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1. AURKEZPENA
Gazteen behar nagusietako bat bere eskuko bihurtzea da, eta horretarako ezinbestekoa dute 
etxebizitza bat.  Gai horretan zailtasunak egon ohi dira beti: egungo krisi ekonomikoari lan-mer-
katuko eraldaketa etengabekoak gehitzen zaizkio. Horregatik, badirudi gero eta urrunago dagoe-
la independentzia desiratu hori. 

Nafarroako Gobernuaren Gazteriaren II. Planean aurreikusitako ekintzen barnean, arreta be-
reziz begiratu nahi izan zaio gaiari, etxebizitzarekin loturiko hainbat alderdiri buruzko informa-
zio-kanpainak eginez gazteendako. Behar bezala informatutako  gazteria bere eskubideak eza-
gutu eta gauzatzen dakiena da. 

Esku artean duzun gidaliburu hau sortu da lagungarria izan dakizun zure emantzipazio eta buru-
jabetza bidean. Bertan hainbat erantzun aurkituko dituzu etxebizitza eskuratzearen inguruan 
zailak edo dudazkoak suertatzen ahal zaizkizun kontuei buruz.

Baliagarria izanen zaizulakoan gaude. 
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Zure etxean...
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2. ZURE ETXEAN...
2.1. ALOKAIRUA

MALETAK PRESTATU AURRETIK

Etxebizitza bat alokatzea aukera ona izan daiteke zure eskuko bihurtzeko. Jada alokairuan bizi 
bazara, edo laster hala egon asmo baduzu, ongi da zenbait kontu garbi izatea.

Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legea da etxebizitzen alokairuak araut-
zen dituen araua (LAU esaten zaio legeari). Onetsi zenez geroztik, zenbait aldaketa egin zaizkio 
lege horri eta, hortaz, maizter gisa zer eskubide eta zer betebehar dituzun zehatz-mehatz eza-
gutzeko, alokairu-kontratua sinatzean indarra duen testura jo beharko duzu. Arauaren azken 
aldaketa 2015eko martxoan egin zen eta gidaliburu honetako informazioak oinarri hartu du 
geroztik indarra duen testu hori. 

Alokairuan bizitzea erabakitzean sortzen ahal zaizkizun hainbat zalantza argitzeko erantzunak 
aurkituko dituzu jarraian. 

HASIERATIK HASIKO GARA.
ZER DA ETXEBIZITZA-ERRENTAMENDUKO KONTRATUA?

Agiri bat da eta bertan jasotzen da zer akordio hartu diren oinarritzat alderdi batek (errentatzai-
lea) bere etxebizitzaren erabilera lagatzeko beste alderdi bati (errentaria edo maizterra) halako 
denbora jakin baterako, diru edo errenta adostu bat hartzearen truke. LAU legea aplikagarria 
izan dadin, alokaturiko etxea nagusiki erabili beharko da maizterraren etxebizitza iraunkorraren 
beharra asetzeko. Beraz, kanpo gelditzen dira bestelako erabilera batzuk, hala nola etxe bat 
oporretarako alokatzea edo zure lagunekin lokal bat alokatzea. 

Oro har, errentatzailea etxebizitzaren jabea izan ohi da, baina gerta liteke jabea izan gabe ere 
hura alokatzeko eskubidea izatea (usufruktua duelako, aldez aurreko beste errentamendu bat, 

Aholkua! Ez badakizu kontratua sinatzen duena etxebizitzako jabea ote den, Jabet-
za Erregistroa jo dezakezu, eta bertan argitu. Erregistro bakoitza hiriko eremu bati 
dagokio. Kontsulta egiteko bi bide daude: eskabidea Erregistroan bertan aurkeztuz 
edo online (www.registradores.org). Kontratua sinatzen duena ez bada etxebizitzaren 
jabea, egiaztatu zein den etxea alokatzeko eskubidea ematen dion agiria: daukan 
errentamendu-kontratua; ahalordearen eskritura, etxebizitzaren jabea den enpresak 
emana, etab.
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etab.). Garrantzitsua da ziur jakitea zurekin kontratua errentatzaile gisa sinatzen duen horrek 
hala egiteko ahalmena duela. 

BEHARREZKOA AL DA KONTRATUA IDATZIZ IZATEA?

Ez, ez da beharrezkoa, nahiz eta oso gomendagarria izan idatziz izatea. Alokairu-kontratua hit-
zezkoa izan daitekeen arren, agiri idatzi bat edukitzea eta bertan agertzea bai alderdien datuak 
bai haien arteko akordio guztiak baliagarria izanen da alokairua noiz hasten den finkatzeko 
eta alokairua izan badela frogatzeko, baita oinarri dituen akordioak zein diren ere (errentaren 
zenbatekoa, iraupena...)

ALOKAIRU-KONTRATU BATEAN ZER DATU JASO BEHAR DIRA GUTXIENEZ?

Alokairu-kontratu batek bertan parte hartzen duten bi alderdien identifikazio-datuak eta harre-
manetarako datuak bildu behar ditu, hau da, errentatzailearenak eta maizterrarenak. Horrez 
gain, alokaturiko etxebizitzaren identifikazioa, hitzarturiko iraupena, hasierako errenta eta ados-
turiko gainerako baldintza guztiak. Eta kontraturen bat edo agiriren bat sinatu aurretik, beti-be-
ti-beti, goitik behera eta arreta handiz irakurri behar duzu, ulertzen ez duzun guztia galdetu 
behar duzu, eta informazio guztia bildu.    

ERANSTEN AHAL DITU ERRENTATZAILEAK MAIZTERRAREN KALTERAKO DIREN
BALDINTZAK KONTRATUAN HIRI ERRENTAMENDUEI BURUZKO LEGEAK
DIOENAREN KONTRA?

Jakin behar duzu kontratuan agertzen diren akordioak baliogabetzat jotzen direla eta, hortaz, ez 
dutela ondoriorik izanen baldin eta maizterraren kaltetan aldatzen badute Hiri Errentamenduei 
buruzko Legeak adierazitakoa. Halakoak badira, Hiri Errentamenduei buruzko Legean jasotako 
erregulazio oinarrizkoa aplikatuko da.  

MAIZTER GUZTIEK SINATU BEHAR DUGU KONTRATUA?

Aholkua! Errentamendu-kontratua sinatu aurretik, begiratu eta egiaztatu ongi nola 
dauden etxebizitza eta bertako etxetresna elektriko, altzari eta abar guztiak. Garrantzit-
sua da, halaber, kontuan har dezazun zein den etxebizitzaren efizientzia energetikoaren 
etiketa (ikus ezazu gidaliburu honetan bertan efizientzia energetikoaren ziurtagiria). 
Bestalde, komeni da kontratu nagusiarekin batera eranskin bat sina dezazuen, bertan 
jasoz alokairuaren epea hastean etxebizitzak dituen ondasunen inbentarioa baita 
etxebizitzaren egoera zertan den erakusten duten argazkiak ere. Oso baliagarria 
gerta dakizuke kontratua amaitu eta etxebizitza egoera onean itzultzeko ordua iristen 
zaizunean.



10 · ZURE ETXEAN EDO NIREAN

Hala egitea komeni da beti, arazoak saihestearren. Halere, kontua ezberdina da maizterrak lagun-tal-
de bat edo adiskideak badira, edo ezkontideak edo izatezko bikotea badira. 

Ezkontideak badira, esaterako, errentamendu-kontratua baliozko izanen da ezkontide bakar batek  
sinatuta ere, are alokaturiko etxebizitza hori sinatzailearen ohiko bizitegia ez bada ere. Izan ere, kon-
tratua sinatu duen ezkontideak esaten badu baduela asmoa errentamendua ez berritzeko edo aloka-
turiko etxebizitza uzteko beste ezkontidearen baimena izan gabe, azken horrek alokairuan segitzeko 
eskubidea izanen du errentatzaileari hala esaten badio. 

Dena den, etxebizitza berean elkarrekin bizi zareten lagun-taldea bazarete (ikasle-pisu batean, adibi-
dez), komeni da denok sinatzea kontratua. Soilik lagun batek sinatuko  balu, hark hartuko lituzke bere 
gain errentaren ordainketa eta errentatzailearekiko bete beharreko gainerako beharkizunak, baina 
bere esku izanen luke, halaber, baldintza horiek betetzea ala ez, errentamendua amaitzea, etab. eta 
horrek, jakina, arazoak ekartzen ahal dizkie gainerako maizterrei. 

