
OHARRA:  
CNMC-k Telefónica-ren MARCo eskaintza eta Guifi.net fundazioari buruz 

argitaratutako ebazpenaren harira 
 

Joan den hilean, 2022-ko uztailean, CNMC erakunde erregulatzaileak (Espainiako Merkatuen eta 

Lehiaren Batzordeak) ebazpena argitaratu zuen Telefónica enpresa publiko ohia eta Guifi.net 

fundazioaren artean izandako gatazkagatik. Gatazkaren jatorria Telefónica-k eta gainontzeko 

operadoreek partekatutako azpiegituretan dago, horiek erabiltzeagatik adostutako 

baldintzetan, alegia.  

Testuinguru apur bat emateko, Telefónica-k dituen betebeharrak aipatu behar ditugu. 

Telefónica, entrepresa publiko ohi gisa eta merkatuan botere esanguratsua duen eragile gisa, 

bere obra zibileko azpiegiturak lagatzera behartuta dago. Honek barnebiltzen ditu kanalizazioak, 

kamarak, zutoinak, hodiak eta kutxatilak; eta MARCo eskaintza deiturikoak jasotzen du 

azpiegitura horiek zein baldintzatan eta zenbat diruren truke lagatzen dituen.  

Sarri, ordea, Guifi.net eta bestelako operadoreek jabego publikokoak diren azpiegiturak 

erabiltzen dituzte haien sarea hedatzeko, bertako udal-taldearen edo erakunde publikoaren 

baimenarekin. Kasu hauetan, Telefónica-ren gailuak bertan badaude ere,  azpiegiturak ez 

direnez Telefónica-ren jabegokoak, ez dira MARCo prozedura jarraituz erabiltzen, eta asko jota 

erabilpenaz ohartarazteko Telefónica-ri mezu bat bidaltzen zaion arren, ez zaio Telefónica-ri 

dirurik ordaintzen.  

Horrela jardun izan dute urte askoan hainbat operadore txikik, Guifi.net-ek barne, Telefónica-k 

CNMC-ren aurrean salaketa jarri duen arte, partekatutako azpiegitura guztiak MARCo eskaintzan 

sartzeko eskatuz eta ondorioz horiengatik dirua jasotzeko aginduz.  

Gatazkaren muina beraz, MARCo eskaintzan sartu beharko liratekeen azpiegiturak zehazki 

zeintzuk ziren identifikatzean zetzan. Azkenean, CNMC erakunde erregulatzaileak erabaki du 

Telefónicaren erabilpean dauden azpiegitura guztiak MARCo eskaintzan sartu behar direla, axola 

gabe azpiegitura horien jabegoa nork daukan, edo obra zibila nork finantzatu zuen.  

Beste modu batera esanda, Telefónica-k dirua kobratuko du bereak diren azpiegiturak 

erabiltzearen truke, eta bereak ez diren azpiegiturak erabiltzearen truke ere bai, esate baterako, 

jabego publikokoak diren edota auzokideen komunitateek ordaindutako hainbat egitura 

erabiltzeagatik.  

Epaia 1889. urtean idatzitako Kode Zibileko 434. artikuluan oinarrituta dago, erakundeak 

testualki zitatzen duen bezala1:  

«Prozedura honen esparruan, bidezkoa da, (…) , Telefónicaren aldeko fede oneko jabetza-

presuntzioa kontuan hartzea, kasu honetan, MARCo eskaintzan sartutako azpiegiturei 

dagokienez, Kode Zibilaren 434. artikuluak aurreikusten duen bezala. 

"Ezin da fede onik eza baietsi, fede ona beti uste delako, eta, bereziki, jabetzari dagokionez, Kode 

Zibilaren 434. artikuluak aurreikusten duen bezala. Fede on hori bateragarria da titulu zuzenik 

ez izatearekin edo nahikoa ez izatearekin; izan ere, (...) baliteke jabeak akats bat eduki izana 

egitateak edo dokumentuak interpretatzean" » 

Telefónica-k, hortaz, erabiltzen dituen azpiegitura guztiak sartuko ditu MARCo eskaintzara, eta 

ez du jabegoa frogatzen duen dokumenturik aurkeztu beharko, ezta obra zibila finantzatu duela 



erakusten duen fakturarik ere, horiengatik lagatze-alokairua jasotzeko. Kontrara, operadore txiki 

eta alternatiboek frogatu beharko dute lur-sail edo azpiegitura hori ez dela Telefónica-rena, 

berari dirua ordaintzeari utzi nahi badiote.  

Haien webgunean aitortzen duten bezala2, Telefónica-k 2021 urtean 8.137 milioi euro garbi 

irabazi zituen mozkinetan, aurreko urtean baino bost aldiz gehiago, eta 2022 urtean akziodun 

guztiei 0,30 €-ko dibidenduak banatuko dituela iragarri du akzio bakoitzeko, eskudirutan. 

Fede ona eta antzerako kontzeptu erlijiosoak alde batera utzita, uste dugu gaur egun entrepresa 

handien motorra mugiarazten duena aberasteko nahia dela.  

Nekatuta gaude erakunde estatalak beti handienaren eta boteretsuaren alde lerratzeaz. Ez da 

kasualitatea, horrekin lotuta, ate birakarien fenomenoa puri-purian egotea, nahiz eta eskandalu 

horiek normalean ez duten behar bezain beste zalaparta sortzen.  

Albiste honen aurrean, dei egiten diegu Euskal Herriko udalei beren azpiegitura eta obra zibilen 

jabegoa edo eraikuntza frogatzen duten agiriak ondo gordetzeko, eta ez ahalbidetzeko enpresa 

pribatu bat azpiegitura publikoen erabileraren ondorioz aberastea. Udalen batek antzematen 

badu bere azpiegituretako bat MARCo eskaintzan jasota dagoela, eskaintza horretatik 

ateratzeko Telefónica-ri eskaera bideratzera animatzen dugu, argudiatuz azpiegitura publikoa 

dela, eta Telefónica-k ez duela horren kontura dirurik irabazteko eskubiderik. Gure iritziz, inork 

dirurik jasotzekotan, udalek jaso beharko lukete alokairu hori beren jabegoko azpiegiturak 

lagatzeagatik.  

[1]   https://www.cnmc.es/sites/default/files/4276638.pdf 

[2] https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/telefonica-multiplica-por-cinco-su-

beneficio-neto-en-2021-8-137-millones-de-euros/ 
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