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EBAZPENA, 2019KO ABENDUAREN 5EKOA, TURISMO ETA OSTALARITZAKO 

ZUZENDARIARENA, BIDAIA-AGENTZIEI BURUZKO DEKRETUA BIGARREN ALDIZ ALDATZEKO 

DEKRETUA EGIN AURRETIK KONTSULTA PUBLIKOA EGITEA ERABAKITZEN DUENA. 

 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak hasiera emango dio bidaia-agentziei buruzko 

maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretua bigarren aldiz aldatzeko Dekretua egiteko 

prozedurari, bermearen araubide juridikoari eragiten dion alderdi batean, bidaia 

konbinatuetako eta lotutako bidaia-zerbitzuetako kaudimengabezia kasuetarako. 

 

Araua onartu baino lehen aurretiazko kontsulta publiko bat egitea erabaki da 

etorkizuneko arau horren eraginpean egongo ei diren pertsona eta erakunde 

esanguratsuenen iritzia jasotzeko. Ebazpen honen eranskinean, ekimenaren bitartez 

konpondu nahi diren arazoak, araua onartzeko premia eta egokiera, arauaren helburuak 

eta izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak adierazten dira. 

 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen 

dituen apirilaren 11ko 81/2017 Dekretuaren 7 g) eta 8.1 a) artikuluetan emandako 

eskumenekin bat etorriz, honako hau 

 

 

EBAZTEN DUT 

 

LEHENENGOA.- Jendaurreko kontsultaldi bat zabaltzea, bidaia-agentziei buruzko 

maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretua bigarren aldiz aldatzeko dekretua egiteko prozedura 

egin baino lehen, eta, horretarako, ebazpen hau argitaratzea Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazio Publikoko egoitza elektronikoaren iragarki-taulan. 

 

 

Herritarrek iritzia eman ahal izango dute konpondu nahi diren arazoez, araua onartzearen 

beharraz eta egokieraz, haren helburuez eta bestelako aukera arautzaileez eta ez-

arautzaileez, kontuan hartuz ebazpen honen eranskinak dioena. 

 

 

Ekarpenak 2019ko abenduaren 20ra arte egin ahal izango dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J0D0Z-T1W93-2H3Q en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T1W93-2H3Q bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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BIGARRENA.- Ebazpen hau Legegunean eta Jaurlaritzaren Irekia plataforman ere 

argitaratuko da, herritarrek beren iritziak eman ahal izan ditzaten modu informalean. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 5a. 

 

Honako honek elektronikoki sinatua:  

TURISMO ETA OSTALARITZA ZUZENDARIA. 

Gregorio Jose Zurro Tobajas. 

 

 

 

ERANSKINA 

 

EKIMENAREN BITARTEZ KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK. 

 

Europako araudiak bidaia-agentzien kaudimengabezia-egoeren aurrean bidaiariei ematen 

dien babesa barne-zuzenbidean txertatutako Europar Batasuneko bi zuzentarauetan 

dago: Kontseiluaren 1990eko ekainaren 13ko 90/314/EEE Zuzentaraua, bidaia 

konbinatuei, opor konbinatuei eta zirkuitu konbinatuei buruzkoa; eta Europako 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/2302 Zuzentaraua, bidaia konbinatuei eta 

lotutako bidaia zerbitzuei buruzkoa. Aurrekoa indargabetu zuen, Europar Batasuneko 

Justizia Auzitegiak ezarritako doktrina txertatzeko. Doktrina horren arabera, bidaia-

agentziek nahitaez eskaini behar duten bermea eraginkorra eta mugagabea izan behar da, 

eta emandako diru guztia mugarik gabe, gehiegizko izapiderik gabe eta era egokian itzuli 

behar dira. Zuzentarau hori abenduaren 21eko 23/2018 Errege Lege Dekretuaren bidez 

txertatu da Espainiako zuzenbidean. Horren bidez, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen 

Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina aldatu zen; 

azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin 

hori. 

 

 

Erregulazio autonomikoari dagokionez, Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 

Legearen 61. artikuluak 1. paragrafoan ezartzen duenez, bitartekaritzako turismo-

enpresek berme nahikoa izan beharko dute etengabe beren zerbitzuak ematetik 

eratorritako betebeharrak betetzeko. Kontratugileen aurrean, eta, bereziki, emandako 

dirua itzultzeko eta, kaudimengabeziaren kasuan, benetan aberriratzeko, hori guztia 

erregelamendu bidez ezarritako moduan. 

