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Hitzaurrea

Elkarlaneko ekonomia joera globala da eguneroko jarduera ekonomikoan, eta fenome-
no berria den aldetik, negozio-eredu berriak aztertu behar dira, eta, era berean, eredu 
horiek nola bateratu daitezkeen indarrean dauden mekanismo juridikoekin.

Azken urteotan, erabilera turistikorako etxebizitzen (ETE) sektore berria etengabe haz-
ten ari da. Lehiaren Euskal Agintaritza / Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) 
erakundeak lehian eta erregulazio onaren printzipioetan oinarrituta landu du gaia, eta 
gainera, gai horri buruzko informazio-txosten batzuk egin ditu, esaterako:

Bilboko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa xehatuari buruzko txostena, 
ostatu turistikoaren erregulazioari dagokionez (LEA/AVC proiektua, 251-SUST-2017 
zenbakia).

Etxebizitza turistikorako hirigintza erabilera eta ohiko etxebizitzako gelak erabilera
turistikorako alokatzea arautzen duen Donostiako ordenantzari buruzko txostena 
(LEA/AVC proiektua, 250-SUST-2017 zenbakia).

Erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako gelei buruzko Dekre-
tuaren gaineko txostena (LEA/AVC proiektua 269-ARAU-2018 zenbakia).
 

Euskadin, ETEak erkidego, udal… mailan arautzeko gaia puri-purian dago, eta lege-espa-
rru egokiaren mugak oraindik zehaztu gabe daude. Hori dela eta, LEA/AVC erakundeak 
egokitzat jotzen du etxebizitza turistikoen egoerari buruzko azterketa bat egitea, Eus-
kadin jarduera ekonomiko horren erregulazio eraginkorra sustatzeko, eta, aldi berean, 
beharrezkoak ez diren mugak ezabatzeko, betiere kontuan hartuta lurralde bakoitzean 
gertatzen diren kanpo-efektuak.

Sektorearen de� niziorik ez dagoela identi� katu dugu, baina argi eta garbi dago erre-
gulatu beharra dagoela, erregulazio eraginkortasunaren printzipioetan eta etengabeko 
berrikuspen prozesuan oinarrituta, merkatuen eboluzio azkarrari egokitzeko. Era berean, 
LEA/AVCk uste du araudiek lurralde bakoitzaren egoera eta errealitatea hartu behar 
dituztela kontuan.

Bestalde, LEA/AVCk munduko hainbat hiritako egoeren analisi konparatiboa egiten du 
(Paris, Londres, Berlin, New York, etab.); hiri horiek guztiek baldintza edo betekizun des-
berdinak jasotzen dituzten araudiak dauzkate indarrean. Nazioarte-mailako azterketatik 
ondorioztatzen da ETEen arloko (eta elkarlaneko ekonomian, oro har) zerga-araubideak 
izaera eragilea eta funtsezkoa duela eta gai horren inguruan hausnarketa egin beharra 
dagoela. Gainera, azterketak praktika egokien katalogo bat identi� katzen du, gomendio 
gisa, ETEen arloko eskumena duten administrazio publikoek kontuan har dezaten.

LEA/AVCn espero dugu azterketa hau baliagarria izatea jarduera ekonomiko berri horre-
tarako testuinguru egoki bat, lehiaren ikuspuntutik, identi� katzen laguntzeko.

Alba Urresola
LEA/AVCko Presidentea
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Helburua

Azterketa honek erabilera turistikorako etxebizitzen erregulazioaren praktika egokia-
goak aztertu eta analisi konparatibo bat egin nahi du, honako hau argitzeko: euskal 
hiriburuetako hirigintzako plangintzarako beharrezko udal araudietan mugaren bat (ez 
beharrezkoa eta neurriz kanpokoa) jasotzen den erabilera turistikoko etxebizitza eta 
etxebizitza partikularretako logelen alokairurako. Horrela, lehiaren ikuspuntutik, kalitate 
handiagoko administrazio-erregulazio eta -jarduketak lortuko dira kasu bakoitzean.
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Aurrekariak 3
Azken urteotan, turismoa sektore estrategiko gisa egituratzen ari da, eta Euskadiko 
jarduera ekonomikoan gero eta garrantzitsuagoa da. Ildo horretan, funtsezkoa da 
sektorea eta bere lehiakortasuna � nkatzen laguntzea, eraginkortasunaren, ekoizgarri-
tasunaren eta, azken � nean, kontsumitzaile eta erabiltzaileen onerako.

Gaur egun, udalerriek hirigintza eta ingurumen arloko eskumenak dituztenez (esta-
tuaren eta autonomia erkidegoen legeriarekin bat), hirigintzako erabileren udal-arau 
ugari daude, egon dauden eraikinetan gauzatu daitezkeen merkataritza- edo zerbi- 
tzu-jarduerak zehazten dituztenak. 

Alokairu turistikorako etxebizitzen kasua da hau. Etxebizitza horien arauketa desberdi-
na da udalerri bakoitzean; adibidez, udalerri batzuetan debekatuta daude (enpresa-as-
katasunaren edo lehiaren eskubidearen kontra dago hori), eta beste batzuetan, berriz, 
ez dago erregulazio zehatzik.

Gaur egungo egoera, neurri handi batean, azken urteotan sektoreak izan duen hazkun-
de azkarrak eragin du, eta beraz, arlo horretan erregulazio hasiberria daukagu. Interne-
ten ondorioz garatu diren aurrerapen teknologikoei esker, operadore berri ugari sartu 
dira turismoaren sektorean, eta erabilera turistikorako etxebizitza eta logelak (ETE) 
eskaintzen dituzte eta ostalaritzako establezimenduen eskaintza tradizionalarekin le-
hiatzen dira. 

Hedabideetan puri-purian dago ETEen gaia, baina beste inguru batzuetako arazoak eta 
ikuspegiak azaltzen dira, tokiko berezitasunak kontuan hartu barik.

Errealitate honen aurrean gizarteak eman dituen erantzunak era askotarikoak izan 
dira; ETEen eskatzaileek berehala onartu dute eta operadore tradizional batzuk guztiz 
aurka jarri dira.

Testuinguru horretan, administrazioa ere inplikatuta dago, eta lehen esan dugun mo-
duan, eredu horretarako erregulazioak sustatu ditu, eta zenbaitetan, ongizate oroko-
rrean eragina izan dezaketen lehiaren murriztapenak sartu ditu.

Gaur egun arte, Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA/AVC) kasu desberdinei buruzko 
txostenak egin ditu, esaterako: Turismoaren Legearen aurreproiektua; Bilboko Udalaren 
hirigintza arloko aldaketa; Etxebizitza turistikorako hirigintza erabilera eta ohiko etxebi-
zitzako gelak erabilera turistikorako alokatzea arautzen duen Donostiako ordenantzari 
buruzko txostena; Erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako gelei 
buruzko dekretuaren proiektua.

Ildo horretan, nabarmendu behar da erregulazio berriak ebidentzia nahikoan oinarri-
tuta egon behar direla eta Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE), eta, bereziki, EAEko 
hiriburuetako herritarren interes orokorrari erantzun behar diotela. Hori dela eta, 
azterketa honen ondorioak aztertutako hirien datu zehatzetan oinarritzen dira, 
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kontuan hartuta errealitate desberdinak daudela eta tratamendu desberdinak izan     
ditzaketela. 

Horretarako, azterketa honek berrikuspen juridiko eta ekonomikoa eta lehiari buruzkoa 
egiten du behean adierazten diren gaien inguruan:

EAEko turismoaren eta etxebizitzen ezaugarri nagusiei eta erabilera turistikoko etxebi-
zitzek haietan duten eraginari buruzko azterketa.

Erabilera turistikorako etxebizitzak arautzen dituen arau-esparruaren analisia eta 
elementu nagusiei lotutako erregulazioaren azterketa (etxebizitza, plataforma digita-
lak, pareen arteko lankidetza, etab.) 

Araudia ikuspuntu desberdinetatik aztertu da: Europa mailako (Europako Kontseiluaren 
komunikazioa eta Parlamentuaren ebazpena, zuzentarauak.), estatukoa (Konstituzioa, 
arlo hori arautzen duten legeak…), autonomia erkidegokoa (turismoaren legea, etxebi-
zitzei buruzko dekretua…) eta toki-mailakoa (hiri bakoitzaren ordenantzak).

Euskadiko turismoaren sektorearen analisia, eskaintzari (erabilera turistikorako 
ostatuak eta etxebizitzak) eta eskaerari dagokionez (sarrerak, egonaldiak…), ba-
tez ere, EAEko 3 hiriburuetan.

Euskadiko etxebizitzen analisia, bi ikuspuntutatik: eskaintza (etxebizitzen 
kopurua, etxebizitza hutsak, araubidea, prezioa) eta eskaera (erkidegoaren egoe-
ra soziodemogra� koa, etxebizitza-beharrizanak…) 

ETEek turismoan eta etxebizitzetan duten eraginaren analisia; onurak eta 
kanpo-efektuak.  

Plataforma digitalak ostatu turistikoa bizkortzeko tresna gisa. 

Turismoa eta etxebizitza EAEn, ostatu turistikoaren alokai-
ruan eta plataforma digitalen erabileran oinarrituta

Etxebizitza partikularren erabilera turistikoa arautzen duen 
araudia 

A

B

C

D
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Erabilera turistikorako etxebizitza partikularren alokairuei aplikatu beharreko arau-
diaren analisia, eta araudi horiek estatuko, Europako eta nazioarteko hiriburuetan 
dituzten elementu interesgarri nagusiei buruzko analisia. 

Aztertutako elementu batzuk EAEn aplikatu litezke, hala nola lizentziak eta baime-
nak, errentariari eskatutako baldintzak eta mugak, zoni� katzea, aplikatzen den zer-
ga-araubidea, kontrol-eredua…

Benchmark hori hiri hauetan egiten da: Bartzelona, Paris, Londres, Berlin, New York eta 
San Francisco.
Era berean, arreta jartzen da EAEko erronka berdina duten hiri batzuetan eta ezarritako 
neurrietan (Stockholm, Helsinki…)

Benchmark: Zenbait hiriburutako erreferentzia- ereduak 
eta -araudiak aztertzea 
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Alokairu turistikoak, garapen ekonomikorako 
elementu bat iraunkor bihurtzeko erronka4

Ostatu turistikoak ohikotasunez ostatu-zerbitzu turistikoa modu profesionalean, 
prezio bat ordainduta eta aldi baterako ematen duten establezimenduak dira (os-
tatu hartu duen pertsonak ez du bizitokia aldatzen eta urtebete baino gutxiagoko aldi 
baterako dela ulertzen da).

Establezimendu desberdinak daude izaera eta ezaugarrien arabera: ezaugarri arkitek-
tonikoak, kokalekua (hiria, hondartza, landa-ingurunea…), hartzaileak, eskaera mota 
(kultura, kirola, ongizatea eta osasuna…), prestazioak eta zerbitzuak, logela-kopurua, 
ustiapen-araubidea, jabetza…

Ezaugarri horien arabera, ostatu turistikoak establezimendu mota desberdinetan sailka 
daitezke, jarraian ikusten den bezala: 

1.ilustrazioa: Ostatu hartzeko establezimenduen sailkapena 

4.1 Ostatu turistikoaren kontzeptuari buruzko sarrera 
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Hotel-establezimenduak: Publiko orokorrari ostatu-zerbitzua ematen dioten 
instalazioak dira. Zerbitzu osagarriak izan ditzakete edo ez, eta lege honetan eta 
erregelamenduz ezartzen diren betekizunak bete beharko dituzte. Talde hauetan 
sailkatzen dira hotel-establezimenduak: hotelak (hotelak eta apartamentu-hote-
lak) eta pentsioak. 

Apartamentu turistikoak: Ostatu-unitatez osatutako establezimenduak dira, 
ustiapen-unitate enpresarialaren printzipioaren pean kudeatutako multzo in-
dependente gisa eskaintzen direnak; aldi baterako ostatua ematen dute, profe-
sionaltasunez eta ohikotasunez. Establezimendu hauetan ostatatzeak ez dakar 
egoitza-aldaketarik erabiltzailearentzat.

Kanpinak: Aldi baterako ostatu-zerbitzua ematen duten establezimenduak dira, 
behar bezala zedarrituta dauden lur-eremuetan daudenak. Establezimendu ho-
riek prestatuta daude oporrak edo turismoa egiteko helburuarekin aire librean bizi 
nahi duten pertsona-taldeak ostatatzeko, dela ostatu mugikorretan, esaterako, 
kanpin-denda, karabana, autokarabana, denda-orga, etxe mugikorrak edo erraz 
mugi daitezkeen antzeko elementuak.

Nekazaritza-turismoa eta landetxeak: Nekazaritza-turismoa ostatu-zer-
bitzu turistikoak prezio bidez eskaintzean datzan turismo-jarduera da,                    
sukaldaritza-zerbitzuekin edo halakorik gabe. Zerbitzu horiek nekazari eta abel- 
tzainek eskaintzen dituzte, nekazaritzako ustiategietan integraturiko baserrietan. 
Landetxeak landa-inguruneko establezimenduak dira, ingurune horretako arki-
tektura bereizgarria duten eraikinetan prezio bidezko ostatu-zerbitzuak ematen 
dituztenak, sukaldaritza-zerbitzuekin edo gabe.

Aterpetxeak: Logela kolektibo edo ohe askoko logeletan ostatu-zerbitzuak es-
kaintzen dituzten establezimenduak.

Erregelamenduz ezartzen diren beste establezimendu batzuk: unibertsita-
te-egoitzak, ikasle-egoitza nagusiak, zuhaitz-etxeak, etxe gurpildunak…

Ostatu mota: etxebizitza osoa, logelak eta logela partekatua. 

Eskaintza: etxebizitza urte osoan alokatzen den ala ez (egun edo aste jakin 
batzuetan). Urte osoan alokatzea jabearen jarduera ekonomiko zehatz batekin 
lotuta egon daiteke: jabeak bere kudeaketa eta egoitza-alokairua eskualdatzea.

Aurreko guztiaz gain, kontuan hartu behar dira erabilera turistikoko etxebizitzak eta 
erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logelak.

Erabilera turistikorako etxebizitzak (ETE) mota askotakoak dira eta alderdi hauen arabe-
ra sailka daitezke: 

A

B

C

D

E

F
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Jabea ETEen iragarkietan (multilistings) agertzeak korrelazio positiboa izan 
dezake enpresa-jarduera baten kudeaketari dagokionez, eta ez hain korrelazio 
handirik egoitza ETE horretan ezartzeari dagokionez. 

Jarduera: okupazio-tasa, urteko gau-kopurua, erreferentziak eskuratzea, hileko 
diru-sarrerak, diru-sarrerak etengabe edo noiz behinka jasotzea…

Ezaugarri horietatik abiatuta (diru-sarrerak, alokairu egunak…) atalaseak ezar daitezke, 
jarduera profesionala  dagoen ala ez zehazteko1. 

Etxebizitza bat erabilera turistikorako (aldi baterako eta/edo urte bete baino gutxia-
gorako) eta erabilera iraunkorrerako alokatu daitekeenez, alderdi bi horien ezaugarriak, 
egoera eta EAEn duen eragina hartu behar dira kontuan.

Turismoari dagokionez, Euskadiko eskaintza eta eskaera turistikoaren egoera eta ebo-
luzioa aztertzen dira jarraian. Euskadiko eskaintza eta eskaera turistikoaren hazkundea-
ren indizeak etengabeak dira, eta horrek eragin nabarmena du ostatu alternatiboen 
erabileran. Hala ere, Euskadin ostatu turistikoak erronka hau dauka: sektorearen lehia 
askea bermatzea eta haren iraunkortasuna zaintzea.

Horretaz gain, etxebizitzen alokairu turistikoak, jarduera ekonomikoa bada ere, eragina 
izan dezake etxebizitzen merkatuan, etxebizitzak neurririk gabe garestitzea eta herri-
tarrek etxebizitza erostea oztopatu ahal duelako. Hori dela eta, hurrengo kapituluetan 
gai horretaz hitz egingo da, bai eta etxebizitza turistikoak ohiko etxebizitzan izan de-
zakeen eraginaz ere. 

Ildo horretan, etxebizitzaren analisiari buruzko atalean aipatzen den bezala, EAEn ba-
daude alokairuaren merkatura eraman daitezkeen etxebizitza huts asko. Hala ere, 
mugimendu horrek bi errentamendu mota eragin dezake: etxebizitzen ohiko errenta-
mendua edo erabilera turistikorako errentamendua.

EAEko biztanleen eboluzioa eta egoera kontuan hartuta (biztanleriaren zahartzea, 
etxebizitza bakoitzeko pertsona-kopurua murriztea, gazteen emantzipaziorako ozto-
poak…), beharrezkoa da egoera aztertzea eta sistema osoaren iraunkortasunerako 
neurriak zehaztea.

4.2 Turismoa eta etxebizitza Euskadin

1   Europako Batzordea (2016): “Jarduerak erregulatzeko, elkarlaneko plataformen bidez eta noiz behinka adituen arteko zerbitzuak eskaintzen dituzten partiku-
larrak ez dira zerbitzu profesionalen emaile gisa tratatu behar. Aurrera egiteko modu egoki bat izan daiteke atalaseak ezartzea (ziur aski, sektorearen arabera), 
haien arabera ezartzeko noiz den jarduera bat adituen arteko jarduera ez profesionala”.
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4.2.1 TURISMOA EAEN

4.2.1.1 Turismoaren eskaera EAEn

2017an, 3,5 milioi turista inguru etorri ziren Euskadira, hau da, 2016an baino 100.000 
turista gehiago (% 4,4 gehiago) eta hazkundea 2011n baino % 21 handiagoa. 3,5 milioi 
horietatik, 2,9 milioik Euskadiko hotel-establezimenduetan hartu zuten ostatu (%83k 
Euskadin igaro zuten gaua), eta 2,8 milioik 2016. urtean.

Sarreren hazkunde orekatua hiru euskal lurraldeetan: Bizkaia da turista gehien      
hartzen duen lurraldea (1,4 milioi 2017an), ondoren Gipuzkoa (1,1 milioi), eta azkenik, 
Araba (0,4 milioi). 

1. irudia: Sarrera-kopuruaren eboluzioa lurralde historiko bakoitzean eta Euskadi osoan (milaka sarrera 2013-
2017)2 

Euskadiko okupazio-tasari dagokionez, 2017an batez besteko okupazioa % 54 izan da; 
Gipuzkoan % 56 eta Araban % 49. Euskadiko okupazio-tasa hori errekorra da, gau-
kopurua bezala (5.635.712 gau 2017. urtean), eta aurreko urteetako okupazio-tasa baino 
askoz ere altuagoa (2013an EAEko okupazio-tasa % 43 zen).

2   Eustat. Turismo-establezimendu hartzaileen inkesta 

3413 62 386 4024 28

1.145
1.141

1.249
1.342

1.414

882 922
1.002

1.093
1.099

2.368
2.425

2.637
2.837

2.940

Araba Bizkaia Gipuzkoa Euskadin, guztira
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EAEko turismoa joerak aldatzeko prozesu baten dago, eta barnealdeko (hiriburuetako 
eta kostaldeko turismoa ez dena) establezimenduetako turismoa hazten ari da; horrek 
esan nahi du landa-inguruneko ostatuak edo hotelen ostatu alternatiboak gehiago 
erabiltzen direla, eta sasoi zehatz batetik kanpo, hau da, sasoi guztietan erabiltzeko 
joera dagoela.

Bizkaiko Turismoaren Behatokiak 2016an egindako inkesta baten datuen arabera,         
Bizkaian bidaiarien % 64k ohiko establezimenduetan (hotelak eta hostalak) hartu zu-
ten ostatu, % 9,2k aterpetxeetan, eta % 8,3k pareen artean alokatutako apartamen-
tuetan (erabilera turistikoko etxebizitzak).

1.taula: Bizkaiko 2016. urteko ostatuen banaketa, establezimendu motaren arabera.

Hotela 416 % 51,7

63 % 7,8

103 % 12,8

49 % 6,1

5 % 0,6

74 % 9,2

14 % 1,7

4 % 0,5

67 % 8,3

7 % 0,9

2 % 0,2

Hiriko hostala

Aterpetxea

P2P apartamentuak

Kanpina

Hostala

Pentsioa

Landatxea

Apartamentu turistikoa

Autokarabanaren aparkalekua

Landa-turismoa

ESTABLEZIMENDU-MOTA ZEHAZTU 

ESTABLEZIMENTUA

GUZTIRA   804   % 100

n %

3  Eustat
4  Bizkaiko Turismoaren Behatokia, 2016

2. irudia: Okupazioaren eboluzioa (plaza-kopurua) lurralde historiko bakoitzean eta EAEn (%, 2011-2017)3 
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Araba Bizkaia Gipuzkoa Euskadiko batezbestekoa
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Behatokiak ezartzen duenez, ostatu alternatiboak (P2P apartamentuak, kanpinak …), 
aukeratzeko lehenengo arrazoia prezioa da (% 61), eta bigarrena, erosotasuna (% 17,8).

3. irudia: Bizkaian 2016. urtean ostatu alternatiboak aukeratzeko arrazoiak (%)5

Sektorea urte-sasoi zehatz batean kokatzeari dagokionez, gaur egun alde handia 
dago hilabete batetik bestera (2017ko urtarrileko okupazioa % 30,9 zen, eta abuztuan           
% 77,7). Gainera, ekitaldi garrantzitsuen garapena dela eta, okupazio-tasarik handie-
nak beste sasoi batzuetan gertatzen dira, hileko batezbestekoak direnez gra� koan ageri 
ez arren. 

4. irudia: EAEko hotel-establezimenduen okupazio-mailaren eboluzioa hilabetearen arabera (%)6

 5  Ibidem
 6  Eustat: Establezimendu turistiko hartzaileen inkesta
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Jatorriari dagokionez, bisitari guztietatik, turista espainiarrak % 6 inguru dira, 2016. 
urtean baino % 1,5 gehiago (1,74 milioi). Hala ere, nazioarteko sarrerak gero eta gehiago 
dira: 2011. urtean sarrera guztien % 32,4 bakarrik ziren nazioarteko bisitarienak, eta 2017. 
urtean % 40,5 (1,19 milioi).

5. irudia: Espainiako eta atzerriko sarrerak EAEko hotel-establezimenduetan7

  7  Ibidem
  8  Eustat, Turismoaren satelite-kontua, 2016 (a)
  9  EIN, 2016.

4.2.1.2 Turismoak EAEri egiten dion ekarpen ekonomikoa 

2016. urtean, jarduera turistikoak % 6,1eko ekarpena egin zion EAEko barne-produktu 
gordinari8, aurreko urtean baino hamarren bat gehiago eta 2010. urtean baino 0,7 ge-
hiago. Ehuneko hori oraindik oso urrun dago Espainiako 2016. urteko ehunekotik (% 11,2), 
2015ekoa baino 0,3 gehiago eta 2010. urtean baino puntu bat gehiago. 

Lurraldeen arabera, turismoa garrantzitsua da, batez ere, Gipuzkoan, eta barne-pro-
duktu gordinaren % 7,7 da (Bizkaian % 5,3 eta Araban % 5,2). Hala ere, turismoko 
gasturik handiena Bizkaian da, hain zuzen ere, EAEko % 44,3 (4.299.288 €), ondoren 
Gipuzkoan (% 41,9), eta azkenik, Araban (% 13,8). 

Eustaten datuetan oinarrituta, azken urteotan EAEko turismoko gastua etengabe igo 
da, eta nabarmentzekoa da 2015etik 2016ra izan duen % 4,4ko hazkundea (4.119 milioi 
2015ean eta 4.299 milioi 2016an). 
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6.irudia: EAEn turismoaren gastuaren eboluzioa eta turismoa BPG-ari egindako ekarpena10 

7.irudia: Turismoaren sektoreko enpresen eta langileen kopurua eta ekonomia osoan duten portzentajea, 
2017an eta lurraldearen arabera11

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren 2017ko ekainaren 30eko datuen arabera, 
EAEko turismoaren sektoreak enplegua ematen die 75.179 pertsonari (EAEko langileen 
% 8,53), 9.845 enpresatan. 

Bizkaia da sektoreko enpresa eta langile gehien duen lurraldea, baina sektoreak Gi-
puzkoan dauka garrantzi gehien (enpresen % 15,8 eta langileen % 9,4 turismoaren 
sektorekoak dira).

10  Eustat. Turismoaren satelite-kontua
11  Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia. 2017ko ekainaren 30
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Azken � nean, BPG-an duen eragina barne hartuta, turismoa sektore estrategiko gisa 
egituratzen da eta gero eta garrantzitsuagoa da EAEko ekonomia jardueran, zeina 
industria sektore indartsuan oinarritu den beti. 

Horrela, bada, turismoa � nkatu eta turismoaren lehiakortasuna hobetzeko, lehia 
mugatzen ez duen erregulazioa eduki behar da, eraginkortasunaren, produktibita-
tearen, eta, azken � nean, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen onerako.

4.2.1.3  Eskaintza turistikoa EAEn

Turismo arloko operadore edo enpresa askok ematen dute ostatu turistikoaren zerbitzua, 
Turismoaren 13/2016 Legearen kali� kazioaren arabera12. Atalaren sarreran esandakoaren 
arabera, enpresa horien artean honako hauek sartzen dira:   

4.2.1.3.1 Hotel-establezimenduak

2017an, EAEko hotelen eskaintza 576 establezimendukoa izan zen (2011n baino % 9 
gehiago), 28.491 plaza eguneko13. Plaza horien % 61 hiru, lau eta bost izarreko hotelen 
% 20an daude (117 hotel).

EAEko hotel eta pentsioen % 49 Gipuzkoan daude (283), eta eguneko plazen % 47 
(13.522) Bizkaian eskaintzen dira. Aipagarria da 2014tik 2017ra izar bateko eta biko es-
tablezimenduen eta pentsioen kopuruak gora egin duela: Gipuzkoan 38 eta Bizkaian 15 
gehiago daude. 

8. irudia: EAEn irekita dauden establezimenduen eta hoteletako plazen kopuru osoa (2017)14 

Ostatu-establezimenduak: hotel-establezimenduak, kanpinak, landetxeak, neka-
zaritza-turismoko etxeak, apartamentu turistikoak, aterpetxe turistikoak… 

Erabilera turistikorako etxebizitzak eta erabilera turistikorako etxebizitza partiku-
larretako logelak.

