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I. AURREKARIAK 

1. Lehiaren Euskal Agintaritzaren (LEA/AVC) Ikerketa Zuzendaritzak Bilboko higiezinen 

bitartekaritzako enpresen praktika baten berri izan zuen, honakoa zehazki: antzeko 

kontzeptu bat kobratzea etxebizitzen errentamenduko bitartekaritza-lana egiteagatik, 

aintzat hartu gabe ez egindako kudeaketak ez etxebizitzaren ezaugarriak. 

2. 2019ko azaroaren 13an, Ikerketa Zuzendaritzak informazio erreserbatu bat abiatzea 

erabaki zuen, Bilboko higiezinen bitartekaritzaren merkatuari buruzko zehapen-

espediente bat ireki aurretik, horrela bazegokion. Hori guztia, Lehiaren Defentsari 

buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen (LDL) 49.2 artikulua betez. 

3. 2020ko otsailaren 14an, atzemandako jokabidea deskribatzen zuen ohar labur bat 

bidali zion LEA/AVCk Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari (MLBN), 

dokumentazio lagungarri guztiarekin, Lehiaren Defentsaren alorrean Estatuak eta 

autonomia-erkidegoek dituzten eskumenak koordinatzeko otsailaren 21eko 1/2002 

Legearen 2.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, LEA/AVCk eskumena zuela azalduz. 

2020ko martxoaren 4an, MLBNk ofizio bat igorri zuen, zeinak auziaren gaineko 

eskumena MLBNko Lehiaren Zuzendaritzari zegokiola jakinarazten zuen. 

4. 2020ko martxoaren 12an, MLBNri idazki bat bidali zitzaion, non MLBNk LEA/AVCk 

bidalitako ohar laburrari erantzuteko idazkian jasotako irizpidearen aurkako iritzia 

adierazi eta kasu honetan auziaren gaineko eskumena LEA/AVCk zuela berretsi zen. 

2020ko ekainaren 1ean, MLBNk ofizio bat igorri zuen, eta, bertan, auziaren gaineko 

eskumena LEA/AVCri zegokiola jakinarazi zuen. 

5. 2020ko urriaren 6an, LEA/AVCko Ikerketa zuzendariak, LDLren 49.1 artikuluan 

ezarritakoaren arabera, enpresa hauei zehapen-espedientea irekitzea erabaki zuen, 

LDLren 1. artikuluak debekatutako ustezko jokabideengatik: AGENCIA DE LA PROPIEDAD 

INMOBILIARIA IRIZAR SL (INMOBILIARIA IRIZAR), ALDARIZ SA (ALDARIZ), ASKAO FINANCE 

SL (INMOBILIARIA ASKAO), ATEA HOME SL (ATEHOME), BERTEGI GESTIONES 

INMOBILIARIOS SL (INMOBILIARIA BERTEGI), BI-WOTER 56 SL (ENGEL & VÖLKERS 

BILBAO), DESARROLLO NUEVA BILBAO SL (TECNOCASA), ESTUDIO INMOBILIARIO 

ITURRIAGA SL (ANDUIZA INMOBILIARIA), FINCAS DEL HOYO SL (FINCAS DEL HOYO), 

FINCAS INDAUTXU 2001 SL (FINCAS INDAUTXU), FINCAS LERSUNDI SL (FINCAS 

LERSUNDI), GESTIÓN INMOBILIARIA EL BOTXO SL (EL BOTXO INMOBILIARIA), GESTIÓN 

INMOBILIARIA BASABE SL (BASABE HIGIEZINEN AGENTZIA), GESTIÓN INMOBILIARIA 

QUORUM SANTUTXU SL (INMOBILIARIA QUORUM), GESTIÓN INMOBILIARIA REKALDE 

BERRIA SL (INMOBILIARIA VASCASA), GESTIÓN INMUEBLES CAMPUZANO SL 

(INMOBILIARIA CAMPUZANO), GESTIÓN INTEGRAL INMOBILIARIA INGESIN SL (LOOK & 
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FIND BILBAO), GESTIÓN PATRIMONIO BILBAO CENTRO SL (IBC INMOBILIARIA BILBAO 

CENTRO), GRUPO INTERGÉS SA (INTERGÉS), HOUSE ONA GESTIÓN Y SERVICIOS 

INMOBILIARIOS SL (HOUSE ONA), INMO ETA OTRAS SL (EUSKALCASA), INMOBASARRATE 

SL (INMOBILIARIA BASARRATE), INMOBERRI 2006 SL (HENAO INMOBILIARIA), 

INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO SL (HIGIEZIN-AGENTZIA ZENTRALA), INMOBILIARIA 

RUI-WAMBA SL (INMOBILIARIA RUI-WAMBA), INMOBILIARIA SOMERA SL 

(INMOBILIARIA SOMERA), INMOBILIARIA UGALDE 17 SL (INMOBILIARIA UGALDE), 

INVERSIONES BILBOCASA SL (BILBOCASA), IRALA GESTIÓN SLU. (IRALA GESTIÓN), LAR 

SERVICIOS DE GESTIÓN PATRIMONIO SL (URDINA INMOBILIARIA), MARIATOMASA SL 

(MARIATOMASA.COM), MARTIN LAUCIRICA GRUPO ASESOR SL (INMOBILIARIA BUREAU 

BILBAO), PROMOTORA DE INMUEBLES YANGAR SL (YANCASA INMOBILIARIA), SAMAURI 

SL (INMOBERRI), TXURDINAGA CONSULTING XXI SL (RENOVATIA) eta URBEGES 

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES SL (URBEGES BILBAO). 

Halaber, ebazpen horrek interesduntzat jo zuen espediente horretan MERKATUEN ETA 

LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. 

6. 2021eko uztailaren 28an, Lehiaren Euskal Kontseiluak (LEK) ebazpen lotesle baten 

bidez erabaki zuen LEA/AVC 363-SAN-2019 zehapen-prozedura itun bidez amaitzea, 

enpresa hauei dagokienez: (1) AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA IRIZAR SL, (2) 

ALDARIZ SA, (3) ASKAO FINANCE SL, (4) ATEA HOME SL, (5) BERTEGI GESTORES 

INMOBILIARIOS SL, (6) DESARROLLO NUEVA BILBAO SL, (7) FINCAS DEL HOYO SL, (8) 

FINCAS INDAUTXU 2001 SL, (9) FINCAS LERSUNDI SL, (10) GESTIÓN INMOBILIARIA EL 

BOTXO SL, (11) GESTIÓN INMOBILIARIA BASABE SL, (12) GESTIÓN INMOBILIARIA 

QUORUM SANTUTXU SL, (13) GESTIÓN INMUEBLES CAMPUZANO SL, (14) GESTIÓN 

INTEGRAL INMOBILIARIA INGESIN SL, (15) GESTIÓN PATRIMONIAL BILBAO CENTRO SL, 

(16) GRUPO INTERGÉS SA, (17) HOUSE ONA GESTIÓN Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, 

(18) INMO Y OTRAS SL, (19) INMOBASARRATE SL, (20) INMOBILIARIA RUI-WAMBA SL, 

(21) INMOBILIARIA SOMERA SL, (22) INVERSIONES BILBOCASA SL, (23) IRALA GESTIÓN 

SLU, (24) LAR SERVICIOS DE GESTIÓN PATRIMONIAL SL, (25) MARTIN LAUCIRICA GRUPO 

ASESOR SL, (26) PROMOTORA DE INMUEBLES YANGAR SL, (27) SAMAURI SL eta (28) 

TXURDINAGA CONSULTING XXI SL. 

