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1. Sarrera 
 

Turismo-erabilerako etxebizitzak ikaragarri ugaritu dira Euskadin. Gai hori eztabaida sortzen ari 
da, bereziki turismo-jarduera bizia duten hirietan eta, horien barruan, asetasun-mailetan 
kokatzen diren zifrak erdiesten dituzten gune jakin batzuetan. Interneteko plataformak (AirBnB 
buru dela) ostatu-eskaintza horren hedapena sustatzen ari dira. 

Hasierako ondorio positiboez gain (etxebizitzen jabeentzat errentak sortzea eta turismo-ostatua 
emateko ahalmena handitzea), ugaritze horrek nahi ez diren ondorioak izan ditzake bertan bizi 
den jendearen bizi-kalitate hiritarraren gainean, baita bizitegi-alokairuko merkatuaren gaineko 
inpaktu negatiboak ere. 

Ildo horretan, euskal administrazioak (bai Eusko Jaurlaritza, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 
Sailaren bitartez, bai eraginpeko udalak) jarduera hori antolatzeko neurriak hartzen ahalegintzen 
ari dira. Alde batetik, nahitaezkoa da etxebizitza horiei Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 
Sailaren Erregistroan alta ematea (euskal turismoaren legean ezarritakoaren arabera). 

Bestetik, udalak ordenantza berriak garatzen edo lehendik zeudenak egokitzen ari dira, jarduera 
horiek arautzeko/kontrolatzeko eta sortutako arazoei aurre egiteko asmoz. 

Azterketa honek Euskadiko turismo-ostatuen eskaintza ezagutzea, bai eta Etxebizitza-
parkearekin eta etxebizitza-alokairuari zuzendutako eskaintzarekin alderatzea du ardatz. Bost 
kapitulu ditu guztira, sarrera hau ere barne dela. Bigarren kapituluak etxebizitza turistikoen 
kuantifikazioa eta kokapena ditu aztergai, bai erregistratutako etxebizitzena bai Airbnb 
plataformaren bitartez eskainitako etxebizitza guztiena.  

Hirugarren kapituluak bizitegi-alokairurako eskainitako etxebizitzaren analisia hartzen du ardatz, 
haren kuantifikazioa eta eskainitako errenta-maila aztertuta. 

Laugarren kapituluan bi alokairu-modalitateen analisi konparatiboa egiten da, turismo- eta 
bizitegi-erabileren alokairuaren errentagarritasunaren konparazioan sakonduta. Bosgarren 
kapituluan, azkenik, azterketaren laburpena eta ateratako ondorio nagusiak aurkezten dira. 
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2. Turismo-erabilerako etxebizitzen kuantifikazioa eta 
kokapena 

 

2.1. Turismo-erabilerako etxebizitzen definizioa eta arautzea 
 
Euskadiko turismo-erabilerako etxebizitzak Turismoaren Legeak (uztailaren 28ko 13/2016) 
arautzen ditu. Legea 2016ko abuztuaren 31n jarri zen indarrean. Araudi hori onartzearekin bat, 
oporretako etxebizitzen alokairuak Hiri Errentamenduen Legearen (HEL) babespean egoteari 
uzten dio eta 13/2016 Legeak arautzen du. 

Legeak honela definitzen ditu erabilera turistikoko etxebizitzak: “Turismo- edo opor-
arrazoiengatik ostatu bezala eskaintzen edo merkaturatzen diren edozein motatako etxebizitzak 
dira, jabeak, ustiatzaileak edo kudeatzaileak hirugarren batzuei lagatzen dizkietenak, aldi 
baterako eta berehala erabiltzeko moduan. Behin eta berriz edo ohikotasunez eta 
kontraprestazio ekonomiko baten truke merkaturatzen dira, zuzenean edo zeharka”. 

Beste zenbait alderdiren artean, araudi berriak ezartzen du turismo-erabilerara bideratzen diren 
etxebizitzek Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan inskribatuta egon beharko 
dutela eta turismo-jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpena egina izan beharko dutela. 
 

2.1. taula. 13/2016 Legea, Turismoarena.  

TURISMOAREN 13/2016 LEGEAK TURISMO ERABILERAKO ETXEBIZITZEN ARLOAN 
ARAUTUTAKO ALDERDI NAGUSIAK 

 Jabeak Euskadiko Administrazioari aurkeztu beharko dio turismo-jarduera hasteko 
erantzukizunpeko adierazpena. Lege honen ondorioetarako, klandestinotzat joko da adierazpen 
hori egin gabe etxebizitzak kontratatzea edo ustiatzea. 

 Turismo-erabilerara bideratutako etxebizitzak Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren 
Erregistroan inskribatuta egon beharko du. 

 Etxebizitza turistikotzat hartuko da baldin eta etxebizitzen 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. 

 Erabilera turistikoko etxebizitzek lehen okupazioko lizentzia edo bizigarritasun-zedula eduki 
beharko dute. 

 Erabilera turistikoko etxebizitzak oso kontserbazio-egoera onean eduki beharko dira, eta 
kategoria ezartzeko eta erregistroan jasotzeko eskatutako betekizunei eutsi beharko diete. 

 Erabilera turistikoko etxebizitzek honako arlo hauei buruzko araudietako 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. 
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Bestalde, erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei buruzko 
uztailaren 3ko 101/2018 Dekretuak etxebizitzei galda dakizkiekeen eskakizunak ezartzen ditu, 
eraikuntza-baldintzei, gehieneko edukierari, herritarren segurtasunari buruzko betebeharrei, 
identifikatzeko ikurra erakusteari eta beste zenbait alderdiri dagokienez. Halaber, ostatu-jarduera 
bizilagunen arteko bizikidetzarekin bateragarri egiteko, jabekideen erkidegoek ostatu-jarduera 
debekatzeko aukera sartzen du dekretuak. 

Dekretuak helburu hirukoitza bete nahi du: erabiltzaileak (turistak) babestea; turismo-jarduera eta 
bertan bizi diren pertsonek beren etxebizitzaz gozatzeko eskubidea bateragarri egitea; eta 
etxebizitzen titularrek beren zerga-eginbeharrak betetzea. 

Hala eta guztiz ere, dekretuak udal-autonomiaren printzipioa errespetatzen du, zeren etxebizitza 
turistikoek, gainera, udal-plangintzako tresnen eskakizun espezifikoak ere bete behar baitituzte, 
hartara udalerri bakoitzak aukera izan dezan egoera partikularrei aurre egiteko. Hala, ezarritako 
prozedurari jarraikiz, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak erregistroan inskribatzeko 
eskaera egin duten etxebizitzen berri ematen die udalei, eta horiek txosten batean jaso behar 
dute zenbateraino betetzen duten udal-araua. 

2.2. taula. 101/2018 Dekretua, erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako 
logelei buruzkoa.  

