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I.  AURREKARIAK 

1.  Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA/AVC), araugintzaren eremuko zaintza- eta 
sustapen-ahalmenen esparruan, 2020rako Ekintza Planean honako hau sartu zuen: 
erregulazioari dagokionez, administrazio-erregulazioari buruzko gida bat egitea, 
lehiaren eta erregulazio egokiaren ikuspegitik. 

2.  Nazioartean, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeak (ELGA) 
hainbat azterlan egin ditu erregulazioaren kalitatea hobetzeko1. ELGAren arabera, 
erregulazioak hainbat tresna biltzen ditu, eta haien bidez, gobernuek eskakizunak 
ezartzen dizkiete enpresei eta pertsonei. Erregulazioaren barruan sartzen dira 
gobernu-maila guztietatik datozen legeak, agindu formalak eta informalak eta 
mendeko erregelamenduak, bai eta gobernuz kanpoko organismoetatik edo 
erakunde autorregulatzaileetatik datozen arauak ere, baldin eta gobernuek horien 
esku utzi badituzte erregulazioaren arloko ahalmenak. Erregulazio Gobernantza 
eraginkorrak erregulazio-politikaren eragina maximizatzen du, ekonomian eta 
gizartean eragin positiboa izango duten eta politika publikoaren helburu inplizituak 
lortuko dituzten erregulazioak sortzeko2. 

3.  Era berean, Europako Batzordeak dokumentu bat egin du, eta, bertan, jasotzen ditu 
«Better Regulation» printzipioak, Europako 2020 Estrategiarekin bat datozenak. 
Europar Batasunaren esparruan, uste da erregulazioa hobetuz gero, EBko politikek 
eta legeek kostu minimoan erdietsiko dituztela beren helburuak. Lan egiteko modu 
bat da, eta, haren bidez, erabaki politikoak modu irekian eta gardenean diseinatzea 
bermatuko da, ahalik eta informazio gehien kontuan hartuko da, eta eragindako 
eragileek parte hartzeko aukera izango dute. Europako Batzordeak Gobernantzari 
buruzko Liburu Zuria (2001) eta Eragin Erregulatzailea Ebaluatzeko Jarraibideak 
(2002) argitaratu zituen. Ordutik, «better regulation» delakoak eragin handia izan 
du Lisboako Agendan (2000-2010) eta Europa 2020 Estrategian (2010-2020) 
ezarritako eta gauzatutako epe luzeko estrategietan. 

4.  Gainera, mundu globalizatu honetan, erregulazio-kostuen artean dauden aldeak 
kalterako dira; inbertsio eta enplegu gutxiago, eta, horrek, azken batean, 

                                                      
1 Espainian erregulazioa hobetzeari buruzko txostena (ELGA, 2010). Hemen eskura daiteke: 
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/doc-
referencia/26_Informe_OCDE_mejora_regulacion.pdf.  

2 Erregulazioaren kalitatea hobetzeko gomendioak (ELGA, 1995). Hemen eskura daiteke: 
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf.  

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/doc-referencia/26_Informe_OCDE_mejora_regulacion.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/doc-referencia/26_Informe_OCDE_mejora_regulacion.pdf
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf
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herritarren ongizateari eragiten dio. Beraz, uste dugu, krisi globalean gauden 
honetan, EAEko Administrazioaren helburu nagusia izan behar dela erregulazio- eta 
erakunde-kalitatean dauden aldeak murriztea, ahalik eta ondoen posiziona 
gaitezen. 

5.  Testuinguru horretan, eta LEA/AVC sortu zenetik egindako araugintza-txostenak 
ikusita, beharrezkotzat jo zen zerbait egitea Euskal Autonomia Erkidegoko esku-
hartze publikoaren eraginkortasuna eta efizientzia hobetzeko, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 
(APEL)3 129. artikuluan jasotzen dituen erregulazio onaren printzipioak errespeta 
daitezen, hau da, premiaren, efikaziaren, proportzionaltasunaren, segurtasun 
juridikoaren, gardentasunaren eta bereizkeriarik ezaren printzipioak. 

6.  Horregatik, 2020an, LEA/AVC 457-SUST-2020 gaia lantzen hasi zen, EAEn 
Erregulazioa Hobetzeko Azterlana, honako helburu hauekin: 

- Ekintzaileei eta enpresei jarduera produktibo baterako sarbidea erraztea; 
horretarako, izapideak sinplifikatuko lirateke eta justifikaziorik gabeko baldintza 
administratiboak murriztuko lirateke, garapen ekonomikoa eta enpleguaren sorrera 
sustatze aldera. 

- - Erregulazio sinplifikatuagoa eta ulergarriagoa izatea. 

- - Inbertsio produktiboak sustatzea eta erakartzea, eta enpresei eta inbertitzaileei 
segurtasun juridiko eta arintasun handiagoa eskaintzea. 

                                                      
3 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. BOE, 236. 
zk., urriaren 3koa. 129. artikulua: 1. Legegintza-ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala baliatzean, 
administrazio publikoek printzipio hauen arabera jokatu behar dute: premia, efikazia, 
proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia. Zioen azalpenean edo atarikoan 
–lege-aurreproiektua den edo erregelamendu-proiektua– behar bezala justifikatu beharko da printzipio 
horiei lotzen zaiela. 2. Premia- eta efikazia-printzipioen arabera, araugintza-ekimenak interes orokorreko 
arrazoi batekin justifikatuta egon behar du, lortu nahi diren xedeen definizio argi batean oinarritua izan, 
eta haiek lortuko direla bermatzeko tresnarik egokiena izan. 3. Proportzionaltasun-printzipioaren arabera, 
proposatzen den ekimenak arauarekin bete nahi den premiari erantzuteko ezinbestekoa den arauketa 
izan beharko du, eta egiaztatu beharko da, lehenago, ez dagoela beste neurririk eskubideak gutxiago 
murriztuko dituenik edo xede diren pertsonei betebehar gutxiago ezarriko dienik. 4. Segurtasun 
juridikoaren printzipioa bermatzeko, araugintza-ekimena gauzatzean koherentzia gorde behar da 
gainerako ordenamendu juridikoarekin, izan Espainiakoa zein Europar Batasunekoa, araugintza-esparru 
egonkor, aurresangarri, integratu, argi eta segurtasuneko bat sortzeko, eta erraztasunak emango dituena 
ezagutzarako eta ulermenerako eta, ondorioz, pertsonek eta enpresek jarduteko eta erabakiak hartzeko 
(...). 
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7.  Lehenengo jarduketa gisa, kontsulta publiko bat egin zen, ikuspegi metodologiko 
kuantitatibo batean oinarrituta; horretarako, EAEko enpresei 288 elkarrizketa egin 
zitzaizkien telefono bidez edo online, erregulazio onaren arloan zituzten iritziak 
ezagutzeko. 