7. LEK-ek ebazpena eman zuen 2021eko abenduaren 20an, izaera loteslearekin 

LEA/AVC 363-SAN-2019 zehapen-prozedurari itun bidezko amaiera ematea adostu 

zuena, Lehiaren Defentsari buruzko Legearen 52. artikuluan aurreikusitakoaren 

babesean, enpresa hauen kasuan: (1) ESTUDIO INMOBILIARIO ITURRIAGA, S.L., (2) 

GESTIÓN INMOBILIARIA REKALDE BERRIA, S.L. (3) INMOBILIARIA UGALDE 17, S.L. eta (4) 

MARIATOMASA, S.L. 
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II. ITUN BIDEZ AMAITZEKO PROZEDURA 

8. 2022ko otsailaren 22an, BI-WOTER 56, S.L enpresaren ordezkaritzak bidalitako idazki 

bat sartu zen LEA/AVCren erregistroan. Idazki horretan, enpresa horri zegokion 

zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduketak hastea eskatu zuen, zeina ez 

zegoen sartuta LEKen 2021eko uztailaren 28ko eta abenduaren 20ko Ebazpenetan. 

9. 2022ko otsailaren 24an, espedientearen instrukzio-egileek probidentzia eman zuten. 

Horren bidez, BI-WOTER 56, S.L-k aurkeztutako eskaerak, zehapen-prozedura itun bidez 

amaitzeko jarduerak hastekoak, onartu zituzten. 

Halaber, prozeduraren gehieneko epearen zenbaketa eten zuten –probidentzia eman 

zutenetik itun bidezko amaiera gauzatu arte– zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko 

jarduerak hasteko eskatzaileei zegokiena. 

Probidentzia hori interesdun guztiei jakinarazi zitzaien. 

10. 2022ko martxoaren 2an, INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO, S.L. enpresaren 

ordezkaritzak bidalitako idazki bat sartu zen LEA/AVCren erregistroan. Idazki horretan, 

enpresa horri zegokion zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduketak hastea 

eskatu zuen, zeina ez zegoen sartuta LEKen 2021eko uztailaren 28ko eta abenduaren 

20ko Ebazpenetan. 

11. LEA/AVC-en erregistroan sartu zen, 2022ko martxoaren 23an, URBEGES 

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES, S.L. enpresaren legezko ordezkaritzak bidalitako 

idazki bat, zeinaren bidez jakinarazten baitzen enpresa horrek higiezin-zerbitzuak 

emateari utzi ziola 2020ko otsailean eta INMOBILIARIA URBEGES S.L enpresak jarduera 

hori ustiatzera igaro zela, lokal horretan bertan. 

Bi enpresen ordezkariek sinatutako idazki horretan, enpresa horiei zegokien zehapen-

prozedura itun bidez amaitzeko jarduketak hastea eskatu zuten, zeinak ez zeuden 

sartuta LEKen 2021eko uztailaren 28ko eta abenduaren 20ko Ebazpenetan, eta adierazi 

zuten INMOBILIARIA URBEGES, S.L. modu solidarioan subrogatuko dela espediente hau 

izapidetzearen ondorioz sortzen diren betebehar guztietan. 

12. Ondorioz, higiezin-enpresa hauek (4) eskatu zuten zehapen-prozedura itun bidez 

amaitzeko jarduketak hasteko: (1) BI-WOTER 56, S.L., (2) INMOBILIARIA CENTRAL SAN 

INAZIO, S.L., (3) URBEGES ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES, S.L. eta (4) 

INMOBILIARIA URBEGES, S.L. 

13. Zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduketak hasteko eskaerak egin ziren 

espedientearen instrukzio-egileek LDLren 50.4 artikuluan aurreikusitako proposamen-

txostena egin aurretik. 
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14. Itun bidez amaitzea eskatu zuten enpresek Itun Bidez Amaitzeko Akordio 

Proposamen honetako eranskin gisa agertzen diren konpromisoen proposamenak 

aurkeztu zituzten. 

15. 2022ko apirilaren 27an, aipatutako konpromisoen proposamenak bidali zitzaizkion 

espediente honetan interesduna zen MLBNri, egoki iritzitako alegazioak egin zitzan. 

Era berean, proposamen horiek Lehiaren Euskal Kontseiluari (LEK) bidali zitzaizkion, 

jakinaren gainean egon zedin. 

Hori guztia otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuaren bidez onartutako Lehiaren 

Defentsarako Erregelamenduaren 39. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

MLBNk ez zuen alegazio-idazkirik aurkeztu. 

16. 2022ko maiatzaren 16an, espedientearen instrukzio-egileek Itun Bidez Amaitzeko 

Akordio Proposamena egin zuten, eta, horren bidez, aurkeztutako konpromisoak 

onartzeko eta zehapen-espedientea itun bidez amaitzeko ebazpena emateko proposatu 

zioten Lehiaren Euskal Kontseiluari aipatutako hiru enpresen kasuan. 

17. 2022ko maiatzaren 17an, Ikerketa Zuzendaritzak aipatutako espedientea Itun Bidez 

Amaitzeko Akordio Proposamena igorri zion LEKi, itun bidez amaitzeko prozeduraren 

dokumentu guztiekin batera, LEKek ebazpena eman zezan, otsailaren 22ko 261/2008 

Errege Dekretuaren bidez onartutako Lehiaren Defentsarako Erregelamenduaren 39.5 

artikuluan xedatutakoaren arabera. 

III. MERKATUAREN DEFINIZIOA ETA EZAUGARRIAK 

1. Higiezinen bitartekaritza 

18. Euskadiko Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legeko lehen xedapen gehigarrian 

jasotakoaren arabera1, higiezinen agente edo agentzia da Euskal Autonomia Erkidegoko 

lurraldean higiezin-transakzioetan bitartekaritza-zerbitzuak ematea ohiko lanbide 

ordaindua duen pertsona fisikoa edo juridikoa, eta zerbitzu horiek izan daitezke ondasun 

higiezinak salerostearen, erosteko aukeraren, alokatzearen, trukatzearen edo 

lagatzearen inguruko eragiketei buruzkoak eta, eragiketa horien inguruko eskubideei 

buruzkoak, eraketa barne2. 

                                                      
1 Hemen eskuratu daiteke: https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/06/1502853e.pdf  

2 Bat eginik abenduaren 4ko 3248/1969 Dekretuaren (Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialen 

eta haien Batzar Nagusiaren Erregelamendua onartzen duena, lanbidearen jarduna arautuz) 1. 

artikuluarekin –indarrean dagoen bakarra–.  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/06/1502853e.pdf
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Bestalde, bitartekaritza-kontratua, Auzitegi Gorenaren 1992ko abenduaren 22ko 

epaiaren arabera, honela definitzen da: 

Bitartekaritza- edo artekaritza-kontratua izenik gabeko kontratua da, eta, horren bidez, 

alderdietako batek («artekaria») besteari («komitentea») hirugarren batekin negozio juridiko bat 

ixteko aukera adieraziko dio, edo, ordainsari baten truke, bitartekari gisa jardungo du 

horretarako. 