 

ZER IRAUPEN IZAN DEZAKE ETXEBIZITZAREN ERRENTAMENDU-KONTRATUAK?

Jabeak eta zuk adosten duzuen horixe izanen da alokairuaren iraupena. Eperik adosten ez ba-
duzue,  alokairuaren iraupena urtebetekoa izanen da.

Aurreko hori gorabehera, errentamenduaren iraupena hiru urtetik beheitikoa bada, kontratua 
urteka luzatzeko eskubidea duzu hiru urte egin arte, are jabeak eta zuk iraupen motzagoa adostu 
baduzue ere. 

Aitzitik, ez baduzu kontratua hiru urtera arte luzatu nahi, jabeari kontratua luzatzearen aurka 
zaudela jakinarazi beharko diozu, kontratua edo haren urteko luzapenetako bat amaitu baino 
gutxienez ere 30 egun lehenago.

Horrez gain, kontratuak hiru urte egiten baditu eta ez alderdi bat ez bestea ez bada agertu kon-

Aholkua! Ikasle-pisu baten errentamendu-kontratu batean oso gomendagarria da 
zehatz-mehatz arautzea zer gertatuko den kontratuarekin eta batik bat errentarekin 
maizterretako bat joaten denean, haren ordez beste bat sartuko ote den, etab.

Aholkua! Inguruabar jakin batzuek ez diezaioten kalterik ekarri zure maizter eskubi-
deei, esate baterako, etxebizitza saldu delako edo oinordetzan eman delako titularta-
suna aldatzen bada, komeni da zure kontratua Jabetza Erregistroan inskribatzea.
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tratua amaitzearen alde, kontratua berez luzatuko da beste urtebetez.

MAIZTERRAK AMAITZEN AHAL DU
KONTRATUA AURREIKUSITAKO EPEA BAINO LEHEN?

Bai, baina bi baldintza hauek bete beharko dira: (a) kontratua sinatu zenetik sei hilabete igaro 
izana eta (b) errentatzaileari gutxienez ere hogeita hamar egun lehenagotik adieraztea.

Bestalde, hala egin baino lehen oso ongi irakurri beharra duzu kontratua, zeren Legeak ahalbi-
detzen baitu zuk errentatzaileari kalte-ordain bat ordaindu behar izatea, hitzartutako epea bukat-
zeko zenbat urte falta den, bada hileko errenta bat pagatuz urte bakoitzeko.

ERRENTATZAILEAK AMAITZEN AHAL DU
KONTRATUA AURREIKUSITAKO EPEA BAINO LEHEN?

Bai, baina kasu bakar batean. Errentatzailea derrigorrezko luzapenen aurka ager daiteke 
soil-soilik bi inguruabar hauek gertatzen direnean: (a) kontratua sinatu zenetik urtebete igaro 
izana eta (b) errentatzaileak etxebizitzaren beharra izatea bera edo senide hurbilen bat (ezkonti-
dea, gurasoak, seme-alabak) bertan bizitzeko.

Halakoetan, errentatzaileak etxebizitza noizko behar duen, gutxienez ere bi hilabete lehenagotik 
jakinarazi beharko dio maizterrari, eta hiru hilabeteko epea izanen du etxea okupatzeko. Epe 
horretan errentatzaileak hala egiten ez badu, bi aukera izanen dituzu, inguruabarren arabera: 
zeu itzultzen ahalko zara etxera bertan bizitzera (eta kalte-ordaina hartzen ahalko duzu etxea 
uzteko gastuengatik) edo kalte-ordaina jasotzen ahalko duzu, kontratua bukatzeko zenbat urte 
falta den, bada hileroko errenta bat jasoz hiru urte egin arteko urte bakoitzeko .

ZENBATEKO ALOKAIRUA KOBRATZEN AHAL DIO ERRENTATZAILEAK MAIZTERRARI?

Zuen artean askatasunez finkatzen duzuen horixe izanen da alokairuaren errentaren zenba-
tekoa. Ordainketa nola, non eta zer modutan eginen den ere hitzartzen ahal duzue. Deus ere 
adosten ez baduzue, errenta hilabetekoa izanen da eta hilabete bakoitzaren hasierako zazpi 
egunen barnean ordainduko da. 

Ordaintzeko era ere askatasunez adosten ahal duzue, nahiz eta gomendagarria izan era horrek 
zuri modua ematea frogatzeko  hilabete guztiak ordaindu dituzula. 

Errentatzaileak ordainagiri bat eman beharko dizu eta ordaintzen dituzun kontzeptu guztiak  
agertu beharko dira bertan: errenta, kontribuzioak, gastuak, etab. Beste aukera bat da ordainke-
ta  egiaztatzeko balio duen prozeduraren bat erabiltzea, hala nola bankuko transferentzia. Erren-
tatzaileak ez badizu ordainagiririk edo agiri baliokiderik eman nahi, haren kontura izanen dira 
zure ordainketa frogatu ahal izateko egin behar dituzun gastu guztiak.
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NOLA EGUNERATZEN DA ERRENTA?

Errenta eguneratu ahal izateko, kontratuan hitzartu beharko da berariaz. Horrenbestez, kontra-
tuan ez bada horri buruz ezer adierazi, ez da errenta eguneratuko.

Aitzitik, kontratuan jaso bada errenta eguneratuko dela, horrek esan nahi du bai errentatzaileak 
bai zuk errenta berrikusten ahalko duzuela  kontratua sinatu eta urtebetera, eta hala urtero 
kontratuaren indarraldiak iraun bitartean. Halakoetan, bestalde, alderdi interesdunak beste al-
derdiari idatziz jakinarazi eta hurrengo hilabetean eskatzen ahalko da errenta eguneratua. Jaki-
narazpen hori egiteko aurreko hilekoaren ordainagirian ohar bat idatzi daiteke, esate baterako.
 
Errenta eguneratzeko ohikoena da indizeren bat erabiltzea, hala nola KPIaren bilakaera. Erren-
ta eguneratuko dela hitzartu baduzue baina ez baduzue adostu zer indize aplikatuko zaion, 
Lehiakortasuna Bermatzeko Indizearen urteko aldaketaren arabera eguneratuko da errenta. 
Estatistikako Institutu Nazionalaren webgunean (www.ine.es) bada programa bat errenta au-
tomatikoki kalkulatzen duena IPKaren bilakaeren arabera. Halere, kontratuan hitzartu moduan 
eguneratu beharko duzu errenta. 

ZER BESTE ARRAZOIRENGATIK IGO DEZAKE
ERRENTATZAILEAK HASIERAN HITZARTURIKO ERRENTA?

Kontratuan besterik hitzartu ezean, errentatzaileak errenta igotzen ahalko du etxebizitzan ho-
bekuntzak egiteagatik (igogailua, berokuntza, kontra-leihoak eta halakoak jartzeagatik), betiere 
kontratua hasi zenetik hiru lehen urteak igaro badira. Dena den, halako kasuetan badira legezko 
baldintzatzaile jakin batzuk errenta igoeraren zenbatekoa mugatzen dutenak. 

DERRIGORREZ JARRI BEHAR AL DA KOPURU BAT
FIDANTZATARAKO ETXEBIZITZA ALOKATZEKO KONTRATUETAN?

Bai, fidantza derrigorrezkoa da eta etxebizitza alokatzean errentaren hileroko baten adinakoa 
da. Dena den, errentatzaileek fidantza handiagoa eskatzen dute maiz, dela eskudirutan dela 
banku-abal baten bidez. Kopuru horren bidez bermatu nahi da bete eginen dituzula kontratua 
sinatzean zure gain hartzen dituzun betebeharrak. Errentatzaileak fidantza itzuli beharko dizu 
errentamendu-kontratua bukatutakoan eta etxea adosturiko baldintzetan itzulitakoan. 

Aholkua!  Nahi duzun etxebizitza alokatu ahal izateko errentatzaileak fidantza handi bat 
eskatzen badizu, dela eskudirutan dela banku-abal bidez, zenbateko hori negoziatzeaz 
gain baduzu aukera kostu txikiagoa dakarkizuten beste bide batzuen bitartez eskaint-
zeko berme hori, hala nola alokairu-aseguru baten bitartez.  
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ETXEBIZITZAREN ZER GASTU HARTU BEHARKO DITUT NIRE GAIN?