101/2018 DEKRETUAK ARAUTUTAKO ALDERDI NAGUSIAK 

Gutxieneko azaleraren betekizunak 
 Pertsona batentzako etxebizitza: 25 m² erabilgarri 
 2 pertsonarentzako etxebizitza: 33 m² erabilgarri 
 3 pertsonarentzako edo gehiagorentzako etxebizitza: 

15 m² erabilgarri pertsona bakoitzeko 

Segurtasun-bermeak 

 

 Kanporako irteerak adierazten dituen planoa 
 Larrialdi-zerbitzuen kokalekuari buruzko informazioa 

eta haien telefonoa 
 Eskuzko su-itzalgailua 

Erregistroko inskripzio-zenbakiarekin 
identifikatzea 

 Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren 
Erregistroko inskripzio-zenbakia ostatu-zerbitzua 
sustatzeko, merkaturatzeko edo bideratzeko ekintza 
orotan agerrarazi behar da. 

Turismo-erabilerako etxebizitzaren 
bereizgarria 

 Erraz ikusteko moduko leku batean erakutsi behar 
dute, eraikinaren kanpoaldean, erabilera turistikoko 
etxebizitza edo etxebizitza partikularretako logela gisa 
identifikatuko dituen bereizgarri ofiziala. 

Jabetza horizontalaren arauak 
betetzea 

 Ezin izango da jarduera gauzatu baldin eta jabekideen 
erkidegoaren estatutuetan horri buruzko berariazko 
debekua jasota badago. 

Herritarren segurtasunaren alorreko 
informazio-betebeharrak 

 Bezeroen sarrera-irteerak dokumentuetan 
erregistratzeko eta horien berri emateko 
betebeharretara loturik daude. 

Erantzukizun asegurua 

 Erantzukizun zibileko poliza bat kontratatzeko 
derrigortuak daude, erabiltzaileek edo hirugarren 
pertsonek jasandako kalteen aurkako bermea emango 
duena, turista-plaza bakoitzeko 35.000 euroko 
gutxiengoarekin. 
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2.1. mapa. Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan turismo-erabilerako etxebizitzaren bat 
inskribatuta duten udalerriak (2019). 

47

366

111

141

1.360

 

Oharra:  2019ko ekainari dagozkion datuak. 

Iturria:  Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza 

 

Azkenik, etxebizitzen inskripzio-urteari dagokionez, esan beharra dago Euskadiko Turismo 
Enpresen eta Jardueren Erregistroa 2016ko abuztuaren 31n jarri zela indarrean. 

Horiek horrela, erregistroan jasotakoen artean, 588 etxebizitza (guztizkoaren % 28) 2016. urteko 
azken lau hiletan inskribatu ziren, eta erregistratutako etxebizitza gehienak 2017. urteko 
inskripzioei dagozkie (1.091 etxebizitza, guztizkoaren %39). Bestalde, 2018. urteari dagozkion 
datuak kontuan hartuta, erregistroen erritmoak behera egin duela ikus daiteke, guztira 710 
etxebizitza kontabilizatu baitira. Beherakada hori, alabaina, Gipuzkoari dagokio, Bizkaian 2018. 
urtean erregistratutako etxebizitza-bolumena (312 etxebizitza) 2017. urte osoan erregistratutakoa 
(248 etxebizitza) baina handiagoa baita. Azkenik, 2019. Urteko ekainean eskura dauden datuen 
arabera, 426 erregistratutako etxebizitza kontabilizatu dira urteko lehen seihilekoan. 
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Azken erauzketan (2019 maiatza) alokairu turistikoaren eskaintzan antzeman diren etxebizitzen 
bolumena 4.862 dela iragarki da, etxebizitza osoak nahiz logelak barneratzen dituzten iragarkiak 
barne. Iragarki horien erdiak Gipuzkoan kokatuta daude (2.407 iragarki), eta %41a Bizkaian 
(2.001 iragarki), eta gainerako %9a Araban (454 iragarki). 
Bilakaerari dagokionez, kontuan izan behar da eskainitako bolumenak aldaketa handiak jasan 
ditzakeela kasuan kasuko urtaroaren arabera. Antzeko epeei dagozkien datuak alderatzen 
badira (urteko bigarren hiruhilekoa), hazkundean joera gorakorra mantendu da, 2018ko apirila 
eta 2019 maiatza artean eskainitako kopurua % 13 hazi baita, aurreko urteko epe berean %50 
hazi zen bitartean. 
 

2.5. taula. Euskadin Airbnb plataforman hautemandako iragarkiak, LL.HH arabera. 2017-2019. 

 
2017 Apirila 2018 Apirila 2018 Uztaila1 2019 Otsaila 2019 Maiatza 

Iragark
iak 

% 
Iragark

iak 
% 

Iragark
iak 

% 
Iragark

iak 
% 

Iragark
iak 

% 

Araba 247 8,6 373 8,7 452 7,7 381 8,3 454 9,3 

Bizkaia 847 29,5 1.585 36,9 2.287 38,9 1.833 41,7 2.001 41,2 

Gipuzkoa 1.666 58,0 2.343 54,5 3.139 53,4 2.252 50,0 2.407 49,5 

Guztira 
Euskadi 

2.874 100,0 4.301 100,0 5.878 100 4.466 100 4.862 100,0 

Iturria: Datahippo, InsideAirbnb. 
 

  2.3 grafikoa Airbnb plataforman hautemandako iragarkien bilakaera (etxebizitza osoak eta logelak) 

 
Iturria:. Datahippo, InsideAirbnb 
 

Jarraian, udalerri bakoitzaren eskaintza zehatz-mehatz aztertuko da, bi une ezberdinetan 
burututako erauzketak kontuan hartuz, 2018ko hirugarren hiruhilekoa eta 2019ko lehen 
hiruhilekoa. Iragarki horiek udalerrien arabera nola banatzen diren kontuan hartuta, Donostia da, 
alde handiarekin gainera, iragarki kopuru handiena duen herria, Euskadin iragarritako guztizko 
kopuruaren herena xurgatuz (2.206, 2018-III eta 1.437 2019-I). Bilbo hiria da hurrengoa      
(1.301 iragarki 2018-III eta 952 2019-I). Hirugarren tokian, eta iragarki kopuru dezentez 
baxuagoarekin, Gasteiz dago (252 2018-III eta 18 2019-I). 
 

                                                       
1 Homeaway plataformak 1.572 iragarki ditu, Onlyapartments plataformak 255 eta Housetrip plataformak 8 iragarki. 

Plataforma horietan iragarritako etxebizitza asko Airbnb plataforman ere agertzen dira. 
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2.3. Mapa. Airbnb plataforman 20 iragarki baino gehiago dituzten Euskadiko udalerriak. 2018 

 
Iturria:  Datahippo, Airbnb. 2018ko III. hiruhilekoari dagozkion datuak 

 

Interesgarria da, bestalde, iragarki horietan eskainitako ostatu mota bereiztea. Oro har, ikus 
daiteke Euskadin iragarki gehienak etxebizitza osoei buruzkoak direla (zehazki, iragarkien % 65). 
Logela pribatuak, berriz, iragarkien % 25 dira, eta logela partekatuak guztizkoaren % 1 besterik 
ez.  