19. Higiezinen bitartekaritza-jarduera liberalizatuta dago3, eta Higiezinen eta garraioen 

sektorea liberalizatzeko premiazko neurriei buruzko maiatzaren 20ko 10/2003 Legeari 

jarraikiz, higiezinen bitartekaritza-jarduerak higiezinen jabetzako agenteek edo 

pertsona fisiko edo juridikoek egin ditzakete, inolako titulurik eduki beharrik gabe, edo 

ezein elkargo ofizialetako kide izan beharrik gabe: 

3. artikulua. Higiezinen bitartekaritza-jardueran aritzeko baldintzak. 

Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialen eta horien Batzar Nagusiaren Erregelamendua 

onartzen duen abenduaren 4ko 3248/1969 Dekretuaren 1. artikuluan zerrendatutako jarduerak 

honela gauzatu ahal izango dira: 

a) Higiezinen jabetzako agenteek, beren araudi espezifikoan jasotako prestakuntza 

profesionaleko baldintzak betez. 

b) Pertsona fisiko edo juridikoek, titulurik eduki behar izan gabe, edo elkargo ofizial baten parte 

izan behar gabe; horrek ez du esan nahi kontsumitzaileak babeste aldera jarduera horren 

araudiak ezarritako baldintzak bete behar ez direnik. 

2. Alokairuko higiezinen bitartekaritza 

20. Etxebizitza-erabilerarako hiri-finken errentamenduei aplikatu beharreko araua Hiri 

Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legea da (HEL)4. 

Legeak, 2. artikuluan, hau jotzen du etxebizitza-errentamendutzat: errentariak bizitzeko 

egokia den eraikin bat errentan hartzea, eraikin horren lehen helburua etxebizitza 

iraunkorra izateko beharrizana asetzea izanik. Arau bera aplikatuko zaie altzariei, 

trastelekuei, garaje-plazei eta errentatzaileak lagatako finkaren beste edozein osagarriri. 

Ondorioz, definizio horretatik kanpo geratzen dira sasoi jakinetarako sinatutako hiri-

finkei dagozkien errentamenduak eta finkan industria-, merkataritza-, eskulangintza-, 

                                                      
Hemen eskura daiteke: https://www.boe.es/boe/dias/1969/12/23/pdfs/A19942- 19949.pdf  

3 Indarrean sartu zirenetik Higiezinen eta garraioen sektorea liberalizatzeko premiazko neurriei buruzko 

ekainaren 23ko 4/2000 Errege Lege Dekretua eta, geroago, Higiezinen eta garraioen sektorea 

liberalizatzeko premiazko neurriei buruzko maiatzaren 20ko 10/2003 Legea. 

Hemen eskuratu daiteke: https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=eu&id=BOE-A-2003-

10185&tn=1&p=  

4 Ikus legeria bateratua, hemen: https://www.boe.es/eli/es/l/1994/11/24/29/con  

https://www.boe.es/boe/dias/1969/12/23/pdfs/A19942-%2019949.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=eu&id=BOE-A-2003-10185&tn=1&p=
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=eu&id=BOE-A-2003-10185&tn=1&p=
https://www.boe.es/eli/es/l/1994/11/24/29/con
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lanbide-, aisia-, laguntza-, kultura- edo irakaskuntza-jarduerak egiteko egindakoak, 

sinatzaileak edozein izanda ere. 

Era berean, Hiri Errentamenduei buruzko Legeak, besteak beste, iraupenari, errentari, 

alderdien eskubide eta betebeharrei, kontratua eten, suntsiarazi eta azkentzeari eta 

fidantza bat eskatu eta emateari buruzko baldintzak ezartzen ditu. 

21. Bizitegi-alokairuko higiezinen bitartekaritzatzat jotzen da bezero batek, normalean 

errentatzaileak, higiezin-enpresa bati enkargatzen dion negozio juridikoa, nahiz eta 

beste operadore ekonomiko bati enkargatu diezaiokeen bere etxebizitza hirugarren bati 

alokatzeko beharrezko kudeaketak egiteko, eta horren truke aurrez hitzartutako 

kontraprestazio ekonomiko bat (errenta) jasoko du. 

Higiezinen bitartekariaren eginkizuna, edo higiezinen agentea ohikoena den 

terminologian, errentatzailearen (bitartekariari enkargua egin ohi diona) eta 

etorkizuneko errentariaren arteko harremana bilatzea izango litzateke, azken horiek 

errentamendu-kontratua egin dezaten. Bitartekariarentzako zerbitzu-sariak edo 

komisioak sortzeko, kontratu hori benetan egin behar da. 

Bi aldeen arteko harremana Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege 

Orokorraren mende dago, bai eta Kontratazio Baldintza Orokorren Legearen mende ere. 

22. Bitartekaritza-kontratu horietan, ordainsaria ez dago aldez aurretik zehaztuta, baizik 

eta negoziazio-autonomiaren inperioaren mende dago, eta, ondorioz, alderdiek 

adostutakoaren mende, eta aldakorra izan daiteke –edo prezio baten ehunekoa edo 

azken prezio baten erreferentzia– edo zehaztutako prezio finko bat5. Hori dela eta, 

espediente honetan ukitutako higiezinen agentziek kontzeptu berbera kobratzeak 

(hileko errenta), LDLren 1. artikulua urra lezakeen jokabidea izateaz gain, ez dakar 

negoziazio-autonomiaren araubideko prezio eta komisioen zehaztapenarekin bat 

datorren tarifa bat. 

23. Bitartekaritza-enkargua ematen dioten alderdiek, errentatzaileek, errentariek edo 

biek hartu behar dute beren gain higiezinen bitartekariaren ordainsari hori, zerbitzu-

sariak kobratzeko eskubidea sortzen duen itunarekin bat etorriz, eta itun horretan 

finkatu behar da ordainsarien zenbatekoa. 

Ituna kontratu edo enkargu-orri batean islatu beharko litzateke, nahiz eta ahozko itunak 

ohikoak izan. 

                                                      
5 Auzitegi Goreneko arlo zibileko salaren 2014ko maiatzaren 21eko epaia (ECLI:ES:TS:2014:2465). 
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24. Etxebizitza bat errentan eman nahi duen errentariaren kasuan edo, kontrako aldean, 

alokatzeko pisu bat bilatzeko, norberaren baliabideak (kontaktu pertsonalak, higiezinen 

plataformetako iragarkiak, eta abar) eta/edo higiezinen bitartekari baten bitartekaritza-

zerbitzuak erabil daitezke. 

Horren erakusle, etorkizuneko errentarien kasuan, ohikoa da online eta offline 

kanaletara jotzea: sarea eta teknologia berriak erabiltzen dira informazioa eskuratzeko, 

eta, behin hautaketa bat egindakoan, etxebizitza bisitatzen da azken erabakia hartzeko. 

Horregatik, higiezinen bitartekariek, beren web orria izateaz gain, higiezinen plataforma 

edo atari nagusietan ere posizionatzen dira, beren zerbitzuak eskainiz (idealista.com, 

fotocasa, pisos.com, yaencontre, habitaclia, besteak beste), eta, horretarako, ordaindu 

egiten dute. 

3. Eragindako merkatua 

25. Europako Batzordeak eta MLBNk6 adierazi duten bezala, produktu-merkatuaren 

definizioak, higiezinen zerbitzuen kategoriaren barruan, hauek bereizten ditu: a) 

higiezinen aktiboak administratzea (besteren konturako higiezinen kudeaketa); b) 

higiezinen balorazioa; c) higiezinen sustapena; d) higiezinen bitartekaritza; e) higiezinen 

arloko aholkularitza; eta f) higiezinen aktiboak kudeatzea (norberaren konturako 

higiezinen kudeaketa). 