8.  Kontsulta publikoaren bidez diagnostikoa egin ondoren, aztertu beharreko hainbat 
sektore identifikatu ziren Eusko Jaurlaritzako sail eskudunekin batera, besteak 
beste, sektore turistikoa. 

II.  TXOSTENAREN XEDEA ETA LEA/AVC-REN ESKUMENA 

9.  Txosten honen xedea da EAEko turismo-arloko araudi garrantzitsuena aztertzea, 
merkatuetako lehiaren ikuspegitik. Txosten hori LEA/AVCk egin du, Lehiaren Euskal 
Agintaritzari buruzko4 otsailaren 2ko 1/2012 Legeak 3.3.b) eta 10.n artikuluetan 
ematen dion eskumena baliatuta. 

10.  Lehiaren ikuspegitik, lehendik ere balorazio batzuk egin dira sektore horri eragiten 
dion araudiari buruz. Hala, LEA/AVCk zenbait txosten egin ditu dagoeneko5, eta 
horien artean nabarmentzekoa da Turismoaren Legearen Aurreproiektuari 
buruzkoa. Bertan, lehia murriztu zezaketen zenbait alderdi arautzaile identifikatu 
ziren6. Hautemandako murrizketetako batzuk Legean sartu ziren, baina lege hori 
arau bidez garatzean, erregulazioa hobetu daiteke, merkatuen lehiaren ikuspegitik. 
Hori dela eta, premiaren, efikaziaren, proportzionaltasunaren, segurtasun 
juridikoaren, gardentasunaren eta bereizkeriarik ezaren printzipioen ikuspegitik 

                                                      
4 Hemen eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/08/1603545e.pdf  
 
5 Txosten horiek Lehiaren Euskal Agintaritzaren webgunean kontsulta daitezke: - Turismoaren Legearen 
aurreproiektuari buruzko txostena, Lehiaren Euskal Kontseiluak 2015eko abuztuaren 6an onartua;, - 
Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroaren Dekretu-proiektuari buruzko txostena (316-
ARAU-2018); Erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei buruzko dekretu-
proiektua aztertzen duen txostena (269-ARAU-2018); Erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza 
partikularretako logelei buruzko 101/2018 Dekretuaren lehen xedapen gehigarriari buruzko txostena 
(313-ARAU-2018); Donostiako Udalaren etxebizitza turistikorako hirigintza erabilera eta ohiko 
etxebizitzako gelak erabilera turistikorako alokatzea arautzen duen ordenantzari buruzko txostena (250-
SUST-2017); Bilboko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa xehatuari buruzko txostena, turismo-
ostatuaren erabilera arautzeari dagokionez (251-SUST-2017); Bidaia-agentzien dekretua bigarren aldiz 
aldatzeko dekretu-proiektuari buruzko txostena (412-SUST-2020). 

6 Horrela, gai hauek aztertuko dira, besteak beste: erregistro automatikoko eta erantzukizunpeko 
adierazpenerako sistema baten ezarpena; etxebizitza turistikoen erregistroan inskribatuta egotearen 
betebeharra; logela turistikoek ere betebehar hori izatea; ustiapen-unitatearen printzipio deituari 
jarritako mugak; salmenta ibiltariari jarritako mugak; «pakete turistikoa» edo «oporretako» izendapenei 
jarritako salbuespenak, bidaia-agentziei jarritako jarduera-salbuespenak eta -mugak. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/08/1603545e.pdf
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aztertuko da. Azterketa horretatik ondorioztatutako oharrak eta gomendioak 
egingo dira, merkatuetako lehiaren ikuspegitik erregulazioa hobetu dadin. 

11.  Kontuan izan behar da, gainera, lanbide arautuen erregulazioari eragiten dion 
kasuan, agintaritza eskudunek proportzionaltasuna ebaluatu behar dutela, eta 
lanbidean sartzea edo aritzea gutxien oztopatzen duen neurria hartu behar dutela 
(ekainaren 29ko 472/2021 Errege Dekretuaren 4.1 artikulua7, zeinaren bidez 
Espainiako ordenamendu juridikoan txertatu baitzen Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2018/958 (EB) Zuzentaraua, 2018ko ekainaren 28koa, lanbideei 
buruzko xedapen berriak onartu aurretik egin beharreko proportzionaltasun-testari 
buruzkoa). 

Lanbide arautua ez bada, Errege Dekretu horrek APELen 129. artikuluak eskatzen 
duen proportzionaltasun-testa egiteko tresnak eskaintzen ditu. 

12.  Txosten honetan jasotako azterketa eta gomendioak turismo-sektoreak eta 
turismoaren arloan eskumena duen sailak aztertu beharko dituzte; hori guztia, 
jardun kolaboratibo horren bidez, sektoreko erregulazioa hobetu ahal izateko eta 
eragindako merkatuko lehia oztopatzen duten arauak eta jokabideak alde batera 
utzi ahal izateko. 