12   13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Turismoarena. EHAA, 152 zk., 2016ko abuztuaren 11koa. 13/2016 Legeak, aurreko legeak ez bezala (6/1994 Legea, Turismoa anto-
latzekoa), ETEak, besteak beste, sartzen ditu ostatu emateko empresa turistikoen artean. 
13  Eustat, azken datuak 2018ko maiatzekoak dira. 
14  Eustat, 2017
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Era berean, establezimendu horien % 44 hiriburuetan dago, eta gainera, hiriburu horie-
tan pilatzen da eguneko plazen % 58.

Establezimendu gehien duen hiriburua Donostia/San Sebastián da (EAEko establezi-
menduen % 24 eta plaza guztien % 20); hala ere, hiri txikiagoa denez, plaza-kopuru 
handiena Bilbon kokatzen da: EAEko eskaintzaren % 28 eta establezimenduen % 13. 
Azkenik, EAEko hotel eta pentsioen % 7 eta plaza guztien % 10 Vitoria-Gasteizen dago.

2017. urtean, EAEn logelen batez besteko prezioa 85,19 € izan da, aurreko urtean baino 
% 5 gehiago. Okupazio-mailaren hazkundearekin batera, logela bakoitzeko batez bes-
teko eguneko  diru-sarrerak 55,75 € izan dira, 2016an baino % 7 gehiago15, Estatuaren 
sarreren batezbestekoarekin bat (58,7 €).

Hiriburuetan, diru-sarrera eta prezioetan alde handia dago: Estatuko zenbatekorik han-
dienak Donostia/San Sebastián eta Bartzelonakoak dira (2017ko batez besteko prezioa 
128 euro inguru da), Bilbo Espainiako batezbestekotik hurbil dago eta Vitoria-Gasteiz 
batesbestekotik beherago. Dena dela, diru-sarrerek goranzko eboluzioa adierazten dute, 
prezioen gorakadaren eta okupazio handiagoaren ondorioz. 

 

9. irudia: Prezioak, batez besteko diru-sarrerak eta okupazio-maila 2017an16 

Prezioak

15   Logela bakoitzeko eguneko batez besteko diru-sarrera hotel-establezimenduen okupazioaren araberakoa da, eta horrela kalkulatzen da: batez besteko 
diru-sarrera = batez besteko tarifa * Logelen okupazio-maila. 
16  Exceltur, Espainako turismo-destinoen errentagarritasunaren eta enpleguaren barometroa, 2017

0

20

40

60

80

100

120

140

Batez besteko tarifak eta
diru-sarrerak (2017) (€) Okupazio-tasa (%)

Madri artzelona Espainiako
batezbestekoa

95,8

72,4

128,2

101,5

87,3

58,7

84,2

61,9  

91,6

128,3

60,7

38,6

%76

%67,30
%72,60 %72

%64

%79,20

Batez besteko tarifa Batez besteko diru-sarrera Okupazioa

l B Vitoria-Gazteiz

% 90

% 80

% 70

% 60

% 50

% 40

% 30

% 20

% 10

% 0

Donostia/
San Sebastian

Bilbao



18

4.2.1.3.2  Ostatua erabilera turistikoko etxebizitzetan eta logeletan 

ETEak hauek dira: plataforma digitalen bitartekotzaren pean dauden erabilera turisti-
koko etxebizitza eta erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logelak.

Gaur egun ez dago ETEen eskaintza kuanti� katzeko estatistika o� zialik; hala ere, beste 
datu-iturri batzuk erabili dira analisia egiteko, zehazki, Eusko Jaurlaritzaren “EAEn era-
bilera turistikoko etxebizitza eta logelen eskaintza klandestinoari buruzko azterlana” 
(2017) erabili da azterketa honetarako, datu eguneratuak, zehatzak eta sakonak era-
biltzen dituelako; hala ere, kasu batzuetan beste iturri batzuk erabiltzen dira, esaterako, 
udalarenak, ostatu-plataformenak edo aurreko azterlanenak. 

Gaur egun, hiru ostatu-plataforma nagusiek (Airbnb, HomeAway eta TripAdvisor), 
4.676 iragarki17 (listings) eta 3.648 ETE daukate. Iragarki horietatik, % 56k ez dauka 
erregistro-zenbakirik eta klandestinotzat jotzen dira (2.049 etxebizitza)18. 

Jarraian aurkeztuko den bezala, Airbnb da plataformarik erabiliena eta iragarkien19   
% 60 baino gehiago dauka; ondoren, HomeAway (% 20) eta azkenik, TripAdvisor (% 20).

10. irudia: Erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen P2P plataformetako iragarkien kopurua EAEko hiru 
lurraldeetan (2017)20

Gipuzkoa da iragarki gehien argitaratzen dituen lurraldea (3.257 iragarki), EAEn argita-
ratutako iragarki guztien % 69,6. Bizkaian 1.111 iragarki argitaratzen dira (EAEko iragarki 
guztien % 23,8), eta Araban 308 (EAEko % 6,6)21 .

Eskaintza guztietatik, % 22 bikoiztutako etxebizitzenak dira. Horrela, 2017an 3.648 
iragarki bakar (etxebizitza bikoiztu gabe) egon ziren EAEn (16.480 plaza).                     
Gipuzkoa berriz ere, turismoko lurralde nagusia da, iragarki bakarren % 65,5ekin;          
horren ondoren Bizkaia (% 26,9), eta gero Araba (%7,6). Udalerrien arabera, Donostia/
San Sebastián da eskaintza-kopuru handiena duen hiria (1.712), eta gero, Bilbo (620).

17   Eusko Jaurlaritza. “EAEn erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen eskaintza klandestinoari buruzko azterlana”; 2017
18  Etxebizitza bera plataforma desberdinetako iragarkietan ager daiteke; kasu horretan, 1.028 ostatu (% 22) plataforma batean baino gehiagotan daude. 
3.648 eskaintzetaik, 11 (47 plaza) eskaintza “beste batzuk” multzoan daude, eta ez datoz guztiz bat etxebizitza eta logelekin. 
19  Eusko Jaurlaritza. “EAEn erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen eskaintza klandestinoari buruzko azterlana”; 2017
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Hala eta guztiz ere, P2P plataformetako iragarkien % 44 erregistro-zenbakia duten etxe-
bizitzei dagokien arren, gainontzeko % 56 eskaintza klandestinoak dira eta ez daukate 
erregistro-zenbakirik (2.049 iragarki). Horrela, erregistratu gabeko eskaintza kenduta, 
eskaintza 1.559 iragarki eta 8.901 plaza litzateke.

11. irudia: Erregistratutako eskaintza bakarren kopurua lurralde bakoitzean eta EAEn (2017)22 

Azterketaren arreta Airbnb plataforman jartzen badugu, ikusten da 2017ko apirilean 
2.874 iragarki zeudela EAEko 267 udalerritan, eta guztira 11.474 plaza eskaintzen 
zirela. 

Airbnb plataformaren azterketatik ondorioztatzen da, batetik, udalerri gehienetan    
Airbnb-en eskaintza gutxi dagoela edo ezer ere ez dagoela, eta dagoen eskaintza hiri-
buruetan, bereziki, eta kostaldeko herrietan metatzen dela. Iragarki guztien % 13,7k 
bakarrik zeukan ostatu turistikoko lizentzia.

 
 2. ilustrazioa: Airbnb-en iragarkiak EAEko udalerrietan23.

22   Ibidem
23   Airbnb-en eragina Euskadi, 2017ko apirila
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Etxebizitza klandestinoak 

Etxebizitza klandestinoak: erregistratuta egon gabe etxebizitza turistiko gisa erabiltzen 
diren erabilera turistikoko etxebizitzak. Etxebizitza klandestinoek ez dute araubide juridi-
ko aplikagarria betetzen, eta, beraz, ez dute tributatzen.

Aztertutako P2P plataformetan (Airbnb, HomeAway eta TripAdvisor) ikus daiteke EAEko 
eskaintzen % 56k ez daukatela erregistrorik (2.049 iragarki), hau da, turismoko ostatu 
klandestinoko 7.264 plaza. 

Eskaintza klandestinoen portzentajerik handiena Bizkaian dago (% 67), ondoren Araban 
(% 62), eta azkenik, Gipuzkoan (% 51). Hala ere, eskaintza klandestinoen kopururik han-
diena Gipuzkoan dago (1.218 eskaintza), hau da, 909 etxebizitza eta 4.925 ostatu-plaza.

12. irudia: Erregistratuta dauden eta erregistratu gabeko eskaintzen banaketa lurraldearen arabera24

Azkenik, analisi berdina logelen arabera egiten bada, ondorioak antzekoak dira: erabi-
lera turistikoko logela klandestinoen kopururik handiena Gipuzkoan dago (306 logela eta 
752 ostatu-plaza), ondoren Bizkaian (269 logela eta 645 plaza), eta azkenik, Araban (79 
logela eta 193 plaza).

  24   Eusko Jaurlaritza. “EAEn erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen eskaintza klandestinoari buruzko azterlana”; 2017 
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4.2.1.4   Ostatu turistikoa EAEko hiru hiriburuetan 

EAEko hiriburuetan metatzen da EAEko ostatu turistikoaren eskaintza (erabilera turisti-
koko etxebizitzak eta establezimenduak).

Establezimendu turistikoei dagokienez, lurraldeko (Bizkaian izan ezik) establezimenduen 
eskaintzaren erdia baino gehiago hiriburuetan dago. 

13. irudia: Establezimendu turistikoen kopurua EAEko hiriburuetan eta lurralde historikoetan 2017an 25

Halaber, hotel gehienak hiriburuetan daudenez, hotelen okupazio-maila eta gorabehe-
rak urte-sasoi bati lotuta daude, batez ere, Izan ere, neguko hilabeteetan Donostia/San 
Sebastian-eko gutxieneko okupazio-maila % 40 ingurukoa izaten da, eta udan goreneko 
mailak (% 90 ingurukoa). 

14. irudia: Hotelen okupazio-maila lurralde historikoetan (2008-2018ko maiatza)26

25  Eustat, 2017
26  EIN, Hoteletako okupazioari buruzko inkesta
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Gainera, Donostia/San Sebastianen eta inguruko hirietan nazioarteko ekitaldien garape-
naren ondorioz, gero eta bisitari-kopuru handiagoak daude beste urte-sasoi batzuetan. 

Erabilera turistikoko etxebizitzei dagokienez, ostatuen eskaintzaren % 70 hiru euskal 
hiriburuetan metatzen da, honela banatuta: Donostia/San Sebastián (% 47), Bilbao 
(% 17) eta Vitoria-Gasteiz (% 6). Gainera, hiriburu bakoitzak bere lurraldearen % 70 gu-
txienez hartzen du: Araban % 75, Bizkaian % 72 eta Gipuzkoan % 85.

Kostaldeko lurraldeei dagokienez, hiriburuetako eskaintzaz gain, kostaldeko herrietako 
eskaintza nabarmentzen da. Bizkaian eskaintza-kopuru handiena Getxon, Barakaldon 
eta Bermeon dago; Gipuzkoan era horretako okupazioaren mailarik handienak herri 
hauetan daude: Zarautz, Hondarribia, Zumaian Orio eta abar27.

15. irudia: ETEen banaketa udalerrien arabera28

Aurretik esandako guztiaren ondorioz, hiru euskal hiriburuek duten garrantzia kontuan 
hartuta, jarraian hiri bakoitzaren egoera zehatz-mehatz aztertuko da. 

27  Eusko Jaurlaritza. EAEn erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen eskaintza klandestinoari buruzko azterlana; 2017
28  Ibidem

4.2.1.4.1  Bilbao 

Laurogeita hamarreko hamarkadan, Bilbon hirigintza-eraldaketa gertatu zen eta 
azpiegitura estrategikoak sortu ziren, hala nola Guggenheim museoa. Hori dela eta, 
aisialdiari lotutako jarduera turistikoaren hazkunde handia gertatu da. 
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Horrela, gaur egun, ostatu eta jatetxeen zerbitzu guztiak BPG-aren % 5,329  dira, eta 
2017an enplegua eman die 1.242 pertsonari30 . Sektorean aritzen diren langile guz-
tietatik, gehienek (% 85) hiru izarreko eta gehiagoko hoteletan lan egiten dute; hotel 
horietan, batez beste, 47 langile daude; izar bateko eta biko establezimenduetan eta 
pentsioetan, berriz, 3 langile daude, batez beste.

Bilbo Bizkaiko turismoaren eragile nagusia da eta Bizkaiko turista guztiek bisitatzen 
dute. Bilbon hauek dira gehien bisitatutako lekuak: Zazpikaleak (bisiten % 100) eta Gu-
ggenheim museoa (bisiten % 95,30) . Bidaiarien % 43,35ek Guggenheim museoagatik 
aukeratu dute bidaiaren destinoa. 

2017an Bilboko hotelen eskaintza 74 establezimendukoa izan da, eta eguneko 1.242 
plaza eskaini dira. Bilbon 6 hotel berri zabaltzea aurreikusten da, eta horrek ekarriko 
luke Bilboko ostatu turistikoko enpresa guztiek eskaintzen dituzten plazen % 85  izatea. 
EAEko hotel eta pentsioen % 13 eta Bizkaikoen % 34 Bilbon kokatuta daude.

ETEei dagokienez, 2018ko martxoan 620 ETE zeudela kalkulatzen zen, eta euskal hiri-
buruetatik Bilbo zen ostatu klandestino gehien zeukana.

Establezimendu turistikoei dagokienez, Abando eta Zazpikaleak auzoetan daude hiriko 
ostatu-establezimenduen erdia baino gehiago; Abandon hotelak nagusitzen dira (hotel 
guztien % 31) eta Alde Zaharrean pentsioan (pentsio guztien % 43).

ETEei dagokienez, ordea, Zazpikaleak eta Abando dira eskaintza gehien duten auzoak.

2. taula: Hotel-establezimenduen eta plazen kopurua Bilboko auzoetan33

 29  Eustat, 2017 (datu horrek lurralde osoari egiten erreferentzia, ez bakarrik Bilbori)
 30  Atal honetako datuak EUSTATetik lortu dira, besterik zehazten ez bada. 
 31  Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaiko Turismoaren Behatokia 2016, 2015eko datua
 32  Open Data Euskadi, 2017ko abendua
 33  Open Data Euskadi eta Bilboko Udala (barrutiaren mapa).
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Aldagai nagusien laburpena 

% turismoaren BPG / BPG

2017ko datuak

2017ko datuak

Hotel-establezimen-
duen kopurua 

Bidaiari-kopurua 

Establezimentu 
kopurua

Okupazio-maila
plazen arabera

Batez besteko eguneko 
tarifa (€)

Gau-kopurua

% Klandestinitatea

Okupazio-maila
logelen arabera

Plaza-kopurua 

Batez besteko eguneko 
tarifa (€)
batez besteko eguneko 
diru-sarrerak (€)

Oharra: 2018 eta 2019 urteetan 6 hotel gehiago egotea aurreikusten da, eta 500 plaza baino gehiago eskai-
niko dute. Zazpi Kaleetan 2 establezimendu berri (165 logela) zabalduko dira, Abandon 3 establezimendu 
(254 logela) eta Castaños auzoan 35 apartamentuko establezimendu 1.

Langileak

% 5,3ko ekarpena Bizkaiko BPG-ari (2016)

7435  (EAEko hotel eta pentsioen % 13 eta Bizkaikoen % 34)

913.006 sarrera 2017. urtean

620

% 60,7 

N/A

1.749.402 

% 38: 235 etxebizitza (1.539 plaza). Klandestinitate         
proportziorik handiena duen hiriburua Bilbo da.

% 74,6

4.049 logela eta 7.891 plaza eguneko (Bizkaian eskaintzen 
diren plaza guztien % 60)

83,64 € (2016an baino % 7 gehiago)

62,38 €, 2016an baino % 10 gehiago eta EAEn baino % 12 
gehiago 

1.242 (2017)

HIRIBURUA: BILBO34

TURISMOAK EKONOMIAN EGINDAKO EKARPENARI BURUZKO ANALISI 
EKONOMIKOA

HOTEL-ESTABLEZIMENDUAK

 ERABILERA TURISTIKOKO ETXEBIZITZETAKO OSTATUAK36

A

B

C

34    Ibidem
35    Taulako informazioa 2017 Eustat-ek emandakoa da, ohar espezi� koak izan ezik 
36    Eusko Jaurlaritza. EAEn erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen eskaintza klandestinoari buruzko azterlana; 2017
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ETEen sektorea Bilbon

Bilbok 620 ETE dauka, eta horietatik % 38 klandestinoak dira (235 ETE, hau da, 1.117 
plaza eta 178 logela). 2017an, Airbn-en 45937 iragarki zeuden, 367 an� trioi desberdinek 
argitaratuta (batez beste 1,25 iragarki an� trioi bakoitzeko). Iragarkien hartzaileak: 1480 
pertsona.

Etxebizitzen kokalekuari dagokionez, Airbnb-en eragina Euskadin (2017) izeneko azterke-
taren arabera, erdiguneko auzo turistikoenetan pilatzeko joera dago: Zazpikaleak (95 
iragarki), Abando (62) eta Indautxu (42). ETEek etxebizitza-kopuru osoan duten pisua-
ren arabera aztertzen bada, dentsitaterik handienak Zazpikaleak, (% 2,28 del total), San 
Francisco (% 1) eta Bilbo Zaharra (% 0,9) auzoetan daude, iragarkien dentsitatearen 
Bilboko  auzoetako mapa honetan ikusten den bezala38: 

16. irudia: ETEen kopurua eta Bilboko etxebizitzekiko proportzioa auzoetan 39  

37  Airbnb-en eragina Euskadin, 2017ko apirila
38  Eustat. Turismo-establezimendu hartzaileen inkesta 
39 Airbnb-en eragina Euskadin, 2017ko apirila

4.2.1.4.2  Donostia/San Sebastián 

Donostia/San Sebastián turismoan “kalitateko destino” eta ‘boutique’ destino gisa 
dago kokatuta. Donostia/San Sebastianek turismoari lotutako industria garrantzitsua 
dauka, hiriaren garapen ekonomiko eta sozialean oinarrituta.

Sarrera
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Donostia/San Sebastianek hotel-eskaintza hotel-establezimenduek (141 establezimen-
du 2017an40) eta 1.70041  ETEk osatzen dute (gutxi gorabehera, EAEko eskaintzaren % 47 
eta Gipuzkoako eskaintzaren % 70), eta aurreikusten da tipologia biek datozen urtee-
tan igotzen jarraitzea. 

EAEko hotel eta pentsioen % 25 eta Gipuzkoakoen % 49 Donostian daude, eta egune-
ko edukiera EAEko hotel-eskaintzaren % 20 da, eta Gipuzkoako hotel-eskaintzaren % 52. 

Donostiako hotel-establezimenduen % 83 Parte Zaharrean, Erdigunean, Antiguon eta 
Grosen daude. Establezimendu horien % 80 pentsioak dira, gehienak Parte Zaharrean 
(44) eta Erdigunean (27)42 kokatuak. Hotel-establezimendu gehien duen auzoa Parte 
Zaharra da (45, hiriaren edukieraren % 10), eta hotel-plaza gehien duten auzoak Anti-
guo eta Igeldo dira (% 34, 17 establezimendutan), eta ondoren, Erdigunea (plazen % 27, 33 
establezimendutan).

ETEei dagokienez, Airbnb-en iragarkien % 60 Erdigunean (862) eta Grosen (367)43  
daude. Gainera, aipagarria da erabilera turistikoko etxebizitza klandestinoen eskaintza-
rik handiena44  Donostia/San Sebastianen dagoela (581 etxebizitza). 

Ildo horretan, zonakatzea jasotzen duen ordenantza bat garatu du Donostiako Udalak, 
eta bertan Parte Zaharra zona aseak gisa sailkatu da; horrela, muga bat ezartzen da, 
ETE berriak jartzea eragozteko. Halaber, kontrolatzeko ikuskapenak egiten dira in-situ, 
araudi berria betetzen dela egiaztatzeko, eta auzokideen salaketen entzuketa aktiboa 
egiten da. 

Donostia/San Sebastianen, partikularrez gain, ETEak kudeatzen dituzten hamar bat 
enpresa daude, eta, ziur aski, zerbitzu profesionalagoa eskaintzen diete bezeroei. Enpre-
sa horiek APARTURE 45  elkartearen barruan daude (erabilera turistikoko etxebizitza 
ustiatzen dituzten 15 enpresak eta jabe partikularrek osatua), eta oporretako 430 etxe-
bizitza kudeatzen dituzte Donostia/San Sebastianen. 

2017an, 640.000 turistak bisitatu zuten Donostia eta eguneko 123,6 €, batez beste, 
gastatu zuten. Ildo horretan, Donostia/San Sebastianen logela bakoitzeko batez beste-
ko prezioa eta diru-sarrera eguneko (128 € eta 93 € inguru, hurrenez hurren) beste hiri 
batzuetako baino handiagoa da, adibidez Bartzelona.

Bestalde, 14. irudian:  Hotelen okupazio-maila lurralde historikoetan. (2008-2018ko 
maiatza) ematen den informazioaren arabera, hileroko eboluzioak urte-sasoi bati lotu-
tako jokabidea erakusten du: goreneko mailak udan eta gutxieneko mailak neguan, eta 
joera hori beste hiri batzuetan baino nabarmenagoa da. Hala ere, lehenago esan den 
bezala, behe-denboraldiko minimoak urte-sasoi guztietan zabaltzen ari dira, Donostia/
San Sebastianen eta gainerako euskal hiriburuetan ekitaldi garrantzitsuen antolaketaren 
ondorioz.

40  Atal honetako datuak EUSTATetik lortu dira, besterik zehazten ez bada.
41  Eusko Jaurlaritza. EAEn erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen eskaintza klandestinoari buruzko azterlana; 2017
42  Datuak hemen ikusgai dagoen informaziotik abiatuta eratu dira: Open Data Euskadi, datu publikoak eskuratzeko Eusko Jaurlaritzaren ataria (EAEn 
irekita dauden establezimenduen eta hotel-establezimenduetan eskainitako plazen estatistika lurralde historikoen, hilabetearen eta urtearen arabera) 
(2017ko abendua).
43 Airbnb-en eragina Euskadin, 2017ko apirila
44  Eusko Jaurlaritza. EAEn erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen eskaintza klandestinoari buruzko azterlana; 2017
45  http://aparture.com/
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Aldagai nagusien laburpena 

% turismoaren BPG / BPG

2017ko datuak

2017ko datuak

Hotel-establezimen-
duen kopurua 

Bidaiari-kopurua

Establezimendu-kopurua 

Okupazio-maila plazen 
arabera

Batez besteko eguneko 
diru-sarrerak (€)

Gau-kopurua

% klandestinitatea

Okupazio-maila logelen 
arabera

Plaza-kopurua 

Batez besteko eguneko 
prezioa (€)
Batez besteko eguneko 
diru-sarrerak (€)
Oharra: 2017tik 2019ra, Donostian 20 hotel gehiago egotea aurreikusten da, eta 2.200 plaza eskainiko dute. 
Hotel horien erdia baino gehiago 4 izarrekoak izango dira eta erdia Parte Zaharrean (3), Grosen (1) eta 
Erdigunean (6) egongo da. Horretaz gain, zehaztu gabeko 6 proiektu daude.

Oharra: Donostian hamar bat enpresak kudeatzen dituzte partikular ugarien ETEak. Enpresa horiek APAR-
TURE elkartearen barruan daude eta oporretarako 430 etxebizitza kudeatzen dituzte Donostian.

Langileak 

% 5,9 (2014an baino % 0,2 gehiago)

141 (EAEko eskaintzaren % 25 eta Gipuzkoako eskaintzaren 
% 49)

640.628 bidaiari 

1.712 ETE (EAEko eskaintzaren % 47)

% 63,2 (% 75 asteburuetan)

150 € - 270 € gau bakoitzeko (4 pertsona)

1.293.880

% 47 (813 ETE: 581 etxebizitza eta 232 logela) 

% 73,1 

2.857 logela eta 5.613 plaza eguneko

128 € (2016koa baino % 5 gehiago)

93,37 € (2016koa baino % 6 gehiago)

952

HIRIBURUA: DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN46

 TURISMOAK EKONOMIAN EGINDAKO EKARPENARI BURUZKO ANALISI 
 EKONOMIKOA

HOTEL-ESTABLEZIMENDUAK 

  ERABILERA TURISTIKOKO ETXEBIZITZETAKO OSTATUAK47

A

B

C

46  Taulako informazio guztia Eustat 2017tik atera da, ohar espezi� koak izan ezik.
47  Eusko Jaurlaritza. EAEn erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen eskaintza klandestinoari buruzko azterlana; 2017
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ETEen sektorea Donostia/San Sebastianen

EAEko hiriburuen artean Donostia/San Sebastián da iragarki eta eskainitako erabilera 
turistikorako etxebizitza kopuru handiena  dituena.

Donostia/San Sebastianek etxebizitza turistikoen 1.71248  iragarki dauka plataforma 
digital nagusietan (Airbnb, HomeAway eta TripAdvisor). Gainera, zona bakoitzeko xe-
hetasun gehiago ematen dituen “Airbnb-en eragina Donostia/San Sebastianen (2017)” 
azterketaren arabera, Erdigunea, 
Ategorrieta-Ulia eta Igeldo dira etxebizitza bakoitzeko ETEen portzentajerik handiena 
duten EAEko auzoak (% 6 baino gehiago). 

Bestalde, Airbnb-en Donostia/San Sebastianeko iragarkien % 60 Erdigunea (862) eta 
Gros (367)49 auzoetan daude. 

Donostia/San Sebastián da erabilera turistikoko etxebizitza klandestinoen eskaintzarik 
handiena50 duen udalerria (581 etxebizitza), eta, baita ere, plaza klandestinoen kopuru-
rik handiena (3.082 plaza).