Era berean, higiezinen erabileraren arabera, higiezin-zerbitzuetan honako banaketa egin 

daiteke: bizitegi-erabilerarako (partikularrei) eta bizitegi-erabilerarako ez diren 

erabileretarako (merkataritza-erabilera edo enpresei). 

26. Beraz, azaldutakoaren arabera, eragindako produktuaren merkatuak 

partikularrentzako bizitegi-erabilerako higiezinak alokatzearekin lotutako higiezinen 

bitartekaritza-zerbitzuei egiten die erreferentzia. Higiezinen zerbitzu orokorragoaren 

azpimerkatu bat da, etxebizitzen salerosketarenarekin batera7. 

                                                      
6 MLBNn, c/1019/19 NORDIC CAPITAL/SOLVIA espedientean, higiezinen zerbitzuetatik eratorritako 

merkatuen azterketa xehatua dago. Hemen eskura daiteke: 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2628599.pdf  

7 EUSTAT. Euskal Autonomia Erkidegoko familia-etxebizitza nagusiak, lurralde-eremuen eta edukitza-

erregimenaren arabera. 2016-11-01. Hemen eskura daiteke: 

https://eu.eustat.eus/elementos/ele0016000/ti_viviendas-familiares-principales-de-la-ca-de-euskadi-

por-ambitos-territoriales-segun-regimen-de-tenencia-01112016/tbl0016093_e.html  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2628599.pdf
https://eu.eustat.eus/elementos/ele0016000/ti_viviendas-familiares-principales-de-la-ca-de-euskadi-por-ambitos-territoriales-segun-regimen-de-tenencia-01112016/tbl0016093_e.html
https://eu.eustat.eus/elementos/ele0016000/ti_viviendas-familiares-principales-de-la-ca-de-euskadi-por-ambitos-territoriales-segun-regimen-de-tenencia-01112016/tbl0016093_e.html
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Tokiko azpimerkatu bat da; izan ere, ingurua eta alokatu beharreko etxebizitzak ondo 

ezagutu behar dira, eta, bertatik gertu ere izan behar da, etxebizitza bisitatzeko 

zerbitzua eta egin beharreko beste kudeaketa batzuk eskaini ahal izateko. 

Ondorioz, espediente hau eragin duen jokabide hautemanak, antzeko kontzeptu bat 

kobratzeak Bilboko etxebizitzen errentamenduko bitartekaritza-lana egiteagatik (hileko 

errenta bat), Bilboko bizitegi-errentamenduko higiezinen bitartekaritzaren merkatuari 

eragingo lioke. 

27. Higiezinen bitartekaritza zatikatutako eta atomizatutako sektorea da, eta tokian 

tokiko enpresa txiki eta ertainak dira nagusi, horietako batzuek frankizia gisa jardun 

badezakete ere. 

Bilbon, Kontsumobideren datuen arabera, gutxienez 143 higiezinen bitartekarik 

jarduten dute. 

28. 2011-2016 bosturtekoan, Bizkaiko lurralde historikoko familia-etxebizitza nagusien 

% 11,9 (55.113) alokairu-erregimenean zeuden, librea zein babestua. Alokatutako 

etxebizitza horien hiru laurdenak Bilbo Handian zeuden (42.829 etxebizitza), non 

etxebizitza guztien % 12 ziren. 

Ohiko bizileku gisa erabiltzera bideratutako eraikin kolektiboetan kokatutako alokairu 

libreko etxebizitzei erreparatuz gero –halako bizilekuetan higiezinen bitartekaritza 

ohikoa da, babestuetan ez bezala–, 2020ko abenduan 10.978 etxebizitza alokatu zeuden 

Bilboko eraikin kolektiboetan –EAEkoen % 18 eta Bizkaikoen % 39–8. Etxebizitza alokatu 

horiek, alokairuen % 64 biltzen dituzten Bilboko 12 auzoak kontuan hartuta, honela 

banatzen ziren: 

 

BILBO: INDARREAN ZEUDEN ALOKAIRU-KONTRATUAK 2019/12/31 

AUZOA Kop. % 

                                                      
8 LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILEKO ESTATISTIKA ERAKUNDE ESPEZIFIKOA. 

Alokairu-merkatuaren estatistika (AME). Etxebizitza libre kolektiboen ohiko alokairu-kontratuen 

(merkatuko prezioan) analisi estatistikoa. 2019ko urteko txostena. Hemen eskura daiteke: 

https://www.euskadi.eus/web01-

s2oga/eu/contenidos/documentacion/ovv_sectorvivienda_ema2019_a/eu_def/index.shtml 

https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/eu/contenidos/documentacion/ovv_sectorvivienda_ema2019_a/eu_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/eu/contenidos/documentacion/ovv_sectorvivienda_ema2019_a/eu_def/index.shtml
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Abando 1.057 % 9,63 

Indautxu 967 % 8,81 

Santutxu 862 % 7,85 

Deustu 542 % 4,94 

Errekaldeberri 530 % 4,83 

Uribarri 517 % 4,71 

Zazpikaleak 481 % 4,38 

Basurtu 464 % 4,23 

Amezola 450 % 4,10 

Iralabarri 389 % 3,54 

San Frantzisko 374 % 3,41 

San Ignazio 341 % 3,11 

 6.974 % 63,53 
 

29. Bilbon, alokairuaren hileko batez besteko errenta 758,4 €-koa izan da 2020an –Eusko 

Jaurlaritzan jarritako fidantzen arabera–, eta zenbateko hori bat dator higiezinen 

agentziek bitartekaritzagatik kobratutako hileko kuotarekin edo komisioarekin. Batez 

besteko alokairu hori, aipatutako auzoen arabera aztertuz gero, 983,4 €-tatik 

(Indautxun) 662,4 eurotara (Uribarrin) bitartekoa da. 

BILBO: 2020AN ERREGISTRATUTAKO ALOKAIRU 
KONTRATUEN HILEKO ERRENTA 

AUZOA 
HILEKO ERRENTA 

(€)* 

Indautxu 983,40 € 

Abando 976,40 € 

Basurtu 811,50 € 

Deustu 809,50 € 

Amezola 797,90 € 

San Ignazio 746,50 € 

Zazpikaleak 736,90 € 

Iralabarri 714,90 € 

Santutxu 688,40 € 

Errekaldeberri 685,90 € 

San Frantzisko 671,30 € 

Uribarri 739,30 € 

 

30. Beraz, espediente honen eraginpeko merkatua Bilboko bizitegi-errentamenduko 

higiezinen bitartekaritzaren merkatua da. 
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IV. ENPRESAK 

31. BI-WOTER 56, S.L. (IFK: B95699716; izen komertziala: ENGEL & VÖLKERS BILBAO) 

higiezinen bitartekaritzako enpresa bat da; Bilboko Henao, 10 helbidean du 

merkataritza-lokala. 

32. INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO, S.L. (IFK: B95500880; izen komertziala: 

INMOBILIARIA CENTRAL) higiezinen bitartekaritzako enpresa bat da; Bilboko 

Lehendakari Agirre etorbidea, 141 zenbakian du merkataritza-lokala. 

33. URBEGES ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES, S.L. (IFK: B95784385; izen 

komertziala: URBEGES BILBAO) higiezinen bitartekaritzako enpresa bat da eta, Bilboko 

Mikel Zarate kaleko 1. zenbakian du merkataritza-lokala. 