 
Halere, erabilgarri dauden datuak lurralde historikoen arabera analizatuz gero, etxebizitza osoak 
iragarki guztien gainean duen pisua Araban eta Bizkaian txikiagoa dela ikus daiteke. Hain zuzen 
ere, logela pribatuek pisu handiagoa hartzen dute lurralde historiko horietan, ia iragarki guztien 
erdiak izatera iristen baitira (Araban % 47 eta Bizkaian % 44), eta Gipuzkoan % 25 dira. 
 

2.7. taula. Euskadin Airbnb plataforman detektatutako iragarkiak, ostatu motaren arabera (2018). 

 Etxebizitza osoa Logela pribatua Logela partekatua GUZTIRA 

Kop. % horiz Kop. % horiz Kop. % horiz Kop. % horiz 

III hiruhilekoa 2018 
Araba 239 52,9 212 46,9 1 0,2 452 100,0 
Bizkaia 1.273 55,7 980 42,9 34 1,5 2.287 100,0 
Gipuzkoa 2.335 74,4 780 24,8 24 0,8 3.139 1000, 
Euskadi 3.847 65,4 1.972 33,5 59 1,0 5.878 100,0 
I hiruhilekoa 2019 
Araba 210 55,1 170 44,6 1 0,3 381 100,0 
Bizkaia 1.008 55,0 799 43,6 26 1,4 1.833 100,0 
Gipuzkoa 1.630 72,4 606 26,9 16 0,7 2.252 1000, 
Euskadi 2.848 63,8 1.575 35,3 43 1,0 4.466 100,0 
Iturria:  Datahippo, Airbnb. Datuak Uztaila 2018 eta Otsaila 2019 
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Ostatu mota udalerrien arabera analizatuta ikus daiteke logela pribatuek pisu garrantzitsua 
dutela Gasteizen (% 54) eta Bilbon (% 47) iragarki guztien gainean, lurralde osoaren joerari 
jarraikiz. Donostian, aldiz, logela pribatuek edo partekatuek iragarkien % 26 hartzen dituzte, eta 
etxebizitza osoen nagusitasuna nabarmena da (% 74).  
 
Hiriburuetatik haratago, eta 50 iragarki baino gehiago dituzten udalerriak kontuan hartuta, ikus 
daiteke etxebizitza osoak pisu garrantzitsua duela Hondarribian (% 90), Zumaian (% 84) edo 
Zarautzen (% 81), eta logela pribatua ehuneko handiagoan aurki daitekeela Barakaldon (% 68). 
 
 

2.8. taula. Airbnb-n  50 iragarki baino gehiago dituzten Euskadiko herriak, ostatu motaren arabera. 2018 

 Etxebizitza osoa Logela pribatua Logela partekatua GUZTIRA 

Kopurua % Kopurua % Kopurua % Kopurua % 

ARABA         
Gasteiz 116 46,0 135 53,6 1 0,4 252 100,0 

BIZKAIA         
Bilbo 683 52,5 599 46,0 19 1,5 1.301 100,0 

Getxo 82 64,6 44 34,6 1 0,8 127 100,0 

Barakaldo 21 32,3 44 67,7  - - 65 100,0 

Sopela 29 46,8 31 50,0 2 3,2 62 100,0 

Bakio 36 72,0 9 18,0 5 10,0 50 100,0 

GIPUZKOA         
Donostia 1.639 74,3 557 25,2 10 0,5 2.206 100,0 

Hondarribia 158 90,3 17 9,7 -  - 175 100,0 

Zarautz 140 80,9 28 16,2 5 2,9 173 100,0 

Irun 32 57,1 24 42,9 -  - 56 100,0 

Zumaia 43 84,3 8 15,7 -  - 51 100,0 

Iturria:  Datahippo, Airbnb. 2018ko III. hiruhilekoari dagozkion datuak 

 

2.3.2. Euskadiko turismo-erabilerako etxebizitza osoen iragarkiak 

Gogorarazi beharra dago, Turismoaren 13/2016 Legeak ezartzen duenez, etxebizitza 
partikularretan turismo-erabilerara bideratutako logelak eskaini ahal izateko ezinbestekoa dela, 
etxebizitza, titularraren benetako bizilekua izatea. Hala, etxebizitza-politiken ikuspuntutik, 
aztergai nagusia osorik turismo-ostaturako eskaintzen diren etxebizitzak dira, besteak beren 
titularren bizileku nagusia baitira. 

Beraz, Euskadin iragarritako turismo-erabilerako etxebizitza osoetan jarri da arreta, euren batez 
besteko edukiera eta batez besteko prezioa aztertuz. Airbnb plataformaren datuekin jarraituz, 
Euskadin, 2019ko maiatzean, 3.143 iragarki zenbatzen dira etxebizitza osoari dagozkionak, 
aldiz, 2018ko epe berean 2.821 izan ziren mota honetako iragarkiak (+%11,4). Lurralde 
banaketari erreparatuz gero, ez da harritzekoa Euskadin iragarritako etxebizitza gehienak 
Gipuzkoan kokatuta egotea, baina portzentaje-pisua murriztu egin da (2019an %56 2017ko 
%66arekin alderatuta), epe berean Bizkaiak jasotako hazkunde handiaren ondorioz (2017an 
iragarkien %26a izatetik 2019 %36ra pasa da). 
 



 
 

  
 

20

2.9. taula. Euskadin Airbnb plataforman iragarritako etxebizitza osoak, LL.HH arabera. 2017-2019 

 
2017 Apirila 2018 Apirila 2018 Uztaila2 2019 Otsaila 2019 Maiatza 

Etxebiz
itzak 

% 
Etxebiz

itzak 
% 

Etxebiz
itzak 

% 
Etxebiz

itzak 
% 

Etxebiz
itzak 

% 

Araba 144 8,1 206 7,3 239 6,2 210 7,4 254 8,1 

Bizkaia 460 25,8 882 31,3 1.273 33,1 1.008 35,4 1.127 35,9 

Gipuzkoa 1.176 66,1 1.733 61,4 2.335 60,7 1.630 57,2 1.762 56,1 

Guztira 
Euskadi 

1.780 100, 2.821 100,0 3.847 100,0 2.848 100,0 3.143 100,0 

Iturria: Datahippo, InsideAirbnb. 

 

2.5 grafikoa Airbnb plataforman iragarritako etxebizitza osoen bilakaera 

 
Iturria:. Datahippo, InsideAirbnb 

 

Jarraian, udalerri bakoitzaren eskaintza zehatz-mehatz aztertuko da, bi une ezberdinetan 
burututako erauzketak kontuan hartuz, 2018ko hirugarren hiruhilekoa eta 2019ko lehen 
hiruhilekoa. Udalerrien banaketa kontuan hartuta, Donostia da, argi eta garbi, Airbnb plataforman 
iragarritako etxebizitza osoen kopuru handiena duen hiria, 1.639 2018-III eta 1.035 2019-I. 
Bigarren tokian Bilbo dago (683 etxebizitza 2018-III eta 479 2019-I), eta ondoren Hondarribia 
(158-133 etxebizitza). 