 

Bitartekaritzako turismo-enpresek – V. tituluko I. eta IV. kapituluetan eta Bidaia Agentziei 

buruzko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretuan araututakoak –  berme bat eratu eta 

etengabe indarrean eduki beharko dute zerbitzu-emateak dakartzan betebeharrei behar 

bezala erantzuteko kontratugileen aurrean, eta, bereziki, emandako dirua itzultzeko eta, 

kaudimengabezia-kasuan, herriratzeaz arduratzeko; betiere, bat etorriz erregelamenduz 

ezartzen diren baldintzekin. 
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Orain arte, EAEk ez du bere araudia 90/314 Zuzentarauak dagoeneko exijitutako bidaia 

konbinatuen bermeen erregulaziora egokitu. Hain zuzen ere, 2015ean, Kontsumitzaileen 

eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bateginaren 163. artikuluaren 

erreformaren bidez, zuzentarau horren 7. artikulua estatuko araudian txertatu zen, 

emandako diruaren itzulketa bermatzeko eta bidaiariak modu arinago, eraginkorrago eta 

doakoan herriratzeko. Hala ere, EAEk ez zuen aldaketa hori onartzeko beharrezkoak ziren 

lege-erreformarik egin, eta horrek agerian uzten du atzeratu egin dela autonomia-

erkidegoko araudia postulatu berrietara egokitzeko prozesua. 

 

Gaur egun, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu 

bategina aldatu egin da  2015/2302 Zuzentaraua gurean txertatzeko-arauaren bidez– 

2018ko abenduaren 28tik dago indarrean –, Zuzentarau horren 17. artikulutik 19.era 

bitartekoetan jasotako kaudimengabezia kasuetarako babes-baldintzak txertatzeko. 

Aldaketa horren ondorioz, autonomia-erkidegoek berme-sistema benetan betetzen dela 

bermatzeko behar diren xedapenak eman behar dituzte, eta berme hori nola bete behar 

den zehaztu behar dute. Beraz, beharrezkoa da euskal turismo-araudi sektoriala egokitzea 

babes-baldintzak txertatzen direla bermatzeko, bidaia konbinatuetan eta lotutako bidaia-

zerbitzuetan kaudimengabezia kasuak daudenerako. 

 

Hain zuzen ere, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu 

bateginaren 164.1 eta 167.1 artikuluek dei egiten diete autonomia-erkidegoetako agintari 

eskudunei kaudimengabeziagatiko finantza-bermeak konfiguratzeko, bai bidaia 

konbinatuetan bai lotutako bidaia-zerbitzuetan, eta turismo-administrazioak behartzen 

dituzte beren aplikazio-arauak oinarrizko araudi horretara egokitzera. Araudi berriak 

bidaiarien babes-maila handitzen du, eta bi bidaia motetan enpresarien 

kaudimengabeziagatiko berme bat eskatzen du, 90/314 Zuzentaraua onartu zenetik bidaia 

konbinatuetarako zegoena. 

 

Azkenik, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu 

bateginaren 170. artikuluak arau-garapen bat eskatzen du arlo horretan, turismoaren 

arloan eskumena duten administrazio publikoek emandako legeria espezifikoaren 

araberako arau-hausteen eta zehapenen araubidea ezartzea barne hartuko duena. 

 

 

ONARTZEKO BEHARRA ETA EGOKIERA. 

 

Adierazi behar da Europako Batzordeak 2018/0068 arau-hauste-prozedura ireki duela 

2015/2302 Zuzentaraua txertatzeari dagokionez, eta prozedura horren izapidetzean 

eskatzen dela autonomia-erkidegoek hartutako xedapen guztiak jakinaraztea 

(aplikagarriak eta nahitaezkoak direnak), 17. artikulutik 19. artikulura jasotako 

kaudimengabezia kasuetarako babes-baldintzak txertatzen direla bermatzeko. 

