarte bat ezarri zutela erabilera bereziko eta 

eskatu ahalako erabilerako garraio erregularretarako. Tarifei 1996tik aurrera 

«erreferentziako» esaten zitzaien. 2009an eskatu ahalako garraioan tarifa-

bitarteak ezartzeari utzi zitzaion, eta 2010ean garraio erregular berezirako ere 

desagertu ziren tarifa horiek. 

Eusko Jaurlaritzako Garraio Sailak frogaldian igorritako aktetan ugari dira 

erreferentziako tarifak direla adierazten duten aipamenak (20.606-20.654 

bitarteko folioak). 

C. Lehentasun-eskubidea arautzea. 

82. Halaber, araudiak lehentasun-eskubideak deitutakoak ezartzeko aukera 

ematen zuten arauak ezarri zituen historian zehar. 

Lehorreko Garraioen Antolamendurako Legeak (LGAL), 1987ko bertsioan, 

erabilera bereziko bidaiarien garraio erregularrak arautzen zituen (89. artikulua); 

hala bada, administrazioak emandako baimen berezia dutenek baino ezin 

izango dituztela eman adierazten du artikulu horrek. Arauak ezartzen zuen 

erregelamenduz kasu batzuk ezarriko zirela, zeinetan erabilera bereziko 

zerbitzua ezartzea ez baitzen baimenduko, sortutako premiei egoki erantzun 

ahal dien erabilera orokorreko beste bat dagoelako (funtsean, hori zirkulazio 

ahulekoa, errentagarritasun txikikoa edo landa-izaerakoa denean), baita dena 

delako kolektiboaren garraio espezifikoa, hala dagokionean, zer baldintzatan 

egin behar duen ere. 

Manu hori 1990eko Dekretu batek garatu zuen; azken horrek, 108. artikuluan, 

errepideko bidaiarien erabilera orokorreko garraio-zerbitzu erregularrak ematen 

                                                 
7
 Agindua, 2010eko ekainaren 30ekoa, Herrilan eta Garraioko sailburuarena, Euskal 

Autonomia Erkidegoaren barruan erabilera bereziko bidaiarien garraio publiko erregularretan 
erreferentziako tarifak igotzen dituena. 2010eko uztailaren 21eko Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkaria, 139. zenbakia. 
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dituzten enpresen aldeko lehentasun-eskubidea ezarri zuen erabilera bereziko 

aipatutako zerbitzu erregular horiek egiteko8. 1998an aldatu egin zen aipatutako 

108. artikulua, eta lehentasun-eskubidea aplikatzea kasu jakin batzuetara 

mugatu zen9. Azkenik, lehentasun-eskubidearen arautzea ezabatu zen 

2006an10. 

83. Halaber, EAEn lehentasun -sistema bat ere arautu zen errepideko 

bidaiarien erabilera bereziko garraio-zerbitzu erregularrak emateko, 1998ko 

Dekretu baten bidez (2012an indargabetu zen)11. 

Aipatutako Dekretua indarrean egon zen aldian (1998-2012) erabilera bereziko 

zerbitzuak emateko lehentasuna ematen zitzaien erabilera orokorreko 

bidaiarien zerbitzu iraunkorrak ematen zituzten enpresei, eskakizun jakin batzuk 

betetzen bazituzten, hala nola erabilera orokorreko lineak okupazio-maila txikia 

edukitzea (% 25 baino txikiagoa) edo linearen errentagarritasun txikia 

justifikatzea zerbitzu orokorreko eta bereziko ibilbideak gutxienez % 25ean bat 

bazetozen. 

84. Lehentasun-eskubidea ez zen aplikatu 50.000 biztanle baino gehiagoko 

udalerrien eragin-eremuaren barruan. 

Lehiaketa bidez lizitatutako ikastetxe baterako garraioari dagokionez (eskolakoa 

edo beste era batekoa), lehentasun-eskubidea lizitaziora aurkezteko unean 

alegatu beharra zegoen. 

                                                 
8
 1211/1990 Errege Dekretua, irailaren 28koa, Lehorreko Garraioen Antolamendurako Legearen 

Erregelamendua onartzen duena. 1990eko urriaren 8ko BOE, 241. zk., 29.406-29.473 bitarteko 
orriak. 

9
 927/1998 Errege Dekretua, maiatzaren 14koa, Lehorreko Garraioen Antolamendurako 

Legearen Erregelamendua zati batez aldatzen duena. 1998ko maiatzaren 26ko BOE, 125. zk., 
17.311-17.313 bitarteko orriak. 

10
 1225/2006 Errege Dekretua, azaroaren 27koa, Lehorreko Garraioen Antolamendurako 

Legearen Erregelamendua aldatzen duena (irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuz onetsi 
zen). 2006ko azaroaren 15eko BOE, 273. zk., 39.901-39.942 bitarteko orriak (ED hau hartu zen 
Lehia-baldintzak Hobetzeari buruzko 29/2003 Legeak LGALren testuan sartutako aldaketa 
handiekin bat etortzeko beharragatik); 29/2003 Legea, urriaren 8koa, errepideko garraio-
merkatuan lehia- eta segurtasun-baldintzak hobetzeari buruzkoa, zeinaren bidez, zati batez, 
Lehorreko Garraioen Antolamendurako Legea (uztailaren 30eko 16/1987) aldatzen den. 2003ko 
urriaren 9ko Estatuko Aldizkari Ofiziala, 242. zk., 36413-36428 bitarteko orriak. 

11
 266/1998 Dekretua, urriaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren 

erabilera bereziko errepideetan bidaiarien garraiorako zerbitzu erregularren lehentasun-
eskubidea arautzen duena; 1998ko urriaren 27ko EHAA, 204. zk. (1998ko urriaren 28an jarri 
zen indarrean); 51/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, Errepideko Bidaiari Garraioaren 
Erregelamendua onartzen duena. 2012ko apirilaren 3ko EHAA, 79. zk. (266/1998 Dekretua 
indargabetu zuen, ondoreak 2012ko apirilaren 24tik aurrera edukita). 
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Gainerako kasuetan Aldundiak lehentasun-eskubidea erabiltzeko aukera zuten 

enpresei (linea erregular orokorraren emakidadunak) hori jakinarazten zien 

hamar eguneko epearen buruan lehentasun-eskubidea erabiltzeko interesa 

ager zezaten. 

Lehentasun-eskubidea gauzatu ahal izateko, eskubidea erabiltzen zuten 

enpresek bitarteko nahikorik zutela egiaztatu ez ezik, zerbitzua emateko 

aurkezten ziren, eta lehentasun-eskubiderik ez zuten enpresek eskainitakoen 

antzeko prestazio-baldintzak ere eskaini behar zituzten. 

85. Hori horrela, lehentasun-eskubide bat jasota dago Estatuko 

erregelamenduan, 1990etik, hainbat aldaketarekin 2006ra arte indarrean egon 

dena. EAEn eskubidea 1998ko dekretu baten bidez arautu da, eta indarrean 

izan da 2012ra arte, Estatuko araudian lehentasun-eskubidea 2006an 

desagertu arren. 

2. Sektorearen neurria. 

86. Garraio-zerbitzuek EAEko eta Gipuzkoako ekonomian duten garrantzi 

ekonomikoa hainbat magnitude ekonomikoren bitartez neur daiteke. 

Euskadiko Garraio Behatokiaren arabera (OTEUS), 2015ean, EAEko lehorreko 

garraio-sektorearen balio erantsi gordina merkatuko prezioetan (bidaiariak eta 

salgaiak barne) 1.598,97 milioi eurokoa izan zen, eta Gipuzkoakoa, berriz, 

499,03 milioi eurokoa (guztizkoaren % 31)12. 

Gipuzkoako ekonomiaren guztizko balio erantsi gordinarekin alderatuz gero 

(20.765 milioi euro), Gipuzkoako lehorreko garraioak BEGd-ri egindako 

ekarpena % 2,4koa izan zen. 

87. Eskaintzari dagokionez, 2013an bidaiarien garraio-zerbitzuetako enpresak 

(errepideko hiri barneko eta hiriarteko garraioak eta lehorreko gainerako 

garraioak –trenbidea, funikularra– hiri barnekoak eta hiriartekoak direnean 

barne hartuta) Euskadin 2.511 izan ziren, eta 8.138 langile zituzten; horietatik 

% 27 Gipuzkoakoak ziren. Lurralde horretako establezimenduak 764 ziren, 

guztien % 30. 

                                                 
12

 SIT: Euskadiko Garraio Behatokiaren Informazioa Kudeatzeko Tresna. Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila. Hemen eskuratu daiteke: 
http://www1.euskadi.net/sistrans/lista.apl?idioma=e&tema=2&sel=179 

http://www1.euskadi.net/sistrans/lista.apl?idioma=e&tema=2&sel=179


http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=2&ma=px941_e&ti=II.2.%20ESTABLEZIMENDUAK%20-%202.2.7.(b)%20Garraio%20sektoreko%20establezimenduak%20enplegu%20geruzari%20jarraiki,%20lurraldeka%20eta%20urteka%20(2009%20JESN,%202009tik%20aurrera)&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=2
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=2&ma=px941_e&ti=II.2.%20ESTABLEZIMENDUAK%20-%202.2.7.(b)%20Garraio%20sektoreko%20establezimenduak%20enplegu%20geruzari%20jarraiki,%20lurraldeka%20eta%20urteka%20(2009%20JESN,%202009tik%20aurrera)&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=2
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=2&ma=px941_e&ti=II.2.%20ESTABLEZIMENDUAK%20-%202.2.7.(b)%20Garraio%20sektoreko%20establezimenduak%20enplegu%20geruzari%20jarraiki,%20lurraldeka%20eta%20urteka%20(2009%20JESN,%202009tik%20aurrera)&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=2
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=2&ma=px941_e&ti=II.2.%20ESTABLEZIMENDUAK%20-%202.2.7.(b)%20Garraio%20sektoreko%20establezimenduak%20enplegu%20geruzari%20jarraiki,%20lurraldeka%20eta%20urteka%20(2009%20JESN,%202009tik%20aurrera)&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=2
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=2&ma=px941_e&ti=II.2.%20ESTABLEZIMENDUAK%20-%202.2.7.(b)%20Garraio%20sektoreko%20establezimenduak%20enplegu%20geruzari%20jarraiki,%20lurraldeka%20eta%20urteka%20(2009%20JESN,%202009tik%20aurrera)&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=2


http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=6&ma=px111_e&ti=VI.2.%20ERREPIDEA%20-%206.2.8%20Garraio%20publikoa:%20Autobus-zerbitzu%20erregularretako%20bidaiari%20bolumena&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=2
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=6&ma=px111_e&ti=VI.2.%20ERREPIDEA%20-%206.2.8%20Garraio%20publikoa:%20Autobus-zerbitzu%20erregularretako%20bidaiari%20bolumena&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=2
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=6&ma=px111_e&ti=VI.2.%20ERREPIDEA%20-%206.2.8%20Garraio%20publikoa:%20Autobus-zerbitzu%20erregularretako%20bidaiari%20bolumena&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=2
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95. Zaila da zehatz-mehatz zehaztea espediente honetan ikertutako jokabideak 

noiz hasi ziren, baina AVITRANS elkartearen hainbat organok (haren biltzarra, 

zuzendaritza-batzordea eta erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu 

ahalako zerbitzuen sektoreko enpresen bilera sektoriala) 1980ko hamarkadaren 

amaieratik egindako jarduerek argi eta garbi erakusten dute enpresa-elkarte 

horrek hainbat erabaki hartu zituela elkarteko kideen merkatuko jokabidea 

harmonizatzeko eta haien arteko harremanak arautzeko, eta horrek Gipuzkoako 

autobus bidezko bidaiarien garraioan lehia txikiagotzea ekarri zuela. 

96. Espediente honi dagokionez AVITRANSeko organoek hartutako erabakiak, 

ondoren azaldu bezala, zerbitzuen prezioak finkatzeari zein merkatua 

banatzeari buruzkoak dira. 

1. Prezioak finkatzea. 

97. Prezioen arloan, AVITRANS elkarteak erabaki asko hartu ditu 1988tik 

erabilera bereziko eta eskatu ahalako garraioaren gutxieneko prezioa 

ezartzeko. Hona hemen adierazgarrienak: 

- Zuzendaritza Batzordearen 1988ko maiatzaren 3ko erabakia (7. atala. Eskatu ahalako 

zerbitzuen gutxieneko tarifak onartzea) (479-482 bitarteko folioak).  

- Ohiko Batzar Nagusiaren 1988ko ekainaren 15eko erabakia (4. atala. Eskatu ahalako 

zerbitzuen gutxieneko tarifak finkatzeko erabakia) (484-487 bitarteko folioak).  

- Ohiko Batzar Nagusiaren 1989ko apirilaren 19ko erabakia (1. atala: «Eskatu ahalako 

zerbitzuen tarifari dagokionez, ibilgailuen edukieraren arabera zehaztutako prezio 

berriak elkarteko enpresa guztiei igortzea erabaki zen, eta, horri dagokionez, 

AVITRANSen tarifek honako zenbateko hauek edukitzea erabaki zen...») (489-491 

bitarteko folioak).  

- Zuzendaritza Batzordearen 1989ko maiatzaren 16ko erabakia (11.c) erabakia. 

1989/1990 ikasturterako eskola-garraioaren tarifak onartzea) (492-495 bitarteko 

folioak).  

- Ohiko Batzar Nagusiaren 1989ko ekainaren 15eko erabakia (1.F) erabakia. 1989/1990 

ikasturterako eskola-garraioaren tarifak onartzea) (496-497 bitarteko folioak). 

- Ohiko Batzar Nagusiaren 1990eko apirilaren 4ko erabakia (1990eko eskatu ahalako 

garraioaren tarifak eta 1990/1991 ikasturterako eskola-garraioaren tarifak onartzea)
16

 

(498-501 bitarteko folioak).  

- Ezohiko Batzar Nagusiaren 1990eko azaroaren 13ko erabakia (1. erabakia. Eskatu-

ahalako garraioaren eta eskola-garraioaren tarifak onartzea) (506-508 bitarteko folioak).  

                                                 
16

 «Erabaki zen elkarteko kide guztiei zirkularra igortzea tarifa horien berri emateko eta haiek 
aplikatzea gomendatzeko» (499. folioa). 
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- Ohatzedun ibilgailuen jabe diren eskatu ahalako zerbitzuetako enpresen bilera 

sektorialaren 1992ko urtarrilaren 21eko erabakia (eskatu ahalako garraioaren tarifak) 

(518. folioa). 

- Zuzendaritza Batzordearen 1992ko urtarrilaren 13ko erabakia (tarifen 

nahitaezkotasuna, eskatu ahalako garraioaren tarifak, eskola-garraioaren tarifak) (519-

522 bitarteko folioak).  

- Erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen sektorearen 

1996ko ekainaren 3ko erabakia (1996ko tarifak finkatzea
17

) (538-539 bitarteko folioak).  

- Zuzendaritza Batzordearen 1997ko azaroaren 26ko erabakia (11 B) erabakia, tarifen 

nahitaezkotasunari buruzkoa)
18

 (542-544 bitarteko folioak).  

- Erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen sektorearen 

2000ko irailaren 18ko erabakia (tarifak finkatzea)
19

 (293-295 bitarteko folioak).  

- Erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen sektorearen 

2000ko irailaren 25eko erabakia (eskatu ahalako zerbitzuen prezioak finkatzea)
20

 (296-

297 bitarteko folioak).  

- Erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen sektorearen 

2000ko urriaren 30eko erabakia – 218. zirkularra (300-301 bitarteko folioak eta 806. 

folioa).  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2000ko azaroaren 27ko erabakia (tarifak finkatzea) (302-303 bitarteko 

folioak).  

                                                 
17

 «Kontuan hartuta uneko urtetik aurrera, eta 1996ko otsailaren 1eko EHAAn 
argitaratutakoaren arabera, eskatu ahalako zerbitzuetarako zein erabilera bereziko zerbitzu 
publiko erregularretarako tarifak erreferentziakoak direla, beharrezkoa eta komenigarria da 
enpresek eskaintzetan tarifak zehazteko orduan jarrera bateratua har dezaten, elkarrengandik 
urruntzen diren jarreren bidez sektorearen posizioari kalte ez egitearren» (azpimarratua erantsi 
da). 

18
 «Bertaratutako batek azaldu zuen eskatu ahalako zerbitzuetan eta zerbitzu erregular 

berezietan tarifak igotzeak ez duela ezertarako balio erreferentziako tarifei eusten zaien 
bitartean. Era horretan, Eusko Jaurlaritzaren aurrean nolabaiteko presioa egin behar zela iritzi 
zion. 
Gaiari buruzko eztabaida txiki baten ostean, erabaki zen, Gasteizko abenduaren 2ko bileraren 
aurretik, Eusko Jaurlaritzako Garraio Sailari idazkia igortzea, horren bidez zerbitzu erregular 
berezietan eta eskatu ahalako zerbitzuetan nahitaez bete beharreko tarifak aplikatu beharra 
zegoela nabarmentzeko» (544. folioa) (azpimarratua erantsi da). 

19
 «Gakoa –aurreko bileran azaldu bezala– akordioak eta itunak lortzea zen, bereziki tarifak 

betetzeari dagokionez» (294. folioa). 

20 
«Eskatu ahalako zerbitzuak: Tarifen arloko erabakiak errespetatzea; tarifa horiek 

AVITRANSen 215. eta 217. zirkularretan finkatu ziren». Betetzea bermatzeko mekanismo 
modura hau ezarri zen: «Hartutako erabakien berri AVITRANS elkarteko gainerako kideei 
ematea erabaki zen, eta horiekin bat etortzeko eta bat egiteko eskatzea; horretarako 
prestatutako oharra behar bezala beteta itzuli beharko dute. Halaber, bat egiten ez duten 
enpresei lankidetza ukatuko zaie». Erabaki hori ANETRAra ere zabaldu zen, 2000ko irailaren 
28an batera egindako bileran, 215. zirkularrari zegokionez (298-299 bitarteko folioak). 
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- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2001eko urtarrilaren 29ko erabakia (zerbitzu jakin batzuetarako, 

sagardotegietarako, adibidez, prezioak finkatzea) (307-308 bitarteko folioak).  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2001eko otsailaren 19ko erabakia (tarifak finkatzea)
21

 (309 folioa).  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektoreko Zuzendaritza Batzordearen 2001eko ekainaren 6ko erabakia (kontratu 

berrietan % 15eko igoera-ehunekoa finkatzea) (322. folioa).  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2001eko ekainaren 14ko erabakia (323-325 bitarteko folioak)
22

.  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2001eko maiatzaren 28ko erabakia (eskola-garraio publikoaren tarifak 

finkatzea)
23

 (319-321 bitarteko folioak).  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2001eko abuztuaren 30eko erabakia
24

 (328. folioa).  

- AVITRANS-ANETRA-DISBUSen 2001eko irailaren 19ko erabakia (elurretarako 

zerbitzuen prezioak finkatzea – partikularrak eta agentziak) (334-335 bitarteko folioak).  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2001eko irailaren 26ko erabakia
25

 (331-333 bitarteko folioak).  

                                                 
21

 «2. erabakia. Bertaratutakoei elurretarako zerbitzuetako tarifen taula aurkeztu zitzaien. 
Sektoreko ordezkarien talde batek egin zuen, aurreko bileran erabaki zen bezalaxe. Gaia sakon 
aztertu ondoren, tarifak aho batez onartu dituzte» (309. folioa). 

22
 «Bertaratutakoei azaldu zitzaien interesgarria izango litzatekeela, zentro pribatu eta 

lantegiekin aurten kontratu berriak negoziatzeari begira, gutxieneko ehuneko bat finkatzea, 
enpresek hori modu orokorrean erabil dezaten kontratuak negoziatzeko orduan. Ehuneko 
egokitzat % 15eko igoera proposatu zen, eta bozkatu ondoren, aho batez onartu zuten» (324. 
folioa). 

23
 «Bozketa eginda, gehiengo bidez onartu zen administrazioaren eskaintza baztertzea, 

kontratuak/luzapenak oraingo baldintzekin ez sinatzea eta jarrera horri behar beste eustea, 
harik eta nahi diren tarifa-helburuak lortu arte.  

Administrazioak kasuren batean Eusko Jaurlaritzaren tarifaren % 100 eta hiriarteko tarifan 
eskaintzeko aukera aipatu zen. Horrelakorik gertatuz gero, zerbitzu propio bat bada onartzea 
eta kanpokoa bada baztertzea erabaki zen» (320. folioa). 

24
 «Prezioarekin lotuta, bi bidaiatako zerbitzuetarako Eusko Jaurlaritzaren gehieneko tarifa 

eskatzea proposatu eta onartu zen, eta gainerakoetarako Hezkuntzak aurkeztutako gehieneko 
tarifa» (328. folioa): 

25
 «2. erabakia [...] Luze eztabaidatu ondoren eta ondoriorik ez zela lortzen ikusita, presidenteak 

esan zuen lehenik adostu behar zutela tarifak igo beharra zegoen, eta, baiezkoan, hitzartutako 
igoerak onartzea edo ez. Bertaratutakoak horrekin ados agertuta, honako puntu hauek 
bozkatzeko azaldu zituzten: 
- Tarifak igotzearekin ados zeuden. 
- Bileran aurkeztutako igoerekin ados zeuden. 
Bozketa eginda, bertaratutakoek biak onartu zituzten» (332. folioa). 



 
 

 45 

- AVITRANS-ANETRAren 2001eko azaroaren 19ko erabakia (igerileku-zerbitzuen 

tarifak finkatzea) (334-335 bitarteko folioak).  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2001eko abenduaren 13ko erabakia (igerileku-zerbitzuen eta eskatu 

ahalako zerbitzuen 2002rako tarifak) (336-339 bitarteko folioak).  

- AVITRANS-ANETRAren 2001eko abenduaren 18ko erabakia (eskatu ahalako 

zerbitzuen hainbat tarifa finkatzea) (340-341 bitarteko folioak).  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2002ko maiatzaren 14ko erabakia (eskola-garraioaren prezioak finkatzea) 

(350-351 bitarteko folioak). 

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2002ko azaroaren 4ko erabakia (elurretarako zerbitzuen eta eskatu 

ahalako zerbitzuen 2003ko prezioak finkatzea)
26

 (360-361 bitarteko folioak).  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2003ko maiatzaren 15eko erabakia (364-365 bitarteko folioak).  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2005eko urtarrilaren 1eko erabakia (eskatu ahalako zerbitzuen eta zerbitzu 

erregular berezien 2005eko tarifak finkatzea) (360-361 bitarteko folioak).  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2007ko urriaren 1eko erabakia (eskatu ahalako zerbitzuen eta zerbitzu 

erregular berezien 2008ko tarifak finkatzea) (676. folioa). 

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2007ko azaroaren 19ko erabakia (tarifak 2008rako igotzea) (678. folioa)
27

. 

- AVITRANSeko Zuzendaritza Batzordearen 2011ko irailaren 12ko erabakia 

(2011/2012ko tarifa-igoera) (684-685 bitarteko folioak).  

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2011ko irailaren 28ko erabakia (tarifak 2011/2012 ikasturterako igotzea) 

(687-688. folioa)
28

. 

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2014ko martxoaren 19ko erabakia («AVITRANSen erabakiak» oraindik 

indarrean direla baieztatzea) (275-276 bitarteko folioak). 

98. Espedientean erabilera bereziko garraio erregularren eta eskatu ahalako 

garraioen 200129, 2003, 200930, 201131ko tarifen taulak jasota daude. 

                                                 
26

 Horrez gain «ANETRA elkartearekin bilera egitea erabaki zen, tarifa-igoera horiek 
berrikusteko eta onartzea ebazteko» (360. folioa). 

27
 Igoeraren ehunekoa AVITRANSeko enpresen batzorde batek erabakitzen zuen, baina % 8ko 

igoera onartu zen. 

28
 «Presidenteak adierazi zuen gure interesekoa zela Eusko Jaurlaritzak tarifak EHAAn 

argitaratzea, horrek igoerei izaera ofiziala ematen baitie, eta Kostuen Behatokian 
argitaratutakoek, ordea, izaera informatiboa baino ez dute» (687. folioa). 
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Erabaki horiek gutxienez 2014ra arte izan dira, AVITRANSeko eskatu ahalako 

zerbitzuen eta zerbitzu erregular berezien sektoreko 2014ko martxoaren 19ko 

bileraren aktan jasota dagoen bezala, horrek, izan ere, hau berretsi zuen: 

«erabaki horiek indarrean daude oraindik» (275-276 bitarteko folioak). 

99. AVITRANSeko organoek prezioak finkatzearen arloan hartutako erabakiak 

garraioaren araudian unean-unean indarrean zen lege-araubidetik harago joan 

dira beti. 

Aurretik adierazi bezala, 2009 baino lehenagoko garraioen arloko araudiak 

gehieneko eta gutxieneko prezio-bitarte batzuk jasotzen zituen eskatu ahalako 

garraioan eta erabilera bereziko garraio erregularrean, eta horien barruan 

enpresek askatasuna zuten eskaintzen zituzten prezioak finkatzeko. 

AVITRANSek gutxienez 1988tik eta gutxienez 2015era arte hartutako 

erabakiek, ordea, tarifa finkoa ezartzen dute haren bazkideentzat, zirkularren 

bitartez jakinarazten dena. 

AVITRANSeko organoek beti nabarmendu dute elkarteak hitzartutako prezio 

finkoak bazkideentzat nahitaez jarraitzekoak izan beharra. 

«Tarifa berriak indarrean jartzeko data bat edo beste bat finkatzea komeni» zela 

ere izan dute hizpide32. 

AVITRANSeko organoen hainbat erabakik nabarmentzen dute tarifak 

nahitaezkoak direla33. Hala, adibidez, AVITRANSek VALLINAri 2000ko 

abenduaren 28an helarazitako jakinarazpena: 

                                                                                                                                               
29

 1.129-1.130 bitarteko folioak 

30
 Eskatu ahalako zerbitzuen biltzarrak 2008ko irailaren 11n onartuta (680. folioa). Tarifa hori 

813-816 bitarteko folioetan adierazita dago. 

31
 1.163-1.166 bitarteko folioak. 

32
 AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2001eko irailaren 26ko erabakia (332. folioa). 

33
 AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2000ko irailaren 11ko akta: «Tarifak: Tarifei dagokienez (egoeraren egiazko 
arazoa, alegia), erabaki zen enpresen arteko konfiantza-giro bat sortu behar zela, mailaka bada 
ere, tarifak igotzen joateko; horretarako, bere garaian hartzen diren erabakiak betetzeko 
konpromiso irmoa egon beharko zen, baita konfiantza-giro bat ere enpresa guztien artean» 
(292. folioa); AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako 
zerbitzuen sektorearen 2000ko irailaren 18ko akta: «Kontuan hartuta –aurreko bileran azaldu 
bezala– gakoa zela akordioak eta itunak lortzea, batez ere tarifak betetzeari zegokionez» (294. 
folioa); AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 
sektorearen 2008ko irailaren 11ko bileraren akta, 2. erabakia («nahitaez bete beharreko tarifa 
bihurtzen saiatzen gara, eta, horretarako, hurrengo urterako tarifen taulak egiten dira») (280. 
folioa). 
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«Lortutako akordioak, bai tarifen arloan bai beste batzuk –etikaren eta moralaren 

arlokoak, enpresen arteko harremanei dagokienez– nahitaez bete behar dituzte 

AVITRANSeko enpresa guztiek; gure iritziz, izan ere, elkarteko kideren batek ez 

betetzeak orain arte eginiko lana arriskuan jartzen eta edukiz husten du»
34

. 

100. Prezioak finkatzeko erabakiei eraginkortasun eta jarraipen handiagoa 

ematearren, AVITRANSek beteta itzuli beharreko zirkularren eta inprimakien 

forma eman zien bere erabakiei, haien aplikazioa bileretan parte hartu ez 

zuten elkarteko enpresetara ere hedatzeko: 

- 215. zirkularra, 2000ko irailaren 26koa, eskatu ahalako zerbitzuen tarifei buruzkoa 

(indarrean 2000ko urriaren 1etik aurrera). Bileretan parte hartu ez zuten enpresek 

erabakitakoa jarraitzen zutela bermatzeko, hau ezarri zuten: 

«Horregatik, erabakiekin bat egiteko orri bat erantsi dugu, eta behar bezala beteta 

itzultzeko eskatzen diegu bilera guztietan egon ez diren enpresei» (796-798 bitarteko 

folioak).  

- 218. zirkularra, 2000ko azaroaren 28koa, garraiolarien arteko lankidetza-zerbitzuak 

egiteko AVITRANSen tarifak (806. folioa).  

- 221. zirkularra, 2001eko otsailaren 21ekoa, AVITRANSeko zerbitzu erregular berezien 

eta eskatu ahalako zerbitzuen sektoreak hartutako erabakien laburpena (801-804 

bitarteko folioak).  

- 227. zirkularra, 2001eko irailaren 27koa, elurretarako zerbitzuen tarifak (809-810 

bitarteko folioak). 

101. Prezio-finkapenaren eragina ahalik eta handiena izateko, AVITRANS 

harremanetan jarri zen Gipuzkoan jarduten zuten autobus bidezko bidaiari-

garraioko beste enpresa-elkarte batzuekin (ANETRA Gipuzkoa) –gutxienez 

1989tik– prezioak finkatzeko erabakien indarra haiei ere hedatzeko35. 

                                                 
34

 AVITRANSek VALLINA HERMANOS SLri igorritako eskutitza, 2000ko abenduaren 28koa 
(812. folioa). 

35
 AVITRANSeko Ohiko Batzar Nagusiaren 1989ko ekainaren 15eko 1.E) erabakia: «Erabaki da 

prezioak zehazteko batzorde bat osatzea ANETRA Gipuzkoa elkartearen ordezkariekin batera, 
gaiaren jarraipena egiteko eta lehiaketa publikoa egiteko». Eta geroago: «2. erabakia. Akordio 
horiek Euskobusean ere aurkeztea erabaki zen, Euskal Autonomia Erkidego osoan proposa 
zitezen; eta aldi berean, behar bezalako kudeaketak egitea Eusko Jaurlaritzaren aurrean, 
Garraio eta Hezkuntza Sailetan, horiek defendatzearren» (497. folioa). Ikus, orobat, 
AVITRANSeko eskatu ahalako zerbitzuen eta zerbitzu erregular berezien enpresen 2001eko 
otsailaren 19ko bilera sektorialaren 2. erabakia: «Jarraian, garrantzitsutzat jo zen bilera bat 
egitea ANETRAren ordezkariekin, eta elurretarako zerbitzuetan erabakitako prezioen 
informazioa helaraztea, orain arte tarifen arloan onartutako erabaki guztien laburpen orokor 
baten barruan, horiek aztertzeko, eta, hala badagokio, onartzeko. Era berean, interesgarritzat jo 
zen bilera horretara elkarte bakar bateko kide ez diren sektoreko enpresak ere deitzea, erabaki 
horiek guztiak azaltzeko, horiekin bat egin dezaten lortu nahian» (497. folioa). Hurrengo bileran, 
2001eko martxoaren 12an eginda, harreman horiek berariaz aipatu zituzten, eta berariaz esan 
zuten tarifak finkatzeko erabakiek «ANETRA Gipuzkoa elkartearen atxikimendua» zutela (2. 
erabakia, 310. folioa). 
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AVITRANSek finkatutako prezioen –eta haien igoeren– nahitaezkotasuna 

berresten dute erabaki horiek, eta horrela adierazi dute bi elkarteek batera 

egindako bileretan, haien organoen bileretan eta hori berresten duten 

zirkularretan36: 

- 217. zirkularra, 2000ko irailaren 29koa, AVITRANS-ANETRA Gipuzkoa bilerarena 

(beraren bidez ANETRAk adostasuna agertu zien tarifen arloan hartutako erabaki 

guztiei, eta prezio berezia ezarri zen bidaia-agentzientzako zerbitzuetarako)
37

 (799. 

folioa).  

- 236. zirkularra, 2003ko urtarrilaren 9koa, zerbitzu erregular berezien, eskatu ahalako 

zerbitzuen eta elurretarako zerbitzuen 2003rako tarifak, 2003ko tarifak, ANETRAk 

onartu eta bat eginda (1.142-1.145 bitarteko folioak). 

102. Bilera horietan elkarteek finkatutako prezioen tarifak betetzea bermatzeko 

zailtasuna ere nabarmendu dute, eta, horregatik, elkarte horien artean 

eztabaidaren bat egon da noiz edo noiz, hitzartutako prezioak eta igoerak 

betetzen ez dituzten enpresak daudenean nola jokatu adosteko. 

103. Jokabide horren erakusle da, halaber, ANETRA GIPUZKOAk, besteak 

beste, «erabakietan ezarritakoen azpiko tarifak» ezartzeagatik egindako 

«salaketa» baten aurrean AIZPURUAk emandako azalpena38: 

«AIZPURUAk aurrekontua tarifarekin bat zetorrela ez ezik, haren gainetik ere 

bazegoela adierazi zuen; ondoren, hainbat kalkulu egin zituen, eta bertaratutakoen 

aurrean frogatu zuen aurrekontuan jasotako zenbatekoak tarifak gainditzen zituela; 

bertaratutakoak pozik agertu ziren jasotako azalpenarekin». 

104. Garraioen prezioa administrazioak lehiaketen bidez finkatzen duenean, 

edo haien luzapenak betearaztean, AVITRANSek elkarteko kideen jokabide-

jarraibideak finkatu eta koordinatu ditu, prezioa haiek hitzartutako zenbatekora 

irits zedin. 

Jokabide hori gertatu da, adibidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aldian 

behin eginiko lehiaketetan. Horietan, izan ere, AVITRANS elkarteak 

administrazioaren aurrean ez du jokatzen enpresen bozeramaile zilegi modura 

bakarrik prezioak igotzea lortu nahian, baizik eta harago joaten dela eta 
                                                 
36

 AVITRANS eta ANETRA Gipuzkoa elkarteen erabakiak, 2002ko abenduaren 5ekoa (362-363 
bitarteko folioak) eta 2003ko urriaren 6koa (369-371 bitarteko folioak). 

37
 «Atzo AVITRANS eta ANETRA Gipuzkoa elkarteen arteko baterako bilera egin zen. 

ANETRARI jakinarazi zitzaizkion elkarte honetako eskatu ahalako zerbitzuen eta zerbitzu 
erregular berezien sektoreak irailean egindako bilerak eta hartutako erabakiak, bai enpresen 
arteko lankidetzari buruzkoak bai tarifen arlokoak» (799. folioa). 

38
 AVITRANS eta ANETRA Gipuzkoa elkarteen 2002ko maiatzaren 7ko bileraren akta, 348-349 

bitarteko folioak (AIZPURUAk Altza Institutuari aurkeztutako aurrekontuari dagokionez). 
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elkarteko kideen jokabidea zuzentzen duela Administrazioak azkenik 

eskainitako prezioak ez badira iristen enpresek eskatutako zenbatekora. 

Horrelakoetan, AVITRANSek bazkide diren enpresei lehiaketetara ez 

aurkezteko agintzen die, eta eman gabe uztera behartzen ditu. Ondoren, 

jokabide horien frogak bildu ditugu. 

105. AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako 

zerbitzuen sektorearen 2001eko maiatzaren 14ko erabakia, «Hezkuntza Sailak 

eskola-garraioko kontratuen luzapenetarako onartutako tarifei erantzuteko» 

hartutakoak, honako hau biltzen du: 

«igoera ez zelako nahikoa iritzita, luzapenak ez sinatzeko aukera planteatu zen, horiek 

eman gabe uztea, eta berriz lehiaketara atera arte itxarotea; eta, beharrezkoa izanez 

gero, berriz eman gabe uztea, harik eta tarifak egokiak izan arte; Arabako probintzian 

hori oso emaitza onekin egin dutela adierazi zuten.  

Jakinarazi zen luzapenak sinatu nahi ez badituzte, eta kontratuen baldintzak ez 

urratzeko, administrazioaren aurrean “dudarik gabe” denuntziatu behar dituztela, dela 

notarioaren aktaren bidez edota idazki bat aurkeztuz, Hezkuntzak hartu-agiria sinatuta. 

Jarraian, luzapenak sinatzea edo ez bozkatu zuten, eta bozketaren emaitza hau izan 

zen: oraingo baldintzekin luzapenak sinatzeari uko egitea aho batez onartzea. 

Bazkideei zirkularra igortzea erabaki zen, erabaki horren berri guztiek jaso zezaten eta 

Hezkuntzak deitzen bazituen, aldez aurretik AVITRANSi jakinarazteko» (318. folioa, 

azpimarratua erantsi da). 

Erabaki hori 2001eko ekainaren 14ko bilera sektorialean berretsi zen: 

«eman gabe utzi beharko dira behar bezain beste; horrela, Administrazioak enpresekin 

zuzenean negoziatu beharko du» (324. folioa, azpimarratua erantsi da). 

2001eko uztailaren 16ko bileran, 2001/2002 ikasturterako eskola-garraioko 

zerbitzuen lehiaketari buruzkoan, horri eutsi zitzaion: 

«Esleitutako zenbateko guztiak Eusko Jaurlaritzaren tarifaren azpitik zeudela egiaztatu 

zen; horrenbestez, lehiaketa berri hori ere eman gabe uztea proposatu zen» (326. 

folioa, azpimarratua erantsi da). 

Bilera horretan erabakia ez betetzeak bazkideentzat zer ondorio izango zituen 

ere zehaztu zuten: 

«Jakinarazi zen Hezkuntzako luzapenak, tarifak nahikoak ez zirelako, sinatzea 

baztertzeko AVITRANSek hartutako erabakia enpresa guztiek bete zutela, erabaki hori 

kontuan hartu ez duten lauk –dirudienez– izan ezik.  

Egoera horretan garraiolariren batek, beste baten esku-sartzeagatik, zerbitzua galtzeko 

arriskua zuela esan zuten. 

Halakorik gertatzekotan, dena delako garraiolariari gainerako enpresek laguntza eta 

babesa eman beharko diotela planteatu zuten. Erabaki zen egoera hori gertatzen bada, 

kasu bakoitza aztertzeko batzorde bat eratzea, eta horren kostu ekonomikoa guztiek 

beren gain hartzea. 
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Konpentsazio ekonomikoa emateko formula bat bilatzea erabaki zen, eta hura behar 

bezala egokitzea, kaltetuak –laguntza hori jaso arren– galdutako zerbitzua berdintzeko 

beste zerbitzu bat bilatu behar izan dezan, eta ekarpena diru-sarrera bat gehiagotzat 

har ez dezan»
39

 (azpimarratua erantsi da). 

2002ko urtarrilean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak deitutako eskola-

garraioaren lehiaketari buruz, hau erabaki zen: 

«prezioak abuztuan atera ziren berak direnez, kontuan hartuta orduan lehiaketak eman 

gabe utzi zirela, oraingoan modu berean jokatu beharra dago, hala bada, enpresa 

guztiak jakinaren gainean jartzea erabaki da lehiaketetara aurkeztu ez daitezen»
40

 

(azpimarratua erantsi da).  

2002ko udan horietara ez joateko aukera aztertu zen, eta honako hau adierazi 

zuten: «udan lehiaketak ateratzen direnean, ikusiko da horietara aurkeztea edo 

ez interesatzen zaigun» (AVITRANSen erabilera bereziko zerbitzu erregularren 

eta eskatu ahalako zerbitzuen sektorearen 2002ko maiatzaren 14ko bileraren 3. 

erabakia, 350. folioa). 

Halaber, 2003/2004 ikasturterako eskola-garraioko tarifen igoera txikiegia zela 

iritzita, AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu 

ahalako zerbitzuen sektorearen 2003ko maiatzaren 15eko bileraren aktak 

zehazten du Hezkuntza Sailak % 2ko igoera ezartzen zuela, elkarteak hori 

erabat baztertzen zuela eta % 3,84 lortzeko presioa egiteko asmoa zuela. Baina 

enpresa guztiak ez zeuden ados horrekin: «Eskaera horri jaramon egin ezean, 

luzapenei uko egin beharko zitzaien eta lehiaketa berri batera joan» (364. 

folioa). 

Gauza bera jasotzen du 2014ko martxoaren 19ko bileraren aktak (275-276 

bitarteko folioak): 

«Aurten (...) komenigarri izango litzateke, aurreikusitako murrizketak badaude, 

konpromisoa bilatzea eta guztion arteko adostasuna lortzea».  

106. AVITRANSek hainbatetan zenbait jarduera abiatu ditu elkartearen barruan 

hartutako erabakiak elkartetik kanpoko enpresek, Gipuzkoan edo beste toki 

batzuetan jarduten dutenek, esku hartzeagatik zalantzan baleude ere: 

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako 

zerbitzuen sektorearen 2001eko irailaren 26ko erabakia (332. folioa). 

«2. erabakia [...] Jarraian igoerari eta haren ondorioei buruzko eztabaida orokorra piztu 

zen; hauek ziren desadostasuna zekarten gai nagusiak: igoeraren ehunekoa; agentziek 

                                                 
39

 AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 
sektorearen 2001eko uztailaren 16ko erabakia (326-327 bitarteko folioak). 

40
 AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2002ko urtarrilaren 16ko erabakia (345-347 bitarteko folioak). 
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igoera onartuko duten; beste enpresa batzuek erabakiak ez betetzea; mugakide diren 

probintzietako enpresek egoerari onura ateratzea, eta, tarifa berriak sartzeko, data bat 

edo beste bat finkatzea komeni zen. 

Beste enpresa batzuek erabakiak ez betetzearen beldurrari buruz, printzipioz baztertu 

beharra zegoela adierazi zuten; izan ere, erregular berezietan susmo bera egon zen, 

eta ez zen ezer gertatu.  