13.  Txosten honetan, aztertutako arauditik erator daitezkeen merkatuen lehia-arazoak 
identifikatuko dira eta erregulazio onaren printzipioak aplikatzearen ikuspegitik 
konpon daitezkeen ikusiko da. Hauek dira printzipio horiek: premia, efikazia, 
proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia. 

14.  LEA/AVCren aurretiazko gogoetak Eusko Jaurlaritzako Turismo Sailari helaraziko 
zaizkio, azter ditzan eta, hala badagokio, sektoreari helaraz diezazkion, modu 
kolaboratiboan identifikatu ahal izateko aplikagarriak diren erregulazio onaren 
parametroak. 

III. AZTERKETA, LEHIAREN IKUSPEGITIK 

15.  Txosten honetan, turismoaren arloko erregulazioaren inguruko gai hauek jorratuko 
dira: 

- Erantzukizunpeko adierazpena  
- Ostatu-turismoko enpresen ustiapen-unitatearen printzipioa 
- Logela eta etxebizitza partikularretako ostatua landa-ingurunean 

                                                      
7https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11046#:~:text=A%2D2021%2D11046-
,Real%20Decreto%20472%2F2021%2C%20de%2029%20de%20junio%2C%20por,Ver%20texto%20consol
idado.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11046#:%7E:text=A%2D2021%2D11046-,Real%20Decreto%20472%2F2021%2C%20de%2029%20de%20junio%2C%20por,Ver%20texto%20consolidado
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11046#:%7E:text=A%2D2021%2D11046-,Real%20Decreto%20472%2F2021%2C%20de%2029%20de%20junio%2C%20por,Ver%20texto%20consolidado
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11046#:%7E:text=A%2D2021%2D11046-,Real%20Decreto%20472%2F2021%2C%20de%2029%20de%20junio%2C%20por,Ver%20texto%20consolidado
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- Turismo-gidariak 

1. Erantzukizunpeko adierazpena 

16.   Euskadiko Turismoaren Legeak ezartzen duenaren arabera, jarduera turistikoa 
librea da EAEn, baina aplikatzekoa den indarreko legeria bete behar da; beraz, 
zerbitzu turistikoren bat emateko interesa duen pertsona orok bere negozioa ireki 
dezake EAEn, baldin eta aurrez aurkeztu badu erantzukizunpeko adierazpena, eta 
kasuan-kasuan dagokion gaikuntza jakinarazi edo lortu badu. 

17.  Merkaturako sarbidea arautzeko, administrazioaren esku-hartzeak salbuespenez 
arautu behar du, hau da, beharrizan bat dagoenean bakarrik, eta haren araubideak 
proportzionala eta ez baztertzailea izan behar du. Esku hartzeko erregimenak 
baimena, erantzukizunpeko adierazpena eta komunikazioa dira, eta babestu 
beharreko interesaren arabera, bata edo bestea aplikatuko da, esku-hartzearen 
intentsitatea desberdina baita kasu bakoitzean.  

Hala, baimena da jarduera baterako sarrera eta jarduera bera gehien mugatzen 
dituen araubidea, ex-ante kontrol-erregimen bat baita, eta administrazioak aldez 
aurretik erabaki bat eman behar baitu jarduera gauzatu ahal izateko (esate 
baterako, lizentzia bat eman behar du). Ordena publikoko, segurtasun publikoko, 
osasun publikoko edo ingurumena babesteko arrazoiengatik bakarrik eska daiteke. 
 
Erantzukizunpeko adierazpenean, berriz, administrazioak ex-post kontrol bat egiten 
du, eta jarduerari ekiteko ez da beharrezkoa administrazioak berariazko egintza bat 
egitea; beraz, adierazpena aurkezten den unetik has daiteke lanean. Hala eta guztiz, 
enpresek nahitaez bete beharko dituzte jarduera egiteko ezarritako baldintzak, eta 
administrazioak horiek betetzen direla egiaztatu eta kontrolatu ahal izango du. 
 
Komunikazioa ere ex-post motako kontrol bat da, baina askoz ere laxoagoa; izan 
ere, interesdunak administrazioari zenbait datu (izen-abizenak, helbidea, etab.) 
jakinarazi besterik ez dio egin behar. 

18.  APELen 69. artikuluak erantzukizunpeko adierazpenaren araubidearen eta 
komunikazio-sistemaren ezaugarriak definitzen ditu:  

69. artikulua Erantzukizunpeko adierazpena eta komunikazioa:  
 

1. Lege honen ondorioetarako, erantzukizunpeko adierazpena da interesdunak sinatutako 
dokumentu bat zeinean adierazten baitu, bere erantzukizunaren pean, betetzen dituela indarrean 
den araudiak eskubide edo ahalmen bat aitortzeko edo hura baliatzeko ezarritako betekizunak, 
baduela hori egiaztatzen duen dokumentazioa, Administrazioaren esku jarriko duela hark hala 
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eskatzen dionean, eta konpromisoa hartzen duela aurreko betebehar horiek betetzeko aitorpen 
edo baliatze horri dagokion denbora guztian. 
Aurreko paragrafoan aipatzen diren betekizunek espresuki jasota egon behar dute, argi eta 
zehatz, dagokion erantzukizunpeko adierazpenean. Administrazioek noiznahi eskatu ahal izango 
dute aipatutako betekizunak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa emateko, eta 
interesdunak eman egin beharko du. 
 

2. Lege honen ondorioetarako, komunikazioa da dokumentu bat zeinaren bitartez interesdunek 
administrazio publiko eskudunari jakinarazten baitizkiote beren identifikazio-datuak edo jarduera 
bat hasteko edo eskubide bat baliatzeko esanguratsua den beste edozein datu. 