 

Kontuan hartuta, adierazi den bezala, EAEk ez duela arau aldaketarik egin alor horretan, 

bidaia konbinatuetako eta lotutako bidaia-zerbitzuetako kaudimengabeziagatiko 

bermeen erregulazioa txertatzea erabaki da, eta, horretarako, bidaia-agentziei buruzko 
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Dekretuaren bigarren aldiz aldatuko da, eta, adierazitako arrazoiak direla eta, presazko 

prozeduraren bidez izapidetuko da. 

 

 

ARAUAREN HELBURUAK. 

 

Aurreko gogoeta horietatik abiatuta, Bidaia Agentziei buruzko maiatzaren 22ko 81/2012 

Dekretua bigarren aldiz aldatzeko dekretu bat egitea proposatzen da, bidaia konbinatuen 

eta lotutako bidaia-zerbitzuen kaudimengabeziaren aurrean bermearen araubide 

juridikoa arautzeko helburuari erantzuteko, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen 

Defentsarako Lege Orokorraren testu bateginak ezarritako aldaketak txertatzeko.  Honako 

alderdi hauek jorratuko dira: 

 

.- Berme horrek eraginkorra eta nahikoa izan beharko du kaudimengabeziaren kasuan, 

eman gabeko zerbitzuei dagozkien ordaindutako kopuruei eta bidaiarien herriratze 

eraginkorrari erantzuteko, likidezia falta agerian geratu orduko.  

 

.- bermatzen den estaldura aurreko ekitaldian lortutako bidaia konbinatuen negozio-

bolumenean oinarritutako estaldura izango da; 

 

.- Bermea berehala betearazi behar da, izapide gehigarririk gabe, bidaiariek erraz eskuratu 

ahal izan dezaten bermatuta dagoen babesa, bidegabeko atzerapenik gabe eta doan. Ildo 

horretan, proposatutako aldaketak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian 

bermea eratzeko betebeharra ezabatuko du, beharrezkoak ez diren administrazio-kargak 

saihestuz.  

 

Horrenbestez, aldaketa honen bidez, autonomia-erkidegoko araudian zehaztuko dira 

bermearen modua eta berme hori eraginkor izateko eta exijitzeko baldintzak 

kaudimengabezia egoeretan, bai, bidaia-agentzietan bidaia konbinatuei dagokienez, bai 

eta agentzia horiek eta gainerako bitartekaritza-enpresa turistikoen kasuetan ere, 

lotutako bidaia-zerbitzuak ematen dituztenean. 

 

Bidaia-agentziei buruzko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretuaren bigarren aldaketa horrek 

6. artikuluari eragiten dio, zeinak Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 20.7 eta 

61. artikuluetako eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren 

testu bateginaren 164. artikuluko aurreikuspenak garatzen baititu. Era berean, 

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bateginaren 

167. artikuluan aurreikusitakoa betetzen du, lotutako bidaia-zerbitzuen 

kaudimengabeziatik babesteari dagokionez. Bidaia-agentziei buruzko dekretuaren eremu 

subjektiboa gainditzen duenez, aurreikuspen hori xedapen gehigarri baten bidez 

aldatutako dekretuaren azken zatian sartuko da, bidaia-agentziek eta bitartekaritzako 

beste turismo-enpresa batzuek kaudimengabeziaren aurrean duten bermeari buruzkoa, 

baldin eta, beren jarduerak betez, lotutako bidaia-zerbitzuak ematen badituzte. 
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Azkenik, sei hilabeteko epea ezartzea aurreikusten da Euskadiko Turismo Enpresen eta 

Jardueren Erregistroan inskribatutako bidaia-agentziek eta beste bitartekaritza-enpresa 

turistiko batzuek, baldin eta bidaia konbinatuak merkaturatzen edo antolatzen badituzte 

edo lotutako bidaia-zerbitzuak errazten badituzte, beren bermea araudi berrira 

egokitzeko. Egokitzapena egin eta hiru hilabete igarotakoan, ofizioz itzuliko dira 

inskribatutako bidaia-agentziek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren alde 

eratutako bermeak. 

 

 

IZAN LITEZKEEN BESTELAKO AUKERA ERREGULATZAILEAK ETA EZ-ERREGULATZAILEAK. 

 

Aurreko ataletan azaldutako inguruabarrak direla eta, izaera arauemailea duen neurri bat 

egitea saihestezina da, eta ezin da bestelako irtenbiderik aurreikusi. 
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