Enpresa mugakideek esku sartzeari dagokionez, esan zuten printzipioz ez zela oso 

gertagarria baina, halere, halakorik gertatuz gero, haiekin zuzenean hitz egingo zutela» 

(azpimarratua erantsi da). 

- AVITRANSen 222. zirkularra [AVITRANS-ANETRAko zerbitzu erregular 

berezien eta eskatu ahalako zerbitzuen sektorearen erabakiak (807-808 

bitarteko folioak)], AVITRANSen 2001eko apirilaren 23ko bilera sektorialak 

berretsita eta ANETRAri eta haren bazkideei ere aplikatzekoa (ikus 2001eko 

apirilaren 10eko bileraren akta); elkarteek finkatutako prezioak kontrolatzeko 

arauak eta gerta litekeen ez-betetze ororen aurrean aurreikusitako erretortsio-

mekanismoak zehatz-mehatz ezartzen ditu: 

«2. AVITRANSen 220. eta 221. zirkularretan adierazitako prezioak onartzea. Gaurtik 

aurrera, enpresaren batek erabaki hauek errespetatzen ez baditu, honela jokatuko da: 

a) Ahalik eta lasterren, elkarteei gatazka eragin duen gertaera jakinaraztea neurri 

egokiak har daitezen, eta horren ostean beren erabakiak bazkide guztiei eta 

interesdunari berari jakinaraziko zaizkio. 

b) Garraiolari bakar bat elkarlanean ez dadila ari izan erabaki horiek errespetatzen ez 

dituenarekin. 

c) Garraiolari bakar bat elkarlanean ez dadila ari izan erabakiak errespetatzen ez 

dituenekin elkarlanean aritzen direnekin. 

d) Zentzuzko tarte baten buruan, gertaeren garapena aztertzea horren arabera 

jokatzeko. 

e) Arau-hauslea bilatu eta harekin prezioetan, beherantz beharrezkoa bada, lehiatzeko 

aukera ere egongo da, bai banaka bai taldeka. 

[...] e) letrari dagokionez, nabarmendu beharra dago, printzipioz neurri oso gogorra 

dirudien arren, ulertu behar dela nolabaiteko zehapenen bat ezarri behar dela arauak 

bete ditzaten, balizko arau-hauslea nolabait beldurrarazteko, bestela ez baita arau 

bakar bat beteko. 

[...] Enpresa batek arau horien urraketaren baten berri duenean edo/eta horrek kalte 

egin diola sentitzen duenean, elkarte honi idazki bidez jakinaraziko dio, eta ondoren, 

biltzarrak, kasua aztertu eta alderdiei entzunda, egoki deritzen neurriak hartuko ditu». 

- 2002ko urtarrilean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak deitutako eskola-

garraioaren lehiaketari buruz, hau erabaki zen: 
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«Kanpoko enpresaren bat lehiaketara aurkezteko arriskua badago ere, alarma ez dela 

hedatu behar adierazi zen, abuztuan izandako egoera berean baikaude eta orduan ez 

baitzen ezer gertatu»
41

. 

- Espedienteko hainbat gertakarik sistema hori indarrean zegoela erakusten 

dute, eta AVITRANS arduratzen zen erabakiak betetzen zituztela kontrolatu eta 

zaintzeaz42. Nabarmentzeko modukoa da DÍEZ enpresak elkartearen aurrean 

VALLINA salatu zuela AVITRANSek erabakitakoak baino prezio txikiagoak 

eskaini zituelako Viajes Barceló agentziak Madrilgo aireportura eskatutako 

zerbitzu baterako. Egoera horren ondorioz (AVITRANSek itxuraz) gutun bat 

igorri zuen 2000ko abenduaren 28an: 

«Bazkide estimatua,  

Dakizunez AVITRANSeko eskatu ahalako zerbitzuen eta zerbitzu erregular berezien 

sektorea aldian behin bildu izan da, aurtengo irailaren 11tik aurrera, sektoreari eragiten 

dioten arazoak aztertzeko, eta, ahal den neurrian, horiei konponbideak emateko. 

Bilera horien ondorio izan dira tarifen arloan lortutako biak, 215. eta 217. zirkularretan, 

2000ko irailaren 26 eta 29koetan, hurrenez hurren, jaso eta elkarteko kide guztiei 

helarazitakoak. 

Lortutako akordioak, bai tarifen arloan bai beste batzuk –etikaren eta moralaren 

arlokoak, enpresen arteko harremanei dagokienez– nahitaez bete behar dituzte 

AVITRANSeko enpresa guztiek, gure iritziz, izan ere, elkarteko kideren batek ez 

betetzeak orain arte eginiko lana arriskuan jartzen eta edukiz husten du. 

Atzo (00/12/27) eginiko bileran, VALLINA HERMANOS SL enpresa erabaki horiek 

urratzen ari dela adierazi zuen AUTOCARES DÍEZ SAren ordezkariak, eta hitzartutako 

prezioen azpitik Madrilgo aireportura egindako zerbitzu bat, Viajes Barceló agentziak 

eskatutakoa, aipatu zuen zehazki. 

... jaunak adierazitakoa egia bada, enpresa horren jokabidea AVITRANSeko eskatu 

ahalako zerbitzuen eta zerbitzu erregular berezien sektoreko enpresa guztiei larriki 

eragiten dien egitatea dela deritzogu. 

Horregatik eta gaizki-ulertu bat den uste osoa dugula, enpresa horri gertaerei buruzko 

bere bertsioa igortzeko, arren, eskatzen diogu, elkarte honek gertaerok azter ditzan»
43

. 

                                                 
41

 AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 
sektorearen 2002ko urtarrilaren 16ko erabakia (345-347 bitarteko folioak). 

42
 Ikus, adibidez, AVITRANSen 1993ko otsailaren 23ko Ezohiko Batzar Nagusiaren erabakia (2. 

erabakia) (524. folioa) eta Zuzendaritza Batzordearen 1994ko ekainaren 18ko erabakia (16. 
erabakia, AVITRANSek ezarritako gutxieneko tarifen azpiko aurrekontua salatzea) (534. folioa). 

43
 AVITRANSek VALLINA HERMANOS SLri igorritako eskutitza, 2000ko abenduaren 28koa 

(812. eta 1128. folioak). 
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2. Merkatuaren banaketa. Zerbitzuen «jabetza»-araubidea. 

107. AVITRANSek prezioak finkatzeko hartutako erabakiekin batera merkatua 

banatzeko erabakia ere hartu da. Erabaki hori iraganean zerbitzuak egiten 

zituen garraiolariak haien gaineko nolabaiteko atxikipen edo «jabetza» baten 

bidez bideratu da erabaki hori. AVITRANSek berak neurri bat bestearekin 

lotzen du44. 

108. Jardunbide horren lehen erreferentziak elkartearen hastapenetan izan 

ziren, orduan eskatu ahalako zerbitzuen batzordearen Zuzendaritza 

Batzordeak, 1978ko ekainaren 20ko bilkuran, honako erabaki hau hartu 

baitzuen (4.a in fine):  

«Erabaki zen, orobat, elkarteko kide orok, lantegi edo ikastetxerako zerbitzu berri bat 

emateko eskaera jasotzen badu, lehenik zerbitzu hori aurretik ematen zuen 

enpresarekin harremanetan jarri beharko duela hark eskaini zuen prezio bera 

eskaintzeko» (388. folioa, azpimarratua erantsi da). 

Erabakiaren dokumentu bidezko froga bat ere badago 1989ko ekainaren 15eko 

Ezohiko Batzarrean. Horren bidez «zerbitzuaren jabetza»ren araua ezarri zuen 

(484-487 bitarteko folioak): 

«1989ko ekainean hartutako aurreko erabakia berrestea, enpresek proposamenak 

lehendik egiten dituzten zerbitzuetarako bakarrik aurkez ditzaten. Zerbitzu berriak baldin 

badaude, interesa duten enpresek proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte inolako 

mugarik gabe»
45

 (azpimarratua erantsi da). 

A. Sistemaren deskribapena. 

109. AVITRANSek ezarritako «zerbitzuen jabetza-araubide»ak zerbitzu bat 

ematen duen enpresari haren gaineko «jabetza» ematen dio, eta eragotzi 

egiten du beste batek jabearen eskaintzekin lehiatzen den bestelako 

                                                 
44

 AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 
sektorearen 2000ko irailaren 11ko akta: «Eztabaida orokor horren barruan bertaratutakoetako 
batek enpresa bakoitzak jada egiten dituen lanak edo zerbitzuak errespetatzeko beharra 
adierazi zuen, eta horri erantzun zioten irtenbidea ez zela hori, prezio-tarifa batzuk ezartzea eta 
guztiek horiek errespetatzea baizik, era horretan bezeroak ez baitu inoiz garraiolariz arrazoi 
ekonomikoengatik aldatuko. Horri dagokionez, bertaratutakoetako batek nabarmendu zuen ez 
zutela, halere, ahaztu behar enpresak elkarren arteko lehiakideak zirela, eta lehia hori gauzatu 
behar zutela, baina hori ez dela arrazoi ekonomikoengatik egon behar» (292. folioa). 

45
 1.C erabakia. Erabaki honekin batera prezioak finkatzeko beste bat ere badago, D letran. 

Horren arabera «Eskaini beharreko gutxieneko prezioa eskainitako ibilgailuaren edukierari 
dagokion gehieneko tarifaren % 80a izango da beti. Aurreko ekitaldian enpresak 
erregelamenduzko gutxieneko prezioa baino handiagoa jasotzen bazuen, hura izango da 
eskaintzan atxiki beharreko gutxieneko prezioa». 
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eskaintzarik aurkeztea. Ibilbide eta zerbitzu berrietan baino ez dago lehia 

askerik, eta enpresek eskaintzak mugarik gabe aurkez ditzakete. 

110. AVITRANSen 222. zirkularrak (807-808 bitarteko folioak) –AVITRANS eta 

ANETRA -Gipuzkoa- elkarteen arteko bilera sektorialak berretsiak– merkatua 

banatzeko sistema horren jarduera-arauak zehatz-mehatz ezarri zituen46: 

«1. Printzipio orokor gisa, lan bat lantegi, ikastetxe eta abarretan egiten ari den 

garraiolaria errespetatuko da. Bezero hori beste garraiolari batekin harremanetan 

jartzen bada, garraiolari horrek besteari jakinaraziko dio, eta biek, elkarrekin adostuta, 

egin beharreko jarduerak erabakiko dituzte. […] 

3. Enpresa bakoitzak ohiko bezeroekin baldintza bereziak negoziatzea errespetatzea, 

ulertuta une oro prezioak gorantz presionatu behar dituela, AVITRANSek onartu eta 

220. eta 221. zirkularretan jasotako tarifetara pixkanaka gerturatzeko»
47

 (azpimarratua 

erantsi da). 

111. Gauza bera dator honako hauetan jasotako adierazpenetatik: 

- Erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen sektorearen 

2000ko irailaren 25eko erabakia «Enpresen arteko elkarlana: Une oro errespetatzea 

beste enpresa batzuek ematen dituzten lanak. Dagokion enpresari jakinaraztea, bezero 

batek aurrekonturik eskatzen badio aurrekoak ematen dituen zerbitzuetakoren baterako 

(296. folioa, azpimarratua erantsi da)
48

. 

- AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2001eko abuztuaren 30eko erabakia: «Gogorarazi zen nork bere 

zerbitzuetan jardun behar zuela, gainerakoen esparruan sartu gabe» (328. folioa, 

azpimarratua erantsi da). 

                                                 
46

 AVITRANSen 2001eko apirilaren 26ko zirkularra, 222. zenbakia. (AVITRANS-ANETRA 
elkarteen arteko zerbitzu erregular berezien eta eskatu ahalako zerbitzuen sektoreko 
erabakiak). Hartutako eta zirkularrean jasotako erabakien edukia ere ageri da 2001eko 
apirilaren 23ko aktan (314-316 bitarteko folioak). 

47
 AVITRANS eta ANETRA elkarteen erabakia 2001eko apirilaren 10ekoa da, eta horrela jasota 

dago 312-313 bitarteko folioetan, gogoeta gehigarriren bat ere jasota: «Bileran eztabaida luze 
eta bizia egon zen, iritzi ezberdinak baitzeuden, batez ere tarifak bezero guztiei aplikatzea 
eskatu behar zen, edo, aitzitik, garraiolari bakoitzari –beste bat tartean sartu gabe– ohiko 
bezeroekin baldintza bereziak negoziatzeko baimena eman behar zitzaion, ulertuta hura 
mailaka presionatuko zuela aipatutako tarifek ezarritako prezioetara pixkanaka iristeko.  

 Eztabaida luzatuta eta alderdiek ikuspuntuak azaldu ondoren, honako gai hauek bozkatu 
zituzten: 

I. Enpresa bakoitzak ohiko bezeroekin baldintza bereziak negoziatzea errespetatzea, ulertuta 
une oro prezioak gorantz presionatu behar dituela, AVITRANSek onartu eta 220. eta 221. 
zirkularretan jasotako tarifetara pixkanaka gerturatzeko [...] Bozketa eginda, erabaki horiek 
gehiengo bidez onartu ziren» (313. folioa). 

48
 Erabaki bera ANETRAra ere zabaldu zen, 2000ko irailaren 28an batera egindako bileran 

(298-299 bitarteko folioak). 
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112. AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako 

zerbitzuen sektorearen 2001eko ekainaren 14ko erabakiak ere deskribatzen du 

sistema hori (323-325 bitarteko folioak): 

«Garraiolari bakoitzak egiten dituen lanak errespetatzearen gaia berriz ere jorratu zen. 

Bertaratutakoei gogorarazi zaie inork ere ez duela berea ez den beste baten zerbitzuan 

esku hartu behar, eta, horrelakorik gertatuz gero, gainerako enpresek AVITRANSen 

onartutako arau hori urratzen duenaren kontra jardungo dutela. 

Enpresa bati beste garraiolari batek ematen duen zerbitzuaren aurrekontua eskatzen 

badiote zer jarrera hartu behar duen galdetuta, hau erantzun zuten: 

Lehenik, printzipio orokor gisa eta aitzakiarik gabe, hori ematen duen enpresarekin jarri 

beharko da harremanetan.  

Ondoren, bezeroari eskatutako zerbitzuaren aurrekontua igorri ahal izango dio, eta 

puntu horretan bi kasu planteatu dira: 

1. Lehengo garraiolaria tarifaren azpitik doa. 

2. Lehengo garraiolariak tarifaren % 100a du. 

Bi kasuetan lehengo garraiolariaren eskubidea nagusitzen da, eta errespetatu behar da, 

horregatik, eskaera jaso duen enpresak aurrekontua egingo du honako hau kontuan 

harturik: 

1. kasuan, tarifaren % 100eko eskaintza egingo du. 

2. kasuan, aurrekontuak % 100a gainditu beharko du. Berriz ere nabarmendu beharra 

dago nahitaezkoa dela beti zerbitzua ematen duen garraiolariarekin harremanetan 

jartzea. 

Nolanahi ere, ikusi beharko da aurretik garraiolari horrek zerbitzua baldintza egokietan 

egiten duen». 

113. Ibilbideen jabetza-eskubiderik ez dago sortu berriei dagokienez, eta hori 

agerian gelditzen da –adibidez– LEINTZ eta GURE BUS enpresen artean 

Arrasate aldeko urritu fisikoak garraiatzeko zerbitzua kontratatzeagatik 

sortutako gatazkan. Zerbitzu hori Debagoieneko Mankomunitateak deitu zuen, 

eta GURE BUS izan zen adjudikaziodun: 

«LEINTZ GARRAIOAK SLren ordezkariak argudioak luze azaldu zituen, eta bere 

enpresak egindako kudeaketa luze eta neketsuak nabarmendu zituen, eta, haiei esker, 

dokumentu bidez jaso ahal izan zutela bai DYAk bai Gurutze Gorriak ezin dutela egin 

bidaiari-garraioaren ibilbidea errepikatzen duen zerbitzurik. 

LEINTZ GARRAIOAK SLk egindako lanak, bere iritziz, dena delako zerbitzu horren 

gaineko lehentasunezko eskubidea ematen dio. 

Horrez gain, GURE BUS SALek lehiaketan aurkeztutako eskaintza ekonomikoa garraio-

enpresa baten kostuen errealitatearekin bat ez datorrela deritzo. 

GURE BUS enpresak, berriz, lehiaketa batera aurkeztu dela, eta, sortu berria denez, 

horretan edonork duela parte hartzeko eskubidea adierazi du, eta ez dagoela hori 

egitea debekatzen dion erabakirik.  
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Halaber, bere enpresak aurkeztutako eskaintza ekonomikoari dagokionez, nabarmendu 

du inork ere ezin duela esan hori errealitatearekin bat datorren edo ez, haiek baino ez 

dakitelako zer egoera ekonomikorik duten. 

Iritziak luze elkarri trukatu ostean, presidenteak, gaia amaitutzat jotzeko, esan du 

AVITRANSek aitortzen duela LEINTZ GARRAIOAK SL enpresak eginiko lan handia, 

baina ezin diola elkarteko kide bati eragotzi sortu berriko lehiaketa batera aurkeztea, 

hori ez baita erabakien barruan jasotakoa, eta, gainera, oso zaila delako, bestalde, 

enpresen balorazio ekonomikoetan sartzea, haietako bakoitzaren kostuen egiazko 

egoera zein den ez baitakigu»
49

. 

114. Merkatua banatzeko erabakiek, gainera, bai AVITRANSeko kideei bai 

ANETRAkoei eragiten diete. Hori agerian gelditzen da batera egindako bilera 

batean ANETRA GIPUZKOAk AIZPURUA enpresaren kontra, «ANETRAko 

enpresen bezeroei eskaintzak egiteagatik», besteak beste, aurkeztutako 

salaketa eztabaidatu zutenean (AVITRANS eta ANETRA Gipuzkoa elkarteen 

2002ko maiatzaren 7ko bileraren akta, 348-349 bitarteko folioak)50: 

«AIZPURUAk ANETRAko kide batzuen bezero ziren ikastetxeei aurrekontuak egiten 

zizkiela eginiko salaketarekin lotuta, zehazki zer bezeroz ari ziren adierazteko eskatu 

zitzaien, baina ezin izan zuten esan, ANETRAko batzarrean egindako iruzkina izan 

baitzen eta ez baitzekiten salaketa hori nork egin zuen zehazki. 

Eta erabakiak haiek baino ez zituztela errespetatzen egindako adierazpenari buruz, 

besterik gabe ez zela horrela adierazi zitzaien». 

115. Merkatua banatzeko erabakien eremuari eta indarrari buruzko eztabaidak 

haien denbora-eraginkortasunari buruzkoak ere baziren: 

«AVITRANSen erabakiekin lotuta, horien artean gainerako garraiolarien lana 

errespetatzea nabarmenduta, bertaratutakoetako batek gerta zitekeen kasu zehatz bat 

adierazi zuen, eta honako adibide hau azaldu zuen: Enpresa batek zerbitzu bat 

aspalditik egiten zuen, eta une jakin batean beste garraiolari batek kendu egin zion; 

geroago, AVITRANSen erabakiak hartu ziren, eta lehen garraiolaria ezin zen berea izan 

zen zerbitzu hori lortzeko aurkeztu, erabakiak betez beste garraiolaria errespetatu 

behar baitu»
51

. 

116. Gainera, araubide hori ibilbideen edo zerbitzuen balizko azpikontrataziora 

ere zabaltzen da, eta horretan garrantzi berezia hartzen du aurretik aipatutako 

prezioak finkatzeko erabakiak errespetatzeak: 

                                                 
49

 AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 
sektorearen 2001eko abenduaren 13ko 4. in fine erabakia (338-339 bitarteko folioak). 

50
 AIZPURUAk Altzako Institutuari aurkeztutako aurrekontuari dagokionez. 

51
 AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2001eko abenduaren 27ko erabakia (342-344 bitarteko folioak). 
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«Berriz ere aipatu zen garraiolarien arteko lankidetzaren beharra, eta –hartu beharreko 

erabaki baten modura azaldu zuten– zerbitzuak beste garraiolari batekin 

azpikontratatzeko kasuetan, zerbitzuagatiko zenbatekoa AVITRANSek hartutako tarifei 

edo erabakiari jarraikiz ordaintzea garraiolari horri, enpresek kontratatzen duten edota 

bezeroarekin hitzartu edo adostu duten prezioa alde batera utzita».
52

 

117. Merkatua banatzeko erabakia zerbitzuaren oraingo egileak hori uzteko 

kasuetara ere zabaltzen da. Horrelakoetan lehentasunez eskuratzeko 

eskubidea ematen zaie hasierako kontratazioan (arrakastarik gabe izanik ere) 

eskaintza aurkeztu zutenei (AVITRANSen Zuzendaritza Batzordearen 2001eko 

apirilaren 27ko erabakia). Horren adibide on bat da Eusko Jaurlaritzako 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ULACIA enpresarekin zuen 

kontratua indargabetzea (kontratuan zehaztutako autobusa ez erabiltzeagatik 

eta eskainitako plazen kopurua baino txikiagoko autobus bat 

azpikontratatzeagatik): 

«Hezkuntza Saila bere garaian eskaintza egin zuten bi enpresarekin jarri da 

harremanetan zerbitzua egiteko eskatzeko, baina horiek orain ezin dutela egin erantzun 

dute. Beste garraio-enpresa batzuekin harremanetan jarrita, horiek horri uko egin diote; 

horregatik, AVITRANSen laguntza eskatu dute arazoa konpontzeko. 

Gaia eztabaidatzeari ekin zioten eta jo zuten, zerbitzuak erreskatatzeko kasuetan, 

horiek egiteko lehentasuna dutela bere garaian eskaintza aurkeztu zutenek, eta 

printzipioz lehiaketan eskainitako matrikulekin egin behar dutela. 

Nolanahi ere, oraingo eta lehiaketaren hasierako baldintzak berak ez direnez, hori 

lehiaketaren hasierako baldintzak aldatzeko nahiko arrazoia dela adierazi dute. 

ALDALUR ANAIAK SLren ordezkaria bertan egon da –enpresa horrek zerbitzu 

horretarako eskaintza aurkeztu zuen ALUSTIZA BIDAIAK enpresarekin batera–, 

galdetu zioten egiteko prest egongo zen, eta baietz erantzun du, baldintzen arabera 

betiere. 

Gaia ALUSTIZA BIDAIAK enpresari jakinaraztea erabaki zen, interesaturik baldin 

bazegoen, bi enpresak ados jar daitezen, zerbitzuarekin bietako zein gelditzen den 

ikusteko. 

Laburbilduz, AVITRANSen iritzia da, hemendik aurrera, aurretik azaldutakoaren 

antzeko kasuetan, erreskatatutako zerbitzua egiteko lehentasuna eduki behar dutela 

bere garaian horretarako eskaintza aurkeztu zuten enpresek, eta, horren barruan, 

aukeratzeko lehentasuna eman behar zaiola lehiaketan puntu gehien lortu zuenari, eta 

ondoren bigarrenari, hirugarrenari eta horrela hurrenez hurren, eta une horretan 

administrazioarekin hitzartzen dituzten baldintzetan»
53

. 

                                                 
52

 AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 
sektorearen 2000ko irailaren 18ko akta (293-295 bitarteko folioak). 

53
 AVITRANSeko Zuzendaritza Batzordearen 2001eko apirilaren 27ko erabakia (580-581 

bitarteko folioak). AVITRANSen erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako 
zerbitzuen sektorearen 2002ko urriaren 7ko bileraren 3. erabakiak hau ezarri zuen: «Gaia 
aldatuta, presidenteak honako egoera honi buruz bertaratutakoek zer iritzi zuten jakin nahi 
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118. Adierazi bezala, lineen jabetzari buruzko arauak lehia-askatasuna eta 

merkatuan sartzeko eta eskaintza lehiakorrak aurkezteko aukera «ibilbide eta 

zerbitzu berrietan» bakarrik onartzen zuen. Bileren aktetatik ondorioztatzen da 

zaila zela araua aplikatzea, eta «ibilbide berriak» zein ziren interpretatzea. - 

AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako 

zerbitzuen sektorearen 2002ko uztailaren 16ko bileran eztabaida hau egon zen: 

«Jarraian LEINTZ GARRAIOAK SLk, batetik, eta AUTOPULLMANS ARABA SLk eta 

GOIERRI BUS SLk, bestetik, eztabaidatzeari ekin zioten eta desadostasuna agertu 

zuten Arrasaten lehiaketara atera zen ibilbide-errepikatzearen zerbitzu baten 

kalifikazioari zegokionez. LEINTZ GARRAIOAK SLk sortu berriko zerbitzu bat zela 

adierazten zuen, eta beste bi enpresek, berriz, lehendik zegoen zerbitzu bat handitzea 

zela. 

Eztabaida luzearen ondoren, LEINTZ GARRAIOAK SLk hiri barruko zerbitzua zenez 

lehentasunezko eskubidea erabiliko zuela adierazi zuen. 

AVITRANSek, berriz, adierazi zuen berak ezin zuela printzipioz eztabaidatu 

lehentasunezko eskubidea zegoen edo ez, eta are gutxiago kasu horretan, Udalen 

ahalmena baino ez den zerbitzua delako, eta, ondorioz, ez zekiela horren gainean zer 

gerta zitekeen» (353. folioa). 

119. Ibilbide bat noiz den «sortu berria» erabakitzeko eztabaida bera egon zen 

2007ko ekainaren 19an. Izan ere, Fagor Taldeko langileak Arrasatetik Ederlan 

lantegira garraiatzeko zerbitzu bati buruz eztabaidatu zuten. PESAk ez zela 

sortu berriko zerbitzu bat eta berak egiten zuela adierazi zuen, eta ALDALUR 

enpresak erantzun zion (671. folioa). 

120. AVITRANSeko organoen bileretan arau horrek lehian eragin negatiboa 

duela eta operadore jakin batzuei ondorio negatiboak dakarzkiela nabarmendu 

dute. Nolanahi ere, elkarteak beti aukeratzen duen irtenbidea da enpresa 

tradizionalen abantailari eustea eta berriek hondarrezko merkatu-kuotak 

edukitzea beren efizientzia alde batera utzita. 

121. Horrela geratzen da agerian erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta 

eskatu ahalako zerbitzuen sektorearen 2001eko martxoaren 12ko bileraren 

erabakian, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendeko eskola-garraioko 

                                                                                                                                               
zuela adierazi zuen: Enpresa bat merkatuan sartzen bada garraio-zerbitzu bat eginez, eta 
ondoren enpresa hori desagertzen bada edo beste batek xurgatzen badu, dena delako zerbitzu 
hori aurretik egiten zuen garraiolariak atzera hartu behar duen edo zerbitzu berritzat jo beharko 
litzatekeen. Gai horretan gutxienez bi egoera izan zitezkeela zehaztu zuten: a) Enpresa berri 
eta esporadikoa besterik gabe desagertzea. b) Sektoreko beste batek xurgatzea. Bozketa 
eginda, gehiengo bidez erabaki dute zerbitzua aurretik ematen zuen garraiolariak atzera hartu 
beharko lukeela» (358. folioa). 
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zerbitzuen etorkizuneko lehiaketei buruzko eztabaidaren barruan. Honako hau 

adierazi zuten (3. erabakia): 

«Eztabaida zabal horren barruan ere adierazi zuten gutxieneko akordio batzuk lortu 

behar zituztela lehiaketetara aurkezteko orduan eta enpresek egiten zituzten lanak 

errespetatzeari buruz.  

Gai horretan, bertaratutakoetako batek adierazi zuen bere iritziz monopolio-jarrera bat 

dagoela zerbitzuak aurretik esleituta dituen enpresa-nukleoaren aldetik; izan ere, 

lehiaketa batera beste enpresa batzuek egiten zituzten zerbitzuak errespetatuta 

aurkezteak ateak ixten zizkion merkatuan sartu nahi zuen beste edozeini, sortu berriak 

edo duela gutxi sortuak izan. 

Hori onartu zen, alderdien arteko intentzio-talka bat dagoela ulertuta; izan ere, aurrez 

aurre daude, batetik, zerbitzuren baten adjudikaziodun izan nahi duen enpresa berria, 

eta, bestetik, gainerako enpresak, duela urte batzuetatik egiten dituzten zerbitzu berak 

eskaintzea defendatzen dutenak. 

Hala ere, lehiaketetan sortu berriko zerbitzuak daudela beti ikusi zen, edo, kausaren 

bategatik, printzipioz eman gabe gelditzen direnak; horiek izan litezke, beraz, lan-

merkatuan sartzen hasteko modu bat» (311. folioa, azpimarratua erantsi da). 

122. Gauza bera esan daiteke 2001eko maiatzaren 14ko bilera sektorialaz, non 

LEINTZ enpresaren ordezkariak adierazi zuen «bere enpresa ez dagoela gaur 

egun merkatuan, baina ez dela bere asmoa, egunen batean esku hartzea 

erabakitzen badu, lehiaketa berrietara edo eman gabe gelditzen direnetara 

bakarrik jotzea, ez baitago ados jardunean urteak daramatzaten enpresen 

jarrerarekin, bere iritziz merkatua monopolizatu nahi baitute sortu berriko 

enpresak askatasunez sartzen utzi gabe» (317. folioa). Bileraren aktak hau 

jasotzen du, ordea: 

«LEINTZ GARRAIOAK enpresaren ordezkariak lehiaketetan enpresa berriak sartzeari 

buruz duen jarrera berretsi zuen –aktaren hasieran jasota dagoen bezala–, eta erantzun 

zitzaion arrazoibide hori ez zela bidezkoa, hark ere ulertu behar zuelako gainerako 

enpresen jarrera ez zela zekenkeriagatik, biziraupenagatik baizik, sektorearen oraingo 

egoerak eraginda» (318. folioa). 

123. «Elkarri eraso ez egiteko itun» bat da, bezeroen jabetza-sistema bat 

gehitzen duena. Prozedura honetan jasotako enpresetako batek bere 

borondatez eta lotsarik gabe hau adierazi zuen: 

«Gipuzkoan jarduten duten enpresen artean eraso ez egiteko itun bat dago, eta horren 

arabera bakoitzak bestearen eremua errespetatzen du. Taldearen barruan, zaharrenek 

beti elkar errespetatzen dute eta badira beste batzuk, ULACIA adibidez, “etorri berriak” 

dei genitzakeenak. 

Ez dago itunik zentzu hertsian. Ez dago ezer idatzita. Bere garaian, duela 15 edo 20 

urte, hitz egin genuen zerbait da, besterik gabe, ordutik errespetatu dena. “Elkar 

errespetatzeko gauza bagara, denok irabaziko dugu”. “Gipuzkoan ez da inor sartzen eta 
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ALUSTIZA eta ALDALUR erretirodunen garraioa 1141 ULACIAk 
AVITRANSi 
bidalitako faxa 

2003/10/06 
AUTOPULLMAN SS – 
VALLINA 

San Ignacio ikastetxerako garraioa 369-371 
AVITRANSen 
akta 

2003/10/06 
ULACIA - ALUSTIZA eta 
ALDALUR 

Orokieta ikastetxerako garraioa 369-371 
AVITRANSen 
akta 

2003/10/06 
AIZPURUA - ALUSTIZA eta 
ALDALUR 

Aldundiaren udalekuetako garraioa 369-371 
AVITRANSen 
akta 

2003/11/17 
J.APAOLAZA - EUSKA 
TOUR 

Mundosocial-Imserso gatazka 
258-259 
260-263 

APAOLAZAk 
AVITRANSi 
helarazitako 
gutuna 
Euska Tourrek 
AVITRANSi 
helarazitako 
gutuna 

2006/08/28 AGUIRRE – APAOLAZA Hezkuntza Sailaren eskola-ibilbidea 242-250 

Aguirrek 
AVITRANSi 
helarazitako 
gutuna 

2007/06/29 PESA - ALDALUR  Ederlan enpresarako garraioa 671 
AVITRANSen 
akta 

2007/09/04 
ULACIA-UNITRAVEL-
AIZPURUA 

Eusko Jaurlaritzaren ibilbideen banaketa 658-659 
AVITRANSen 
akta 

2007/12/26 ESCUDERO – ALDALUR Hezkuntza Sailaren eskola-ibilbidea 251-252 
ALDALUR 
gutuna 

2008/12/18 
LARRIALDIAK, S.KOOP. - 
AVITRANS - DIEZ 

Uliazpi lehiaketa publikoa 

255-256 
257 
1116-1118 
2548-2555 

Larrialdiakek 
AVITRANSi 
helarazitako 
gutuna 
DIEZek 
AVITRANSi 
helarazitako 
gutuna 
Burofaxa 
Larrialdiaki 
Larrialdiakek 
LEAri emandako 
erantzuna 

2014/03/20 
GUREBUS - LEINTZ, 
AUTOPULLMAS ARABA 
eta GURUTZE GORRIA 

Debagoieneko Mankomunitate eta Aita 
Menn ko garraioa 

886 

Gurebusek 
AVITRANSi 
bidalitako mezu 
elektron koa 

2014/12/12 AVITRANS-ULACIA 
Eusko Jaurlaritzaren aurreko salaketa 
ULACIAk Bus Ocasión enpresari autobus 
bat alokatu diolako 

1341-1365 
891-916 

AVITRANSek 
EJri eginiko 
salaketa 
GARAYARek 
AIZPURUAri 
bidalitako mezu 
elektron koa 

2015/01/12 
IPARBUS-BELINTXON, 
AIZPURUA, GARAYAR, 
AUIF eta EKIALDEBUS 

AUTOPULLMANSSek LOYOLArekin 
azpikontratatu zuen Eusko Jaurlaritzaren 
bi bide bat 

1241 

P.R.k 
GARAYARi 
(AVITRANS) 
bidalitako mezu 
elektron koa, 
besteak beste 

2015/01/26 
IPARBUS - BELINTXON, 
AIZPURUA, EKIALDEBUS, 
GARAYAR 

Cuadra eta Daviden ez-betetzeak, 
2014/2015 kasturtea 

888 

P.R.k 
GARAYARi 
(AVITRANS) 
bidalitako mezu 
elektron koa, 
besteak beste 

2015/02/25 
IPARBUS-AIZPURUA, 
GARAYAR, AUIF 

AUTOPULLMANSSen aurkako salaketa 
Eusko Jaurlaritzaren aurrean 

926 
18149 

P.R.k 
GARAYARi 
(AVITRANS) 
bidalitako mezu 
elektron koa, 
besteak beste 
Autopullman SSk 
LEAri emandako 
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erantzuna 

2015/02/25 
IPARBUS-AIZPURUA, 
GARAYAR, AUIF eta 
EKIALDEBUS 

VALLINAren ez-betetzeak Tolosaldeko 
eskola-garraioan 

926 

P.R.k 
GARAYARi 
(AVITRANS) 
bidalitako mezu 
elektron koa, 
besteak beste 

125. Banatzeko sistemaren berri dago gutxienez AVITRANSen 1989ko aktetatik 

(496-497 bitarteko folioetatik), halere, oso adierazgarria da AVITRANSen 

erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2001eko abenduaren 27ko akta. Getariako Indaux SAko langileak 

garraiatzeko ibilbidea errepikatzeko zerbitzu baten gainean ALUSTIZA eta 

ULACIA enpresen artean sortutako gatazka aipatzen du akta horrek55: 

«Arazoa hasi zen ALUSTIZA BIDAIAK SLk AUTOCARES ALKAL SL, Indaux SA 

enpresarako zerbitzua ematen zuena, eskuratu zuenean. Enpresa horren iritziz Indaux 

SArako zerbitzua berea zen, eta AVITRANSen aurrean ULACIA BIDAIAK SL salatu 

zuen zerbitzua kentzeagatik, oraingo tarifa baino prezio txikiagoak eskaintzeko 

astungarriarekin. 

[…] auziaren gakoa zen aipatutako zerbitzuaren “jabetza” zehaztea, gatazka ezin zela 

alde batera utzi ulertuta, eta, guztion onurarako, irtenbidea bilatu beharra zegoela.  

Iritziak trukatu zituzten ondoren; bertaratutakoen irizpide orokorra zen zerbitzua 

ALUSTIZA BIDAIAK SLri zegokiola.  

Nolanahi ere, erabaki zuten bi enpresei eskatzea arrazoiak zein aurkeztutako eskaintza 

ekonomikoak kalkulatzeko oinarritu diren irizpideak idatziz igor zitzaten» (343. folioa). 

126. Hurrengo bileran (2002ko urtarrilaren 16an egina), ANETRA GIPUZKOA 

elkarteari gatazkaren berri eman diote hartzen den irtenbidearen partaide izan 

dadin. Aktak aurreko aktaren alderdi asko errepikatzen ditu, baina amaitzeko 

honako hau dio: 

«AVITRANS eta ANETRAko zuzendaritza-batzordeen iritziz ULACIA BIDAIAK SLk 

nahita urratu ditu AVITRANSen erabakiak, nagusiki ez zelako ALUSTIZA BIDAIAK 

SLrekin berehala harremanetan jarri Indaux SAk bere zerbitzuak eskatu zituenean. 

Horregatik, zuzendaritza-batzorde horrek batzarrari proposatzen zion aurreikusitako 

zehapenak ezartzea, hau da, elkarteko enpresekin enpresa arau-hauslearekin 

elkarlanean ez aritzea; zehapen hori aplikatzea betetzen ez zuten enpresei ere 

zabalduko zitzaien zehapen hori. 

Bertaratuetako batek alderdien artean adostasuna lortzen saiatu beharko zutela 

adierazi zuen; hortaz, hitz egiteko eta irtenbide bat bilatzeko eskatzen zien. 

Halaber, azaldu dutenez, 2000ko irailetik bilerak etengabe egin dituzte sektorea 

hobetzeko, eta emaitza onak izan ditu horrek; horregatik, ezin da baimendu bakoitzak 

                                                 
55

 Espedientean jasota dago, orobat, ALUSTIZAk AVITRANSen ULACIAren kontra egindako 
salaketa (233-238 bitarteko folioak) (ULACIAk 2002ko urtarrilaren 2ko gutunaren bidez 
erantzun zuen, 231-232 bitarteko folioak). 
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gauzak bere erara eta interesen arabera egitea, hori utziz gero, orain arte lortutako 

guztia alferrik galduko baitzen. 

Presidenteak AVITRANSen erabakiak baliozkoak baziren erabaki bat hartzeko unea 

zela adierazi zuen; hori dela eta, batzarrari proposatu zion lehenik zehaztea haren iritziz 

ULACIA BIDAIAK SLk AVITRANSen erabakiak urratu zituen edo ez. 

Bertaratutakoei banan-banan galdetuta, baiezkoa erantzun zuten guztiek. 

Jarraian, bigarren galdera gisa, aurreikusitako zehapenak aplikatu behar ziren planteatu 

zen. 

Bertaratutako bakoitzari berriz galdetuta, zehapen horiek ezartzea ia aho batez erabaki 

zen (abstentzio batekin). 

Presidenteak zehaztu zuen, halere, bi enpresek akordioren bat hitzartzen bazituzten, 

batzarrari atsegin handiz proposatuko ziola zehapena altxatzea. 

ALUSTIZA BIDAIAK SLk zehapen handiagoak aplikatzeko eskatu zuen; presidenteak 

gai hori zuzendaritza-batzordeak aurkeztu eta batzarrak erabakitako moduan amaiturik 

zegoela erantzun zion» (azpimarratua erantsi da)
56

. 

127. AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako 

zerbitzuen sektorearen 2002ko urriaren 7ko bileraren aktak ikastola bateko 

hamahiru ume Getariatik Zarautzera garraiatzeko zerbitzuagatiko gatazkaren 

berri ematen du. ULACIAk AVITRANSeko erabakiak urratu zituela jo zuen 

batzarrak berriz ere (356-359 bitarteko folioak). 

128. Erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2002ko maiatzaren 14ko bileraren 6. erabakiak ULACIAk 

AVITRANSen erabakiak ez errespetatzeagatiko beste gatazka baten berri 

ematen du (350-351 bitarteko folioak): 

«GOIKO AUTOBUSAK SL enpresak zerbitzua duela urte batzuetatik ematen dion 

ikastetxe pribatu batekiko kontratua berritu behar zuela jakinarazi zuen; ikastetxe 

horrek, antza denez, aurrekontua eskatu dio ULACIA BIDAIAK SLri. 

Printzipioz, AVITRANSeko erabakiak beteta, ULACIA harremanetan jarri beharko zen 

GOIKO enpresarekin. ULACIAk oraindik ez duela ezer egin adierazi du, eta printzipioz 

zerbitzu horretan interesaturik ere ez dagoela. 

Halaber, ULACIA BIDAIAK SL –erabakiak errespetaturik– zerbitzuan % 100a ere 

eskainita ezin zela zerbitzuan sartu adierazi zuten. 

Bi enpresak eztabaidan hasi ziren, eta geroago ALUSTIZA BIDAIAK SLk esku hartu 

zuen, baina ez zuten ezer zehatzik ondorioztatu». 

                                                 
56

 Zehapena berretsi da AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu 
ahalako zerbitzuen sektorearen 2002ko maiatzaren 14ko erabakian: 2.) Azken batzarrean 
ULACIA BIDAIAK SLren kontra erabakitako zehapenari dagokionez, zehapen hori ez zitzaien 
gainerako enpresei jakinarazi, auzia duten bi enpresak adostasuna lortzearen zain; hori 
ezinezkoa izan dela ikusita, zehapen hori aplikatuko dela jakinarazi zen, hau da, AVITRANSeko 
kide den enpresa bakar bat elkarlanean ez aritzea ULACIA BIDAIAK SLrekin» (350. folioa). 
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129. Gatazka hori zehatz-mehatz azalduta dago AVITRANSeko erabilera 

bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen sektorearen 

2002ko urriaren 7ko bileraren aktan (356-359 bitarteko folioak)57. Dena delako 

ikastetxe hori Zarauzko Salbatore Mitxelena ikastola zen, eta GOIKO 

AUTOBUSAK SLk ematen zion zerbitzua58. Enpresa horrek 2002/2003 

ikasturterako aurkeztutako aurrekontua gehiegizkoa zelakoan baztertu zuen 

ikastetxeak, eta AUTOCARES UGARTE enpresa kontratatu zuen (ez da 

AVITRANS edo ANETRA GIPUZKOAko kidea). Ikasturtea hasita, zerbitzua 

ULACIA mikrobus batekin ematen hasi zen. 