19.  Turismoaren Legeak turismo-enpresei oro har ezartzen die erantzukizunpeko 
adierazpen bat egiteko betebeharra, jarduerari ekin aurretik. Erantzukizunpeko 
adierazpenaren araubideak berekin dakar, adierazi den bezala, adierazpen hori 
aurkezte hutsarekin enpresek egun horretatik bertatik ekin ahal izatea jarduerari; 
horrek ez du eragotziko, kasuan kasuko administrazioak dagozkion eskumenak 
baliatu ahal izatea egiaztapen-, kontrol- eta ikuskapen-lanak egiteko:  

20. artikulua. Turismo-jarduera hastea. 
 

1. – Euskal Autonomia Erkidegoan turismo-jarduera batean lanean hasi baino lehenago, turismo-
enpresa baten titular izanik jarduera horretan hasi eta horretan jardun nahi duen pertsona fisiko 
edo juridikoak erantzukizunpeko adierazpen bat, 
aurkeztu beharko dio EAEko Turismo Administrazioari, 
garatu nahi duen jarduera horretan aritzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituela 
adierazten duena. 
 

2. – Lege honen ondorioetarako, turismo-jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpena 
dokumentu bat da, 
interesdunak sinatzen duena bere erantzukizunpean adierazteko: 
batetik, ezagutzen eta betetzen dituela eskubide edo ahalmen baten aitorpena lortzeko edo 
horiek gauzatzeko indarreko araudiak ezartzen dituen betekizunak; 
bestetik, baduela adierazitakoa egiaztatzen duen dokumentazioa eta 
Administrazioaren esku utziko duela hala errekeritzen dionean, eta, 
azkenik, betekizun horiek guztiak betetzeko konpromisoa hartzen duela aitorpen edo gauzatze 
horri dagokion epealdi osoan(...). 
3. – Jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpena aurreko zenbakian 
ezarritako moduan izenpetuta aurkeztearekin batera, dena delako jarduera garatzeko gaikuntza 
lortzen da, 
adierazpena aurkezten denetik bertatik eta iraupen mugagabe baterako, salbu araudiak 
Administrazioaren aldez aurreko baimen espezifikoren bat eskatzen duenean, 
hargatik eragotzi gabe aplikatu beharreko beste arau batzuek ezartzen dituzten betebeharrak 
eta administrazio eskudunek esleituta dituzten egiaztapen-ahalmenak. Erantzukizunpeko 
adierazpena aurkezteak gaitu egiten du turismo-jardueran aritzeko lege honetan ezarritako 
baldintzetan, baina hori ezin izango da inoiz ere salbuesgarri gisa alegatu beste arlo bateko 
araudia ez betetzearen aurrean.  
4. – Jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpena osorik aurkezteak berehalako ondorio 
zuzena izango du: 
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inskribatuta geratuko da lege honen 24. artikuluan arautzen den erregistroan. 

20.  Turismoaren Legearen 24. artikuluak Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren 
Erregistroa arautzen du. Bertan adierazten denaren arabera, turismo-enpresak eta 
haien establezimenduak edo turismo-enpresa baten titularrak diren edo EAEn 
turismo-jarduera bat egiten duten pertsona fisiko edo juridikoak inskribatzea du 
helburu. Inskripzio horrek ez du izaera eratzailerik izango, eta ofizioz egingo du 
administrazioak, eta ez da beharrezkoa izango benetako inskripzioaren unera 
atzeratzea jardueraren hasiera. 

21.  EAEn, esku hartzeko bitarteko nagusi gisa erantzukizunpeko adierazpena ezartzen 
da, eta horrek aurretiazko baimenak baino kalte (sarrera-oztopo) txikiagoa eragiten 
die operadoreei; beraz, erantzunkizunpeko adierazpenak balorazio hobea du 
lehiaren ikuspegitik. Hala ere, Turismoaren Legearen 19. eta 24.7 artikuluak batera 
irakurriz gero, ondoriozta daiteke ezen Enpresen eta Jardueren Erregistroan 
inskribatzea jarduera hasi ahal izateko aldez aurreko ezinbesteko baldintza bat dela 
de facto, hori baita erregistro horrek ematen duen identifikazio-zenbakia lortzeko 
modu bakarra, eta zenbaki horrek nahitaez agertu behar du enpresek egindako 
dokumentu guztietan, hala nola fakturetan edo iragarkietan.  

24.7.– Eskaintzen dituzten zerbitzuen publizitatearekin dituzten beste betebeharren osagarri gisa, 
enpresa eta establezimenduek Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroko 
identifikazio-zenbakia sartu beharko dute 
beren burua iragartzeko erabiltzen dituzten publizitate mota guztietan, sortzen dituzten 
dokumentu edo faktura guztietan, 
turismoa eskaintzeko erabiltzen duten edozein bitarteko, euskarri, sistema edo kanaletan edo 
zerbitzu turistikoak kontratatzeko ezarrita duten edo ezar lezaketen 
edozein formulatan. 

Inguruabar horrek erantzukizunpeko adierazpenaren araubidea aldez aurreko 
administrazio-baimen estali bihurtuko luke; izan ere, operadoreek atzeratu egin 
beharko lukete beren jardueraren hasiera, turismo-administrazioak jakinarazitako 
identifikazio-zenbakia jaso arte, eta araubide hori, hau da, baimenaren araubidea, 
salbuespeneko egoeretan soilik erabili behar da. 