Garrantzitsua da negoziatzea zer gastu hartuko dituen bere gain alderdi bakoitzak eta gastuen 
zerrenda hori kontratuan sartzea. Hala, beti egonen da argi zuetako nork ordaindu beharko 
dituen Jabeen Erkidegoko gastuak, hiri-kontribuzioa, etab. 

Jabeen Erkidegoko gastuak zure gain izanen badira, kontuan har ezazu gastu horiek bitan bana 
daitezkeela: gastu arruntak (hilero ordaindu beharreko kuota) eta aparteko gastuak (derramak, 
igogailua aldatzeko, fatxada konpontzeko eta abarretarako jarri beharrekoak). Horrenbestez, ez 
dituzu inolaz ere zure gain hartu beharko aparteko gastu horiek, hagitz handiak izan daitezke-eta.

Zure kontura izanen dira etxebizitza bakoitzari dagozkion zerbitzuen gastuak, hala nola ura, 
telefonoa, argia, etab. 

 

NORK EGIN BEHAR DITU ETXEKO KONPONKETAK?

Errentatzaileak beharrezko konponketa guztiak egin behar ditu etxebizitza bizigarri izan dadin 
beti. Zuk, berriz, etxebizitza ongi zaintzeko betebeharra duzu.

Bizigarritasuna bermatzeko obrak egin behar badira, obra horiek jasateko betebeharra duzu, 
oso gogaikarriak izan arren edo haiek iraun bitartean etxea erabiltzerik ez baduzu ere. Halere, 
obrak hogei egun baino gehiago luzatzen badira, errenta jaisten ahalko da ezin erabili dezakezun 
etxeko zatiaren arabera.

Zure kontura izanen dira eguneroko erabiliaren erabiliaren ondorioz egin beharreko konponketa 
txikiak.

MAIZTER GISA, JASAN BEHAR AL DITUT ERRENTATZAILEAK
ETXEBIZITZA HOBETZEKO EGIN NAHI DITUEN LANAK?

Bai, baldin eta hobekuntza-lan horiek ezin badira kontratua bukatu ondotik hasi. Halakoetan, 
errentatzaileak, egin asmo dituen hobekuntza-lanak hasi baino hiru hilabete lehenago, idatziz 
jakinarazi beharko dio maizterrari noiz hasiko diren eta zer kostu izanen duten, aurreikuspenen 
arabera. 

Aholkua! Onartzen baduzu etxebizitzaren gastu orokorrak zure gain hartzea, begiratu 
ongi zenbat diru izan daitekeen, zure aurrekontua behar bezala antolatzeko. Horrega-
tik, garrantzitsua da kontratua sinatu aurretik jakin dezazun zenbatekoak izan ohi diren 
Jabeen Erkidegoaren gastuak, berokuntzakoak...
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Maizterrak, berriz, badu eskubidea errenta jaitsi dakion lanek iraun bitartean, haien ondorioz 
ezin erabili dezakeen etxeko zatiaren arabera, baita kalte-ordaina jasotzeko eskubidea ere, lanek 
ezinbestean ekartzen dizkioten gastuengatik. 

Horrez gain, maizterrak kontratuari uko egiten ahalko dio, hilabeteko epean hobekuntza-lanak 
egiteko asmoa jakinarazten zaionetik, non lanek etxebizitzan eraginik ez duten edo halako eragin 
hutsala duten.
 

EGIN AL DITZAKE MAIZTERRAK BERE KASA LANAK ETXEBIZITZAN?

Har ezazu gogoan etxebizitza erabiltzeko eskubidea baino ez duzula eta, beraz, ezin izanen duzula 
bertan obrarik egin, kontratuan hala aurreikusi ez baduzu edo errentatzaileak baimentzen ez baditu. 

Badira obra batzuk egiten ahalko dituzunak, betiere errentatzaileari jakinarazita, hala nola etxe-
bizitza desgaituek edo hirurogeita hamar urtetik gorakoek erabiltzeko modukoa izateko beha-
rrezkoak direnak. Dena den, aintzat hartu behar duzu errentatzaileak etxebizitza lehengoratzera 
behartzen ahal zaituela kontratua amaitzean. 

ZER GERTA DAITEKE MAIZTERRAK ETXEBIZITZAN OBRAK EGITEN BADITU
ERRENTATZAILEAREN BAIMENA IZAN GABE?

Hala gertatuz gero, errentatzaileak kontratua hautsi dezake eta etxea lehengoratzeko eta obrak 
egin aurretik zegoen bezala uzteko eskatzen ahal dio edo obrak bere horretan geldi daitezen 
onartu, maizterrak eskubiderik ez duela inolako kalte-ordainik jasotzeko. 

KONTRATUAK IRAUN BITARTEAN MAIZTERRA HILEZ GERO, GELDI DAITEKE
BESTE NORBAIT HAREN ORDEZ ETXEBIZITZAN BIZITZEN ERRENTARI GISA?

Bai. Honako hauek geldi daitezke  etxebizitzan haren ordez (lehentasunaren arabera zerrendaturik): 

a) Maizterra hiltzean berarekin bizi zen ezkontidea edo izatezko bikotea.

b) Maizterraren ondorengoak (seme-alabak, bilobak...), hiltzean beraren guraso-aha-
laren edo tutoretzaren mende bazeuden edo azken bi urteetan berarekin bizi ohi ba-
ziren.

d) Maizterraren aurreko ahaideak (gurasoak, aitatxi-amatxiak...) edo anai-arrebak, hil 
aurreko azken bi urteetan berarekin bizi ohi baziren.

e) Aurreko letretan aipatu ez diren pertsonak, betiere % 65eko minusbaliotasuna edo 
handiagoa badute,  hildako maizterraren hirugarren gradurainoko albo-ahaideak badi-
ra eta berarekin bizi badira hil aurreko azken bi urteetan.
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Alokairu-kontratua atxiki nahi duenak, maizterra hil eta hiru hilabeteko epearen barnean, bere 
asmoaren berri jakinarazi beharko dio errentatzaileari, heriotzaren erregistroko egiaztagiria 
erantsiz eta maizter berria nor den esanez. Maizterrarekin zer ahaidetasun duen argitu beharko 
dio eta, behar izanez gero, froga-hastapen bat aurkeztu, subrogaziorako legezko beharkizunak 
betetzen dituela erakusteko. 

Aurreko guztia gorabehera, kontuan hartu behar duzu ezen legeak aukera ematen duela ha-
sierako iraupena hiru urtetik goitikoa duten alokairuetan ezartzeko ez dela subrogaziorako es-
kubiderik izanen maizterra hilez gero, baldin eta heriotza errentamenduaren lehen hiru urte 
horiek igarota gertatzen bada, edo errentamendua hiru urteak igarota amaituko dela heriotza 
lehenagotik gertatuz gero. Zure kontratuan aurreikuspen hori agertzen bada, ez luke indarrik 
izanen azaldu dugun subrogazio-eskubide horrek.

ETA KONTRATUAK IRAUN BITARTEAN BANANTZE JUDIZIALA, DIBORTZIOA, EZKONTZA-
REN DEUSEZTAPENA EDO IZATEZKO BIKOTEAREN HAUSTURA GERTATUZ GERO, ZER?

Etxebizitzaren erabilera bere gain hartzen duen ezkontideak edo izatezko bikotekideak maizte-
rraren tokia hartuko du baldintza beretan. 

Horretarako, etxebizitza erabiltzen segitu nahi duela jakinarazi beharko dio errentatzaileari, be-
har den ebazpen judiziala jakinarazten zaionetik bi hilabeteko epearen barnean, ebazpena bera 
erantsirik. 

ZER GERTATZEN DA JABEAK ETXEA SALDU NAHI BADU
ERRENTAMENDUAK DIRAUEN BITARTEAN?

Errentatzaileak alokaturiko etxebizitza saldu nahi izanez gero, maizterrak hura erosteko lehen-
tasuna izanen du beste balizko erostunen gainetik, betiere ez badio eskubide horri uko egin 
alokairu-kontratuan. 

Hortaz, errentatzaileak etxebizitza saltzea erabaki duela jakinarazi beharko dio maizterrari, eta 
prezioaren eta salmentaren gainerako baldintzen berri eman. Jakinarazpen hori egin eta 30 
eguneko epearen barnean, maizterrak errentatzaileri jakinarazi beharko dio etxebizitza baldintza 
horietan beretan erosi asmo duela (eroslehentasunerako eskubidea/ lehentasunezko erosketa).