17.irudia: Donostia/San Sebastianeko auzo bakoitzeko ostatuen kopurua eta portzentajea etxebizitza- 
kopuru osoa kontuan hartuta51  

48 Eusko Jaurlaritza. EAEn erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen eskaintza klandestinoari buruzko azterlana; 2017
49  Airbnb-en eragina Euskadin, 2017ko apirila
50  Eusko Jaurlaritza. EAEn erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen eskaintza klandestinoari buruzko azterlana; 2017
51  Airbnb-en eragina Euskadin, 2017ko apirila
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Zoni� katzea: eraginak

Parte Zaharra

Araudiari buruzko atalean esandakoarekin bat (ikusi “Erabilera turistikorako etxebizitzen
Araudia” atala), Donostiako Udalak hiru zona bereizten ditu hirian: zona aseak, eskaera 
handikoa, eta turismorako ostatatze-eskaintza hazteko aukera dutena
(lehen A, B eta C, hurrenez hurren).

Horrela, ETEak ezartzeko neurri desberdinak hartzen dira zonaren arabera: jarduera 
turistikoa lehenengo solairuetan bakarrik, eta beste solairuetan zonaren eta eraikinaren 
altueraren arabera; gehieneko azaleraren mugak zehaztea etxebizitza-bloke bakoitzean… 
Gainera, muga horiek ETEei baino ez zaizkie aplikatzen, eta ez da mugarik aurreikusten 
ostatu turistikoko establezimenduetarako.

Horrela, araudiari buruzko atalean aurkezten denarekin bat, behin-behinean onetsitako 
ordenantzaren helburuetako bat da bermatzea bizitegi erabilerako etxebizitza nahi-
koak daudela, eta, baita ere, pisu turistikoen alokairua geogra� an modu orekatuan 
garatzea. 

Eusko Jaurlaritzaren erregistroetako informazioan oinarrituta, 1.200 pisu zeuden alta 
emanda. Ordenantza indarrean jarri denetik, kalkulatzen da pisuen % 50 baino gehia-
go itxi direla. Hain zuzen ere, Udalaren iritziz, 1.200 pisu turistikoen 348k bakarrik be-
tetzen dute tokiko araudia eta legezkoak dira. Gainerako 852 higiezinak inskribatu behar 
dira eta dokumentazio osoa aurkeztu behar dute berriro, udal teknikariek kasu bakoitza 
aztertu dezaten. APARTURE elkarteak uste du ordenantza52  berriaren ondorioz erabilera 
turistikoko etxebizitzen % 30 bakarrik geratuko dela. 

Donostia/San Sebastianeko Parte Zaharrak 150.000 m2-ko azalera errektangeluarra 
dauka eta 1,5 kilometro inguruko perimetroa. Guztira 804 lokal daude - 621 zero kotan- 
eta 2016ko errolda ia-ia 6.000 biztanlekoa zen. Hirian xehekako merkataritza % 15,3 da 
eta Parte Zaharrean halako hiru, hain zuzen, % 50,2. Ostalaritzari dagokionez (47 zer-
bitzu eta 207 hotel-establezimendu) kontrastea are nabarmenagoa da: Parte Zaharrean 
% 42,3 hiriko batezbestekoa (‰ 7,13) halako sei.

Ostatu tradizionalak pentsioak, aterpetxeak, hostalak izaten dira (% 94). Haien % 60 
izar batekoak dira, eta hiriko mota horretako eskaintzaren % 40 inguru da. 

Parte Zaharrak 1.600 ohe baino gehiago eskaintzen ditu, batez ere, kale hauetan: 
Abuztuak 31, Fermín Calbeton, San Juan, Boulevard… 53

Parte Zaharrean Bizi Auzo Elkarteak emandako datuen arabera, 275 pisu turistiko ira-
gartzen dira eta beste 5 pisuren logelak; haien % 84 legez kanpokoak dira, lehenengo 
solairutik gorago baitaude.

52   http://www.diariovasco.com/san-sebastian/pisos-turisticos-ilegales-20170830000930-ntvo.html http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/nueva-or-
denanza-pisos-20170919000859-ntvo
53   http://partezaharreanbizi.blogspot.com.es/2017/07/
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Laburbilduz

Udalak plan integral bat egingo duela iragarri du Parte Zaharreko arazoei aurre egite-
ko: kutsadura akustikoa eta paisaia-kutsadura, biztanleria tasaren beherakada, hiriko 
komertzioen galera eta jai- eta kultura-jardueren pilaketa54.

Ordenantzan jasotako zonakatzearen arabera, Parte Zaharra alde asetua gisa sailkatu 
da, eta horrela, ETE gehiago ezartzeko muga gaindiezina jarri da.

Donostia/San Sebastianen ETEen eskaintzaren gorakada azkarra eta esponentziala 
izan da, haren edukiera ia-ia eskaintza tradizionalaren parekoa izan arte. Eskaintzaren 
gorakada horren ondorioz, lehiakortasun handiagoa dago merkatuan eta erabiltzaileei 
aukera gehiago eskaintzen zaie. Beraz, mugak ezartzeak lehiakortasuna murrizten du 
eta erabiltzaileen ongizateari zuzenean egiten dio kalte. 

Tipologia desberdinetako ostatu-plazak gehitzeak destinoa hazteko joera argia erakus-
ten du. 

Donostia/San Sebastianen 22 hotel eta pentsio berri aurreikusten dira (2.200 plaza), 
eta hortik ondorioztatzen da egungo hotel-eskaintza ez dela nahikoa, eta sektoreak 
errentagarritasun ematen duela; hori dela eta, erakargarria da proiektu berriak ezart-
zea merkatuaren berezko dinamikari jarraituz: sarrera-mugarik gabe, gaindikinak opera-
dore berriak erakartzen ditu.

Apartamentuko egonaldien eskaria gero eta handiagoa da, bai apartamentu tu-
ristiko bai erabilera turistikoko etxebizitza modalitatea. Hala ere, erabilera turistikoko 
etxebizitzen egungo eskaintzaren zati handi bat desagertuko da ordenantza berriaren 
ondorioz. Horrela, eskariaren zati bat beste ostatu-modalitate batzuen bidez edo beste 
inguru geogra� ko batzuetan ase beharko da.

54   Diario Vasco http://www.diariovasco.com/san-sebastian/grandes-problemas-parte20170927195232-nt.html
55   Egiaztagiria duten destinoek kanpo-auditoretza independente batek emandako bermea dute. Egiaztapena hiru urterik behin egiten da, aurrez 
aurre, eta betekizun batzuk bete behar dira, besteak beste, turismo arduratsuaren politika, klima-aldaketaren prebentzioko politika, turismo arduratsuari 
buruzko informazioa, turismo iraunkorraren segimendu-plana, destinoaren baliabideak eskuratu ahal izatea, bidezko merkataritza sustatzea, irisgarrita-
sun plana, ekonomiaren kudeaketa arduratsua, kultur ondarea zaintzea eta hobetzea, tokiko erkidegoaren garapen ekonomiko eta soziala sustatzea... 
(Ostelea (2017)).

4.2.1.4.3  Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteizek hiri berdea izateko apostua egin du, eta kontzeptu hori jarduera tu-
ristikora ere zabaltzen da. Izan ere, destino iraunkorra 55  dela bermatzen duen Biosphe-
re Responsable Tourism egiaztagiria dauka.

Vitoria-Gasteizen ostatu turistikoen eskaintza (hotel-establezimenduak eta erabilera 
turistikoko etxebizitza) EAEko beste hiriburuetakoa baino txikiagoa da.

Sarrera



Vitoria-Gasteizen 38 hotel-establezimendu eta 208 ETE inguru daude: EAEko esta-
blezimenduen % 7 eta ETEen % 6. 

Arabako hotel-establezimenduen % 52 eta ETEen % 75 dauka; gainera, 
Vitoria-Gasteizko ETEen % 25 Zabalgunean daude. 

2017an, hiriak 300.000 bisitari jaso zituen eta gau-kopurua milioi erdi baino gehiago 
izan zen, inoiz lortu den handiena. Hiriko hotel-establezimenduen batez besteko egune-
ko prezioak eta diru-sarrerak EAEko batezbestekoa baino txikiagoak izan dira, 61,57 € 
eta 38,54 €, hurrenez hurren. 
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% turismoaren BPG / BPG

2017ko datuak

2017ko datuak

Hotel-establezimen-
duen kopurua 

Bidaiari-kopurua

Establezimendu-kopurua 

Okupazio-maila plazen 
arabera

Batez besteko eguneko 
prezioa (€)

Gau-kopurua

% klandestinitatea

Okupazio-maila logelen 
arabera

Plaza-kopurua 

Batez besteko eguneko 
prezioa (€)
Batez besteko eguneko 
diru-sarrerak (€)

Langileak

5,2

38 (EAEko eskaintzaren % 7 eta Arabako eskaintzaren % 52)

302.656

208  (EAEko eskaintzaren % 7)

% 50,7 (% 60 asteburuetan)

N/A

551.627 (inoiz lortu den handiena)

% 33 (68 etxebizitza)

% 62,6

2.857 logela eta 5.613 plaza eguneko

128 € (2016an baino % 5 gehiago)

93,37 € (2016an baino % 6 gehiago)

276

HIRIBURUA: VITORIA-GASTEIZ56

TURISMOAK EKONOMIAN EGINDAKO EKARPENARI BURUZKO ANALISI                     
EKONOMIKOA

 HOTEL-ESTABLEZIMENDUAK

ERABILERA TURISTIKOKO ETXEBIZITZETAKO OSTATUAK57

A

B

C

56  Eusko Jaurlaritza. EAEn erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen eskaintza klandestinoari buruzko azterlana; 2017
57  Ibidem
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ETEen sektorea Vitoria-Gasteizen

Gaur egun, Vitoria-Gasteizek erabilera turistikoko etxebizitzetako 20858 ostatu inguru 
dauka plataforma digital nagusietan (Airbnb, HomeAway eta Trip advisor). Hain zuzen 
ere, “Airbnb-en eragina Gasteizen (2017)” txostenaren arabera, Airbnb-en 114 iragarki 
daude eta 396 pertsonarentzako edukiera dute59  .

Klandestinitatea % 30 inguru da. Hiru plataformak aztertzen dituen txostenaren ara-
bera, % 33 da; “Airbnb-en eragina Gasteizen (2017)” txostenaren arabera, ordea,           
erregistratuta ez dauden etxebizitzak % 26,3 dira.

ETEen eskaintzaren % 25 Zabalgunea auzoan dago, eta gainerakok hirian sakabanatuta 
daude.

18. irudia: Ostatu-kopurua eta portzentajea Vitoria-Gasteizko auzoetan, etxebizitza guztiak kontuan hartu-
ta 60 

58  Ibidem
59  Ibidem
60  Airbnb-en eragina Euskadin, 2017ko apirila
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Turismoa EAEn

Euskadin izan duen hazkundea dela eta, turismoa sektore estrategiko bihurtu 
da eta garrantzi handikoa da ekonomian. Hazkunde hori eskariaren gorakadan 
islatzen da (3,5 milioi sarreratik gora 2017an, hau da, 2011n baino % 21 gehiago, 
gau-kopuru handiagoa...), eta, baita ere, ostatu turistikoen eskaintzaren go-
rakadan, merkatuaren beharrizanei erantzuteko.

Hotel-establezimenduen gorakadaz gain (% 10etik gora 2011-2017 aldian), 
EAEn erabilera turistikoko etxebizitzen eskaintzak gora egin du, 2017an 3.700 
etxebizitza inguru izan arte.

Donostia/San Sebastián eta Bilbo dira ostatu-eskaintzarik handiena duten 
hiriak: bien artean, EAEko hotel establezimenduen % 84 (215) eta ETEen % 70 
(2.332).

Hiri bietan, ETEen eskaintza auzo zehatz batzuetan pilatzen da, esaterako, Erdi-
gunea Donostia/San Sebastianen, eta Zazpikaleak eta Abando Bilbon.

EAEn erabilera turistikoko etxebizitzen klandestinitate handia dago, gutxi gora-
behera % 56, eta portzentajerik handiena Bilbon dago.

Aurreko guztia dela eta, Euskadin turismoaren iraunkortasuna eta eraginkor-
tasuna bermatzeko, garrantzitsua da erregulazioa zehazteko aurrerapausoak 
ematea, printzipio hauetan oinarrituta; lehia askea, proportzionaltasuna, eko-
nomiaren sustapena eta interes orokorra. 
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4.2.2 ETXEBIZITZA EAEN

4.2.2.1  EAEren azterketa soziodemogra� koa eta etxebizitza eskuratzeari buruzko 
analisia

2017. urtean, EAEk 2.175.819 61 biztanle zeukan, eta 2011-2017 aldian beheranzko joera 
txikia (% 0,10 gutxiago). Bizkaiak biztanleak galdu baditu ere, Araban eta Gipuzkoan 
apur bat hazi da biztanleria eta horrek galdera globala konpentsatzen du. Lurralde his-
torikoen arabera, Araban biztanleriaren % 15 bizi da, Bizkaian % 52 eta Gipuzkoan % 33.

Hazkunde natural negatiboak eta etorkinak EAEra iristeko jaitsiera eragin dute biz-
tanleriaren beherakada. 

Etorkizunari begira, proiekzio demogra� koetan oinarrituta, biztanleriaren hazkunde 
arina aurreikusten da eta 2030. urtean EAEk 2.185.000 biztanle izatea, hau da, 2017an 
baino 13.914 gehiago, % 0,53ko hazkundea 2017-2031 aldian62. 

  61   Eustat, Biztanleen Udal Estatistika (BUE) 2017ko urtarriñlaren 1ean
  62  Eustaten proiekzio demogra� koak
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3.taula: EAEko biztanleriaren eboluzioa lurraldeen arabera (2001-2017rako eta 2031rako aurreikuspena)65

Hala eta guztiz ere, EAEn biztanleria zahartze-prozesu progresibo baten barruan dago: 
batetik, gero eta gazte gutxiago daude, eta bestetik, 65 urtetik gorakoak gero eta 
gehiago dira. 19 urtetik beherakoen biztanleria (guztizkoaren % 18) 65 urtetik gorakoen 
biztanleria baino txikiagoa da (% 22). 

Halaber, 2031 urterako egindako aurreikuspenak betetzen badira, alde horiek handia-
goak izango dira

19.irudia: EAEko biztanleriaren egitura 2017an eta 2031n64

Azken urteotan, EAEko etxebizitzen kopurua biztanle-kopurua baino gehiago hazi da. 
2017an, 902.200 familia-etxebizitza zeuden EAEn. 2001tik 2016ra, kopuru horrek % 19,6 
eta biztanleriak % 4,5 egin du gora.

63   Eustat, Biztanleen udal errolda
64   EIN, Etxeko inkesta jarraitua (ECH)

EAE
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20.irudia: Etxebizitza-kopuruaren eboluzioa 2013-2017 aldian (milaka etxebizitza)65  

Hala ere, azken urteotan EAEn familien batez besteko tamaina nabarmen gutxitu 
da: 3,3 pertsona etxebizitza bakoitzeko 1991. urtean, eta 2,5 pertsona 2017an. Gainera, 
urte horietan pertsona bakarreko etxebizitzen kopurua nabarmen hazi da. 2017an, fami-
lien % 27,5 pertsona bakarrekoak ziren, eta 1991n % 12. 

21.irudia: EAEko familien batez besteko tamainaren eta persona bakarreko etxebizitzen eboluzioa, 1991-
201666

Hain zuzen ere, 2016an familia-etxebizitzen banaketa egoiliar-kopuruaren arabera 
hau zen: 

65  Eustat, Biztanleria eta Etxebizitzen Zentsuak (INE) eta Udal Etxebizitzen Estatistikak
66  Eustat, Biztanleriaren eta etxebizitzen erroldak (INE) eta Etxebizitzen Udal Estatistika
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22.irudia: Familia-etxebizitzen banaketa egoiliar-kopuruaren arabera (2016)67

EAEko diru-laguntzei dagokienez, 2016 bukatzean, Diru-Sarrerak Bermatzeko          
Errentaren (DSBE) 63.79768 espediente erregistratu ziren, eta, gainera, horietako % 46k 
Etxebizitzarako Prestazio Osagarria (EPO) (29.447) jasotzen du. DSBEren espedien-
teak gutxitu diren arren, EPOk handitzeko joera du Bizkaian eta Gipuzkoan. Era berean, 
eta urte horretan bertan, gizarte-larrialdietako 48.813 laguntza eman ziren, eta 
horietatik % 19 alokairua eskuratzeko eman ziren (kopuruaren % 35 bideratzen zaio 
horri).

Gainera, eta aintzat hartzen badira bai alokairua ordaintzeko diru-laguntzak eta 
bai Alokabidek kudeatutako alokairu-parkea, Euskadiko 50.000 etxebizitza inguruk 
daukate diruz lagundutako alokairua; gutxi gorabehera, alokairuan dauden etxebi-
zitzen % 57.

4.taula: EAEk diruz lagundutako alokairu-parke zenbatetsia, 201669

Etxebizitzaren Laguntza Gehigarria

Alokairua ordaintzeko gizarte-larrialdietako 
laguntzak

Alokabidek kudeatutako alokairu parkea (etxe-
bizitza-kopurua) (Alokabide, SOAZ, Bizigune, 
Sailaren Etxebizitzak, Hirugarrenen Etxebizitzak)

4.692

1.534

3.641

17.511

3.275

5.176

7.244

3.660

3.165

29.447

8.469

11.982

ZENBAKIA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA EAE

DIRU-LAGUNTZAK (KOPURUA)

GUZTIRA

Etxebizitzak alokairuan (2011ko errolda)

Alokairuan dauden etxebizitza guztien %

9.867

14.355

68,7

25.962

44.138

58,8

14.069

28.740

49,0

49.898

87.233

57,2

 67  Eustat, Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika, 2016
 68  Lanbide, 2016ko abendua
 69   Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailburuordetza
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Emantzipazioa

EAEko 15 eta 29 urte arteko gazteen % 26,8 bizi da emantzipatuta, bere jatorrizko 
familiatik kanpoko etxebizitza batean70. Gainerakoa, dena dela, jatorrizko familiare-
kin bizi da (% 71,5, 2015ean), eta portzentaje hori Europar Batasuna osatzen duten 28 
estatuen batezbestekoa baino handiagoa da (% 66,1, 2013an). Gainera, portzentaje 
horiek aldatu egiten dira sexuaren, adin-tartearen, enplegu-egoeraren eta klase soziala-
ren arabera.

Horrez gain, EBko emantzipatzeko batezbesteko adina 26,1 urtekoa da, eta EAEkoa 
29,9 (29 Espainian).

Emantzipatu gabeko gazte gehienek adierazten dute aukeratu ahalko balute beren 
gurasoen etxetik kanpo bizi nahiko luketela (% 85,6k), eta emantzipatuta % 26,8 
besterik ez dago. Gainera, emantzipatu gabeko gazteen erdiek (% 52,2k) adierazi dute 
hiru urteko epean emantzipatzeko asmoa dutela.

23.irudia: Familiako etxean bizi diren gazteen portzentajea, Europan, 2015ean (%)71

Gainera, emantzipatutako gazteen % 74 alokairuan bizi da, eta hori aukeratzeko arrazoi 
nagusia da kreditu batekin hipotekatu nahi ez izatea; dena dela alokairuan dauden bost 
gaztetik batek behin-behineko konponbidetzat hartzen du, erosi ahal izan bitartean.  

Era berean, emantzipatutako gazteen % 29k baieztatu du arazoak dituela etxebizitza-
ren gastuak ordaintzeko, bai hipotekaren kuota, alokairuaren errenta, eta komunitate, 
argindar, gas, ur eta abarren gastuak, etxeko diru-sarreren % 40 baino gehiago jarri 
behar baitituzte hipoteka-kuota edo alokairuaren errenta ordaintzeko.

70  2015eko Euskadiko gazteriaren emantzipazioa, Eusko Jaurlaritza (Euskadiko hiru lurraldeetako gazteei egindako 1.938  inkestaren bidez egindako txostena)
71   Euskadiko Etxebizitza Behatokia

Grezian
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24.irudia: 30 urte baino gutxiagoko gazte emantzipatuen banaketa, etxebizitza eskuratzeko moduen
arabera (%)

4.2.2.2   EAEko etxebizitzen eskaintza eta eskaria

4.2.2.2.1   Etxebizitzen eskaintza

EAEn, etxebizitza parkeak 1.045.061 etxebizitza ditu, Etxebizitzen Udal Estatistiken 
arabera; 2 biztanleko etxebizitza 1. Etxebizitzen kopuru osoa % 3,9 handitu da urtero 
2010-2016 artean, eta % 16 2000-2010 artean.

Era berean, nabarmentzekoa da etxebizitza nagusiaren bolumena, (etxebizitzen % 85), 
eta horrek adierazten du EAEko etxebizitzek aprobetxamendu handia dutela, Espainiako 
Estatuko beste autonomia-erkidego (% 71) alderatuta, askoz ere etxebizitza nagusiaren 
tasa handiagoa baitu.

5.taula: Etxebizitzaren banaketa, lurralde historikoaren eta etxebizitzaren tipologiaren arabera (2016)72

72  Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika, 2016
73  Bere okupatzaileen ohiko bizilekua dira
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6.taula: Etxebizitzaren banaketa autonomia erkidegoen arabera, 2017-201874

Etxebizitza guztien artean, % 5,675  dago hutsik (58.679). Nahiz eta ez den portzentaje 
altua, etxebizitza-kopuru handia du; beraz, beharrezkoa da etxebizitzei irtenbide bat 
emateko eta pertsonei eta familiei etxebizitza alokatzeko aukera emateko mekanismoak 
de� nitzea eta aktibatzea.

3.ilustrazioa: EAEko etxebizitza hutsak 76

Etxebizitzaren prezioa

Eraikuntzaren hedapenean etxebizitzek gora egin zutenetik, eta higiezinen burbuila 
lehertu zenetik, EAEk eskaintzen den etxebizitzaren batez besteko prezioak behera egin 
du pixkanaka. Aurreko aldietan, eta krisian, erabilitako etxebizitzaren prezioa handitu 
egin da, eraiki berri dauden etxebizitzen batezbestekoa gainditu arte; dena dela, egun 
(2018ko lehen hiruhilekoan), erabilitako etxebizitzaren metro karratua 
etxebizitza berriarena baino % 13 txikiagoa da. Zehazki, Eusko Jaurlaritzak egindako 
higiezinen eskaintzaren estatistikari jarraituz, erabilitako etxebizitzen azalera erabilga-
rriaren batez besteko prezioa, lehen hiruhilekoan, 2.759 €/m2 da, etxebizitza berria-
ren 3.172 €/m2-ren aldean, eta ez da espero prezio horiek nabarmen aldatzea etorki-
zunean. Dena dela, aintzat hartu behar da eraikitako etxebizitza berrien batez besteko 
prezioa % 23 txikiagoa dela 2007koa baino (lortutako gehienezko prezioak), eta biga-
rren eskuko etxebizitzen kasuan % 37 txikiagoa da. 

74   Fotocasa  Etxebizitza-merkatuaren erradiogra� a, 207-2018, 
75   Enplegu eta Gizarte-politika Saila. Etxebizitza hutsen estatistika. 2015.
76  Ibidem
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25.irudia: EAEko etxebizitza berrien erabilitakoen m2 erabiligarrien prezioen bilakaera (2000-2018 1H)77

Gainera, Estatuko beste erkidego batzuekin alderatuta, EAE autonomia-erkidego ga-
restienetako bat da, Madrilekin eta Balearrekin batera.  Zehazki, Donostia da Espai-
niako hiririk garestiena (3.231 €/m2), eta, ondoren Bartzelona (3.129 €/m2 ) eta Madril 
(2.601 €/m2)78  .

4.ilustrazioa: Etxebizitzaren prezioa autonomia-erkidegoetan (4H 2017, €/m2)79

77  Higiezinen eskaintzaren estatistika, Eusko Jaurlaritza (azken datu eskuragarria 2018ko 1. Hiruhilekoan)
78  Tinsa IMIE, Tokiko Merkatuen Txostena, 2017ko laugarren lauhilekoa
79   Ibidem
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Dena dela, nahikoa eskaintzarik ez dagoenez, alokairu-merkatua oso maila altuetan 
dago; egun, eskainitako etxebizitzen batez besteko errenta, EAEn, alokairu-araubidean, 
hileko 952 € da.

Alokairuko merkatuaren kasuan, prezioen ibilbidea etxebizitzen salmentaren kasuaren 
kontrakoa da, eta errentak nabarmen handitu dira azken urteotan. 2018ko lehen 
hiruhilekoko batez besteko errenta % 1 handiagoa da 2017ko batezbestekoa baino, eta 
2015ekoa baino % 9 handiagoa. Dena dela, eta etxebizitzen salmentarekin gertatu-
takoarekin alderatuta, errenta % 2 txikiagoa da 2007an lortutako gehienezko kopuruen 
aldean.

Bankuen � nantzaketa lortzeko zailtasunak ekarri du etxebizitza erostea nahiago izan 
arren alokairuaren alde egitea. Eskaeraren lekualdatze horrek EAEko alokairu-eskaintza 
garestitzea ekarri du, eta etxebizitza erosteko prezioa txikitu egin da. 

Horrez gain, ohiko alokairuko eskaintza jabeentzako errentagarriagoa den segmentu ba-
tera mugitu da: oporretako alokairua. 

26.irudia: Errentaren prezioaren eboluzioa (alokairua) EAEn (1994-2018 1H) 80

  80   Eusko Jaurlaritza  Higiezinen eskaintzaren estatistika, (azken datu eskuragarria 2018ko 1. Hiruhilekoan)
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5.ilustrazioa: Alokairuko batez besteko prezioa autonomia-erkidegoetan (4H 2017, €⁄m2)84 

4.2.2.2.2.  Etxebizitzaren beharrizana

Eusko Jaurlaritzak 2015ean egindako Etxebizitzaren Beharrizanen eta Eskariaren 
Inkesta oinarri hartuta, 64.290 etxebizitza behar dira EAEn lehen etxebizitza 
eskuratzeko beharrizana betetzeko, eta beste 53.132 gehiago etxebizitza aldatzeko 
(horretarako, diru-sarrerak edo errentak dituztenak bakarrik aintzat hartuta). Diru-sa-
rrerarik gabeko pertsonen etxebizitza-beharrizana aintzat hartuz gero, 91.693 etxebi
zitza gehiagokoa da beharrizana. 

7.taula: Etxebizitza eskuratzeko beharrizana eta haren aldaketa EAEn 2015ean82 

81    Fotocasa, Espainiako alokairuko etxebizitza
82    Etxebizitza Beharren eta Eskaeren gaineko inkesa, Enplegu eta Gizarte-politika Saila
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Etxebizitza hutsen bolumenarekin konparatuta (eskaintzen direnak eta ez), ikusten da 
etxebizitzaren beharrizanak egun dagoen parkea gainditzen duela etxebizitzaren beha-
rrizan osoa 118.052 da, eta etxebizitza hutsena 58.697.