34. URBEGES ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES, S.L. enpresak higiezinen zerbitzuen 

jarduera utzi zuen 2020ko otsailean, eta INMOBILIARIA URBEGES, S.L. enpresak (IFK: 

B09679812) lokal berean ustiatzen hasi zen higiezinen jarduera. Enpresa hori espediente 

hau izapidetzearen ondorioz sortzen diren betebehar guztietan subrogatzen da, 

URBEGES ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES, S.L. eta INMOBILIARIA URBEGES, S.L. 

enpresen ordezkari biek 2022ko martxoaren 22an sinatutako idazkian jasota dagoen 

bezala, espedienteari erantsia 2022ko martxoaren 23an. 

V. ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

1. Itun bidez amaitzeari aplikatu beharreko araudia eta ebazteko 

eskumena duen organoa 

35. LDLren 52. artikuluak hauxe ezartzen du: 

1. Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluak, Ikerketen Zuzendaritzak proposatuta, 

debekatutako akordio eta praktiken inguruko zehapen-prozedura amaitzea ebatzi ahal izango 

du, baldin eta ustezko arau-hausleek konpromiso batzuk hartzea proposatzen badute, eta horien 

bidez espedientea irekitzea eragin duten jokaerek lehian zituzten ondorioak konpontzen badira 

eta interes publikoa behar beste bermatzen bada. 

2. Konpromiso horiek lotesleak izango dira eta prozedurari amaiera ematen dion ebazpenean 

jasotzen direnetik aurrera izango dituzte ondorioak. 

3. Prozedura ezin izango da artikulu honetan zehazten den moduan amaitu, 50.4. artikuluan 

aurreikusitako proposamen-txostena aurkeztu eta gero. 

36. Era berean, Lehiaren Defentsarako Erregelamenduaren 39. artikuluak hau ezartzen 

du: 

1. Uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 52. artikuluarekin bat etorriz, uztailaren 3ko 15/2007 

Legearen 50.4 artikuluan aurreikusitako txosten-proposamena aurkeztu aurretik, prozeduraren 

edozein momentutan, Ikerketa Zuzendaritzak erabakien eta debekatutako egintzei buruzko 
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zehapen-prozedura itun bidez amaitzeko jarduketen hasiera erabaki ahal izango du, 

debekatutako jokaeren ustezko egileek proposatuta. Itun bidezko amaiera hasteari buruzko 

erabaki hori interesdunei jakinaraziko zaie eta, adieraziko zaie, halaber, prozeduraren gehieneko 

epearen zenbaketa etenda geratu den itun bidezko amaierara arte. 

2. Ustezko arau-hausleek konpromisoen proposamena aurkeztuko dute Ikerketa Zuzendaritzan, 

horrek itun bidezko amaieraren hasierako erabakian zehazten duen epean, zeina ezin izango den 

izan hiru hilabete baino gehiagokoa. Proposamen hori Lehiaren Batzorde Nazionaleko 

Kontseiluan aurkeztuko da jakinarazteko. 

3. Ustezko arau-hausleek konpromiso horiek aurkezten ez badituzte Ikerketa Zuzendaritzak 

adierazitako epean, itun bidez amaitzeko eskaeran atzera egin dutela ulertuko da eta zehapen-

prozeduraren izapideak egiten jarraituko da. Halaber, ustezko arau-hausleek eskaeran atzera 

egin dutela ulertuko da baldin eta, Ikerketa Zuzendaritzan konpromisoak aurkeztu eta 

zuzendaritzak konpromiso horiek espedientearen xede diren jokaeren ondoriozko lehiaren 

gaineko eraginak ez dituztela behar bezala ebazten edo interes publikoa ez dutela nahikoa 

bermatzen iritzi ondoren, arau-hausleek ez badituzte aurkezten Ikerketa Zuzendaritzaren ustez 

antzemandako arazoak konpontzen dituzten beste konpromiso batzuk, zuzendaritzak 

horretarako ezarritako epean. 

4. Konpromisoen proposamena Ikerketa Zuzendaritzak igorriko die gainerako interesdunei, 

adierazten den epean, egokiak direla uste duten beste alegazio argudiatu ahal izan ditzaten. 

5. Ikerketa Zuzendaritzak Lehiaren Batzorde Nazionaleko Kontseiluan aurkeztuko du itun bidezko 

amaieraren proposamena, onartzeko eta prozedurari amaiera ematen dion ebazpenean 

gehitzeko. Itun bidez amaitzeko proposamena jaso ondoren eta, hala denean, Europako 

Erkidegoaren Itunaren 81. eta 82. artikuluetan aurreikusitako lehiari buruzko arauak aplikatzeari 

buruzko 2002ko abenduaren 16ko Kontseiluaren 1/2003 (EE) Erregelamenduaren 11.4 artikuluan 

jasotakoarekin bat etorriz Europako Batzordeari jakinarazi ondoren, Lehiaren Batzorde 

Nazionaleko Kontseiluak hemen aipatzen direnak egin ahal izango ditu: 

a) Zehapen-espedientea itun bidez amaitzea ebatzi, aurkeztutako konpromisoak 

egokitzat hartuta. 

b) Aurkeztutako konpromisoek espedientearen xede diren jokabideek lehian izandako 

ondorioak behar bezala konpontzen ez dituztela, edota interes publikoa behar bezala 

bermatzen ez dutela ebatzi. Kasu horretan, epe bat eman ahal izango du, ustezko arau-

hausleek Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluari antzemandako arazoak 

konpontzeko konpromiso berriak aurkez diezazkioten. Baldin eta, epe hori igarotakoan, 

ustezko arau-hausleek ez badituzte aurkezten beste konpromiso batzuk, egindako 

eskaera bertan behera uzten dutela ulertuko da, eta zehapen-prozedurarekin jarrai 

dezala eskatuko dio Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluak Ikerketa 

Zuzendaritzari. 

6. Prozedurari itun bidezko amaiera ematen dion ebazpenak, gutxieneko eduki gisa, hauek 

ezarriko ditu: 

a) konpromisoek behartutako aldeen identifikazioa, 

b) konpromisoak zer pertsona, lurralde eta eperekin lotuta dauden, 

c) konpromisoen xedea eta irismena, eta 

d) konpromisoak betetzearen zaintza-araudia. 

7. Prozedurari itun bidez amaiera ematen dion ebazpena ez betetzea arau-hauste oso astuna 

izango da, uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 62.4.c) artikuluan ezarritakoaren arabera; horrek, 

halaber, hertsatzeko isunak jartzea ekar dezake, Lehiaren Defentsari buruzko Legearen 67. 

artikuluan eta Erregelamendu honen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz eta, hala denean, 
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uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 1., 2. edo 3. artikuluak urratzeagatik zehapen-espedientea ireki 

daiteke. 

37. LDLaren zortzigarren xedapen gehigarriaren arabera, legean LBNri eta haren 

zuzendaritza-organoei egiten zaizkien aipamenak, haien funtzioei, administrazio-

ahalmenei eta prozedurei buruzkoak, gaian eskumena duten autonomia-erkidegoetako 

instrukzio- eta ebazpen-organoenak ere badirela ulertuko da, LDLaren 13. artikuluan 

aurreikusitako eskumenen ingurukoak baldin badira. 