  

                                                       
2 Homeaway plataformak 1.572 iragarki ditu, Onlyapartments plataformak 255 eta Housetrip plataformak 8 iragarki. 

Plataforma horietan iragarritako etxebizitza asko Airbnb plataforman ere agertzen dira. 
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2.10. taula. 50 iragarki baino gehiago dituzten Euskadiko udalerrietan Airbnb plataforman 
identifikatutako turismo-erabilerako etxebizitzen batez besteko edukiera eta eguneko 
batez besteko prezioa (etxebizitza osoak bakarrik). 2018 

 Batez besteko edukiera 
(pertsona kopurua) 

Eguneko batez besteko prezioa (€) 

ARABA   

Gasteiz  3,5 107,0 

BIZKAIA   

Bilbo 3,4 137,5 

Getxo 3,8 139,7 

Barakaldo 2,8 137,5 

Sopela 3,8 119,8 

Bakio 3,7 111,0 

GIPUZKOA   

Donostia 4,1 178,2 

Hondarribia 5,2 149,5 

Zarautz 4,7 139,3 

Irun 4,0 127,5 

Zumaia 4,9 123,3 

Iturria: Datahippo, Airbnb. 2018ko III. hiruhilekoari dagozkion datuak 

 
Bestalde, Airbnb plataformak iragarritako Euskadiko turismo-erabilerako etxebizitza osoen batez 
besteko prezio zenbatetsia eguneko 158,4 € da. Lurralde historiko batetik bestera dauden aldeak 
kontuan hartuz gero, ikus daiteke Gipuzkoa eta Araba batez bestekoaren gainetik daudela 
(166,2 € eta 163 € hurrenez hurren) eta Bizkaiko batez bestekoa txikiagoa dela (143,4 €).  

2.11. taula. Euskadin Airbnb plataforman identifikatutako turismo-erabilerako etxebizitzen batez 
besteko edukiera eta eguneko batez besteko prezioa (etxebizitza osoak bakarrik), LL.HH  
arabera. 2018 

 Batez besteko edukiera 

(pertsona kopurua) 

Eguneko batez besteko 
prezioa (€) 

Araba 6,4 163,0 

Bizkaia 4,8 143,4 

Gipuzkoa 5,0 166,2 

Euskadi guztira 5,0 158,4 

Iturria:  Datahippo, Airbnb. 2018ko III. hiruhilekoari dagozkion datuak 

 
Udal-mailara jaitsiz gero, eta lehenik Euskadiko hiru hiriburuei dagozkien datuak analizatuta, ikus 
daiteke Donostia dela hiribururik garestiena (178,2 € eguneko), Bilbo hurrengoa (137,5 €) eta 
Gasteiz hirugarrena (107€). Euskadiko udalerriak analizatuz gero, Hondarribia (149,5 €) 
sailkapen-zerrendaren bigarren tokian dago, Donostiaren atzetik, eta Getxo (139,7 €) eta Zarautz 
(139,3 €) dira hurrengoak. 
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2.12 taula Turismo jarduera eta enpresen erregistroan inskribatutako etxebizitza, eskainitako 
etxebizitzak, eta erregistratutako eskainitako etxebizitzen %, LL.HH  arabera. 2018-2019. 

 2017 2018 2019 
Erregistratutako Etxebizitzak(1)  
Araba 75 96 108
Bizkaia 339 651 824
Gipuzkoa 1.265 1.642 1.883
Guztira Euskadi 1.679 2.389 2.815
Iragarritako Etxebizitzak (2) 
Araba 144 206 254
Bizkaia 460 882 1.127
Gipuzkoa 1.176 1.733 1.762
Guztira Euskadi 1.780 2.821 3.143
Erregistratutako % eskainitakoaren 
gainean 94,3% 84,7% 89,6% 

Oharra:  (1) Urte amaierako datuak, 2019 izan ezik (ekaineko datuak). 
 (2) Urte bakoitzeko bigarren seihilekoaren datuak 
Iturria:  Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza, eta Datahippo, Airbnb. 

 

2.8 grafikoa Airbnb plataforman eskainitako etxebizitza turistikoen eta EAE-n erregistratutakoen 
bilakaeraren konparazioa 

 
Iturria:. Datahippo, InsideAirbnb 

 

1.780

2.821
3.143

1.679

2.389

2.815

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

17-apir 19-apir 19-mai

Airbnb Erregistratuak



 
 

 

2.9 gr

Iturria:

Apart
batez
zenba
hand

Beze
bezer
turisti
(% 15

Besta
etxeb
eta ez
jabee
etxeb
ezare

 

Vito

H

Donos

rafikoa Ari
inte

  Turismo eta
 

2.5. Egona
 

ture elkartea
z beste (201
atespenak). 
iagoa da gut

roen ezauga
roak izan zir
ikoei dagozk
5) eta Austra

alde, Finken
bizitzen turism
z duela araz

ekin ere izat
bizitzetan so
en ondorioz. 

0

Bakio

Getaria

Bermeo

Zumaia

Lekeitio

Getxo

ria-Gasteiz

Zarautz

Hondarribia

Bilbao

stia-S.Seb.

ibnb plataform
eresa duten u

a Ostalaritza Zu

aldiaren irau

ren datuen a
7. urteko da
Batez beste

txi gorabeher

arriei dagoki
ren (berriz e

kienak). Zeha
alia (% 7) dira

n Administra
moak, oro ha
orik sortzen 
ten direnen 
or litezke ara
 

36

32

39

38

37

65

47

111

141

36

33

36

35

42

82

113

135

147

100 200

man iragarrita
dalerrietan, 20

uzendaritza. Eus

upena eta b

arabera, turis
atua; Apartur
ko egonaldi 
ra. 

ienez, batez
ere, 2017. ur
azki, AEB dira
a hurrengoak

atzaileen Elk
ar, “luxuzko” 
auzokoen ar
antzekoak iz
azo gehiago

 

366

300 400 50

ako etxebizitza
018-2019. 

sko Jaurlaritza, 

beste zenba

smo-erabilera
rek biltzen d
hori hoteleta

z besteko ad
rteko datuak
a atzerriko le
k. 

kargotik adie
 profilari eta 
rtean. Gorab
zango liratek

o, zenbaiteta

498

00 600 700

ak eta erregis

eta Datahippo,

it ezaugarri

ako etxebizitz
ituen turismo
ako batez be

dina 44,9 ur
k dira, Apartu
ehen merkatu

erazten dute
nagusiki fam

eherak ohiko
ke. Dena de
an gehiegizk

800 900 1

iraga

erreg

stratutako etx

 Airbnb 

 

zek 4,7 gaue
o-erabilerako
esteko egona

rtekoa da, e
urek biltzen 
ua (% 17), et

e araututako
milia-arlokoa
o edozein ma
en, legez ko
ko okupazioa

1.086

.000 1.100 1.20

arritako etxebi

gistratutako et

xebizitzak, Eu

eko egonaldia
o etxebizitzet
aldia baino b

eta % 69 atz
dituen etxeb

ta Erresuma 

o mota horr
ri erantzuten
aizterrekin ed
ontra aritzen 
aren eta ko

1.36

00 1.300 1.400

izitzak

txebizitzak

  

skadin 

a dute 
tarako 

bi aldiz 

zerriko 
bizitza 
Batua 

retako 
n diola 
do are 

diren 
ntrolik 

60

1.500

25



 
 

  
 

26

 

2.13. taula. Etxebizitza turistikoen eskaria. 