Aitzitik, errentatzaileak ez badio maizterrari halako jakinarazpenik egiten edo ez badio informazio 
zuzena helarazten, maizterrak 30 eguneko epea izanen du jabearen eta hirugarrenaren arteko 
salmenta hausteko eta  etxebizitza berak erosteko, salmenta haren baldintza beretan (atzera 
erosteko eskubidea).

ALOKATZEN (BERRALOKATZEN) AHAL DIO MAIZTERRAK ETXEBIZITZAREN
PARTE BAT BESTE INORI?
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Begiratu beharko duzu ea zer dioen zure errentamendu-kontratuak. Ezer aipatzen ez bada, hala 
egiten ahalko duzu, baina errentatzailearen baimen idatzia beharko duzu beti. Baimen hori lort-
zen ez baduzu, jabeak kontratua hausten ahalko du. Gerta liteke, orobat, errentatzaileak zurekin 
hitzartzea berralokatzearen prezioaren zati bat eman edo kopuru jakin bat eman beharko diozu-
la. Nolanahi ere, etxearen zati bat berralokatzeagatik jasotzen duzun dirua ezin izanen da inolaz 
ere izan zuk errentatzaileari etxebizitza osoagatik ordaintzen diozuna baino handiagoa. 

LAGA AHAL DIO MAIZTERRAK BERE ALOKAIRU-KONTRATU OSOA BESTE INORI?

Bai, baina horretarako errentatzailearen baimen idatzia beharko duzu berriz. Kasu horretan, 
zu kontratutik kanpo geldituko zara eta zure ordezkoa izanen da maizter berria zure aurreko 
baldintza berberetan. 

ZERGATIK BALIOGABETU DEZAKE KONTRATUA ERRENTATZAILEAK?

Errentatzaileak honako arrazoiengatik baliogabetzen ahal du errentamendu-kontratua: 

Zure betebeharretako bat betetzen ez baduzu. 
Errenta edo dagokizun beste edozein kopuru ordaintzen ez baduzu.
Fidantza edo haren eguneraketak ematen ez badituzu.
Etxebizitza berralokatzen baduzu errentatzailearen baimenik gabe edo kon-
tratuak horretarako baimenik eman gabe. 
Nahita kalteak eragiten badituzu etxebizitzan edo obrak egiten badituzu 
errentatzailearen baimenik gabe, nahiz eta haren baimena behar. 
Etxebizitzan jarduera gogaikarriak, osasungaitzak, kaltegarriak, arriskutsuak 
edo legez kanpokoak egiten badituzu.
Etxebizitza ez bada ja erabiltzen zure etxebizitza iraunkorra izateko.

ZERGATIK BALIOGABETU DEZAKE KONTRATUA MAIZTERRAK?

Zuk, maizterra zaren aldetik, honako kasu hauetan baliogabetzen ahal duzu kontratua: 

Errentatzaileak bere betebeharretako bat betetzen ez badu. 
Errentatzaileak ez baditu behar diren konponketak egiten etxea bizigarri izan 
dadin. 
Errentatzaileak etxebizitzaren erabilera endredatzen badizu dela izatez dela 
zuzenbidez. 

2.2. BABES MOTAREN BATI ATXIKITAKO ETXEBIZITZEN ALOKAIRUA

Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE) legezko beharkizun jakin batzuk betetzen dituen etxebizitza 
da eta, horregatik, behar den sailkapena eskuratzen du, babes publikoko araubide bati heltzeko 
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aukera ematen diona. Babes ofizialeko etxebizitzaren erabilerak honako hauek dira: salmenta, 
alokairua, erosteko aukera dakarren alokairua edo erabileraren lagapena. Araubide horietarako 
edozeini heltzeko, ezinbestekoa da beharkizun jakin batzuk betetzea eta berariazko prozedura 
bati jarraitzea, gidaliburu honen beste atal batean argitzen den bezalaxe.

ALOKATZEN AHAL DA BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZA BAT?

Azaldu berri dugun bezala, Babes Ofizialeko Etxebizitzak alokatu egin daitezke baldin eta be-
harkizun ekonomiko jakin batzuk betetzen badira eta Etxebizitza Departamenduari errentamen-
du-kontratua jakinarazten bazaio, legezko beharkizun guztiak egiaztatu eta kontrolatu daitezen. 
Departamentuak berak egiten du kontratua alokairua partikularren artean denean. Informazioa 
esteka honetan duzue ikusgai: https://www.navarra.es/home_eu/Temas/Vivienda/Ciudadanos/
Alquiler/Alquiler+de+vivienda+protegida/Alquiler+entre+particulares/.

NASUVINSA da gai horren kudeaketaz eta tramitazioaz  arduratzen den entitatea (www.nasuvin-
sa.es) eta, zerbitzu horrez gain, badu etxebizitza partikularrak alokatzeko poltsa bat; etxebizitza 
horiek, babes ofizialekoak izan gabe ere, berme eta prezio berezietan alokatzen dira (argibi-
de gehiago: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D7610D30-570E-41EB-AA94-F76CA9EF-
20DC/369465/InformaciónPropietariosBolsaAlquilerENERO2019.pdf).

Alokagai diren etxebizitza babestuetan  errentaren  prezioak muga bat duenez, prezioa txikiagoa 
izaten da merkatu libreko etxebizitzen alokairuetan ordaintzen dena baino. Bestalde, maizterrak 
diru-laguntza bat ere jaso dezake eta horrek errentaren prezioa txikitzen du. Etxebizitza babes-
tuaren errentaren prezioaren txikiagotze hori maizterrak dituen diru-sarreren  araberakoa izanen 
da. Horrenbestez, errenta txikiagoak dituzten maizterrak dira diru-laguntza publiko handiagoa 
izateko eskubidea dutenak. 

Gaur egun, Babes Ofizialeko Etxebizitzak dira alokatzeko erabil daitezkeen etxebizitza  babestu 
bakarrak. Etxebizitza horien azalera 90 metro karratu ingurukoa izan ohi da (120 metro karra-
tukoak, familia ugariendako direnak). Prezio Tasatuko Etxebizitzaren sailkapena duten etxebizit-
zak ezin dira alokatzeko erabili 2010. urteaz geroztik. 

Alokairu horri buruzko jakingarri nagusiak kontatuko dizkizugu orain: 

2.2.1 BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN ALOKAIRUA
PARTIKULARREN ARTEAN

Babes Ofizialeko Etxebizitza baten onuradunak ezin badu bere betebeharra bete eta etxe horre-
tan bizi, alokairuak aukera ematen dio etxe horren esleipenerako eskubidea ez galtzeko. Halere, 
BOE bat alokatzeko beharkizun jakin batzuk bete behar dira, eta zenbait tramite egin. 

Hala, etxebizitza babestuko maizterra izan nahi duenak: 
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IPREMa (askotarako errenta-adierazle publikoa) halako 6,5 baino diru-sa-
rrera txikiagoak izan behar ditu, errentamendu-kontratuaren aurreko ekitaldi 
fiskalean.
Ez maizterra ez haren familia unitateko ezein kide ezin dira beste etxebizitza 
baten edo etxebizitza zati baten jabeak izan, ezta inongo erabilera eskubi-
derik izan ere, non etxebizitza hura desegokia ez den eta Nafarroako Gober-
nuari edo NASUVINSAri eskaintzen ez zaion.

Bestetik, gehieneko errenta ezin da izan legez ezarritako moduluaren prezioa baino handiagoa. 
Esteka honetan prezio hori kalkula dezakezu eta gaiari buruzko argibide gehiago lortu: https://
administracionelectronica.navarra.es/censovivienda/calculadoraprecios.aspx.

Bestalde, aintzat hartu beharra dago, garrantzitsua da-eta, ezen etxebizitza alokatzen dizunak 
hura erosteko diru-laguntzaren bat lortu izan bazuen, diru-laguntza hori itzuli beharko duela be-
hin betiko kalifikazioaren ondoko lehen bost urtean alokatzen badizu. Diru-laguntza hori, gaine-
ra, itzuli beharko da Nafarroako Gobernuari kontratua jakinarazi baino lehen, jakinarazpen horri 
diru-laguntza itzuli izanaren egiaztagiria erantsi beharko zaiolako sinatzekoa den kontratuarekin 
batera. 