Horregatik, LEKi dagokio zehapen-espediente hau itun bidez ebazteko eskumena, 

prozedura amaitzeko modu hori eskatu eta konpromisoak aurkeztu dituzten enpresei 

dagokienez. 

2. Aurkeztutako konpromisoen balioespena 

38. Ikerketa Zuzendaritzak 2022ko maiatzaren 17an Lehiaren Euskal Kontseilu honi 

egindako itun bidez amaitzeko akordio-proposamenean, Ikerketa Zuzendaritzak 

ondorioztatzen du inplikatutako alderdiek aurkeztutako konpromisoek behar bezala 

konpontzen dituztela espedientearen xede diren jokabideen ondoriozko lehiaren 

gaineko ondorioak, eta, era berean, interes publikoa behar bezala bermatzen dela. 

39. Beraz, orain, LEK honi dagokio aztertzea, Ikerketa Zuzendaritzak adierazten duen 

bezala, ea betetzen diren itun bidez amaitzeko prozeduraren bidezkotasuna bermatzen 

duten alderdi formalak eta substantiboak, aplikatu beharreko araudiaren arabera. 

40. Alderdi formalei dagokienez, proposamenak aplikatu beharreko araudian ezarritako 

eskakizun guztiak betetzen dituela ondorioztatu behar da. Hala, zehapen-prozedura hau 

itun bidez amaitzeko jarduketak hasteko eskaerak LDLren 50.4 artikuluan aurreikusitako 

proposamen-txostena aurkeztu aurretik egin ziren. 

41. Horri dagokionez, Auzitegi Gorenaren 2015eko urriaren 5eko epaiak 

(ECLI:ES:TS:2015:4126) hau ezarri zuen: 

Kasazioaren bigarren arrazoia Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 52.2 

artikulua haustean oinarritzen da, eta ez du aurrera egiterik; izan ere, gure ustez, instantzia-salak 

lege-xedapen hori zentzuz aplikatu du. Honako hau ezartzen du zehazki: «Prozedura artikulu 

honetan ezarritako moduan amaitzea ezin izango da adostu behin 50.4 artikuluan aurreikusitako 

proposatutako txostena egin ondoren». Izan ere, defendatzen denez, zehapen-eskaera itun bidez 

amaitzeko eskaera egiteko aukera espedientearen instrukzioa amaitzen denean amaitzen da, bat 

egiten duena ebazpen-proposamenaren formulazioarekin, aipatutako lege-manutik eta Lehia 

Defendatzeko Erregelamenduaren 39.1 artikulutik argi eta garbi ondorioztatzen den bezala. 

Artikulu horrek ezartzen duenez, «15/2007 Legearen 50.4 artikuluan aurreikusitako proposamen-

txostena egin baino lehen, Ikerketa Zuzendaritzak, debekatutako jokabideen ustezko egileek 

proposatuta, itun bidezko amaiera lortzeko jarduketak abiatu ahal izango ditu edozein 

momentutan», betiere, Kode Zibilaren 3. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 
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Hori dela eta, ez gatoz bat merkataritza-sozietate errekurtsogilearen defentsa abokatuak 

darabilen honako argudioarekin: «Prozedura izapidetzeko hasierako unea arautzen duten arauen 

arrazoizko interpretazio bakarraren ondorioz, interesdunak izapide honen eskaera egiteko 

termino bakar bat finkatzen da, eta hori bat dator Ikerketa Zuzendaritzak egindako txosten-

proposamena Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseilura bidaltzearekin». Izan ere, gure ustez, 

behin zehapen-espedientearen instrukzioa amaituta eta Ikerketa Zuzendaritzak ebazpen-

proposamena formalizatuta, prozedura itun bidez amaitzeko eskaera aurkezteko epea amaitu 

egin da. 

Beraz, zehapen-prozedura hau itun bidez amaitzeko jarduketak hasteko eskaerak une 

prozesal egokian egin ziren. 

42. Alderdi substantiboei dagokienez, kontuan hartu behar da espedientea hastea eragin 

zuten gertakarietan LDLren 1. artikulua haustearen arrazoizko zantzuak zeudela, hau da, 

higiezinen bitartekaritzan aritzen diren enpresen artean akordio bat edo praktika 

hitzartu bat edo kontzienteki berdin bat izatea, antzeko kontzeptu/zenbateko bat 

kobratzeko Bilboko etxebizitzen errentamenduan, egindako kudeaketak edo 

etxebizitzaren ezaugarriak edozein izanda ere. Hau da, etxebizitzen alokairuaren 

merkatu orokorrean eragin zuzena duen merkatu bat, zeinak babes berezia merezi duen 

eragile publikoen aldetik, haren alderdi sozialak direla eta. 

Jokabide horiek arau-hauste oso astuntzat hartzen ditu LDLk, eta, beraz, bereziki 

garrantzitsua da baloratzea ea komeni den LDLk prozedura itun bidez amaitzeko 

gaitutako salbuespenezko bidea erabiltzea, gutxienez aipatutako 3 enpresen kasuan. 

43. Bide hori erabiltzea are ezohikoagoa da oraindik ere LDLren 1. artikuluan tipifikatuta 

dauden jokabideetan, baina, batzuetan, lehiaren agintaritzek, balorazio eta haztapen 

egokiak egin ondoren, kasu horietan itun bidez amaitzea ebatzi dute. 

44. LEA/AVCk bide horretatik amaitu zuen 2/2013 zehapen-espedientea (Bidasoa 

Behereko Ehorztetxeak), LDLren 1. artikuluan tipifikatutako jokabideengatik abiarazia, 

uste baitzuen inplikatutako alderdiek hartutako konpromisoak egokiak zirela merkatu 

horretako lehia-arazoak konpontzeko: 

Aurkeztutako konpromisoak onargarritzat hartzen dira. Izan ere, alde batetik, espedientea eragin 

zuten lehiaren inguruko jokabide murriztaileak ezabatzen dira, eta, bestetik, interes orokorrerako 

onura sortzen da, lehia sustatzeaz gain, erabiltzaileek ehorzketa-zerbitzuen hornitzailea 

erabakitzeko aukera erreala ere bultzatzen baita. 

Konpromiso horiek ezabatu egiten dute aseguru-erakundeak zuen eskaria desbideratzeko 

gaitasuna. Inguruko ehorztetxeek, aldi berean, konpainiari zerbitzua zein preziotan eman 

erabakitzeko informazio egokia eta nahikoa dutela ziurtatzen dute. 

Aseguru-etxeak jakinarazitako zenbatekoa, legeak baimentzen duen bezala, ehorztetxeak 

konpainiari zerbitzuak eskaini diezazkiokeen gehieneko muga izango da. Ehorztetxe guztientzat 

gehieneko muga berdina egotea pizgarri izan daiteke ehorztetxeen arteko lehia sustatzeko 

aseguru-etxeari dagokionez. Konpromisoen bidez, gainera, ez da informaziorik trukatuko 
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lehiakideen artean, aseguru-konpainiak Legeak babestutako gehieneko prezioaren baldintzak 

beteko dituen ehorztetxeak kontratatuko dituela bermatuko da, eta aseguru-konpainiak eskatzen 

zuen gutxieneko prezioaren eskakizuna desagertuko da. 

Egoera horrek gardentasuna sortzen du merkatuan, eta erabiltzaileei aukera ematen die 

kontratazio-erabakiak hartzeko (zerbitzu batzuenak edo besteenak, ehorztetxeen arabera, 

asegurua kontratatu ondoren eta aseguru bat kontratatzearen komenigarritasunaren arabera), 

haien ekintzen ondorioak behar bezala ezagututa. 