EUSKADIKO TURISMO ERABILERAKO ETXEBIZITZEN ESKARIAREN EZAUGARRIAK 
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4. Alokairu turistikoaren eta bizitegi-alokairuaren 
analisi konparatiboa 

 

4.1. Alokairu turistikoko eta bizitegi-alokairuko etxebizitzen eskaintzaren analisi 
konparatiboa 

 
Alokairuko bi merkatuetako eskaintzaren konparazioa egiteari begira, ohar hauek egitea komeni 
da: 

 Normalean, Idealista atariak (ohiko etxebizitzan espezializatua) alokatzeko erabilgarri 
dauden alokairuko etxebizitzak besterik ez ditu argitaratzen (hots, okupatuta ez dauden 
etxebizitzak); Airbnb plataforman, aitzitik, alokairu turistikoko etxebizitza guztiak iragartzen 
dira, une horretan okupatuta egon ala ez, denbora laburrean besterik ez baitira okupatzen 
eta erreserbak aldez aurretik planifikatzen baitira. Hori dela eta, alderaketa egiteko urtean 
zehar ohiko alokairurako eskaintzen diren etxebizitza desberdinen datua hartzen da 
kontuan, eta ez une zehatz batean eskaintzen direnena. 

 Susmatzen da udan Airbnb plataforman iragartzen diren etxebizitzetako batzuk (alokairu 
turistikoa) irailetik aurrera Idealista atarian ohiko alokairu gisa ezagutzera ematen direla. 
Halaber, Idealista atarian aurkitu diren etxebizitza batzuetan azpimarratzen da alokairua 
irailetik ekainera besterik ez dela eskaintzen (ikasleentzako etxebizitzak, esaterako), uda-
garaitik kanpo. 

Aurreko adierazpen hauek kontutan izanda, hala nola azaldutako salbuespenak, eta aipatutako 
iturrien arabera, 3.143 etxebizitza detektatu dira oporretako eskaintzan (2.815 erregistratuak), 
eta ohiko alokairurako eskainitako etxebizitzak 24.121 dira.  

Lehenik, nabarmendu beharra dago etxebizitza turistikoen eskaintzaren zati handiena Gipuzkoan 
kokatzen den bitartean (guztizko erregistratutako eskaintzaren %67), ohiko alokairurako 
etxebizitza gehienak Bizkaian kokatzen direla (guztizkoaren %59).  

4.1. taula. Euskadin eskaintzan dauden etxebizitza turistikoak (erregistratuak eta iragarriak) eta 
ohiko alokairuko etxebizitzak, lurralde historikoen arabera. 

 
Turismo Enpresen eta Jardueren 

Erregistroko etxebizitzak (1) 
Airbnb plataforman 

iragarritako etxebizitzak (2) 

Ohiko alokairurako 
eskainitako etxebizitzak 

2018 (3) 

Etxebizitzak % Etxebizitzak % Etxebizitzak % 

Araba 108 3,8 254 8,1 1.713 7,1 

Bizkaia 824 29,3 1.127 35,49 14.207 58,9 

Gipuzkoa 1.883 66,9 1.762 56,0 8.201 34,0 

Euskadi 2.815 100,0 3.143 100,0 24.121 100,0

Oharra:  (1) 2019 ekaineko datuak 
(2) 2019ko maiatzeko datuak 
(3) 2018ko datuak guztira. LL.HH datuak, Eskaintza Higiezinen Estatistikak 2018an adierazten duen 
eskainitako etxebizitzen lurralde-banaketa oinarri hartuta kalkulatu dira. 

Iturria:  Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza, Datahippo, Airbnb eta Idealista. 
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etxebizitzek, salmenta-eskaintzan daudenek edo inolako erabilerarik gabe hutsik mantentzen direnek 
hartzen duten bolumenarekin konparatuta. 

Izatez, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitzaren Erabilerari buruzko Inkestaren azken datuak kontuan 
hartuta, Euskadin kudea daitezkeen 34.466 etxebizitza huts daude guztira, hau da, ez daude ez 
salmentako ez alokairuko eskaintzan, ez dira bigarren bizilekura bideratzen eta ez daude 
lanaren, hezkuntzaren, osasunaren, mendekotasunaren edo gizarte-larrialdiaren ondoriozko 
lekualdatzeen kasuen artean. Gainera, 24.693 etxebizitza jabeen bigarren bizileku izatera 
bideratzen dira. Batzuk eta besteak batuta, 59.159 etxebizitzako kopurua erdiesten da, hots, 
Euskadin bizitegi-alokairura bideratutako parke osoak hartzen duen bolumenaren (90.356 
etxebizitza) %65.  

Datu horiek kontuan hartuta, etxebizitza turistikoek Euskadiko etxebizitza-parke osoaren %0,43 
hartzen dute, alokairu-erregimenean okupatutako etxebizitzen parkearen % 3,5 (edota %3,1, 
erregistratutako eskaintza bakarrik kontutan izanda), Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitzaren 
Erabilerari buruzko Inkestak hutsik identifikatzen dituen etxebizitzen %9,1 eta ohiko alokairurako 
eskainitako etxebizitzen %13 Euskadin. Dena den, kontuan izan behar da ratio horiek nabarmen 
alda daitezkeela udalerri eta auzo zehatz batetik bestera. Hortaz, turismo-erabilerako 
etxebizitzen proportzioak, beste segmentuen aldean, maila garrantzitsuagoa erdiets dezake 
haietakoren batean eta, hortaz, aldi berean areagotu egin daiteke udalerri edo auzo haietako 
higiezinen merkatuaren dinamikan eta parametroetan izan lezakeen eragina. 

4.4. taula. Euskadiko etxebizitza-tipologien konparazioa. 