AVITRANSen batzarrak ULACIAk erabakiak urratu zituela jo zuen. Zerbitzua 

emateari uzteko prest agertu zenez, eta «horrela auzia garbitzea», zehapena 

altxatu egin zen. 

«AUTOCARES UGARTE enpresaren jokabidea ikusita», ordea, «enpresa bakar 

bat haiekin elkarlanean ez aritzea» erabaki zen (358. folioa). 

130. ULACIAri jarritako zehapena AVITRANSen 233. zirkularraren bidez 

jakinarazi zen jendaurrean (ULACIA BIDAIAK SL enpresari zehapenak 

aplikatzea): (811. folioa): 

«233. ZIRKULARRA 

Gaia: 

ULACIA BIDAIAK SL ENPRESARI ZEHAPENAK APLIKATZEA 

Bazkide hori: 

Atzo egindako sektorearen bileran erabaki zen ULACIAS BIDAIAK SL enpresari 

ezartzea batzarrak bertan hartutako erabakiak errespetatzen ez dituzten enpresentzat 

aurreikusitako zehapenak. Zehapen hori –guztion jakina denez– gainerako enpresak 

enpresa arau-hauslearekin elkarlanean ez aritzea da. 

Horregatik, honen berri jasotzen duzuenetik aurrera, elkarte honetako kide diren 

enpresek ULACIA BIDAIAK SLri ez diotela inolako laguntzarik eman beharko jakinarazi 

nahi dizugu. 
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 GOIKO AUTOBUSAK SLk AVITRANSen aurkeztutako salaketa 2002ko uztailaren 26koa da 
(229-230 bitarteko folioak). 

58
 Gatazka AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako 

zerbitzuen sektorearen 2002ko azaroaren 4ko bileran ere eztabaidatu zen, non Mitxelena 
ikastolaren idazkiaren berri eman zuten. Idazki horretan AVITRANSen erabakien edukia ez 
zutela ulertzen adierazi zuten, baina garraio-zerbitzuak komenigarrien jotzen zuten 
enpresarekin kontratatzeko eskubidea defendatzen zutela. Aurrekoa egia izanik ere, ikastola 
hori ULACIArekin harremanetan jarri zenean ULACIAK –AVITRANSen erabakiei jarraikiz– 
GOIKOri deitu behar zion eta aurrekontu bat eman behar bazuen, tarifaren % 110ekoa izan 
beharko zen hori. Geroago, ikastetxeak egoki iritziz gero, zerbitzua ULACIArekin kontratatu 
ahal zuen aurretik aipatutako tarifaren % 110eko prezioan» (361. folioa). 
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Aurreko hori betetzen ez duten enpresari edo enpresei ere prozedura berari jarraikiz 

ezarriko zaie zehapena, batzarrak erabaki duen bezala. 

Hori guztia jakinarazten dizut, dagozkion ondorioak izan ditzan. 

Adeitasunez» 

131. ULACIAren ordezkariak «boikota» lehen pertsonan eta izen hori zehazki 

erabiliz kontatu du LEAk haren egoitza ikuskatzean egindako borondatezko 

adierazpenetan (2015eko abenduaren 3an): 

«Adierazi du 2002an edo 2003an AVITRANSen egoitzan egindako bilera batean, non 

A.I. zein J.M.I. izan ziren, AVITRANSeko bazkideek ULACIA BIDAIAK boikotatu zuten; 

izan ere, zerbitzuak emateko laguntza edo lankidetza behar zuenean enpresa horrekin 

elkarlanean aritzearen kontra bozkatu zuten, eta VALLINA baino ez zen bozketan 

abstenitu. 

ALZA, APAOLAZA eta VALLINA enpresek jarraitu zuten ULACIA BIDAIAKekin 

elkarlanean aritzen. AVITRANSeko batzarreko kide batzuek beren ibilbideetan 

lizitatzearekin mehatxu egin zieten LA GUIPUZCOANA eta ARTEONDO enpresei 

ULACIArekin elkarlanean jarraitzekotan. Mehatxu horren aurrean ULACIArekin 

elkarlanean aritzeari utzi zioten. LA GUIPUZCOANAk normalean ULACIA BIDAIAK 

enpresari DANONAren zerbitzu bat egiten zion (LA GUIPUZCOANAren linea 

erregularraren ibilbidean sartzen zen enpresa bat). Egun batean, halere, LA 

GUIPUZCOANAk zerbitzu hori egiteari uko egin zion AIZPURUAren mehatxuak jaso 

zituelako. 

AVITRANSen bozkatu zuten boikot hori ULACIA BIDAIAK enpresari egiteko. Boikotaren 

zergatia izan zen ULACIAk autonomo baten jabetzako autobus bat erostea negoziatu 

zuela autonomo horrek INDAUX enpresari egiten zion lana ere egiteko. ALUSTIZAk 

jakin zuenean esku hartu zuen eta aurrea hartu zion autobusaren erosketan, baina ez 

zuela lana lortu, INDAUX enpresak ULACIArekin kontratatu baitzuen
59

» 

132. Eraginkortasuna lortu nahi izatea eta zehapenen jarraipena egitea ere 

egiaztatzen da kasu honetan. AVITRANSeko Zuzendaritza Batzordearen 

2002ko urriaren 17ko bilera (34. erabakia, E letra): 

«Labur-labur aritu ziren zerbitzu erregular berezien eta eskatu ahalako zerbitzuen 

enpresen artean zerbitzu jakin batzuk emateagatik dagoen arazoaz. ALDALUR ANAIAK 

SLren ordezkariak bere eremuan ULACIArekin elkarlanean aritzen diren enpresak 

daudela adierazi zuen. Adierazi zuten onena zela gaia sektoreak azaroaren 4an egingo 

zuen hurrengo bilerarako uztea» (628. folioa). 

Egiaztatuta gelditzen da, horrenbestez, zehapenak ez zaizkiola merkatua 

banatzeko erabakia urratzen zuen enpresari bakarrik ezartzen, berdin ere 

ezartzen baitzitzaizkien boikotatzeko neurriak errespetatzen ez zituztenei. 
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 1337-1338 bitarteko folioak. 
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133. Gainera, AVITRANSeko kide ez ziren enpresek erabakiak errespeta 

zitzaten lortzeko, zehapenak filialei ere zabaltzea proposatu zuten. Hori da 

ULACIAren kasua, ez baita AVITRANSeko kidea, baina haren urraketagatik 

filiala (HERMANOS ESCUDERO SL) elkartetik kanporatzea planteatu zen: 

«Aukera hori luze eztabaidatu zuten, baina ondorioztatu zuten kontuan hartuta, besteak 

beste, –ALDALUR ANAIAK SLren ordezkariak adierazi zuen bezala– Azpeitiko aldean 

AVITRANSeko kide diren hainbat enpresa daudela ULACIArekin elkarlanean aritzen 

direnak, ez dela aurreikusten hori egiteari utziko ziotela ESKUDERO kanporatu 

ondoren; hortaz, ez zuen ezertarako balio izango eta egoera bera egongo zen» (361. 

folioa). (AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako 

zerbitzuen sektorearen 2002ko azaroaren 4ko bilera). 

2003ko irailaren 18ko bilera sektorialak ULACIA eta ALUSTIZA eta ULACIA eta 

ALDALUR enpresen arteko gatazkak oraindik bazeudela egiaztatu zuen arren 

(azken bi horiei dagokienez, «bi enpresa horiek, dirudienez, zerbitzuak elkarri 

kendu egin dizkiote. AVITRANSek ezin du lortu zerbitzuak enpresa batetik 

beste batera igarotzea, eta ezin du esku hartu administrazioak ebatzi behar 

duen gai batean»), batzarrak gehiengo bidez onartu zuen ULACIAri zehapena 

altxatzea (366. folioa). 

134. Merkatu-banaketaren indar eta eraginkortasunagatiko gatazken 

adierazpenen artean GUREBUS enpresari buruzko beste bat ere badago, 

zeinak, 2014ko martxoaren 20ko mezu elektroniko baten bitartez, AVITRANSi 

adierazi zion (mezu hori geroago AIZPURUA, HERRIBUS eta GARAYAR 

enpresek ere jaso zuten) ez zela AVITRANSen bileretara joaten Gurutze 

Gorriaren kontra egin zuen kexa ez dutelako kontuan hartu60. Halaber, 

GURUTZE GORRIA Bergarako eremuan (Aita Menni) GUREBUS enpresaren 

bezeroekin sartzen ari dela ere adierazi du, eta bezero hori Bergaran kendu 

diola. Gainera, Debagoieneko Mankomunitateko kontratuan AVITRANSeko kide 

batzuek (LEINTZ eta ARABA SL) aurrekontua aurkeztu dute zerbitzu 

horretarako: 

«NORK: GURE BUS SAL [correo electrónicoto:gurebus@Autocaresgurebus.com]  

Noiz bidalia: osteguna, 2014ko martxoak 20; 11:11 

Nori: AVITRANS@telefonica.net 

Gaia: NOLA JOKATU AZALTZEKO INFORMAZIOA 

AVITRANS-EKO PRESIDENTE JAUNARI 

Egun on: 
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 Ikus 886. folioa, AVITRANSek merkatua banatzeko erabakiaren urraketak antzemateko eta 
horien aurrean erantzuteko gertakarien taulan ere jasotakoa. 
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Honen bitartez jakinarazi nahi dizut GURE BUS SAL ez dela bileretara joaten hainbat 

aldiz GURUTZE GORRIAREN kontra salatutako kexa ez dela inoiz kontuan hartu. 

GURUTZE GORRIA Bergarako eremuan (AITA MENNI) nire bezeroekin sartzen ari da, 

eta bezero hori kendu dit BERGARAN. 

Salatu nahi dizuet, halaber, Debagoieneko Mankomunitatearekin kontratua bukatuta, 

bezero horrek ez duela kontratua berritu nahi izan, eta bezeroekin zuzenean 

negoziatzeko esan didala. 

Harrituta gelditu naiz zuen kide LEINTZ eta ARABA SLk eta, berriz ere, GURUTZE 

GORRIAk zerbitzu horretarako aurrekontuak aurkeztu dituztela jakitean. 

Beste ustekabe bat izan da nire langileek jakinarazi didatela LEINTZeko A.M. jaunak 

jarraitu diela zerbitzuen ibilbidea egiten. 

Hori guztia ikusita, egoera horren aurrean zer jarrera hartu behar dudan esatea 

gustatuko litzaidake. 

Zuen albisteen zain». 

135. Erabakien indarra eta kideen artean sortzen duten onura agerian 

gelditzen da hainbatetan. AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu 

erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen sektoreko enpresen 2003ko 

irailaren 18ko bileran AVITRANSeko presidenteak egindako adierazpenak 

horren adibide ona dira (366-368 bitarteko folioak): 

«Presidenteak, bileran, hainbat aldiz gogoeta egin zuen AVITRANSen gure buruari 

eman dizkiogun akordioen gainean. 

Adierazi zuenez, ematen du akordio horiei oztopoak jartzen eta hondatzen ari direla, eta 

haien gaineko interpretazio interesatuak egiten ari direla. [...] pena bat da hori, akordio 

horiek guztiei zer ongi etorri zaizkigun kontuan harturik. Beharrezkotzat jo zuen 

bertaratutakoek beren buruari galdetzea aurrera egiteko interesa dugun, eta, 

baiezkoan, denok jarri beharko genuke zerbait gure aldetik; eta aurrera jarraitzeko 

benetako interesa badago, gure jardueraren arazoak eta gorabeherak gainditzeko 

gauza izango gara» (368. folioa). 

136. AVITRANSen agirietan ohikoak dira elkartearen erabakien ondoriozko 

enpresen onuren aipamenak zein enpresa lehiakideek izango zituzten ondorio 

kaltegarrienak; sarritan, gainera, «lehia desleiala» eta «prezioen gerra» 

aipatzen dituzte merkatu-banaketa errespetarazteko erabakien zurigarri61. 

137. Halaber, IPARBUSek AVITRANSeko beste kide batzuei igorritako 

mezuan, aipatzen da AVITRANSek salatu behar dituela Cuadra eta Daviden 

ez-betetzeak Eusko Jaurlaritzan, baina bera salatzeko prest dago, betiere 

adjudikaziodunen zerrendan hurrengoa bada (888. folioa). 
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 AVITRANSeko 2000ko irailaren 11ko erabakia (290-291 bitarteko folioak). 
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Nork: …………….. 

Noiz bidalia: astelehena, 2015eko urtarrilak 26; 13:17 

Norentzat:…………….. 

Cc: ……………. 

Gaia: Cuadra eta Daviden ez-betetzeak, gertaerak salatzea, 2014/2015 ikasturtea 

Kaixo, ......: 

Bihar Ulaciaren gaia lantzeko bilduko garenez, hori baliatu nahi dut beste bi kasu 

gehiagoren berri emateko. 

A.A.ren iritziz AVITRANSek salatu behar du, halere, ez dut eragozpenik Autocares 

Iparraguirre enpresaren izenean salatzeko, adjudikaziodunen zerrendan 

hurrengoak bagara betiere. 

Bihar elkar ikusiko dugu. 

Agur bero bat 

P.R. 

138. Merkatu-banaketaren erabakia indarrean egoteari buruzko konpromisoa 

askotan berretsi dute, oro har62. Indarrean zegoela azkenekoz gogorarazi zuten 

AVITRANSeko eskatu ahalako zerbitzuen eta zerbitzu erregular berezien 

enpresen 2014ko martxoaren 19ko bilera sektorialean (275-276 bitarteko 

folioak), orduan zalantzan baitzegoen eskola-garraioko ibilbideak banatzeko 

aurreko araubidea indarrean zegoen:  

«Kontua zen AVITRANSetik nola jokatu behar genuen; AVITRANSen erabakiak 

errespetatuko genituen.  

Bertaratutakoek erabakiak printzipioz indarrean zeudela zeritzotela adierazi zuten. 

Hala ere, aurten zerbitzuetan Hezkuntzaren aldetik murrizketa handiak egotea espero 

da. Horregatik, kontratuak ateratzen direnean komenigarria izango zen 

AVITRANSen berrikustea eta enpresa bakoitzari bere ibilbideak esleitzea, 2010ean 

egin zen bezala. 

«Komenigarri izango litzateke, aurreikusitako murrizketak badaude, konpromisoa 

bilatzea eta guztion arteko adostasuna lortzea. 

Arazoa da egoera horretan erabakiak errespetatuko diren. 

Erabaki zen batzorde bat eratzea AVITRANSekoak ez diren enpresekin, eta, hala 

badira ere, bilerara etorri ez diren enpresekin hitz egiteko». 
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 AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 
sektoreko enpresen erabakia, 2007ko azaroaren 19koa: «Garraiolarien arteko lankidetzarekin 
lotuta, gaia luze eztabaidatu zen, aurreko beste batzuetan bezala. Azkenik, AVITRANSen 
erabakiak errespetatzen jarraitzea erabaki zuen gehiengoak». 
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3. AVITRANSek, haren kideek eta pertsona fisikoek lehiaren aurka 

izandako jokabideen eremua 

139. Ebidentzia dago AVITRANSen merkatua banatzeko erabakiak erabilera 

bereziko garraio erregularrari eta eskatu ahalako hainbat garraiori dagozkiola. 

140. Izan ere, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak egindako eskola-garraioko 

lehiaketa publikoei eragiten diete erabaki horiek. Kasu horretan, jakina denez, 

Jaurlaritzak ibilbideak kontratatu eta adjudikatzeko sistema publikora egokitu 

beharrak zaildu zezakeen banaketa antolatzea eta praktikan ezartzea. Hala eta 

guztiz ere, eskola-garraio publikoari ezarritako merkatu-banaketaren sustraiak 

laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran daude. AVITRANSen Ezohiko 

Batzar Nagusian, 1991ko uztailaren 11ko bileran, eskola-garraioari aplikatutako 

«ibilbideen jabetza»ren arauaren formulazio bat egiten da: 

«1. erabakia. Azken ekaineko 27aren EHAAn argitaratutako iragarkiaren berri eman 

zen, zeina Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxeetarako garraio-

zerbitzuak, ibilbidea errepikatzeagatik, datorren 91/92 ikasturterako, adjudikatzeko 

lehiaketarena zen. 

Horri buruzko eztabaidaren ostean, eta aipatutako lehiaketan enpresa bakoitzak 

proposamenak aurreko ikasturteetan emandako zerbitzuetara aurkezteko akordioa 

lortzeko ahobatezkotasunik ez zegoela ikusita, bertaratutakoek erabaki zuten lehiaketa 

argitaratu izanaren jakitun gelditzea, eta proposamenak nork bere interesen arabera 

aurkeztea, eta norberaren irizpidearen mende gelditzen da proposamenik ez aurkeztea 

prezioetan aldaketarik izan duten zerbitzuetan» (azpimarratua erantsi da)
63

. 

141. Merkatua banatzeko erabakiak barne hartzen ditu, orobat, bezero berak 

kontratatzen dituen eskatu ahalako zerbitzuak, hortaz, azaleratzen da funtsean 

dagoena «bezeroen gaineko jabetza-eskubide» bat dela. Jokabide hori 

egiaztatzen da, eskola-garraioko zerbitzuekin lotuta, zalantza agertu baitzuten 

«beste garraiolari batek ikastetxeari txangoetarako aurrekontuak eman 

ziezazkiokeen». AVITRANS eta ANETRA elkarteen 2001eko azaroaren 19ko 

akordioan gaia jorratu zuten, eta elkarte horiek beren jardunbideen berri eman 

zuten: «ANETRAk adierazi zuen hitzarmenetan jasota dutela “norberaren ohiko 

lanak” izendatzen dutena errespetatzea eta horien barruan txangoak sartzen 

direla». AVITRANSek, ordea, aukera hori ahalbidetuko zuela erabaki zuen, 

«betiere, hori gertatzen denean, aurrekontua tarifa errespetaturik egiten bada» 

(334-335 bitarteko folioak, nabarmendua erantsi da). 

142. Espedientean eskola-garraiorako merkatua banatzeko erabakien 

sofistikazio handiago baten frogak daude espedientean. Hala, AVITRANSeko 
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erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2007ko irailaren 4ko erabakiak eskola-garraioko hainbat ibilbideri 

zegokienez merkatua nola banatzen zuten erakusten du. Enpresen bilera 

horretan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendeko eskola-garraioko 

2007/2008 ikasturterako hiru ibilbideren banaketa ezarri zuten: 

«Bileraren helburua zen Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendeko eskola-

garraioko zerbitzuen 2007/2008 ikasturterako 3 ibilbideren eskaerari erantzutea. Ibilbide 

horiek honako irizpide hauei jarraikiz adjudikatu ziren parte hartu eta ordezkatutako 

enpresen artean: 

G-017-73 ibilbidea: Ibilbide hori ULACIA BIDAIAK SLri adjudikatzea erabaki zen, 

AUTOCARES Aus SL enpresa, zerbitzu horren lehengo titularra, eskuratu baitu. 

ULACIA BIDAIAK SLk 235,00 euroko proposamen ekonomikoa aurkeztuko du, eta 

zerbitzua 3 urteko antzinatasuna eta 2891-CSV matrikula dituen ibilgailuarekin egingo 

da. 

Zerbitzu horretara bertara aukera gisa aurkeztuko dira AIZPURUA SL eta GUREBUS 

SAL, 235,41 euroko prezioarekin eta 3 urtetik gorako ibilgailuekin biak. 

Gainerako bi ibilbideak zozketa bidez adjudikatu ziren bertaratu eta ordezkatutakoen 

artean, eta honako enpresa hauek izan ziren onuradun: 

G-020-11 ibilbidea: UNITRAVEL SLri adjudikatuta, zeinak 180,00 euroko eskaintza 

egingo du zerbitzuagatik. 

Aukeran DIEZ SL eta BENGOETXEA AUTOBUSAK SL aurkeztuko dira, eta 180,48 

euroko eskaintza egingo dute zerbitzuagatik; lizitazioaren gehieneko zenbatekoa, 

alegia. 

Zozketa horretan ez zuen ULACIA BIDAIAK SLk parte hartu. 

G-020-21 ibilbidea: AIZPURUA SLri adjudikatuta, zeinak 180,00 euroko eskaintza 

egingo du zerbitzuagatik. Aukeran ULACIA BIDAIAK SL eta DIEZ SL aurkeztuko dira, 

eta 180,48 euroko eskaintza egingo dute zerbitzuagatik; lizitazioaren gehieneko 

zenbatekoa, alegia. 

Zozketa horretan ez zuten UNITRAVEL SLk eta GARATE AUTOBUSAK SLk parte 

hartu. 

REVERT SL enpresa behatzaile gisa baino ez zen joan bilera horretara. 

Eta aztertzeko beste gairik egon ez denez, bilkura amaitutzat jo da, eta honako ohar 

hau erantsi zaio horri. 

Oharra: Bileraren ostean eta telefonozko elkarrizketan, Hezkuntza Sailak jakinarazi du 

zozketan printzipioz adjudikatutakoez kanpo ez zela beharrezkoa beste lizitatzailerik 

egotea» (azpimarratua erantsi da)
64

. 

143. Lehiaketa hori honako hau zen: «Euskal Autonomia Erkidegoko Arabako, 

Gipuzkoako eta Bizkaiko Lurralde Historikoetan dauden Eusko Jaurlaritzaren 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko ikastetxe publikoei 

                                                 
64

 658-659 bitarteko folioak. 
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eskola-garraio zerbitzua» (KBN C06/004/2008 espedientea), eta 2008ko 

martxoaren 13ko EHAAn iragarri zen. Aipatutako ibilbideak AVITRANSek 

banaketan izendatutako enpresei esleitu zitzaizkien (2008ko ekainaren 17ko 

EHAA), besteren batek parte hartu gabe, era honetan65: 

G-017-73 ibilbidea: ULACIA BIDAIAK SL - 235,41 €. 

G-020-11 ibilbidea: UNITRAVEL SL - 180,00 €. 

G-020-21 ibilbidea: AIZPURUA SL - 180,00 €. 

144. Espedientean aurrekoa bezalako bestelako kasurik jasota ez dagoen 

arren, ondorengo erreferentzia batzuek bai erakusten dutela jokabidea 

errepikatu zela: «enpresa bakoitzari lehiaketak adjudikatzea, 2010ean egin zen 

bezala» (275. folioa). Garraiolari bakoitzaren ardurapeko ibilbideen jabetza-

arauari jarraikiz, itxura guztiaren arabera, AVITRANSek lehiaketak elkarteko 

kideen artean banatzen zituen Hezkuntza Sailak lehiaketara aterako zituela 

aurreikusi ahala. 

145. Erabaki horren asmoa da saihestea eskola-garraioko ibilbideak iraganean 

zerbitzua ematen zutenei ez beste batzuei adjudikatzea, eta, batez ere, 

Gipuzkoatik kanpoko enpresak merkatuan sar zitezen saihestea. Asmo hori 

ikusten da TSSTko Santiago Sarasolak eskuz idatzitako 2010eko ekainaren 

22ko orrian; AVITRANSen bilera bati buruzkoa zen, non eztabaidatu zuten 

CONDA enpresa (ASLAren partaidetza du) Gipuzkoako eskola-garraiorako 

lehiaketetara aurkeztu zela, era honetan (1.294. folioa): 

«M.G., (AVITRANSeko presidentea): Gipuzkoan jarduteko modu bat dago. Ez da ona 

kanpotik etortzea, horrek sistema haustea eragin dezakeelako». 

Aizpurua: Condak modu independente batez jokatzen duelakoan ez gaude. Hori inbasio 

bat da. Condari jokabide hori aurpegiratu behar zaio. 

Bere iritziz ALSAk lurraldeak banatu ditu, eta CONDAri Gipuzkoa egokitu zaio. 

Gipuzkoan maximoekin joaten gara lehiaketara. CONDA minimoarekin. Hautsi egin da 

soka. 

Erregularrak eta irregularrak pastela banatu dute, eta guztiei ongi joan zaie. 

N. (AUIF): ez gara besoak gurutzaturik geldituko. Egunero salatuko ditugu. 

M. (AUTOCARES DÍEZ eta AVITRANSeko idazkaria): AVITRANSen erabakiak 

ezagutzen zituen elkarteko enpresa bat da, gainera. 

N. (AUIF): Badakit CONDAk Irun aldeko 7 ibilbide hartu nahi dituela». 
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146. Zentzu berekoak dira ULACIAren ordezkariak (A.I.) ikuskapenean 

(2015eko abenduaren 3an) bere borondatez egindako adierazpenak, 

AVITRANSen bilerez galdetu ondoren: 

«bai joan direla bileraren batera, uste du 2013. urtean, AUTOCARES HERMANOS 

ESCUDEROren ordezkari gisa. Bileretara hura bera joaten zela adierazi du. Honako 

hau adierazi du: AVITRANSen Eusko Jaurlaritzak lizitatzen dituen eskola-garraioko 

lineetako ibilbideen banaketa elkarteko kideen artean antolatzen zen, eta bileran, beste 

gai batzuekin batera, banaketa horiei buruzko gaia landu zuten; elkarteko kideek 

lizitazioetara operadore berriak sar zitezkeelako kezka agertzen zuten. Elkarteko kideek 

lineak banatzen dituztela eta ez direla elkarrekin lehiatzen adierazi du, AUTOCARES 

HERMANOS ESCUDERO aurkeztutako lizitazioetan izan ezik, horietara bai aurkezten 

baitira elkarteko beste kide batzuk» (nabarmendua erantsi da).
66

 

147. Horrez gain, horren beste froga bat da AUTOPULLMAN SAN 

SEBASTIÁNek informazio-eskaerari emandako erantzuna (18.149. folioan 

jasota dago): 

«AVITRANSekin izandako lehiaren kontrako jokabideen esperientziei dagokienez, 

bezeroen kontratuak lortzeagatik gure lehiakideen telefono-deiak izan ditugu 

hainbatetan bezeroa «beren jabetzakoa» zela alegatzen zutelako». 

Behin batean bilera bat izan genuen IPARBUS enpresaren instalazioetan, F.R. 

sozietatearen administratzailearekin, Errenteriako udalekuetako eskola-garraiorako 

lehiaketa publikoan parte hartu genuelako, duela urte askotatik hark egiten zuen eta. 

Bilera hartan mehatxu egin ziguten lehiaketa horretara aurkezteagatik. 

Beste behin F.R. jaunaren telefono-deia zuzenean jaso nuen, eta haren bidez 

ohartarazi zidan, Eusko Jaurlaritzaren eskola-garraioko lehiaketa baten agiriak aurkeztu 

baino egun batzuk lehenago, ea «zegozkidan» ibilbideak ezagutzen nituen. Urte hartan 

ibilbideen zenbakiak aldatu zituzten. 

Azken bi urteetan lehiaketa publiko batzuen ebazpenak gure kalterako izan dira; izan 

ere, proposamen abantailatsuenak eskaini arren, ez gara haien adjudikaziodun izan. 

Zehazki, Lezoko Udalaren eskola-garraioaren lehiaketa publikoetara aurkeztu gara 

AUTOCARES UNITRAVELekin ABEE osatuta (AUTOCARES BELINTXONek egin du 

betidanik), bai foru-aldundiaren udalekuetara ere, zeinak AUTOCARES AIZPURUAk 

egiten baitu horren berri dakigunez geroztik». 

148. Beste horrenbeste esan daiteke espedientean ugari ageri diren jokabide 

horietako beste batez:  

«Aspaldi telefonoz jakinarazi zizkiguten AVITRANSek “enkante publiko”ei buruz 

hartutako erabakiak». Tartean ez sartzea, horrela “goranzko” tarifak lortu ahal izateko. 

Ideia bikaina»
67

. 
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 1.337. folioa. 

67
 AUTOBUSES AGUIRREk AVITRANSi zuzenduta eskuz egindako oharra, 2006ko abuztuaren 

28koa (248. folioa). 
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149. Halaber, AVITRANSek elkarteko kideen jokabidea Eusko Jaurlaritzaren 

Hezkuntza Sailaren eskola-garraioko lehiaketei dagokienez koordinatu nahiari 

buruz:  

«Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin izandako negoziazioekin lotuta, 

Presidenteak haserrea agertu zuen enpresaren batek onartutako kontratazio-baldintzak, 

aurreko ikasturtean zituenak baino hobeak izanik ere, negoziazioetan lortutakoak baino 

okerragoak zirelako, eta bere ustez, guztiek errespetatu behar zuten negoziatzaileek 

lortzen zutena»
68

.  

150. Aurrekoa ikusita, espediente hau hasitako enpresei adjudikatutako eskola-

garraio publikoko ibilbideak (egitateak zehazteko pleguaren 33-47 bitarteko 

zenbakietan aztertu dira adjudikazio horiek) AVITRANSek egindako merkatu-

banaketaren emaitza dira. 

151. Banaketa bera egiaztatzen da erabilera bereziko gainerako garraio 

erregular pribatuei dagokienez (lantokietara joan behar diren langileen garraio 

kolektiboei buruzkoak, esaterako). 

Hala, merkatu-banaketa dago Eusko Jaurlaritzako langileak Donostia eta 

Gasteizen artean garraiatzeari dagokionez (haiek beraiek kontratatuta). 

«16.) Hijas de J. Sarasola SLren urtarrilaren 31ko idazkiaren berri eman dute. Beraren 

bidez salatu dute Lucas Arandia SLk ezarritako gutxieneko tarifak baino txikiagoko 

aurrekontu bat aurkeztu duela Eusko Jaurlaritzako langileen Donostia eta Gasteiz 

arteko erabilera bereziko garraio-zerbitzu erregularra egiteko. 

Adierazi zuten zerbitzu hori ondoren Hijas de José Sarasola SLri adjudikatu ziotela, eta 

gaur egun egiten duela»
69

. 

152. Era berean, banaketa egiaztatzen da, esate baterako, Oasa Savoisieur 

enpresako langileen garraioan, TSSTren eta Arrizabalagaren arteko gatazka 

batean70; Luzuriaga SA enpresako langileen garraioan (304-306 bitarteko 

folioa); San Ignacio ikastetxe pribatuko ikasleen garraioan –AVITRANSen eta 

ANETRA GIPUZKOAren arteko 2003ko urriaren 6ko bileraren akta (369-371 

bitarteko folioak)–; langileak Getariako Indaux SA enpresara garraiatzeko 

ibilbidea errepikatzeko zerbitzuan71; Orokieta Herri Eskolako guraso-
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 2. AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 
sektorearen 2002ko urriaren 7ko erabakia (356. folioa). 

69
 AVITRANSeko Zuzendaritza Batzordearen 1994ko ekainaren 18ko erabakia (534. folioa).  

70
 Idem. (534. folioa). 

71
 Espedientean jasota dago, orobat, ALUSTIZA BIDAIAK SLk AVITRANSen (233-238 bitarteko 

folioak) ULACIA BIDAIAK SLren kontra egindako salaketa (ULACIAk 2002ko urtarrilaren 2ko 
gutunaren bidez erantzun zuen, 231-232 bitarteko folioak). 
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elkartearekin eguerdian jantokiko zerbitzuak egiteko eta urteko txangoen sorta 

osoa egiteko izandako negoziazioetan; Azpeitiko Altonena erretirodunen 

garraioan, edo Zarauzko Orokieta Herri Eskolarako garraioan, besteak beste72. 

4. Merkatu-banaketaren eta prezio-finkapenaren arteko beharrezko 

lotura. 

153. Prozedura honetan ikertutako prezioak finkatzeko eta merkatua banatzeko 

erabakiak formari eta funtzioari dagokienez gai bereiziak badira ere, haien 

izaera eta oinarrian duten asmoa direla eta (ibilbide bakoitza dagokien 

enpresen egoera hobetzea), ezinbesteko lotura dago haien artean. Haien 

arteko lotura hori argi eta garbi frogatzen duten enpresen zenbait jokabide 

zerrendaturik daude jarraian. Enpresa bakoitzak nire ibilbidea (edo bezeroak), 

baita prezio jakin bat, ziurtatuta ditu; beste lehiakide batzuek prezio apalagoak 

eskaintzeak merkatu-banaketa hautsiko luke ezinbestean. 

154. 1994ko ekainaren 18an AVITRANSen Zuzendaritza Batzordera TSSTren 

«salaketa» iritsi zen Oasa Savoisieur enpresako langileak garraiatzeko 

zerbitzuagatiko gatazkan, eta, hala, Zuzendaritza Batzordearen 1994ko 

ekainaren 18ko aktak adierazitakoaren arabera: 

«15.) CÍA. DEL TRANVÍA DE SS-TOLOSA SAk helarazitako idazkia aipatu zen; haren 

bidez adierazten da AUTOCARES ARRIZABALAGAk balitekeela irregulartasun bat 

egitea Oasa Savoisieur enpresako langileak lekualdatzeko zerbitzuaren kontratazioan, 

zeina aurretik aipatutako enpresak egiten zuen 1962tik aurrera. 

Aipatutako idazkian adierazitakoaren arabera, aldeek sinatutako kontratuaren eduki 

ekonomikoaren berri izan dute, eta bertan ageri den zenbatekoa haiek aurretik 

fakturatzen zutena baino handiagoa da, eta horri gehitu behar zaio ibilbidearen 

kilometro kopurua txikiagoa dela. Horregatik, susmoa dute kontsignatutako prezioa ez 

dela bat etorriko zerbitzu hori egiteagatik azkenean jasotzen duten egiazko 

zenbatekoarekin»
73

. 

Merkatu-banaketaren eta prezio-finkatzearen arteko lotura erakusten du horrek, 

ezarritako prezioak errespetatzeak baitakar banaketa eraginkorra izatea.  

155. Bilera horretan bertan Eusko Jaurlaritzako langileak Donostiaren eta 

Gasteizen artean garraiatzearekin lotuta jorratutako beste gatazka batek argi 

eta garbi erakusten du lotura hori: 
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 ULACIAk AVITRANS eta ANETRA elkarteei helarazitako 2003ko urtarrilaren 7ko 
jakinarazpena. 

73
 Zuzendaritza Batzordearen 1994ko ekainaren 18ko akta (534. folioa). 
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«16.) HIJAS DE J. SARASOLA SLren urtarrilaren 31ko idazkiaren berri eman dute. 

Beraren bidez salatu dute LUCAS ARANDIA SLk ezarritako gutxieneko tarifak baino 

txikiagoko aurrekontu bat aurkeztu duela Eusko Jaurlaritzako langileen Donostia eta 

Gasteiz arteko erabilera bereziko garraio-zerbitzu erregularra egiteko. 

Adierazi zuten zerbitzu hori ondoren HIJAS DE JOSÉ SARASOLA SLri adjudikatu 

ziotela, eta gaur egun egiten duela»
74

. 

156. AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako 

zerbitzuen sektorearen 2000ko abenduaren 27ko bileraren akta beste froga bat 

da. Izan ere, VALLINAk, AVITRANS elkarteko kide ez denak, Luzuriaga SA 

enpresako langileak garraiatzeko zerbitzua eskuratu zuen (aurretik 

AUTOPULLMAN SSk eskaintzen zuen) hitzartutako tarifa baino prezio txikiagoa 

eskainita (304-306 bitarteko folioak)75. 

Bileran AVITRANSeko beste kide batzuek (DÍEZ eta GUREBUS) VALLINAren 

beste ez-betetze batzuen berri eman zuten76. Gainera parte hartutakoren batek 

esan zuen VALLINAk adierazi zuela «berari mikrobusen gaian ez» zizkiola 

«inork tarifak zehazten». Horrek bileran zeuden enpresen ordezkarien artean 

eztabaida bizia eragin bazuen ere, ez zuten bilera horretan VALLINAren kontra 

egin, ezta 2001eko urtarrilaren 29an egindako hurrengoan ere, enpresa horren 

aurkako salaketarik ez zegoelako77. 

157. ULACIAk eta ALUSTIZAk Getariako Indaux SA enpresara langileak 

garraiatzeko ibilbide-errepikapeneko zerbitzuagatik zuten gatazkan (lehen 

aipatu da) ere agerian gelditzen da merkatu-banaketaren eta prezio-

finkapenaren arteko lotura78. 

«Arazoa hasi zen (...) ALUSTIZA BIDAIAK SLk (...) AVITRANSen aurrean ULACIA 

BIDAIAK SL zerbitzua kentzeagatik –oraingo tarifa baino txikiagoko prezioak eskainita 

gainera– salatu zuenean. 
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 AVITRANSeko Zuzendaritza Batzordearen 1994ko ekainaren 18ko erabakia (534. folioa).  

75
 Enpresa horiek beraiek antzeko beste gatazka bat ere izan zuten San Ignacio ikastetxeko 

zerbitzuari zegokionez (AVITRANS eta ANETRA GIPUZKOA elkarteen 2003ko urriaren 6ko 
bileraren akta, 369-371 bitarteko folioak). 

76
 DIEZek AVITRANSen aurkeztutako salaketak elkarteak VALLINAri zuzendutako 

komunikazioa eragin zuen (812. eta 1128. folioak). 

77
 «Gai horretaz eztabaida luzeak egon ziren bileraren hainbat unetan, eta azkenean 

ondorioztatu zuten AVITRANSek gai horretan jardun aurretik printzipioz enpresaren baten 
salaketa egon behar zela; izan ere, halakorik aldez aurretik eta modu ofizial batez ez badago, 
nekez eskatuko zaio azalpenik inori» (308. folioa). 

78
 Espedientean jasota dago, orobat, ALUSTIZA BIDAIAK SLk AVITRANSen (233-238 bitarteko 

folioak) ULACIA BIDAIAK SLren kontra egindako salaketa (ULACIAk 2002ko urtarrilaren 2ko 
gutunaren bidez erantzun zuen, 231-232 bitarteko folioak). 
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AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako 

zerbitzuen sektorearen 2002ko maiatzaren 14ko bileraren 6. aktan (350-351 

bitarteko folioak) azaldutako ULACIAren eta GOIKOren arteko gatazkan hau 

diote: 

«ULACIA BIDAIAK SL –erabakiak errespetaturik– zerbitzuan % 100a ere eskainita ezin 

zen zerbitzuan sartu». 

158. 2001eko irailean beste gatazka bat egon zen ALDALUR eta ESCUDERO 

enpresen artean, eta bertan egiaztatu zen bai prezioaren eta banaketaren 

arteko lotura, bai AVITRANSek esku hartzen zuela erabakiak errespetatzen 

zituztela kontrolatu eta bermatzeko79.  

«Presidenteak jakinarazi zuen Hezkuntza Sailak AVITRANSi eskatu ziola bi enpresen 

artean bitartekari izateko, eta azaldu zuen gatazka sortu zela ESCUDERO HERMANOS 

SLk, Hezkuntzarako eskola-garraioko ibilbide jakin bat egiten zuenak, bere garaian eta 

lehiaketa batean, hanka sartu eta ibilbide horretarako lehiaketan ezarritako gehieneko 

prezioa baino handiagoa eskaini zuelako. 

Akatsa zuzendu nahi izan zuenean, halere, zerbitzua ALDALUR Laiak SL enpresak 

adjudikatuta zuen jada. 

Gaur egun jada, ESCUDERO HERMANOS SLk AVITRANSen Zuzendaritza Batzordeko 

kide bati jakinarazi zion zerbitzu horren zuzeneko kontrataziora aurkezteko asmoa 

zuela 2001/2002 ikasturtean.  

Erantzun zitzaion zuzeneko kontratazioa zerbitzua egiten zuen enpresari zegokiola eta 

lehiaketak ateratzen dituztenean, ESCUDERO HERMANOS SLk, ustezko lehentasun-

eskubide baten izenean, ibilbide horretara aurkeztu nahi izanez gero, administrazioak 

esango duela egiaz horretarako eskubiderik duen. 

ALDALUR ANAIAK SLk, berriz, AVITRANSen laguntza eskatu zuen auzi horretan, eta 

erantzun zitzaion elkarteak alderdiekin jada hitz egin zuela eta ezin zuela besterik egin.  

Azkenik, ESCUDERO HERMANOS SLk hanka sartu zuela onartu du eta Hezkuntzan 

ibilbide horren zuzeneko kontratazioari uko egiteko idazkia aurkeztuko duela»
80

. 

Geroago, AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu 

ahalako zerbitzuen sektorearen 2002ko uztailaren 16ko bileran: 

«Aurrez aurre dauden gaiak ere eztabaidatu zituzten ALDALUR ANAIAK SLren eta 

ESCUDERO HERMANOS SLren ordezkariek, eta azkenean, lehiaketan gehieneko 

prezioarekin aurkezteko eta lehentasunaren auzia administrazioak erabakitzeko 

konpromisora iritsi ziren. 
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 Azpeitiko Iraurgi ikastetxerako zerbitzuei buruzko salaketa, kasu honetan, AUTOCARES 
ESCUDEROk aurkeztu zuen (2007ko abenduaren 26an, 251. folioa) ALDALUR ANAIAK SLren 
aurka (AVITRANSek izapidetuta 252. folioan). 

80
 AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen 

sektorearen 2001eko irailaren 26ko erabakia (333. folioa). 
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ALDALUR ANAIAK SLren ordezkariak eskatuta, erabaki zen aldundiko Garraio Sailari 

telefonoz galdetzea ezagutzeko ibilbide jakin batean lehentasun-eskubidea duen 

zerbitzu erregularren enpresa batek, eskubide hori ondorengo urteetarako erabili ez 

duenak, eskubide hori hurrengo urteetarako horregatik galtzen duen, bai ibilbide jakin 

horretan bai lehentasuna duen beste batzuetan» (353. folioa). 