Ondoriozta daiteke aurkeztutako konpromisoek espedientea abiarazi zuten lehia-arazoak 

konpontzea dakartela, eta ondorio positiboak dituztela interes orokorrean. 

45. Modu berean, LEA/AVCk aipatutako bidetik amaitu du zehapen-espediente hau beste 

28 enpresari dagokionez, LEKen 2021eko uztailaren 28ko Ebazpenaren bidez9 eta beste 

4 enpresari dagokionez, LEKen 2021eko abenduaren 20ko Ebazpenaren bidez10. 

46. MLBNk bukatutzat eman zuen S/DC/0573/16 ZERBITZU ODONTOLOGIKOAK 

espedientea, Kontseiluak 2021eko otsailaren 9an onartutako ebazpenaren bidez. 

Espedientea LDLren 1. artikuluan sar zitezkeen gertakariengatik ireki zen eta gertakariok 

zerbitzu odontologikoak ematea zaildu zezaketen marka komertzialeko kliniken 

jokabide koordinatuak eta gomendio kolektiboak izan zitezkeen argitzea zuen helburu, 

horrek prestazio mota horiek merkatutik kanporatzea eragin baitzezakeen (Europar 

Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 1. eta. 101. artikuluen aurkakoa 

izan zitekeena). Azkenean, baina, MLBNk bukatutzat eman zuen espedientea, 

aurkeztutako konpromisoek zehapen-espedientea irekitzea eragin zuten jokabidetako 

bakoitzari lotuta identifikatutako lehia arazoak behar bezala konpontzen zituztela eta 

interes publikoa babesten zutela iritzita. 

47. Beraz, bete beharreko alderdi substantiboei buruzko azterketa egin behar da. Eta 

horri dagokionez, baloratu behar da bere horretan amaitzen ez den jokabide baten 

aurrean gaudela, eta ezin dela iritzi jokabide horrek higiezinen merkatuaren zati 

esanguratsu bati eragin dionik. Gainera, kontuan izan behar da ez LEA/AVCk ez lehiaren 

defentsarako beste agintaritza batek ez dituela aurretik ustezko arau-hausleak 

debekatutako jardunbide baten erantzule deklaratu antzeko jokabideengatik. 

48. Itun bidez amaitzeko eskaera egin dutenek proposatutako konpromisoak aztertu 

ondoren, ondorioztatzen da horiek konpontzen dituztela espedientearen xede diren 

                                                      
9 Hemen eskura daiteke: 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/363_prueba/es_def/adjuntos/363-

RESOLUCION-DE-TERMINACION-CONVENCIONAL-.pdf  

 
 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/363_prueba/es_def/adjuntos/363-RESOLUCION-DE-TERMINACION-CONVENCIONAL-.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/dictamen/363_prueba/es_def/adjuntos/363-RESOLUCION-DE-TERMINACION-CONVENCIONAL-.pdf
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jokabideen ondoriozko lehiaren gaineko ondorioak, eta, era berean, interes publikoa 

behar bezala bermatzen dela. 

49. Egia da espedientepean dauden higiezinen agentziek modu orokortuan hileko 

errenta bat kobratzea, «tokiko ohitura» batetik eratorritako erabakia izanda ere, LDLren 

1. artikuluaren aurkako jokabidea izan litekeela, operadore ekonomikoen jokabide 

kontzienteki berdin baten moduan gauzatua. 

Ildo horretan, baina, uste da enpresek aurkeztutako konpromisoak egokiak direla 

alokairuen higiezinen bitartekaritzan lehia sartzeko eta bitartekaritzaren merkatuan 

errotutako kultura batekin amaitzeko, bai kontsumitzaileen aldetik, bai eragile 

ekonomikoen aldetik; izan ere, oso errotuta dago zerbitzu horiengatik kobratu 

beharreko tarifak nahitaez bete beharreko arauditik datozen ordainsariak direlako 

ustea, nahiz eta hala ez izan. Enpresek aurkeztutako konpromisoen bidez bermatzen da 

aurrerantzean enpresa bakoitzak kobratutako tarifa enpresaren erabaki askearen 

emaitza izango dela, eta ez tradizio mugiezinena. 

50. Higiezinen bitartekaritzagatik kobratutako prezioei dagokienez aurkeztutako 

konpromisoen proposamenak, funtsean, bi aldagairen inguruan ordenatu dira: 

- Bitartekaritzaren ordainketaren arduraduna: errentariari dagokio edo 

errentatzailearen eta errentariaren artean banatzen da ardura. 

- Higiezinen bitartekaritzagatik kobratutako zenbatekoa: kopuru finkoa edo hileko edo 

urteko errentaren gaineko ehunekoa izan daiteke; kopuru finkoa eta alokatutako 

etxebizitzaren hileko errenta erreferentziatzat duen eskala baten arabera alda 

daitekeen ehunekoa. 

Eta bi aldagai horiek uztartuta, higiezinen bitartekaritza-zerbitzuek fakturazio-eredu 

desberdinak sortu dituzte, eta, ondorioz, prezioa lehia-bektore gehigarri gisa txertatu da 

merkatu horretan. 

51. Ildo horretatik, azpimarratu behar da prezioa dela kontsumitzaileek eta erabiltzaileek 

kontuan hartzen duten faktorerik garrantzitsuenetako bat kontratatu beharreko 

zerbitzuak hautatzeko orduan, eta, beraz, bektore lehiakor hori sartzeak hainbat 

abantaila ekarriko dizkie azken kontsumitzaileei; izan ere, ziurrenik, prezioak jaitsi 

egingo dira, eta, are gehiago, operadoreen zerbitzuak kalitate handiagokoak izango dira, 

eta operadoreek ahalegin handiagoa egin beharko dute bezeroak erakartzeko. Hori 

guztia azken kontsumitzaileen onerako izango da, eta, bereziki, bitartekarien bidez 

etxebizitza alokatu behar duten kolektibo ahulen onerako. 

52. Ondorioz, LEK honek uste du operadoreek tokiko ohiturarekin ez jarraitzeko 

hartutako konpromisoak, bitartekaritza-zerbitzuengatik kobratu beharreko zenbatekoa 
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ezartzeko moduari dagokionez, ezabatu egiten dituela jokabide horrek merkatuan 

sortzen dituen ondorio kaltegarriak, beste bektore lehiakor bat sartzen duela 

merkatuan, eta interes orokorraren babesa bermatzen duela. 

53. Bestalde, uste da hartutako konpromisoak erraz eta azkar ezartzeko modukoak 

direla, eta, beraz, konpromisoak ezarri ondoren merkatuan berehala izango lituzketela 

ondorioak. 

54. Gainera, uste da konpromiso horiek behar bezala zaindu ditzakeela Ikerketa 

Zuzendaritzak, nahiko erraza baita lehia-faktore hori merkatuan sartu dela egiaztatzea 

eta eragile ekonomikoek beren ordainsariak alde bakarreko enpresa-erabakietan 

oinarrituta ezartzen dituztela egiaztatzea, eta ez akordioak, kontzienteki berdinak diren 

jokabideak edo tokiko ohiturak aplikatzeagatik. 