Esteka honetan duzu horri buruzko informazio guztia, baita agirietarako ereduak ere: http://
www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Alquiler/Alquiler+de+vivienda+prote-
gida/Alquiler+entre+particulares/

2.2.2. BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN POLTSA PUBLIKOA ALOKAIRURAKO

Salmentarako BOEak dauden bezala, badira babes ofizialeko beste etxebizitza batzuk alokairu-
rako. Etxebizitza horiek eskuratzeko bete beharreko beharkizunak eskatzaileak eta haren familia 
unitateko kide guztiek bete beharko dituzte. 

Azaldu den moduan, etxebizitza mota horiek mugatua dute errenta-prezioa, merkatu libreko 
etxebizitzarena baino txikiagoa baita. Bestalde, maizterrak diru-laguntza bat ere jaso dezake eta 
horrek errentaren prezioa txikitzen du. Txikiagotze hori kalkulatzeko maizterrak dituen diru-sa-
rrerak hartzen dira kontuan: diru-sarrerak zenbat eta txikiago, diru-laguntza handiagoa. 

Honako hauek dira babes ofizialeko etxebizitza bat alokairuan eskuratzeko beharkizunak:

Etxebizitza Babestuaren Eskatzaileen Zentsuan izena emana egotea.
Etxebizitza bizitegi ohikoa eta iraunkorra izateko erabiltzea.
Ekonomia-ahalmenari dagozkion beharkizun hauek betetzea: http://www.
navarra.es/home_eu/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Resuelve+tus+dudas/Al-
quiler/Requisitos+de+acceso/cuales+son+los+requisitos+economicos.htm
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Beste etxebizitza baten jabea ez izatea edo hura erabiltzeko eskubideren 
bat ez izatea, non ez den etxebizitza desegoki bat Nafarroako Gobernuari 
eskaini zaiona.
Azken bost urteotan saldu edo dohaintzan eman ez izana beste etxebizitza 
baten jabetza edo hura erabiltzeko eskubidea, non eskualdaketa horrek ez 
duen sortu 90.000 eurotik gotiko diru-sarrerarik.
Bestalde, eskatzaileak egoitza-baimena izan beharko du, eta Nafarroako 
udalerriren batean erroldatua egon. 

Bederatzi udalerri atxiki zaizkio jada alokairurako poltsa publikoaren programari: Lizarra, Bera, 
Baztan, Tutera, Barañain, Zangoza, Antsoain, Berriozar eta Burlata. Halaber, zuzeneko diru-la-
guntzak (hiru errenta-hiruhilekoren baliokideak) ematen dizkie etxebizitzak alokairurako poltsa 
publikoaren programari uzten dizkioten jabeei (Nasuvinsak kudeatzen du programa).

ZER DA ESKATZAILEEN ZENTSUA?

Ikusi dugun bezala, etxebizitza babestu bat alokairuan hartzeko beharkizunetako bat da eskat-
zaileen zentsuan izena emanda egotea. Erregistro bakarra da eta Foru Komunitatean etxebizitza 
babestu bat eskuratu nahi duten guztiek eman behar dute bertan izena, bai sustatzaile publikoek 
bai pribatuek. 

Zentsuak eskatzailea barematzeko sistema bat du, etxebizitzak hiru hilean behin esleitzeko balio 
duena: martxoaren 1ean, ekainaren 1ean, irailaren 1ean eta abenduaren 1ean.  

Esteka honetan dituzu argibide guztiak: http://www.navarra.es/home_eu/Temas/Vivienda/Ciu-
dadanos/Censo+de+vivienda/Que+es+el+censo/

Zentsuan izena emateko bi bide dituzu: telematikoki edo bulegoetara joz. Bi urteko iraupena 
du. Hemen ikus dezakezu zertan datzan prozedura: http://www.navarra.es/home_eu/Temas/
Vivienda/Ciudadanos/Censo+de+vivienda/Pasos+para+inscribirse/

BA AL DA BABES OFIZIALEKOAK EZ DIREN 
ETXEBIZITZA PUBLIKOEN POLTSAREN BAT?

Bai. Alokairu-poltsa bat dago, eta bai merkatu librekoak, bai etxebizitzak babestuak (Etxebizitza 
Departamentuaren huste-baimena lortu badute aldez aurretik) sartu daitezke. Nafarroako Go-
bernuak bitartekari-lanak egiten ditu partikularrek beren etxebizitza hutsak, hainbat baldintza 
beteta, alokatu nahi dituztenean. 

Zerbitzu horren bidez hutsik dauden etxebizitza erabiliak higiezinen merkatura sartu nahi dira, 
betiere beharkizun batzuk betez gero. Horrez gain, neurrizko prezioetan alokatzen ahal diren 
etxebizitzen parke publikoa sortzen da hola. 
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2.3. OHIKO ETXEBIZITZARAKO EZ DIREN ALOKAIRUAK:
SASOIKOAK, GELAKAKOAK, LOKALAK

Gidaliburuak azaltzen du zer bide dituzten partikularrek etxebizitza bizitegirako erabiltzeko, 
alokairuan (gazteentzako lokalei zuzendutako atal laburra izan ezik).  Horregatik, gidaliburuak ez 
du hartzen merkataritza-erabilera helburu duten lokalen alokairuari buruzko ezer.   

ZER ALDE DAGO ETXEBIZITZAREN ALOKAIRUAREN
ETA SASOIKO ALOKAIRUAREN ARTEAN?

Etxebizitza alokatzeko kontratuak norbaiten ohiko bizitegi iraunkorrerako beharra asetzen du, 
eta sasoiko alokairuak, ordea, aldi baterako etxebizitza bat izateko beharra, holakoak izanik, 
adibidez, oporretarako etxebizitzen alokairuak edo ohiko bizitegi iraunkorra bihurtuko ez den 
tokiren batean bolada bat igarotzeko alokatzen diren etxebizitzak. Hortaz, alderdien eskubideak 
eta betebeharrak ez dira izanen ohiko etxebizitza alokatzean dituzten horiexek.

Kontratuaren iraupena da alderik garrantzitsuena, izan ere, ohiko etxebizitza alokatzeko ezartzen 
direnak baino laburragoa da. Egiaz, oporretarako alokairuetarako ez ezik, kontratu mota hori 
ikasleendako pisuak alokatzeko orduan ere erabiltzen da, ikasturteko hilabeteetarako bakarrik 
alokatzen direnean. 

ZER HARTU BEHARKO DUT KONTUAN GELA BAT ALOKATU NAHI BADUT?

Gela baten alokairua ez dago ohiko etxebizitzaren alokairuak barne hartzen dituen kasuen ar-
tean, etxebizitzaren zati bat baizik ez delako alokatzen. Gela bat alokatzen baduzu, garrantzitsua 
da zeuk ere sinatzea etxebizitza alokatzeko kontratua edo ziur jakitea gela alokatzen dizun ho-
rrek baduela hala egiteko baimena. 

Kontratu horiek ez daude Hiri Errentamenduei buruzko Legearen araupean: Kode Zibilak araut-
zen ditu eta maizterraren bermeak txikiagoak dira. Kontratuaren iraupena, esate baterako, alder-
dien artean adostuko da eta jabeak ez du nahitaez iraunaldia luzatu beharrik. Kontratuan alokai-
ruaren hasiera eta amaiera egunak zehaztuko dira, errentaren zenbatekoa, ordainketa-modua 
eta zein izanen den alokairuan hartuko den gela. Garrantzitsua da jakitea maizterrak ezin izanen 
duela gela berralokatu, debekatua dago-eta. 
 

ETA LAGUNEKIN BATERA LOKAL BAT ALOKATU NAHI BADUT?

Etxebizitzaren alokairuaren erregulaziotik kanpo dago lokalen alokairua etxabe, gela edo pipero-
tarako erabiltzearren, lokalaren erabilera ez baita bizitegitarako. Arlo horretan, Hiri Errentamen-
duei buruzko Legeak alderdiei askatasuna aitortzen die bai kontratuaren iraupena bai aplikatuko 
diren gainerako itunak adosteko. Bestalde, errentamendu horiek badute beste ezaugarri bat, 
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izan ere fidantza bi hileko errentaren adinakoa da.

Hartu ezazue kontuan kontratuaren sinatzaileak izanen zaretela ordaintzera behartuak zaude-
tenak eta lokalean gertatzen denaren erantzuleak. Komeni zaizue aseguru bat izan dezazuen, 
jendeari edo lokalari etortzen ahal zaizkien kalteak estaltzeko, eta halako lokalen gaineko arau 
administratiboak bete ditzazuen. Hemen duzue halakoak arautzen dituzten ordenantzen zerren-
dak: (Udalekin zehaztu behar da oraindik. Informazioa eskatu da).