Gainera, Espainiako Estatuko autonomia-erkidegoetan partikularren joera aztertuta, 
informazio hau bildu da alokairuaren merkatuaren gainean. 

 
8.taula: Alokairuaren merkatua 2017an83

Oro har, ikusten da partikular gehienek etxebizitzaren merkatuan duten  joera orokorra  
irregularra dela lurraldeen arabera, eta EAE adierazle guztien amaieran dago. 2018an, 
herritarren % 10ek hartu du parte alokairu-merkatuan (Espainiako batezbestekoa 
baino 4 puntu gutxiago). Gainera, maizter moduan alokairu-indize txikiena duen komu-
nitatea da (% 3, batez besteko % 5aren aldean). Orain arte aztertutakoaren ildo be-
rean, ikusten da, 2017koaren aldean, handitu egin dela alokatzeko etxebizitzak bilatzen 
dituzten pertsonen kopurua, nahiz eta orain arte ez duten arrakastarik izan. 

  83   Fotocasa, Etxebizitza-merkatuaren erradiogra� a, 207-2018

4.2.2.3   Politika eta estrategia publikoak etxebizitzaren sektorean

Erakunde publikoek, EAEko etxebizitzaren egoeraz jabetuta (pertsona bakarreko etxe-
bizitzen gorakada, etxe hutsak egotea, emantzipatzeko zailtasuna, etxebizitzen sal-
menta-prezioa apur bat jaistea, alokairu-errenta garestia dela, eta abar) merkatuaren 
beharrizanei erantzuteko araudia eta politikak garatzen aurrera egin dute. Zehazki, 
Eusko Jaurlaritzak Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea 2018-2020 egin du (ekainaren 
18ko Etxebizitzaren 3/2015 Legea onestearen ondorengo lehen plana). 

Etxebizitza Plan horrek sei Ardatz Estrategiko ditu, EAEn sektore horretan dauden 
erronkei erantzuteko asmoz, betiere Etxebizitzaren Legeak de� nitutako jarduketa-espa-
rruan.  

MADRIL KATALUNIA EAE ANDALUZIA
ESPAINIA,
GUZTIRA

VALENTZIA
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6.ilustrazio: 2018-2020ko Etxebizitza Planaren Ardatz Estrategikoak84

Ikerketa honetan, garrantzitsua da erabilera turistikoko etxebizitzan eragin zuzena edo 
zeharkakoa duten ardatzak azpimarratzea; bereziki, lehena eta bosgarrena.

Hala, lehen ardatza nabarmentzekoa da; han, azaltzen da bereziki etxebizitzak 
alokairu-araubidean jarri behar direla. Ardatz horretan, alokairu-araubidean 
etxebizitza berriak sustatzeko asmoa dago, eta hornidura-etxebizitzak garatzea eta 
etxebizitza pribatu hutsak babestutako alokairura mugitzea sustatzea.

Bosgarren ardatzari dagokionez, etxebizitza arloan berrikuntza sustatzea xede duena 
eskaintza eskaerari egokitzeari begira, baliabide gutxien dituztenei edo egoitza-beha-
rrizan espezi� koak dituztenei (emantzipazioa, bazterketa egoerarako arriskua dutenak, 
adinekoak...) etxebizitza eskuratzen laguntzeko asmoa dago.

Alokairuko etxebizitzen parkea bultzatzea

Babestutako etxebizitzen parkearen kudeaketa e� zientean aurrera egitea

Babestutako etxebizitza eskuratzeko betekizunak eta esleipen- 
prozedurak berrikustea eta aldatzea

Etxebizitzaren berrikuntzan aurrera egitea, gazteen eta beste 
kolektibo batzuen beharretara egokitutako ereduak ezarriz

Eraikinen mantentzea eta birgaitzea sustatzea, egungo parkearen 
irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna hobetuz

Politika sektorialen kudeaketa eta integrazioa hobetzeko lankidetza- 
sareak sortzea

1. Ard

2. Ard

3. Ard

5. Ard

4. Ard

6. Ard

84  Eusko Jaurlaritza, 2018-2020 Etxebizitza Plan Zuzentzailea
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Hori guztia 2018-2010ko Etxebizitza Planaren esparruan ezarritako hainbat helburu 
� nkatuz eta garatuz gauzatuko da.

9.taula: 2018-2020 ko Etxebizitza Plan Zuzentzailearen helburuen laburpena85 

Era berean, aurretik azaldutakoa udal-mailan egindako hainbat politika eta araudi 
garatuz gauzatu da. Puntu hori xehetasun handiagoz landuko da udal-araudien gaineko 
atalean.

2.950 etxebizitza babestu berri alokairuan

2.000 etxebizitzarentzako bizitegi-zorua

28.750 etxetan jasotzen dute EPO

800 etxebizitza ASAP programarako

420 irisgarritasun unibertsaleko proiektu

3.400 etxebizitza babestu berri alokairuan eta salmentan, 
erosteko aukerarekin

7.000 etxe aitortutako etxebizitza-eskubidearekin

6.400 etxebizitza gaituta Bizigune programarako

28.500 etxebizitza babestu ikuskatuak

4.500 pertsona GAZTELAGUN programaren 
onuradun

2018-2020KO ETXEBIZITZA PLAN ZUZENTZAILEAREN
HELBURUEN LABURPENA

85  Ibidem
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Etxebizitza EAEn

Adierazle sozio-demogra� ko nagusien analisiaren emaitza moduan, ikusten dugu 
biztanleria zahartzen ari dela, eta gazte gutxiago dagoela.

Azken urteotan, etxebizitzak herritarrak baino gehiago ugaritu dira, 
familia-tamaina murriztu da, pertsona bakarrarentzako etxebizitzak ugaritu 
egin dira.

EAEko emantzipazio-adina Europako beste herrialde batzuekin alderatuta 
amaieran dago (29,9 urte, EBko 26ko batezbestekoaren aldean), eta 15 eta 29 
urte bitarteko gazteen % 27 (Europako % 34ren aldean) bakarrik dago emantzi-
patuta. 

Egun laguntza publikoen gastuen zati handi bat alokairuak ordaintzeko era-
biltzen da.  

Higiezinen hedapen-aldi baten ondoren, etxebizitzen parkea neurrian ari da haz-
ten eta 1.045.061 etxebizitza ditu guztira (etxebizitza nagusiak, oro har). Gainera, 
ikusi da lehen etxebizitzarako beharrizana dagoela, eta ez dagoela beteta. 

59.000 bat etxebizitza dago hutsik Euskadin (parke osoaren % 5,6), eta horie-
tatik 36.000 ez daude kudeatuta. Dena dela, beteta ez dagoen 64.290 etxebizi- 
tzako beharrizana identi� katu da, lehen etxebizitza eskuratzeko, eta beste 53.132 
etxebizitza etxez aldatzeko. 

Nazio-mailan etxebizitzen % 20 daude alokatuta, baina EAEn % 10 baizik ez 
dira. 

Etxebizitzaren salmenta-prezioa (berria eta erabilitakoa) neurrian handitu 
da, baina inolaz ere ez ditu gainditu higiezinen boomeko mailak, baina alokai-
ru-errenta higiezinen boomeko balioen pareko hazkuntza nabarmena izaten 
ari da, etxebizitza erosteko mailegua lortzeko zailtasunagatik eta erabilera turis-
tikoko etxebizitza ugaritu delako. Gainera, bai erosteko eta bai alokatzeko, EAE 
Espainiako erkidego garestienen artean dago. 

Euskal erakunde publikoak kontziente direnez etxebizitzaren egoeraz, hainbat 
neurri ezartzeko eta gomendioak ematean aurreratzen ari dira, bai EAEn, bai 
udal-mailan. Eusko Jaurlaritzak 2018-2010ko Etxebizitza Plan Zuzentzailea egin 
du, eta han, besteak beste, alokairuaren aldeko neurriak eta eskatzaileen beha-
rrak beteko dituzten konponbide berritzaileak lortzen saiatzea barne hartzen da.  
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4.2.3 ETEK TURISMOAN ETA ETXEBIZITZAN DUTEN ERAGINAREN ANALISIA

Turismoaren garapena eta, beraz, etxebizitza turistikoaren alokairua garrantziskoak 
izan arren EAErentzat eta bere garapen ekonomikoarentzat, aztertu behar da haiek 
eskualdean duten eragina, eta haien kanpo-eragina minimoa izan dadin zaindu. 

Zehazki, helburuetako bat da etxebizitza turistikoak nabarmen ez eragitea etxebi-
zitza-merkatuan, prezioa neurriz kanpo eta gehiegikeriaz garestituz, eta herritarrek 
etxebizitza eskuratzeko aukera galduz. 

Horrela, aurrerago azalduko dugun moduan, garrantzitsutzat jotzen da jarduera hori 
arautzea, lehia librearen, proportzionaltasunaren, sustapen ekonomikoaren eta interes 
orokorraren premisapean. 

Horregatik guztiagatik, jarraian ETEek turismoan eta etxebizitzan dituzten onurak eta 
kalteak azalduko dira.  
 

4.2.3.1   ETEek merkatuan dituzten onurak

ETEen establezimenduak eta ostatu-tokiak handitzeak turismo-ostatuaren edukiera 
handitu du, eta horrek bisitarian eragina izan du (ETEen erabiltzaileetan, eta erabiltzaile 
ez direnetan). Eragin positibo horiek kuantitatibo eta kualitatiboak dira, eta, bereziki, 
prezioan, kalitatean, aukeran, aukeratzeko gaitasunean, berritasunean, turismo 
esperientzian eta turistaren gastuaren banaketan agertzen dira. 

Gainera, lehiaren presioa handitu egin da ostatu-eskaintzaile tradizionalen artean, eta 
horrek beren berrikuntza-prozesua azkartzen lagun lezake, beren negozioa defendatzeko 
estrategia moduan. 
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Hona hemen ETEek merkatuan dituzten onura nagusiak, laburtuta: 

Prezioak hobetzea erabiltzaileentzat: merkatuko prezioak jaistea, lehia han-
diagoagatik, eta horrek bi alderditan izan du eragina. Alde batetik, ETEek, beren 
izaera eta ezaugarriak direla-eta, oro har, merkeagoak dira ohiko hotel-establezi-
menduak baino.  Bestalde, hotel-establezimenduek, merkatu berrian lehiatzeko, 
beren prezioa eta/edo kalitatea egokitu dute; horrek ETEez onurak ateratzeko 
aukera eman dien erabiltzaile direnei eta ez direnei. 
Dena dela, hotel-sektorean duen eragina ez da homogeneoa, baizik eta bereziki 
antzematen da prezio txikiena duen hotel-segmentuan, eta negozioetako turis-
moan fokalizatuta ez dauden horietan.

Aukera handiagoa, eta erabiltzaileari hobeto egokitzea; ETEak askotarikoak 
izan daitezkeenez, kokapenari, erraztasunei, ostatu-tipologiari eta abarrei da-
gokienez, aukera ematen dute erabiltzaile batzuen behar espezi� koei hobeto 
erantzuteko. Era berean, halako ostatuetan eskaintzen diren azpiegiturak eta 
zerbitzuak handiagoak izaten dira hotel-ostatuetakoak baino. Gainera, momen-
tu-gailurretan dagoen eskaintza falta ikusita (ekitaldi handiak, zubiak eta abar), 
halako tipologia duten ostatuek aukera eman dute eskaera handiagoari erantzu-
teko. Dena dela, hiri bakoitzeko analisian aurkeztutakoaren lerro berean, osta-
tu-establezimendu berriak eraikitzea aurreikusten da (bereziki, hotelak), eskaera 
gero eta handiagoari erantzuteko.

Ostatu hartzea errazagoa izatea intereseko tokietan: alokairu-eskaintza han-
ditzeak eta jadanik badauden etxebizitzetan ostatu hartzeko aukerak ekarri du 
erabiltzaileak aukera handiagoak izatea hiriaren erdigunean edo garrantzi turis-
tikoko beste toki batzuetan ostatu hartu ahal izateko. Hala, ETEak beste agente 
bat dira eskaintza eta lehia-presioa handitzeko; beraz, prezioak txikitzen lagun- 
tzen du. Era berean, ostatu-tipologia horrek lagun dezake eskaintza turistikoa 
zabaltzen, ohiko zirkuitu turistikoetatik kanpoko ostatuak eskaintzen baitituzte. 

Lotura handiagoa bertakoen eta turisten artean ETEek aukera ematen dute 
an� trioiari gehiago hurbiltzeko, eta bisitaren eta tokikoen arteko harremanak 
sortzea errazten dute. Era berean, elkarlanerako eta harremanerako inguru bat 
sortzen da eskaintzailearen eta eskatzailearen artean. Gainera, ETEak esperien- 
tzia desberdina bat bizitzeko ostatuak dira, ostatuan elkarrekin dauden pertso-
nen arteko gizarte-harremanak azpimarratzen baititu.

Gastua hobeto banatzea: nahiz eta ETEek, oro har, establezimendu turistiko 
tradizionalek baino prezio txikiagoa duten, horrek ez dakar hirian gutxiago gasta- 
tzea. Hoteletan ostatu hartzen duten turistekin alderatuta, kasu askotan, ETEe-
tan beste bi egun gehiago geratzen dira, eta gastu handiagoa egiten dute tokiko 
establezimenduetan (supermerkatuak, jatetxeak, eta abar).
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4.2.3.2  Eragin negatiboak

Jarduera turistikoa handitzeak, ostatu alternatiboen garapenak erraztua, nahiz eta 
hazkunde ekonomikoari lagundu, turismoaren eragin negatiboak nabarmendu ahal izan 
ditu (alderdi ekonomiko, ingurumeneko eta soziokulturalean). Hala, hiri batzuetan tokiko 
mugimenduak ere sortu dira, kontrola eta erregulazioa eskatzen dutenak. Era berean, 
ETEek eragin negatiboa dute etxebizitzaren merkatuan eta haren prezioan, eta horrek 
zaildu egiten du alokairuko etxebizitzak eskuratzea (eskuragarritasunean eta prezioan).

Zehazki, erabilera turistikorako etxebizitzen kanpo-eragin89 negatibo nagusiak hauek 
direla uste da: 

Donostia/San Sebastianeko Parte Zaharrekoek eta Bilboko Zazpi Kaleetakoek bizilagu-
nen elkarteek mahai gainean jarri dituzte eragin negatibo horiek.  Dena dela, ez diote 
ETEei bakarrik egozten errua, baizik eta beren auzoetan ezartzen ari den turismo 
ereduari.  Horrela, kanpo-efektu horien tipologia eta haiek arautzea ez da ETEena bere-
na den alderdi bat, baizik eta hirigintzari, turismoari eta beste esparru batzuei eragiten 
dieten gaiak.

Hala, hotel-establezimenduetako operadoreek askotan salatu dute lehia desleiala, be-
reziki iruzur � skalagatik eta kontsumitzaileen, erabiltzaileen eta langileen interesak 
babesteko araudia ez betetzeagatik, ETEei egiten dutena.  

Plataforma digitalei dagokienez, eskaintzaile eta eskatzaileen artean bateratze-lana 
egiteko tresna gisa balio dute, baina arriskuak ekar ditzakete datuen babesik, segurtasunik 
eta sinesgarritasunik ezak, erabiltzaileak diskriminatzeak, gehiegizko prezioak jartzeak edo 
plataformen ospearen kalitatea.

Etxebizitzen parkea garestitzean eragina izatea, salmentan eta luzerako alokai-
ruan, eta horren ondorioz, erdiguneetatik eta turistikoki erakargarrien diren 
guneetatik bizilagunak kanporatzean (gentri� kazio turistikoa esaten zaion fe-
nomenoa). Era berean, etxebizitzen parkea garestitzeak etxebizitza eskuratzeko 
zailtasuna dakar, bai erosketa-prezioa handitu daitekeelako, bai, bereziki, alokai-
ru errenta handitzegatik.

Bizilagunen bizi-kalitatea okertu ahal izatea (eragozpenak zaratarengatik, giza-
legerik eza, espazio komunak hondatzea, gastu handiagoak konponketetan eta 
garbiketan, baliabideak gehiago erabiltzea eta horrek asetasuna eta kalitatea 
txikitzea ekartzea, eta abar).

Auzoetan segurtasun falta eta auzoko bizitza despertsonalizatzen ari dela 
sentitzea. 

Etxebizitza-tipologia horren eskaintza ez dagoenez behar bezala arautua, ez 
dago inolako araudirik erabiltzailearen eskubideak zaintzeko eta haiei eskainitako 
zerbitzuaren kalitatea bermatzeko.

Zergei izkin egitea, emandako zerbitzuagatik zergarik ordaintzen ez duten ezku-
tuko etxebizitzen bidez.
 

86   Kanpo-efektuez hitz egitean –merkatuaren akats-mota bat da-, merkatu-prezioak produkziotik eta kontsumotik eratorritako kontzeptu ekonomiko 
guztiak barne hartzen ez dituen kasuez ari gara; beraz, bere onura edo kostu soziala erakusten ez dutenak, eta e� zientziarik ezak sortzen dituzte, eta 
ongizate soziala ez da maximizatzen. Azken batean, konpentsatu gabek eragin bat dago operatzaile ekonomikoaren eskaintzan besteen ongizatearen 
gainean, merkatuak ez duena behar bezala konpontzen, eta esku-hartze publikoak konpon dezakeena. 
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Hala, aurrez aipatutako kanpo-eragin negatiboek adierazten dute, beharbada, mer-
katuak ez duela jakin e� zienteki konpontzen, eta murrizketak sartzea justi� katuko 
lukete, efektu horiek txikitzeko, baina muga horiek neurrizkoak izan behar dute, eta ez 
baztertzaileak.
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4.3 Plataforma digitalak

4.3.1  SARRERA

Etxebizitzen ohiko alokairuarekin gertatu den moduan, ETEen eskaintza hain azkar za-
baltzea plataforma digitalei esker izan da, eskatzaileak eta eskaintzaileak erraz lotzeko 
aukera ematen baitute.  Plataforma birtual horiek berrikuntza teknologikoaren emaitza 
dira (Interneten, smartphoneen eta software espezi� koen erabilera), eta horrek eredu 
disruptibo bat agertzea ekarri du, salerosketak eta aktiboen aldi baterako erabilera 
errazten duena. 

Aurrerapen teknologiko horrek eragin nabarmena izan du tradizionalki sarrera-hesi 
handiak izan dituzten sektoreetan (baimenak, nahitaez bete beharreko estandarrak, 
inbertsioa…), besteak beste, garraioa eta ostatua (ohikoa eta aldian behingoa). 

Azpimarratzekoa da plataforma digitalak “plataformako elkarlaneko ekonomia” 
delakoan sartzen direla.  Negozio-eredu horiek plataforma digital baten bidez erla-
zionatzen diren pertsonen arteko truke edo elkarlaneko kontsumoan oinarritzen dute 
produkzioa.  Eredu honen ezaugarri nagusietako bat aldakortasuna da, ekonomiaren 
produkzioaren alderdi askotan baitago.  

4.3.2  PLATAFORMA DIGITALEN ONURAK

Plataforma digitalak sartzeak, ostatu turistikoko zerbitzuekin ezin hobeto egokitu di-
renak, negozio-eredu alternatibo bat � nkatzeko  aukera eman du, eta aukera eman 
die gutxi erabiltzen diren etxebizitzak eskaintzen dituzten partikular berriei merkatura 
modu arin eta malguan sartzeko, erraz bere gain hartzeko moduko sarrera-kostuekin, 
eta zabalpen eta eragin handia lortu dute epe laburrean.  

Sartzeko eta ateratzeko erraztasun horrek aukera ematen du, era berean, eskaintza-
ra eta eskaerara hobeto egokitzeko, erraz egokituz eskaeraren muturretara (ekitaldi 
handiak, zubiak, eta abar), eta atzera egiteko eskaera baxua denean, hotel-azpiegitu-
retan inbertsiorik egin gabe. 
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Partikularrak plataformen bidez sartzea ekarri duten gako nagusiak hauek izan dira: 

Alde horretatik, erabakigarria izan da plataformek kon� antza helarazteko izan duten 
gaitasuna, eskaintzaileen eta eskatzaileen seinaleztatzeari eta ospeari lotutako sisteme-
kin. Horrek eta kritika onak izatearen garrantziak ekarri du pizgarri bat sortzea kalita-
tezko zerbitzu bat emateko eta erabiltzaileen lehentasun eta beharrei hobeto erantzute-
ko. 

Gainera, 3. irudia: Bizkaian alternatiba ostatua aukeratzeko arrazoiak 2016an (%)-n, 
aurkeztutakoari jarraikiz, ostatu alternatiboak aukeratzeko arrazoi nagusiak prezioa, 
eta, ondoren, erosotasuna dira. 

Izan ere, webgunea informazio-iturri moduan erabilita han dauden askotariko errefe-
rentzia eta dinamikek ekarri dute, Morenok “El turismo colaborativo ¿Está Airbnb trans-
formando el sector del alojamiento?” artikuluan dioen moduan:

“Asistimos a una distribución de la con� anza entre usuarios, pasando de la con� anza 
institucional a la con� anza distribuida” 88. 

Hala, plataformen autorregulazioak arrakasta-inguru bat sortu du transakzioentzat, 
legelari publikoen osagarri den erregulazio osagarri bat ere. 

Transakzio-kostuak txikitzea, informazio-teknologien abantaileei eta ordaintze-
ko bide elektronikoak eskura izateagatik87 .

Informazio-asimetriak txikitzea, irisgarritasunari, zabalpenari (kualitatiboa eta 
kuantitatiboa) eta zerbitzuen eta ondareen gaineko informazioa � dagarria iza-
tea; horrek ekarri du haiek gainditzeko ezarritako xedapen arautzaileek garrantzia 
galtzea.

1

2

4.3.3  PLATAFORMA DIGITALAK EAEN

Egun, ostatu turistikoen plataformetan, bateragarria da partikularrek ondasunak aldi 
baterako alokatzean bitartekaritza egitea, enpresa espezializatuek kudeatzen dituzten 
etxebizitza turistikoak banatzea (50 etxebizitza ere kudeatu ditzaketen enpresak egon 
daitezke), eta hainbat ostatu merkaturatzen dituzten an� trioiak.  Era berean, posible 
da ostatuen, pentsioen eta halakoen iragarkiak aurkitzea (listing-ak), saltzeko kanal 
gehigarritzat erabiltzen baitituzte plataformak.

EAEn dauden ostatu-plataformen artean, hauek nabarmentzen dira: Airbnb (plata-
forma liderra, iragarkien % 60rekin), HomeAway (% 20) eta TripAdvisor (% 20)89 , horri 
buruzko atalean azaldu moduan.

87  Transakzio-gastuak transakzioa egitean sortutakoak dira, baina ez dira operazio horrenak berarenak (adibidez, bilaketa- eta konparazio-gastuak, 
kontratua prestatzekoak edo operazioa jarraitzekoak…)
88  MORENO, L.; RAMÓN-RODRIGUEZ, A.; SUCH, M.J. (2016). “Turismo colaborativo ¿Está Airbnb transformando el sector del alojamiento?”. Economis-
tas,  ISSN 02124386, 150. zk., 2016,. 107-119. orrialdeak.
89 Eusko Jaurlaritza. “Euskadiko erabilera turistikoko etxebizitza eta logelen ezkutuko eskaintza balioztatzeko azterketa”, 2017
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Erabilera turistikoko etxebizitzak 
erregulatzen dituen araudia5

Jarraian, alokairu turistikoko etxebizitzen gaineko araudi-esparruaren analisi xehatu bat 
egingo da. Bai Europako arauditik eta bai estatukotik, autonomikotik eta tokikotik uler 
daiteke erabilera turistikoko etxebizitzetako ostatua sektore turistikoko jarduera ekono-
miko bat dela, pertsona � siko edo juridikoek egindakoa, enpresa turistiko deritzenak. Ja-
rraian, erabilera turistikoko etxebizitzen esparruan aztertutako arauak aurkeztuko dira:

5.1 Arau-esparruari buruzko sarrera
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Europako
Parlamentua

Europako Parlamentua-
ren ebazpena, 2017ko 
ekainaren 15ekoa, elkar-
laneko ekonomiarako 
Europako agenda baten 
gainekoa.

Adieraztea Europako Parla-
mentuak uste duela Bata-
sunaren mailan printzipio 
eta irizpide orokor batzuk 
eta nazio-mailako atalaseak 
ezartzea izan daitekeela jardu-
teko modua, eta Batzordeari 
eskatzea, ebazpenaren bidez, 
gai horren inguruko ikerketa 
bat egiteko. 

Europako Parla-
mentua eta Eu-
ropar Batasuneko 
Kontseilua 

Europako
Batzordea

Europako Parlamentua-
ren eta Kontseiluaren 
2006ko abenduaren 12ko 
2006/123/CE Zuzenta-
raua, barne-merkatuko 
zerbitzuen gainekoa.

Europako Batzordearen 
komunikazioa Europako 
Parlamentuari, Kontsei-
luari, Europako Komite 
Ekonomiko eta Sozialari 
eta Herrialdeen Komi-
teari zuzendutakoa, 
2016ko ekainaren 2koa 
(Brusela), elkarlaneko 
ekonomiarako Europako 
agenda bat izenekoa. 

Europako estatuen eta herrien 
arteko harremanak sendotzea, 
eta aurrerapen ekonomiko 
eta soziala bermatzea. Itunak 
Europar Batasunaren barruan 
zerbitzuak libre ematea eta 
ezartzea ziurtatzen du, esta-
tu-kideen arteko zerbitzu-jar-
duerak oztopatzen dituzten 
langak kenduta.

Elkarlaneko ekonomiaren 
onurak biltzea, eta han parte 
hartzen dutenen eskubide eta 
betebeharren gaineko ziur-
gabetasunari buruzko kezkei 
heltzea. Orientazio juridiko eta 
politiko ez-loteslea ematea 
agintari publikoei, merkatuko 
operadoreei eta herritarrei 
elkarlaneko ekonomiaren in-
guruko EBko indarreko legeria 
aplikatzeko moduari buruz. 
Hark funtsezko kontuei eusten 
die, bai merkatuko operadoreei 
bai agintari publikoei aurre 
egin behar dietenak.