22.  Horri dagokionez, egokia da zenbait auzitegik emandako erabaki judizialak 
azpimarratzea. Hala, Kanarietako Justizia Auzitegi Nagusiak honako hau adierazi 
zuen 2017ko martxoaren 21ean emandako epaian8: 

ZAZPIGARRENA.- 13.3 artikuluaren aurkaratzeak (jarduera hasteko erantzukizunpeko 
adierazpena) aurrera egin behar du; izan ere, artikulu horrek 30/1992 Legearen 71.bis artikulua 

                                                      
8 Jurisprudentzia Gordailu Ofiziala: STSJ ICAN 1481/2017 - ECLI: ES:TSJICAN:2017:1481 
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urratzen du, erantzukizunpeko adierazpenari kendu egiten baitio aurkezten den egunetik 
jardueraren hasiera gaitzeko duen ahalmena. 
Manuaren arabera, etxebizitzaren ustiatzaileari erreklamazio-orriak, plaka-bereizgarria eta 
ikuskapen-liburua hamabost egun baliodun igaro ondoren baino ez zaizkio emango. Epe 
horretan, Uharteko Kabildoak «opor-etxebizitzaren ustiapen-jarduerari buruzko informazioa 
Kanarietako Autonomia Erkidegoko Turismo Erregistro Orokorrean» inskribatu behar du. 
Jarduera dokumentazio hori gabe hasteak zehapen bat sortzen duenez, arauketa horrek, de facto, 
desnaturalizatu egiten ditu erantzukizunpeko adierazpenaren ondorioak, eta jardueraren hasiera 
administrazioaren aldez aurreko kontrol baten mende jartzen du. 

Transkribatutako kasuan honako hau nabarmentzen da: araudiak jarduera hasteko 
erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztea nahikoa dela dioen arren, benetan ez 
dela nahikoa, erantsitako eskakizunek araubide hori aurretiazko baimen bihurtzen 
baitute. 

23.  Halaber, Auzitegi Gorenak, 2018ko abenduaren 10ean emandako 1741/2018 
Epaian, Madrilgo Erkidegoko apartamentu turistikoak erregulatzen dituen 
araudiaren aurkako errekurtso bati dagokionez, baliogabetu egin zuen etxebizitzak 
publizitate mota guztietan Enpresen Erregistroko erreferentzia-zenbakia jasotzera 
behartzen zituen artikulua, ez zegoelako justifikatuta eta zuzenbidearen aurkakoa 
zelako; izan ere, erregistroan inskribatuta egotea ez da nahitaezko baldintza 
jarduera gauzatzeko9. 

24.  Aurreko guztiagatik, EAEko turismo-administrazioak, bere eginkizunak betetzean, 
saihestu egin beharko ditu erantzukizunpeko adierazpena behar bezala aurkeztu 
duten operadoreei lanari ekitea de facto galarazten dieten jarduketak (araudi 
espezifikoan jasotako aldez aurreko baimen-kasuetan izan ezik) 10. 

2. Ostatu-enpresa turistikoen ustiapen-unitatearen printzipioa 

25.  Ustiapen-unitatearen printzipioaren arabera, turismo-ostatuen ustiapen-jarduera 
enpresa bakar bati dagokio, eta, beraz, enpresa-titulartasun bakarraren mende 
jartzen da establezimendu horietako ostatu-unitate guztien ustiapena, kudeaketa, 
administrazioa eta zuzendaritza, eskaintzen diren zerbitzuen erantzukizuna eta 
kalitatea bermatzeko.  

                                                      
9 ECLI:es:TS:2018:4084 

10 Adierazi behar da, Legean jasotako zehapen-araubidearen arabera, ez litzatekeela inolako zehapenik 
jarri behar jarduera hasi eta administrazioak identifikazio-zenbakia jakinarazi ez duenean:  

94. Arau-hauste astunak: 25. Enpresa edo establezimendu turistikoen publizitatea egitea Euskadiko 
Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroko inskripzio-zenbakirik edo, bidaia-agentzien kasuan, 
identifikazio-koderik jarri gabe, nahiz eta EAEko Turismo Administrazioak hori jakinarazi. 
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26.  Printzipio hori Turismoaren Legearen 34. artikuluan dago araututa, honako hau 
ezartzen baita bertan:  

34. artikulua Ustiaketa-unitatearen printzipioa.  
1. Ustiapen-unitatearen printzipioaren arabera jardungo dute ostatu-enpresa turistikoek. 
Ustiapen-unitatea da ostatu-jarduera turistikoa titular bakar baten mende egotea eta hark izatea 
jarduera horren funtzionamenduaren erantzukizuna Administrazioaren aurrean.  
2. Ustiapen-unitateak esan nahi du ostatu-zerbitzu turistikoak ematen direla establezimendu 
bateko ostatu-unitate guztietan, baita haren zati independente eta homogeneo guztietan ere.  
3. Debekatuta dago ostatu-unitate turistikoak edukitzea baldin eta haiek, ostatu-establezimendu 
turistiko baten parte izanik, beren ustiapena atxikita ez badaukate establezimendu horren 
titularrari.  
4. Enpresa ustiatzaileak fede emanez egiaztatu ahal izan beharko dio Turismo Administrazioari, 
erregelamenduz ezarritako moduan, jabetzaren titulartasuna edo beste titulu juridiko batzuk 
dituela, establezimendua osatzen duten ostatu-unitate guztiak ustiatzeko gaitzen dutenak. (…..) 
«6. Artikulu honetan xedatutakoa gorabehera, jarduera nagusiarekin bateragarri diren bigarren 
mailako erabilerei dagozkien jarduerak gara daitezkeenean, ostatu-ustiapen turistikoaren titular 
ez diren beste pertsona edo entitate batzuek garatu ahal izango dituzte jarduera horiek». 

27.  LEA/AVC honek Turismoaren Lege Aurreproiektuari buruz emandako txostenean 
adierazi zuen bezala, ustiapen-unitatearen printzipioak eragotzi egiten du 
operadoreak merkatuan sartzea eta ekonomia-jarduera mugatzen du, ez baitu 
uzten jarduera era independentean eta autonomoan garatzen; ondorioz, 
eskaintzaileen lehia-ahalmena gutxitzen da, operadoreentzako kostuak handitu, eta 
erabiltzaileek aukera gutxiago daukate zerbitzuak eta prezioak hautatzeko. Hori 
dela eta, LEA/AVC honen iritziz, ez dago justifikatuta ez premiari ez 
proportzionaltasunari dagokienez, eta lehiaren murrizketa larriak ekarriko lituzke. 