2.4. ETXEEN ERABILERAREN LAGAPENA.
ETXEBIZITZAK PREKARIOAN.

ERABIL DAITEKE ETXEBIZITZA BAT PREZIORIK ORDAINDU GABE?

Bai, jabeak edo etxebizitzaren gaineko erabakimena duenak hala onartzen badu. Halakoetan, 
etxebizitzaren erabilera doan edo prekarioan lagatzen da. Komeni da akordio hori idatziz jasot-
zea; maizenik, zure gain hartu beharko dituzu zenbait gastu. Horrez gain, jabeak edo etxebizit-
zaren gaineko erabakimena duenak noiznahi jo dezake amaitutzat egoera hori, arrazoi justifika-
turen bat izan beharrik gabe. 

2.5. EROSTEKO AUKERA DAKARREN ALOKAIRUA

BA AL DA MODUREN BAT ORDAINDUTAKO ERRENTA SALMENTA-PREZIOARI
DESKONTATZEKO GERO ETXEBIZITZA EROSTEN BADA?

Bai, erosteko aukera dakarren alokairuaren kontratuan berariaz hala hitzartzen baduzu. Etxebi-
zitza bat erosteko zailtasunak direla-eta, kontratu mota hori aukera ona izan daiteke. Egia esan, 
kontratu mistoa da (alokairukoa eta erosketakoa) eta ez du legezko erregulazio berariazkorik. 
Epe jakin bat igarota etxebizitza erosteko aukera ematen du eta baita, bi alderdiak ados egonez 
gero, epe horretan ordaindutako kopuruak, osorik edo hein batean, salmenta-prezioari deskon-
tatzeko aukera ere. 

Kontratu horiek oso konplexuak direnez, hagitz garrantzitsua da agiri idatzi batean ongi finkatzea 
zein diren etxebizitza erosteko baldintzak eta hitzarmenak. Agiri horretan garbi azalduko dira 
kontuan hartu beharreko gai guztiak, hala nola: etxebizitzaren salmenta-prezioa; zein epetan 
erabiltzen ahal den etxea erosteko aukera;  alokairuagatik ordaindutako kopuruak salmen-
ta-prezioari deskontatuko zaizkion, osorik edo hein batean, etab. Oso gomendagarria da, hala-
ber, kontratu hori eskritura publikoan jasotzea eta Jabetza Erregistroan inskribatzea.



22 · ZURE ETXEAN EDO NIREAN

2.6. ETA ZERGEI DAGOKIENEZ?

%15 kendu dezakezu (1.200 € urteko, gehienez) ohiko etxebizitza alokatzeagatik ordaintzen 
duzun dirutik, baldin eta:

Zure errentak (salbuetsiak kanpo) ez badira 30.000 €-tik gorakoak (60.000 
€-tik gorakoak familia-unitatearen baterako aukeraren kasuan). 
Alokairurako ordaindutako dirua dagozkizun urteko errenten (salbuetsiak 
kanpo) %10etik gorakoa bada. Baterako aitorpena egiten baduzu, fami-
lia-unitatearen kide guztiek lortutako errentei aplikatzen bazaie muga.   
Errentamendu-kontratua eta ordainagiriak aurkeztuta frogatzen baduzu. 
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3. …EDO NIREAN
3.1. ETXEBIZITZA EROSTEA

ZEIN DIRA URRATS GOMENDAGARRIAK ETXEBIZITZA EROSI AURRETIK?

Lehenik eta behin, ongi pentsatu behar duzu zer etxe mota erosi nahi duzun, zer tokitan bizi nahi 
duzun eta zer-nolakoak diren prezioak. Bestalde, beti komeni da zenbait etxebizitza ikus dezazun 
deus ere erabaki baino lehen eta ongi begiratu dezazun zer egoeratan dagoen dena (leihoak, 
ateak, berokuntza, etxea zein aldetara begira dagoen...). Ez izan lotsarik eta joan zaitez etxea 
ikustera zuk behar bezainbeste bider. Azken batean, hantxe biziko zara. 

Alderdi juridikoei dagokienez, salerosketa zuzenean partikularren artean egin daiteke edo bi-
tartekari baten bidez, higiezinen agentzia baten bidez, esaterako. Nolanahi ere, zuk zeuk balio 
handiko informazioa lor dezakezu:

Jabetza Erregistroan galdetu dezakezu eta erregistroko ohar soila eskatu 
jakiteko ea saltzailea etxebizitzaren benetako jabea ote den (ordezkaria izan 
daiteke, edo etxebizitza beste senide batzuekin parteka dezake, esaterako, 
eta hala bada guztien adostasuna beharko duzu), baita etxebizitza kargarik 
edo maizterrik duen ere. Batzuetan kontua izaten da etxebizitza saltzen di-
zunak hipoteka eskatu zuela hura erostean. Baliteke hipoteka hori erabat 
ordainduta egotea, nahiz eta erregistroan  hipotekaren inskripzioa agertu  
oraindik, inork ez duelako deuseztatu (ezabatu). Beste batzuetan, gerta liteke 
erabat ordainduta ez egotea oraingo saltzaileak etxea erostean eskatu zuen 
hipoteka-mailegua. Etxebizitza kargarik gabe eskualdatzeko zuri,  inskripzio 
hori ezabatuta egon behar da eta horrek tramitazio jakin bat eta kostu batzuk 
dakartza, saltzaileak bere gain hartu beharrekoak. 
Bestalde, higiezinaren lehen inskripzioaren ohar soila eska dezakezu zen-

Aholkua!  Gaur egun, inoiz baino errazagoa da jakitea zer etxebizitza dagoen salgai 
halako toki jakin batean eta zer preziotan saltzen diren. Izan ere, higiezinen agentzien 
iragarki, erakusleiho eta gisakoez gain, gaur egun badira, halaber, webgune asko 
aukera ematen dutenak erraz eta azkar begiratzeko zer-nolakoa den etxebizitzen 
eskaintza toki horretan, zer prezio eskatzen dituzten, etab.
Informazio horri guztiari esker, modua izanen duzu jakiteko nolakoak diren etxebizitzen 
merkatu-prezioak tokien arabera, zenbat logela dituzten eta abar, eta hori oso baliaga-
rria izanen zaizu saltzaileekin prezioa negoziatzerakoan.
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bait alderdi egiaztatzeko, hala nola etxebizitzari eragiten ahal dion mugaren 
bat ote dagoen egiaztatzeko (esaterako, bide-zorra edo argi-zortasuna), zein 
diren erkidegoko arauak edo gastu amankomunetako partaidetza-ehune-
koak (haien gainean kalkulatuko baitira zure etxebizitzari dagokion ehune-
koa gastu amankomunak ordaintzean,  eskailerak edo teilatua konpontzean, 
esaterako). 
Azkenik, interesgarria ere bada ahalik eta ongien jakin ditzazun orain azal-
duko dizkizugun kontu hauei buruzko xehetasun guztiak: efizientzia energe-
tikoaren etiketa, bizigarritasun-zedula, Jabeen Erkidegoa, etab.

ZER DA ETXEBIZITZAREN EFIZIENTZIA ENERGETIKOAREN ETIKETA?

Saldu edo lau hilabete baino gehiagoz alokatu nahi den etxebizitza orok  izan behar du Efizientzia 
Energetikoaren Ziurtagiria, eta jabea da hura eskuratzeko ardura duena. Ziurtagiri hori lortzeko, 
jabeak teknikari baimendu bat aukeratu beharko du (aparejadorea, arkitektoa, ingeniaria), etxe-
bizitza aztertu dezan: leihoak, berokuntza, ur beroa... Prezioen tarifa ofizialik ez dagoenez, ongi 
dago merkatuan dauden prezioak alderatzea.  

Efizientzia Energetikoaren Ziurtagiria efizientzia energetikoaren etiketaren bitartez erakusten da 
eta bertan azaltzen da etxebizitzaren kalifikazioa. Kalifikazio handiena A da (etxebizitza ener-
getikoki hagitz eraginkorra dela zehazten du letra horrek eta, beraz, energia aurrezko modua 
emanen dizula) eta txikiena, berriz, G (horrek esan nahi du etxeak eraginkortasunik batere ez 
duela energiari begira eta, beraz, energia asko kontsumituko duela).