159. ULACIAk AVITRANS eta ANETRA elkarteei helarazitako 2003ko 

urtarrilaren 7ko jakinarazpen honek agerian uzten du enpresak, AVITRANSeko 

kidea izan ez arren, elkartearen bitartekotzara jotzen duela prezio eta 

merkatuan kalte egiten dion lehia saihesten saiatzeko: 

«AVITRANS eta ANETRA (Gipuzkoa) garraiolari-elkarteengana jotzen dugu elkarte 

horretako kide ALUSTIZA BIDAIAK SL, AUTOCARES GOIKO eta ALDALUR ANAIAK 

SL enpresak salatzeko, azken egun honetan izandako jardunagatik. 

Elkarteko kide horiek, elkarteak hartutako konpromisoak jakin arren, elkartekoa EZ den 

enpresa bati kalte larria egin diotela nabarmentzen dugu, akordioak ez dituztelako bete 

eta beren era eta interesaren araberako erabakiak kolektiboki hartu dituztelako gure 

bezeroekin beherantz lehiatzeko; hori guztiontzat kaltegarria da argi eta garbi, zuen 

elkarteak ezarritako helburuetako bat, hain zuzen ere, sektorea hobetzea dela kontuan 

harturik. 

Aurretik aipatutako garraiolariak salatzera behartu gaituzten gertaerak zerrendatu 

ditugu jarraian: 

1.) 2002/2003 ikasturtean, eguerdian jantoki-zerbitzuak urteko txangoen lote osoarekin 

egiteko Orokieta Herri Eskolako GErekin (Guraso Elkartea) hasitako negoziazioak 

oztopatu dituzte, eta aurreko ikasturtekoaren aldean % 40ko prezio-borroka bat eragin 

dute. 

2.) Azpeitiko Altonena Erretirodunak, beheranzko hainbat eskaintza bezero hauekin 

hitzartutako tarifei dagokienez. 

3.) Azken lehiaketa honetan (C06/05/2002 espedientea), ULACIA BIDAIAK SLk egiten 

zuen Zarauzko Orokieta Herri Eskolako 073-11 ibilbideari eragin zaio, AUTOBUSES 

GOIKO eta ALUSTIZA BIDAIAK SL enpresak gutxieneko tarifak eskainiz eta 

antzinatasun txikieneko ibilgailuekin parte hartu baitute. Hori horrela izanik, sektorearen 

egoera ahula dago, eta ondorioz, Hezkuntzako ordezkaritzak zerbitzua ALUSTIZA 

BIDAIAK SLri adjudikatzea erabaki du, gehienbat garraiolarien arteko gatazka berriz ere 

gerta dadin. 

Hori ikusita, eta amaitzeko, bere garaian erantzunik eman ez zitzaion auzia planteatu 

nahi dugu. 

ULACIA BIDAIAK SL AVITRANS edo ANETRA elkarteetako kidea ez dela 

nabarmentzen dugu; nolanahi ere, onartu diren erabaki guztien berri jaso dugu 

AUTOCARES HNOS. ESCUDERO SLren bitartez. Hala eta guztiz ere, aurkako hainbat 

auziren ondoren, gure enpresari zehapena jarri zaio, eta gainerako garraiolariak gurekin 

elkarlanean ez aritzera behartuta daude. Bada, zer egin kaltetua elkartetik kanpoko 

enpresa bat bada? Zer egin arauak urratzen dituena AVITRANSeko kidea bada? 

Galdera horri ez zitzaion erantzun 2000/12/27an eta 2001/01/29an eginiko bileretan. 

Hori horrela, elkarte horietako bazkide guztiek salaketa honen berri jaso dezaten eta 

horren arabera jardun dezaten eskatzen dugu» (239. eta 1.141. folioak). 
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160. Prezioak finkatzeko eta merkatua banatzeko erabakien arteko lotura 

agerian gelditzen da erabat AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu 

erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen sektorearen 2000ko irailaren 11ko 

aktan. Honako hau dio: 

«Bertaratuetako batek adierazi zuen bere iritziz gure probintzian ez daudela ibilgailu 

gehiegi; horrenbestez, lan aski egonik, sektorearen egiazko arazoa aplikatzen zituzten 

prezio txikiak ziren, eta irtenbidea tarifak igotzea zen, besterik gabe.  

Egoera zail horren arrazoi nagusia (gasolioaren prezioa alde batera utzita) enpresek 

duela urte batzuetatik izandako prezio-borrokak eta lehia desleiala zirela nabarmendu 

zuten, eta inor ere ezin zela utzi horietatik kanpo. 

Enpresen arteko borroka horren ondorioz –bezeroak eta zerbitzuak galtzearen beldur–, 

ez dituzte ez errespetatu ezta aplikatu ere urtez urte onartu diren tarifa-igoerak, eta 

horiek, galdagarritasuna gorabehera, neurri batean konpon zezaketen enpresek 

azkenaldian sufritzen duten diru-eskasia. 

Bileraren hasieratik ezinegona agertu zuten, eta arazoei irtenbideak aurkitzeko nahi 

bizia ere adierazi zuten hainbatetan. 

Ordutik aurrera enpresen jokabidean inflexio-puntua ezarri beharra zegoela adierazi 

zuten, eta, zeuden ika-mikak alde batera utzita, enpresen arteko elkarlana bultzatu, 

sektorean konfiantza-giro bat sortu eta guztiek nahitaez bete beharreko konpromisoak 

bilatu beharra zegoela, merkatuko baldintzak, nagusiki tarifen arloan islatuak, pixkanaka 

eta mailaka kontrolatu ahal izateko. 

Eztabaida orokor horren barruan bertaratutakoetako batek enpresa bakoitzak jada 

egiten dituen lanak edo zerbitzuak errespetatzeko beharra adierazi zuen, eta horri 

erantzun zioten irtenbidea ez zela hori, prezio-tarifa batzuk ezartzea eta guztiek horiek 

errespetatzea baizik, era horretan bezeroak ez baitu inoiz garraiolariz arrazoi 

ekonomikoengatik aldatuko. Horri dagokionez, bertaratutakoetako batek nabarmendu 

zuen ez zutela, halere, ahaztu behar enpresak elkarren arteko lehiakideak zirela eta 

lehia hori gauzatu behar zutela, baina hori ez dela arrazoi ekonomikoengatik egon 

behar. 

Bertaratuetako beste batek Zuzendaritza Batzordeari eskatu zion sektoreari eragiten 

dioten arazoak lantzen dituzten kasuetan enpresekin zuzenean are gehiago parte 

hartzeko. Zuzendaritza Batzordeak begi onez hartu zuen ohar hori.[...] 

Tarifei dagokienez (egoeraren egiazko arazoa, alegia), erabaki zen enpresen arteko 

konfiantza-giro bat sortu behar zela, era horretan, mailaka bada ere, tarifak igo ahal 

izateko; horretarako, bere garaian hartzen diren erabakiak betetzeko konpromiso irmoa 

egon behar zen, baita enpresa guztien artean lehia leiala edukitzekoa ere» (291-292 

bitarteko folioak, azpimarratua erantsi da). 

Gauza bera gertatzen da AVITRANSeko erabilera bereziko zerbitzu 

erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen sektoreko Zuzendaritza 

Batzordearen 2001eko ekainaren 6ko erabakiarekin, zeinak azaltzen duen 

ibilbideen jabetza-arauak prezioak kontrolatzea errazten eta ahalbidetzen 

duela: 

«2. erabakia: Ondoren, bertaratuetako batek beste garraiolari batekin izandako 

arazoaren berri eman nahi izan zuen; izan ere, ikastetxe baterako zerbitzu bat egiteko 
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aurrekontua eskatu zioten, baina beste horrek egiten zuen aurretik, eta ikastetxe 

horretan ez duela esku hartu behar adierazi dio. 

Aurreko garraiolariak emandako zerbitzuaren egoera berezi samarrak azaldu ondoren, 

beste garraiolari batek zerbitzua ematen duen ikastetxe bati prezioen eskaintza egiterik 

zegoen galdetu zuen (hori egiteko eskatzen diotenean).  

Bertaratutakoek baietz erantzun zioten, eskaintza ekonomikoa Eusko Jaurlaritzaren 

gehieneko tarifarena bada betiere. 

Eskatu ahalako zerbitzu hutsa denean beste garraiolari baten ikastetxeari –eskatzen 

dionean– prezioen eskaintza egiterik zegoen galdetuta, baietz erantzun zioten, 

gehieneko tarifa ere aplikatuta betiere» (322. folioa, nabarmendua erantsi da). 

161. Lineen eta operadorea prezioekin eta egindako eskaintzekin 

errespetatzearen arteko beste froga bat dago AVITRANSeko erabilera bereziko 

zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen sektorearen 2001eko 

abenduaren 13ko erabakian (4. erabakia), zeinak, gainera, AVITRANSen 

organo horrek «lehengo garraiolariaren eskubideak» deitutakoaren gaineko 

hainbat gairi buruz aurretik hartutako erabakiak biltzen dituen (2001eko 

apirilaren 23ko eta ekainaren 6 eta 14ko aktak): 

«Gai horretan eztabaida luzeari ekin zioten, eta, azkenean, lehengo garraiolaria 

tarifaren % 100arekin joaten denean aurrekontu bati zer ehuneko aplikatu behar zaion 

zehaztea proposatu zuten. Bi proposamen egin zituzten: % 100a edo % 110a. 

Bi proposamenak bozkatu zituzten, eta gehiengo bidez % 110eko aurrekontua ematea 

onartu zen. 

Eztabaidari berrekin zioten, halere, eta bertaratuetako batek adierazi zuen 

kontraesankorra zela beste garraiolari baten ikastetxe pribatuetarako zerbitzuetan 

tarifaren gainetiko aurrekontua eman ahal izatea, eta ez, ordea, –AVITRANSen 

hartutako erabakiagatik– ikastetxe publikoetarako zerbitzuetan. 

Bere iritziz, enpresa batzuek ikastetxe pribatuetarako zerbitzuak bakarrik egiten 

dituztela kontuan harturik, ez da zuzena norbaitek horiei zerbitzua kendu ahal izatea 

AVITRANSen tarifaren gainetiko eskaintza eginez, eta haiek, aldiz, ikastetxe 

publikoetan, Hezkuntza Sailaren mendekoetan zehazki, gauza bera egiterik ez izatea. 

Ohar horrek bileran zeudenei gogoeta eginarazi zien, eta gaiari berriz heldu behar 

zaiola jo zuten. Bertaratuetako batzuk jada alde eginda zeudenez, gaia hurrengo 

bilerarako uztea erabaki zen [...]». 

162. AVITRANS eta ANETRA GIPUZKOA elkarteen arteko 2003ko urriaren 6ko 

bileraren aktak merkatua banatzearen eta prezioak finkatzearen arloko 

erabakiak ez betetzeagatik elkarteko hainbat enpresaren aurka jarritako 

salaketak aipatzen ditu (ELKAR vs. AUTOCARES ULÍA; ULACIA vs. ALUSTIZA 

eta ALDALUR; VALLINA vs. AUTOPULLMANSS; AIZPURUA vs. ALUSTIZA 

eta ALDALUR).  
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2014/03/19; 2015/06/19 

ALDALUR 

2000/09/11; 2000/09/18; 2000/09/25; 
2000/09/28; 2000/10/30; 2000/11/27; 
2000/11/27; 2001/01/29; 2001/04/10; 
2001/04/23; 2001/05/14; 2001/06/06; 
2001/06/14; 2001/07/16; 2001/08/30; 
2001/09/26; 2001/11/19; 2001/12/13; 
2001/12/18; 2002/01/16; 2002/05/07; 
2002/11/04; 2002/12/05; 2003/05/15; 
2003/10/20; 2005/01/01; 2007/09/04; 
2008/06/27; 2008/09/11; 2010/05/31; 
2011/09/28 

2000-2011 

279, 280, 290-292;280, 293-295;280-
281,296-297; 298-299; 281, 300-301; 
281, 302-304; 283, 307-308; 312-313; 
284, 314-316; 285, 317-318; 322; 323-
325; 326-327; 328; 286, 331-333; 334-
335; 287-288, 336-339; 340-341; 288, 
345-347; 348-349; 289, 360-361; 362-
363; 364-365; 372-373; 652-653; 658-
659; 679; 680; 682; 687-688  

ALUSTIZA 

1989/06/15; 1990/11/13; 1996/06/03; 
2000/09/11; 2000/09/18; 2000/09/25; 
2000/11/27; 2000/12/27; 2003/10/06; 
2001/01/29; 2001/02/19; 2001/03/12; 
2001/04/23; 2001/05/14; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2001/09/26; 
2001/12/27; 2002/01/16; 2002/05/07; 
2002/05/14; 2002/10/07; 2002/11/04; 
2001/01/29; 2003/10/20; 2003/10/21; 
2005/01/01; 2007/09/04; 2007/09/24; 
2007/10/01; 2007/11/19; 2010/05/31; 
2014/03/06; 2014/03/19 

1989-2014 

496-497, 506-508, 540, 279, 280, 290-
292;280, 293-295;280-281,296-297; 281, 
302-304; 281-282, 304-306; 283, 307-
308; 283, 309; 283, 310-311; 284, 314-
316; 285, 317-318; 323-325; 326-327; 
328; 286, 331-333; 288, 342-344; 288, 
345-347; 348-349; 288, 350-351; 356-
359; 289, 360-361; 369-371; 372-373; 
374-375; 652-653; 658-659; 673-675; 
676; 678; 682; 273-274; 275-276 

APAOLAZA 
2005/01/01; 2007/09/24; 2007/11/19; 
2008/09/11; 2010/05/31; 2011/09/28; 
2014/03/06; 2014/03/19 

2005-2014 
652-653;673-675;678; 680; 682; 687-
688; 273-274; 275-276;  

ARTEONDO 

 

1989/06/15; 1996/06/03; 2000/09/11; 
2000/09/18; 2000/09/25; 2000/12/27; 
2001/04/23; 2001/05/14; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2001/09/26; 
2001/12/13; 2002/01/16; 2002/10/07; 
2002/11/04; 2003/05/15; 2003/10/20; 
2005/01/01; 2007/09/24; 2010/05/31; 
2000/12/27; 2011/09/28; 2014/03/06; 
2014/03/19 

1989-2014 

496-497, 540, 279, 280, 290-292;280, 
293-295;280-281,296-297; 281-282, 304-
306; 284, 314-316; 285, 317-318; 323-
325; 326-327; 328; 286, 331-333; 287-
288, 336-339; 288, 345-347; 356-359; 
289, 360-361; 364-365; 372-373; 652-
653; 673-675; 682; 687-688; 273-274; 
275-276;  

AUIF 

1989/06/15; 1990/11/13; 1993/02/23; 
2001/05/14; 2001/06/14; 2001/07/16; 
2001/08/30; 2001/11/19; 2002/05/07; 
2002/05/14; 2002/10/07; 2002/11/04; 
2003/05/15; 2007/06/29; 2007/11/19; 
2008/06/27; 2009/06/23; 2011/06/28; 
2011/09/12; 2011/09/28; 2014/03/06; 
2014/03/19; 2015/06/19 

1989-2015 

496-497; 506-508, 524-527; 285, 317-
318;323-325;326-327; 328; 334-335; 
348-349; 288, 350-351; 356-359; 289, 
360-361; 364-365; 672; 678; 679; 681; 
686; 684-685; 687-688; 273-274; 275-
276; 2122 

BENGOETXEA 

1988/06/15; 2000/09/11; 2000/09/18; 
2000/09/25; 2000/10/30; 2000/12/27; 
2003/05/15; 2001/01/29; 2001/02/19; 
2001/03/12; 2001/04/23; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2001/12/13; 
2001/12/27; 2002/01/16; 2002/05/14; 
2002/10/07; 2003/10/20; 2000/10/30; 
2007/09/04; 2007/09/24; 2008/09/11; 
2010/05/31; 2011/09/28; 2014/03/06; 
2014/03/19 

1988-2014 

484-487, 279, 280, 290-292;280, 293-
295;280-281,296-297; 281, 300-301; 
281-282, 304-306; 283, 307-308; 283, 
309; 283, 310-311; 284, 314-316; 323-
325; 326-327; 328; 287-288, 336-339; 
288, 342-344; 288, 345-347; 288, 350-
351; 356-359; 364-365; 372-373; 658-
659; 673-675; 680; 682; 687-688; 273-
274; 275-276 

DÍEZ 

1988/05/03; 1988/06/15; 1989/04/19; 
1989/05/16; 1990/04/04; 1992/01/13; 
1997/11/26; 2000/09/11; 2000/09/18; 
2000/09/25; 2000/09/28; 2001/11/19; 
2000/10/30; 2000/12/27; 2001/01/29; 
2001/02/19; 2001/03/12; 2001/04/10; 
2001/04/23; 2001/05/14; 2001/06/06; 
2001/06/14; 2001/07/16; 2001/08/30; 
2001/09/19; 2001/09/26; 2000/09/28; 
2001/12/13; 2001/12/18; 2001/12/27; 
2002/01/16; 2002/05/14; 2002/10/07; 
2002/12/05; 2003/05/15; 2005/01/01; 
2007/09/04; 2007/10/01; 2007/11/19; 
2008/09/11; 2009/06/23; 2010/05/31; 
2011/06/28; 2011/09/12; 2011/09/28; 
2014/03/06; 2014/03/19; 2015/06/19 

1988-2015 

479-482, 484-487, 489-491,492-495, 
498-501, 519-522;279, 280, 290-
292;280, 293-295; 280-281,296-297; 
298-299; 281, 300-301; 281-282, 304-
306; 283, 307-308; 283, 309; 283, 310-
311; 312-313; 284, 314-316; 285, 317-
318; 322; 323-325; 326-327; 328; 329-
330; 286, 331-333; 334-335; 287-288, 
336-339; 340-341; 288, 342-344; 288, 
345-347; 288, 350-351; 356-359; 362-
363; 364-365;542-544; 652-653; 658-
659; 676; 678; 680; 681; 682; 686; 684-
385; 687-688; 273-274; 275-276; 2122 

ESCUDERO 1996/06/03; 2000/09/11; 2000/09/18; 1996-2015 540, 279, 280, 290-292;280, 293-
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2000/09/25; 2001/01/29; 2001/02/19; 
2001/03/12; 2001/04/23; 2001/05/14; 
2001/06/14; 2001/07/16; 2001/08/30; 
2001/12/13; 2001/12/27; 2002/01/16; 
2002/05/14; 2002/10/07; 2002/11/04; 
2007/10/01; 2008/09/11; 2001/01/29; 
2011/09/28; 2014/03/06; 2015/06/19 

295;280-281,296-297; 283, 307-308; 
283, 309; 283, 310-311; 284, 314-316; 
285, 317-318; 323-325; 326-327; 328; 
287-288, 336-339; 288, 342-344; 288, 
345-347; 288, 350-351; 356-359; 289, 
360-361; 676; 680; 687-688; 273-274; 
2122 

GARAYAR 

1988/05/03; 1988/06/15; 1989/05/16; 
1989/06/15; 1990/04/04; 1990/11/13; 
1992/01/13; 1993/02/23; 1996/06/03; 
1997/11/26; 2000/09/11; 2000/09/18; 
2000/09/25; 2000/09/28; 2000/09/28; 
2000/10/30; 2000/12/27; 2001/01/29; 
2001/02/19; 2001/04/10; 2001/04/23; 
2001/05/14; 2001/06/06; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/09/19; 2001/09/26; 
2001/11/19; 2001/12/13; 2001/12/18; 
2001/12/27; 2002/01/16; 2002/05/14; 
2002/10/07; 2002/11/04; 2002/12/05; 
2003/10/06; 2003/10/20; 2003/10/21; 
2005/01/01; 2007/06/29; 2007/09/04; 
2007/09/24; 2007/10/01; 2007/11/19; 
2008/06/27; 2008/09/11; 2009/06/23; 
2010/05/31; 2011/06/28; 2011/09/12; 
2011/09/28; 2014/03/06; 2014/03/19; 
2015/06/19 

1988-2015 

479-482;484-487, 492-495, 496-497, 
498-501,506-508, 519-522; 524-527, 
540, 279, 280, 290-292;280, 293-295; 
280-281,296-297; 298-299; 281, 300-
301; 281-282, 304-306; 283, 307-308; 
283, 309; 312-313; 284, 314-316; 285, 
317-318; 322; 323-325; 326-327; 329-
330; 286, 331-333; 334-335; 287-288, 
336-339; 340-341; 288, 342-344; 288, 
345-347; 288, 350-351; 356-359; 289, 
360-361; 362-363; 369-371; 372-373; 
374-375; 542-544, 652-653; 672; 658-
659; 673-675; 676; 678; 679; 680; 681; 
682; 686; 684-685; 687-688; 273-274; 
273-274; 275-276; 2122 

GOERRIALDEA 

2000/09/11; 2000/09/18; 2000/09/25; 
2000/11/27; 2001/04/23; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2001/09/26; 
2001/12/13; 2001/12/27; 2002/01/16; 
2002/05/14; 2002/10/07; 2002/11/04; 
2003/05/15; 2008/09/11; 2014/03/06; 
2014/03/19; 

2000-2014 

279, 280, 290-292;280, 293-295;280-
281,296-297; 281, 302-304; 284, 314-
316; 323-325; 326-327; 328; 286, 331-
333; 287-288, 336-339; 288, 342-344; 
288, 345-347; 288, 350-351; 356-359; 
289, 360-361; 364-365; 680; 273-274; 
275-276  

GOIERRIBUS 
2005/01/01; 2010/05/31; 2011/09/28; 
2014/03/06; 2014/03/19 

2005-2014 652-653;682;687-688; 273-274; 275-276  

GUREBUS 

2000/09/11; 2000/09/18; 2000/09/25; 
2000/10/30; 2000/11/27; 2000/12/27; 
2001/01/29; 2001/03/12; 2001/04/23; 
2001/06/14; 2001/12/13; 2001/12/27; 
2003/10/20; 2005/01/01; 2007/09/04; 
2007/09/24; 2008/09/11; 

2000-2008 

279, 280, 290-292;280, 293-295;280-
281,296-297; 281, 300-301; 281, 302-
304; 281-282, 304-306; 283, 307-308; 
283, 310-311; 284, 314-316; 323-325; 
287-288, 336-339; 288, 342-344; 372-
373; 652-653; 658-659; 673-675; 680  

IPARBUS 

1988/05/03; 1988/06/15; 1989/04/19; 
1989/05/16; 1989/06/15; 1990/04/04; 
1990/11/13; 1992/01/13; 1993/02/23; 
1997/11/26; 2000/09/11; 2000/09/18; 
2000/09/25; 2001/11/19; 2000/09/28; 
2000/10/30; 2000/11/27; 2000/12/27; 
2001/01/29; 2001/02/19; 2001/04/10; 
2001/04/23; 2001/05/14; 2001/06/06; 
2001/06/14; 2001/07/16; 2001/08/30; 
2001/09/19; 2001/09/26; 2001/12/13; 
2000/10/30; 2001/12/18; 2002/05/07; 
2002/05/14; 2002/10/07; 2002/11/04; 
2002/12/05; 2003/05/15; 2003/10/06; 
2003/10/20; 2003/10/21; 2005/01/01; 
2007/06/29; 2007/09/04; 2007/09/24; 
2007/11/19; 2008/06/27; 2009/06/23; 
2011/06/28; 2011/09/12; 2014/03/06; 
2015/06/19 

1988-2015 

479-482, 484-487, 489-491,492-495, 
496-497, 498-501, 506-508, 519-522; 
524-527, 279, 280, 290-292;280, 293-
295; 280-281,296-297; 298-299; 281, 
300-301; 281, 302-304; 281-282, 304-
306; 283, 307-308; 283, 309; 312-313; 
284, 314-316; 285, 317-318; 322; 323-
325; 326-327; 328; 329-330; 286, 331-
333; 334-335; 287-288, 336-339; 340-
341; 348-349; 288, 350-351; 356-359; 
289, 360-361; 362-363; 364-365; 369-
371; 372-373; 374-375;542-544; 652-
653; 672; 658-659; 673-675; 678; 679; 
681; 686; 684-685; 273-274; 2122 

LA 
GUIPUZCOANA  

1993/02/23; 2000/09/11; 2000/09/25; 
2000/10/30; 2001/01/29; 2009/06/23; 
2011/06/28 

1993-2011 
524-527, 279, 280, 290-292;280-
281,296-297;281, 300-301; 283, 307-
308; 681; 686; 273-27 

LEINTZ 

2000/11/27; 2000/12/27; 2001/01/29; 
2001/02/19; 2001/03/12; 2001/04/23; 
2001/05/14; 2001/06/14; 2001/07/16; 
2001/08/30; 2001/09/26; 2001/12/13; 
2001/12/27; 2002/01/16; 2002/05/14; 
2002/10/07; 2002/11/04; 2003/05/15; 
2003/10/20; 2005/01/01; 

2000-2005 

281, 302-304, 281-282, 304-306, 283, 
307-308, 283, 309, 283, 310-311, 284, 
314-316, 285, 317-318, 319-321, 323-
325, 326-327, 328, 286, 331-333, 287-
288, 336-339, 288, 342-344, 345-347, 
350-351, 352-353, 354-355, 356-359, 
289, 360-361, 364-365, 372-373, 652-
653. 

PESA 1989/05/16; 1990/04/04; 1990/11/13; 1989-2015 492-495, 498-501, 524-527, 506-508; 
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2014/03/19 276 

ALDALUR 

2000/09/18; 2000/09/25; 2000/09/28; 
2000/10/30; 2001/01/29; 2001/04/10; 
2001/04/23; 2001/04/27; 2001/05/14; 
2001/05/28; 2001/06/06; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2001/09/26; 
2001/11/19; 2001/12/13; 2002/01/16; 
2002/05/07; 2000/10/30; 2002/07/16; 
2002/11/04; 2003/09/18; 2007/06/29; 
2007/09/04; 2010/05/31 

2000-2010 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
298-299; 281, 300-301; 283, 307-
308; 312-313; 284, 314-316; 580-
581; 285, 317-318; 319-321; 322; 
323-325; 326-327; 328; 286, 331-
333; 334-335; 287-288, 336-339; 
288, 345-347; 348-349; 352-353; 
289, 360-361; 366-368; 661-671; 
658-659; 682  

ALUSTIZA 

1989/06/15; 1991/07/11; 2000/09/18; 
2000/09/25; 2000/12/27; 2001/01/29; 
2002/07/16; 2001/03/12; 2001/04/23; 
2001/05/14; 2001/05/28; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2001/09/26; 
2001/12/27; 2002/01/16; 2002/05/07; 
2002/05/14; 2000/09/25; 2002/10/07; 
2002/11/04; 2003/09/18; 2003/10/06; 
2007/09/04; 2010/05/31; 2014/03/06; 
2014/03/19 

1989-2014 

496-497; 516-517; 280, 293-295; 
280-281,296-297; 281-282, 304-
306; 283, 307-308; 283, 310-311; 
284, 314-316; 285, 317-318; 319-
321; 323-325; 326-327; 328; 286, 
331-333; 288, 342-344; 288, 345-
347; 348-349; 288, 350-351; 352-
353; 356-359; 289, 360-361; 366-
368; 369-371; 658-659; 682; 273-
274; 275-276  

APAOLAZA 2010/05/31; 2014/03/06; 2014/03/19 2010-2014 682; 273-274; 275-276 

ARTEONDO 

 

1989/06/15; 2000/09/18; 2000/09/25; 
2000/12/27; 2001/04/23; 2001/05/14; 
2001/06/14; 2001/07/16; 2001/08/30; 
2001/09/26; 2001/12/13; 2002/01/16; 
2002/07/16; 2002/10/07; 2002/11/04; 
2003/09/18; 2010/05/31; 2014/03/06; 
2014/03/19; 

1989-2014 

496-497; 280, 293-295; 280-
281,296-297; 281-282, 304-306; 
284, 314-316; 285, 317-318; 323-
325; 326-327; 328; 286, 331-333; 
287-288, 336-339; 288, 345-347; 
352-353; 356-359; 289, 360-361; 
366-368; 682; 273-274; 275-276  

AUIF 

1989/06/15; 1991/07/11; 2001/04/27; 
2001/05/14; 2001/05/28; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2001/11/19; 
2002/05/07; 2002/05/14; 2002/10/07; 
2002/11/04; 2003/09/18; 2009/06/23; 
2014/03/06; 2014/03/19; 

1989-2014 

496-497; 516-517; 580-581; 285, 
317-318; 319-321; 323-325; 326-
327; 328; 334-335; 348-349; 288, 
350-351; 356-359; 289, 360-361; 
366-368; 681; 273-274; 275-276  

BENGOETXEA 

2000/09/18; 2000/09/25; 2000/10/30; 
2000/12/27; 2001/01/29; 2001/03/12; 
2001/04/23; 2001/05/28; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2001/12/13; 
2001/12/27; 2002/01/16; 2002/05/14; 
2002/07/16; 2002/10/07; 2003/09/18; 
2007/09/04; 2000/12/27; 2010/05/31; 
2014/03/06; 2014/03/19 

2000-2014 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
281, 300-301; 281-282, 304-306; 
283, 307-308; 283, 310-311; 284, 
314-316; 319-321; 323-325; 326-
327; 328; 287-288, 336-339; 288, 
342-344; 288, 345-347; 288, 350-
351; 352-353; 356-359; 366-368; 
658-659; 682; 273-274; 275-276  

DÍEZ 

1991/07/11; 2000/09/18; 2000/09/25; 
2000/09/28; 2000/10/30; 2000/12/27; 
2002/01/16; 2001/01/29; 2001/03/12; 
2001/04/10; 2001/04/23; 2001/04/27; 
2001/05/14; 2001/05/28; 2001/06/06; 
2001/06/14; 2001/07/16; 2001/08/30; 
2001/09/26; 2001/11/19; 2001/12/27; 
2001/12/13; 2002/05/14; 2002/07/16; 
2002/10/07; 2003/09/18; 2007/06/29; 
2007/09/04; 2009/06/23; 2010/05/31; 
2014/03/06; 2014/03/19; 

1991-2014 

516-517; 280, 293-295; 280-
281,296-297; 298-299; 281, 300-
301; 281-282, 304-306; 283, 307-
308; 283, 310-311; 312-313; 284, 
314-316; 580-581; 285, 317-318; 
319-321; 322; 323-325; 326-327; 
328; 286, 331-333; 334-335; 287-
288, 336-339; 288, 342-344; 288, 
345-347; 288, 350-351; 352-353; 
356-359; 366-368; 661-671; 658-
659; 681; 682; 273-274; 275-276 

ESCUDERO 

2000/09/18; 2000/09/25; 2001/01/29; 
2001/03/12; 2001/04/23; 2001/05/14; 
2001/05/28; 2001/06/14; 2001/07/16; 
2001/08/30; 2001/12/13; 2001/12/27; 
2002/01/16; 2002/05/14; 2002/07/16; 
2002/10/07; 2002/11/04; 2003/09/18; 
2014/03/06; 

2000-2014 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
283, 307-308; 283, 310-311; 284, 
314-316; 285, 317-318; 319-321; 
323-325; 326-327; 328; 287-288, 
336-339; 288, 342-344; 288, 345-
347; 288, 350-351; 352-353; 356-
359; 289, 360-361; 366-368; 273-
274  

GARAYAR  

1989/06/15; 1991/07/11; 2000/09/18; 
2000/09/25; 2000/09/28; 2000/10/30; 
2000/12/27; 2001/01/29; 2001/04/10; 
2001/04/23; 2001/04/27; 2001/05/14; 
2001/05/28; 2001/06/06; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/09/26; 2001/11/19; 
2001/12/13; 2001/12/27; 2002/01/16; 
2002/05/14; 2002/07/16; 2002/10/07; 
2002/11/04; 2003/09/18; 2003/10/06; 
2007/06/29; 2007/09/04; 2009/06/23; 

1989-2014 

496-497; 516-517; 280, 293-295; 
280-281,296-297; 298-299; 281, 
300-301; 281-282, 304-306; 283, 
307-308; 312-313; 284, 314-316; 
580-581; 285, 317-318; 319-321; 
322; 323-325; 326-327; 286, 331-
333; 334-335; 287-288, 336-339; 
288, 342-344; 288, 345-347; 288, 
350-351; 352-353; 356-359; 289, 
360-361; 366-368; 369-371; 661-
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2010/05/31; 2014/03/06; 2014/03/19; 671; 658-659; 681; 682; 273-274; 
275-276;  

GOERRIALDEA 

2000/09/18; 2000/09/25; 2001/04/23; 
2001/05/28; 2001/06/14; 2001/07/16; 
2001/08/30; 2001/09/26; 2001/12/13; 
2001/12/27; 2002/01/16; 2002/05/14; 
2002/07/16; 2002/10/07; 2002/11/04; 
2003/09/18; 2014/03/06; 2014/03/19; 

2000-2014 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
284, 314-316; 319-321; 323-325; 
326-327; 328; 286, 331-333; 287-
288, 336-339; 288, 342-344; 288, 
345-347; 288, 350-351; 352-353; 
356-359; 289, 360-361; 366-368; 
273-274; 275-276;  

GOIERRIBUS 2010/05/31; 2014/03/06; 2014/03/19 2010-2014 682; 273-274; 275-276;  

GUREBUS 
2002/01/16; 2010/05/31; 2014/03/06; 
2014/03/19; 

2002-2014 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
281, 300-301; 281-282, 304-306; 
283, 307-308; 283, 310-311; 284, 
314-316; 323-325; 287-288, 336-
339; 288, 342-344; 366-368; 658-
659;  

IPARBUS 

1989/06/15; 1991/07/11; 2000/09/18; 
2000/09/25; 2000/09/28; 2000/10/30; 
2000/12/27; 2001/01/29; 2001/04/10; 
2001/04/23; 2001/04/27; 2001/05/14; 
2001/05/28; 2001/06/06; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2001/09/26; 
2001/12/13; 2001/11/19; 2002/05/07; 
2002/05/14; 2002/07/16; 2002/10/07; 
2002/11/04; 2003/09/18; 2003/10/06; 
2007/06/29; 2007/09/04; 2009/06/23; 
2014/03/06; 

1989-2014 

496-497; 496-497; 516-517; 280, 
293-295; 280-281,296-297; 298-
299; 281, 300-301; 281-282, 304-
306; 283, 307-308; 312-313; 284, 
314-316; 580-581; 285, 317-318; 
319-321; 322; 323-325; 326-327; 
328; 286, 331-333; 334-335; 287-
288, 336-339; 348-349; 288, 350-
351; 352-353; 356-359; 289, 360-
361; 366-368; 369-371; 661-671; 
658-659; 681; 273-274  

LA GUIPUZCOANA  
2000/09/25; 2000/10/30; 2001/01/29; 
2009/06/23;  

2000-2009 
280-281,296-297; 281, 300-301; 
283, 307-308; 319-321; 681  

LEINTZ 

2000/12/27; 2001/01/29; 2001/03/12; 
2001/04/23; 2001/05/14; 2001/05/28; 
2001/06/14; 2001/07/16; 2001/08/30; 
2001/09/26; 2001/12/13; 2001/12/27; 
2002/01/16; 2002/05/14; 2002/10/07; 
2002/11/04; 

2000-2002 

281-282, 283, 307-308, 310-311, 
284, 314-316, 285, 317-318, 319-
321, 323-325, 326-327, 328, 286, 
331-333, 287-288, 336-339, 342-
344, 345-347, 350-351, 352-353, 
356-359, 289, 360-361, 366-368.. 

PESA 2007/06/29; 2009/06/23 2007-2009 671; 681  

TOLOSALDEABUS 

2000/09/18; 2000/09/25; 2000/10/30; 
2000/12/27; 2001/01/29; 2001/03/12; 
2001/04/23; 2001/05/14; 2001/05/28; 
2001/06/14; 2001/07/16; 2001/08/30; 
2001/09/26; 2001/12/13; 2001/12/27; 
2002/01/16; 2002/05/14; 2002/07/16; 
2002/10/07; 2000/12/27; 2002/11/04; 
2003/09/18; 2009/06/23 

1994 (Alta)-
2014

83
 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
281, 300-301; 281-282, 304-306; 
283, 307-308; 283, 310-311; 284, 
314-316; 285, 317-318; 319-321; 
323-325; 326-327; 328; 286, 331-
333; 287-288, 336-339; 288, 342-
344; 288, 345-347; 288, 350-351; 
352-353; 356-359; 289, 360-361; 
366-368; 681 

ULACIA 2007/09/04 

2003/01/07 
(Jakinarazpen
a-salaketa)

84
-

2007/09/04 

658-659 

UNITRAVEL 

2000/09/18; 2000/09/25; 2000/10/30; 
2000/12/27; 2001/01/29; 2001/04/23; 
2001/05/14; 2001/05/28; 2001/06/14; 
2001/08/30; 2001/09/26; 2001/12/13; 
2002/05/14; 2003/09/18; 2007/09/04; 
2014/03/19; 

2000-2014 
(Baja 
AVITRANSen) 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
281, 300-301; 281-282, 304-306; 
283, 307-308; 284, 314-316; 285, 
317-318; 319-321; 323-325; 328; 
286, 331-333; 287-288, 336-339; 
288, 350-351; 366-368; 658-659; 
275-276  

URPA 
2000/09/18; 2000/09/25; 2000/10/30; 
2000/12/27; 2001/01/29; 2001/03/12; 

1993-2014 
(Baja 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
300-301; 281-282, 304-306; 283, 
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 TOLOSALDEABUS enpresaren ordezkariek AVITRANSen bileretan parte hartu zuten 1994tik 
aurrera, AVITRANS elkartean urte hartan sartu baitziren (2096. folioa). Eta merkatua banatzea 
erabaki zuten bileretan, gutxienez ere, 2014ko martxoaren 19ra arte parte hartu zuten. 

84
 ULACIA enpresak –AVITRANSeko kidea ez denak– arau-haustean zer alditan parte hartu 

duen zehazteko orduan, 2003ko urtarrilaren 7ko akta hartu da kontuan, bilera hartan 
AVITRANSen erabakiak betetzen ez zituzten beste enpresa batzuk salatu baitzituen ULACIAk 
(239. folioa). 
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AUIF 

1989/06/15; 2001/04/27; 2001/05/14; 
2001/05/28; 2001/06/14; 2001/07/16; 
2001/08/30; 2002/05/14; 2002/10/07; 
2003/05/15; 2014/03/06; 2014/03/19; 

1989-2014 

496-497; 580-581; 285, 317-
318; 319-321; 323-325; 326-
327; 328; 288, 350-351; 356-
359; 364-365; 273-274; 275-
276 

BENGOETXEA 

2000/09/25; 2001/03/12; 2001/04/23; 
2001/05/28; 2001/06/14; 2001/07/16; 
2001/08/30; 2002/01/16; 2002/05/14; 
2002/07/16; 2002/10/07; 2003/05/15; 
2007/09/04; 2010/05/31; 2014/03/06; 
2014/03/19; 

2000-2014 

280-281,296-297; 283, 310-
311; 284, 314-316; 319-321; 
323-325; 326-327; 328; 288, 
345-347; 288, 350-351; 352-
353; 356-359; 364-365; 658-
659; 682; 273-274; 275-276 

DÍEZ 

1989/05/16; 2000/09/25; 2001/03/12; 
2001/04/23; 2001/04/27; 2001/05/14; 
2001/05/28; 2001/06/06; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2001/09/26; 
2002/01/16; 2002/05/14; 2002/07/16; 
2002/10/07; 2003/05/15; 2007/09/04; 
2010/05/31; 2014/03/06; 2001/04/27; 
2014/03/19; 

1989-2014 

492-495; 280-281,296-297; 
283, 310-311; 284, 314-316; 
580-581; 285, 317-318; 319-
321; 322; 323-325; 326-327; 
328; 286, 331-333; 288, 345-
347; 288, 350-351; 352-353; 
356-359; 364-365; 658-659; 
682; 273-274; 275-276  

ESCUDERO 

2000/09/25; 2001/03/12; 2001/04/23; 
2001/05/14; 2001/05/28; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2002/01/16; 
2002/05/14; 2002/07/16; 2002/10/07; 
2014/03/06; 

2000-2014 

280-281,296-297; 283, 310-
311; 284, 314-316; 285, 317-
318; 319-321; 323-325; 326-
327; 328; 288, 345-347; 288, 
350-351; 352-353; 356-359; 
273-274 

GARAYAR  

1989/05/16; 1989/06/15; 2000/09/25; 
2001/04/23; 2001/04/27; 2001/05/14; 
2001/05/28; 2001/06/06; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/09/26; 2002/01/16; 
2002/05/14; 2002/07/16; 2002/10/07; 
2007/09/04; 2010/05/31; 2014/03/06; 
2014/03/19; 

1989-2014 

492-495, 496-497; 280-
281,296-297; 284, 314-316; 
580-581; 285, 317-318; 319-
321; 322; 323-325; 326-327; 
286, 331-333; 288, 345-347; 
288, 350-351; 352-353; 356-
359; 658-659; 682; 273-274; 
275-276  

GOERRIALDEA 

2000/09/25; 2001/04/23; 2001/05/28; 
2001/06/14; 2001/07/16; 2001/08/30; 
2001/09/26; 2002/01/16; 2002/05/14; 
2002/07/16; 2002/10/07; 2003/05/15; 
2014/03/06; 2014/03/19; 

2000-2014 

280-281,296-297; 284, 314-
316; 319-321; 323-325; 326-
327; 328; 286, 331-333; 288, 
345-347; 288, 350-351; 352-
353; 356-359; 364-365; 273-
274; 275-276 

GOIERRIBUS 2010/05/31; 2014/03/06; 2014/03/19 2010-2014 682; 273-274; 275-276 

IPARBUS 

1989/05/16; 1989/06/15; 2000/09/25; 
2001/04/23; 2001/04/27; 2001/05/14; 
2001/05/28; 2001/06/06; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2001/09/26; 
2002/05/14; 2002/07/16; 2002/10/07; 
2003/05/15; 2007/09/04; 2014/03/06; 

1989-2014 

492-495; 496-497; 280-
281,296-297; 284, 314-316; 
580-581; 285, 317-318; 319-
321; 322; 323-325; 326-327; 
328; 286, 331-333; 288, 350-
351; 352-353; 356-359; 364-
365; 658-659; 273-274 

TOLOSALDEABUS 

2000/09/25; 2001/03/12; 2001/04/23; 
2001/05/14; 2001/05/28; 2001/06/14; 
2001/07/16; 2001/08/30; 2001/09/26; 
2002/01/16; 2002/05/14; 2002/07/16; 
2002/10/07; 2003/05/15; 

1994 (Alta)- 2014
85

 

280-281,296-297; 283, 310-
311; 284, 314-316; 285, 317-
318; 319-321; 323-325; 326-
327; 328; 286, 331-333; 288, 
345-347; 288, 350-351; 352-
353; 356-359; 364-365 

ULACIA 2007/09/04 

2003/01/07 
(Jakinarazpena-
salaketa)- 
2007/09/04

86
 

658-659 

UNITRAVEL 2000/09/25; 2001/04/23; 2001/05/14; 2000-2014 280-281,296-297; 284, 314-
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 TOLOSALDEABUS enpresaren ordezkariek AVITRANSen bileretan parte hartu zuten 1994tik 
aurrera, AVITRANS elkartean urte hartan sartu baitziren (2096. folioa). Eta merkatua banatzea 
erabaki zuten bileretan, gutxienez ere, 2014ko martxoaren 19ra arte parte hartu zuten. 