 Etxebizitza-
parkea 
guztira 

Alokairuko 
parkea 

Etxebizitza turistikoak Ohiko 
alokairurako 
eskainitako 
etxebizitzak 

Bigarren 
etxebizitzak 

Kudea daitezkeen 
etxebizitza hutsak Iragarriak Erregistratuak 

Araba 162.985 15.861 254 108 1.713 7.804 6.400

Bizkaia 541.178 47.163 1.127 824 14.207 10.521 16.456

Gipuzkoa 339.427 27.512 1.762 1.883 8.201 6.368 11.610

Euskadi 1.043.590 90.536 3.143 2.815 24.121 24.693 34.466

Oharra:  Kudea daitezkeen etxebizitza hutsak: ez daude eskaintzan (salmenta edo alokairua), ez dira bigarren 
bizilekuak, eta ez diete erantzuten lanaren, hezkuntzaren, osasunaren, mendekotasunaren edo gizarte-
larrialdiaren ondoriozko lekualdatzeei. 

Iturria:  Etxebizitza Beharrei eta Eskariari buruzko Inkesta (2017), Datahippo, Airbnb eta Idealista. 
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diren gastuen kenkaria aplikatzeko aukera; aukera hori mantendu egiten da Bizkaian eta Araban, 
non diru-sarreren eta gastuen arteko aldearen arabera ordaintzen baita zerga. 

Gipuzkoaren kasuan, alokairu turistikoan ken daitezkeen gastu bakarrak ohiko alokairuan ken 
daitezkeen berak dira, hots, etxebizitza erosteko edo birgaitzeko maileguen ondorio diren 
gastuak. 

Gastuen kapituluan ere alde garrantzitsuak daude. Izan ere, turismo-erabilerara bideratutako 
etxebizitzen jabeek gastu jakin batzuei aurre egin behar diete; bizitegi-alokairura bideratuz gero, 
gastu horiek ez daude edo maizterrak hartzen ditu bere gain. Izatez, alokairu turistikora 
bideratutako etxebizitza batek gastu hauek izaten ditu: 

 Kudeaketa-gastuak: erreserben tramitazioa, check in, check out, mantentze-lanak, 
garbiketa… 

 Merkaturatze-gastuak: iragarkiak zenbait plataformatan… 

 Hornidura-gastuak: ura, gasa, elektrizitatea, wifi… 

 

4.5. taula. Alokairuaren errentagarritasunean eragina duten aldagaiak, moten arabera. 

Aldagaiak  BIZITEGI ALOKAIRUA ALOKAIRU TURISTIKOA 

DIRU 
SARRERAK   
Alokairuaren 
ondoriozkoak  Urteko errenta  

 Eguneko errenta 
 Etxebizitza urtean zenbat egunetan alokatuta dagoen 

FISKALITATEA   
Alokairuaren 
ondoriozko 
etekinak 

Aurrezkiaren zerga-oinarrian integratzen 
dira 

Zerga-oinarri orokorrean integratzen dira 

Karga-taulak 

Aurrezkiaren 
likidazio-

oinarriaren zatia 

Tasa 
aplikagarria 

(%) 
2.500 arte 20,0 

2.501-10.000 21,0 
10.001-15.000 22,0 
15.001-30.000 23,0 
30.000 baino 

gehiago 25,0 
 

Likidazio-
oinarri 

orokorra (€ 
arte) 

Kuota osoa 
(€) 

Gainerako 
likidazio-

oinarria (€ 
arte) 

Tasa 
aplikagarria 

(%) 

0 0 15.550 23,0 
15.550 3.576,5 15.550 28,0 
31.100 7.930,5 15.550 35,0 
46.650 13.373,0 19.990 40,0 
66.640 21.369,0 25.670 45,0 
92.310 32.920,5 30.760 46,0 

123.070 47.070,1 56.390 47,0 
179.460 73.573,4 Hortik aurrera 49,0 

 

Lanaren 
ondoriozko 
etekinak 

Ez dute eraginik, alokairuaren etekinak 
aurrezkiaren zerga-oinarrian integratzen 
baitira. 

Eragina dute, alokairuaren etekinak zerga-oinarri orokorrean 
integratzen baitira (lanaren diru-sarrerei batzen zaizkie). 

Hobaria 

Diru-sarrera osoen gaineko % 20ko 
zerga-hobaria aplikatzen da. 

Bizkaian eta Araban ez da aplikatzen hobari hori. Gipuzkoan 
(2018ko urtarrilaren 1etik aurrera) diru-sarrera osoen gaineko 
% 20ko zerga-hobaria aplikatzen da. 
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Gastu 
kengarriak 

Etxebizitza erosteko edo birgaitzeko 
maileguen gastuak. 

Bizkaian eta Araban, etxebizitza erosteko edo birgaitzeko 
maileguen gastuez gain, kudeaketaren, merkaturatzearen eta 
horniduraren ondoriozko gastuak ere kengarriak dira (etxebizitza 
alokatuta dagoen egunetan bakarrik); diru-sarreren eta gastuen 
aldearen arabera ordaintzen da zerga. 
Gipuzkoan 2018ko erreformak kendu egiten du jarduera garatzeko 
behar diren gastuen kenkaria. Etxebizitza erosteko edo birgaitzeko 
maileguen gastuak besterik ez dira kengarriak (bizitegi-alokairuan 
bezalaxe). 

GASTUAK   
GASTUAK 

--- 

 Kudeaketa-gastuak: check in, check out, garbiketa… 
 Merkaturatze-gastuak 
 Hornidura-gastuak: ura, gasa, elektrizitatea, wifi… 
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Adibide berarekin jarraituz, 4.7. taulan ariketa bat egiten da urtean 160 egunetan eguneko 170 €-
ko errentan alokatutako etxebizitza turistiko baterako: 27.200 €-ko diru-sarrera gordinak. Kapital 
higiezinaren etekin garbiak, Gipuzkoako kasuan zerga-hobaria eta Bizkaiko eta Arabako kasuan 
gastu kengarriak deskontatuta, 21.760 € eta 18.190 € dira hurrenez hurren. 

Etekin horiek lan-etekinei batu behar zaizkie (osagai negatiboak deskontatuta), eta emaitzari 4.7. 
taulan jasotako karga-taulak aplikatzen zaizkio. Emaitzazko kuota osoari dagokionez, zati bat 
lanarekin lotutako zergei dagokie eta beste bat alokairuarekin lotutako zergei. 

Demagun lanaren urteko diru-sarrera gordinak 30.000 € direla. Kuota osoa (alokairuaren diru-
sarrerarik lortu gabe) 4.987 € da, eta kasu horretan (alokairuaren diru-sarrerekin) 12.228 €-ra 
iristen da. Beraz, bi kopuru horien arteko aldea da alokairu turistikoaren ondoriozko diru-
sarrerei dagokien zergen zatia, hots, 7.240 € (9.160 € lanaren diru-sarrerak urteko 60.000 € 
gordin badira). 

Bizkaiko eta Arabako kasuan, gastu kengarriak (8.290 €) Gipuzkoako % 20ko zerga-hobaria 
(5.400 €) baino handiagoak dira, eta, hortaz, zergak txikiagoak dira: 6.212 € (7.877 € urteko 
diru-sarrera gordinak 60.000 € badira). 