ETA BIZIGARRITASUN-ZEDULA?

Bizigarritasun-zedulak egiaztatzen du etxebizitzak bete egiten dituela bertan bizitzeko behar 
diren baldintza guztiak (hau da, etxebizitza batek bete beharreko osasungarritasun, higiene eta 
sendotasun baldintzak betetzen dituela).

Bizigarritasun-zedula oso agiri garrantzitsua da beharrezkoa delako etxebizitza saldu edo alokat-
zeko eta baita argindar, ur edo gasaren alta egiteko. 

Horregatik guztiagatik, funtsezkoa da saltzaileari etxearen zedula eskatzea etxebizitza erosi au-
rretik. Saltzaileak ez badizu frogatzen badaukala zedula hori, Udalean edo Nafarroako Gober-
nuaren Etxebizitza Zerbitzuan galdetu beharko duzu zer egoeratan dagoen etxea, eta egoera 
erregularizatu beharko duzu. 

ZER HARTU BEHAR DUT KONTUAN ETXEBIZITZAREN JABEEN ERKIDEGOARI BURUZ?

Etxebizitza erosi aurretik komeni zaizu Jabeen Erkidegoari galdetzea ea zein diren erkidego-kuo-
ten zenbatekoak, jakin ahal izateko zer kopuru ordaindu beharko duzun hilabetero etxebizitzaren 
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jabea bilakatzen zarenean. 

Garrantzitsua da, halaber, etxebizitza erosi aurretik jakin dezazun ea saltzaileak egunean ote 
dituen Erkidegoari egin beharreko ordainketa guztiak edo dirurik zor ote dion, zeren, zorrik ego-
nez gero, Erkidegoak zuri eskatzen ahalko dizu ordaintzeko (zehazki, etxebizitza erosten duzun 
urteari dagokion zorra ordaintzeko eskatzen ahal dizu, baita aurreko hiru urtekoena ere, baldin 
eta saltzaileak ordaintzeke balitu).

Horregatik, errazago izan dakizun jakitea saltzaileak Erkidegoari dirurik zor dion ala ez, Jabetza 
Horizontalari buruzko egungo legearen arabera ezinbestekoa da saltzaileak, salerosketa-eskri-
tura notarioaren aurrean sinatzean, ziurtagiri bat ekar dezan adieraziz egunean dituela Jabeen 
Erkidegoari ordaindu beharreko kopuruak edo, hala ez bada, zehaztuz zein den bere zorraren 
zenbatekoa. 

Kontu handi-handiz ibil zaitez saltzaileak ziurtagiria lortzerik izan ez duela esaten badizu eta 
salerosketa-eskritura sinatzean hura eskatzeari uko egiteko galdegiten badizu. Kasu egiten ba-
diozu ez duzu segurutik jakinen Jabeen Erkidegoarekin zorretan dagoen ala ez, eta gerta liteke, 
lehen aipatu dugun bezala, erkidegoak azkenean zuri eskatzea zor horien ordainketa. Horregatik, 
eska ezazu beti ziurtagiri hori. 

ZER DA ETXEBIZITZAREN GAINBALIOA?

Gainbalio edo udal gainbalioa deitu ohi dugun hori, berez, udal zerga bat da, Hirilurren Balio 
Igoeraren gaineko Zerga izenekoa. Zerga horren bitartez  lurraren balioaren gorakada ordaintzen 
da, saltzaileak etxebizitza erosi zuenetik zuri orain saldu arteko igoera, alegia. Higiezina non 
dagoen, bartako Udaletxean galde dezakezu jakiteko zenbatekoa izan den igoera hori. 
Legearen arabera, saltzaileak ordaindu behar du zerga hori; Nafarroan, ordea, sarritan adosten 
da erosleak har dezala bere gain; beraz, horra negoziatu beharreko beste kontu bat.

Aholkua! Gerta liteke ezen, zuk etxea erosi aurretik, eraikinean halako obra garrantzit-
su batzuk egiteko asmoaz mintzatu izana Jabeen Erkidegoan (esate baterako, fatxada, 
teilatua edo ataria berritzea, igogailua jartzea edo oraingoa ordeztea, etab.) eta are 
obra horiei ekiteko erabakiak hartuak egotea jada. Logikoa denez, etxebizitza erosten 
baduzu, zuk ordaindu beharko duzu obra horietan etxebizitzari dagokion zatia; hortaz, 
hagitz garrantzitsua da etxea erosi aurretik ongi jakin dezazun ea aurreikusi gabeko 
derramarik edo gastu handirik ere ordaindu beharko duzun. Horretarako gure aholkua 
da hala erresen-kontratuan, halakorik balego, nola salerosketaren eskritura publikoan, 
saltzaileak adieraz dezala aurreikusita dagoen ala ez eraikuntzan obrak egitea.
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Hala ere, kontuan hartu behar dituzu Konstituzio Auzitegiak gai horri buruz emandako azken 
epaiak; izan ere, ezarri du ez dela beharrezkoa zerga hori ordaintzea etxebizitzaren salmentak 
onurarik sortu ez badu, hau da,  salmenta-prezioa aurreko eskualdaketan ordaindutakoa baino 
txikiagoa izan bada. Kasu horietan gainbaliorik izan ez denez, ez da ezer ordaindu behar, auzite-
giak ezarri duelako ez dela legala zerga bat ordainaraztea etekinik sortu ez bada.    

Atzeraeraginezko ondorioak ditu horrek, hots, ez dagokio bakarrik etorkizunean egin litekeen 
erosketa bati (erosketak etekinik sortzen ez badu), baizik eta iraganean beharrik gabe ordain 
zitezkeen gainbalioei (itzultzeko eska dezakezu, eskubidea preskribatu ez bada). 

Beharrik gabe ordaindutakoa erreklamatzeko, idatzi bat aurkeztu beharko duzu gainbalioaren 
gaineko zerga kobratu duen udalean.  Egoera zuzentzeko eta beharrik gabe ordaindutako dirua 
itzultzeko eskatu behar duzu idatzian. Erosi duzun etxebizitzaren hasierako erosketa-prezioa, 
erosketaren prezioa eta ordaindutako zenbatekoa jaso beharko dituzu erreklamazioan. Horrez 
gain, frogagiriak aurkeztu beharko dituzu: eskritura publikoak, gainbalioa ordaindu izanaren 
egiaztagiriak eta abar). Horrela, bide administratiboa hasten da. Erreklamazioa onartzen duen 
ala ez esan beharko du Udalak, eta bide administratiboa agortu arte har ditzakeen ebazpenen 
aurka aurkez daitezkeen errekurtsoen berri eman beharko liguke.  Agortutakoan, eta eskatu-
takoa aintzat hartu ez badu, bide judizialera jo beharko duzu. 

ZENBATEKOAK IZANEN DIRA NOTARIO ETA
ZERGA GASTUAK ETXEBIZITZA EROSTEN BADUT?

Etxebizitza bat erosteko gastu horiek, gutxi gorabehera, etxebizitzaren prezioaren %10ekoak 
izaten dira. Etxebizitza berria bada, dagokion BEZa ordaindu behar da (%10) eta, horrekin ba-
tera, Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga ere bai (%1, gutxi gorabehera). Etxebizitza 
erabilia bada, aldiz, Ondare Eskualdaketen gaineko Zerga ordaindu beharra dago (%6koa) eta 
baita Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga ere (%1, gutxi gorabehera).  Kopuru horiei 
notario-eskrituraren kostua erantsi beharko dizkiozu, baita jabetza erregistroan inskribatzeko 
kostua ere. Nafarroako Katastroaren webgunean kalkula dezakezu zein den zure etxebizitzaren 
balioa behar diren zergei begira. Nafarroako katastroaren webgunean, zure etxebizitzaren balioa 
jakin dezakezu, eta zergak kalkulatu ere, Valoración de inmuebles izeneko atalean dagoen apli-
kazio baten bidez: (https://catastro.navarra.es/).

Bestalde, salerosketarekin batera hipoteka-mailegu bat sinatzen baduzu, mailegu horri dagoz-
kion zergak eta gastuak ere ordaindu beharko dituzu, gidaliburu honetan maileguei buruzko 
atalean zehaztutako horiexek, alegia.