55. Halaber, merkatu lehiakor batean azken helburuak bermatzeko, alokairuko 

higiezinen bitartekaritzako transakzio bakoitzean bezeroei jakinarazi behar zaie kobratu 

beharreko tarifak libreak direla eta ez direla horri buruzko nahitaezko arauetatik 

eratortzen. 

56. Aurreko guztiagatik, eta administrazio-eraginkortasunaren printzipioan oinarrituta, 

instrukzio-izapideak murriztea eta zehapen-espedientea ebazteko epeak laburtzea 

errazten duenez, instrukzio-egile horiek komenigarritzat jotzen dute espedientea 

amaitzea lau enpresa eskatzaileei dagokienez, itun bidezko amaieraren bidez. 

VI. LEK-EN EBAZPENA 

LEHENENGOA: LEA/AVC 363-SAN-2019 zehapen-prozeduraren itun bidezko amaiera 

erabakitzea, izaera loteslearekin, Lehiaren Defentsari buruzko 15/2007 Legearen 52. 

artikuluan aurreikusitakoaren babesean, enpresa hauei dagokienez: BI-WOTER 56, SL, 

INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO, SL, URBEGES ADMINISTRACIÓN DE 

COMUNIDADES, SL eta lokal berean subrogatuta dagoen INMOBILIARIA URBEGES, S.L.  

Horretarako, kontuan hartzen dira enpresa horiek proposatutako konpromisoak –

ebazpen honen I. eranskinean jasota daude–. 

BIGARRENA: Konfidentzialtzat jotzea enpresek hartutako konpromisoak jasotzen 

dituzten eranskinak, enpresen merkataritza-informazio sentikorra jasotzen baitute, 

besteak beste, aplikatu beharreko ordainsariak; espedientean interesa duten alderdi 

guztiei aplikatuko zaie konfidentzialtasuna, MLBNri izan ezik, operadoreen artean 

informazio sentikorra trukatzea saihesteko. Eta ordainsari horiek jasotzen dituzten 

eranskinei dagokienez, 15. pieza bananduta formalizatzeko agintzea.  
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HIRUGARRENA: Hitzartzea aipatutako enpresek bete egingo dituztela ebazpen honen I. 

eranskinean jasotako konpromisoen proposamenean ezarritako betebeharrak, itun 

bidez amaitzeko akordioa behar bezala beteko dela ziurtatzeko.  

LAUGARRENA: Enpresei agintzea Ikerketa Zuzendaritzara bidal ditzatela Bilboko 

egoitza-alokairuagatik higiezinen bitartekaritza-zerbitzuek beren bezeroei 2023ko 

urtarriletik 2025eko urtarrilera bitartean egiten dizkieten faktura guztien kopiak. 2023ko 

urtarriletik 2024ko urtarrilera bitarteko fakturen kopiak 2024ko ekainaren 30a baino 

lehen aurkeztu beharko dira, eta, 2024ko urtarriletik 2025eko urtarrilera bitartekoak, 

2025eko ekainaren 30a baino lehen. 

BOSGARRENA: Era berean, enpresei agintzea itun bidezko amaiera honen xedearekin 

zerikusia izanik egiten dituzten higiezin-bitartekaritzako kontratu guztietan, bezeroei 

jakinarazi behar dietela kobratu beharreko ordainsariak ez daudela nahitaez bete 

beharreko arauetan ezarritako tarifen mende, eta, beraz, libreki zehaztu behar direla.  

SEIGARRENA: Itun bidezko amaiera honetan enpresek aurkeztutako konpromisoek hiru 

(3) urteko aldi baterako irismena izango dute, eta, ondoren, haien tarifa-araubidea 

aldatu ahal izango da; nolanahi ere, tarifa horrek lehia-araubidean jardun beharko du 

higiezinen bitartekaritzaren prezioak eta komisioak zehazteari dagokionez. 

ZAZPIGARRENA: Konpromisoak ez betetzea arau-hauste oso astuntzat joko da, Lehiaren 

Defentsari buruzko Legearen 62.4 c) artikuluan eta Lehiaren Defentsarako 

Erregelamenduaren 39.7 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, zeinak zehapen-

espediente bat hastea ekar bailezake, bai eta hertsapen-isunak jartzea ere, betetzen 

dela ziurtatzeko. 

ZORTZIGARRENA: Ikerketa Zuzendaritzari ematea itun bidezko amaieraren adostasuna 

zaintzeko ardura, eta, ondorioz, lortutako konpromisoena eta ezarritako obligazioena 

ere bai. 

Jakinaraz bekie ebazpen hau LEA/AVCren Ikerketa Zuzendaritzari, MLBNko Lehiaren 

Zuzendaritzari eta interesdun guztiei, eta adieraz bekie Ebazpen honek administrazio-

bidea amaitzen duela, eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ipin dezaketela EAEko 

Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, 

jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. 
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VII. I. eranskina: BI-WOTER 56, S.L ENPRESAREN 

KONPROMISOEN PROPOSAMENA 

Tarifak: Bi-Woter 56, SL (Engel & Volkers) etxebizitza alokairuan izateko 

 Hileko alokairuaren azken prezioaren araberako segmentazioa 

o 1. mota: 1.000,00 euro baino gutxiago 
o 2. mota: 1.000,00 eta 1.499,00 euro bitartean 
o 3. mota: 1.500,00 eta 1.999,00 euro bitartean 
o 4. mota: 2.000,00 euro baino gehiago 

 Tasa bakoitzerako ordainsariak (urteko errentaren gainean kalkulatutako %) 

o 1. mota: % 7 errentatzailea, % 7 errentaria 
o 2. mota: % 8 errentatzailea, % 8 errentaria 
o 3. mota: % 9 errentatzailea, % 9 errentaria 
o 4. mota: % 10 errentatzailea, % 10 errentaria 

(Zenbateko horiei dagokion BEZa gehitu beharko litzaieke) 

Ordainsariak modu pertsonalean negoziatuko dira jabe anitzeko bezeroekin edo 

inguruabar bereziekin, errentatzailearena zein errentariarena, baita alokairu-

kontratuaren xede den jabetzarekin ere. 

Kudeaketa esklusiboa bada, zerbitzu hauek sartzen dira: 

• EB-k ematea eta erregistratzea 
• Argazki-erreportaje profesionala 

Kudeaketa ez bada esklusiboa, kanpoko laguntzaileek ematen dituzte zerbitzu horiek, 

eta bezeroari zuzenean fakturatzen dizkiote, prezioan gu sartu gabe. 
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VIII. II. eranskina: INMOBILIARIA CENTRAL SAN INAZIO, S.L.-REN 

KONPROMISOEN PROPOSAMENA 

Etxebizitza edo lokal baten errentamendu-kontratuetako bitartekaritza-kasuetan, 
INMOBILIARlA CENTRAL SAN INAZIO, S.L.-k fakturatuko dituen ordainsari profesionalak 
hileko errenta baten zenbatekoaren % 90 izango da, mila euro gehienez (1.000 €), (BEZik 
gabe). 
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IX. III. eranskina: URBEGES ADMINISTRACIÓN DE 

COMUNIDADES, S.L. E INMOBILIARIA URBEGES, S.L.-REN 

KONPROMISOEN PROPOSAMENA 

Ordainsari hauek kobratuko dizkio INMOBILIARIA URBEGES, S.L.-k maizterrari: 

300 euroko zenbateko finkoa kontratua idazteagatik. 

Zenbateko finko horri alokairuaren urteko kuota baten zenbatekoaren % 4 gehituko 

zaio. 