28.  LEA/AVC honek azaldutakoaren ildo beretik, Herriaren Defendatzaileak uste du, 
deskribatutako kasuan11, administrazioaren esku-hartze horrek «Konstituzioaren 
38. artikuluan aitortutako enpresa-askatasunaren eskubideari eragiten diola 
(jarduera askatasunez gauzatzeko baldintzak ezartzen baititu)», bai eta 33. 
artikuluan aitortutako jabetza-eskubideari ere; «izan ere, apartamentu turistikoen 
jabeei galarazi egiten zaie jabetza-ahalmen jakin batzuk baliatzea». Eskubide horiek 
Konstituzioaren 10. artikuluan aitortutako pertsonaren duintasun-printzipioarekin 
lotuta interpretatu behar dira; izan ere, printzipio horrek gizabanako bakoitzari 
autonomia aitortzen dio bizitza aurrera ateratzeko erabakiak askatasunez 
hartzeko». 

                                                      
11 https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/prohibicion-de-alquiler-de-apartamentos-turisticos-
por-particulares-en-las-illes-baleare-2/ 



 
 

 
12 

3. Logela eta etxebizitza partikularretan ostatu ematea: Landa-
inguruneko berezitasuna 

29.  Turismo-erabilera duten etxebizitza partikularretako logeletako ostatua 
Turismoaren Legearen 54. artikuluan arautzen da, baldintza hauetan, eta ez da 
inolako bereizketarik egiten haien kokapenari (hirian edo landa ingurunean) 
dagokionez. 

1.– Ostatu-zerbitzuen sustapena, eskaintzaren koordinazioa eta erabiltzaileen eskubideak 
bermatzeko, etxebizitza partikularretako logeletan oporretarako edo turismorako ostatu-
zerbitzuak prezio bidez eskaintzen dituztenek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko 
diote EAEko Turismo Administrazioari, adieraziz trafiko turistikoko jarduerak egiten dituztela. 
Hori egin ezean, 53.6 artikuluan adierazitako ondorioak izango dituzte. Etxebizitza partikulartzat 
hartuko da titularraren benetako egoitza. Ostatu mota honen barruan sartzen dira, besteak 
beste, «bed and breakfast» eta «bed and brekky» deiturikoak. 
2.– Erabilera turistikoko logelak merkaturatzen dituzten etxebizitza partikularrek honako arlo 
hauetako betekizunak bete beharko dituzte: azpiegiturak; hirigintza; eraikuntza eta etxegintza; 
segurtasuna; ingurumena; osasuna eta kontsumoa, eta, laneko arriskuen prebentziorako araudia 
betez, higienea eta laneko osasuna. Horietaz gain, baita aplikagarri den beste araudi batek 
eskatzen dituen betekizun guztiak ere, hala baldin bada.  
5.– Errentapeko etxebizitza bateko logelak turismo-erabilerarako lagaz gero, errentariak 
aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. Era berean, egin nahi duen jardueraren berri 
eman beharko dio, nahitaez, errentatzaileari. 
6.– Etxebizitza partikularretako logelak merkaturatzen direla ulertuko da baldin eta aplikatu 
beharreko araudiaren arabera ezin bada egiaztatu hiri-errentamenduei buruzko legeriaren 
araberako kontratua egin dela.  
7.– Ohikotasuna dagoela ulertuko da baldin eta logelen publizitate- edo merkaturatze-ekintzak 
egiten badira turismo-eskaintzarako edozein bitarteko, euskarri edo kanal erabiliz, edo ostatu 
ematen bada urtean bitan edo gehiagotan, jarraikako 31 egunez edo gutxiagoz. 
8.– Erregelamenduz garatuko dira erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logelen 
funtzionamendu-araubidea, bete behar dituzten betekizun eta baldintzak eta bereizgarriak. 
9.– Erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logelak oso kontserbazio-egoera onean 
eduki beharko dira, eta erregistroan jasotzeko eskatutako betekizunei eutsi beharko diete.  
10.– Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen organoak betekizun batetik edo 
batzuetatik dispentsatu ahal izango ditu etxebizitza partikularretan turismorako erabiltzen diren 
logelak, baldin eta ezin badira turismo-jarduerarako egokitu establezimenduaren edo eraikinaren 
egiturak berak ezartzen dituen zailtasunak direla eta. Dispentsa horretarako, aldez aurreko 
txosten tekniko bat beharko da. 

30.  Landa-inguruneko ostatuen erregelamendu-garapena gaur egun indarrean dagoen 
Turismoaren 2016ko Legea indarrean jarri aurretik egin zen, uztailaren 3ko 
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199/2013 Dekretuaren bidez (turismo-erabilerarako etxebizitzei eta etxebizitza 
partikularretako logelei buruzkoa)12. 

Zehazki, dekretu horren 2. artikuluak ezartzen duenez, aipatutako turismo-ostatuko 
zerbitzuak modalitate hauen barruan sartu ahal izango dira: 

- Nekazaritza-turismoko etxeak 
- Landetxeak  
- Landa-hotelak 
- Landa-apartamentuak 

Ez ditu arautzen ez erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logelak, ez 
landa-inguruneko erabilera turistikoko etxebizitzak. 

31.  2016ko Turismoaren Legea garatzeko, erabilera turistikoko etxebizitza eta 
etxebizitza partikularretako logelei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak 101/2018 
Dekretua13 onartu zuen, eta dekretu horrek honako hau ezarri zuen lehen xedapen 
gehigarrian: 

«Arau honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira landaguneetan edo lurzoru urbanizaezin 
gisa sailkatutako tokietan kokatutako erabilera turistikoko etxebizitzetan eta etxebizitza 
partikularretako logeletan emandako ostatuak, bai, halaber, nekazaritza-ustiategietan 
integraturiko baserrietan nekazariek eta abeltzainek ematen dituzten ostatu-zerbitzuak, eta 
eskualdeko edo inguruko ohiko arkitektura tradizionala duten eraikinetan edo eraikuntzetan 
emandako ostatu-zerbitzuak. Kasu horietan, landa inguruneko turismo-ostatuko 
establezimenduen araudi espezifikoak aginduko du». 