EZARPEN EREMUA: UE

ORGANO
ARAUTZAILEA

XEDE
NAGUSIA

IZENDAPENA ILUSTRATIBOA
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Batzar
Nagusiak

Espainiako
Konstituzioa, 1978

Azaroaren 23ko 
17/2009 Legea, zer-
bitzu-jardueretarako 
sarrera librearen eta 
haren erabileraren 
ingurukoa.

Espainiako ordenamendu juri-
dikoaren arau gorena da, eta 
Espainiako botere publiko eta 
herritar guztiak haren mende 
daude. Ahalbidetzen du eta 
bermatzen du estatuak 
funtzionatzea, boterearen 
erabilera arrazionalizatuz 
eta boterea mugatuz, go-
bernu-ahalmenen banaketa, 
pertsona bati edo organo bati 
emandako ahalmenei mugak 
ezarriz.

Lege honen xedea da beha-
rrezko xedapen eta printzi-
pioak ezartzea ziurtatzeko 
zerbitzu-jardueretarako sarre-
ra librea eta haiek gauzatzea, 
Espainiako lurraldean, Espai-
nian edo Europar Batasuneko 
beste edozein estatu-kidetan 
� nkatutako zerbitzu-emaileek, 
prozedurak sinpli� katuz, eta, 
aldi berean, zerbitzuetan ka-
litate-maila handia sustatuz, 
jarduera ekonomikoarentzako 
atzera egiteko esparru gar-
dena, aurreikusteko modukoa 
eta onuragarria bultzatuz, 
administrazio publikoak mo-
dernizatzea sustatuz, enpresen 
eta kontsumitzaileen beharrei 
erantzun diezaieten eta 
kontsumitzaileen eta 
zerbitzuen erabiltzaileen es-
kubideak hobeto defendatzea 
ziurtatuz.

EZARPEN-EREMUA: ESTATUA

ORGANO
ARAULTZAILEA

XEDE
NAGUSIA

IZENDAPENA ILUSTRATIBOA
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Batzar
Nagusiak

Abenduaren 9ko 
20/2013 Legea, 
merkatu-batasuna 
bermatzekoa.

Azaroaren 24ko 
29/1993 Legea, 
Hiri-alokairuei 
buruzkoa.

Lege honen xedea da beha-
rrezko xedapenak ezartzea 
egia bihurtzeko merkatu ba-
tasunaren printzipioa lurralde 
nazionalean. Bereziki, bere 
xedea da ordena ekonomi-
koaren osotasuna ziurtatzea 
eta eskalako ekonomien apro-
betxamendua eta merkatua-
ren irismena erraztea jarduera 
ekonomikoak lurralde nazio-
nal guztian sartze, gauzatze 
eta zabaltze librearen bidez, 
ikuskapen egokia bermatuz, 
Konstituzioaren 139. artikuluan 
bildutako printzipioei jarraituz.

Erreforma honen helburua 
da laguntzea hiri-alokairuen 
merkatua indartzen, etxebi-
zitza-politikaren oinarrizko 
zatitzat, espainiar gutiek 
etxebizitza duin eta egoki bat 
eduki ahal izateko duten es-
kubidea aitortuz. Helburu hori 
lortzeak eskatzen du araudia 
aldatzea, parteen zerbitzuetan 
oreka egoki bat ezarri ahal 
izateko, eta nahiz eta argi 
dagoen araudi-aldaketak bere 
horretan ez dakarrela nahikoa 
baldintzarik sektore horretako 
eskaintza indartzeko, hori ger-
ta dadin ezinbesteko baldintza 
da.

EZARPEN-EREMUA: ESTATUA

ORGANO
ARAULTZAILEA

XEDE
NAGUSIA

IZENDAPENA ILUSTRATIBOA
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Eusko
Legebiltzarra

Eusko Jaurlaritzako 
Turismo, Merkataritza 
eta Kontsumo Saila 

Uztailaren 28ko Turis-
moari buruzko 13/2016 
Legea

Etxebizitza partiku-
larretako erabilera 
turistikorako logelen 
eta etxebizitzen 
Dekretua

Lege honen helburua da 
Euskadiko jarduera turistikoa 
erregulatzea, sektore turis-
tikoaren ordenamendua eta 
diziplina, baita administrazio 
turistikoen jarduketa-printzipio 
eta –irizpideak ezartzea ere.

Bere helburua da erabilera 
turistikoko etxebizitzen es-
katu beharreko eskakizunak 
zehaztea, inguru teknologiko 
berrian. Haiek egoki erabiltzea 
ziurtatzeko asmoa du; segur-
tasun � sikoko baldintzetan 
erabiltzea sustatzea eta alde 
interesdunen arteko harrema-
nak segurtasun juridiko han-
diagoarekin egiten laguntzea. 
Bestalde, bere helburua da 
jarduera turistikoa bateragarri 
egitea beste bizilagun guztien 
eskubideekin, jabetza hori-
zontaleko araubidean eratu-
tako higiezinen kasuan; baita 
sustatzea ere jarduera–mota 
horri aplikatu beharreko arau-
dia betetzea, bereziki arreta 
jarriz hirigintza- eta inguru-
men-gaietan.

EZARPEN EREMMUA: AUTONOMIKOA

ORGANO
ARAULTZAILEA

XEDE
NAGUSIA

IZENDAPENA ILUSTRATIBOA
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5.2 Europako eta barne legeriari buruzko analisi xehatua

5.2.1 EUROPAKO LEGERIA
 

5.2.1.1  Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 
2006/123/CE Zuzentaraua, barne-merkatuko zerbitzuen gainekoa (Zerbitzuen 
Zuzentaraua).

Lehenik, beharrezkoa da aztertzea ea alokairu turistikoko etxebizitzak, hirigintzaren gai-
neko arauetan sartzen direnak, Zuzentarauak erregulatzen dituen zuzenean.

Horretarako, egokia da adieraztea Zerbitzuen Zuzentaraua ez zaiola hirigintzari aplikatu 
behar, bederatzigarren Kontuan Hartuzkoan adierazten den moduan. Dena dela, Zer- 
bitzuen Zuzentarauaren transposiziorako gidaliburuan90, 2.3.2 puntuan, hau adierazten 
da:

“Araudi horiei izendapen espezi� koa ematea bera, adibidez, hirigintza-araudi moduan, 
edo baldintzak oro har formulatzea, hau da, ez izatea, espezi� koki, zerbitzu-emaile-
entzat, ez da nahiko Zerbitzuen Zuzentarauaren esparrutik kanpo geratzeko. Izan ere, 
ebaluatu egin behar da baldintza horien benetako eragina, zehazteko ea izaera oroko-
rrekoak diren edo ez. Hala, Zuzentaraua gehitzeko orduan, estatu-kideek kontuan hartu 
beharko dute «hirigintza-arauek» edo «eraikuntzako ordenantzek» zerbitzu-jarduerak 
espezi� koki arautzen dituzten baldintzak izan ditzaketela, eta, beraz, Zerbitzuen Zuzen-
tarauak estaltzen ez dituenak. Adibidez, merkataritza-establezimendu zenbaiten gehie-
nezko azalera, hirigintza-araudi orokorretan baldin badaude ere, Zerbitzuen Zuzenta-
rauaren aplikazio-esparruan jasota daude, eta, ondorioz, hura ezartzeko askatasunaren 
atalean aurreikusitakoaren menpe egon behar dute.

Ondorioz, baloratzeko ea hirigintza-erregulazio batez ari garen, ez da aintzat hartu 
behar erabilitako tresna, baizik eta haren erregulazioaren zer-nolakoa. Izaera ekono-
miko edo merkataritzakoa bada, Zerbitzuen Zuzentaraua aplikagarria izango da. 
Hain zuzen ere, erregulazioaren azken helburua bada toki jakin batean egin daitezkeen  
jarduera ekonomikoetan zuzenean eragitea (erabilera komertzial edo ekonomikoak 
arautzea), tokian eraiki daitezkeen eraikinen tipologia zehaztu beharrean, izaera ekono-
mikoko araudi bat izango genuke.

Beraz, zerbitzuak ezartzearen askatasunari mugak jartzea justi� katuko luketen hiri-
gintza-arau bakarrak hiri-ingurua babesteari buruzkoak dira, hiri- eta landa-plangintza 
barne. Ingurumena babesteari buruzkoak ere badaude.

90  "Manual sobre la transposición de la Directiva de Servicios", Europako Batzordearen Barne-merkatuaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusiak egin-
dakoa, 2008
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Testuinguru honetan, LEA/AVCk uste du hiri-erabilerarako udal-araudi erregulatzai-
leen multzoak izan behar duela jada eraikita dauden eraikinetan egin daitezkeen 
merkataritza-jarduerak edo zerbitzuak zehaztu behar duena.  Ez izanik, beraz, hiri-
gintzaren arlokoa, eta Zerbitzuen Zuzendaritzaren aginduak eta haren iraulketa-araudia 
haiei aplikatu ahal izatea.

Adibidez, azpimarratzekoa da udal-araudiek aintzat izan beharko dutela Zerbitzuen 
Zuzentarauaren 4. eta 9. artikuluetatik eratorritakoa.  Izan ere, haietatik dator zer-
bitzuak baimentze- edo mugatze-bidezko esku-hartze publikoa interes orokorreko 
premiazko arrazoi bategatik.  

EBko Justizia Auzitegiaren jurisprudentziak behin eta berriro ezarri du (adibidez, EBko 
Justizia Auzitegiaren 1999ko apirilaren 29ko C-302/97  Konle Sententzia)  neurri nazional 
guztiak, lurralde-antolaketari buruzkoak eta hirigintzazkoak barne, Europako Erkidegoa 
eratzeko Itunak bermatutako oinarrizko askatasunak erabiltzea mugatzen badute, ho-
nako lau betekizun hauek izan behar dituztela, justi� katuak egon daitezen: 

Modu ez-baztertzailean aplikatzea

Interes orokorreko premiazko arrazoiengatik justi� katzea

Araudia egokitzea lortu nahi den helburua beteko dela ziurtatzeko

Beharrezkoa baino harago ez joatea

1

3

2

4

5.2.1.2  Batzordearen komunikazioa eta Europako Parlamentuaren ebazpena

Europar Batasunak (EB) orientazioak eman ditu EBko eboluzio azkarra duen ETEen sek-
tore dinamiko horren gaineko indarreko legeria nola aplikatu beharko litzatekeen zehaz-
teko, kontsumitzaileek, enpresen eta agintari publikoek kon� antzaz eta erabakitasunez 
parte har dezaten elkarlaneko ekonomian. Europako Batzordearen arabera, negozio-ere-
du berri horiek laguntza handia eman diezaiokete Europar Batasuneko hazkuntzari eta 
enpleguari, arduraz sustatzen, garatzen eta arautzen badira.

EBko Zuzenbidearen ikuspegiaren abiapuntutzat, nabarmentzekoak dira honako orien-
tazio hauek, erabilera turistikoko etxebizitzen gaineko elkarlaneko ekonomiari buruz.
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Europako Batzordearen komunikazioa Europako Parlamentuari, Kontseiluari, 
Europako Komite Ekonomiko eta Sozialari eta Herrialdeen Komiteari, Elkarlaneko 
Ekonomiarako Europako agenda bat izenekoa, 2016ko ekainaren 2koa, Brusela.  
(Komunikazioa)

Europako Parlamentuaren ebazpena, 2017ko ekainaren 15eko Elkarlaneko Ekono-
miarako Europako agenda bat-en gainekoa (Europako Parlamentuaren Ebazpe-
na).

“Pareek” edo zerbitzu-emaile ez-profesionalek ematea zerbitzua

Elkarlaneko plataformak

Bi dokumentuetan azpimarratzen dira bi esparru hauekin lotutako gaiak:

5.2.1.2.1.  “Pareek” edo zerbitzu-emaile ez-profesionalek ematea zerbitzua

Elkarlaneko ekonomiaren esparruan, Komunikazioak adierazten du merkatura sartzeko 
baldintza bat beharrezkoa den edo ez ebaluatzeko garaian, giltzarria dela aztertzea ea 
zerbitzuak zerbitzu-emaile profesionalek ematen dituzten edo partikularrek ematen 
dituzten, aldian behin.

Izan ere, elkarlaneko ekonomiaren ezaugarri espezi� ko bat da zerbitzu-emaileak maiz 
“pareen” (zerbitzuak aldian behin ematen dituzten partikularrak) arteko aktiboak edo 
zerbitzuak ematen dituzten partikularrak direla.

Dena dela, Komunikazioak aintzat hartzen du Europar Batasuneko legeriak ez duela 
berariaz ezartzen noiz bihurtzen den “pare” bat zerbitzu-emaile profesional elkarla-
neko ekonomian.  Beraz, herrialde bakoitzean interpretazio desberdina ekar dezake.
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Lehenik, Zerbitzuen Zuzentaraura jotzen du, Zuzentarau horrek honela de� nitzen 
ditu zerbitzu-emaileak: “Edozein pertsona � siko edo juridiko, bere kabuz jar-
duera ekonomiko bat eskaintzen duena, normalean diru-truk”. Horrek esan nahi 
du edozein jarduera ekonomiko egon daitekeela Zuzentarau horren xedapenen 
barruan, hura ematen den maiztasuna gorabehera, eta hornitzaileak “profesio-
nal” jokatu behar izan gabe. Gainera, EBren kontsumitzaileen babesaren gaineko 
atalak “merkataritzat” de� nitzen du merkataritza-jarduerari, negozioari, o� zioari 
edo lanbideari lotutako helburuekin jokatzen duen edozein.

Bigarrenik, Komunikazioak estatu-kideen legerien arteko desberdintasunak ditu 
aipagai, eta zerbitzu profesionalen eta “pareen” arteko zerbitzuen artean bereiz-
teko hainbat irizpideren berri ematen du.

• Estatu-kide batzuek zerbitzu profesionaltzat dituzte diru-truk emandako 
zerbitzuak, “pareen” artean emandako zerbitzuen aldean, horiek helburu bai-
tute zerbitzu-emaileak egindako gastuak konpentsatzea. 

• Beste estatu-kide batzuek, ordea, zehatzago azaltzen dute 
bereizketa, “pareak” atalase batzuen arabera bereiziz. Atalase horiek, maiz, 
oinarri sektorial batetik abiatuta egiten dira, aintzat hartuta sortutako di-
ru-sarreren maila edo zerbitzua zein erregulartasunekin ematen den. Atalase 
horien azpitik, zerbitzu-emaile horiek normalean baldintza ez hain murriztai-
leen menpe daude. 

Denbora gutxirako alokairuko ostatu-zerbitzuen gainean, Komunikazioak 
adierazten du hiri batzuek epe motzerako alokairu eta etxea partekatzeko 
zerbitzuak baimentzen dituztela, aldez aurreko baimenik edo erregistro-be-
tekizunik gabe. Hori izango litzateke aldian behin ematen diren zerbitzuen ka-
sua; hau da, atalase zehatzak arte; adibidez, urtean laurogeita hamar egun 
baino gutxiago. Beste hiri batzuek arau desberdinak dituzte jabetza lehen 
edo bigarren bizitokia bada, abiapuntu gisa hartuta herritar baten lehen bizi-
tokia aldian behin besterik ezin dela alokatu.

Atalaseak, arrazoiz erabiltzen badira, adierazle erabilgarriak izan daitezke, 
eta araudi-esparru argi bat sortzen lagun dezakete, zerbitzu-emaile ez-profe-
sionalen mesedetan.

Komunikazioak azpimarratzen du, aipagai diren jarduerak erregulatzeko, 
elkarlaneko plataformen bidez “pareen” arteko zerbitzuak aldian behin ema-
ten dituzten partikularrak ez direla hartu behar, zuzenean, zerbitzu-emaile 
profesionaltzat. Alde horretatik, atalaseak ezartzea (seguru asko, sektoreka), 
haien bidez “pareen” arteko jarduera bat ez-profesionaltzat jotzeko, aurrera 
egiteko modu egoki bat izan daiteke.

Alde horretatik, Komunikazioak bi alderdi giltzarri azaltzen ditu:
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Komunikazioak estatu-kideei gomendatzen die aprobetxatzeko merkatuko operado-
reei aplikatu beharreko merkatura sartzeko betekizunak berrikusi, sinpli� katu eta 
modernizatzeko aukera.  Helburutzat izan beharko lukete operadoreak beharrezkoak 
ez diren arauzko kargez libratzea, hartutako negozio-eredua gorabehera, eta merkatu 
bakarra zatitzea saihestea. 

Bestalde, Europako Parlamentuaren ebazpenak azpimarratzen du elkarlaneko plata-
formentzako eta zerbitzu-emaileentzako merkatura sartzeko betekizunek justi� katuta 
egon behar dutela, eta beharrezkoak eta neurrizkoak izan, jatorrizko Zuzenbideak (EBA 
eta EBFA), eta Zuzenbide pribatuak aurreikusten duten moduan (araudiak, zuzenta-
rauak, komunikazioak, jurisprudentzia eta abar), baita sinpleak eta argiak ere.

Parlamentuak nabarmentzen du ebaluazio horrek aintzat hartu behar duela ea zer-
bitzua profesionalek edo partikularrek ematen duten; hala, aldian behin zerbitzuak 
ematen dituzten partikularrentzako (“pareak”) betekizun juridikoak hain zorrotzak 
ez izateko, eta, aldi berean, kalitate-arauak eta kontsumitzaileen babes-maila handi 
bat ziurtatzeko, eta sektoreen desberdintasunak aintzat hartzeko.  Alde horretatik, Par-
lamentuak Batzordeari eskatzen dio lagun diezaiela estatu-kideei, “pareen” eta profe-
sionalen arteko bereizketa bat ezartzeko irizpide eraginkorrak ezartzeko orientazio 
berriak eskainiz, hori funtsezkoa baita elkarlaneko ekonomia zuzen garatzeko. Adie-
razten du orientazio horiek argitasuna eta segurtasun juridikoa eman behar dutela, eta 
aintzat hartu, besteak beste, estatu-kideen legeriak eta beren errealitate ekonomikoak. 
Horien artean, hauek:

Diru-sarreren maila

Sektoreen ezaugarriak

Enpresa txiki eta ertainen egoera

Jardueraren irabazi-jarduera

Ondorioz, Europako Parlamentuak uste du Batasunaren mailan printzipio eta irizpi-
de orokor batzuk eta nazio-mailako atalaseak ezartzea izan daitekeela jarduteko 
modua, eta Batzordeari eskatu dio gai horren inguruko ikerketa bat egiteko.  Gainera, 
adierazi du nabarmentzekoa dela atalaseak ezartzeak ekar dezakeela “pareen” eta 
enpresen arteko lerro banatzaileak ezartzea, eta enpresa txiki eta ertainen eta “pa-
reen” arteko ezberdintasunak sor ditzakeela.  Era berean, uste du oso gomenda-
garria dela zerbitzu-emaileen kategoria parekoen artean baldintza-berdintasuna 
egotea, eta eskatzen du beharrezkoak ez diren karga erregulatzaileak eta merkatura 
sartzeko baldintzak kentzeko, enpresen operadoreei, bereziki enpresa txiki eta ertainei, 
berrikuntza moteltzen baitute.  
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5.2.1.2.2.  Elkarlaneko plataformak

Komunikazioak zenbait betebehar ezartzen dizkie elkarlaneko plataformak izenekoei, 
plataforma digitala izenaz ere ezagutzen direnei:

Alde horretatik, azpimarratzekoa da plataforma kolaboratiboek erabiltzaileei aseguru- 
eta kali� kazio-zerbitzuak eman ahal izateak ez duela zertan ondorio hori aldatu.

Komunikazioan eta Zuzentarauan elkarlaneko plataformentzat ezarritako betebeharrak 
gorabehera, Airbnberen kasuan, Europako Batzordeak uste du, egungo egoeran, 
Airbnbek ez duela ez Zuzentaraua eta ez Komunikazioa betetzen, merkataritza-praktika 
bidegabe eta kontratu bidegabeak egiten dituelako. 

Merkataritza-praktikak eta kontratuak bidegabetzat jotzen dira, Europar Batasunak 
adierazten duenez, honegatik: “kontsumitzaileek erraz ulertu behar dute zenbat eta 
zein kontzeptutan ordaintzen duten”, eta “tratu eta zerbitzu justuak izan”. Beste puntu 
batzuen artean, Bruselak uste du “Airbnbek azken prezioaren gaineko informazio-politi-
ka zuzendu behar duela, aldatuz baitoa erreserba-prozesuan, eta, era berean, argi utzi 
hasieratik nork alokatzen duen espazioa”.

Horregatik guztiagatik, 2018ko uztailaren 16an, Europako Batzordeak ultimatuma eman 
zion oporretako alokairu pribatuen plataformari, abuztu bukaera baino lehen Airbnbek 
proposamenak egin zitzan kontsumitzaileen Europako araudia betetzeko.

Nazio-mailan, 2017ko abenduan, abenduaren 29ko 1070/2017 Errege Dekretua onetsi 
zen; haren bidez, zerga-kudeaketako eta –ikuskaritzako eta zergak aplikatzeko prozedura 
komunen arauak garatzeko jarduketa eta prozeduren araudi orokorra aldatu zen, uztai-
laren 27ko 1065/2007 Errege Dekretuak eta  azaroaren 13ko 1676/2009 Errege Dekretuak 
onetsiak, eta azken horren bidez erregulatzen da Zergapekoak Defendatzeko Batzor-
dea. Errege Dekretuak 54. artikulua sartzen du, eta ezartzen du helburu turistikoetarako 
etxebizitzen erabilera lagatzeari buruz plataformek informatzeko betebeharra dagoela. 
54. artikulu horretatik dator maiatzaren 24ko HFP/544/2018 agindua. Haren bidez, 179 
eredua onesten da, «Hiru hilero helburu turistikoetara etxebizitzak erabiltzea lagatzea-
ren adierazpen informazioa emateko», eta hura aurkezteko baldintzak eta prozedura 
ezarriz. 

Ostatu turistikoaren arloan, epe motzerako alokairuaren sektorean zerbitzuak 
ematen dituen elkarlaneko plataforma batek informazio-sozietatearen zerbitzuak 
besterik ezin dezake eman.

Ezin du ostatu-zerbitzua bera eman. Hau da, ostatu-zerbitzuaren hornitzaileak 
ezarriko ditu bere prezioak, plataformak zerbitzua emateko aktiborik izan gabe. 
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5.2.2 ESTATUKO LEGERIA
 

5.2.2.1  Espainiako Konstituzioa

Espainiako Konstituzioaren 38. artikuluak (EK) aitortzen du enpresak askatasuna duela 
merkatuaren ekonomiaren esparruan, eta botere publikoei agintzen die hura babestea 
eta ziurtatzea. Arau hori araudi komunitariotik eratorritako eskakizunekin bat eginik 
ulertu behar da, eta argi dago hura dela lehentasunezkoa.

5.2.2.2   Azaroaren 23ko 17/2009 Legea, zerbitzu-jardueretarako sarrera librearen eta 
haren erabileraren ingurukoa.

Zerbitzuen Zuzentaraua 17/2009 Legeak gehitu du, eta haren 3.11 artikuluan “interes 
orokorreko premiazko arrazoi” moduan ulertzen du EBko Justizia Auzitegiaren jurispru-
dentziak de� nitu eta interpretatutako arrazoia. Interes orokorra honetara mugatzen da:

Ordena publikoa

Segurtasun publikoa

Babes zibila

Osasun publikoa

Oreka � nantzarioari eustea gizarte segurantzako araubidean

Kontsumitzaileen, zerbitzuen hartzaileen eta langileen eskubideak, segurta-
suna eta osasuna babestea

Transakzio komertzialetako fede oneko eskakizunak

Iruzurraren aurkako borroka

Ingurumenaren eta hiri-inguruaren babesa

Animalien osasuna

Jabetza intelektuala eta industriala

Nazio-mailako ondare historiko eta artistikoa gordetzea

Politika sozial eta kulturalaren helburuak

Konstituzio Auzitegia ere gehitze horretan ezarritakoaren arabera posizionatu da, eta 
adierazi du ezabatu egin behar direla interes orokorreko premiazko arrazoi batekin jus-
ti� katuta ez dauden baimen-erregimen guztiak, ziurtatzeko jarduera bat egiteko aldez 
aurreko administrazio-kontrolak ez direla oztopo bidegabeak merkatura sartzeko.
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5.2.2.3  Abenduaren 9ko 20/2013 Legea, merkatu-batasuna bermatzekoa.

20/2013 Legeak eskatzen du interes publiko eta orokorra egon dadila zerbitzuetarako 
sarrera librean mugak jartzeko. 5. artikuluan, hau xedatzen da:

5.2.2.4   Azaroaren 24ko 29/1994 Legea, Hiri-alokairuei buruzkoa.

29/1994 Legeak (HAL) erreferentzia egiten dio alokairu turistikoko etxebizitzak bazter- 
tzeari, bere 5. e) artikuluan:

“Lege honen aplikazio-eremutik salbuetsita daude: e) Altzariz hornitutako eta bereha-
lako erabilerarako baldintzekin ekipatutako etxebizitza oso baten erabilera aldi baterako 
lagatzea, eskaintza turistikoko kanalen bidez merkaturatu edo sustatutakoa, eta irabazi 
asmoarekin egindakoa, erregimen espezi� koren baten menpe badago, bere araudi sek-
torialetik eratorria.

Arau honek 29/1994 Legearen aldaketari erantzuten dio, ekainaren 4ko 4/2013 Legea-
ren bidez egindakoa. Haren arrazoiak 2012-2015eko Turismoaren Plan Nazional Osoan 
dauden jasota, eta han adierazten zen gero eta turismo-ostatu handiagoa zegoela; 
beraz, Hiri-arrendamenduen Legea91  aldatu zen, eta, ondorioz, eskaintza-turistikoko 
kanalen bidez sustatutako etxebizitzen alokairuak turismo-arloan eskumena zuen 
organoaren bidez arautu behar ziren.