86
 ULACIA enpresak –AVITRANSeko kidea ez denak– arau-haustean zer alditan parte hartu 

duen zehazteko orduan, 2003ko urtarrilaren 7ko akta hartu da kontuan, bilera hartan 
AVITRANSen erabakiak betetzen ez zituzten beste enpresa batzuk salatu baitzituen ULACIAk 
(239. folioa). 
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169. LEAren Legeak, berriz, hau xedatzen du: 

3. artikulua. Eskumenak: 

1.- Lehiaren Euskal Agintaritzak, bere xedeak betetzeko, eskumen hauek izango ditu: 

zehatzea; sustatzea; aurkaratzea; irizpen eta kontsulta ematea, eta arbitratzea.  

2.- Lehiaren Euskal Agentziak zehatzeko prozedurak hasi, izapidetu eta ebatziko ditu 

lehia murrizten duten jokabideak xedetzat hartuta (hala nola kolusiozko jokaerak, 

nagusitasunaren agintekeria eta lehia askea faltsutzea interes publikoari eragiten dioten 

ekintza desleialengatik), lehia defendatzeko araudiak xedatzen duen bezala. Lehiaren 

Euskal Agintaritzak eskumen hori erabiliz honako hau egin dezake: 

a) zehatzeko isunak ezarri lehia defendatzeko legeria urratzeagatik. 

10. artikulua.- Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak. 

Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak honako hauek dira: 

a) zehatzeko prozedurak ebaztea 

170. 2016ko martxoaren 18an LEAk antzemandako jokabideak azaltzen zituen 

ohar laburra igorri zion Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko Lehiaren 

Zuzendaritzari, Eskumenak Koordinatzeari buruzko 1/2002 Legearen 
87(aurrerantzean, 1/2002 Legea) 2.1 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, 

eta LEAk jokabideak aztertzeko eskumena zuela adierazi zuen ohar hartan. 

2016ko martxoaren 29an Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren 

ofizioa jaso zen, non, jasotako proposamenari jarraikiz, gertaera jakin horiek 

aztertu eta ebazteko eskumena LEAri zegokiola jotzen zuen. Gainera, 

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko Lehiaren Zuzendaritzak, 

zehapen-espedientea hastekotan, alderdi interesdun gisa onartzeko ere eskatu 

zuen. 

171. Ondorioz, zehapen-prozedura hau ebazteko eskumena Lehiaren Euskal 

Kontseiluari dagokio. 

2. Arau-hauste jarraituari aplikatu beharreko legeria. 

172. Gertaeren kontakizunak erakusten du eredu horri denbora luzean jarraitu 

diotela, gutxienez 1988tik, eta lehiaren aurkako AVITRANSen erabakiak 

2015era arte luzatu zirela (2014ko martxoaren 19ko bileran eta 2015eko 

ekainaren 19ko tarifei buruzko erabakiak berretsi zituen). Aztertutako arau-

hauste aldiaren barruan (1988-2015) hiru araudi ezberdin egon dira indarrean: 
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 1/2002 Legea, otsailaren 21ekoa, Estatuak eta autonomia-erkidegoek lehia babesteko 
dauzkaten eskumenak koordinatzekoa. 2002ko otsailaren 22ko BOE, 46. zk., 7.148-7.153 
bitarteko orriak (6 orri). 
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(i) 110/1963 Legea, uztailaren 20koa, Lehia Murrizten duten Jarduerak 

Jazartzekoa (1963ko uztailaren 23ko BOE); (ii) 16/1989 Legea, uztailaren 

17koa, Lehia Babesteko Legea (1989ko uztailaren 18ko BOE), eta (iii) 15/2007 

Legea, uztailaren 3koa, Lehia Defendatzekoa (2007ko uztailaren 4ko BOE), 

gaur egun indarrean dagoena. 

173. Aztertutako alegazioetako batzuen ustez onuragarriagoa da Lehia 

Murrizten duten Jarduerak Jazartzeko Legea (uztailaren 20ko 110/1963) 

aplikatzea, eta era interesatu batez alderdi puntual batzuei erreparatzen diete, 

osotasunaren azterketarik egin gabe. 

174. Egotzitako arau-haustea Lege aplikagarri baten baino gehiagoren 

indarraldian luzatzen den kasuetan, Estatuko lehiaren agintaritzak behin eta 

berriz adierazi duenez88, ez du axola legezko manu bat edo beste batzuk 

aplikatzeak, baina, SPAJLren 26. artikuluak xedatutakoari jarraikiz, espedientea 

hasi zaien enpresetarako lege onuragarriena aukeratu beharra dago, printzipio 

hauekin bat etorriz: arau-hauslearentzako zehapen-arau kaltegarrienaren 

atzeraeraginik eza eta onuragarrienaren atzerako eragina kasuan-kasuan. 

175. Ondore horietarako, aipatutako lege horien 1. artikuluak debekatutako 

jokabidea bera dela alde batera utzi gabe, 15/2007 Legeak diseinatutako 

zehapen-araubidea, ikuspegi globaletik, onuragarriagoa da arau-hausleentzat 

aurreko legeek jasotakoa baino; izan ere, beste judizio-elementu batzuekin 

batera, badu arau-hausteen mailaketa-sistema bat, aurreko legerian ez 

dagoena, 16/1989 Legearen 10. artikuluan aurreikusitako orokorra baino 

zenbateko txikiagoko gehieneko mugak ezartzen dizkie zehapen batzuen 

zenbatekoari, preskripzio-epe txikiagoak ezartzen ditu tipifikatutako jokabide 

batzuetarako, eta, errukitasun-programa aplikatuta, isuna ordaintzetik salbuetsi 

ditzaten edo haren zenbatekoa txikiagotu diezaieten eskatzeko aukera ematen 

die kartel batean parte hartu duten subjektu arau-hausle guztiei. 

176. Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluak eta Merkatuen eta Lehiaren 

Batzorde Nazionalak ez ezik, Auzitegi Nazionalak (aurrerantzean, AN) ere 

onartu du LDLren aplikazio onuragarriago hori, 2014ko apirilaren 2ko epaian 
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 Adibide moduan, Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren 2012ko otsailaren 23ko 
ebazpena (Balearretako ontzi-konpainiei buruzko S/0244/10 espedientea) eta 2012ko urriaren 
15eko ebazpena (Kartazalen esportazioari buruzko S/0318/10 espedientea), eta Merkatuen eta 
Lehiaren Batzorde Nazionalaren 2014ko irailaren 22ko ebazpena (Paletei buruzko S/0428/12 
espedientea), 2014ko abenduaren 4ko ebazpena (Trenbide-errodamenduei buruzko S/0453/2 
espedientea) eta 2015eko maiatzaren 28ko ebazpena (AUDI/SEAT/VW kontzesionarioei 
buruzko S/0471/13 espedientea). 
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(194/2011 errekurtsoa, L’OREAL ESPAÑA SA eta L’OREAL SArena) honako 

hau adierazi baitzuen: 

«Hurrengo zioan Lehiaren Batzorde Nazionalak 15/2007 Legearen atzeraeraginezko 

aplikazio okerra egin duela adierazten du autoreak. Horren aurrean nabarmendu 

beharra dago egotzitako jokabidea 1989ko otsailaren 8an hasi zela, Lehia Babesteko 

Legearen (uztailaren 17ko 16/1989) indarraldian iraun zuela, eta Lehia Defendatzeko 

Legearen (uztailaren 3ko 15/2007) garaian (2007ko irailaren 1ean jarri zen indarrean) 

jarraitu zuela, 2008ko otsailaren 28ra arte. 

Espedientea 2008ko ekainaren 16an hasi zenez, haren izapideak 15/2007 Legearen 

prozesu-arauen arabera egin dira, horrela ateratzen da aipatutako lege-testuaren Lehen 

xedapen iragankorrean ezarritakotik, non honako hau adierazten baita: “Debekatutako 

jokaeren inguruan lege hau indarrean sartu baino lehen hasitako zehapen-prozedurak 

hasitako unean indarrean zeuden xedapenen arabera izapidetu eta ebatziko dira”. 

Baina zuzenbide materialari dagokionez, adierazi behar da ezen, bi legeen 1. artikuluak 

araututako jokabidea bera dela alde batera utzi gabe, kontua dela 15/2007 Legeak 

diseinatutako zehapen-araubidea, ikuspegi globaletik, arau-hausleentzat 

onuragarriagoa dela aurreko 16/1989 Legeak jasotakoa baino. Hala da, beste judizio-

elementu batzuen artean, aurreko legerian ez zegoen arau-hausteen mailaketa-

sistemagatik, zehapen batzuen zenbatekoari 16/1989 Legearen 10. artikuluan 

aurreikusitako orokorra baino zenbateko txikiagoko gehieneko mugak ezartzeagatik, 

tipifikatutako jokabide batzuetarako preskripzio-epe txikiagoak ezartzeagatik, edo, kasu 

honetan bereziki nabarmendu beharrekoa, kartel batean parte hartu duten guztientzat 

zehapena salbuesteko edo txikiagotzea eskatzeko ematen duen aukeragatik. 

Horrenbestez, bi legeek jokabide berak zehatz-mehatz zehatzen zituztela kontuan 

hartuta, haien tratamendua bera da, baita isunaren kuantifikazioa ere, biek adierazten 

baitute zenbatekoa handitu ahal izango dela Auzitegiaren ebazpenaren aurreko ekitaldi 

ekonomikoari dagokion salmenta-bolumenaren % 10era arte. Hori dela eta, ez dago 

adierazterik Lege berria egilearentzat kaltegarriagoa denik zaharra baino». 

177. Zentzu berekoa da ANren 119/2017 epaia, 2017ko martxoaren 23koa, 

218/2013 errekurtso-zenbakiduna: 

«Zehaztu dugu jada beste batzuetan (ANE, 2016ko martxoaren 16koa, 428/2013 errek., 

eta 2014ko uztailaren 29koa, 172/2013 errek.) ezen, bi legeen 1. artikuluan araututako 

jokabidea bera izatea alde batera utzi gabe, kontua dela 15/2007 Legeak diseinatutako 

zehapen-araubidea, ikuspegi globaletik, arau-hausleentzat onuragarriagoa dela aurreko 

16/1989 Legeak jasotakoa baino. Hala da, beste judizio-elementu batzuen artean, 

aurreko legerian ez zegoen arau-hausteen mailaketa-sistemagatik, zehapen batzuen 

zenbatekoari 16/1989 Legearen 10. artikuluan aurreikusitako orokorra baino zenbateko 

txikiagoko gehieneko mugak ezartzeagatik, tipifikatutako jokabide batzuetarako 

preskripzio-epe txikiagoak ezartzeagatik, edo, kasu honetan bereziki nabarmendu 

beharrekoa, kartel batean parte hartu duten guztientzat zehapena salbuesteko edo 

txikiagotzeko eskatzeko ematen duen aukeragatik». 

178. Izan ere, 65. eta 66. artikuluen aplikazioa ezin da alderdi prozesal huts 

gisa ulertu, funtsezko gisa baizik, eta kartelaren kasuetan haren aplikazioari 

onura ateratzeko aukera da, hain zuzen ere, zehapen-prozedura honetan 
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aplikatu beharreko araua 15/2007 Legea izatea dakarren alderdietako bat, 

alderdientzat onuragarriagoa dela iritzita. Horrela ere adierazi du Lehiaren 

Batzorde Nazional desagertuak hainbat ebazpenetan89. 

179. Oro har eta LDLren izaera onuragarriagoa kontuan harturik, hori da 

zehapen-prozedura honi aplikatu beharreko araua. 

180. Nolanahi ere, AVITRANS elkarteari dagokionez, zehapenaren zenbatekoa 

ezartzeko orduan, 16/1989 Legea da zehapen-arau onuragarriena. Hain zuzen 

ere, elkartea negozio-zifrarik ez duen operadore ekonomikoa denez, 16/1989 

Legeak 10. artikuluan aurreikusten du aplikatu beharreko isunak ezin izango 

duela gainditu 901.518,15 euroko zenbatekoa, eta LDL aplikatuta, berriz, 

elkarteko kide guztien negoziazio-zifren pilaketa oinarri hartuta jarriko zen 

zehapena. Horregatik, 16/1989 Legea, arau onuragarriena den aldetik, 

AVITRANS elkartearen jokabidea zehatzeko aplikatu beharko da soilik. 

3. Tipikotasuna. 

181. Azaldutako eta enpresek izandako jarraibideak tartean dauden 

erakundeen baterako jardun-plan bakar bat egotearen ondorio dira, eta plan 

horren barruan argi eta garbi ikus daiteke eredu bera dagoela, tarifak ezartzea 

eta garraio-zerbitzuak jarduten duten merkatuetan banatzea xedetzat duen 

jarduera-batasun bat. AVITRANS elkarteak aldi osoan sistemaren zaintzaile eta 

bermatzaile gisa duen paperak zein aplikatzeko eremu geografikoak berresten 

dute jarduera-batasun hori. 

182. Frogatutako aurreko gertaerek egiaztatzen dute honako artikulu hauen 

urraketak izan direla: 110/1963 Legearen 1. eta 3. artikuluak (AVITRANSen 

bileretara 16/1989 Legea indarrean jarri aurretik, hau da, 1989ko abuztuaren 7a 

baino lehen, joan diren enpresetarako bakarrik); 16/1989 Legearen 1. artikulua, 

eta LDLren indarreko 1. artikulua. Azken horrek honako hau dio: 

1. Debekatuta dago taldeko akordio, erabaki edo gomendio oro, edo hitzartutako 

praktika edo nahita paraleloa den jarduera oro, horien helburua ondorengoa bada edo 

izan badaiteke: merkatu nazional osoan edo zati batean lehia eragotzi, murriztu edo 

faltsutzea; bereziki ondorengo akordio edo erabaki motak egongo dira debekatuta: 

                                                 
89

 LBNE, 2010eko uztailaren 31koa, Garraio-bitartekariei buruzko S/0120/08 espedientea; 
LBNE, 2011ko martxoaren 2koa, Ile-apainketa profesionalari buruzko S/0086/08 espedientea; 
LBNE, 2011ko ekainaren 24koa, Fluido-ponpei buruzko S/0185/09 espedientea; LBNE, 2012ko 
azaroaren 21ekoa, Artxiboko materialari buruzko S/0317/10 espedientea; LBNE, 2013ko 
otsailaren 15ekoa, Paperaren manipulazioari buruzko S/0343/11 espedientea. 
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a) Salneurriak edo beste merkataritza- edo zerbitzu-baldintza batzuk zuzenean edo 

zeharka finkatzea. 

b) Produkzioa, banaketa, garapen teknikoa edo inbertsioak mugatu edo kontrolatzea. 

c) Merkatua edo hornigaien iturriak banatzea. 

4. Antijuridikotasuna. 

A. Arau-haustea xedeagatik. 

183. AVITRANSek alegatzen du jokabideak dituzten ondoreengatik egiaztatu 

behar direla, eta horiek ez direla egiaztatu. LDLren 1. artikuluak lehia mugatzea 

edo faltsutzea «xede» edo «efektu» duten jokabideak debekatzen ditu. 

AVITRANSen erabakiak «xede»tzat prezioan finkatzea eta merkatua banatzea 

izatea lehiaren aurkako jokabidea da «per se» edo xedeagatik, eta 

administratzaileak ez du zertan aztertu merkatuan egiaz eragindako kaltea. 

Jurisprudentzia argia da; izan ere, lehia mugatzeko era jakin batzuk, bere 

izaera dela eta, lehiaren ohiko jokoaren jardun onerako kaltegarritzat har 

daitezkeela xedatzen du. 

184. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak, C-226/11 auzian emandako 

epaian, adierazten du Justizia Auzitegiak xedatu duela «xedeagatiko arau-

haste»en eta «efektuagatiko arau-hauste»en arteko bereizketa dela enpresen 

arteko kolusio era jakin batzuk, izaeragatik beragatik, lehiaren ohiko jokoaren 

jarduera onerako kaltegarritzat har daitezkeela. 

185. Berriki, gainera, EBJAk 2016ko urtarrilaren 20an C-373/14 auzian 

emandako epaian: «(...) debekuaren pean erortzeko (...) erabaki batek “xede 

edo efektutzat” eduki behar du merkatu erkidearen barruan lehiaren jokoa 

eragoztea, mugatzea edo faltsutzea. (...) baldintza horren ordezko izaeragatik, 

“edo” juntagailuak adierazten duen moduan, erabakiaren xedea bera hartu 

behar da kontuan lehenik (...)». Hala bada, erabaki batek lehian izandako 

eraginak aztertu beharrik ez dago egiaztatuta badago haren xedea lehiaren 

aurkakoa dela. 

186. Auzitegi Gorenak (aurrerantzean, AG) bat egin du Europako 

jurisprudentziarekin, eta hura aipatu du 2015eko abenduaren 9ko epaian: «(...) 

“xedeagatiko arau-haustea” dagoela jotzeko zantzu nahikorik ez dagoenean 

baino ez da eskatzen erabaki baten lehiaren aurkako efektu zehatzak 

egiaztatzeko. Dena delako erabaki horrek lehiaren aurkako xedea duela 

egiaztatuta gelditzen denean, ordea, ez dira egiaztatu behar erabaki horrek 
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lehiaren gainean, eta, ondorioz, aplikatzen den merkatuaren gainean zehazki 

zer eragin kaltegarri dituen». 

187. Halakoetan aski da azaltzea erabaki horrek lehiaren jokoa barne-

merkatuan eragotzi, mugatu edo faltsutu ahal duela. ANk horri buruz ere hitz 

egin du 294/2016 epaian. Horretan EBJAk C-8/08 T-Mobile auzian 2009ko 

ekainaren 4an eman zuen epaia aipatu du, xedeagatiko eta efektuagatiko arau-

hausteen arteko bereizketaren jurisprudentzia-tratamenduaz aritzen dena, eta 

nabarmendu du arau-haustea xedeagatik izango dela jokabidea, bere izaera 

dela eta, kaltegarria bada lehia askearen jarduera onerako, horri buruzko 

adibide klasikoa prezioak finkatzeko akordioak izanik, horiek zuzenean edo 

zeharka egiten dituztela. Ondorioz efektuak aztertu beharrik ez litzateke egongo 

egiaztatuta gelditzen bada haren xedea lehiaren aurkakoa dela. 

188. Arau-hauste bakar eta jarraitu hori zehagarria da, hortaz, AVITRANS 

elkartearentzat eta AVITRANS elkartearen bileretara joaten ziren enpresentzat, 

baldin eta, gainera, eragindako merkatuetakoren batera jarduten bazuten 

(erregular berezia/eskatu ahalakoa). 

B. Prezioak finkatzea erabilera bereziko garraio erregularrean eta 

eskatu ahalako garraioan. 

189. Jokabide hori egon zen gutxienez 1988ko maiatzaren 3ko AVITRANSen 

bileratik (479-482 bitarteko folioak) 2015eko ekainaren 19ra arte –AVITRANSen 

bileraren akta– (2.122. folioa). Hori da ezagutu dugun azken adierazpena, eta 

haren ondoreak gaur egun arte luzatu dira. Gainera, AVITRANSen 2014ko 

martxoaren 19ko bilerak «AVITRANSen erabakiak» deitutakoen indarra berretsi 

zuen (275-276 bitarteko folioak). 

190. AVITRANS eta prezioak finkatzeko erabakiak hartzen parte hartu duten 

enpresak izango ziren haren erantzule. 

191. Enpresa bakoitzaren jokabide arau-hauslearen iraupenari dagokionez, 

joandako AVITRANSen lehen bilerarena da kontuan hartu den hasiera-data. 

Aldiaren amaiera-data, berriz, enpresa bakoitza joandako AVITRANSen azken 

bilerarena da. 
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C. Garraio erregular bereziko eta eskatu ahalako garraioko zerbitzuen 

merkatua banatzea. 

192. Jokabide hori AVITRANSen 1989ko maiatzaren 16ko bileratik izan zen 

gutxienez (492-495 bitarteko folioak). 

Enpresa bakoitzaren jokabide arau-hauslearen iraupenari dagokionez, 

joandako AVITRANSen lehen bilerarena da kontuan hartu den hasiera-data. 

Aldiaren amaiera-data, berriz, enpresa bakoitza joandako AVITRANSen azken 

bilerarena da. 

193. AVITRANS eta zehapen-espediente hau hasi zaien gainerako enpresak 

dira erantzule, era horretako garraioan merkatua banatzeko erabakiak hartu 

dituztenak, alegia. 

D. Arau-hausteen kalifikazioa. 

194. LDLren 62. artikuluak hiru motatako arau-hauste dakartza sailkatuta: 

arinak, astunak eta oso astunak. Artikulu horretako 4. zenbakiaren a) letrak oso 

astuntzat jotzen ditu honako hauek: 

«Kolusiozko jokaerak aurrera eramatea lege honen 1. artikuluan aurreikusitako 

moduan, baldin eta jokaera horiek elkarri lehia egiten dioten benetako enpresa edo 

enpresa potentzialen arteko kartel, akordio, erabaki edo gomendio kolektiboak, 

hitzartutako praktikak edo nahita paraleloak badira». 

195. Espediente honetan aztertutako jokabideak AVITRANSen barruan 

hartutako erabakiaren ondorio dira. Elkarte hori merkatuan elkarrekin lehiatu 

behar duten enpresek osatzen dute. Ondorioz, Lehiaren Euskal Kontseiluaren 

iritziz aztertutako arau-hausteak oso astuntzat jo behar dira 62.4 a) artikuluan 

datorrenari erreparatuta. 

196. Lehiaren Defentsako Legearen 63.1 artikuluan datorrenez, lege honetan 

xedatutakoa nahita edo utzikeriagatik urratzen duten eragile ekonomiko, 

enpresa, enpresen elkarte edo batasun nahiz taldeei zehapen hauek jarriko 

dizkiete horretarako eskumena duten organoek: 

«c) Arau-hauste oso astunen kasuan, araua hautsi duen enpresak isuna jarri zaion 

ekitaldiaren aurrekoan guztira izan zuen negozio-bolumenaren ehuneko 10era arteko 

isuna». 
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5. Jokabideek merkatuan izandako eragina. 

197. Aurreko ataletan azaldu bezala, espediente honen gertaerak arau-hauste 

dira duten xedeagatik, eta ez da zertan egiaztatu merkatuan zer eragin izan 

duten. Nolanahi ere, egindako ikerketak frogatu du enpresek elkartearen 

barruan egindako jokabideek ondoreak izan zituztela, eta horiek egiaztatuta eta 

jasota daude espediente honetan. 

198. Gipuzkoako errepideko bidaiarien garraioan kartel bat egoteak per se 

aldatzen du merkatuko lehia eta aparteko etekina dakarkie bertan parte hartzen 

duten enpresei, ez baitute pizgarririk kalitatea zein prezioak hobetzeko, eta 

horrek kaltea dakarkie garraio-erabiltzaileei.  

199. Espedientean zehar aztertu bezala, erabilera bereziko garraio 

erregularrean deitu ohi diren lehiaketen bitartez eginiko lizitazio publikoen 

ondorioz gertatzen da merkatu honetako fakturazioaren zati handi bat (eskola-

garraio publikoa, GFAren udalekuak, Osakidetzako langileak, EHUren 

Gipuzkoako campuseko zentro, zerbitzu eta sailetarako garraioa eta Euskadiko 

Orkestra). Horrelakoetan kalte bikoitza izan da merkatuan; izan ere, batetik, 

lehiaketaren emakidaren lehengo titular edo adjudikazioduna berresteak 

merkatuan lehiakide berriak sartzea eragotzi du, eta, bestetik, prezioetan 

lehiatzeko pizgarriak murrizteak Administrazioak eta, azken batean, zergadunek 

zergen bitartez ordaindu behar duten lizitazioen kostua handitzea ekarri du. 

200.Erabilera bereziko garraio erregularrari dagokionez eskola-garraio 

publikoa nabarmentzen da, non enpresek AVITRANSen barruan hartutako 

erabakiak Gipuzkoako bidaiari-garraioko lehiakide nagusien artean izan diren. 

Horiek ia eskaintza osoa hartzen dute barnean, aztertutako aldian, eskolako 

garraio-zerbitzuei dagokienez, eta eragina izan dute 2002-2003 ikasturtetik 

2016-2017 ikasturtera arteko lizitazioetan; guztira 563 ibilbide adjudikatu dituzte 

aldi horretan.  

Hezkuntza Sailak emandako informazioari esker, 2006tik aurrera, ibilbide 

bakoitza adjudikatzeko prezioa eta lizitazio-pleguetan ezarritako gutxieneko eta 

gehieneko prezioak alderatu daitezke. Hala, hori aztertuta, nabarmentzen da 

ibilbide kopuru asko lizitazioaren gehieneko prezioan adjudikatu direla; hori 

horrela, 2006an, ibilbideen % 83,3 gehieneko prezioan adjudikatu ziren. 

Ehuneko hori % 85,7 izan zen 2008an, % 50 2009an, % 75,9 2010ean eta 

% 55,4 2011n. 

Erabakiaren beste efektuetako bat lehiakide izan zitezkeenak ezabatzea da, 

lizitazioaren gehieneko prezioan adjudikatutako ibilbide askotan enpresa 

lizitatzaileek baino ez baitzuten eskaintzarik aurkeztu. Hala izan zen 2010ean 
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Deialdi honetan eskaintza 24 enpresak eta 6 ABEEk aurkeztu dute guztira. 

Guztira 110 ibilbide adjudikatu zaizkio 21 enpresari eta 6 ABEEri. Ibilbideetako 

13tan, gainera, enpresa bakar bat aurkeztu da. 

Espediente hau hasitako enpresak ibilbideen % 65en adjudikaziodun izan dira. 

Ibilbide bakar bat adjudikatu da lizitazioaren gehieneko prezioan. 

202. Aurreko SE/10/14 lizitazioaren aldean hiru ezberdintasun nagusi daude91; 

lehenik, lizitazioaren gehieneko prezioan 20 ibilbide adjudikatu baziren (guztien 

% 22), deialdi honetan ibilbide 1 baino ez da adjudikatu lizitazioaren gehieneko 

prezioan (guztien % 1). Bigarrenik, enpresa bakar bat aurkeztutako ibilbideen 

kopurua % 39tik (35 ibilbide guztira adjudikatutako 90etatik) % 12ra jaitsi da 

lizitazio honetan. Azkenik, espedientea hasitako enpresetako batzuek 

nabarmen handitu dute eskaintza aurkeztutako ibilbideen kopurua. 

Hala, GOIERRIBUS enpresak aurreko lizitazioan baino 10 ibilbide gehiagotan 

aurkeztu du eskaintza, URPAk eskaintza egin du aurreko deialdian baino 20 

ibilbide gehiagotan, eta DIEZ eta ARTEONDO enpresek parte hartzen duten 

ABEEk (aurreko lizitaziokoak ez diren beste enpresa batzuek osatuta daudela 

argitu behar dugu, halere) 10 eta 20 ibilbide gehiagotan egin dute eskaintza, 

hurrenez hurren. Gainera, ALDALUR eta UNITRAVEL, SE/10/14 lizitazioan 

adjudikaziodun izan ez zirenak, 27 eta 29 ibilbidetara aurkeztu dira, hurrenez 

hurren.  

203. Eginiko azterketatik ondorioztatzen da zehapen-espedientea hastea akuilu 

bat izan dela lizitaziora aurkeztutako enpresen artean lehia handiagoa egon 

zedin, bai eskaintzen kopuru eta aukerari bai prezio txikiagoei zegokienez. 

204. Prezioak finkatzeko eta merkatua banatzeko erabakiaren ondorioek 

eragina dute eskatu ahalako garraioan. Espedientea hasitako enpresek 

bidalitako faktura-datuen arabera, batez beste enpresen fakturazio guztiaren 

% 13,24 da (hiri barneko eta hiriarteko garraioa barne) eta % 49 erabilera 

bereziko garraio erregularra eta eskatu ahalako garraioa aintzat hartuta. 

6. Arau-hauste bakar eta jarraitua. 

205. Ebazpen honetan azaldu dugunez, arau-hauste bakar eta jarraitua da, eta 

Gipuzkoako bidaiarien garraio erregular bereziko eta eskatu ahalako 

zerbitzuetan merkatuak banatzean eta prezioak finkatzean datza. Ebazpen 

honen «IV. Egitate frogatuak» atalean egiaztatuta daude aktetan jasotako 
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 Lizitazio hau konparatzeko erabili da, ibilbide kopuru handia lizitatu zen azkena izan baita. 
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bilerak, zeinetan AVITRANSeko kideek tarifak finkatzen eta merkatuak 

banatzen zituzten. Horrez gain, posta elektronikoz trukatutako informazioa ere 

badago (mezu horietan erabaki horiek inplementatzen zituzten), baita lehiaren 

aurkako jokabide horiek gutxienez 1988tik 2015era arteko aldi luzean indarrean 

egon zirela frogatzen zuten beste portaera batzuk ere. 

206. Arau-hauste bakar eta jarraituaren kontzeptua Auzitegi Gorenak eta 

Auzitegi Nazionalak aztertu dute jurisprudentzia etengabe eta kontsolidatuan. 

Hala, Auzitegi Gorenak arau-hauste bakar eta jarraitua dagoela jotzen du 

2015eko otsailaren 9ko Epaian (González Byass auzia), eta horretarako 

Europako jurisprudentzia aipatzen du, enpresen aldetik helburu komuna egotea 

nabarmentzen duena: 

«Erkidegoko jurisprudentziak ezarri duenez, jokabide horiek ebaluatzeko aintzat hartu 

behar da ea osagarritasun-harreman bat agertzen duten; hau da, ea bakoitza lehia-joko 

normalaren ondorioetako bati edo hainbati aurre egitera bideratuta dagoen, eta ea, 

elkarreraginez, egileek bilatu moduan lehiaren aurkako emaitza multzo bat gauzatzen 

laguntzen duten, helburu bakar bat lortzera zuzendutako plan orokor baten barruan». 

207. Auzitegi Gorenak 4653/2015 epaian, 2015eko urriaren 27koan, laugarren 

OJn, hau adierazten du: 

«LAUGARRENA.- Hirugarren kasazio-arrazoia, epaiak arau-hauste bakar eta 

jarraituaren kontzeptua bidegabe aplikatuta jurisprudentzia oker aplikatzeagatik 

adierazita. Auzialdiko epaiaren kontra agertzen da, epai horrek arau-hauste bakar eta 

jarraituaren kontzeptua ikusten baitu, 2004ko azarotik 2009ko otsailera arte. Hala, 

adierazten du kontratatzeko baldintza orokorrei buruzko gomendioak, estatistikek eta 

lanorduen tarifei eta salmenta osteko zerbitzuei buruzko informazio-trukeek helburu 

ezberdinak izan zituztela, ezberdin egin zirela eta aldi ezberdinetan gauzatu zirela, eta 

ez zutela izan, horrenbestez, arau-hauste bakar eta jarraitua osatzeko ekintza-

aniztasun bati eskatu beharreko erabaki- eta xede-batasunik. 

Arrazoia ere ezin da jaso. 1038/2013 KEn emandako epaian adierazi bezala, alderdi 

errekurtsogileak aipatutako portaeren heterogeneotasunak ez du eragozten portaera 

horiek sartzea zehapena jaso duten enpresek, lehiakideen merkataritza-portaerari 

buruzko ziurgabetasuna txikiagotzeko, elkarrekin izaniko arlo ezberdinetako lankidetza 

baten barruan; era horretan, lehiaren aurkako xede-batasun horren ondorioz, arau-

hauste bakar eta jarraitua osatuta. Horretarako ez da inola ere traba ekintza horiek, 

banan-banan kontuan hartuta, helburu zehatz ezberdinetara bideratuta egotea. 

Berariazko xedeen eta gauzatzeko uneen aniztasun horrek ez du eragozten aztertutako 

portaera guztiek lehiaren aurkako helburu komun bat izatea, eta horrek bide ematen du 

arau-hauste bakar eta jarraitutzat jotzeko. 

208. Ildo beretik, Auzitegi Nagusiak arau-hauste jarraituen ezaugarriak garatzen 

ditu 3454/2014 epaian, uztailaren 23koan, eta 1880/2014 epaian, apirilaren 

7koan. Epai horiek esan nahi dute ezen, hainbat urtez irauten duen arau-hauste 

baten esparruan, hitzarmen-zantzuak aldi desberdinetan agertzeak ez duela 
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galarazten horiek arau-hauste bakartzat jotzea, baldin eta jokabide- eta 

helburu-batasunaren elementua identifikatu badaiteke. Arau-hauste bat bakar 

eta jarraitutzat jotzen laguntzen duten hainbat irizpide zehazten ditu 

horretarako: (i) aztertutako praktiken helburuak , (ii) produktu eta zerbitzuak, 

(iii) parte hartzen duten enpresak, (iv) gauzatzeko moduak berberak izatea, 

eta (v) aztertutako praktiken aplikazio-eremu geografikoa berbera izatea. 

Baldintza horiek guztiak betetzen dira aztergai dugun kasuan, eta jokabidea 

homogeneotzat har daiteke aldi osoan zehar; arau-hauste bakar eta jarraitua 

dago argi eta garbi. 

7. Arau-hausteak preskribatzea. 

209. Frogatutako jokabideak 2015era arteko arau-hauste bakar eta jarraitutzat 

hartzeak indarrik gabe uzten du enpresen elkartearen barruko jokabide hori 

preskribatzea eskatzeko aukera oro. Nolanahi ere, egitateak aztertu ditugu, 

hainbat eragilek alegatuaren kontra, erantzukizuna preskribatuta ez dela 

desagertu frogatzearren. 

210. Arau-haustea preskribatzeak administrazioko arau-hauste bat gerora ezin 

dela zehatu dakar. Auzitegi Gorenaren definizioaren arabera, diziplinazko faltak 

jazartzeko orduan Estatuak bere buruari jarritako muga bat da preskripzioa. 

Hala bada, denbora igarotzeak kendu egiten die zehatzeko ahala duten 

agintariei dagokion zentzagarria jarriz erabiltzeko ahalmena92. 

Preskripzioa automatikoki gertatzen da, ope legis, legez finkatutako epea 

igarotze hutsagatik. Hori dela eta, ofizioz estimatu daiteke93.  

211. LDLren 68. artikuluak honako hau xedatzen du: 

1. Arau-hauste oso astunak lau urteren buruan preskribatuko dira, astunak bi urteren 

buruan eta arinak urtebetera. Preskribatzeko epea arau-haustea egin den unetik hasiko 

da zenbatzen, edo behin eta berriz egindako arau-hausteen kasuan, horiek egiteari utzi 

zaionetik. (…) 

3. Preskripzioa eten egingo da administrazioak interesdunari formalki jakinarazita 

burututako edozein ekintzagatik, legeak dioena betetzea helburu duenean, edo 

interesdunek, kasuan kasuko ebazpenak ziurtatu, osatu edo betearazteko gauzatutako 

ekintzengatik. 

                                                 
92

 4751/2003 AGE, 2003ko uztailaren 7koa. 

93
 6880/1999 AGE, 1999ko azaroaren 2koa; 1849/2000 AGE, 2000ko martxoaren 8koa; 

2388/2000 AGE, 2000ko martxoaren 24koa. 
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219. Bigarrenik adierazi beharra dago 2014ko martxoaren 19ko aktak inolako 

zalantzarik gabe egiaztatzen duela AVITRANSeko kide diren enpresek 

Hezkuntza Sailaren 2010eko lizitazio publikoaren merkatua banatu zutela. 

Hainbat alegaziogilek onartu dute hori eta behar bezala jasota dago aipatutako 

akta horretan: 

«Horregatik, kontratuak ateratzen direnean (2014ko lizitazioari erreferentzia eginda) 

komenigarria izango zen AVITRANSen berrikustea eta enpresa bakoitzari bere 

ibilbideak esleitzea, 2010ean egin zen bezala». 

Hain zuzen ere, 2010ean 116 ibilbide adjudikatu ziren. Hogeita hamahiru 

enpresa lizitatzaile aurkeztu ziren, eta haietatik 29 gertatu ziren adjudikaziodun. 

Espediente honetan ikertutako enpresak ibilbideen % 71,6ren adjudikaziodun 

izan ziren. Gainera, 116 ibilbideetatik, 88 lizitazioaren gehieneko prezioan 

adjudikatu ziren. 

220. Hori berretsi zen AVITRANSen 2010eko maiatzaren 31ko aktan 

(espedientearen 682. folioa). Akta horretan ikus daiteke AVITRANSen nola 

prestatu zuten Hezkuntza Sailaren 2010eko lizitazioaren eskola-garraio 

publikoko ibilbideen banaketa: 

«1.) Jakinarazi zen bileraren xede nagusia zela Eusko Jaurlaritzaren mendeko 
ikastetxeetarako eskolako garraio-zerbitzuen 2010/2011 eta 2011/2012 ikasturteetarako 
lehiaketaren kontratu berrien baldintzak aztertzea. 
(…) 
Nabarmendu zen lehiaketa berria arautzen duen araudia guztiz berria zela, eta zehatz-
mehatz aztertu behar zela akatsak ez egitearren. 
(…) 
Aurrekoa azalduta, administrazio-baldintzen testu berrien edukia aztertzeari eta A, B eta 
C gutun-azaletan aurkeztu beharreko agiriak berrikusteari ekin zitzaien. 
Ibilbideak berrikusi ziren eta enpresa bakoitzari bereak adjudikatu zitzaizkien, 
AVITRANSen erabakiak oraindik indarrean zeudela ohartarazita». 

221. 2010eko lizitazio horren ondoriozko kontratuak indarrean egon ziren 

2014ko lizitazio berrira arte; Hezkuntza Sailaren 2010eko lizitazioaren merkatua 

banatzeko erabakiek efektuak izan zituzten, hortaz, 2014ko ekainera arte, 

orduan zerbitzua berriz lizitatu baitzen 90 ibilbideri zegokienez. 

222. Egitate frogatu horrengatik bakarrik ezetsi behar dira egindako arau-

hausteen preskripzioa argudiatu duten alegazio guztiak. 

223. Aurretik aipatutako akta testinguruaren barruan irakurrita, hirugarrenik, 

adierazi beharra dago bertan «AVITRANSen erabakiak» berresten dituztenean 

(hitzez hitzezko aipua), une hartan Hezkuntza Sailak argitaratu behar zuen 

eskolako garraio publikoaren merkatuaren banaketaz eztabaidatzen ari ziren 

arren, berrespen hori erabaki guztiei zegokiela, garraio erregular berezia 
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eskolako garraio publikoa ez diren modalitate ezberdinetan, baita eskatu 

ahalako garraioari ere. 

224. AVITRANSen aktak edo egitate frogatuetan adierazitako haien laburpena, 

non «AVITRANSen erabakiek barne hartzen dituzten prezioak finkatzeko eta 

merkatua banatzeko sistema» azaltzen duten, berriz irakurri besterik ez dugu 

egin behar egiaztatzeko funtsezkoa ez dela zer merkatutan aritzen diren 

(erregular berezia modalitate guztietan edo eskatu ahalakoa), horren gaineko 

bereizketarik ez baitute inoiz egin, baizik eta benetan erabakigarria izan dena 

«zerbitzuaren jabetza», enpresa bakoitzaren lurraldeari edo jardun-eremuari 

lotutako antzinatasunagatik lortutakoa, errespetatzeko araua izan dela. 

225. 2014ko martxoaren 19ko aktak erakusten du orduan parte hartu zutenek 

«AVITRANSen erabakiak» oraindik indarrean zeuden uste osoa zutela, eta hori 

elkartearen aurreko akten eta dokumentuen zentzu berean interpretatu beharra 

dago. Zehazki, 2014ko martxoaren 19ko aktak honako hau esaten du: 

«(...) Kontua da AVITRANSen nola jokatu behar genuen; AVITRANS-EN ERABAKIAK 

errespetatuko genituen. 

Bertaratutakoek erabakiak printzipioz indarrean daudela zeritzotela adierazi 

zuten». 