Horri dagokionez, LEA/AVC honek jada adierazi zuen, erabilera turistikoko 
etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei buruzko uztailaren 3ko 101/2018 
Dekretuaren Lehen Xedapen Gehigarriari buruz egindako txostenean14, Turismoaren 
Legeak aukera ematen duela ostatua emateko landa-inguruneetan edo lurzoru 
urbanizaezin gisa sailkatutako eremuetan (edozein tipologiakoetan) dauden erabilera 
turistikoko etxebizitza eta etxebizitza partikularretako logeletan. 

Ildo horretan, aipatutako 101/2018 Dekretuaren Lehenengo Xedapen Gehigarriak 
egiten duen bazterketa Legearen aurkakoa da, eta beharrezkoak eta neurrizkoak ez 
diren sartzeko oztopoak ezartzen dizkio landa-ingurunean erabilera turistikoko 
etxebizitzak ustiatzeko jarduera ekonomikoan aritzeari, eta, beraz, posizio 

                                                      
12 https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/07/1803822e.pdf. 

13 https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/07/1803822e.pdf. 

14https://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/eu_informes/adjuntos/313_IN
FORME_DISPOSICION_PISOS_TURISTICOS_web_eu.pdf.  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/07/1803822e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/07/1803822e.pdf
https://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/eu_informes/adjuntos/313_INFORME_DISPOSICION_PISOS_TURISTICOS_web_eu.pdf
https://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/eu_informes/adjuntos/313_INFORME_DISPOSICION_PISOS_TURISTICOS_web_eu.pdf
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pribilegiatua ematen die operadore titularrei. Nekazaritza-turismoko etxeak, 
landetxeak, landa-hotelak, landa-apartamentuak eta landa-turismoko aterpetxeak 
ustiatzeko jarduera ekonomikoan aritzen direnei pribilegioak ematen zaizkie, landa 
inguruneko etxebizitzen jabeen edo maizterren aurretik; azken horiek ezin dute 
inolako jarduera ekonomikorik gauzatu, eta, beraz, ezin dute haiekin lehiatu. 

32.  Sartzeko oztopoek eragin kaltegarriak dituzte ekonomian, lehia-tentsioa handitu 
dezaketen operadore berrien sarrera sustatzen ez dutelako, eta, horren ondorioz, 
ez direlako sortzen zerbitzuak emateko baldintza hobeak. Merkatuetan sartzeko 
oztoporik ez egoteak enpleguaren sorrera, berrikuntza eta lehiaren hobekuntza 
sustatzen ditu. Horrela, administrazioek saihestu egin behar dute jarduera 
ekonomikoak askatasunez gauzatzeko arrazoirik gabeko oztopoak jartzea. 
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33.  Beraz, LEA/AVC honen arabera, komeni da beharrezkoa eta neurrizkoa ez den 
murrizketa hori ezabatzea, eta Turismoaren Legeko preskripzioekin eguneratzea; 
beraz, landa-inguruneko ostatu hartzeko figuratzat jo behar dira erabilera 
turistikoko etxebizitzak eta erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako 
logelak, eta gainerako ostatu hartzeko figuren baldintza berberekin. 

4. Turismo-gidariak 

34.  Turismoari buruzko Legearen 2.2.l) artikuluak honela definitzen ditu turismo 
lanbideak: ordainduta eta ohikotasunez, pertsona fisiko edo juridikoek eta 
erregelamenduz zehazten direnek bete ohi dituzten lanbideak dira, turismo-arloko 
orientazio-, zabalkunde-, informazio- eta laguntza-zerbitzuak eman ohi dituztenak. 

35.  Turismo-lanbideetako bat turismo-gidariarena da. Turismo-gidariek jarduera eta 
zerbitzu turistikoen erabiltzaileentzat informazio- eta interpretazio-lana egiten dute 
EAEko interes kulturaleko ondasun eta gainerako baliabide turistikoen ondare 
historiko, natural eta gastronomikoari buruz. Zerbitzu horiek ohikotasunez, 
profesionaltasunez eta prezio bidez ematen dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko 
bi hizkuntza ofizialetan eta atzerriko beste edozein hizkuntzatan. 

36.  Turismo-gidarientzat, zirkulazio askeko bide edo esparru publikoak beti dira beren 
zerbitzuak aske emateko esparruak Kasu horretan sartuko lirateke «Free tours» 
izenekoak, esparru publikoan egiten badira. 

37.  Alabaina, gidari-zerbitzu horiek euskal kultura-ondarea osatzen duten 
kategorietako baten barruko ondasun gisa katalogaturiko elementuen barruan 
egiten badira (uztailaren 3ko 7/1990 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Kultura 
Ondareari buruzkoa, edo haren ordezko araudia), aldez aurretik administrazio-
baimena behar da, gaikuntza izenekoa. Legearen zioen azalpenaren arabera, 
honako hauek dira gaikuntza hori justifikatzen duten arrazoiak: interes orokorra, 
kontsumitzaileen eskubideen babesa eta kultura-ondarearen kontserbazioa. 

Hala, EAEn turismo-gidari gisa ezartzeko eta jarduera prestazio librekoak ez diren 
lekuetan gauzatzeko, dagokion gaikuntza edo baimena eduki beharko da. Gaikuntza 
hori EAEko Turismo Administrazioak emango du. 

Turismoaren Legeak horretarako zenbait irizpide ezarri ditu, besteak beste, 
titulazioa edo esperientzia izatea; irizpide horiek erregelamendu bidez arautu behar 
dira. 