Bestalde, azpimarratu beharra dago nahiz eta HALen 5. e) artikuluaren bidez bazter- 
tzen den, etxebizitzak logelaka alokatzea baztertzea ez datorrela HALen 5. artikulutik. 
Bazterketa hori HALen de� nizioaren gaineko jurisprudentzia interpretatzetik dator, etxe-
bizitza alokatzeko kontzeptutik. “Bizigarria den eraikin batean dagoena, maizterraren 
etxebizitza-behar etengabea asebetetzeko”. Bizigarritasun kontzeptu hori ezin da alda-
rrikatu bere xedea dependentzia edo logela bati lotuta dagoen etxebizitza bati buruz; 
hortaz, ordena zibileko jurisprudentziak adierazi du, behin eta berriz, etxebizitza bateko 
logela bat alokatzeari ezin zaiola aplikatu errentamenduaren gaineko legeria berezia 
(Ciudad Realeko 14/9/2017 SAP, Madrileko 211/2017 SAP, eta Valladolideko 2015eko aben-
duaren 15eko 3. sekzioko SAP, besteak beste).

”Agintaritza eskudunek, dagozkien eskumenak betez, mugak jartzen badituzte 
jarduera ekonomiko bat eskuratzeko edo erabiltzeko, Lege honetako 17. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, edo jarduera jakin bat garatzeko baldintzak  betetze-
ko  eskatzen badute, horren  premia argudiatu beharko dute  zerbitzu-jardueren  
eskuragarritasun-  eta erabilera-askatasunari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 
Legearen 3.11 artikuluan biltzen direnen artetik interes orokorreko ezinbesteko 
arrazoiren bat gordetzeko.
 
Aurreko  paragrafoaren arabera, ezarritako edozein muga edo baldintza oro 
argudiatutako interes orokorreko ezinbesteko arrazoiaren araberakoa izango da, 
eta halakoa izango da non ezin izango den neurri horiek baino maila gutxiagoko 
neurri murriztailerik edo aldatzailerik ezarri jarduera ekonomikoa gauzatzeko.”

1

2

  91   Ekainaren 4ko 4/2013 II. hitzaurrea, etxebizitzen alokairuaren merkatuaren malgutze-neurrien eta sustapenaren gainekoa
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Aipatutako jurisprudentziak aipatzen du eraikin bat bizigarritzat jotzen dela bizitoki edo 
egoitza beharrei erantzuteko egokia bada, pertsonak edo familiak bere existentziaren 
intimitatea badute bertan, eta bere etxea edo etxeko bizitzaren egoitza bada, kontzep-
tu hori eraman ahal izan gabe logela edo etxebizitza osatzen duen beste dependentzia 
bati, horrek ez baititu oinarrizko zerbitzu minimoak (komuna, sukaldea…), eta partekatuz 
erabiltzeko eskubidea emanda besterik ezin daitezke ordezkatu, ez bakarrik, etxebizitzaren 
beste okupatzaileek aldi berean erabiltzen dituztenak. 

Horrez gain, HALen 3. artikuluak aukera ematen du “etxebizitza” erabileraz aparteko beste 
erabilera batzuetarako errentamendutzat kali� katzeko HALen 2. artikuluan enkoadraketa-
rik ez dutenak, eta, hain zuzen ere, eskatzen du alokatua denaren lehen helburua maizte-
rraren etxebizitza-behar etengabea asebetetzea izatea. Beraz, etxebizitza-errentamendu 
moduan katalogatua egotea (ez denboraldikoa) zehazten duen ezaugarria egonkorta-
suna da. 

Testuinguru horretan, autonomia-erkidegoak erabilera turistikoko etxebizitzak eta logelak 
arautu ahal izango ditu, udal-legeriek egiten duten moduan, arautzeak debekatzea ekarri 
gabe. Era berean, arauak irizten du ezin zaiola eraso egin jabetzaren edo enpresa- edo 
lehia-askatasunaren eskubideari. Erabilera turistikoko logelak alokatzea, zehazki, 
besterik ezin da justi� katu: behar bezalako sustapena, eskaintzaren koordinazioa eta 
erabiltzaileen eskubideak bermatzea; beraz, ezin zaizkio muga handiagoak  jarri erabilera 
turistikoetarako logelen alokairuari, alderdi horietan sortutakoez beste. 

Alde horretatik, Kanarietako Justizia Auzitegi Nagusiak ezeztatu egin du erabilera turisti-
korako logelak alokatzea debekatzen zuen arau autonomikoa, zerbitzuen eskaintza librea 
urratzeagatik . Arauak argi eta garbi lortu nahi zuen, merkeagoa izateagatik, hotel-osta-
tuaren eskaintzari konpetentzia egingo zion produktu bat merkaturatzea saihestea, eta 
horrek kalte egiten dio lehia libreari.

92   Kanarietako Justizia Auzitegi Nagusiko Bigarren Sekzioa, 03-03-03. 117/2015 prozedura arrunta. Seigarren oinarri juridikoa.

honela
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5.2.3 LEGERIA AUTONOMIKOA
 

5.2.3.1   13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Turismoarena

13/2016 Legeak ETEen inguruko hainbat arlo garrantzitsu arautzen ditu:

Jarduera turistikoaren kontzeptua eta haren mugak de� nitzen ditu

Enpresa turistikoaren kontzeptua eta haren sailkapena de� nitzen ditu

Erantzukizunpeko adierazpena aurkeztera behartzen du

Euskadiko Enpresen eta Jarduera Turistikoen Erregistroa sortzen du

Erabilera turistikorako etxebizitzak de� nitzen ditu

Ostatu-establezimenduak

Erabilera turistikorako etxebizitzak

Etxebizitza partikularretako logelak, erabilera turistikorako

Lehenik, Legeak honela de� nitzen du jarduera turistikoa: erabiltzaileei jarduera eta 
zerbitzu turistikoak, ostatu-, jatetxe-, bitartekaritza-, informazio- eta laguntza-zer-
bitzuak eta beste jarduera ematen dizkien jarduera eta turismoarekin lotutako beste 
edozein zerbitzu (13/2016 Legearen 2.2.b artikulua).

Era berean, ezartzen du jarduera turistikoa librea dela, eta ez daukala aplikatu be-
har zaion indarreko legeria betetzeaz besteko mugarik; beraz, zerbitzu turistikoak 
eman nahi dituen edonor Euskadin � nkatu daiteke, erantzukizunpeko adierazpena 
edo jakinarazpena aurkeztu ondotik eta dagokion gainkontza lortuta, halakorik 
bada(13/2016 Legearen 18. artikulua).

Bestalde, honela de� nitzen ditu enpresa turistikoak: modu profesional eta ohizkoan, ira-
bazi asmoz, ostatu- edo bitartekotza-zerbitzuren bat ematea helburu duten jardueraren 
bat egiten duten pertsona � siko edo juridikoak (13/2016 Legearen 2.2.h artikulua).

Horrez gain, 36. artikuluak ezartzen du ostatu-enpresa turistikoak bere esplotazio-xe-
dearen arabera sailkatzen direla:
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Legeak Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan jarduera turistikoren bat hasi eta 
egin behar duen enpresa turistikoaren jabe den pertsona � siko edo juridikoa behartzen 
du, jarduera hasi aurretik, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztera Euskadiko tu-
rismo-administrazioari, egin nahi duen jarduera gauzatzeko eskatu ahal zaizkion bal-
dintzak betetzen dituela dioena, eta, zehazki, edonola ere, ostatu turistiko eta erabilera 
turistikorako etxebizitza eta etxebizitza partikularretako logelen enpresa eta establezi-
menduek artikulu horretan ezarritako erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko 
dute, jarduera horretan egin behar duten establezimendu � sikoari lotutako betekizunak 
betetzen direla dioena (13/2016 Legearen 20. artikulua).

Alde horretatik, Legeak Euskadiko Enpresa eta Jarduera Turistikoen Erregistroa sortu 
du (24. artikulua), izaera administratiboko erregistro publiko bat, turismo arloan eskudu-
na den Eusko Jaurlaritzako sailari lotua, eta helburu duena enpresa turistikoak eta beste 
establezimenduek edo enpresa turistiko baten jabe diren edo Euskadin jarduera turisti-
koren bat egiten duten pertsona � siko edo juridikoek izena ematea. Izen-emate horrek 
ez du izaera eraitzailea izango. Euskadiko Enpresa eta Jarduera Turistikoen Erregistroan 
izena ematea eskatu ahal izango zaie enpresei edo establezimendu turistikoei, edo o� zioz 
egin, enpresa turistikoek aipatutako erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu ondoren.

Azkenik, 53.1 artikuluak honela de� nitzen ditu erabilera turistikoko etxebizitzak: 
edozein tipologiakoak izanik ere, arrazoi turistiko edo oporretakoak direla-eta ostatua es-
kaintzen edo merkaturatzen duten etxebizitzak, jabeak, ustiatzaileak edo kudeatzaileak 
aldi baterako uzten dituenak, eta merkaturatuak, zuzenean edo zeharka hirugarrenei, 
behin eta berriro, edo ohizko moduan, eta diru-ordain baten truke, berehala erabiltze-
ko baldintzetan. 

Araudiaren arabera, erabilera turistikoko etxebizitzen gehienezko edukiera zehaztuko 
da, eta inolaz ere ez dira onartuko Etxebizitzari buruzko 3/2015 Legearen 62.2 artikuluan 
de� nitutako ratioetan zehaztutakoak baino ostatu hartutako pertsona gehiago. Era be-
rean, arauaren arabera garatu dira funtzionamendu-araubidea eta erabilera turistikoko 
etxebizitzek bete behar dituzten eskakizun eta baldintzak, baita bere bereizgarriak ere.
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5.2.3.2  Etxebizitzak eta etxebizitza partikularretako logelak turismorako erabiltzeari 
buruzko Dekretua.

Turismorako erabiltzen diren EAEko etxebizitzak eta etxebizitza partikularretako logelak 
arautze aldera, Dekretuaren proiektua bultzatu zen eta LEA/AVCk haren txostena eman 
du. Aurrerago, proiektu hori oinarri hartuta, 2018ko uztailaren 3an, Gobernu Kontseiluak 
erabilera turistikoko etxebizitzak eta gelak arautzen dituen Dekretua onetsi zuen. 

Dekretu hori egin zen kontakturako eta harremanetarako bide berriak agertu zirelako 
eta horrek merkatua nabarmen aldatu duelako; ondorioz, udal-araudi berriak beha-
rrezkoak dira. Horri dagokionez, uste da plataforma birtualen erabilerak ondorio hau 
edukiko duela: ostatu tradizionalek dituzten baliabideak ez dituzten banakoak merka-
tuan sartu ahal izango dira, aukera izango baitute euren etxebizitzak erabili nahi dituz-
tenen esku jartzeko, baldintza benetan lehiakorretan, eta gizartearentzat eskuragarria 
den moduan.

Hala, Dekretuak etxebizitzetako ostatuak eta etxebizitza partikularretako logelak 
arautzen ditu, erabilera turistikoa dutenean, ezarpen-askatasunetik abiatuta. Horren 
helburua da bermatzea alderdien segurtasun juridikoa eta legezkotasun-printzipioa, 
baita eragina jasaten duten interes guztien haztatzea ere. Horri dagokionez, arauak 
zenbait baldintza edo betekizun zehazten ditu, eta hainbat tresna ematen ditu era-
bilera turistikoa duten etxebizitzen jardueran gardentasuna hobetzeko. Era horretan, 
errespetatu egiten dira eraginkortasun, beharrizan-, proportzionaltasun- eta diskri-
minaziorik ezaren printzipioak, ez baita merkatuan sartzeko justi� katu gabeko trabarik 
jartzen; dena den, ez da ahaztu behar etxebizitza turistikoak egoitza-ingurunean dau-
dela eta, ondorioz, bermatu behar dela auzokideekiko elkarbizitza egokia dela, baita 
gainerako biztanleek euren etxebizitzaz gozatzeko aukera dutela ere, eragozpen handirik 
gabe.

Jarduera martxan jartzeko administrazio-prozedurak zehazten dira (lehe-
nik eta behin, erantzukizun-adierazpena aurkeztu behar da, nahitaez), baita 
jarduera gauzatu bitartean etxebizitzaren ezaugarriak aldatzeko prozedurak 
eta jarduera etetekoak ere.

Inplikatutako alderdien eskubideak eta betebeharrak ezartzen dira: 
• Auzokideak: dekretuan jasotzen denez, etxejabeen erkidegoak erabilera 
turistikoko jarduera debekatu ahal izango du, aho batez hala egitea erabakiz 
gero. Hori dela eta, debeku hori une horretara arte ETErik ez bazegoen soilik 
izango da aplikagarria.

• Erabiltzaileak: dekretuan hau ezartzen da:
o Erabiltzaileek atseden hartzeko eskubidea errespetatu behar dute.
o Erabiltzaileek eskubidea dute erabilera turistikoko etxebizitza batek izan 
beharreko ezaugarriak zein diren jakiteko, baita erreklamazio bat nola jarri 
jakiteko ere, ezaugarri horiek betetzen ez badira.

• Zerbitzuak eskaintzen dituztenak: 
o Etxebizitzan identi� kagarri edo bereizgarri bat izan behar dute, ETE bat 
dela adierazi eta markatzeko; horrela, auzokideak jakinaren gainean egongo 
dira.
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o Titular batek ezingo ditu logelak etxebizitza batean baino gehiagotan merka-
turatu; hala egiten badu, beste ostatu horiek beste era bateko establezimendutzat 
joko dira. 
o Etxebizitza batean eskain daitezkeen gehienezko plaza-kopurua errespetatu 
beharko du, baita erabilera turistikoko etxebizitzek edo logelek bete beharreko fun- 
tzionamendu-araubidea, betekizunak eta baldintzak ere (gutxieneko azalera, eran- 
tzukizun zibileko asegurua, su-itzalgailuak eta gainerako segurtasun-elementuak, 
informazio-telefonoak, etab.).

5.2.4 TOKIKO LEGEDIA 

Europako eta estatuko araudi-esparrutik, arlo hau arautzeko udalen eskumena era-
tortzen da; izan ere, ETEak hiriko Hirigintza eta Ingurumen gaien barruan sartzen dira93. 
Izan ere, udalen ardura da hirietako oreka babestea. Hirigintza funtzio publiko bat da, eta 
horren xedea da, besteak beste, “eraikuntzen, instalazioen eta edi� kazioen erabilera, kon- 
tserbazioa eta zaharberritzea” arautzea, programatzea, zuzentzea, gainbegiratzea, kon-
trolatzea eta, hala dagokionean, exekutatzea94.

Hala, EAEko hiriburuek, Bilbok, Donostia/San Sebastianek eta Vitoria-Gasteizek, alegia, 
urratsak egin dituzte ETEak arautzeko, euren eskumenak erabiliz, hirigintza-tresnak balia-
tuta. Jarraian, ETEen ezarpena mugatzea xede duten arau horien zenbait muga eta debeku 
azpimarratuko dira. 

93   7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena
94  Hirigintzaren de� nizioa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen (ekainaren 30eko 2/2006) arabera.



Araudia

Fiskalitatea eta 
tasa turistikoak

ETEak alokatzeko 
behar diren lizen- 
tziak, baimenak 
edo erregistroak

Oinarrizko 
baldintzak 
ezartzea, se-
gurtasunaren, 
ingurumenaren 
eta inguruaren 
babesaren ar-
loko ziurtagiriei 
dagokienez

Erabilera turisti-
koko etxebizitza 
kontzeptuaren 
irismena

Bilboko Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorraren aldaketa 
xehatua, turismo-ostatuko 
erabilera arautzeari dago-
kionez

Ezartzen da ETEak irisgarri-
tasunaren, suteen kontrako 
babesaren, zaraten aurkako 
babesaren eta egoitza-era-
bilerari dagozkion gainerako 
betebeharren baldintzak 
mantendu beharko dituela.

−Erregistroko ohar sinplea, 
etxebizitzaren titulartasuna 
justi� katzeko

Aurretiko kontsulta, 
Vitoria-Gasteizko Hiri Anto-
lamenduaren Plan Oroko-
rraren egitura aldatzeari 
buruzkoa, hirugarren sek-
toreko erabilera/hotel-era-
bilera arautzea xede duena 
(erabilera turistikorako 
etxebizitzak eta etxebizitza 
partikularretako logelak)

Ez dago

Ez dago

Vitoria-Gasteizko Udalak ez 
du bereizten alokairu turisti-
koak etxebizitza osoari edo 
soilik gelei eragiten dien. 

Etxebizitza turistikorako 
hirigintza erabilera eta ohiko 
etxebizitzako gelak erabi-
lera turistikorako alokatzea 
arautzen duen ordenantza

Ordenantzak erreferentzia 
egiten die Euskadiko Turis-
mo Legean de� nitzen diren 
azpiegituren, hirigintzaren, 
segurtasunaren eta abarren 
arloko betekizunei

Errentatzileek erabilera turistikoa duten pisuen bidez lortzen dituzten errentak 
higiezinen kapitalaren errendimendutzat hartzen dira jarduera ekonomikoa ez-
bada.

−Udal-lizentzia (jardueraren aurretiazko jakinarazpena)
−Etxebizitza lehenengoz okupatzeko baimena, bizigarri-
tasun-zedula edo dokumentu baliokidea
−Euskadiko Enpresen eta Turismo Jardueren Erregistroa
−Hirigintza-txostena, Hiri Antolamenduaren Plan Orokor 
honetan aurreikusitako erabileren araudiarekin bat

Bilbo eta Donostiako udalek bi mota hauetako “alokai-
ru turistikoak” bereizten dituzte:
- Erabilera turistikoa duten etxebizitzak.
-Ohiko etxebizitzan logelak alokatzea, erabilera turis-
tikorako.

VITORIA-
GASTEIZ

DONOSTIA/
SAN SEBASTIÁN

BILBAO

10. taula:  ETEen arloko araudi-esparruaren azterketa, EAEko hiriburuetan 98

Bilboko Hiribilduko Gobernu Batzordea, Bilboko Hiri Antolamenduaren Plan Orokorra xeheki aldatzea, etxebizitza turistikoen erabilerari dagokion araudiaren arloan, 
2017ko urriaren 25ekoa. Donostiako Udala, Etxebizitza turistikoen eta ohiko etxebizitzetan logelak erabilera turistikorako erabiltzearen arloko ordenantza araut-
zailea, 2018ko martxoaren 1ekoa. Gasteizko Udala, Aurretiko kontsulta, Gasteizko Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren egitura aldatzeari buruzkoa, hirugarren 
sektoreko erabilera/hotel-erabilera arautzea xede duena (erabilera turistikorako etxebizitzak eta etxebizitza partikularretako logelak), 2018ko otsailaren 28koa.
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Hiriaren zoni-
� kazioa edo 
guneak muga- 
tzea

Muga daitezkeen alderdi edo dimentsioak

ETEen alokai-
ruaren iraupe-
na

Betetze
kontrola

Bestelako arlo 
edo alderdi 
mugatzeke

Ordenantzak A gunea zona asea 
B gunea eta C gunea zehazten 
ditu.

A gunean ezin da etxebizitza 
turistikorik jarri, ezta logelak 
alokatu ere. 

B gunean, mugatu egiten da 
egoitza-eraikinetan etxebizitza 
turistikoak jartzeko aukera: lehen 
solairuan bakarrik egon daitezke 
eta eraikin bakoitzean bakarra 
egon daiteke.  Gutxienez 7 so-
lairu dituzten eraikinetako goiko 
solairuetan etxebizitza turistiko 
bat jar daiteke (B+6), gehi beste 
etxebizitza bat 6 solairu gehigarri 
bakoitzeko. 

C gunean aukera dago gutxienez 
7 solairu dituzten eraikinetako 
goiko solairuetan bi etxebizitza 
turistiko jartzeko (B+6), gehi bes-
te etxebizitza bi 6 solairu gehiga-
rri bakoitzeko. 

Ez dago

ETEen kasuan, Donostiako 
ordenantzak ez du hori ze-
hazten; hala ere, dagozkion 
zehapenak aplikatuko dira 
zerga-betebeharrak bete- 
tzen ez badira.

Erabilera turistikoko etxebi-
zitzen azalera erabilgarria 
35 m2 eta 125 m2 artekoa 
izan beharko da.

Ez dago

Ez dago

Ez dago

Ez dago

Zazpi Kaleetan eta Bilbo 
Zaharrean, mugatu egiten 
da egoitza-eraikinetan etxe-
bizitza turistikoak jartzeko 
aukera: lehen solairuan 
bakarrik egon daitezke eta 
eraikin bakoitzean bakarra 
egon daiteke.

31 egun edo gutxiago, ur-
tean bitan edo gehiagotan,

Arau-hauste larria izango 
da turismo-jarduera bat 
egitea dagokion erregistroan 
erantzukizun-adierazpena 
aurkeztu ez bada; izan ere, 
legez kanpoko eskaintzatzat 
edo jarduera klandestino- 
tzat hartuko da. Zehapena 
10.001 eta 100.000 € arteko 
isuna izango da.

Ez dago

VITORIA-
GASTEIZ

DONOSTIA/
SAN SEBASTIÁN

BILBAO
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Ikus daitekeen moduan, Bilboko Hiri Antolamenduaren Plan Orokorrari egindako aldake-
tak eta Donostiako ordenantzak mugak jartzen dizkiote lurzoruaren erabilerari, lehia 
kontuetan dagokionean (adibidez, ezin dira era horretako etxebizitzak jarri gune asetue-
tan, ez eta lehen solairutik gora ere, kokapenaren arabera etxebizitzen kopurua mugatu-
ta dago...).

Horri dagokionez, mugak jartzen zaizkio enpresa-askatasunaren printzipioari, eta mer-
katuko lehia-baldintzak kaltetu egiten dira.
Sarrera-hesiak indartu egiten dute jada ezarrita daudenen posizioa, lehiaren presioa 
murriztu egiten baitute. Jada existitzen diren ETEek galdu egiten dute prezioa eta kali-
tatea hobetzera edo erabiltzaileen onurarako diren beste baldintza batzuk hobetzera 
bultzatzen dituen lehia. 

Hori dela eta, ezarri diren mugek beharrizanaren, proportzionaltasunaren eta ahalik eta 
distortsiorik txikienaren azterketa bati erantzun behar diote, hau da, ekonomiaren erre-
gulazio eraginkor batean beharrezkoak diren printzipioei. Hori gertatzen da Donostia/
San Sebastianeko Parte Zaharra asetu saturatu izendatu izanaren kasuan; adierazpen 
hori erabilera turistikoko etxebizitzetatik harago joan beharko litzateke, arazoak zabala-
goak baitira.
Ikusi ahal izan denez, Vitoria-Gasteizen oraindik ez dago hain aurreratuta ETEak arau- 
tzeko lana. 

Dena den, Vitoria-Gasteizko tokiko gobernuak honako erabaki hauek hartu zituen 
2018ko otsailaren 2an egin zuen bilkuran:

Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren egituraren aldaketa 
puntuala egiteko eta idazteko eskatzea Vitoria-Gasteizko Udaleko Hirigintza Sai-
leko Hiri Antolamenduaren Antolaketa eta Exekuzio Zerbitzuari, hirugarren sekto-
rearen/hotelen erabilera arautze aldera (erabilera turistikorako etxebizitzak eta 
etxebizitza partikularretako logelak).

Herritarrek parte hartzeko programa onestea, aldaketa puntuak hori egin, izapi-
detu eta onesteko jarraitu beharreko prozesuan.

Hirigintza-lizentziak emateari eta obren erantzukizun-adierazpenak izapidetzeari 
edo jarduera sailkatuen aurretiko jakinarazpenak onartzeari uztea, erabilera turis-
tikoko etxebizitzetan eta etxebizitza partikularretako logeletan, Vitoria-Gasteizko 
udal-barruti osoan, aldaketa hori egin eta idatzi ahal izateko, behin betiko ones-
ten den arte.

1

2

3

El reto actual de los municipios de la CAE, en especial de las capitales, Bilbo, Donostia-San Sebas-El reto actual de los municipios de la CAE, en especial de las capitales, Bilbo, Donostia-San Sebas-
tián y Vitoria-Gasteiz, es avanzar en el cumplimiento de este marco normativo europeo, estatal tián y Vitoria-Gasteiz, es avanzar en el cumplimiento de este marco normativo europeo, estatal 
y, en especial del Decreto de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico, y, en especial del Decreto de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico, 
velando por la libre competencia, la proporcionalidad, la promoción económica y el interés generalvelando por la libre competencia, la proporcionalidad, la promoción económica y el interés general

Gaur egun, EAEko udalerriek eta, batez ere, Bilbok, Donostia-San Sebastiánek eta Vi-
toria-Gasteizek duten erronka nagusia da urratsak ematean Europako, estatuko arau-
di-esparru eta, bereziki, erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularre-
tako logelei buruzko Dekretua bete behar dituztela honako printzipio hauek babesten 
dituzten bitartean:  lehia askea, proportzionaltasuna, sustapen ekonomikoa eta interes 
orokorra.
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Zenbait hiriburutan erabilera turistikorako etxebizitza
partikularren alokairuaren ikuspegiak, erreferentziako
ereduak eta aplikatutako araudia aztertzea

6

6.1 ETEen ezaugarriak

6.1.1. ERABILERA TURISTIKOKO ETXEBIZITZA KONTZEPTUAREN IRISMENA 

ETE kontzeptuaren irismena zehazteko era (etxebizitza-tipologia, ohikotasuna, etxebi-
zitzaren segregazioa, etab.) aldatu egin daiteke aztertzen den hiriaren arabera. 

Alde batetik, hiriaren ezaugarri intrintsekoen arabera (geogra� a eta orogra� a, gizar-
te- eta kultura-joerak, etab.), ETE kontzeptuaren irismenak aukera gehiago edo gu-
txiago hartuko ditu barne: pisuak, duplexak edo familia bakarrarentzako etxebizitzak, 
itsasontziak, autokarabanak... 

Hainbat hiritan ETEei aplikatzen zaizkien araudiak, erreferentzia-ereduak eta ikuspegiak 
aztertze aldera, azterketa hori ereduak ezaugarritzen dituzten elementuen inguruan 
egituratuko da, eta araudi bakoitzak elementu horiek nola arautzen dituen aztertuko 
da. Hauek dira elementu nagusiak:

7. irudia: ETEak ezaugarritzen dituzten elementuak 

Erabilera turistikoko etxebizitza kontzeptuaren 
irismena

Betetze-kontrola

Jabearen betebeharrak

Muga daitezkeen alderdi edo dimentsioak

- ETEak alokatzeko behar diren lizentziak, baimenak 
edo erregistroak
- Oinarrizko baldintzak ezartzea
- Fiskalitatea eta tasa turistikoak

- Hiriaren zoni� kazioa edo guneak mugatzea 
- ETEen alokairuaren iraupena
- Beste alderdi edo dimentsio batzuk

1

4

2

3
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Bestalde, hiri batzuetan, ETE kontzeptuaren barruan sartzen dira hala ohiko 
etxebizitzak nola bigarren etxebizitzak. Hala ere, beste hiri batzuetan, ETE kontzeptu 
horrek ohiko etxebizitza edo bigarren etxebizitza bakarrik hartzen ditu barne.