Akta horretatik ondorioztatzen da bertaratutakoek badakitela zein diren 

AVITRANSen merkatu-banaketari buruzko erabakiak, horiek etengabe aipatzen 

baitira elkartearen agirietan eta aktetan. Izan ere, erabaki horien lehenengo 

erreferentziak Ebazpen Proposamenaren 106. lerrokadan bilduta daude, eta 

1978koak dira, AVITRANS urte horretan sortu baitzen. Hala, AVITRANSek 

VALLINAri 2000ko abenduaren 28an eginiko jakinarazpenak honako hau dio: 

«Lortutako akordioak, bai tarifen arloan bai beste batzuk –etikaren eta moralaren 

arlokoak, enpresen arteko harremanei dagokienez– nahitaez bete behar dituzte 

AVITRANSeko enpresa guztiek; gure iritziz, izan ere, elkarteko kideren batek ez 

betetzeak orain arte eginiko lana arriskuan jartzen eta edukiz husten du». 

226.Halaber, AVITRANSek berak lehiaren aurkako bere erabakien laburpen 

bat egin zuen (espedienteko 279-289 bitarteko folioak). Hona hemen 

dokumentu hori transkribatuta (azpimarratuta eta lodiz ageri dena LEKrena da): 

NABARMENDUTAKO LERROKADAK, IRUZKIN INTERESGARRIAK AVITRANS-EKO 

ERABILERA BEREZIKO ZERBITZU ERREGULARREN ETA ESKATU AHALAKO 

ZERBITZUEN SEKTOREAK ONARTUTAKO ERABAKIAK, 00/09/11TIK AURRERA, 

AKTETATIK ATERATA. 

00/09/11ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

«Bilkura hasita, Presidente jaunak bilerara etortzea eskertu zien bertaratutako guztiei, 

eta oso pozik agertu zen deialdiak oso erantzun ona izan zuelako. (21 enpresak parte 
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hartu zuten. 155 autobusen jabe dira horiek; hala, zerbitzu bereziak eta eskatu 

ahalakoak egiten dituzten AVITRANSeko kideen ibilgailu guztien % 85 ordezkatzen 

dituzte)». 

«AVITRANSeko presidenteorde eta eskatu ahalako zerbitzuen sektoreko presidenteak 

sektoreak bere iritziz dituen arazo nagusien berri eman zuen: 

Erregaiaren prezioaren igoera. 

Tarifa orokorra ez da nahikoa. 

Tarifa ez da nahikoa eskolako garraio-zerbitzuetan, bai Eusko jaurlaritzako Hezkuntza 

Sailerakoetan bai ikastetxe pribatuetara egindakoetan. 

Lan-kostuak. 

Lehia desleiala eta garraiolarien arteko lankidetzarik eza. 

Azkenaldian, adingabeak garraiatzearen lege-proiektua». 

Bertaratuetako batek adierazi zuen bere iritziz gure probintzian ez daudela ibilgailu 

gehiegi; horrenbestez, lan aski egonik, sektorearen egiazko arazoa aplikatzen zituzten 

prezio txikiak ziren, eta irtenbidea tarifak igotzea zen, besterik gabe. 

Egoera zail horren arrazoi nagusia (gasolioaren prezioa alde batera utzita) enpresek 

duela urte batzuetatik izandako prezio-borrokak eta lehia desleiala zirela nabarmendu 

zuten, eta inor ere ezin zela utzi horietatik kanpo. 

Enpresen arteko borroka horren ondorioz –bezeroak eta zerbitzuak galtzearen beldur–, 

ez dituzte ez errespetatu ezta aplikatu ere urtez urte onartu diren tarifa-igoerak, eta 

horiek, eskasak izan arren, neurri batean konpon zezaketen enpresek azkenaldian 

sufritzen duten diru-eskasia. 

Ordutik aurrera enpresen jokabidean inflexio-puntua ezarri beharra zegoela adierazi 

zuten, eta, zeuden ika-mikak alde batera utzita, enpresen arteko elkarlan handiagoa 

bultzatu, sektorean konfiantza-giro bat sortu eta guztiek nahitaez bete beharreko 

konpromisoak bilatu beharra zegoela, merkatuko baldintzak, nagusiki tarifen arloan 

islatuak, pixkanaka eta mailaka kontrolatu ahal izateko. 

Eztabaida orokor horren barruan bertaratutakoetako batek enpresa bakoitzak jada 

egiten dituen lanak edo zerbitzuak errespetatzeko beharra adierazi zuen, eta horri 

erantzun zioten irtenbidea ez zela hori, prezio-tarifa batzuk ezartzea eta guztiek horiek 

errespetatzea baizik, era horretan bezeroak ez baitu inoiz garraiolariz arrazoi 

ekonomikoengatik aldatuko. Horri dagokionez, bertaratutakoetako batek nabarmendu 

zuen ez zutela, halere, ahaztu behar enpresak elkarren arteko lehiakideak zirela eta 

lehia hori gauzatu behar zutela, baina hori ez dela arrazoi ekonomikoengatik egon 

behar. 

Azkenik, hitz egindako guztitik, eta kontuan hartu beharreko lehen puntu gisa, honako 

hauek nabarmendu zituzten: 

Hezkuntza: Berriz esan zuten haiekin bilera egingo zutela prezioak igotzea eskatzeko. 

Tarifak: Tarifei dagokienez (egoeraren egiazko arazoa, alegia), erabaki zen enpresen 

arteko konfiantza-giro bat sortu behar zela; era horretan, mailaka bada ere, tarifak igo 

ahal izateko; horretarako, bere garaian hartzen diren erabakiak betetzeko konpromiso 

irmoa egon behar zen, baita enpresa guztien artean lehia leiala edukitzekoa ere». 
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Bilerak: Erabaki zuten oso garrantzitsua zela beste bilera batzuk etengabe egitea, eta 

hurrengoa oraingo irailaren 18rako, 18:00etan, ezarri zuten, eta bertaratutakoei ideiak 

pentsatu eta hausnartzeko eskatu zitzaien, ondoren aurkez zitzaten.  

00/09/18ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

Enpresaren batek etorkizunean hartu beharreko erabakiak beteko ez zituelako beldurra 

adierazita, aurrera egiteko modu bakarra beldurrak eta susmoak alde batera uztea zela 

esan zuten, eta jendearen borondate onaz fidatu beharra zegoela, baita aurreko guztia 

ahaztu ere. 

Berriz ere aipatu zen garraiolarien arteko lankidetzaren beharra, eta –hartu beharreko 

erabaki baten modura azaldu zuten– zerbitzuak beste garraiolari batekin 

azpikontratatzeko kasuetan, zerbitzuagatiko zenbatekoa AVITRANSek hartutako tarifei 

edo erabakiei jarraikiz ordaintzea garraiolari horri, enpresa kontratatzaileak 

bezeroarekin hitzartu edo adostu duen prezioa alde batera utzita. 

Ibilbide-errepikapeneko zerbitzuetarako (ikastetxeak, lantegiak eta abarrak) ezartzen 

diren kontratu berriak negoziatzeko orduan % 8ko igoera eskatzea ere erabaki zen. 

Bertaratutakoek konpromisoa hartu zuten beste garraio-enpresa batek egiten 

duen zerbitzua egiteko eskatzen badio enpresa bati bezero batek, lehen enpresari 

horren berri emateko, eta aurrekontua eskatuz gero, zerbitzu hori egin ohi duen 

enpresak jasotzen duen edo eskatu duen baino prezio handiagoa eskaintzeko. 

00/09/25eko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

Berriro ere azaldu zituzten sektorearen arazoak eta egon zitezkeen irtenbideak, iraileko 

11n eta 18an eginiko bileretan aztertu zituztenak, eta jada behar bezala azaldu direnez, 

ez ditugu horiek errepikatuko. 

Horri buruzko eztabaida luzearen ondoren, bertaratutakoek aho batez erabaki zuten 

hartutako konpromisoak errespetatzea. Horiek, nagusiki, honako hauek dira: 

Ibilbidea errepikatzea: Enpresa bakoitzak % 8ko igoera eskatzea ibilbide-

errepikapeneko kontratu berriak negoziatzean (eskatutako guztia lortuko ez den ustea 

egon arren), eta gainerako garraiolarien babesa eta esku-sartzerik eza edukitzea 

horretarako. 

Enpresen arteko lankidetza: Une oro errespetatzea beste enpresa batzuek ematen 

dituzten lanak. Dagokion enpresari jakinaraztea, bezero batek aurrekonturik eskatzen 

badio beste enpresa batek ematen dituen zerbitzuetakoren baterako. 

Eskatu ahalako zerbitzuak: Tarifen arloko erabakiak errespetatzea; tarifa horiek 

AVITRANSen 215. eta 217. zirkularretan finkatu ziren. 

Hezkuntza: Bilera gehiago egitea eta Eusko Jaurlaritzaren Saila presionatzen jarraitzea. 

00/10/30eko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

Anetra Gipuzkoa elkartearekin irailaren 28an izandako bileraren berri eman zuten. 

Bilera horretan haren ordezkariei azaldu zitzaien AVITRANSeko erabilera bereziko 

zerbitzu erregularren eta eskatu ahalako zerbitzuen sektoreak egindako bileren 

eta lortutako akordioen edukia. Iritziak trukatu ondoren, erabaki horiekin ados 

zeudela adierazi zuten, eta elkarteko kideei ere jakinarazi zietela esan zuten. 

00/11/27ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

(Nabarmendu beharreko lankidetza eta erabakiei buruzko ezer ez) 
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00/12/27ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

Garraiolarien arteko lankidetzaren gaiarekin lotuta, bertaratutakoei jakinarazi zitzaien 

Autocares Vallina SLk, dirudienez, Luzuriaga SA enpresako langileak garraiatzeko 

zerbitzua eskuratu duela. 

Garraiolari-aldaketa hori gertatu da, antza denez, Autocares Vallina SLk egindako 

eskaintza ekonomikoa txikiagoa izan delako Autopullmans San Sebastián SLk jasotzen 

zuena baino (zenbateko hori ezarritako tarifaren azpitik zegoen jada). 

AUTOCARES DÍEZ SAren ordezkariak jakinarazi zuen Autocares Vallina SLk Madrilgo 

Barajasko aireporturako garraio-zerbitzu bat kendu ziola (Viajes Barcelók eskatuta), 

onartu berri direnen azpiko tarifa eskainita. Horregatik, aipatutako enpresari horri 

buruzko argibideak eskatzeko gutuna bidaltzeko eskatu zuen. 

Gurebus SALen ordezkariak, berriz, adierazi zuen egin ditugun sektoreko bileretan 

erabakitakoaren arabera zegokiona baino askoz zenbateko handiagoa kobratu ziola 

enpresa horrek lankidetza-zerbitzu bategatik. 

Dirudienez, Vallinaren ordezkari batek ere adierazi du «berari mikrobusen gaian ez» 

dizkiola «inork tarifak zehazten». 

Hainbat gauza daude hor. Autocares Vallina SL:  

- AVITRANSeko kidea da. 

- Sektoreko lehen bi bileretan parte hartu zuen. 

Bestetik: 

- AUTOCARES DÍEZ SA eta Gure Bus SAL AVITRANSeko kideak dira. 

- Biak bileretara joan ohi dira. 

- Autopullmans San Sebastián SL ez da AVITRANSeko kidea. 

Hemen sektoreko enpresek, AVITRANSeko kideek, hartutako erabakiak betetzen ez 

dituen elkarteko kide bat dugu. 

Kalte larria egiten dio elkarteko kidea ez den enpresa bati, eta ez horren larria hala 

diren bi enpresa gehiagori. 

Gaiari buruzko eztabaida luzeari ekin zioten, eta nabarmendu zuten era horretako 

gertaerak nabarmen kaltegarriak direla guztientzat, bilera horietan ezarritako 

helburuetako bat, hain zuzen ere, egoera horiek –duela gutxira arte orokorrak zirenak– 

berriz ere ez gertatzea dela kontuan hartuta. 

AVITRANSek (eta bazkideek) horrelako egoera baten aurrean nola erantzun behar 

zuen planteatu zen, eta hainbat proposamen egon ziren: 

- Zer egin kaltetua elkartetik kanpoko enpresa bat bada. (?) 

- Egoerak zer-nolako bilakaera duen ikusi arte itxarotea. (?) 

- Horri buruzko salaketa zehatzen bat egon arte itxarotea. (?) 

- Kaltetua AVITRANSetik kanpoko enpresa bat bada, ahal duen moduan 

konpon dadila. (?) 

- Zer egin arauak betetzen ez dituena AVITRANSeko kidea ez bada. (?) 
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- Auzia AVITRANSeko edo Anetrako kide diren enpresen artekoa bada, esku 

hartzea orduan. 

 (?) 

Presidenteak hainbatetan eskatu zuen horri buruzko jarrera bat hartzeko, eta ez zutela 

ezer zehazten ikusita, gaia aztertzea eta hartu beharreko irtenbideei buruzko erabakia 

ondorengo bileretarako uztea erabaki zen. 

01/01/29ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

Enpresaren batek hartutako erabakiak ez baditu betetzen AVITRANSek zer jarrera 

hartu behar duen eztabaidatzeari ekin zioten berriz ere. 

Aurreko bilerako aktan jasotako galderei jarraikiz erantzuten saiatu ziren, baina ezin 

izan zuten ezer zehaztu. 

Hainbat aukera aztertu zituzten, hala nola AVITRANSek nahitaez bete beharreko arau 

orokor batzuk ezartzea eta hartutako erabakiak bete ezean, dagokion enpresari edo 

enpresari eskatzea jokabide horren arrazoiak Zuzendaritza Batzordearen aurrean 

azaltzeko. 

Gai horretaz eztabaida luzeak egon ziren bileraren hainbat unetan, eta azkenean 

ondorioztatu zuten AVITRANSek gai horretan jardun aurretik printzipioz 

enpresaren baten salaketa egon behar zela; izan ere, halakorik aldez aurretik eta 

modu ofizial batez ez badago, nekez eskatuko zaio azalpenik inori. 

01/02/19ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

Jarraian, garrantzitsutzat jo zen bilera bat egitea ANETRAren ordezkariekin eta 

elurretarako zerbitzuetan erabakitako prezioen informazioa helaraztea, orain arte tarifen 

arloan onartutako erabaki guztien laburpen orokor baten barruan, horiek aztertzeko eta, 

hala badagokio, onartzeko. 

Era berean, interesgarritzat jo zuten bilera horretara elkarte bakar bateko kide ez 

diren sektoreko enpresak ere deitzea, erabaki horiek guztiak azaltzeko, horiekin 

bat egin zezaten lortu nahian. 

01/03/12ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

Uneko otsailaren 26an, 10:00etan, eginiko bileraren edukiaren berri eman zuten. Haren 

helburua zen probintziako elkarte bateko kide ez ziren sektoreko enpresei jakinaraztea 

AVITRANSeko kide diren sektoreko enpresen artean, 2000ko irailaz geroztik izandako 

hainbat bileraren ostean, hartu diren erabakiak. 

Bilera horretan, AVITRANSen aldetik, hauek izan ziren: Autocares Urpa SL, Autocares 

Díez SA, Autocares Aizpurna SL eta Iparbús SL. Anetraren aldetik: Ordezkariak ezin 

zirelako bertaratu desenkusatu ziren. Eta afiliatu gabeko enpresen aldetik, hauek 

bertaratu ziren: Goierribus SL, Autocares Martín Fabré SL, Alegría Hermanos SL eta 

Autocares Ulacia. 

01/04/23ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

2) Jakinarazi zen sektoreko bileretan hartutako erabakiak azaldu eta Anetra 

elkartearekin negoziatzeko bere garaian eratutako AVITRANSen batzordeak bilera bat 

izan zuela apirilaren 10ean aipatutako elkartearekin kontrolatzeko arau batzuk 

ezartzea ahalbidetzen duten erabakiak –aurreko beste bilera batean zehaztuak– 

aztertzeko, enpresen egonkortasun ekonomikoa berreskuratzea helburu. 
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Hona hemen aztertutako puntuak: 

1. Printzipio orokor gisa, lan bat lantegi, ikastetxe eta abarretan egiten ari den 

garraiolaria errespetatuko da. Bezero hori beste garraiolari batekin harremanetan 

jartzen bada, garraiolari horrek besteari jakinaraziko dio, eta biek, elkarrekin 

adostuta, egin beharreko jarduerak erabakiko dituzte. 

2. AVITRANSen 220. eta 221. zirkularretan adierazitako prezioak onartzea. Datatik 

aurrera eta baten bat lehen eguna izan behar denez, baldin eta norbaitek ez baditu 

erabaki horiek errespetatzen. Honako ekintza hauek proposatzen dira: 

a) Ahalik eta lasterren, elkarteei gatazka eragin duen gertaera jakinaraztea 

neurri egokiak har daitezen, eta horren ostean beren erabakiak bazkide 

guztiei eta interesdunari berari jakinaraziko zaizkio. 

b) Garraiolari bakar bat elkarlanean ez dadila ari izan erabaki horiek 

errespetatzen ez dituenarekin. 

c) Garraiolari bakar bat elkarlanean ez dadila ari izan erabakiak 

errespetatzen ez dituenekin elkarlanean aritzen direnekin. 

d) Zentzuzko tarte baten buruan, gertaeren garapena aztertzea horren 

arabera jokatzeko. 

e) Arau-hauslea bilatu eta harekin prezioetan, beherantz beharrezkoa 

bada, lehiatzeko aukera ere egongo da, bai banaka bai taldeka. 

Aurrekoaz gain, honako puntu hauek gehitu ziren: 

l. Enpresa bakoitzak ohiko bezeroekin baldintza bereziak negoziatzea 

errespetatzea, ulertuta une oro prezioak gorantz presionatu behar dituela, 

AVITRANSek onartu eta 220. eta 221. zirkularretan jasotako tarifetara pixkanaka 

gerturatzeko. 

Il. Baldin eta garraiolari batek beste baten lankidetza eskatzen badu, aurreko horri 

–bezeroak zer ematen dion alde batera utzita– 150 pezeta kilometroko ordaindu 

behar dizkio bidaia-agentzien kasuan, eta 160 pezeta kilometroko taldeen edo 

partikularren kasuan; halakotzat hartuko dira bidaia-agentziak ez diren bezero 

guztiak. 

III. Erabaki horiek baliodunak izango dira eskatu ahalako zerbitzuetarako, ibilbide-

errepikapeneko zerbitzuei eragin gabe, azken horietarako 1. puntuan 

azaldutakoak balio izango baitu. 

Aurreko puntuak luze eztabaidatuta, elkarteen ordezkariek bozkatzeko aurkeztu 

zituzten, eta guztiak gehiengo bidez onartu zituzten. 

Azalpen hori amaituta, adierazi zuten AVITRANSen batzordeak onartutako 

erabakiak balio izango dutela gaurko egunean bildutako batzarrak ere berresten 

baditu. 

Azkenik, aurretik azaldutako erabakiak batzarrak bozkatuz berresteko aurkeztu 

zituzten, eta gehiengo bidez onartu zituzten puntu guztiak. 

01/06/06ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

Ondoren, bertaratuetako batek beste garraiolari batekin izandako arazoaren berri eman 

nahi izan zuen; izan ere, ikastetxe baterako zerbitzu bat egiteko aurrekontua eskatu 
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zioten, baina beste horrek egiten zuen aurretik, eta ikastetxe horretan ez duela esku 

hartu behar adierazi dio. 

Aurreko garraiolariak emandako zerbitzuaren egoera berezi samarrak azaldu ondoren, 

beste garraiolari batek zerbitzua ematen duen ikastetxe bati prezioen eskaintza egiterik 

zegoen galdetu zuen (hori egiteko eskatzen diotenean). 

Bertaratutakoek baietz erantzun zioten, eskaintza ekonomikoa Eusko 

Jaurlaritzaren gehieneko tarifarena bada betiere. 

Eskatu ahalako zerbitzu hutsa denean beste garraiolari baten ikastetxeari –eskatu 

ondoren– prezioen eskaintza egiterik zegoen galdetuta, baietz erantzun zioten, 

gehieneko tarifa ere aplikatuta betiere. 

01/06/14ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

Garraiolari bakoitzak egiten dituen lanak errespetatzearen gaia berriz ere jorratu 

zen. 

Bertaratutakoei gogorarazi zaie inork ere ez duela berea ez den beste baten 

zerbitzuan esku hartu behar, eta, horrelakorik gertatuz gero, gainerako enpresek 

AVITRANSen onartutako arau hori urratzen duenaren kontra jardungo dutela. 

Enpresa bati beste garraiolari batek ematen duen zerbitzuaren aurrekontua eskatzen 

badiote zer jarrera hartu behar duen galdetuta, hau erantzun zuten: 

Lehenik, printzipio orokor gisa eta aitzakiarik gabe, hori ematen duen 

enpresarekin jarri beharko da harremanetan. 

Ondoren, bezeroari eskatutako zerbitzuaren aurrekontua igorri ahal 

izango dio, eta puntu horretan bi kasu planteatu dira: 

1. Lehengo garraiolaria tarifaren azpitik doa. 

2. Lehengo garraiolariak tarifaren % 100a du. 

Bi kasuetan lehengo garraiolariaren eskubidea nagusitzen da, eta 

errespetatu behar da, horregatik, eskaera jaso duen enpresak aurrekontua 

egingo du honako hau kontuan harturik: 

1. kasuan, tarifaren % 100eko eskaintza egingo du. 

2. kasuan, aurrekontuak % 100a gainditu beharko du. Berriz ere 

nabarmendu beharra dago nahitaezkoa dela beti zerbitzua ematen duen 

garraiolariarekin harremanetan jartzea. 

Nolanahi ere, ikusi beharko da aurretik garraiolari horrek zerbitzua 

baldintza egokietan egiten duen. 

(…) 

01/08/30eko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

Beste garraiolari batek zerbitzua ematen dion ikastetxeak aurrekontua eskatzen 

duenean nola jokatu beharra dagoen berriz ere eztabaidatu zuten. 

Aurreko bileren hainbat akten edukia aipatu zuten; interesgarriak direnez, laburbilduko 

ditugu: 

01/04/23ko akta: 1. puntuan adierazten du ezen, printzipio orokor gisa, lan bat 

lantegi, ikastetxe eta abarretan egiten ari den garraiolaria errespetatuko da. 
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Bezero hori beste garraiolari batekin harremanetan jartzen bada, garraiolari 

horrek besteari jakinaraziko dio, eta biek, elkarrekin adostuta, egin beharreko 

jarduerak erabakiko dituzte. 

Ondoren, I. puntuan adierazten da enpresa bakoitzak ohiko bezeroekin baldintza 

bereziak errespetatzea nahitaez errespetatu beharra dagoela. 

II. puntuak zehazten du beste garraiolari batekiko lankidetzan 150 pezeta 

kilometroko ordainduko direla bidaia-agentzien kasuan, eta 160 pezeta 

kilometroko, taldeen edo partikularren kasuan; halakotzat hartuko da bidaia-

agentziak ez diren bezero oro. 

III. puntuak ezartzen du I. eta II. puntuak baliodunak izango direla eskatu ahalako 

zerbitzuetarako, ibilbide-errepikapeneko zerbitzuei eragin gabe, azken horietarako 

1. puntuan azaldutakoak balio izango baitu. 

01/06/06ko akta, sektoreko Zuzendaritza Batzordearena: Eskatu ahalako zerbitzu 

hutsa denean beste garraiolari baten ikastetxeari –eskatzen dionean– prezioen 

eskaintza egiterik zegoen galdetuta, baietz erantzun zioten, gehieneko tarifa 

aplikatuta betiere. 

01/06/14ko bileraren akta: Berriz nabarmentzen du inork ez duela esku hartu behar 

beste garraiolari baten zerbitzuan, eta eginez gero, gainerako enpresek arau-

hausleen kontra jardungo dutela. 

Aurrekontua eskatzen badiete nola jokatu beharra dagoen –bilera horretan 

bertan– egindako galderaren aurrean, berriro diote aitzakiarik gabe zerbitzua 

ordura arte ematen zuen enpresarekin harremanetan jarri beharko direla, eta 

ondoren aurrekontua emateko aukera egongo dela, baina honako hau kontuan 

harturik: 

Printzipioz lehengo garraiolariaren eskubidea nagusituko da; nolanahi ere, 

garraiolari hori tarifaren azpitik badoa, % 100eko tarifa jasoko da aurrekontuan, 

eta hori % 100arekin jada badoa, ehuneko hori gainditu beharko du aurrekontuak. 

Lehengo garraiolariak zerbitzua baldintza egokietan ematen duen ere aztertu eta 

kontuan hartu beharko da. 

Aurrekoaz hitz eginda, erabaki zen –geroago ondorengo bozketan indargabetu arren– 

bezeroei emandako aurrekontuetan tarifaren maximoa eskaini behar zela, % 100aren 

gainetik egin ordez. 

Gai horretan eztabaida luzeari ekin zioten eta, azkenean, lehengo garraiolaria tarifaren 

% 100arekin joaten denean aurrekontu bati zer ehuneko aplikatu behar zaion zehaztea 

proposatu zuten. 

Bi proposamen egin zituzten: % 100a edo % 110a. 

Bi proposamenak bozkatu zituzten, eta gehiengo bidez % 110eko aurrekontua 

ematea onartu zen. 

Eztabaidari berrekin zioten, halere, eta bertaratuetako batek adierazi zuen 

kontraesankorra zela beste garraiolari baten ikastetxe pribatuetarako zerbitzuetan 

tarifaren gainetiko aurrekontua eman ahal izatea, eta ez, ordea, –AVITRANSen 

hartutako erabakiagatik– ikastetxe publikoetarako zerbitzuetan. 

Bere iritziz, enpresa batzuek ikastetxe pribatuetarako zerbitzuak bakarrik egiten 

dituztela kontuan harturik, ez da zuzena norbaitek horiei zerbitzua kendu ahal izatea 
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AVITRANSen tarifaren gainetiko eskaintza eginez, eta haiek, aldiz, ikastetxe 

publikoetan, Hezkuntza Sailaren mendekoetan zehazki, gauza bera egiterik ez izatea. 

Ohar horrek bileran zeudenak gogoeta eginarazi zituen, eta gaiari berriz heldu behar 

zaiola jo zuten. Bertaratuetako batzuk jada alde eginda zeudenez, gaia hurrengo 

bilerarako uztea erabaki zen. 

01/12/27ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

AVITRANSen erabakiekin lotuta, horien artean gainerako garraiolarien lana 

errespetatzea nabarmenduta, bertaratutakoetako batek gerta zitekeen kasu zehatz bat 

adierazi zuen, eta honako adibide hau azaldu zuen: Enpresa batek zerbitzu bat 

aspalditik egiten zuen eta une jakin batean beste garraiolari batek kendu egin zion; 

geroago, AVITRANSen erabakiak hartu ziren, eta lehen garraiolaria ezin zen berea izan 

zen zerbitzu hori lortzeko aurkeztu, erabakiak betez beste garraiolaria errespetatu 

behar baitu. 

02/01/16ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

(Ulacia-Alustizaren auziari buruzkoa) 

02/05/07ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

 (Anetra elkartearen 02/04/17ko idazkiari buruzkoa, zeinak Aizpuruari tarifak ez 

betetzea egozten baitio) 

02/05/14ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

 (Nabarmendu beharreko lankidetza eta erabakiei buruzko ezer ez) 

02/07/16ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

(Nabarmendu beharreko lankidetza eta erabakiei buruzko ezer ez) 

02/09/05eko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

(Nabarmendu beharreko lankidetza eta erabakiei buruzko ezer ez) 

02/10/07ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

Gaia aldatuta, presidenteak honako egoera honi buruz bertaratutakoek zer iritzi zuten 

jakin nahi zuela adierazi zuen: 

Enpresa bat merkatuan sartzen bada garraio-zerbitzu bat eginez eta ondoren enpresa 

hori desagertzen bada edo beste batek xurgatzen badu, dena delako zerbitzu hori 

aurretik egiten zuen garraiolariak atzera hartu behar duen edo zerbitzu berritzat jo 

beharko litzatekeen. 

Gai horretan gutxienez bi egoera izan zitezkeela zehaztu zen: 

Enpresa berri eta noizbehinkakoa besterik gabe desagertzea. 

Sektoreko batek xurgatzea. 

Bozketa eginda, gehiengo bidez erabaki dute zerbitzua aurretik ematen zuen 

garraiolariak atzera hartu beharko lukeela. 

Bozketa gorabehera, gaia eztabaidatzen jarraitu zuten, eta presidenteak adierazi zuen 

ezen, akordiorik lortzen ez zutenez, egokiena hurrengo bilera baterako uztea zela. 

02/11/04ko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 
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(Nabarmendu beharreko lankidetza eta erabakiei buruzko ezer ez) 

03/05/15eko bilera (Lerrokada interesgarriak, aktetatik aterata) 

(Nabarmendu beharreko lankidetza eta erabakiei buruzko ezer ez) 

227. Azken batean, AVITRANSek berak sistematikoki biltzen du ibilbideen 

«jabetza» errespetatzea, lehiakideen artean bidegabe ez sartzea eta guztietan 

zaharrenaren lehentasuna, 2014an indarrean zeuden beste «ERABAKI» 

batzuen artean. Arau hori aplikatzen da espediente honen eraginpeko merkatu 

guztiei: lizitazio publikoen erregular berezia, beste era bateko erregular berezia 

(lantegiak, ikastetxe pribatuak eta abarrak) eta eskatu ahalakoa. 

228. Erabaki bat hartzeak indargabetu edo aldatu arte indarrean egotea dakar. 

Erabakiaren baldintzek funtzionatzen badute, ez dute zertan eztabaidatu, eta, 

ondorioz, ez dute aipatzen elkartearen organoetan. Horrek azaltzen du aldi 

batzuetan bileretan kolusiozko erabakiak zergatik aipatzen ez dituzten, besterik 

gabe funtzionatzen dutelako eta ez direlako eztabaidatu behar. Ibilbideak eta 

baldintzak aldatzen direnean, ordea, Hezkuntza Sailaren 2014ko kontratazio-

pleguen kasuan, adibidez; enpresek eztabaidari berriz ekiten diote erabakiak 

baldintza eta ibilbide-banaketa berrietara berriz egokitu beharragatik. 

229. Ondorioz, AVITRANSen egoitzan bildutako 2014ko martxoaren 19ko 

akta, non AVITRANSeko kideek berresten zuten «AVITRANSEN 

ERABAKIAK» bereizketarik gabe indarrean zeudela, baliozkotzat hartu 

beharra dago ondorio guztietarako eta AVITRANSeko kideek jarduten 

duten merkatu guztietarako, ez Hezkuntza Sailak eskolako garraio 

publikoari erantzuteko deitu zituen lizitazioetarako soilik. 

230. Badago, gainera, AVITRANSen ondorengo beste akta bat, 2015eko 

ekainaren 19koa, tarifei buruzkoa dena. Haren edukia labur-laburra bada ere, 

tarifak aztergai izatea bada berez «xedeagatiko» arau-hauste bat, LDLren 1. 

artikuluan jasotakoa, zeinaren jurisprudentzia ebazpen honen 

«Antijuridikotasuna» atalean jada aztertu baita. 

231. 2015eko ekainaren 19ko aktari dagokionez, akta horretan 2014 eta 

2015eko tarifak aipatzeak ez duela frogatzen akordiorik dagoenik argudiatzen 

dute hainbat enpresaren alegazioek. Enpresa horiek Hezkuntza Sailaren 

lizitazio-pleguaren laburpenen kopiak aurkeztu zituzten, non «gutxieneko 

tarifak» eta «gehieneko tarifak» terminoak ageri diren, eta akta horiei buruz ari 

dela argudiatzen dute. Akta hori, ordea, 2014ko lizitazioko ibilbideen 

adjudikazioak baino askoz geroagokoa da, eta agerikoa da ez dutela lizitazio 

hori aipatzen, eta bertan AVITRANS elkartearen ohiko deialdi orokor batean 
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hartutako erabakien edukia islatzen dela, eta eskatu ahalako garraioan, 

erregular berezian eta eskolakoan dauden arazoak aztertzen direla. 

232. 2015eko ekainaren 19ko aktaren hitzez hitzekotasuna 2008ko eta 2009ko 

akten bera da idazketari eta egiturari dagokienez. 

Espedienteko 679. folioan 2008ko ekainaren 27ko akta biltzen da, 2009ko eta 

2015eko formatu berekoa, baina 2007 eta 2008ko tarifak arautzeko dena. 

233. Ondoren 2009ko eta 2015eko aktak bi zutabetan transkribatu dira, non 

ikus daitekeen AVITRANSen barruan jarraitutasuna dagoela tarifei buruzko 

erabakiak egokitzean, 2008tik 2015era bitartean. 

Espedienteko 681. folioa. 

 
Donostian, 2009ko ekainaren 23an, 17:30ean 
lehen deialdian eta 18:00etan bigarren 
deialdian egin da AVITRANSen Ohiko Batzar 
Nagusia, ondoan adierazitakoek parte 
hartuta: 
 
 

BERTARATUTAKOAK 

M.G. 

A.A. 

F.R. 

N.G. 

CONTINENTAL AUTO SL 

ELKAR SA 

AUTOCARES BELINTXON SL 

AUTOCARES URPA SL 

LARRIALDIAK SL 

ORDEZKATUTA: 

TRANSPORTES PESA SA 

TOLOSALDEA BUS SL 

AUTOCARES DÍEZ SA 

LA GUIPUZKOANA SL 

M.G.O. presidente jaunak bilkurari hasiera 
eman ondoren, honako erabaki hauek hartu 

Espedienteko 2.122. folioa 

AVITRANSEK EGINDAKO OHIKO BATZAR 

NAGUSIAREN AKTA, 2015EKO 

EKAINAREN 19AN, 10:30EAN LEHEN 

DEIALDIAN ETA 11:00ETAN BIGARREN 

DEIALDIAN EGINDA, ONDOAN 

ADIERAZITAKOEK PARTE HARTUTA. 

BERTARATUTAKOAK 

M.G. 

A.A. 

A.A. 

F.R. 

R.P. 

N.G. 

M.U. 

J.U. (ESCUDERO Hnos SL) 

ORDEZKATUTA: 

TOLOSALDEA BUS SL 

IPARBUS SL 

EKIALDEBUS SL 

 
 
M.G.O. presidente jaunak bilkurari hasiera 
eman ondoren, honako erabaki hauek 
hartu dituzte: 
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dituzte: 

1.- Presidentek kudeaketari buruzko 

txosten zehatza egin zuen, eta urtean zehar 

interes eta garrantzi handien izan duten 

gaiak azaldu ditu. Honako hauek zehazki: 

2008ko tarifak 

2008ko hitzarmena 

Eskatu ahalako zerbitzuen, erregular 
berezien eta eskola-garraioaren arazoak. 

Erregular bereziak eta garraioa 

2009ko tarifak. 

2.- Ondoren, 2008ko balantzea eta urteko 

kontuak irakurri eta onartu dituzte. 

3.- 2009ko aurrekontua irakurri eta onartu 

dute. 

4.- Eskaera-galderen atalean, honako erabaki 

hauek hartu dituzte: 

A) Irakurri egin da 2008/12/18ko idazkia, 

Larrialdiak SL enpresarena, zeinaren 

bidez eskatzen baitu enpresa horren --

---- atalak Uliazpi Fundazioaren 

garraiorako lehiaketa publikoan 

sortutako ustezko gatazka argitzeko. 

B) Presidenteak adierazi zuen dena 

eztabaidatu daitekeela baina (bilera) 

idazkia burofax-aukerarekin bidaltzeak 

xedetzat duela ------(a)rekin elkarteari 

kalte larria eragitea. 

Larrialdiak SLren idazkiaren edukia 

luze eztabaidatu dute. 

D. N.G. 

1.- Presidentek kudeaketari buruzko 

txosten zehatza egin zuen, eta urtean 

zehar interes eta garrantzi handien izan 

duten gaiak azaldu ditu. Honako hauek 

zehazki: 

2014ko tarifak 

2014ko hitzarmena 

Eskatu ahalako zerbitzuen, erregular 
berezien eta eskola-garraioaren arazoak. 

Erregular bereziak eta garraioa 

2015eko tarifak. 

2.- Ondoren, 2014ko balantzea eta urteko 

kontuak irakurri eta onartu dituzte. 

3.- 2015eko aurrekontua irakurri eta onartu 

dute. 

4.- Eskaera-galderen atalean, honako erabaki 

hauek hartu dituzte: 

 

 

A) Erabaki da bi kontu-hartzaile izendatzea 

bileraren akta onartzeko, eta honako hauek 

hautatu dira horretarako: 

D. A.A. 

D. F.R. 
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D. F.R. 

Eta, beste aztergairik gabe, bilkura 

amaitutzat jo eta akta hau egin da 

haren edukiarekin. 

O. E. 

Kontu-hartzaileak 

 

 

Eta, beste aztergairik gabe, bilkura amaitutzat 
jo eta akta hau egin da haren edukiarekin. 

234. Hona iritsita ondorioztatu behar da 2015eko ekainaren 19ko aktak 

AVITRANSen tarifak arautu zituztela frogatzen duela, gutxienez ordura arte, eta 

hori xedeagatiko arau-haustea da, preskripzio-alegazioak ezesteko orduan ere 

kontuan hartu behar dena. 

235. Azkenik, HERRIBUS, TOLOSALDEA, EKIALDEBUS, IPARBUS, 

INTERBUS F.R.A. eta AIZPURUA enpresen ordezkariek alegatu dute arau-

haustearen preskripzio-epea bi hilabetekoa dela, arau-haustea izan zenean 

indarrean zeuden hiru legerietatik onuragarriena delako. 

Alegazio hori ezin da baietsi, ez dagoelako hautatzeko eskumenik arau-haustea 

bukatu zenean onuragarriena den legeriari dagokionez, hau da, 2015ean 

amaitutako arau-hauste bakar eta jarraitua baten aurrean gaudenez, une hori 

izan behar da, eta ez besterik, arau-hauste horri aplikatu beharreko preskripzio-

araubidearen ondorioetarako kontuan hartu behar dena, aurretik arau-haustea 

ez baita amaitu. Horri jarraikiz, LDLn arau-hauste oso astunetarako 

aurreikusitako lau urteko epea da aplikatu beharreko preskripzio-epea. 

8. Zuzeneko frogak. 

236. AVITRANSen eta L. jaunaren alegazio-idatziek Nera Económic Consulting 

enpresaren txostena erantsi dute: «Gipuzkoako errepideko bidaiari-garraioaren 

sektorearen azterketa» (19.424-19.543 bitarteko folioak). 

Txosten horrek dokumentatu nahi du LEAk ez duela arau-hausteen zuzeneko 

froga eztabaidaezinik. Adierazi duenez, hainbat azterketa ekonomiko egin ditu 

LEAren presuntzio-froga indargabetzeko, eta presuntzio horien aurkako 

argudioak aurkeztu ditu. 

237. Aitzitik, ordea, espediente hau enpresen arteko akordioen gaineko 

zuzeneko frogetan oinarrituta dago, bai AVITRANS elkartearen barruan eginiko 
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bileren aktetan bai enpresen artean egindako jakinarazpenetan. Ebazpen-

proposamenaren «Frogatutako gertaerak» atalean jasota daude horiek guztiak. 

Horrenbestez, ez da beharrezkoa presuntzio-frogara jotzea lehiaren arloko 

arau-hausterik egin dutela frogatzeko. 

Presuntzio-froga erabiltzea zehatzeko zuzenbidearen eremuan guztiz onartuta 

badago ere, betiere jurisprudentziak horri buruz adierazten dituen baldintzak 

betetzen badira, alegaziogileek huts egiten dute esaten dutenean presuntzio-

frogara jo dugula inputatuek jokabide horiek egin dituztela egiaztatzeko orduan. 

IZk frogatutako gertaerak egiaztatu ditu, edozelan ere, egotzitako jokabideak 

egitea egiaztatzen duten zuzeneko frogen bitartez (AVITRANSen bildu ziren 

bileren aktak edo enpresen arteko komunikazioak, esate baterako). 

238. Horregatik guztiagatik, aipatutako txostena, egiaz, oinarririk gabeko 

alderdiaren alegazioak dira, eta ezetsi beharrekoak dira, horrenbestez. 

9. Non bis in idem. 

239. Alegatzen dute zehatzeko prozeduran non bis in idem printzipioa urratu 

dela, eta, zehapen-espedienteak aurrera egitekotan, espedientearen 

eraginpeko AVINTRANSeko enpresak bitan zehatuko zirela gertaera 

berberengatik: behin AVITRANS zehatuz gero, eta bigarrenik enpresak 

AVITRANSeko kide izateagatik zuzenean zehatzean. 

240. Alegazio hori ezetsi beharra dago ez delako betetzen subjektuaren 

(pertsona bera), objektuaren (gertaera berak) eta oinarriaren –edo kausaren– 

identitate hirukoitza, eta jurisprudentziak hori eskatzen du aipatutako printzipioa 

urratutzat jotzeko. Hartarako, Auzitegi Gorenaren 1997ko urriaren 22ko epaia, 

orduko Lehia Defendatzeko Auzitegiaren zehapen ekonomiko bati buruzkoa, 

aipatu behar dugu94: 

«HIRUGARRENA.- Alderdi demandatzaileak alegatzen du non bis in idem printzipioari 

jarraikiz ezin dituztela demandatzailea eta kide den elkartea (ANPP) gertaera 

berberengatik zehatu. Alegazioa ezetsi beharra dago, prozesuan ez baita frogatu 

merkataritza-erakunde demandatzailea eta ANPP pertsona juridiko bera direnik. Aitzitik, 

espedientetik ondorioztatzen da eta horrela jasotzen da Ministro Kontseiluaren 1992ko 

maiatzaren 8ko ebazpenean, non zehazten baita Oilasko Ekoizleen Espainiako 

Elkarteak (ANPP) eta enpresa demandatzaileak nortasun juridiko ezberdinak dituztela. 

Azkeneko zehaztasun bat ere egin behar dugu: hemen demandatzaileari ezarritako 

zehapenaz ebaztea da kontua; hala bada, hura erruduna bada, zehapena jaso behar 

du, kide den elkarteak, hala ere bada, zehapena ere jasotzea alde batera utzita». 