Horrenbestez, alokairuaren ondoriozko zerga ondorengo diru-sarrera garbiak 19.959 € dira 
Gipuzkoan eta 20.988 € Bizkaian/Araban (lanaren urteko diru-sarrera gordinak 30.000 € badira). 

Halaber, alokairu turistikoaren jardueraren garapenarekin lotutako kostuen zenbatespena egin 
da: 

 Kudeaketa-gastuak: urteko 3.732 € 

 Merkaturatze-gastuak: 2.720 € (diru-sarrera gordinen % 10) 

 Hornidura- eta kontsumo-gastuak: 1.838 € 

Hala, guztizko gastuak 8.290 € inguru dira urtean 160 egunetan alokatutako etxebizitza 
baterako. 

Azkenik, gastu horiek deskontatuta, etxebizitzaren jabeak lortuko lituzkeen diru-sarrera garbiak 
11.668 € izango lirateke Gipuzkoan eta 12.697 € Bizkaian/Araban. Lanaren urteko diru-
sarrera gordinak 30.000 € izan beharrean 60.000 € badira, etxebizitza turistikoaren alokairuaren 
ondoriozko diru-sarrera garbiak 9.749 € izango dira Gipuzkoan eta 11.032 € Bizkaian/Araban. 
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4.7. taula. Gipuzkoan eta Bizkaian/Araban turismo-erabilerara bideratutako etxebizitzen etekin 
garbia7.  

TURISMO ERABILERAKO ETXEBIZITZAREN ALOKAIRUA 
(Zerga-oinarri orokorrean ordaintzen du zerga) 

Urtean 160 egunetan alokatutako etxebizitza baterako kalkulua 
 

Gipuzkoa Bizkaia/Araba* 

Alokairuaren diru-sarrera gordinak 27.200 27.200

% 20ko zerga-hobaria Gipuzkoan eta gastu 
kengarriak Bizkaian/Araban 

5.440 8.290 

Kapital higiezinaren etekin garbiak 21.760 18.910
Lanaren errenta gordina: 30.000 € (25.500 € 
osagai negatiboak deskontatuta)   

 Zerga-oinarri orokorra 47.260 44.410 

 Kuota osoa 12.228 11.200 
 Alokairuaren ondoriozko diru-sarrerek 

dakarten kuota osoaren gehikuntza 
7.240 6.212 

 Alokairuaren zerga ondorengo diru-
sarrera garbiak 

19.959 20.988 

Lanaren errenta gordina: 60.000 € (54.000 € 
osagai negatiboak deskontatuta) 

  

 Zerga-oinarri orokorra 75.760 72.909 
 Kuota osoa 24.084 22.801 
 Alokairuaren ondoriozko diru-sarrerek 

dakarten kuota osoaren gehikuntza 
9.160 7.877 

 Alokairuaren zerga ondorengo diru-
sarrera garbiak 

18.040 19.323 

GASTU ZENBATSIAK 8.290 8.290
 Kudeaketa-gastuak (maizterren harrera, 

garbiketa, ikuztegi-zerbitzua…)** 
3.732 3.732 

 Merkaturatze-gastuak (% 10) 2.720 2.720 
 Hornidura- eta kontsumo-gastuak 1.838 1.838 
JABEARENTZAKO DIRU SARRERA 
GARBIAK (gastuak deskontatuta) 

  

Lanaren errenta gordina: 30.000 €/urte 11.668 12.697 

Lanaren errenta gordina: 60.000 €/urte 9.749 11.032 

*Alokairu-errenten balio berak erabiltzen dira hiru lurraldeetan, zuzenean konparatzeko modukoak izan daitezen. 
**Jabeak lan horietako batzuk bere gain hartuko balitu, handitu egingo lituzke bere diru-sarrera garbiak. 

 

4.5 grafikoan ohiko alokairuarekin eta alokairu turistikoarekin lortutako etekin garbien arteko 
konparazioa egiten da, betiere planteatutako suposizioen barruan. Egiazta daitekeen moduan, 
alokairu turistikoa ohiko alokairua (urte osoa) baino errentagarriagoa da, baldin eta 
etxebizitza urtean 160 egun baino gehiagotan alokatzea lortzen bada. 

Etxebizitzaren okupazio horren azpitik errentagarriagoa da ohiko bizitegi-alokairua, eta 
urteko 200 egunetik aurrera hasten da alokairu turistikoa nabarmenki onuragarriagoa 
izaten. 

                                                       
7 Adierazi den moduan, zergen ikuspuntutik, ariketa honetan PFEZ besterik ez da analizatu, eta alde batera utzi dira 
BEZa bezalako beste zerga batzuk, erakunde kudeatzaile batek esku hartzen badu, edo bi kasuetan aplikatzekoak 
diren eta etxebizitzaren jabetzarekin lotuta dauden OHZ bezalako beste zerga batzuk.  
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Esate baterako, turismo-erabilerarako urteko 240 egunetan alokatutako etxebizitza batek 17.453 
€-ko etekin garbia ematen du Gipuzkoan eta 18.891 €-koa Bizkaian (ohiko bizitegi-alokairuak 
11.991 €-ko etekin garbia). 

Beraz, alokairu turistikoarekin bizitegi-alokairuaren antzeko errentagarritasuna lortzeko, bigarren 
horrenak bikoiztuko dituzten diru-sarrera gordinak lortu behar dira. Horrek esan nahi du diru-
sarrera horien zati garrantzitsu bat gastu eta zergetara bideratu behar direla. 

Izan ere, ohiko alokairuan etekin garbia lortutako diru-sarrera gordin guztien % 83 da; alokairu 
turistikoan, berriz, etekin garbia diru-sarrera gordinen % 43 eta % 47 artekoa da. Bestalde, 
zergak % 23 eta % 27 artean dabiltza eta gastuak % 30 inguruan. 

 

4.4. grafikoa. Bizitegi-alokairuaren (urtekoa) eta alokairu turistikoaren (okupazio-egunen arabera) 
errentagarritasunaren konparazioa. 

BIZITEGI ALOKAIRUAREN ETA ALOKAIRU TURISTIKOAREN 
ERRENTAGARRITASUNAREN KONPARAZIOA 

 

 
 

4.5. grafikoa. Bizitegi-alokairuak (urtekoa) eta alokairu turistikoak (160 okupazio-egun) lortutako diru-
sarrera gordinen banaketa. 

ALOKAIRUAK LORTUTAKO DIRU SARRERA GORDINEN BANAKETA 
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Esan beharra dago etxebizitzaren jabearen lanaren ondoriozko diru-sarrerak urteko 60.000 € 
gordinekoak badira, etxebizitza 180 egun baino gehiagotan alokatu beharko litzatekeela alokairu 
turistikoarekin bizitegi-alokairuarekin baino errentagarritasun handiagoa lortzeko. 
 