Bukatzeko, zenbait hiritan aukera dago etxebizitza osoa alokatzeko edo gelaka 
alokatzeko, eta jabea etxean bertan egon daiteke alokatu bitartean. Beste araudi ba- 
tzuek, ordea, etxebizitza osoa alokatzeko aukera baino ez dute ematen, eta debekatu 
egiten dute gelak alokatzea.

6.1.2. JABEAREN BETEBEHARRAK

6.1.2.1 ETEak alokatzeko behar diren lizentziak, baimenak edo erregistroak

Erabilera turistikoa duten etxebizitzak kontrolatzeko eta antolatzeko tresnarik erabilie-
netako bat izan da administrazio-prozedura bat ezartzea, esate baterako etxebizitza 
alokatu ahal izateko lizentzia edo baimen bat behar izatea.

Izapide hori arautzea lehen urratsa da jarduera hori sailkatzeko eta antolatzeko. Hau da 
neurriaren helburua:

Jarduera-baimenek edo –lizentziek aukera ematen dute jarduera hori mugatzen duten 
irizpide nagusiak egokitzeko; hala, zehaztu ahal izango da noiz den elkarlaneko eko-
nomian sar daitekeen partikularren arteko jarduera bat, eta noiz merkataritza-izaera 
handiagoa edo txikiagoa duen ustiapen-jarduera bat.

Aztertutako hiriek askotariko betekizunak bete behar dituzte lizentziak eta/edo baime-
nak emateko. Batzuetan, beharrezkoa da hainbat baldintza betetzea erregistroan izena 
eman eta ETEen jarduera turistikoa egiteko lizentzia edo baimena lortzeko. Beste kasu 
batzuetan, araudia malguagoa da eta gutxiago kostatzen da lizentziak lortzea. Gainera, 
ETE modalitate batzuetan, ez da udal-lizentzia edo baimenik-behar, nahiz eta oinarrizko 
beste baldintza batzuk bete behar diren; baldintza horiek aurrerago azalduko dira, hirie-
tako araudiak banaka aztertzen direnean.

Etxebizitza klandestinoak argitara ekartzea.

Erabilera turistikoko etxebizitzek araudia betetzen dutela, zergak ordaintzen 
dituztela eta abar kontrolatzea. 

Agintariei informazioa ematea, egoitzen segurtasuna eta osasungarritasuna 
babesteko eta � skalitatea kontrolatzeko.

Beste alderdi batzuk; esate baterako, zerbitzuen kalitatea hobetzea, era-
biltzaileen segurtasun juridikoa, herritar edo auzokideen arteko elkarbizitza, 
etab.
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6.1.2.2  Oinarrizko baldintzak ezartzea, segurtasunaren, ingurumenaren eta in-
guruaren babesaren arloko ziurtagiriei dagokienez

ETEen eskaintza gero eta handiagoa denez, gero eta beharrezkoagoa da egoitzen kali-
tatea, eskaintza eta segurtasuna zaintzea, eta bertan ostatu hartzen duten turisten 
eskubideak betetzen direla bermatzea. Hala, hirietan gero eta arau gehiago daude 
hirigintzaren, segurtasunaren edo ingurumenaren arloan. 

Alderdi orokor horietatik harago, herritarren edo auzokideen arteko elkarbizitza edo 
ostatuen kalitatea arautzeko aukera ere ikusten da; horretarako, ETEek bete beharreko 
baldintzak ezar daitezke (tokia, instalazioak, eskuragarri dauden zerbitzuak, garbita-
suna...).

6.1.2.3  Fiskalitatea eta tasa turistikoak

Fiskalitateari eta tasa turistikoei dagokienez, aztertu diren hirietan hainbat tasa edo zer-
ga mota daude, ETEen alokairuetatik eskuratutako diru-sarrerei lotuta. Kasu guztietan, 
tasak edo zergak errentatzaileak eskuratzen dituen diru-sarreren araberakoak dira.

Halaber, hiri batzuetan tasa zehatzak ezartzen dira, PFEZa, BEZa eta antzeko � skaleta-
tik harago. Tasa edo zerga turistiko horiek turistentzat ezartzen dira, eta zaila da horiek 
jasotzea etxebizitza turistikoen jabeen lankidetzarik gabe. Alderdi hori eraginkorragoa 
da bitartekaritza plataforma digitalen bitartez egiten denean eta, bereziki, plataforme-
kin akordioak erdiesten direnean. Hori horrela da solaskide gutxiago dagoelako eta, hala, 
araudiaren kontrolaren eta betetze-mailaren jarraipena egitea errazagoa delako.

6.1.3. MUGA DAITEZKEEN ALDERDI EDO DIMENTSIOAK

6.1.3.1  Hiriaren zoni� kazioa edo guneak mugatzea.

Hiriaren zoni� kazioa edo guneak mugatzea da zenbait tokitan ETEak modu mugatuan 
arautzea. 

Araudi murriztaile hori askotarikoa izan daiteke: hiriko zenbait gunetan egon daitezkeen 
ETEen bolumena mugatu daiteke, edo guztiz mugatu daiteke, baita toki zehatz 
 batzuetan ETEak guztiz debekatu ere. Muga hori ETE gehien dauden hiriko guneetan 
ezartzen da. 

Neurri horren helburua da gune horietako etxebizitzen merkatua babestea, lurzoruaren 
prezioaren gorakadari aurre egitea eta bertako biztanleak kanporatzea saihestea.
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6.1.3.2  ETEen alokairuaren iraupena

Alokairuaren iraupena arautzea da ETEak mugatzeko eta antolatzeko mekanismo 
erabilienetako bat da. Hiri batzuetan, urteko egunen mugak ezartzen dira, bai gutxie-
nekoak (7-30 egun), bai gehienekoak (90 egun inguru). 

Ezarritako gehieneko mugatik gora, etxebizitza horien alokairua arautzen duen legedia 
beste bat izango da, esaterako merkataritza-jarduerei dagokiena edo, are, ohiko alokai-
ruena.

6.1.3.3  Beste alderdi edo dimentsio batzuk

De� nitutako elementuez gain, arautu daitezkeen beste alderdi batzuk daude ETEen 
jarduera mugatzeko. Aztertutako ereduetan ageri dira, eta hauek dira, besteak beste:

Pertsona-kopuruaren muga

Aloka daitezkeen logela kopuruaren muga

Egoitzaren tamaina (egoitzaren gutxieneko neurria zehazten da)

Alokairuen bolumena, hiriko gunearen arabera

Eraikin bakoitzean gehienez ere egon daitekeen erabilera turistikodun etxebizitza 
kopurua 

Merkaturatze-mekanismoak (plataforma digitalak, webguneak, telefono-zenba-
kiak, etab)

ETEetan beste zerbitzu batzuk emateko aukera edo debekua

ETEek eta bitartekari gisa jarduten duten plataforma digitalek agintariei informa-
zioa emateko beharra

Etab

6.1.4.  BETETZE KONTROLA

Kasu askotan, jarduera ekonomiko gisa funtzionatzeko ETEei ezarri zaizkien baldintzak 
betetzen dituztela bermatzeko betetze-kontrola ezartzeko aukera proposatzen da, 
baita isunak ezartzeko aukera ere, baldintzak betetzen ez badituzte.



80

6.2 ETEen fenomenoaren eragina gehien jasan duten eta 
gai horretarako araudi espezi� koa duten hirien azterketa96

Jarraian, munduko hainbat hirik fenomeno honi eman dioten erantzuna aztertzen da, 
araudiari dagokionez. Ikusiko dugun moduan, askotariko bideak hartu dituzte.

Hiriak hautatzeko, hainbat irizpide erabili dira; hauek, besteak beste: biztanleria, per-
tsonako BPG, enplegu-tasa, iristen diren turisten kopurua, hotelen okupazio-tasa, 
eguneko batez besteko prezioak (ADR), eguneko diru-sarrerak (RevPAR), lurzoruaren 
prezioak, eraikuntza-kostuak, errentagarritasuna eta inbertsioaren bolumena, etab. 
Horrez gain, hiri horiek aukeratu dira nazioartean erreferentziazko ereduak direla uste 
delako.

Hiri hauek aztertu dira: Bartzelona, Londres, Paris, Berlin, New York eta San Francisco.

96   Madrilgo Udala, Erdiguneko Barrutiko Udal Batzarra, “Análisis del impacto de las viviendas de uso turístico en el distrito centro” eta LEGIS (2016): 
Impulse paper on the business authorization / licensing requirements imposed both on peer-providers and platforms Barcelona, Berlin and Amsterdam.
CEHAT, “Identi� cación de mejores prácticas internacionales en la regulación de la oferta de vivienda particular para uso turístico”, 2013ko urria
Oharra: zenbait hiritan iturri zehatzen bat egon bada ere, ohar honetan ageri diren iturriak atal honetan aipatu diren hiri guztietarako erabili dira.
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97   159/2012 Dekretua, azaroaren 20koa, egoitza turistikoko establezimenduei eta erabilera turistikoko etxebizitzei buruzkoa.
98    EIN, 2016.
99   Institut d’Estadistica de Catalunya
100   Airbnb, Airbnb plataformaren Bartzelonako komunitateari buruzko 2017ko txostena
101   Hirien azterketan erabili den RevPAR aldagaiak hotelei egiten die erreferentzia.
102   Hirien azterketan erabili den turista/urteko aldagaiak hotelei egiten die erreferentzia.
103   Mastercard, Global Destination Cities Index 2017 (2016ko datua)
104   Magma Hospitality Consulting, hotelen sektoreari buruzko txostena, 2017ko 1. hiruhilekoa
105   EIN, FRONTUR, 2018ko martxoa. Behin-behineko datuak

6.2.3.  BARTZELONA

Hiriaren ezaugarriak

Generalitateak egoitza turistikoei eta erabilera turistikoko etxebizitzei buruzko aza-
roaren 20ko 159/2012 Dekretua onetsi zuen, turismoaren arloko araudiko zenbait alderdi 
berriz zehaztu eta antolatzeko, eta zenbait kontzeptu argitzeko.

Bartzelonan, 2010etik hona, turismoak % 17 egin du gora. Urte hartan, 70.000 plaza 
arautu zeuden; gaur egun, zifra hori 123.000 plaza erregistratutara igo da. Hoteletan 
ostatu hartzen dutenen kopuruak gora egin du, baita etxebizitza turistikoetako eta 
aterpetxeetako eskaintzak ere. 2018ko martxoan, Katalunia bisitatzen duten turisten 
kopuruak % 5,1 egin zuen gora, 2017ren aldean, eta 1,2 milioitik gorakoa zen105 . 

Eskaintza

Turismo-eskaria

Biztanleak

Hoteletako logela kopurua

Urteko turista kopurua 102

Airbnb zerbitzuan erregis-
tratutako ETEak

Hotelen okupazioaren 
ehunekoa

1.609.00098

79.455 (2016)99 

8,9 milioi103

19.565 (2017)100 

% 67 (2017ko 1. hiruhile-
koa)104 

HIRIA: BARTZELONA97

ADIERAZLE NAGUSIAK

TESTUINGURUA

Hoteletako batez besteko 
tarifa (ADR)

Batez besteko diru-sarre-
rak (RevPAR)  101

126 € (2017)

85 € (2017)
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Bartzelonan,  ETEen kontzeptuak barne hartzen ditu hala ohiko etxebizitzak nola bi-
garren etxebizitzak. Hala ere, 159/2012 Dekretuak ezartzen du etxebizitza osoa laga 
behar dela, eta ez da logelaka lagatzeko aukera aurreikusten.

ETE MODALITATEAK, ERRENTATZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA 
KONTROLA

ETEAK:
• Lizentziak:
Dekretuak ezartzen du jabeak hasierako jakinarazpena egin behar diola Uda-
lari, datu nagusiekin, hark lizentzia edo baimena eman dezan (etxebizitzaren 
datuak eta edukiera, jabearen datuak, gertakarietarako eta etxeari loturiko iza-
pideetarako gaitutako telefonoa, etxebizitza mantentzeaz eta laguntza emateaz 
arduratzen den enpresaren identi� kazioa, bizigarritasun zedula baduela adie-
razteko erantzukizun-adierazpena, etxebizitza hirugarren bati lagatzen bazaio 
kudeaketaz arduratuko den pertsona edo enpresaren datuak...).

• Erregistroan inskribatzea:
Kataluniako Generalitateak o� zioz inskribatzen ditu establezimenduok Katalu-
niako Turismo Erregistroan, Udalak jardueraren altaren komunikazioa helarazten 
dionean. Une horretatik aurrera, etxebizitzak inskripzio-zenbaki bat izango du, 
eta horrek guztiz identi� katuko du legearen aurrean. Zenbaki hori etxebizitzak 
egiten dituen argitalpen edo merkaturatze-izapide guztietan agertu beharko da, 
turismo-erabilerarako bada. Kataluniako Turismoko Erregistro Zenbakia (NRTC) 
argitalpen eta merkaturatze-izapide guztietan agertu behar da, baita merkatu-
ratze-kanaletan, sustapenetan eta publizitatean, eta Interneteko plataformetan 
ere; ondorioz, funtsezkoa da etxebizitza ilegalak hautemateko. Erregistratu eta 
alta eman ondoren, etxebizitzak informazio-errotulu bat izan beharko du, erraz 
ikusteko moduko tokian. Bertan esango da erreklamazioak jartzeko orri o� zialak 
dituztela, eta laguntza-telefonoa nahiz erregistro-zenbakia ere agertu beharko 
dira.

• Fiskalitatea:
Fiskalitateari dagokionez, PFEZ eta BEZaz gain, turismo-zerga ere ordaindu behar 
da Kataluniako establezimendu turistikoetako egonaldiengatik. Tasa hori eskual-
deko establezimendu edo ekipamendu turistikoren batean gaua ematen duen 
pertsona orok ordaindu beharko du, pertsonako zazpi eguneko egonaldi-mugare-
kin. ETEen jabeen edo kudeatzaileen erantzukizuna da turistei zerga hori ordaina-
raztea. 

• Mugatutako alderdiak edo dimentsioak:

Alokailuaren iraupena: 31 egun edo gutxiago, etenik gabe.

 - Bizigarritasun-betebeharrak: Etxebizitzak beharrezko altzariak, gailuak eta 
tresnak izango ditu, eta higiene-baldintza ezin hobeetan egongo da.

 - Bizigarritasun-zedula izan beharko du (ezingo da zedulan adierazitako 
pertsonen kopurua gainditu), eta uneoro bete beharko ditu etxebizitza orokorrei 
eskatzen zaizkien baldintza teknikoak eta kalitate-baldintzak. 
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Guneen mugak: Bartzelonako gune batzuetako aglomerazioa kontuan 
hartuta, hiriko guneetan zenbait muga jarri dira. Horretarako, hiria 4 gunetan 
banatu dute, erdigunetik hasita:

 - 1. Gunea: 
1. guneak auzo hauek hartzen ditu barne: Hostafrancs, Vila de Gràcia, Eixample, 
Sant Antoni, Poble Sec, Ciutat Vella, Vila Olímpica eta Poblenou.
Araua: gune horretan ezin da egoitza turistiko berririk ezarri, ezta dagoen egoi- 
tzen plaza-kopurua handitu ere.

 - 2. Gunea: 
2. guneak auzo hauek hartzen ditu barne: Les Corts, Sants, Font de la Guatlla, 
Sant Antoni, Baix Guinardó, Fort Pienc, Poblenou eta Diagonal Mar
Araua: 2. gunean posible da erabilera turistikorako etxebizitzak irekitzea, baina 
soilik gune horretan egoten diren bajen neurrian.
 
- 3. Gunea: 
3. guneak auzo hauek hartzen ditu barne: Les Corts, Sarrià, Vallcarca, Horta, El 
Guinardó, La Sagrera, La Verneda eta Nou Barris
Araua: 3. gunean establezimendu turistiko berriak ezar daitezke, betiere plazen 
gehieneko dentsitatea gainditzen ez bada.

- 4. Gunea: 
4. guneak auzo hauek hartzen ditu barne: La Marina del Prat Vermell, La Sagrera 
eta 22@ Nord.
Araua: Bartzelonako barruti hauek euren araudi propioa izatea aurreikusten da; 
izan ere, hirigintza-eraldaketa betean dauden guneak dira.

• Kontrola:

 Legeak arau-hauste larritzat jotzen du lizentziarik eta erregistrorik ez iza-
tea, baita horiek etxebizitza sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzetan ez argita-
ratzea ere. Arau-hauste horiek 3.000 € eta 30.000 € arteko isuna ekar dezakete, 
baita jarduera urtebetez eten behar izatea ere. 

 Arau-hauste oso larria da bizigarritasun-zedularik gabe aritzea. Horrek 
60.000 € eta 600.000 € euro arteko isuna dakar, baita jarduera bi urtez edo ge-
hiagoz etetea ere, edo etxebizitza jarduera horretarako behin betiko ixtea ere

Bartzelonan, Udalak eta Airbnb plataformak akordio bat erdietsi dute; horren arabera, 
2018ko ekainaren 1etik aurrera, iragarkia Airbnb plataforman partekatzen duten an� -
trioi berriek baimena eman beharko dute datu batzuk, besteak beste, izena, helbidea 
edo NANa, tokiko eta eskualdeko agintariekin partekatzeko. Era horretan, aginta-
rientzat errazagoa izango da egoitzek legea betetzen dutela egiaztatzea eta “eragile 
kaltegarriak” izan daitezkeenak desagerraraztea. Lankidetza hori hasi denetik, plata-
formatik 2.500 iragarki baino gehiago kendu dira, Udalak Airbnb plataformari eragile 
kaltegarrien berri eman diolako. Horrez gain, Airbnb plataformak Ciutat Vella auzoko 
an� trioiak behartu ditu iragarki bakarra jartzera, edo, bestela, datuak publikoki parte-
katzera, eta horrek ere eragina izan du.

AKORDIOAK PLATAFORMA DIGITALEKIN
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6.2.3.  PARÍS

Hiriaren ezaugarriak

Eskaintzak

Biztanleak

Hoteletako logela kopurua

2.240.621106

80.617 (2017)107 

HIRIA: PARÍS

ADIERAZLE NAGUSIAK

Parisek ere arautu egin du ETEek plataforma digitaletan duten jarduera, “Loi ALUR / 
Du� ot 2015”  izenekoarekin.
Lege horren aurretik, ohiko etxebizitzak oporraldietan alokatu zitezkeen. Partikularren 
arteko etxe-trukea ohikoa zen, eta baimenduta zegoen baldin eta irabazi asmorik ez 
bazuen. Horrez gain, legezkoak ziren 12 hilabete jarraiturako alokairuak (9 hilabete, 
ikasleen kasuan).

2009an, etxebizitza 12 hilabete baino gutxiagoz alokatu nahi zuten jabeei 
lizentziak izateko betebeharra ezarri zitzaien. Hala ere, betebehar horren ondorioz, 
legez kanpoko alokairuak masibo bihurtu ziren, eta salgai edo alokagai zeuden etxe-
bizitzen merkatua murriztu egin zen. 

Turismo-eskaria

Urteko turista-kopurua

Airbnb zerbitzuan erregis-
tratutako ETEak

Hotelen okupazioaren 
ehunekoa

16,1 milioi111

+60.000108

% 74112

TESTUINGURUA

Hoteletako batez besteko 
tarifa (ADR)

Batez besteko diru-sarre-
rak (RevPAR) 

231 € (2017)109

170 € (2017)110

106  Statista, 2012
107  PwC Abril 2018: Best placed to grow? European cities hotel forecast for 2018 and 2019, 2017ko datua
Airbnb Citizen Paris, 2018
108  PwC Abril 2018: Best placed to grow? European cities hotel forecast for 2018 and 2019, 2017ko datua 
109  Ibidem
110  Mastercard, Global Destination Cities Index 2017 (2016ko datua)
111   Ibidem
112  SMORTO, Guid. “Impulse paper on the business authorization / licensing requirements imposed both on peer-providers and platforms in the accommodation/tourism 
sector in Paris, Rome, Milan and London”, 2016.
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Parisen, ETE kontzeptuak ohiko etxebizitzak eta bigarren etxebizitzak arautzen ditu.

Ohiko etxebizitzen nahiz bigarren etxebizitzen kasuan, errentatzaileak betebehar 
hauek izango ditu:

ETE MODALITATEAK, ERRENTATZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA 
KONTROLA

ETE GUZTIEI APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA 

Ohiko etxebizitzak
• Berralokatzeko, jabearen baimena behar da, eta horren bidez eskuratzen 
dituen irabaziak deklaratu egin beharko ditu.

• ETE mota honek mugatzen dituen dimentsioak edo alderdiak:

  Alokairuaren iraupena eta maizterren muga: etxebizitza sasoika alokatu 
daiteke, baina gehienez ere 90 egunez. Logelak alokatzen badira, berriz, arau 
batek ezartzen du aldi berean etxebizitzako 5 logela gehienez alokatu daitezkee-
la, eta guztira ezingo direla 15 pertsona baino gehiago izan. Hori 4 hilabeterako 
da, gehienez ere. Gainera, aurretik etxebizitza erregistratu beharra dago, Udala 
jakinaren gainean egon dadin.

Bigarren etxebizitzak
• Lizentziak: administrazio-baimena eta eraikineko etxejabeen komunitatea-
ren baimena, 200.000 biztanletik gorako auzoetan.

• Fiskalitatea: irabaziak urtean 32.600 eurotik gorakoak badira, industria- edo 
merkataritza-irabaziei dagokien zerga-erregimen berezia aplikatuko da.

• ETE mota honek mugatzen dituen dimentsioak edo alderdiak:

  Alokairuaren iraupena: etxebizitza osoa gutxienez urtebetez alokatu daite-
ke. Epe laburragoetarako alokatu nahi bada, etxebizitza merkataritza-helburuak 
dituen jabetza gisa erregistratu behar da.

• Kontrola: 25.000 € arteko isunak bigarren etxebizitzak legez kanpo 
alokatzeagatik.

Egonaldi “duina” bermatzea.

Alokatutako espazioa ezarritako xederako erabili ahal izatea.

Segurtasunari loturiko beste betebehar batzuk: ke-detektagailua, bertan dauden 
instalazioen (esaterako, igerilekua) segurtasuna, etab.

Administrazio- eta turismo-tasak ordaintzeko betebeharra: 0,83 € pertsona eta 
eguneko.



86

Parisen, plataforma digitalak behartuta daude etxebizitzen errentatzaileek, etxebi-
zitzen erabilera-aldaketaren ondorioz, legez bete behar dituzten zeregin eta beteki-
zunen berri ematera.

AKORDIOAK PLATAFORMA DIGITALEKIN



6.2.3.  LONDRES

Hiriaren ezaugarriak

Eskaintza

Biztanleak

Hoteletako logela kopurua

8.136.000 113 

137.000 (2014)114

HIRIA: LONDRES

ADIERAZLE NAGUSIAK

2015. urtera arte, Erresuma Batuan lurzoruaren erabilerari buruzko arau bat zegoen, 
hiriaren eta espazioaren planeamendua arautzen zuena. Londresen, eragin hau zuen:

Ekitaldi handietan, beharrezkotzat jotzen zen beste arau bat izatea, uneko egoerari 
erantzuteko. Esate baterako, Londreseko Olinpiar Jokoetan (2012), Londreseko milaka 
etxejabek epe laburreko alokairuak eskaini zituzten, araua hautsiz, turismoa inguruko 
hirietara joan ez zedin. 

Horren ondorioz, 2015ean Deregulation Act 2015 izenekoa onetsi zen, ETEen alorreko 
legeria modernizatzeko

Turismo-eskaria

Urteko turista-kopurua 

Airbnb zerbitzuan erregis-
tratutako ETEak

Hotelen okupazioaren 
ehunekoa

20 milioi118

64.000 (2016)115

% 82119

TEXTUINGURUA

Hoteletako batez besteko 
tarifa (ADR)

Batez besteko diru-
sarrerak (RevPAR) 

167 € (2017)116

137 € (2017)117

Debekatuta zegoen ETEen erabilera egoitzazko etxebizitzetan 3 hilabetetik behe-
rako alokairuetarako.

Beharrezkoa zen erabilera-aldaketa eskatzea, turismo-tasak ordaintzea eta ad-
ministrazio-prozesu luzea gainditzea.

114  Nazio Batuak, 2011
115  London & Partners, London Torusm Report 2014-2015
116  Airbnb UK Insights Report 2017, 2016ko datua.
117  PwC Abril 2018: Best placed to grow? European cities hotel forecast for 2018 and 2019, 2017ko datua
118  Ibidem
119  Mastercard, Global Destination Cities Index 2017 (2016ko datua)
120  PwC Abril 2018: Best placed to grow? European cities hotel forecast for 2018 and 2019, 2017ko datua 87
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ETE MODALITATEAK, ERRENTATZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA 
KONTROLA

ETEak:
• Lizentziak: ez da beharrezkoa administrazio-lizentziarik edo baimenik eskatzea. 

• Fiskalitatea
 
  Etxebizitzaren jabeak udal-zergak ordaindu behar ditu (7.500 libratik behe-
rako diru-sarreren kasuan, zergak ordaintzetik salbuetsita daude).

 Gainera, 82.000 £ baino gehiago irabaziz gero, jabeak BEZa ordaindu behar du.

• ETE mota honek mugatzen dituen dimentsioak edo alderdiak: 

  Alokairuaren iraupena: gehienez ere urtean 90 egun.
 
  Segurtasunaren, osasunaren eta ingurumenaren arloan, arauak jabearen 
esku uzten du arriskuen azterketa eta balorazioa.

 Tokiko agintariek salbuespenak egin diezazkiokete arauari, arrazoi hauek dire-
la eta: ordena publikoa, ingurumenak jasaten duen eragina, segurtasuna/higienea, 
etxebizitzaren merkatua, etab. Adibidez, Housing Health and Safety Rating System 
arauak uraren, gasaren, higienearen, aireztapenaren, berogailuaren, hondakinen 
eta abarren arloko betekizunak ezartzen ditu

• Kontrola: baldintzak betetzen ez badira, 20.000 libratik gorako isunak aplika 
daitezke.