38.  Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, oraindik onartzeko dago kultura-
ondarearen eremuan turismo-gidari lanetan hastea eta jardutea arautzen dituen 
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etorkizuneko erregelamendu-araua, nahiz eta dagoeneko hasita dagoen hura 
egiteko prozedura. Prozedura horretan, goian adierazitako erregulazio onaren 
printzipioak bete beharko dira, eta printzipio horien artean dago 
proportzionaltasun-printzipioa15. 

39.  Turismo-gidarien jardueran mugak sortzen dituen edozein sarrera-oztopo jartzen 
bada, behar bezala errespetatu eta justifikatu beharko da Legean finkatutako 
helburu jakin bat lortzeko beharra, eta horrez gain, helburu bera lortzeko hain 
murriztailea ez den bestelako neurririk ez dagoela eta neurri hori diskriminatzailea 
ez dela ere justifikatu beharko da. 

40.  Euskadiko Turismoaren Legearen erregelamendu bidezko garapenak oztopoak 
jartzen baditu jarduera horretan sartzeko, hori justifikatu egin beharko da, eta, 
betiere, oztopo horiek salbuespenez ezarri beharko dira, interes orokorreko 
arrazoiengatik, hala nola ondare nazional historiko eta artistikoaren kontserbazioa. 
Era berean, ez litzateke proportzionala izango titulazioa mugatzea, betiere titulazio 
horrek –dela unibertsitateko gradua edo diploma, dela lanbide-heziketako goi-
mailako gradua, etab.– lanbidean jarduteko ezagutza ematen badu. 

41.  Bestalde, hizkuntzen ezagutzari dagokionez, Turismoaren Legearen 64. artikuluak 
ezartzen duenez, jarduera EAEn gauzatzen duten turismo-gidariek EAEko bi 
hizkuntza ofizialak ezagutzeko betebeharra dute. 

Eremu horretan, lehia gutxiago mugatuko litzateke erregelamendu bidez pertsonari 
aukera emango balitzaio zein hizkuntzatan gaitu nahi duen hautatzeko (adibideak: 
Murtziako Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa), bai eta zeinu-mintzairan gaitzeko 
ere, kasuan kasuko titulu ofizialak edo haien kopia konpultsatuak egiaztatu ondoren 
(Aragoiko Erkidegoa). Esan behar da, arlo horretan, profesional batek gaztelaniaz 
bakarrik dakiten turistei zuzendu ahal dizkiela bere zerbitzuak. Ildo horretan, 
zerbitzuak emateko erabiliko dituen hizkuntzak mintzatzen jakin beharko du. 
Zenbat eta hizkuntza gehiago jakin, orduan eta eskaintza komertzial handiagoa 
izango du. 

42.  Gainera, puntu honetan gogoratu behar da Turismoaren Legearen 64.3 artikuluak 
ezartzen duela Espainiako Estatuko autonomia-erkidegoetan edo Europar 
Batasuneko estatu kideetan aitortutako edo gaitutako turismo-gidariek EAEn aldi 

                                                      
15 Turismo-gidarien erregulazioaren hasiera dagoeneko argitaratu da, Turismo, Merkataritza eta 
Kontsumoko sailburuaren 2019ko abenduaren 3ko Aginduaren bidez. Agindu horren bidez hasiera 
ematen zaio EAEn turismo-gidarien jarduna gaitzeko dekretua egiteko prozedurari, Turismoaren Legeko 
(64.3 artikulua) eta 112/2009 Dekretuko (64. artikulua) igorpenak betez. 
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batean jardun ahal izango dute turismo-gidari, zerbitzua aske emateko tokietatik 
kanpo; horretarako, aurretiko adierazpen bat izenpetu beharko dute, araudiak 
ezartzen duen moduan. 

43.  Aurrekoa gorabehera, erregelamendu-araua egiteko prozesuan dagoenez, 
turismoaren arloan eskumena duen sailburuak aldez aurretik araua onartzen 
duenean, LEA/AVC honi txostena egitea eska diezaioke, txosten hori lehiaren 
ikuspegitik azter dadin. 

IV. ONDORIOAK 

44.  LEA/AVC honek Eusko Jaurlaritzako Turismo Sailari eta, hala badagokio, eragindako 
operadoreei jakinarazten dizkie txosten honetan egindako balorazioak, ekarpenak 
egin ahal izan ditzaten erregulazio ezin hobea lortzeko, eta haren bidez, eragindako 
merkatuko lehiari traba egiten dion oztopo oro kentzeko. 

45.  Bereziki, txosten honetan planteatzen diren eta turismo-arloan eskumena duen 
sailaren iritzipean jartzen diren gaiak honako hauek dira: 

- Erantzukizunpeko adierazpena behar bezala aurkeztu duten operadoreei 
jarduerari ekitea de facto galarazten dieten jarduketak saihestea. 
 
- 101/2018 Dekretuaren Lehen Xedapen Gehigarriak egiten duen bazterketa 
ezabatzea: landa-inguruneetan edo lurzoru urbanizaezin gisa sailkatutako 
eremuetan dauden erabilera turistikoko etxebizitzetan eta etxebizitza 
partikularretako logeletan ematen diren ostatuei buruzkoa. 
 
- Turismo-gidariaren jarduera erregelamendu bidez garatzea, APELen 129. 
artikuluan ezarritako erregulazio onaren printzipioei jarraikiz. Ildo horretan, 
operadoreek merkatuan duten askatasuna murrizten duen esku-hartze orok 
arrazoituta egon behar du, eta beharrezkoa eta proportzionala izan behar du, eta 
ez du legeak ezarritako helburuekiko bereizkeriarik egin behar. 
 
- Turismoari buruzko Legea garatzeko arau-proiektuak LEA/AVCri aurkeztea, 
honek txostena egin dezan. Arau-proiektu horien artean dago gaur egun turismo-
gidarien jarduera garatzen duena. 
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