 

4.2.3. Azken gogoetak 

Eskura dagoen informazioaren arabera, gaur egun Euskadin jarduten duten etxebizitzen erdiek 
baino gutxiagok dute 160 eguneko atalase hori baino okupazio-maila handiagoa. Etxebizitza 
errentagarrienak hiriguneetatik hurbilen dauden guneetan kokatuta daude, eta beste auzo 
batzuetan turismo-erabilera anekdotikoa besterik ez da eta desagertzeko zorian dago. 
 
Aipatu beharra dago, bestalde, alokairu turistikoaren zein bizitegi-alokairuaren aldeko hautua 
egiten duten jabe partikular askok ez dutela errentagarritasun handiagoa bakarrik bilatzen, beste 
lehentasun batzuk baitituzte, hala nola segurtasuna (kobratzeko bermea, erreklamazioak, 
gorabeherak…) eta malgutasuna (etxebizitza nahi dutenean berreskuratzeko aukera, kontrol-
sentsazioa). 

Jabe partikularren portaera horren aurrean, alabaina, inbertsio-funtsak mugitzen dituen interes 
bakarra errentagarritasuna da, eta horrexegatik hasi dira Madril edo Bartzelona bezalako hirietan 
hedatzen, non etxebizitza turistikoak urtean 250 egun edo gehiagotan alokatzen baitira. 
Alabaina, Apartureren ikusmoldearen arabera, Euskadin oro har, ez legoke arrisku hori, oraingoz 
behintzat, zeren urteko okupazio-aldi laburragoen ondorioz alokairu turistikoak ez baitu 
eskaintzen, oro har, inbertsio-funtsek bilatzen duten errentagarritasun hori. 

Turismorako etxebizitzen jarduerekin loturiko ekintza publikoaren barne garrantzia daukan 
elementua zerga-sistemaren kontrola da. Ildo horretan, lehenengo Gipuzkoan, eta duela gutxi 
Bizkaian, foru-ogasunak alokairu turistikoei buruzko informazioa lortzen hasi dira bitartekari gisa 
jarduten duten plataforma digitalen bitartez. 

Halaber, nabarmentzeko modukoa da, Eusko Jaurlaritzaren Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 
Sailak egiten duen ordenatze eta kontrol lana, Udalekin elkarlanean, horretarako 2017ko irailean 
eragin zuelarik EUDEL eta Euskadiko hiru hiriburuekiko prozedura Protokolo bat. Halaber, beste 
funtsezko elementua da, zergei buruzko kontrola. 
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d) Bizitegi-alokairuko merkatuaren eta alokairu turistikoko merkatuaren 

errentagarritasunaren konparazioa 

 

 Etxebizitza bat alokatzearen ondorioz lortutako etekinek zerga-tratamendu desberdina 
dute etekinak alokairu turistikotik edo bizitegi-alokairutik datozen. Lehenengoak zerga-
oinarri orokorrean integratzen dira eta bigarrenek aurrezkiaren zerga-oinarrian 
ordaintzen dute zerga eta, hortaz, karga-taula onuragarriagoak aplikatzen zaizkie. 

 Gainera, etxebizitza turistikoak gastu jakin batzuk ditu, bizitegi-alokairura bideratutako 
etxebizitzak ez dituenak: 

 Kudeaketa-gastuak 

 Merkaturatze-gastuak 

 Hornidura-gastuak 

 Zenbatespenen arabera, etxebizitza turistiko bat bizitegi-alokairuko etxebizitza bat baino 
errentagarriagoa izateko, urtean 160 egun baino gehiagotan egon behar du alokatuta. 
Bestela esanda, antzeko errentagarritasuna lortzeko, bizitegi-etxebizitzarekin lortutako 
diru-sarrerak bikoiztuko dituzten diru-sarrera gordinak lortu behar dira etxebizitza 
turistikoarekin. 

Alokairu turistikoaren eta bizitegi-alokairuaren errentagarritasunaren konparazioa 

 

 

 Kalkulu hauen arabera, etxebizitza turistikoek zergak legokiekeen bezala ordainduko 
balituzte, Euskadin alokairu turistikora bideratutako etxebizitzen erdiak baino gehiago 
errentagarriagoak izango lirateke bizitegi-alokairura bideratuko balira. Bir-orientzio 
horrek, ohiko alokairuko merkaturari presioa kenduko lioke, eskuragarri dagoen 
eskaintza zabalduz, eta alokairuaren batazbesteko prezioak jaitsiz, seguruenik antzeko 
kopuruan, baina kontrako zeinuan, prezioetan eragina izan duten efektu inflazionistak, 
merkatua pisu turistikoen eskaintzetara orientatzea eragin dute kokaleku jakin batzuetan, 
betiere, errealak ez diren errentabilitate espektatiben bila.   
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e) Azken ondorioak 

 

 Azken urtean etxebizitza turistikoaren hazkundea mantentzen da. 

 Eskura dauden azken datuen arabera, joera hau, batez ere honako faktore hauen 
ondorio izan da: 

 Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren ordenatze eta kontrol politika, 
Udalekiko elkarlan estuan.   

 Ogasunek kontrola areagotzea: plataformen bitartez informazioa lortzea eta jabeei 
jakinaraztea. 

 Udal-arautze eta -kontrol handiagoa udal batzuen aldetik: ordenantza zorrotzak, 
kontrola eta merkatutik kanporatzea. 

 Zerga-ekitaldi oso baten ondorengo autorregulazioa: espero zutena baino 
errentagarritasun txikiagoa egiaztatzen duten jabeak. 

 Euskadin jarduten duten etxebizitza turistikoetako asko bizitegi-alokairuan 
errentagarriagoak izango balira ere, gogoan izan behar da kasu batzuetan jabeek beste 
lehentasun batzuk dituztela, hala nola segurtasuna eta malgutasuna eta beren 
etxebizitzaren gaineko kontrola, behar edo nahi dutenean etxebizitza erabili ahal izateari 
begira. 

 Hortaz, zerga eta administrazio kontrolak ezartzen jarraitzea beharrezkoa da.  

 Etxebizitza-politiken ikuspuntutik, kontuan izanik alokairu turistikora bideratutako 
etxebizitzek pisu txikia dutela (kokaleku jakin batzuetan izan ezik) Euskadiko etxebizitza-
parkearekin konparatuta, eraginkorragoa izango da beste esparru batzuetan lan egitea, 
hala nola etxebizitza hutsak mobilizatzen. Gainera, gogoan izan behar da etxebizitza 
turistiko gehienen ezaugarriak kontuan izanik, bizitegi-alokairura bideratuko balira ere, 
nekez bidera litezkeela errenta babestuko alokairura edo/eta alokairu eskuragarrietara 
(gaur egun batez besteko alokairu libreek hirukoiztu egiten dute etxebizitza babestuen 
batez besteko alokairua) 

 
 