Eskura dagoen informazio publikoa oinarri hartuta, ez dirudi Londresek akordiorik 
duenik plataforma digitalekin.

AKORDIOAK PLATAFORMA DIGITALEKIN



6.2.3.  BERLIN

Hiriaren ezaugarriak

Berlinen, ETE kontzeptuak egoitza-etxebizitzak eta bigarren etxebizitzak hartzen ditu 
barne. Hala, bi aukera hauek arautzen dira:

Eskaintzak

Biztanleak

Hoteletako logela kopurua

3.479.740121

142.754 (2017)122 

HIRIA: BERLIN

ADIERAZLE NAGUSIAK

ETE MODALITATEAK, ERRENTATZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA KONTROLA

Egun Berlinen eta Alemania osoan indarrean dagoen legediak ez du ETEak sustatzea 
helburu; izan ere, legediaren lehentasuna hiri-garapena eta etxebizitzaren merkatua 
dira, zehazki hirietan etxebizitza eskuragarriak daudela bermatzea

Hori dela eta, batez ere Berlinen hainbat muga dago, bai � sikoki, bai administrati-
boki,  ETEen esparruan.

Turismo-eskaria

Urteko turista kopurua

Airbnb zerbitzuan erregis-
tratutako ETEak

Hotelen okupazioaren 
ehunekoa

5,1 milioi126

20.200 (2015)123

% 77  (2017)127 

TEXTUINGURUA

Hoteletako batez besteko 
tarifa (ADR)

Batez besteko diru-
sarrerak (RevPAR) 

96 € (2017)124

73 € (2017)125

121  Naciones Unidas, 2015
122  Statistik Berlin-Brandenburg, 2017
123  Airbnb, Overview of the Airbnb Community in Berlin in 2016, 2015eko datua
124  PwC Abril 2018: Best placed to grow? European cities hotel forecast for 2018 and 2019, dato de 2017
125  Ibidem
126  Mastercard, Global Destination Cities Index 2017 (2016ko datua)
127  PwC Abril 2018: Best placed to grow? European cities hotel forecast for 2018 and 2019, 2017ko datua
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Egonaldi laburretarako alokairua: 

•  Eredu honek mugatzen dituen dimentsioak edo alderdiak:
 Alokairuaren iraupena: ezin dira egoitza-etxebizitzak alokatu, ez osorik, ez 

gelaka, alokairua 2 hilabete (60 egun) baino gutxiagorako bada eta xede turisti-
koak baditu.

 Zerbitzu batzuk eskaini daitezke; adibidez, gosaria, baina ezin da sukal-
de-zerbitzurik eskaini, ezta beste erosotasun batzuetarako sarbidea ere.

Egoitza edo etxebizitza turistikoak:
• Lizentzia: jarduera ekonomiko bat izan nahi duten jabeek lizentziak behar 
dituzte. Kasu hauetan, jabeak hiriari 5 €/m2 ordaindu beharko dizkio alokatzen 
duen ETE bakoitzeko.

• ETE mota honek mugatzen dituen dimentsioak edo alderdiak:
 Sukaldea eta bestelako zerbitzuak eskaini daitezke, baita nor bere ka-

buz moldatzeko beste zerbitzu batzuk ere, baina ezin da otordu- edo garbike-
ta-zerbitzurik eskaini.

Ohiko etxebizitzen nahiz bigarren etxebizitzen kasuan, errentatzaileak betebehar 
hauek izango ditu:

ETE GUZTIEI APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA 

Fiskalitatea: urtean 24.500 € baino gehiagoko errendimendua dutenek jarduera 
ekonomikoen tasa ordaindu beharko dute nahitaez.

Kontrola: araudia hausten den hil bakoitzeko 500 € - 1.500 €-ko isunak ordaindu 
beharko dira.
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6.2.3.  NUEVA YORK

Hiriaren ezaugarriak

Eskaintzak

Biztanleak

Hoteletako logela kopurua

8.538.000128

24.151 (2017)129

HIRIA: NUEVA YORK

ADIERAZLE NAGUSIAK

New York  ETEen arloan araudirik zorrotzenetarikoa duen hiria da. New York hiriko 
lurzorua horren garestia denez, bertako biztanle askok etxebizitza osoak edo logelak 
alokatu behar dituzte urteko diru-sarrerak osatzeko. Hori dela eta, hiri horretan, etxebi-
zitzen eta alokairuen merkatua aspalditik arazo larria da. 

2010ean hasi ziren ETEak arautzen (New York State Multiple Dwelling Law). 2016an, 
araudia are zorrotzagoa egin zen (legearen zuzenketa 2016ko azaroan); hala, isunak 
eta zehapenak ezarri ziren, ETE klandestinoen kontra egiteko. Izan ere, 2014ko New 
Yorkeko � skal nagusiaren txosten baten arabera, Airbnb plataformako alokairuen 
% 72 legez kanpokoak ziren; ondorioz, eskuragarri zeuden etxebizitzen kopuruak 
% 10 behera egin zuen. Horrek aldaketa demogra� koak eragin zituen ETE eskaintzarik 
handiena zuten auzoetan, eta prezioak igotzea eragin zuen.

Turismo-eskaria

Urteko turista kopurua

Airbnb zerbitzuan erregis-
tratutako ETEak

Hotelen okupazioaren 
ehunekoa

12,7 milioi 132

58.052130

% 86133

TESTUINGURUA

Hoteletako batez besteko 
tarifa (ADR)

Batez besteko diru-sarre-
rak (RevPAR) 

150 $131

N/A

 128   Estatu Batuetako Errolda Bulegoa, 2016
 129   NY City Department of City Planning, NYC Hotel Market Analysis, 2017
 130   Airbnb, How Airbnb Can Support Low-Income Communities in NYC, 2016
 131   Ibidem
 132  Mastercard, Global Destination Cities Index 2017 (2016ko datua)
 133   NY City Department of City Planning, NYC Hotel Market Analysis, 2017
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ETE MODALITATEAK, ERRENTATZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA
KONTROLA

AKORDIOAK PLATAFORMA DIGITALEKIN

ETEak:
• Tasa turistikoa: hotel-tasa, NY City Hotel Occupancy Tax izenekoa, nahitaez 
ordaindu behar da. Egonaldiaren prezioaren % 6 ingurukoa da, alokatutako loge-
la bakoitzeko 5 zentimo eta 2 dolar arteko tarifa gehigarri aldakor bat barne.

• Tasa komertziala: ETEak merkataritza-jarduera gisa alokatzen dituzten 
jabeek eskuratutako diru-sarrera garbien gaineko tasa bat ordaindu behar dute.

• ETE mota honek mugatzen dituen dimentsioak edo alderdiak:

 Alokairuaren iraupena: gutxienez 30 egun. Egoitza-etxebizitzetako lo-
gelak alokatu daitezke, 30 egunetik beherako epeetarako, eta kasu horietan 
nahikoa da dagokien tasa ordaintzea, bestelako izapide edo betebeharrik gabe.
 
 Pertsona kopuruaren muga: gehienez ere 4 pertsonak har dezakete os-
tatu aldi berean.

• Kontrola: 

  Baldintzaren bat betetzen ez bada, araua hautsi duenak isun progresibo 
bat ordaindu beharko du, etxebizitzako 7.500 $ arte.

  ETE klandestinoak salatzeko sistema bat dago, baita etxebizitzen jabeen 
baimenik gabe berriz alokatutako etxebizitzak edo berralokatze kasuak salatzeko 
ere.

Tokiko agintariek, gainera, Interneteko atariak arakatzen dituzte, era ho-
rretako etxebizitzak identi� katzeko.

Ostalarien nahitaezko erregistro bat sortzea, jarraipena egiteko.

Hotel-tasa jasotzea.

ETE bakoitzeko pertsona-kopurua mugatzea.

Baldintzak betetzen ez badira plataformatik kanporatzea eta zehapenak ezartzea.

Fiskalitatea arautzea, zerga gehiago biltzeko.

Etab.

New Yorken, ETE kontzeptuak barne hartzen ditu bai ohiko etxebizitzak, bai biga-
rren etxebizitzak, hala etxebizitza osoak, nola gelaka.
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6.2.3.  SAN FRANCISCO

Hiriaren ezaugarriak

Eskaintzak

Biztanleak

Hoteletako logela kopurua

870.887134

N/A

HIRIA: SAN FRANCISCO

ADIERAZLE NAGUSIAK

San Francisco elkarlaneko ekonomia osatzen duten plataforma digital handien sorle-
kua izan da eta oraindik ere bada; hiri horretan jaio zen Airbnb. 2015. urtera arte, guztiz 
debekatuta zegoen egoitzak turistentzat edo aldi baterako alokatzea, alokairua 32 
egunetik beherakoa izanez gero. 2015eko otsailaren 1ean, "Airbnb Legea” izenekoa 
sartu zen indarrean; lege horrek  ETEen sektorea arautu zuen, eta mugak jarri zizkion 
ohikotasunari, urteko gehieneko egun kopuruari eta abarri.

Hala ere, arau horren aplikazioak porrot egin zuen, eta izena emateko 455 eskaera 
bakarrik jaso ziren, nahiz eta webguneetan 5.000 pisu iragartzen ziren. Eskaintza 
klandestinoa zegoela ikusi zen; izan ere, Airbnb legea betetzea ez zegoen soilik Admi-
nistrazioaren kontrolaren esku, baizik eta hein handi batean errentatzailearen boron-
date onaren mende zegoen. Gaur egun, Legeak hainbat aldaketa jasan ditu: kontrola 
indartu da, eta zehapenak ezarri dira  ETEen jabe edo kudeatzaileentzat, baldintzak 
hautsiz gero.

Turismo-eskaria

Urteko turista kopurua

Airbnb zerbitzuan erregis-
tratutako ETEak

Hotelen okupazioaren 
ehunekoa

4,2 milioi137

8.800 135

% 88

TESTUINGURUA

Hoteletako batez besteko 
tarifa (ADR)

Batez besteko diru-sarre-
rak (RevPAR) 

236 $ 136

207 $

  134  Estatu Batuetako Errolda Bulegoa, 2016
  135  Airbnb, Overview of the Airbnb Community in San Francisco, 2017ko martxoa
  136  San Francisco Center for Economic Development, Toursm in SF and in the SF Bay Area, 
  137  Mastercard, Global Destination Cities Index 2017 (2016ko datua)
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ETE MODALITATEAK, ERRENTATZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA 
KONTROLA

ETEAk:
• Lizentziak: beharrezkoa da lizentzia izatea eta Erregistroan izena ematea. 
Horren kostua bi urteko 50 $-ekoa da.

• Tasa turistikoa:  ETEak eskaini ahal izateko, beharrezkoa da tasa turistikoa 
ordaintzea.

• ETE mota honek mugatzen dituen dimentsioak edo alderdiak:

 Alokairuaren iraupena: Lege berriaren arabera, jabea etxebizitzan bizi 
behar da urtean bederatzi hilabetez, gutxienez. Neurri horrekin, gorde egiten 
da Airbnb Legearen betekizuna, hau da, etxebizitza bat urtean 90 egunez soilik 
erabil daitekeela ETE gisa. Gainera, ondorio hau ere badakar: jabeak denbora gu-
txiagoz bizi badira etxe horretan, edo beste egoitza bat badute, alokairua hileka 
ordaindu behar da, hau da, alokairu arrunta izango da, eta ez turistikoa.
• Kontrola: 

  Beharrezkoa da plataformek bertan ageri diren etxebizitzen benetako 
erabilerari buruzko informazioa ematea.
 
  416 eta 1.000 dolar arteko isunak, alokairuaren gehieneko iraupena gain-
ditzen den eguneko, betebeharrak ez betetzeagatik.  

San Franciscon, ETE kontzeptuak barne hartzen ditu bai ohiko etxebizitzak, bai bi-
garren etxebizitzak, hala etxebizitza osoak, nola gelaka.
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6.3 Fenomeno hau jasaten duten eta neurri puntualak 
ezarri dituzten beste hiri batzuen azterketa

6.3.1.  STOCKHOLM

6.3.1.  DUBLIN

6.3.2.  HELSINKI

6.3.3.  REYKJAVIK

Beste alde batetik, hona hemen ETEak arautzeko lehen urratsak eman dituzten mun-
duko beste hiri batzuei buruzko azterketa.

Stockholm hiriak erraztu egiten du etxebizitza partikularrak erabilera turistikoetarako 
alokatzea. Hala, onura � skalak eskaintzen ditu 9 maizterretik beherako edukiera duten 
etxebizitzentzat. Neurri horren helburua da turisten etorrera sustatzea.

Dublinen, etxe osoa edo zati bat xede turistikoetarako alokatu nahi duten jabeek lizen- 
tzia eskatu behar dute. Horrez gain, zenbait gunetan mugak jarri zaizkie  ETEei, batez 
ere hiriaren erdigunean.

Helsinkin, Airbnb erabiliz etxebizitzak alokatzen dituzten biztanleak behartuta daude 
euren diru-sarrerak jakinaraztera eta jarduera horretatik eratorritako irabazien gaine-
ko zergak ordaintzera, Finlandiako Zerga Administrazioak agindutakoarekin bat138 . Hala, 
Helsinki ETEak arautzeko prozesu betean dago, eta jarduera hori erregulatzeko araudi 
gehiago ezartzeko asmoa du 139. Araudi horretan beharrezko neurriak hartuko dira 
Airbnb eta antzeko plataforma digitalak moteldu ez daitezen bermatzeko.

Joan den ekainaren 2018an, Reikiavik hirian  ETEen araudia gogortu egin zuten. Airbnb 
plataforman erregistratuta dauden 1.600 alokairuei araudi berria aplikatu zaie; araudi 
horrek ezartzen du gehienez ere urtean 90 egunez aloka daitezkeela etxebizitzak. Epe 
hori igarota, merkataritza-jardueratzat hartuko da, eta, ondorioz, zerga bereziak ordain-
du beharko dira, baita etxebizitza erregistratu eta erregistro horri dagokion tasa ordain-
du ere.

  138    UUTISET (2015). “It’s o  cial - Uber and Airbnb providers will have to declare income, pay taxes”, 
  139   UUTISET. “Finnish capital planning rules for Airbnb market”, Marzo 2018
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6.3.1.  ERROMA

6.3.1.  SYDNEY

6.3.1.  PANAMA CITY

Erroman turismo-jarduera gauzatzeko aukera dago, betiere altzairuak dituzten etxe eta 
apartamentuek ez badute otordurik eta edaririk eskaintzen eta ez badute zerbitzu 
zentralizaturik (arropa garbitzeko zerbitzuak, garbigela eta bainugela partekatuak, 
etab.). Muga horretaz gain, aipatu beharra dago jarduera sasoi batez edo gehiagoz 
gauza daitekeela, betiere kontratuek hurren-hurreneko 3 egun eta 3 hilabete arteko 
denbora tartea errespetatzen badute.

Sydneyn, Airbnb plataformako apartamentuak gehienez ere urtean 180 egunez aloka 
daitezke. Arau hori hausten duten erabiltzaileek zehapena jasotzen dute, eta ezingo di-
tuzte euren jabetzak plataforma horren edo oporretako alokairuetarako beste web plata-
forma batzuen bidez alokatu bost urtez. Araua Sidneyko etxebizitzei bakarrik aplikatzen 
zaie, eta ez dio Australiako gainerako lurraldeari eragiten.

Panama Cityn, araudiak debekatu egiten ditu urtean 45 egunetik beherako etxebizi- 
tzen alokairuak, alokairu publiko turistikorako baimena duten etxebizitzetan (eraikinak 
edo egoitzak) izan ezik. Arau hori betetzen ez bada, 5.000 eta 50.000 balboa artean 
ordaindu beharko dira. Isun hori Panamako Turismo Agintaritzak ezartzen du.

Datorren orrialdean ageri den mapan,  ETEen arloan araututako alderdi nagusiak eta hiri 
bakoitzeko araudiaren izaera (garatuta edo garatzen hasita) ikus daitezke
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140   Geuk egina, araudi espezi� koa duten nazioarteko hirien azterketa atalean jasotako eskuragarri dagoen informazioa publikoa oinarri hartuta. 
* “Garatuta” maila: erregulazio-esparruak honako hauek jasotzen ditu: erregistro betekizuna, lizentziak eta kontrola isunak erabiliz (araudia guztietan 
jasotako) eta bestelako mugak, mapan adierazitakoak.
“Garatzen hasita” maila: araudiak hainbat debeku jasotzen ditu, baina oraindik erregulazio-esparrua oso-osoan garatu gabe dago.
Erregulazio maila ez dago zuzenean lotuta printzipio hauen betetzearekin: eraginkortasuna, beharra, proportzionaltasuna eta diskriminaziorik eza.

8.irudia: Aztertutako hirietan arautzen diren alderdi nagusien laburpen mapa140
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6.4 Hirien azterketatik atera daitezkeen ondorio nagusiak

Ikus daitekeenez,  ETEen areagotzeak dakarren erronkari neurri handiagoan edo txi-
kiagoan erantzun behar dioten munduko hiri gehienek arlo horretako araudiak dituz-
te, hainbat malgutasun-mailarekin eta askotariko ekintza-ildoekin, egokitu nahi diren 
elementuen arabera.

Hiri bakoitzak ezaugarri bereizgarriak ditu, eta horrek eragina du arazo horri erantzuteko 
moduetan eta ikuspegietan. Hona hemen ezaugarri esanguratsuenak:

Praktikan jarri diren konponbideak osoak edo partzialak dira, baita askotarikoak eta 
heterogeneoak ere. Batzuetan, esan liteke turismoaren esparrutik deskonektatuta ere 
badaudela, eta lotura estuagoa dutela merkataritzaren, etxebizitzaren edo ekonomiaren 
arloko politikarekin.

Horrez gain, aipatu beharra dago  ETEak zorroztasun handiz mugatu nahi izan 
duten araudi gogorrek ez dutela eraginkortasun handirik, horrekin batera zehapenak eta 
isunak oinarri dituen kontrol itxia ezartzen ez bada eta kontrol hori gauzatzea ahalbide-
tuko duen gizatalderik, tresnarik eta plataformekin erdietsitako akordiorik ez badago. 

Oso araudi zorrotzak dituzten hirietan, ikusi da kontrola gauzatzeko zailtasun handiak 
daudela. Horri dagokionez, Londres aipatu beharra dago; hiri horrek araudia malgutu 
behar izan zuen, araudi zorrotzak eskaintza klandestinoa izugarri haztea eragin bait-
zuen.

Testuinguru historikoa

Kokapena

Tamaina

Biztanleriaren bolumena

Arauez gaindiko esparrua

Antolaketa politiko eta administratiboa

Erabilera eta ohitura kultural eta sozialak

Turismoaren bolumena

Etab.
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Laburbiltzea

Turismoa eta etxebizitza EAEn, egungo sektoreak eta kontuan hartu behar diren
ondorio sozioekonomikoetakoa eta araudiaren bitartez iraunkortasuna bilatzen 
duen erantzuna eman behar zaiona:

7

Euskadin, turismoa nabarmen hazten ari da (bai eskaintza, bai eskaria). Hala, 
azken urtean, 3.5 milioi turista izan ditugu Euskadin (2016an baino % 4,4 gehia-
go, eta 2011n baino % 21 gehiago). Horrez gain, hotelen eskaintza % 9 handitu 
da 2011tik hona. 

Testuinguru horretan, erabilera turistikoko etxebizitzek gero eta handiagoa den 
eskari horri erantzutea ahalbidetu dute (ez soilik udan, baizik eta baita ekitaldien 
inguruan egoten diren eskariaren gorakadan ere). Zehazki, EAEn 3.650 ETE inguru 
dago, nagusiko 3 hiriburuetan kontzentratuta.

Hala ere,  ETEen artean etxebizitza klandestinoen kopuru handia dago, hain 
zuzen ere EAEn dauden etxebizitzen % 60 ingurukoa. 

EAEko etxebizitzaren sektorearen egoera ez da estatukoa bezalakoa (alokai-
ruen eta jabetzaren ehunekoari dagokionez, etxebizitzaren eta errentaren 
prezioari dagokionez...), baina estatuan gertatzen den bezalaxe desoreka bat 
dago eskaintzaren eta eskariaren artean, kreditua eskuratzea zaila delako eta 
alokairuaren errentaren prezioa altua delako. 

120.000 etxebizitza behar direla hauteman bada ere (bai lehen etxebizitzak, bai 
etxebizitza aldaketak), EAEn 59.000 etxe huts daude (etxebizitza guztien % 5,6).

Jarduera turistikoaren gorakadak eta egoitza alternatiboen agerpenak (esate-
rako, erabilera turistikoko etxebizitzak) eragin negatiboa izan dute 
etxebizitzaren merkatuan eta etxebizitzen prezioan; horrek zaildu egiten du 
etxebizitzak alokatu ahal izatea. Halaber, eragile batzuek eta zenbait administra-
zio publikok  ETEen beste kanpoko ezaugarri negatibo batzuk hauteman dituzte 
hirietan, hala nola biztanleen bizi-kalitateak okerrera egitea (zarata gehiago da-
goelako, gune komunak hondatzen direlako...), segurtasunak behera egin duela 
sentitzea, auzoko. 



100

Gomendioak

Horrez gain, nazioarteko zenbait erreferentzia-eredu eta bertan aplikatzen diren 
araudiak aztertuta, honako jardunbide egoki hauek identi� katu dira:

Eraginkortasunean, beharrean, proportzionaltasunean eta diskriminaziorik ezan 
oinarrituta dagoen eta merkatura sartzeko justi� katu gabeko oztoporik ezartzen ez 
duen araudi bat garatzeko jardunbide egokiak eta gomendioak:

Esandakoa guztia kontuan hartuta, eta etxebizitza beharrari erantzuna eman ahal 
izateko, bai erabilera turistikorako bada, bai bizitzekorako bada, eta ereduaren jasanga-
rritasuna bermatzeko, EAEen beharrezkoa egiten da erabilera turistikorako etxebizitzak 
erregulatzea.

8

Aztertutako hiriek hainbat araudi-eredu dituzte, batzuk oso zorrotzak eta beste 
batzuk oso lagunkoiak,  ETEei onura � skalak eskaintzera iristen direnak. 

Hala ere, hiri bakoitzeko errealitatea kontuan hartu beharra dago (testuinguru 
historikoa, tamaina, biztanleria, turismoaren bolumena, etab.). Hala, beste hiri 
batzuetako jardunbide egokiak aplikatzeko, hiri bakoitzaren ezaugarriak az-
tertu behar dira. 

Zenbait kasutan, ikusi da araudiak oso zorrotzak direnean, eta zorroztasun hori 
justi� katuta ez dagoenean, lehia askea arriskuan jartzen dela, eraginkortasun 
txikia dutela, eta  ETEen eskaintza klandestinoa areagotzea ekar dezaketela.

Beharrezkoa da  ETEek bete behar dituzten ezaugarriak eta baldintzak zehazten 
dituen araudi bat de� nitzea. Horrez gain, baldintza horiek betetzen direla modu 
eraginkorrean kontrolatzeko mekanismoak ezartzea gomendatzen da (kontro-
laz arduratuko den gizataldea, tresnak eta akordioak plataformekin, besteak 
beste).

Denbora-atalaseak ezartzea gomendatzen da, ETE bat jarduera ekonomikoa 
den ala ez zehazteko. Hala, urteko gehieneko egun-kopuru bat ezar daiteke; epe 
horren barruan, ETEa elkarlaneko ekonomiari loturiko jardueratzat hartuko da. 
Egun horiek igaro ondoren, ETEa ekonomia-jardueratzat hartuko da, eta da-
gozkion zerga bereziak ordaindu beharko ditu, baita etxebizitzaren erregistroari 
loturiko prozedurak eta tasak bete ere. Ildo horretatik, denbora-atalaseak egiten 
den jardueraren tipologia zehaztuko luke, baita, ondorioz, aplikagarri zaion erre-
gimen � skala ere.
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Zoni� kazioaren irizpideak aplikatzeari dagokionez, azterketa egiteko ikuspegi 
globala izatea gomendatzen da, eta ez soilik guneak edo auzoak aintzat har- 
tzea. Hala ere, auzo edo gune batzuetan berezitasunak edo arazo espezi� koak 
egon daitezke eta, horrelako kasuetan, guneak zehaztea babes-elementutzat har 
daiteke; hori onargarria izango litzateke lehiari dagokionez beti hiriaren egoera-
ren arabera. Horrekin esan nahi dena da udal-araudiak hiri osoari nola eragingo 
dion aztertu behar dela, eta hiri bakoitzak dituen arazo partikularrak aintzat 
hartu behar direla.

Bukatzeko, beste jardunbide egoki edo gomendio batzuk ere identi� katu dira, 
hala nola etxejabeen erkidegoak boterea izatea era horretako etxebizitzak erai-
kinean jarri ala ez erabakitzeko.

Laburbilduz, hainbat araudi-eredu daude, eta horietan EAEn aplika litezkeen jardunbi-
de egokiak aurki daitezke. Hala ere, jardunbide egoki hauek aplikatzeko kontuan hartu 
beharko da EAEko egoera eta errealitatea, eta garrantzia eman beharko zaie eraginkor-
tasun, beharrizan, proportzionaltasun eta diskriminaziorik ezaren printzipioei.

Halaber, nabarmendu beharra dago beharrezkoa dela araudiak kontrol- eta jarrai-
pen-neurriak eta –mekanismoak izatea; horretarako, baliabideak bideratu beharko dira 
eta akordioak egin beharko dira ETEen kudeaketan erreferente diren plataformekin.
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aurreikuspena) 

4.taula:  EAEk diruz lagundutako alokairu-parke zenbatetsia, 2016

5.taula:  Etxebizitzen banaketa, lurralde historikoaren eta etxebizitzaren tipologiaren 
arabera (2016)  

6.taula: Etxebizitzaren banaketa autonomia erkidegoen arabera, 2017-2018    
 
7.taula:  Etxebizitza eskuratzeko beharrizana eta haren aldaketa EAEn 2015ean   
 
8.taula:  Alokairuaren merkatua 2017an        
 
9.taula:  2018-2020ko Etxebizitza Plan Gidatzailearen helburuen laburpena   
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