                                                 
94

 Auzitegi Gorenaren Epaia, 1997ko urriaren 22koa. Administrazioarekiko Auzien Sala, Atala: 
3. Dojzen-id.: 28079130031997100069 
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241. Jurisprudentzia hori berriki kontsolidatu du beste erabaki batzuetan, 

Auzitegi Gorenaren 672/2017 epaian, 2017ko otsailaren 24koan adibidez 

(1231/2014 errekurtsoa): 

«BOSGARRENA.- Kasazio-errekurtsoaren hirugarren zioak alegatzen du 

errekurritutako epaiak honako hauek urratzen dituela: proportzionaltasun- eta 

legezkotasun-printzipioak, EKren 24.2 eta 25. artikuluak, eta 1398/1993 EDren, 

abuztuaren 4koaren, 5. artikulua (zehatzeko ahala baliatzeko prozeduraren 

erregelamendua arautzekoa), jotzen baitu aurkaratutako epaiak, Lehiaren Batzorde 

Nazionalaren (LBN) ebazpena berretsi zuenean, non bis in idem printzipioa urratu zuela 

LBNren aurreko zehapen-ebazpen batekin, 2009ko ekainaren 4koarekin, lotuta, 

aplikatzeko baldintza guztiak bete arren, hau da, oinarri bera, eztabaidagai ez dagoena, 

“gogoeta-aldia” deitutakoan izandako jokabideen berberatasuna eta zehatutako 

subjektuen berberatasuna; izan ere, aurreko zehapen-ebazpenean zehatu bakarra 

Jerez Jatorri Deituraren Kontseilu Arautzailea izan bazen ere, kontuan hartu behar da 

kontseilu arautzaile horretan, beste enpresa batzuekin batera, Barbadillo ere 

badagoela, haren zuzendaritza-organoetan urte askoan egon dena. Instantziako Salak 

baztertu egin zuen LBNren zehapen-ebazpenak non bis in idem printzipioa urratzen 

zuenik, zehatutako jokabideak eta subjektuak ez zirelako berberak, eta honako hau 

arrazoitu zuen: 

Kasu honetan identitate hirukoitzeko baldintzak ez dira betetzen, subjektu arau-

hausleak ezberdinak direlako (sektoreko hainbat enpresa eta bi erakunde sektorial, 

FEDEJEREZ eta Kontseilu Arautzailea), eta LBNren 2009ko ekainaren 4ko 

ebazpenean egotzitako subjektu bakarra kontseilu arautzailea izan zen, azkenean 

zehatu zutena (ez zuten prozedura beste subjektu batzuen aurka zuzendu), baina 

espediente honetan gertaera horiengatik zehatu ez dena. Zehatutako jokabidea ere 

ezberdina da errekurtso honetan (arau-hauste bakar eta jarraitua osatzen duten 

askotariko jokabideek eratutako kartela) eta LBNren 2009ko ekainaren 4ko 

ebazpenarekin amaitu zen espedientean (berretsita, ezarritako isunaren zenbatekoa 

izan ezik, Sala honen 2010eko azaroaren 22ko epaiaren bidez). 

Sala bat dator aurkaratutako epaiaren arrazoinamenduekin, hau da, objektua eta 

subjektua ez direla berberak errekurtso honek hizpide duen LBNren 2010eko uztailaren 

28ko ebazpenean zehatutako gertaeretan (Jerez ardo idorrei buruzko S/0091/08 

espedientea), eta LBNren 2009ko ekainaren 4ko ebazpenean jasotako gertaeretan 

(Jerez ardoak eta Sanlúcar manzanilla jatorri-deituren kontseilu arautzaileari buruzko 

2779/07 espedientea). (…) 

Zehatutako jokabideek, adierazitakoaren arabera, espediente bakoitzean eduki 

ezberdina edukitzeaz gain, eta hori berez aski izanik zioa ezesteko, ez da subjektuen 

berberatasunik ere ikusten LBNren 2009ko ekainaren 4ko eta 2010eko uztailaren 28ko 

ebazpenek ebatzitako gertaeren artean. Hala bada, lehenengo ebazpenean Jerez 

ardoak eta Sanlúcar manzanilla jatorri-deituren kontseilu arautzailea baino ez zen 

zehatu, zirkularrak emateko ahalmen arautzailea erabiliz, eta bigarren ebazpenean, 

berriz, kartel bateko kideak zehatu ziren, non, enpresa errekurtsogileaz gain, Jerezko 

beste upategi batzuek, Jerezko Barrutiko Upategien Federazioak eta aipatutako 

kontseilu arautzaileak parte hartu eta elkarlanean jardun zuten, eta ezin da onartu 

nahasmendurik dagoenik, zioak aldarrikatzen duen bezala, enpresa errekurtsogilearen 

eta kontseilu arautzailearen artean, subjektu ezberdinak direlako, eta aipatu berri diren 

jokabide ezberdinengatik zehatu zirelako. 
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Zehatzeko ebazpenak eta aurkaratutako epaiak ohartarazten dutenez, kontseilu 

arautzailea –eta ez enpresa errekurtsogilea– baino ez zuten zehatu LBNren bi 

ebazpenetan; halere, 2010eko uztailaren 28ko ebazpenean (haren ondoriozkoa da 

errekurtso hau), kartelaren beharrezko laguntzaile gisa 2001eko azarotik 2006ra arte 

izandako jardunera mugatzen da zehapena (11. zuzenbideko oinarria); hain zuzen ere, 

2009ko ekainaren 4ko ebazpenarekin zehapen-bikoiztasuna saihesteko, horrek zehatu 

baitzuen kontseilu arautzaileak erabakiak onartzeko eta aurretik aipatutako 7/2006, 

6/2007 eta 1/2008 zirkularretan zabaltzeko izandako jarduna. 

242. Jurisprudentzia sendoaren eta etengabearen analisia ikusita, ezetsi egiten 

da non bis in idem printzipioaren balizko urraketa. 

10. Zuzendaritzako kideen banako erantzukizuna. 

243. IZko instrukziogileek ebazpen-proposamenean bi pertsona fisiko hauen 

banako erantzukizuna zehaztu dute LDLren 63.2 artikuluan ezarritako 

ahalmenaren babesean: M.G.O., AVITRANSeko presidentea hogeita zazpi 

urtez gutxienez izandakoa, eta EUSKOBUSeko presidentea ere izan dena, eta 

F.J.A., IPARBUS eta HERRIBUSeko administratzailea, EKIALDEBUSeko 

kargudun aktiboa, eta TOLOSALDEABUSen ordezkaria izan dena, non 

kargudun aktiboa oraindik baden. Horrez gain, ZARAUZKO HIRIBUSA SLko 

kargudun aktiboa eta INTERURBANOSeko kontseilari ordezkaria ere bada. 

AVITRANSeko zuzendaritza-batzordeko kidea ere izan da. 

244. IZk erabilitako datuak eta argudioak aztertu ondoren, halere, LEK honek 

ondorioztatzen du pertsona horiek egindako banako jarduerek, haiei egindako 

inputazioak ekarri dituztenek, ez dutela behar adinako funtsik proposatutako 

zehapen osagarria ezar dakien. 

245. M.G.O.ren kasuan, adibidez, egia da espedientearen instrukzioan zehar 

are nabarmenago agertzen dela beste egile batzuk baino, baina hori hala da 

AVITRANSeko presidente hogeita zazpi urtez aritu delako. Elkarte hori 

funtsezko elementua izan da hasitako espedientea eragin duten lehiaren 

aurkako praktikak egiteko orduan, jokabide haietako asko haren egoitzan deitu 

eta egindako bileretan gauzatu baitira eta haren aktetan jasota baitaude. IZk 

egoki adierazten duenez, elkartea jokabideen tresna eta kanalizazio izan da, 

baina LEKren iritziz M.G.O.ren jardunak ez du erantzukizun handiagorik, 

zehapen osagarri moduan, merezi, jokabide horietan parte hartu zuten 

elkarteko gainerako kideei egotzitakoak baino. Logikoa denez eta pertsona 

horren kargua aintzat hartuta, are aktiboagoa izan da, presidente gisa kargu 

horren ondoriozko obligazioak betez jardun behar izan duelako. Haren jarduna, 

ordea, ez da eginkizun horretatik harago joan, eta ez da bereziki garrantzitsua, 
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funtsezkoa edo erabakigarria izan gaitzesteko moduko jokabideak ezarri eta 

mantentzeko95. 

246. F.R.A.ri dagokionez, berriz, LEK honen iritziz ere ez du zehapen 

osagarririk merezi IZk egozten dizkion jarduerengatik. Proposatutako arau-

hausteak dakartzaten jarduerak dira, baina, gure ustez, ez dute behar adinako 

garrantzirik edo ez dira bereziki erabakigarriak diseinatutako kolusio-sisteman 

halakorik merezi izateko. 

247. Gainera, Auzitegi Nagusiak 2017ko apirilaren 20ko epaian argi utzi du 

legezko ordezkariaren kontzeptua ezin dela izaera hedagarriarekin ulertu, eta, 

legezkotasun-printzipioak eskatuta, interpretazio hertsia egin behar dela, 

zehapen-prozedura baten aurrean gaude eta. 

248. Ondorioz, D.M.G.O.k zein D.F.R.A.k izandako jokabideek ez dute, LEK 

honen iritziz, behar adinako garrantzirik diskrezio-ahalmena erabiltzeko. LDLk 

ahalmen hori gordetzen du 63.2 artikuluan pertsona fisikoei zehapenak 

ezartzeko, horiek legezko ordezkariak izan, edo pertsona juridikoek hartutako 

akordio edo erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako pertsonak 

izan. Horrenbestez, zehapen horiek aipatutako pertsonei ezartzea neurrigabea 

izango litzatekeela jotzen du. 

249. Azkenik, LEK honek bere egiten ditu, ordea, IZk ebazpen-proposamenean 

X.L.A.ri buruz adierazitakoa, ez baitu erantzuletzat jotzen, hiriarteko garraio 

erregular orokorra espedientetik kanpo utzi baita, eta pertsona fisiko horrek 

erabakitzeko edo ebazteko ahalmenik ere ez zuelako. 

11. Ebazpen-proposamenari egindako alegazioak. 

A. Transportes PESA, AUIF eta TSST enpresen egoitzetan eginiko 

ikuskapenen deuseztasuna. 

250. Espedientepeko alderdi batzuek egindako ikuskapenetako akatsak alegatu 

dituzte, LEAko funtzionario baten zuzendaritzapean eta, hala balegokio, beste 

autonomia-erkidego batzuetako funtzionarioek parte hartuta ez dituztelako 

guztiak egin. 

                                                 
95

 Kartel batean parte hartzen duen pertsona fisiko baten jardunean garrantzi berezi edo izaera 
funtsezko edo erabakigarririk ez izateari dagokionez, ikus MLBNren ebazpena, 2016ko 
uztailaren 12koa (Volvo kontzesionarioei buruzko S/0506/14 espedientea). 
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251. Horri dagokionez, adierazi beharra dago espedientepean zeudenek LEAko 

Kontseiluaren aurrean, eta ondoren auzibidezko jurisdikzioaren aurrean, 

administrazio-errekurtsoa aurkez zezaketela, prozesuko une egokian, LEA 

honetako Ikerketa Zuzendaritzaren aginduaren kontra, bai eta ikuskapenaren 

jarduketa materialen kontra ere baina ez dute halakorik egin, ordea. 

252. Aurreko guztia alde batera utzi gabe, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde 

Nazionala sortzeari buruzko Legearen (ekainaren 4ko 3/2013) 27. artikuluak, 

ikuskatzeko ahalei buruzkoak, honako hau ezartzen du: 

1. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko karrerako funtzionarioak 

agintaritzaren agenteak izango dira, eta, dagokien zuzendariak behar bezala 

baimendurik, behar beste ikuskapen egin ditzakete enpresetan nahiz enpresa-

elkarteetan, lege hau behar bezala aplika dadin. 

Halaber, LEAren 30. artikuluak (ikuskatzeko ahalmenak) honako hau xedatzen 

du: 

1.- Lehiaren Euskal Agintaritzako langileak, Ikerketako zuzendariak beharrezko 

baimena eta akreditazioa emanda, agintaritzaren agenteak izango dira, eta behar beste 

ikuskapen egin ahal izango dituzte, lege hau behar bezala aplikatzeko. 

Halaber, ikuskapenak egitean ikuskapenaren arloetako adituek edo perituek lagunduta 

joan ahal izango dira, baita informazioaren teknologian adituak direnek lagunduta; 

horiek guztiek Ikerketako zuzendariaren baimen egokia izan beharko dute. 

Azkenik, LDEren 14. artikuluak (Ikertzeko gaitasunen arloan lankidetza 

autonomia-erkidegoetako organo eskudunekin) honako hau xedatzen du: 

(...) lege horrek 1., 2. eta 3. artikuluetan jasotako jokabideak xede dituzten prozeduretan 

Lehiaren Batzorde Nazionalek eta autonomia-erkidegoetako organo eskudunek eta 

autonomia-erkidegoak beren artean, beren langileen laguntza eskatu ahal izango dute. 

253. Kasu honetan, LEAk beste autonomia-erkidego batzuetako agintariei zein 

MLBNri haien langileen laguntza eskatu zien, LDEren aipatutako 14. artikuluan 

jasota bezala, eta langile horiei behar bezalako baimena eman zien Ikerketako 

zuzendariak Ikuskatzeko Aginduan. 

254. Ondorioz, alegazio hau ezetsi behar da, eta adierazi behar dugu beste 

agintaritza batzuetako funtzionarioak egon zirela LEAk eskatu eta haiek 

onartutako laguntza betez; hori ez da, bestalde, LEAko funtzionarioekin batera 

egotea bakarrik, ikuskapenak haiek beraiek LEAren izenean egitea baizik, 

betiere, haien bolumen eta kopuruagatik, euskal agintaritzak ezin baditu horiek 

bakarrik egin. 
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B. Prozedura iraungitzea. 

255. Espedientepean dauden batzuek espediente hau iraungi dela alegatu dute 

LDEren 28.4 artikuluak izapidetzeko ezarritako 12 hilabeteko epea 

gainditzeagatik. 

256. Lehiaren Defentsari buruzko Legearen 36.1 artikuluak ezartzen du 

gehienez hemezortzi hilabeteko epea izango dela zehapen-prozedura amaitzen 

duen ebazpena emateko eta jakinarazteko, berori abiarazteko erabakia hartzen 

den datatik hasita zenbatzen. Artikulu horretan ebazteko eta jakinarazteko 

gehieneko epea finkatzen da, baina epe hori ez da banatzen instrukzio- eta 

ebazpen-faseen artean. 

Bestalde, LDEren 28.4 artikuluak ezartzen du espedientea instruitzeko epea 

hamabi hilekoa izango dela, berori abiarazteko erabakia hartzen den datatik 

hasita zenbatzen. 

257. Horri dagokionez, desagertutako Lehiaren Batzorde Nazionalak horri buruz 

honako hau adierazi zuen96: 

«erregelamenduan aurreikusitako epea ez da preklusiboa, ezta iraungipen-sorrarazlea 

ere, kontzeptu horiek zehapen-prozedura abiarazteko erabakia jakinarazi ondoren 

hasitako hemezortzi hilabeteko epeari dagozkionez». 

Era berean, aurretik ere honako hau adierazi zuen97: 

 «prozedura iraungitzeko epe bakarra espedientea abiarazi eta 18 hilabeteren buruan 

ebazpenik ez ematea da, Lehiaren Defentsarako Legearen 38.1 artikuluak 

ezarritakoaren arabera; izan ere, Erregelamenduaren 28.4 artikuluak ezarritako 12 

hilabeteko instrukzio-epea auto-ezarritako epea besterik ez da eta ezin daiteke inola ere 

izan prozedura iraungitzeko kausa, Erregelamendu horren artikulu horretan espresuki 

jasotakoaren arabera». 

258. Era berean, Auzitegi Nazionalak hau ere adierazi du98: 

                                                 
96

 Ebazpena, 2010eko uztailaren 31koa, Garraio-bitartekariei buruzko S/0120/08 espedientea; 
eta Ebazpena, 2011ko ekainaren 24koa, Fluido-ponpei buruzko S/0185/09 espedientea. 

97
 Ebazpena, 2009ko irailaren 24koa, Zamaketarien enpresei buruzko 2805/07 espedientea. 

98
 Auzitegi Nazionaleko Administrazioarekiko Auzien Salaren Seigarren Atalaren Epaia, 2013ko 

apirilaren 12koa, 395/2011 Errekurtsoa. 3. OJ.  

Ildo berekoa da Auzitegi Nazionaleko Administrazioarekiko Auzien Salaren Seigarren Atalaren 
Epaia, 2015eko martxoaren 25ekoa, 76/2012 Errekurtsoa, 2. OJ: «instrukzio- eta erabaki-
faseen arteko banaketa (bistakoa da banatuta daudela) ez da errekurtsogileak asmo duen 
bezain zurruna, modu argian ondoriozta daitekeenez 15/2007 Legeari erreparatuta (36.1. 
artikuluak 18 hilabeteko epe bakarra ezartzen du, bateratua, instrukzioa egin eta ebazpena 
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 «(...) horrenbestez, lehiaren defentsarako esparruan, zehapen-prozedura iraungita 

egongo da 18 hilabete igaro eta espedienteak ebazpenik jaso ez badu. Hori bai: 

instrukzio-faseak Lehiaren Defentsarako Erregelamenduaren 28.4 artikuluan ezarritako 

espedienteen instrukzio-epea (12 hilabete) gainditu izanak ez dakar eskatzaileak 

aldarrikatzen duen prozeduraren iraungipena. Hizpide dugun auzian, iraungipena 

guztira 18 hilabete igarotzearen mende dago, eta hori berresten du 15/2007 Legearen 

38.1 artikuluak, ezartzen baitu espedientea abiarazi zenetik zehapen-espedientearen 

amaierako ebazpena jakinarazi den arte 18 hilabeteko gehieneko epea gainditzean 

baizik ez baita iraungipena gertatuko. Ikerketa Zuzendaritzak, beraz, erregelamendu-

mailako araua urratu du, baina instrukzioaren epean arau-haustea egin izanak ez dakar 

eskatzaileak nahi bezalako ondoriorik; alegia, prozeduraren iraungipena, Lehiaren 

Babesari buruzko Legeak ez baitu horrelakorik jasotzen». 

259. Halaber, Auzitegi Gorenak honako hau ere erabaki du 4653/2015 Epaian, 

2015eko urriaren 27koan (1039/2013 Errekurtsoa):  

«a) Instrukzio-fasea 12 hilabeteko epea gaindituta berandu ixteagatiko iraungitzeari 

dagokionez. Ez da zalantzan jartzen epe hori gainditu denik eta instrukzioak 12 hilabete 

eta bost eguneko iraupena izan duenik. Lehiaren Defentsari buruzko 15/2007 Legearen 

36.1 artikuluak (aurrerantzean, LDL 2007) honako hau ezartzen du: “Lehia murrizten 

duten jokabideengatiko zehapen-prozedura amaituko duen ebazpena emateko eta 

jakinarazteko gehieneko epea hemezortzi hilabetekoa izango da, prozedura hasteko 

erabakia hartu zenetik zenbatzen hasita. Epe hori instrukzio-fasearen eta ebazpen-

fasearen artean nola banatuko den erregelamendu bidez zehaztuko da”. Lehiaren 

Defentsari buruzko Erregelamenduaren, otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuz 

onartutakoaren, 28.4 artikuluak (aurrerantzean, LDE 2008), hau xedatzen du: 

“Espedientearen instrukzio-epea hamabi hilabetekoa izango da, hasiera emateko 

erabakiaren datatik zenbatzen hasita. Zehapen-prozedura hastea erabakitzen den 

egunetik hasita hemezortzi hilabeteko gehieneko epea pasatzeak prozedura horren 

iraungipena zehaztuko du uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 38. artikuluaren 1. 

zenbakian ezarritakoarekin bat etorriz”. Lehiaren Defentsari buruzko Legearen 38.1 

artikuluak hau ezartzen du: “Debekatutako akordio eta jokabideen arloko zehapen-

prozedurez ebazteko 36. artikuluaren lehen paragrafoan zehaztutako gehieneko 

hemezortzi hilabeteko epea igarotzeak prozedura horien iraungipena ekarriko du”. Arau 

horiei jarraikiz, debekatutako erabakien eta jokabideen arloko zehapen-prozeduraz 

ebazteko gehieneko 18 hilabeteko epea igarotzen bada ebazpenik eman gabe, horrek 

zehapen-prozedura iraungitzea ekarriko du. Instrukzio-faseak Lehia Defendatzeari 

buruzko Erregelamenduaren (otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuz onartua) 28.4 

artikuluan ezarritako espedientea instruitzeko epea (12 hilabete) kasu honetan 

gainditzeak ez dio prozeduraren iraungipenari eragiten, aipatutako erregelamendu 

horretako artikulu berak jarraian xedatzen baitu 18 hilabeteko epe osoa gainditzeak 

baino ez dakarrela prozedura iraungitzea, eta hori 15/2007 Legearen 38.1 artikuluan 

ezarritakoarekin bat etorriz, zeinak espedienteari hasiera ematen zaionetik zehapen-

espedienteari azkena ematen dion ebazpena jakinarazi arte gehieneko 18 hilabeteko 

epea gainditzen den kasurako soilik ezartzen baitu iraungipenaren ondorioa. Ikerketa 

Zuzendaritzak, beraz, erregelamendu-mailako araua urratu du, baina instrukzioaren 

                                                                                                                                               
emateko)». Ildo berean, Auzitegi Nazionaleko Administrazioarekiko Auzien Salaren Seigarren 
Atalaren Epaia, 2015eko martxoaren 20koa, 249/2011 Errekurtsoa. 
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epean arau-haustea egin izanak ez dakar eskatzaileak nahi bezalako ondoriorik; alegia, 

prozeduraren iraungipena, Lehiaren Babesari buruzko Legeak ez baitu horrelakorik 

jasotzen». 

260. Ondorioz, alegazio hau ezetsi behar da. 

C. Beste alegazio batzuk. 

261. Hainbat enpresak AVITRANSen erabakietan parte hartu izana ukatu dute; 

aztertu behar dugu, hortaz, horietako bakoitzaren egoera. 

262. Prozeduran zehar PESAk alegatu du lau bileratan ordezkatu gisa agertzen 

dela, eta ezin zaiola ondoriorik egotzi bilera horietan lehiaren aurkako erabakiak 

hartzeagatik. LEK ez dator bat horrekin. 

Hala, 1988ko ekainaren 15eko bilerara (484. folioa) F.C. joan zen, zeinak PESA 

zuzenean ordezkatzen zuen eta, gainera, AVITRANSeko presidentea zen. Akta 

hartan zehazten da pertsona horrek parte hartu zuela AVITRANSeko 

presidente eta PESAren ordezkari gisa. 

1989ko apirilaren 19ko bileran (489. folioa), 1990eko apirilaren 4koan (498. 

folioa) eta 2009ko ekainaren 23ko bileran (681. folioa) PESAren ordezkaritza 

AVITRANSeko presidentearen esku utzi zen. Ordurako, PESAk ederki zekien 

AVITRANSen lehiaren aurkako zer erabaki hartzen ziren, aztertu behar zituzten 

gaiak ezagutzen zituen eta M.G.O., bileran PESAren ordezkari aritzen zena, 

PESAren kontseilaria zen eta da, eta adierazi dugun bezala PESAko akzioen 

zati bat ere badu. 

263. Horregatik guztiagatik alegazioa ezetsi ere egin behar da, eta PESA lau 

horietako parte-hartzailetzat jo behar da. 

264. PESAk alegatu du, orobat, joandako bilera askotan ez dituztela 

eztabaidatzen PESAk jarduten duen merkatuez, bilera gehienetan eskatu 

ahalako zerbitzuak eta erabilera bereziko garraio erregular berezia hizpide 

izaten baitituzte. 

PESAk parte hartutako aktak arretaz irakurri ondoren, egiaztatu da AVITRASen 

eskolako garraio publikoari buruz erabakitako tarifak izaera pribatuko garraio 

erregular bereziari ere aplikatzen zaizkiola (lantegiak). Zentzu horretan Eusko 

Jaurlaritzaren agindu arautzaileen ereduari jarraitzen zaio (haiek 

erreferentziako tarifak baino ez zituzten finkatzen, AVITRANSek ez bezala). 

Horren erakusgarri dago 1992ko urtarrilaren 13ko aktan (521. folioa), zeinak 

honako hau esaten duen: 
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«Era berean, ikastetxe eta lantegietarako zerbitzuei zegozkien tarifen taula berri bat 

egin zen, 55 plazako ibilgailu baterako, eta egunero egin beharreko bidaia kopuruaren 

arabera, taula hori honela gelditu zen: 

Bidaiak    10 hileko tarifa  9,5 hileko tarifa 

2    298.000    314.000 

4    453.000    480.000 

6    590.000    625.000 

8    750.000    787.000» 

Hau da, PESAk tarifak finkatzeko erabakietan parte hartzen du erabaki horiek 

eragiten dutelako jarduten duen merkatuan, eta horrek azaltzen du bileretara 

zergatik joan zen 1988tik 2015eko azkenekora arte. 

265. Halaber, PESAk bere zerbitzuak ematea justifikatzen du lehentasunaren 

legezko eskubidearen eta 51/2012 Dekretuaren 52. artikuluaren babesean 

(emakidadunaren titularraren esklusibotasuna). Gainera, alegatzen du ezen, 

2015eko ekainaren 19ko bileran parte hartu bazuen ere, Engranajes Grindel 

enpresari emandako zerbitzuak 2014ko abenduaren 31n amaitu zirela, eta, 

horregatik HERRIBUS eta abarrei emandako tratamendu bera eskatzen du. 

Hala, modalitate horretan jarduten ez zuenez, egon zen prezioei buruzko 

azkeneko bilera 2011ko ekainaren 28koa izan zen, eta preskripzioa eskatzen 

du, beraz. 

Enpresak ez du ukatu 2015eko ekainaren 19an AVITRANSen egindako bileran 

parte hartu zuela, non enpresa lehiakideekin bildu zen eta lehiaren aurkako 

erabakiak hartu zituzten. Enpresa alegaziogilea bilera horretan egon zela 

onartuta, hizpidera ekarri behar da Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 

errepikatutako jurisprudentzia, eta guztien erakusgarri, 2015eko urriaren 22ko 

epaia (C194/2014 auzia, 31. zenbakia): 

«arau-haustean parte hartzeko modu pasiboek, esate baterako, enpresa bat lehiaren 

aurkako xedea zuten erabakiak hartu ziren bileretan egoteak horien aurka espresuki 

agertu gabe, konplizitatea erakusten dute, eta horrek erantzukizuna ekar dezake EKren 

81. artikuluko 1. zenbakiari jarraikiz, legez kanpoko ekimen bat tazituki onartzeak, 

jendaurrean haren edukitik aldendu edo administrazio-agintariei salatu gabe; izan ere, 

arau-haustea jarraitzera bultzatzea eragiten du, eta hura deskubritzea zailtzen du (ikus, 

zentzu horretan, Dansk Rørindustri eta beste batzuk/ Batzordea, C-189/02 P, C-202/02 

P, C-205/02 P-tik C-208/02 P-ra bitartean eta C-213/02 P, EU:C:2005:408, 142. eta 

143. zenbakiak eta aipatutako jurisprudentzia)». 

Zentzu horretan, ikus, orobat, Auzitegi Gorenaren 2017ko otsailaren 24ko epaia 

(1231/2014 errekurtsoa). 

PESA bileretan ordezkatuta egon zen, baita 2015eko ekainaren 19ko bilkuran 

ere, eta, gainera, garraio erregular bereziko merkatuan (lantegiak) jarduten 
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zuen 2014ko abendura arte. Horrez gain, ez da inoiz erabaki horietatik 

jendaurrean aldendu, eta ez ditu gertaera horiek salatu administrazio-agintari 

eskudunen aurrean. Ondorioz, alderdi interesdunak ez ditu indargabetu bere 

aurka espedientean dauden egozketa-frogak; izan ere, batetik, PESA 

AVITRANSen bileretara joaten zen, eta, gainera, erabilera bereziko garraio 

erregularreko merkatuan jarduten zuen (lantegiak). 

266. ALUSTIZAk egindako alegazioei dagokienez, enpresa horrek errua behin 

eta berriz egozten dio lizitazio publikoak deitzen zituzten erakundeek eginiko 

pleguen diseinuari, kontratazio-pleguetan gutxieneko eta gehieneko prezioak 

ezartzen zituzten eta. Horrek ez du garrantzirik, ez duelako indargabetzen 

alderdiek tarifak erabakitzearen froga. Administrazioak ez zuen prezio finkorik 

ezarri, baizik eta prezio-bitarte bat ezarri zuela enpresek eskaintza askatasunez 

zehaztu ahal izan zezaten, eta alderdiek erabaki hori banaka hartu behar zuten 

nahitaez. Horrek guztiak ere ez ditu intrukzio-fasean frogatutako jokabideak 

indargabetzen tarifak finkatzeari dagokionez, eta, ondorioz, ez da bidezkoa 

alegazio horiek kontuan hartzea.  

267. UNITRAVELek eskolako garraio publikoan 2011tik ez zuela parte 

hartu alegatuari dagokionez, ezetsi egin behar da, UNITRAVELek eskola-

garraio publikoko zerbitzuak eman baititu gutxienez 2015eko ekainera arte, 

hark berak IZren eskaerari erantzunez adierazi duen bezala (2.378. folioa). 

268. AUTOCARES DÍEZ enpresaren alegazioa ere ez da onartu behar. 

Horren bidez adierazi zuen espedientea izapidetzeko eskumena MLBNrena 

dela, eta egindako izapideak erabat deusezak direla. Aitzitik, zehapen-

espedientea izapidetzeko lurralde-organo eskuduna zehazteko lotuneak eta 

prozedura 1/2002 Legearen 1. eta 2. artikuluetan jasota daude. LEAren Lege 

horretan xedatutakoari jarraikiz, espedientea esleitzeko nahitaezko 

mekanismoa erabili zen. 2016ko martxoaren 18an, MLBNren Lehiaren 

Zuzendaritzari antzemandako jokabideak azaltzeko ohar labur bat igorri zion, 

eta LEAk jokabide horiek aztertzeko eskumena zuela adierazi zuen ohar 

horretan. 2017ko martxoaren 29an, MLBNren ofizio bat jaso zen, eta, jasotako 

proposamenari jarraituz, aipatutako gertaerak aztertzea LEAri zegokiola jotzen 

zutela erantzun zuten. 

269. Azkenik beste enpresa batzuek aurkeztutako alegazioak ere ezin dira 

onartu (azken horietan adierazi dute ez dutela merkatua banatzeko eta prezioak 

finkatzeko erabakirik hartu); izan ere, egindako instrukzioan egiaztaturik gelditu 

da enpresek AVITRANSen bileretan parte hartu zutela, non aipatutako 

erabakiak hartu zituzten, eta erabaki horiek ez dituzte espresuki gaitzetsi edo 
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ondoren ez dute egin haien aurka zeudela erakusteko ekintzarik. Hezkuntza 

Sailaren lehiaketak eman gabe uzteko bazkideek zintzo betetako AVITRANSen 

erabakia da horren froga, esate baterako. 

D. Akats larriak hasiera ematean. Hasiera emateko erabakiak ez du 

gutxieneko edukirik. 

270. Enpresaren batek hasiera emateko erabakian akatsak daudela alegatu du, 

akats larriak baititu ez duelako errespetatzen prozedura erkideko araudiak 

hasiera emateko erabakiei eskatzen dien gutxieneko edukia. Alegaziogileak 

ahaztu du LDLren 45. artikuluak aipatutako araudia ordezko modura bakarrik 

aplikatzea aurreikusten duela, eta ordezko izaera hori kasu honetan ez dela 

aktibatzen LDLren 49. artikuluak hasiera emateko erabakia gertatzeko baldintza 

espezifikoak ezartzen dituelako, zeinaren edukia berariaz aurreikusita baitago 

Lehia Defendatzeari buruzko Erregelamenduaren (LDE) 28. artikuluan99: 

«28. artikulua. Espedientea hastea. 

1. Espedientea honako gutxieneko edukiarekin irekiko da: 

a) Ustezko erantzuleen identifikazioa eta salatzaileena, egonez gero. 

b) Espedientea irekitzea arrazoitzen duten gertaerak. 

c) Instruktorearen edo instruktoreen eta, hala denean, instrukzioko idazkaria, 

errefusatzeko araubidea adieraziz. 

d) Hala denean, interesdun izaera duten pertsonak». 

271. Alegaziogileak ez daudela adierazitako elementu horiek, hala nola 

legozkiekeen zehapenak edo espedientea ebazteko organo eskuduna, ez dira 

aipatutako 28. artikuluan eskatzen, lehiaren arloko zehapen-espedientea 

hasteak kargu-orri komuna ez edukitzearen berezitasuna duelako; hala bada, 

lehiaren arloko arau-hausteak egiteko moduaren berezko ezaugarriak direla 

kausa, arau-hauste bat agian egin dutela arrazoitzen duten gertaerak edo 

zantzuak adieraziz hasten da. Eta instrukzioak ondoren baieztatu beharko du 

egitateak zehazteko plegua idaztean. Hau da, gaiaren berezitasunagatik, 

hasiera emateko ohiko fasea bitan bereizten dela esan liteke, eta hastean ezin 

dira egokiak diren zehapenak edo organo eskuduna jaso arau-hausteak 

oraindik ez daudelako zehaztuta. 

                                                 
99

 261/2008 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, Lehia Defendatzeari buruzko Erregelamendua 
onartzen duena. 2008ko otsailaren 27ko BOE, 50. zk. 
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272. Azken batean, espediente hau hasteko erabakiak bete egiten du LDEren 

28. artikuluan eskatutako gutxieneko edukia eta, ondorioz, alegazioa ezetsi 

behar da. 

E. Ikerketako zuzendariaren izendapena. 

273. Espedientea hasi zaien alderdi batzuek Francisco Marcos Ikerketako 

zuzendari izendatzearen deuseztasuna alegatu dute, kasu honetan ez 

gaudelako 30/1992 Legearen 17. artikuluak aipatutako ez egoteko edo kanpoan 

edo gaixorik egoteko kasu baten aurrean100. 

274. LEAren Legearen 12. artikuluak ezartzen du Ikerketako zuzendariak bete 

egingo dituela Lege horren 7. artikuluan LEAren presidenterako ezarritako 

izendapenari, karguaren iraupenari, kargugabetzeari, eteteari eta 

bateraezintasunei buruzko araubideak. Ez du aurreikuspenik ezartzen, ordea, 

ez egoteko edo kanpoan edo gaixorik egoteko kasuei dagokienez, ezta 

abstentzio- edo errekusatze-kasuei dagokienez ere. 

Aipatutako 7. artikuluak bai ezartzen duela aurreikuspen oso bat LEAko 

presidenteari dagokionez: 

9.- Bakante, absentzia, gaixotasun edo beste kausa legal baten kasuan, antzinatasun 

edo adin handiena –ordena honetan– duen kontseilukideak ordezkatuko du 

lehendakaria. 

Legezko aurreikuspenik ezean, ordezko araudira jo beharra dago –bere 

garaian, iraungitako 30/1992 Legea–, Lehiaren Euskal Agintaritzaren Legearen 

Laugarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz: 

Laugarrena.- Ordezko araubidea. Lege honek zehazten ez duen guztiari dagokionez, 

aplikatzekoa izango da erakunde autonomo administratiboak erregulatzeko arautegiak 

xedatutakoa. 

275. 30/1992 Legeko 17.1 artikuluak honako hau xedatu zuen: 

1. Administrazioko organoren batean titularrik ez bada edota kanpoan edo gaixorik 

badago, aldi baterako ordezkoa jar dezake titularra izendatzeko eskumena duen 

organoak. 

Ordezkorik izendatzen ez bada, administrazio-organoaren eskumena haren mendeko 

administrazio-organo hurrenak baliatuko du. 

Artikulu horrek ez du abstentzioari buruzko aurreikuspenik jasotzen, baina, 

beste araudirik ezean, antzera aplikatu behar da kasu horietan, bada, horrela 

                                                 
100

 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearena. 1992ko azaroaren 27ko BOE, 285. zk. 
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egin ezean, administrazio-organoak etenda geldituko lirateke, baldin eta, 

legezko kausengatik, haien titularrak abstentzioa eman behar duenean. 

276. Kasu honetan, espedientearen 2. folioan jasota dagoen izendatzeko 

ebazpenean azaldu bezala, Gobernu Kontseiluak Ikerketako zuzendaria 

izendatzean ere ez zen ordezkorik aurreikusi. Horregatik, beste aurreikuspenik 

ezean, aipatutako 17. artikuluko bigarren zenbakia aplikatu beharra dago, 

zeinak presidenteari ordezkoa izendatzeko ahalmena ematen baitio, kontuan 

hartuta Ikerketako zuzendaria organikoki eta funtzionalki LEAko presidentearen 

mende dagoela, LEAri buruzko Legearen 12. artikuluan ezarritakoarekin bat 

etorriz. 

277. Are gehiago, SPAJLren 13. artikuluak, 2016ko urriaren 2an –hots, 

prozedura hau hasi ondoren– indarrean jarri zenak dagoen lege-hutsune hori 

zuzendu du, eta tratamendu bera ematen die abstentzioari edo errekusatzeari 

zein ez egoteko edo kanpoan edo gaixorik egoteko kasuei. Hala, aipatutako 

manuak hau adierazten du: 

1. Administrazio publiko bakoitzak ezartzen duen moduan, administrazio-organoetako 

titularra aldi baterako ordeztu ahalko da bere kargua hutsik badago, edo titularra 

absente edo gaixorik dagoenean, edota titular horren abstentzioa edo errekusazioa 

deklaratu denean. 

Ordezkorik izendatzen ez bada, goragoko hurrengo mailako administrazio-

organoak izendatzen duenak baliatuko du administrazio-organoaren eskumena. 

2. Ordezkotzak ez du aldatuko eskuordetza-emailearen eskumena, eta, baliozkoa izan 

dadin, ez da argitaratu beharrik izango. 

278. Ondorioz, alegazio hau ezetsi behar da. 

F. Froga berrien eskaerari buruz. 

279. Frogak egitea araututa dago LDlren 51.1 artikuluan. Bertan adierazten da 

LEK-k, bere kabuz edo interesaturen batek hala eskatuta, Ikerketa 

Zuzendaritzak instrukzio-aldian egindako frogez gainera beste batzuk egiteko 

erabaki ahal izango duela, bere iritzia zein izango den erabakitzeko kontu 

zehatz batzuk argitze aldera. 

280. Espedientea hasi zaien enpresa batzuek ebazpen-proposamenaren 

aurreko alegazio-idatzietan hainbat froga egitea proposatu dute LEK honek 

iritzia erabakitzeko kontu batzuk argitu ahal izateko. Funtsean dokumentu 

bidezko frogak eta lekuko bidezko frogaren eskaera bat dira. 
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281. AUTOCAEES DÍEZ enpresak bi froga proposatu ditu: lehenik, EHUko 

garraio-zerbitzuen lizitazioan parte hartu zuen ABEE bat eratu zuten enpresen 

legezko ordezkarien lekuko-froga bat. Bigarrenik, administrazio-espediente 

osoari buruzko dokumentu bidezko froga orokor bat proposatu du: 

«1.- LEKUKO BIDEZKOA. Ondoren adierazitako enpresen legezko ordezkariena, 

TRANSPORTES DIEZ SA enpresarekin izandako lankidetzaren (ABEE) irismena eta 

izaera egiaztatzeko: LANCHAS BUS SL, COMPAÑÍA NAVARRA DE AUTOBUSES SA, 

NEX CONTINENTAL HOLDING SLU, AUTOCARES DISCRECIONALES DEL NORTE 

SLU, AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA, TRANSPORTES ADAPTADOS 

REGIONALES SLU, ADNOR eta ALSA taldea. 

Eta alderdi honek bere garaian adieraziko dituen enpresena. 

2.- Behar den froga oro, tartean dauden enpresetarako ofizioak edo errekerimenduak 

eta emandako dokumentuak barne, une egokian adieraziko dena, eta egitate-puntu 

gisa, AAJLren 60.1 artikuluak aurreikusitakoaren arabera, honako hauek aipatzen dira: 

1. Gure ALEGAZIO-IDAZKIETAN azaldutako kontuei buruz eta LEHIAREN EUSKAL 

AGINTARITZAK ZABALTZEKO EBAZPENEAN ETA EGITATEAK ZEHAZTEKO 

PLEGUAN eta Agintaritza horren ebazpen-proposamenean adierazitakoei buruz. 

2. Administrazio-espedientean jasota dauden dokumentuei eta lekukotzei buruz». 

282. ALUSTIZA BIDAIAK enpresak, berriz, hau proposatu du: 

«DOKUMENTU bidezkoa, hau zehazki: 

Behar bezala eskatzeko izendatzen da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza 

Politika eta Kultura Sailaren artxiboa, non SE/10/14 eta SE/06/17 administrazio-

espedienteak, baita dagozkien ebazpenak ere, jasota dauden, honetara ekarri eta 

konparazioa egiteko Eusko Jaurlaritzak adierazitako gehieneko eta gutxieneko 

zenbatekoaren eta oraingo egoeraren artean (gehieneko bat ezartzen da baina ez 

gutxieneko bat). Horrez gain, enpresetako desgaitasun-ehunekoa kalkulatzeko moduak 

eta protagonismoak ere ikusi eta aztertu ahal izango dira, baita alegazio hauetan 

azaldutako gainerako ezberdintasunak ere, zeinek justifikatzen baitute ibilbideetara 

eskaintza gehiago aurkeztea SE/06/17 azken lehiaketan eta prezioak are gehiago 

txikiagotzea. 

Gainera, froga gisa eskaintzen da LEAren proiektu honetan jasota dagoen espedientea, 

non ikusi eta aztertu ahal izango baitira alderdi honek aurkeztu eta bere garaian LEAren 

espediente honen instrukziogileei emandako salaketa/kereila zein administrazioarekiko 

auzi-errekurtsoa. 

Donostiako 4. Instrukzio Epaitegiari bertan 2015etik eta alderdi honen eskariz 

instruitzen ari diren aurretiko eginbideen 1900/2015 prozeduraren ziurtagiria LEAk 

eskatzeko aukera ere eskaintzen da froga gisa». 

283. UNITRAVELek ere proposatu ditu dokumentu bidezko bi froga: 

Lehenik, alegazio-idazkiari erantsitako I. eta II. eranskinak onartzea. I. eranskinean 

aurkeztutako fakturak UNITRAVEL enpresak CUADRAri igorri zizkion autobusak 

UNITRAVELen instalazioetan aparkatzeagatik (2012-2017). II. eranskina CUADRAk 



 
 

 131 

emandako ziurtagiri bat da, zeinen bitartez adierazten baitu berarekin lankidetza leial 

eta eraikitzailea izan duela, eta CUADRAren aurkako boikotean parte hartu izanaren 

berririk ez duela. 

DOKUMENTU bidezko bigarren froga da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza 

Politika eta Kultura Sailaren Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzari (Donostia 1 

– 01010 Gasteiz) ofizioa berriz helaraztea, egitateak zehazteko pleguari jarritako 

alegazio-idazkiaren II. eranskin gisa aurkeztutako fakturen lekukotasuna igorrita, eragin 

dituen kontratazio-espedientea adieraz dezan, eta, kontratazio-espedienterik ez balego, 

kontratazio txiki batek eraginda dauden. 

284. AUTOCARES DÍEZ enpresak eskatutako frogei dagokienez, LEKren iritziz 

ez da egokia horiek egitea. 

Enpresa horiek egitateak zehazteko plegua dela-eta eginiko alegazioak berretsi 

ditu, eta adierazten dituen hainbat enpresaren ordezkarien lekuko bidezko froga 

proposatu du, baita bere garaian adieraziko dituen enpresena ere, DÍEZ 

enpresarekin izandako elkarlanaren irismena eta izaera egiaztatzeko. LEK 

honen ustez DÍEZ enpresa prestazio jakin batzuetan beste enpresa batzuekin 

elkarlanean aritzea garrantzi gutxikoa da espedientearen ondorioetarako, hura 

hasteko zantzuak edo frogak antzeman beharra baitago, eta ez da horrelakorik 

izan kasu honetan. 

LEAk dena delako espedienteaz arduratzeko eskumena zehazteko egokia edo 

beharrezkoa ere ez da, bestalde; LEAren eta MLBNren arteko desadostasunik 

egon gabe esleitu baitzitzaion. 

Alegaziogileak beharrezko den froga oro ere proposatu du, bere garaian 

adieraziko duena, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa Legearen (AAJL) 

60.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Ulertu behar da idazkiak errore bat 

duela, ez baita eskaera hori egiteko prozesu-une egokia. 

Horrenbestez, LEK honek ezetsi egiten du eskatutako frogak egiteko eskaera. 

285. ALUSTIZA BIDAIAK enpresak eskatutako frogei dagokienez, LEKren iritziz 

ez da egokia horiek ere egitea. Batetik, ez direlako beharrezkoak alderdiek 

hartutako tarifei buruzko erabakiaren gaineko arau-haustearekin lotuta 

espedientean jasotako frogak ezeztatzeko. Bestetik, eskatutako dokumentazioa 

dagoeneko espedientean jasota dagoelako. 

Administrazio-espedienteko 2.594. eta 2.595. folioetan jasota dago alderdi 

horrek espedientera 2016ko ekainaren 15ean aurkeztutako agirien zerrenda, 

eta Donostiako 4. Instrukzio Epaitegian jarritako salaketa dago horren barruan. 

Gaur egun Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila izendatutakoak izapidetutako 

espedienteei dagokienez, halaber, gogorarazi behar dugu administrazio-

espedientean ere jasota daudela horiek. Egia da, SE/06/17 espedienteari 
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dagokionez, Adjudikatzeko Ebazpena ez dagoela, Ikerketa Zuzendaritzak 

espedientea eskatu zuenean kontratazio-organoari adjudikazio-proposamena 

egiteko fasean baitzegoen (espedientea 2017ko urriaren 10ean sartu zen 

LEAn, 20.733-22.571 bitarteko folioak, eta 2017ko urriaren 17ra arte ez zen 

adjudikazioa egin). Hala eta guztiz ere, Ikerketa Zuzendaritzak ebazpen-

proposamenean eginiko analisia adjudikatzeko proposamenari buruzkoa 

izateak ez du berau indargabetzen, garrantzitsua administrazioari espedientea 

hasi zaien enpresek aurkeztutako eskaintzak izan baitira; egiaztatu da 

gehieneko prezioarekin eskaintza bakarra egin dutela eta ibilbide kopuru 

handiago batera aurkeztu direla. Adjudikazioak ez du alderik, orobat, 

kontratazio-organoari aurkeztutako proposamenarekin. 

286. UNITRAVEL enpresak Eusko Jaurlaritzari lekukotasuna eskatzearen 

gainean proposatutako dokumentu bidezko frogari dagokionez, LEK honen 

iritziz hori ezeztatu beharra dago, ez delako bidezkoa edo beharrezkoa 

erabakia hartzeko. Egitateak zehazteko pleguari alegazioak aurkezteko fasean 

alegazio berak egin zituen enpresa horrek G-020-11 ibilbidearekin lotuta, eta 

horrekin lotuta froga egitea ere eskatu zuen. Hezkuntza Sailak informazio-

eskaera horri erantzun zion Ordezkaritzan 2010/2011 ikasturtea baino 

lehenagoko eskola-garraioko espedienteak garbitu zituztela, eta ondorioz ez 

daudela artxiboetan (20.332. eta 20.735. folioak). Hala eta guztiz ere, LEK 

honen iritziz informazio hori ez da beharrezkoa. Alegaziogileak aipatutako 

fakturak espedientera instrukzio-fasean gehitu zituzten, baina ez Ikerketa 

Zuzendaritzak ezta LEK honek ere ez zituzten froga nahikotzat jo espedientean 

UNITRAVELen kontra dauden frogak indargabetzeko, eta, ondorioz, ez da 

egokia Eusko Jaurlaritzari haien bidezkotasunari buruzko lekukotasunik 

eskatzea. 

G. Ahozko ikustaldiaren eskaera ezestea. 

287. LDEren 19. artikuluak xedatzen duenez Kontseiluak «ikustaldia egitea 

erabaki ahal izango du, interesdunek eskatu ostean edo espedientearen xedea 

aztertzeko eta epaitzeko egokia iruditzen zaionean». 

288. Ikustaldiak helburutzat du alderdiei defendatzeko eskubidea antolatzeko 

aukera ematea, LEKri espedientea egoki aztertzeko eta epaitzeko aukera 

ematen duten elementuak helarazita. 

289. Alderdiek aukera izan dute, zehapen-prozeduran zehar, beren eskubideak 

defendatzeko behar adina ekintza gauzatzeko, alegazio guztiak eginez, eta 
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egoki iritzitako dokumentazioa emanez, hala instrukzioaren aldian nola 

ebazpenaren aldian. 

290. AUTOCARES DÍEZ enpresak LEKren aurrean eskatu zuen ikustaldia 

egiteko bere interesak defendatzeko, baina ez ditu zehaztu ikustaldia 

beharrezko egiten duten egitate-puntuak. 

291. Horregatik guztiagatik, LEKren iritziz prozeduran kontraesan-printzipioa 

errespetatu da, eta ikustaldia ez da beharrezkoa espedientea aztertu eta 

epaitzeko; horrenbestez, ez da egokia egitea. 

VI. ERANTZUKIZUNA 

292. LDLren aurkako jokabideak egiaztatuta eta kalifikatuta egonik, lehiaren 

agintaritzak isunen arloko zehapen-ahalmena erabiltzeko baldintzatzat jartzen 

du arau horren 63.1 artikuluak subjektu arau-hausleari dagokionez egotzitako 

jokabidea egiteko orduan doloa edo zabarkeria egon dadin. 

293. Konstituzio Auzitegiaren eta Auzitegi Gorenaren jurisprudentziarekin bat 

etorriz —Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ere jasotzen du 

2011ko azaroaren 14ko 761/2011 epaian eta 2012ko otsailaren 6ko 73/2012 

epaian—, administrazioaren erantzukizunaren esparruan ez da nahikoa 

jokabide tipikoa eta antijuridikoa izatea, horrez gain beharrezkoa baita erruduna 

izatea101. Erruduntasuna elementu saihestezina da zehapen-eskubidearen 

aplikazioari buruz ari garenean, eta beharrezkoa da gauzatutako jarduketa-

espedientean sartuta daudenei egoztea, bai dolo gisa bai zuhurtasun falta gisa; 

hau da, subjektuak nahita jardutea edo kontziente izatea –eskatzen zitzaion 

diligentzia alde batera utzi izanagatik– bere egintzak lehia askeari eraso egin 

diezaiokeela edo egiten diola. 

294. Kasu honetan, LEK-k uste du argi eta garbi egiaztatuta gelditu dela 

espedientea hasi zaien enpresek eta elkarteak bazekitela arau-haustea izan 

zen aldian garatutako jokabideak legez kanpokoak zirela eta horren jakitun 

zirela. Hau da, prezioak finkatzeko eta merkatuak banatzeko erabakiak jakinda 

egitean oinarritzen da AVITRANS elkartearen eta espedientea jaso duten 

enpresen erantzukizuna (ikus 280., 292., 294. eta 311. folioak, besteak beste). 

                                                 
101

 KAE 76/1990, 1990eko apirilaren 26koa; AGE, 1995eko abenduaren 12koa, 1999ko 
maiatzaren 14koa, 2002ko martxoaren 4koa, 2002ko abenduaren 19koa, 2005eko martxoaren 
18koa eta 2010eko uztailaren 6koa, eta EAEAN, 2011ko azaroaren 14ko 761/2011 epaia eta 
2012ko otsailaren 6ko 73/2012 epaia. 
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295. Interesdunek aurkeztutako alegazioak eta frogak ikusita (karguetako 

batzuk indargabetzen dituzte), ez da egiaztatutzat jotzen honako pertsona 

fisiko edo juridiko hauek lehiaren aurkako praktikak egin dituztenik: 

a) 2011ko otsailaren 28ra arte hiriarteko erabilera orokorreko garraio-

merkatuan bakarrik jarduteagatik eta ordutik merkatuko operadorea ez 

izateagatik: 

- AUTOBUSES INTERURBANOS SA (INTERURBANOS) (IFK: A20036703) 

b) Hiriarteko eta hiriko erabilera orokorreko garraio erregularreko merkatuetan 

bakarrik jarduteagatik. 

- COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN SEBASTIÁN A TOLOSA SA 

(TSST) (IFK: A50001163) 

- GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA-MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE 

ANTOLAKETA DEPARTAMENTUA (GFA) (IFK: P2000000F) 

- EKIALDEBUS SL (EKIALDEBUS) (IFK: B75024638) 

- HERRIBUS SA (HERRIBUS) (IFK: A20215414) 

- HIJOS DE ANTONIO AREIZAGA SA (HASA) (IFK: A20020699) 

– EUSKO TRENBIDEAK SA (EUSKOTREN) SOZIETATE PUBLIKOA (IFK: 

A48136550) 

296. Enpresa hauek jarduera arau-hausleak frogatutzat hartu arren, jarduera 

horiek preskribaturik daude 4 urteko epea gainditu delako: 

- AUTOCARES ALDALUR ANAIAK SL (ALDALUR) (IFK: B20402103) 

- LEINTZ GARRAIOAK SL (LEINTZ) (IFK: B20681714)  

- AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA SL (LA GUIPUZCOANA) (IFK: B20526968) 

– ULACIA BIDAIAK SL (ULACIA) (IFK: B20515672) 

297. Erantzuletzat hartzen da AVITRANS, elkarte horren barruan hartu 

direlako tarifak finkatzeko eta merkatuak banatzeko lehiaren aurkako erabaki 

sekretuak garraio erregular berezian (modalitate guztietan: eskolakoa, lizitazio 

publikoak eta pribatua) eta eskatu ahalako garraioan, eta horrez gain, 

aipatutako erabakiak gauzatzen saiatu direlako men egiten ez zieten enpresa 

jakin batzuen aurkako boikot-neurriak ezarriz horiek betetzeko sistema baten 

bitartez, enpresa horiek AVITRANSeko kide izan edo ez. Hori guztia 1988-2015 

aldian. 

298. AVITRANS elkartearekin batera LDLren 1.1 artikulua haustearen 

erantzuletzat hartzen dira ondoren zerrendatutako enpresak: 
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- ALUSTIZA BIDAIAK SL (ALUSTIZA) (IFK: B20425435), erabilera bereziko 

garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publiko eta kolektibo 

pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, parte 

hartzeagatik 1989-2014 aldian. 

- ARTEONDO AUTOBUSAK SL (ARTEONDO) (IFK: B20548079), erabilera 

bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publiko eta 

kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, 

parte hartzeagatik 1989-2014 aldian. 

- AUTOBUSES GARAYAR SA (GARAYAR) (IFK: A20062345), erabilera 

bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publikoko 

modalitatean parte hartzeagatik 1988-2015 aldian. 

- AUTOCARES AIZPURUA SL (AIZPURUA) (IFK: B20044442), erabilera 

bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publiko, 

kolektibo pribatuko eta lizitazio publikoen modalitateetan, eta eskatu ahalako 

garraioari buruzkoetan, parte hartzeagatik 1988-2015 aldian. 

- AUTOCARES DÍEZ SA (DÍEZ) (IFK: A20094611), erabilera bereziko garraio 

erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publikoko eta lizitazio 

publikoen modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, parte 

hartzeagatik 1988-2015 aldian. 

- AUTOCARES HERMANOS ESCUDERO SL (ESCUDERO) (IFK: B20051074), 

erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio 

publiko eta kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari 

buruzkoetan, parte hartzeagatik 1996-2015 aldian. 

- AUTOCARES IPARRAGUIRRE SL (IPARBUS) (IFK: B20078242), erabilera 

bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publiko eta 

kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, 

parte hartzeagatik 1988-2015 aldian. 

- AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA SL (AUIF) (IFK: 

B20038949), erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, 

eskolako garraio publiko eta kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu 

ahalako garraioari buruzkoetan, parte hartzeagatik 1989-2015 aldian. 

- AUTOCARES URPA SL (URPA) (IFK: B20380127), erabilera bereziko garraio 

erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publiko eta kolektibo 

pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, parte 

hartzeagatik 1993-2014 aldian. 

- BENGOETXEA AUTOBUSAK SA (BENGOETXEA) (IFK: A20192340), 

erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio 
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publiko eta kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari 

buruzkoetan, parte hartzeagatik 1988-2014 aldian. 

- GOIERRI BUS SL (GOIERRIBUS) (IFK: B20342283), erabilera bereziko 

garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publiko eta kolektibo 

pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, parte 

hartzeagatik 2005-2014 aldian. 

- GOIERRIALDEA SL (GOIERRIALDEA) (IFK: B20587325), erabilera bereziko 

garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publiko eta kolektibo 

pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, parte 

hartzeagatik 2000-2014 aldian. 

- GURE BUS SAL (GUREBUS) (IFK: A20402681), erabilera bereziko garraio 

erregularrari buruzko erabakietan, kolektibo pribatuko modalitatean, eta eskatu 

ahalako garraioari buruzkoetan, parte hartzeagatik 2002-2014 aldian. 

- J. APAOLAZA AUTOBUSAK SL (APAOLAZA) (IFK: B20800884), erabilera 

bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publiko eta 

kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, 

parte hartzeagatik 2005-2014 aldian. 

- TOLOSALDEA BUS SL (TOLOSALDEABUS) (IFK: B20477071), erabilera 

bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publiko eta 

kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, 

parte hartzeagatik 1994-2015 aldian. 

- TRANSPORTES PESA SA (PESA) (IFK: A20026084), erabilera bereziko 

garraio erregularrari buruzko erabakietan, kolektibo pribatuko modalitatean 

parte hartzeagatik 1989-2015 aldian. 

- UNITRAVEL AUTOCARES SL (UNITRAVEL) (IFK: B20388997), erabilera 

bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publiko eta 

kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, 

parte hartzeagatik 1996-2014 aldian. 

299. Ez da erantzukizun espezifiko eta independente bat frogatutzat 

jotzen, LDLren 63.2 artikuluak eskatutako moduan, M.G.O. eta F.R.A. 

pertsona fisikoei dagokienez AVITRANSen lehiaren aurkako akordioak ekarri 

dituzten erabakiak hartu eta gauzatzean, eta salbuetsita gelditzen dira 

horregatik erantzukizun eta zehapenetik. 

300. Azkenik, lehiaren aurkako jokabide arau-hauslerik ez da frogatutzat jo 

hiriarteko erabilera orokorreko garraio erregularraren merkatuan, horregatik, 

indargabetu egiten da X.L.A. pertsona fisikoak izan lezakeen erantzukizuna. 

LEK hau bat dator, halaber, Ikerketa Zuzendaritzak ebazpen-proposamenean 
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azaldutako diagnostikoarekin, pertsona fisiko horrek ez zuela erabaki edo 

ebazteko ahalmenik, alegia. 

VII. ZEHAPENAK ZEHAZTEA 

301. Espediente honetan egiaztatu da enpresen kartel bat zegoela, eta 

gutxienez 1988tik, Gipuzkoako bidaiarien garraio-merkatua banatzen eta 

prezioak eta tarifak finkatzen zituztela; hori arau-hauste bakar eta jarraitua da, 

eta, aldi berean, barne hartzen ditu bi jokabide arau-hausle, LDLren 1.1 

artikuluan aurreikusita (espedientea hasitako 17 enpresei aplikagarria) eta 

Lehia Babesteko 16/1989 Legearen 1. artikuluan aurreikusita (AVITRANS 

elkarteari aplikagarria). 

302. Arau-hauste horren balorazioari dagokionez, LDLren 62.4 a) artikuluak 

xedatzen du hauek direla arau-hauste oso astunak: 

Kolusiozko jokaerak aurrera eramatea lege honen 1. artikuluan aurreikusitako moduan, 

baldin eta jokaera horiek elkarri lehia egiten dioten benetako enpresa edo enpresa 

potentzialen arteko kartel, akordio, erabaki edo gomendio kolektiboak, hitzartutako 

praktikak edo nahita paraleloak badira. 

303. Halaber, 63.1 artikuluaren c) letrak adierazten du arau-hauste oso astunak 

isunarekin zigortu ahal izango direla, eta isun hori berau ezarri aurreko 

ekitaldian enpresa arau-hausleak izandako negozio-bolumen osoaren % 10a 

artekoa izan ahalko dela; halaber, negozio-bolumena mugatzerik ez balego, 

3.c) letrak dio isunaren zenbatekoa 10 milioi eurotik gorakoa izango dela. 

304. Auzitegi Gorenak, 2015eko urtarrilaren 29ko epaian (2872/2015 

errekurtsoa), % 10aren izaeraz ebatzi zuen: zehapen-bitarte baten gehienekoa 

den, edo nibelazio-muga edo -atalase bat dela jo beharra dagoen. Auzitegi 

Gorenaren arabera, isuna zehazteko prozesuak honako premisa hauek bete 

behar ditu ezinbestean: 

«LDLren 63.1 artikuluan aurreikusitako portzentajezko mugak zehapen-bitarte baten 

gehieneko mailatzat hartu behar dira, non, zehapenak, jokabideen astuntasunaren 

arabera, bereizi behar diren». Salak zera adierazten du: muga horiek «kasu bakoitzean, 

diruzko zehapen baten muga dira, eskala baten barruan, zeina gutxieneko baliotik 

hasita ehuneko korrelatiboan amaitzen den», eta jarraian hau azaltzen du: 

«portzentajezko zifrak dira, eta, dagokion kategoriaren barruan, dentsitate antijuridiko 

handiena duen jokabide arau-hausleari dagokion zehapenerako zehapen zorrotzena 

zehazten dute». 

Isunaren ehunekoa zer oinarriren gainean kalkulatu behar den, berriz, (% 10 kasu 

honetan, arau-hauste oso astuna delako), «isuna ezarri aurreko ekitaldian enpresa 

arau-hausleak izandako negozio-bolumen osoa» aipatzen du LDLren 63.1 artikuluak, 
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eta kontzeptu horrekin legegileak, Auzitegi Gorenak adierazten duen moduan, 

«azpimarratu nahi izan du ehuneko-oinarri gisa erabiltzen duen negozio-zifra ez dela 

zati batera mugatzen, bolumen haren “osotasun”era baizik. Bestela esanda, “guztizko 

bolumena” nozioarekin kontzeptua batu egin da, hain zuzen ere, arau-haustea egin 

duen enpresaren jarduera-adarren araberako diru-sarrera gordin agregatuen eta 

desagregatuen arteko bereizketarik ez egiteko». Era horretan baztertu egiten du 

ehunekoa kalkulatu behar denik jokabidea edo arau-hauslea mugatzen den jarduera-

sektoreari dagokion negozio-zifraren gainean. 

LDLren 63. artikuluan finkatutako gehieneko ehunekora arte dagoen zehapen-

bitartearen barruan, aurretik aipatutako LDLren 64. artikuluaren arabera mailakatu 

beharko dira isunak. 

Azkenik, epaiaren 9. zuzenbideko oinarriak berriz ere nabarmentzen du disuazioak eta 

proportzionaltasunak zuzendu behar dutela ezinbestean zehatzeko ahalaren erabilera, 

eta horrekin batera beharrezko arreta eskaini behar zaiela aurretik zehaztutako 

mailakatze-irizpideei. Hala bada, adierazten duenez, «jarduera (...) gauzatzearen 

gainean aurreikusitako administrazio-zehapenak maila behar bezain eragozle batean 

finkatu behar dira; era horretan, enpresek, erabakiak hartzen dituztenean, arau-

hausteen ondorioz lortu nahi dituzten onura ekonomikoak haien errepresioari 

datxezkion kostuak (zehapenak) baino handiagoak izan ez daitezen». Halaber, 

zehazten du isunen xede eragozlea, lehia defendatzearen arloan, ezin dela izan kasu 

zehatz bat kalkulatzeko erreferentzia-puntua, proportzionaltasun-printzipioa 

ordezkatuta. 

305. Gainera, LDLren 64.1 artikuluan xedatuta dago isunen zenbatekoa 

ezarriko dela irizpide hauek kontuan hartuta, besteak beste: 

a) Arau-hausteak eragiten dion merkatuaren neurria eta ezaugarriak. 

b) Erantzulea den edo diren enpresen merkatu-kuota. 

c) Arau-haustearen zenbaterainokoa. 

d) Arau-haustearen iraupena. 

e) Arau-hausteak zer-nolako ondorioak izan dituen kontsumitzaile eta erabiltzaileen edo 

beste operadore ekonomiko batzuen eskubide eta bidezko interesetan. 

f) Arau-haustea dela-eta bidegabeki zer-nolako onurak eskuratu diren. 

g) Erantzulea den enpresa bakoitzaren kasuan, zer-nolako gertakari astungarri edo 

aringarriak dauden. 

306. Nolanahi ere, lehiaren arloko zehapenek eragin eragozlea izan behar dute, 

eta zehatzeko zuzenbidearen arloko administrazioaren diskrezionalitatea hartu 

behar da kontuan, aplikatu beharreko araudiaren eta etengabeko doktrinaren 

arabera. Horrela egiaztatzen da Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia: 

Epaia, 2017ko ekainaren 26koa (2488/2017 AGE, 2017ko ekainaren 26koa, 2403/2014 

errekurtso-zenbakia): 

Jarduera ekonomikoak gauzatzearen gainean aurreikusitako administrazio-

zehapenak –lehiaren zuzenbidearen arloan, zein, jarrera murriztaile batzuk 
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gorabehera, ez da desberdintzen puntu honetan zehatzeko antolamenduaren beste 

sektore batzuetatik– maila behar bezain eragozle batean finkatu behar dira; era 

horretan, enpresek, erabakiak hartzen dituztenean, arau-hausteen ondorioz lortu 

nahi dituzten onura ekonomikoak haien errepresioari datxezkion kostuak 

(zehapenak) baino handiagoak izan ez daitezen. Baldin eta, ekuazio horretaz gain, 

legelariak egoki baderitzo «eragin eragozlea» maila handiagotara eramateari, hori 

egiteko arau-ahalmena du, konstituzio-eskakizunak errespetatuz betiere. 

Sala honek adierazi du (guztien ordezkari, ikus 2003ko martxoaren 6ko epaia eta 

2005eko martxoaren 23ko epaia, 9710/1997 eta 4777/2002 kasazio-errekurtsoak, 

hurrenez hurren) zehapenak egitateen astuntasunera egokitzen diren baloratzeko 

irizpide nagusien artean dagoela «[...] lehiaren aurkako arau-hausteak egitea ez dela 

arau-hauslearentzat onuragarriagoa izan behar urratutako arauak betetzea baino». 

(…) 

Hain zuzen ere, disuazio-maila eraginkorra handitzeko joera du lehiaren 

zuzenbidearen eboluzioak, lehia murrizten duten jokabideen ondoriozko legez 

kanpoko onurak indargabetzeko, eta enpresa arau-hausleek eragindako kalteen 

ordaina ematera kondenatzeko ekintzak –bide zibilean– sustatzen ditu horretarako 

(kontsumitzaileei eta beste eragile ekonomiko batzuei eginiko kalteak, normalean 

lortutako legez kanpoko onuraren ifrentzua direnak). Era horretan xedea da lehia 

defendatzeko sistemaren disuazio-ahalmena oro har handitzea, enpresa arau-hausleek 

–eta haien zuzendariek– dagokien administrazio-zehapena «sufritu» ez ezik, legez 

kanpoko irabaziak ere gal ditzaten beren jokabideak eragindako kalteen ordaina 

emanez. Eta helburu hori gauzatzeko bidean murgilduta dabil zalantzarik gabe 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/104/EB Zuzentaraua, 2014ko 

azaroaren 26koa, estatu kideetako eta Europar Batasuneko lehiaren zuzenbidearen 

arau-hausteen arloan nazioko zuzenbidea betez kalteengatiko ekintzak zuzentzen 

dituzten arau jakin batzuei buruzkoa (baina ordaina eman beharra lehenagokoa da, eta 

Espainian ere baditu aurrekari judizialak; hala nola Auzitegi Gorenaren arlo zibileko 

salak berriki emandako 2013ko azaroaren 7ko epaia, 2472/2011 kasazio-errekurtsoan 

emandakoan). 

1. Balorazio orokorra. 

307. Arau-hauste bakar eta jarraitu oso astuna da, Gipuzkoako bidaiarien 

garraio-zerbitzuetako enpresa jakin batzuek hartutako erabaki batzuetan 

oinarriturik, zeinen bitartez enpresek AVITRANS elkartearen bidez garraio 

erregular bereziko eta eskatu ahalako garraio-merkatuak 1988tik 2015era arte, 

gutxienez ere, banatzen dituzten. Hau da, 27 urtez gutxienez, AVITRANSeko 

kide diren enpresek jokabide horien arabera jardun zuten, eta oso portaera 

larria da hori, arau-hausteak berez astunak direlako ez ezik, baita oso denbora 

luzean iraun zutelako ere. 

308. Elkartearen bitartez antolatutako enpresa-kartelak bilera-sistematika baten 

bitartez ibilbide-banaketa bat eratu zuen eta prezioak finkatu zituen, eta horrez 
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Gipuzkoako errepideko bidaiarien garraioan kartel bat egoteak per se aldatzen 

du merkatuko lehia eta aparteko etekina dakarkie bertan parte hartzen duten 

enpresei; ondorioz lehiatzeko abantaila ematen die gainerako lehiakideen edo 

merkatuan sar litezkeen enpresen aldean.  

Espedientean zehar aztertu bezala, enpresen fakturazioaren zati bat, aldian 

eragindako merkatuaren negozio-bolumenaren % 26 inguru, erabilera bereziko 

garraio erregularrean deitu ohi diren lehiaketen bitartez eginiko lizitazio 

publikoen ondorioz gertatzen da (eskola-garraio publikoa, GFAren udalekuak, 

Osakidetzako langileak, EHUren Gipuzkoako campuseko zentro, zerbitzu eta 

sailetarako garraioa eta Euskadiko Orkestra). Horrelakoetan kalte bikoitza izan 

da merkatuan, izan ere, batetik, lehiaketaren emakidaren lehengo titular edo 

adjudikazioduna berresteak merkatuan lehiakide berriak sartzea eragotzi du, 

eta, bestetik, prezioetan lehiatzeko pizgarriak murrizteak Administrazioak jasan 

behar duen lizitazioen kostua handitzea ekarri du. Erabilera bereziko garraio 

erregular osoa aintzat hartuz gero (lizitazioak eta kolektibo pribatuak), aldi 

horretan eragindako merkatuaren negozio-bolumenaren % 60 inguru da haren 

fakturazioa. 

312. Kontuan hartu behar da zehatutako enpresak aztertutako aldian ez direla 

aktiboak izan eragindako merkatuko garraio-modalitate guztietan. Hala, 

AIZPURUAk erabilera bereziko garraio erregularreko merkatuetan, eskola-

garraio publikoko, beste lizitazio publiko batzuetako eta kolektibo pribatuetako 

modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioan jardun du; DIEZ enpresak 

erabilera bereziko garraio erregularreko merkatuetan, eskola-garraio publikoko 

eta beste lizitazio batzuetako modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioan 

jardun du; ALUSTIZA, ARTEONDO, AUIF, IPARBUS, BENGOETXEA, 

ESCUDERO, GOIERRIBUS, GOIERRIALDEA, J. APAOLAZA, 

TOLOSALDEABUS, UNITRAVEL eta URPA enpresek erabilera bereziko 

garraio erregularreko merkatuetan, eskola-garraio publikoko eta kolektibo 

pribatuetako modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioan jardun dute; 

GUREBUS enpresak erabilera bereziko garraio erregularreko merkatuan, 

kolektibo pribatuetako modalitatean, eta eskatu ahalako garraioan jardun du; 

PESAk erabilera bereziko garraio erregularreko merkatuan, kolektibo 

pribatuetako modalitatean, jardun du. 

Halaber, arau-haustean parte hartu duten aldia ere hartu da kontuan, 

enpresatik enpresara aldatzen dena: 27 urtez AIZPURUA, DÍEZ, GARAYAR eta 

IPARBUS enpresek; 26 urtez AUIF, BENGOETXEA eta PESA enpresek; 25 

urtez ALUSTIZA eta ARTEONDO enpresek; 21 urtez TOLOSALDEABUS eta 

URPA enpresek; 19 urtez ESCUDEROk; 18 urtez UNITRAVELek; 14 urtez 

GOIERRIALDEAk; 12 urtez GUREBUSek, eta 9 urtez GOIERRIBUS eta J. 

APAOLAZAk. 
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zehapen disuasio-izaera eta proportzionaltasun-printzipioa kontuan hartuta, 

20.000 eurokoa da AVITRANS elkarteari ezarri beharreko zehapena. 

VIII. LEHIAREN EUSKAL KONTSEILUAREN EBAZPENA 

318. Aurreko guztiak aztertuta, LEK-k ebazten du AVITRANSek eta ondoren 

zehaztutako enpresek arau-hauste bakar eta jarraitu bat, oso astuna, egin 

dutela, LDLren 1.1 artikuluan debekatutako honako jokabide hauek gauzatu 

dituztelako: 

a) Tarifak finkatzea garraio erregular bereziko merkatuetan, haren modalitate 

ezberdinetan (lizitazio publikoak eta kolektibo pribatuak) eta/edo eskatu ahalako 

garraioan; eta/edo erabaki horiek gauzatzen saiatzea, eraginkortasunez 

betetzeko sistema bat ezarriz, eta beharrezkotzat jo duenean, erabaki horiek 

betetzeari uko egin dioten enpresei boikota aplikatuz. 

b) Merkatuak banatzea garraio erregular berezian, haren modalitate 

ezberdinetan (lizitazio publikoak eta kolektibo pribatuak) eta/edo eskatu ahalako 

garraioan; eta/edo erabaki horiek gauzatzen saiatzea, eraginkortasunez 

betetzeko sistema bat ezarriz, eta beharrezkotzat jo duenean, erabaki horiek 

betetzeari uko egin dioten enpresei boikota aplikatuz. 

- ALUSTIZA BIDAIAK SL (ALUSTIZA) (IFK: B20425435) 

- ARTEONDO AUTOBUSAK SL (ARTEONDO) (IFK: B20548079) 

- AUTOBUSES GARAYAR SA (GARAYAR) (IFK: A20062345) 

- AUTOCARES AIZPURUA SL (AIZPURUA) (IFK: B20044442) 

- AUTOCARES DÍEZ SA (DÍEZ) (IFK: A20094611) 

- AUTOCARES HERMANOS ESCUDERO SL (ESCUDERO) (IFK: B20051074) 

- AUTOCARES IPARRAGUIRRE SL (IPARBUS) (IFK: B20078242) 

- AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA SL (AUIF) (IFK: B20038949) 

- AUTOCARES URPA SL (URPA) (IFK: B20380127) 

- BENGOETXEA AUTOBUSAK SA (BENGOETXEA) (IFK: A20192340) 

- GOIERRI BUS SL (GOIERRIBUS) (IFK: B20342283) 

- GOIERRIALDEA SL (GOIERRIALDEA) (IFK: B20587325) 

- GURE BUS SAL (GUREBUS) (IFK: A20402681) 

- J. APAOLAZA AUTOBUSAK SL (APAOLAZA) (IFK: B20800884) 

- TOLOSALDEA BUS SL (TOLOSALDEABUS) (IFK: B20477071) 

- TRANSPORTES PESA SA (PESA) (IFK: A20026084) 

- UNITRAVEL AUTOCARES SL (UNITRAVEL) (IFK: B20388997) 
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319. Honako aringarri hauek aintzat hartzea: 

- UNITRAVEL, J. APAOLAZA eta ARTEONDO enpresek ez egitea elkarteak ULACIA 

enpresaren kontra proposatutako boikota. 

- J. APAOLAZA, UNITRAVEL eta ESCUDERO enpresek, aurkeztutako fakturen bidez, 

justifikatzea aplikatu dituzten prezioak AVITRANSen erabakitakoak baino txikiagoak 

zirela, erabakien ondorioen murrizketa akreditatua baita hori. 

- ESCUDERO enpresak AVITRANSen bileretan ULACIA bere enpresa nagusiari 

boikota egiteko erabakiak errespetatzearen aurka agertzea. 

URPA eta UNITRAVEL enpresek AVITRANSen baja ematea LEAn zehapen-espediente 

bat zegoela jakin aurretik. 

320. Adieraztea ez dagoela egiaztatuta honako pertsona fisiko edo juridiko 

hauek lehiaren aurkako praktikak egin dituztenik: 

- AUTOBUSES INTERURBANOS SA (INTERURBANOS) (IFK: A20036703) 

- COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN SEBASTIÁN A TOLOSA SA 

(TSST) (IFK: A50001163) 

- GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA-MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE 

ANTOLAKETA DEPARTAMENTUA (GFA) (IFK: P2000000F) 

- EKIALDEBUS SL (EKIALDEBUS) (IFK: B75024638) 

- HERRIBUS SA (HERRIBUS) (IFK: A20215414) 

- HIJOS DE ANTONIO AREIZAGA SA (HASA) (IFK: A20020699) 

– EUSKO TRENBIDEAK SA (EUSKOTREN) SOZIETATE PUBLIKOA (IFK: 

A48136550) 

- M.G.O. pertsona fisikoa. 

- F.R.A. pertsona fisikoa. 

- X.L.A. pertsona fisikoa. 

321. Adieraztea honako enpresa hauek egindako arau-hausteak preskribitu 

direla: 

- AUTOCARES ALDALUR ANAIAK SL (ALDALUR) (IFK: B20402103) 

- LEINTZ GARRAIOAK SL (LEINTZ) (IFK: B20681714)  

- AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA SL (LA GUIPUZCOANA) (IFK: B20526968) 

– ULACIA BIDAIAK SL (ULACIA) (IFK: B20515672) 
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322. Honako zehapen hauek ezartzea: 

 GIPUZKOAKO BIDAIARIEN HIRIARTEKO GARRAIOKO ENPRESA-

ELKARTEAri (AVITRANS) (IFK: G20058541), 20.000 euroko zehapena, elkarte 

horren barruan hartu direlako tarifak finkatzeko eta merkatuak banatzeko 

lehiaren aurkako erabakiak garraio erregular berezian (modalitate guztietan: 

lizitazio publikoak eta pribatua) eta eskatu ahalako garraioan, eta horrez gain, 

aipatutako erabakiak gauzatzen saiatu direlako men egiten ez zieten enpresa 

jakin batzuen aurkako boikot-neurriak ezarriz eraginkortasunez betetzeko 

sistema baten bitartez, enpresa horiek AVITRANSeko kide izan edo ez, 1988-

2015 aldian.  

- ALUSTIZA BIDAIAK SLri (IFK: B20425435), 23.902,85 euroko zehapena, 

erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio 

publiko eta kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari 

buruzkoetan, parte hartzeagatik 1989-2014 aldian. 

- ARTEONDO AUTOBUSAK SLri (IFK: B20548079), 20.062,80 euroko 

zehapena, erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, 

eskolako garraio publiko eta kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu 

ahalako garraioari buruzkoetan, parte hartzeagatik 1989-2014 aldian. 

- AUTOBUSES GARAYAR SAri (IFK: A20062345), 47.940,27 euroko 

zehapena, erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, 

eskolako garraio publikoko modalitatean, parte hartzeagatik 1988-2015 aldian. 

- AUTOCARES AIZPURUA SLri (IFK: B20044442), 127.332,55 euroko 

zehapena, erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, 

eskolako garraio publiko, kolektibo pribatu eta lizitazio publikoetako 

modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, parte hartzeagatik 

1988-2015 aldian. 

- AUTOCARES DÍEZ SAri (IFK: A20094611), 44.941,56 euroko zehapena, 

erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio 

publiko eta lizitazio publikoetako modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari 

buruzkoetan, parte hartzeagatik 1988-2015 aldian. 

- AUTOCARES HERMANOS ESCUDERO SLri (IFK: B20051074), 5.446,74 

euroko zehapena, erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, 

eskolako garraio publiko eta kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu 

ahalako garraioari buruzkoetan, parte hartzeagatik 1996-2015 aldian. 
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- AUTOCARES IPARRAGUIRRE SLri (IFK: B20078242), 49.281,51 euroko 

zehapena, erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, 

eskolako garraio publiko eta kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu 

ahalako garraioari buruzkoetan, parte hartzeagatik 1988-2015 aldian. 

- AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA SLri (IFK: B20038949), 

75.846,37 euroko zehapena, erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko 

erabakietan, eskolako garraio publiko eta kolektibo pribatuko modalitateetan, 

eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, parte hartzeagatik 1989-2015 

aldian. 

- AUTOCARES URPA SLri (IFK: B20380127), 9.572,99 euroko zehapena, 

erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio 

publiko eta kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari 

buruzkoetan, parte hartzeagatik 1993-2014 aldian. 

- BENGOETXEA AUTOBUSAK SAri (IFK: A20192340), 19.396,93 euroko 

zehapena, erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, 

eskolako garraio publiko eta kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu 

ahalako garraioari buruzkoetan, parte hartzeagatik 1988-2014 aldian. 

- GOIERRI BUS SLri (IFK: B20342283), 41.435,77 euroko zehapena, erabilera 

bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio publiko eta 

kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, 

parte hartzeagatik 2005-2014 aldian. 

- GOIERRIALDEA SLri (IFK: B20587325), 53.394,95 euroko zehapena, 

erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, eskolako garraio 

publiko eta kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu ahalako garraioari 

buruzkoetan, parte hartzeagatik 2000-2014 aldian. 

- GURE BUS SALri (IFK: A20402681), 20.472,54 euroko zehapena, erabilera 

bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, kolektibo pribatuko 

modalitatean, eta eskatu ahalako garraioari buruzkoetan, parte hartzeagatik 

2002-2014 aldian. 

- J. APAOLAZA AUTOBUSAK SLri (IFK: B20800884), 14.469,24 euroko 

zehapena, erabilera bereziko garraio erregularrari buruzko erabakietan, 

eskolako garraio publiko eta kolektibo pribatuko modalitateetan, eta eskatu 

ahalako garraioari buruzkoetan, parte hartzeagatik 2005-2014 aldian. 
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323. Agintzea zehapena jaso duten enpresei arau-haustea dakarten jokabideak 

eta xede berbera duten jokabideak eteteko. 

324. Agintzea zehapena jaso duten enpresei LEAko Ikerketa Zuzendaritza 

honetan justifika dezatela ezarritako isuna gauzatu dela. 

325. Lehiaren Euskal Agintaritzako Ikerketa Zuzendaritzari eskatzea ebazpen 

hau osorik betetzen dela zaindu dezala. 

 

Jakinaraz bekio ebazpen hau Lehiaren Euskal Agintaritzako Ikerketa 

Zuzendaritzari, eta jakinaraz bekie interesdun guztiei, eta adierazi behar zaie 

Ebazpen honek administrazio-bidea amaitzen duela, eta administrazioarekiko 

auzi-errekurtsoa ipin dezaketela EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko 

Administrazioarekiko Auzien Salan, jakinarazpena egiten den egunetik hasi eta 

bi hilabeteko epean. 

 