NORK ORDAINDU BEHAR DITU ETXEBIZITZAREN
 SALEROSKETAREN GASTUAK ETA ZERGAK?
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Legeek esan arren nork zer gastu eta zerga ordaindu behar dituen etxebizitza baten saleroske-
tan, sarritan bi alderdiren arteko negoziaketan finkatzen da nork ordainduko duen zein.
Aurreko ataletan adierazi dugun bezalaxe, negoziaketa horietan honako gastu eta zerga hauei 
buruz jarduten da zehazki:

Notario gastuak eta Jabetza Erregistroko inskripziokoak.
Salerosketaren gaineko zergak: BEZa ala  Ondare Eskualdaketen Zerga, ka-
suan-kasuan, eta  Egintza Juridiko Dokumentatuen Zerga.
Udal gainbalioa (ordaindu behar ez den kasuetan izan ezik, lehen azaldu 
bezala). 

Negoziaketa bat denez, kasu bakoitza ezberdina da eta, hartu-eman horretan duzun indarra 
nolakoa, halakoa izanen da akordioa. Honatx aukerarik ohikoenak

Ordainketa saltzailearen gain gelditzea.
Ordainketa eroslearen gain gelditzea.
Ordainketa erdibana egitea.
Gastuak legearen arabera ordain daitezen, hots, nork bere gastuak eta zer-
gak ordaintzea, unean uneko araudiaren arabera.

Horrez gain, kontuan hartu behar da justizia-auzitegiek arestian emandako ebazpen batzuek irizpi-
de horiek aldatzen dituztela. Kasu jakinetan emandako epaiak dira, ordea, beste kasu batzuekiko 
analogiaz edo inguruabarrak antzekoak zirelako, emandakoak, eta ez dira automatikoki aplikat-
zekoak. Ez dagoenez bete beharreko legerik, litekeena da gure erreklamazioak aintzat ez hartzea 
hasieran; auzitegietara jo beharko dugu orduan, aipatu analogia argudiatuta, gure eskubideen 
defentsan. 

Epai horien arabera, gure kasuari dagokigunez, kontsumitzaileek ez dute zertan ordaindu hipoteka 
eratzeak ekarritako gastuetako batzuk. Gainbalioarekin bezala (ikusi goian), kontzeptu horiengatik 
ordaindutako dirua erreklamatzeko aukera ematen dute epaiek, baldin eta horretarako eskubidea 
preskribatu ez bada. 

ZER GASTU DIRA?

Auzitegi Gorenaren 2015eko abenduaren 23ko epaia da aipatutako erreklamazioen oinarria. 
Izan ere, abusuzkotzat jo zituen bi bankuk bezeroak hipoteka formalizatzeko gastu guztiak or-
daintzera behartzen zituzten klausulak, bankuek dutelako hipoteka-eskritura formalizatzeko 
eta jabetza-erregistroan inskribatzeko interesa.   Geroztik, jarrera horren aldeko -eta kontrako- 
epaiak eman dituzte entzutegiek eta lehen instantziako epaitegiek.  

Egun, honako gastu hauek itzultzeko eskatzen ari dira: notaritza, jabetza-erregistroa, gestoria 
(bankuak ezarri balu) eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga. Ez dago erregela finko-
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rik kasu guztietarako, baina kalkulatzen da hipoteka-mailegu osoaren % 2,5 eta % 3 bitartekoak 
direla gastu horiek (3.000 € inguru 150.00 €-ko hipoteka batean).

 NOR JOAN DAITEKE?

Hasiera batean, hipoteka bat ordaintzen ari diren edo duela lau urte ordaintzen bukatu zuten 
pertsonek (eta ez enpresek) egin dezakete erreklamazioa.  Berdin du, gainera, ohiko etxebizitza-
rena ala bigarren edo hirugarren etxebizitzarena den hipoteka.   Hasteko, bankuko bezeroaren 
defendatzailearengana jo behar da, eta erreklamazioa eman. Aintzat hartzen ez badu edo emait-
zak ez bagaitu asebetetzen, auzitegietara jo beharko dugu.  

Lau urteko epea dago erreklamatzeko: 2015eko abendutik (orduan eman baitzen epaia) 2019ko 
abenduaren 24ra, zehazki. Hipoteka jada ordaindu dutenen kasuan, luzeagoa da epea, epaia 
eman eta lehenagoko lau urteak ere hartzen baititu, hau da, 2011ko abenduaren 23tik aurrera.  

Dokumentu hauek dira beharrezkoak erreklamatu ahal izateko: 

Hipotekaren eskritura.
Notarioaren faktura.
Erregistratzailearen faktura.
Egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren ordainketa-gutuna (600 
eredua).

ZER DA ERRESERBA-KONTRATUA EDO ERRESEN KONTRATUA?

Maiz, salerosketaren eskritura publikoa sinatu aurretik, saltzaileak eta erosleak kontratu pribatu 
bat sinatzen dute, erreserba-kontratua edo erresen kontratua deitu ohi dena.

Kontratu hori sinatzean, erosleak eta saltzaileak etxebizitza erosiko eta salduko dutela hitzema-
ten dute, hurrenez hurren, eta epe bat ezartzen da salerosketaren eskritura publikoa sinatzeko.
Hala, erosleak bankura jo dezake etxebizitza erosteko behar duen finantzaketa eskatzera edo 
gastuak egiten has daiteke (tasazioa, etab) jakinik etxebizitza horren erreserba sinatu duela ja.

Hagitz garrantzitsua da kontratu horretan ezarrita egotea etxebizitza eskualdatuko dela kargarik, 
errentamendurik eta bizilagunik gabe eta  ordainketa guztiak egunean daudela. Funtsezkoa 
da orobat adieraztea zein den etxebizitza erosteko prezioa eta nola ordainduko den prezio hori 
(baita nork hartuko dituen bere gain Notariotzako eta Jabetza Erregistroko gastuak, edo saleros-
ketaren gaineko zergenak) eta, jakina, zer epetan sinatuko den salerosketaren eskritura publikoa 
notarioaren aurrean.

Halako kontratu bat sinatzen denean, ohikoa izaten da erosleak diru kopuru bat eman diezaion 
saltzaileari, seinale edo erres moduan. Halere, hagitz garrantzitsua da jakin dezazun badirela 
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seinale edo erres mota bat baino gehiago, eta ez dituztela ondorio berberak. Horregatik, arreta 
handiz begiratu behar duzu ea zer erres sinatzen duzun, horren araberakoak izanen direlako 
kontratua ez betetzeak ekarriko dituen ondorioak. 

Damu-erresak: ohikoenak dira. Diru kopuru bat ematen da prezioaren kontu-
ra eta galdu egiten da, eroslea bada kontratua hausten duena, eta bikoizturik 
itzuli behar da, saltzailea bada hauslea. Hortaz, erres horiek sinatzen badi-
tuzu, kontuan hartu bi aldeetako edozeinek egiten ahal duela atzera (nahiz 
eta, logikoa denez, horrek aipatu berri ditugun kostuak ekarriko dizkien).
Berresteko erresak: Kasu honetan aldeek ez dute atzera egiterik, alde batek 
hala egiten badu besteak kontratua bete dezala eskatzen ahal diolako (edo, 
nahiago badu, emandako kopuruak gal edo itzul ditzala). 
Zigor-erresak: Damu-erresen antzekoak dira; ezberdintasun bakarra da be-
tetzen ez duen aldeak emandako kopurua galduko duela (kontratu-hauslea 
eroslea bada) edo kopuru hori halako bi itzuli beharko duela (kontratu-haus-
lea saltzailea bada).

ZER HARTU BEHAR DUT KONTUAN SALEROSKETAREN ESKRITURAN?

Espainian, notario aurrean sinaturiko eskritura publikoaren bidez salerosi behar dira etxebizitzak. 
Gainera, hori duzu modu bakarra etxebizitza zure izenean jartzeko Jabetza Erregistroan. 

Notarioak aholkatzen ahal dizu eskritura publiko horretako edukiari buruz eta berak idatziko 
du. Nolanahi ere, gogoan izan ezazu funtsezkoa dela eskrituran aipatzea etxebizitza kargarik 
gabe saltzen dela (esate baterako, aurreko hipotekarik gabe), baita errentamendurik eta bizila-
gunik gabe ere, eta aipatzea, halaber, ordainketa guztiak egunean daudela (Jabeen Erkidegoa, 
kontsumoak, etab.). Lehenago esan dugun bezala, eskritura publiko horri Jabeen Erkidegoaren 
ziurtagiria erantsi beharko zaio, baita bizigarritasun zedula ere.

Eskrituran, bestalde, prezioa, ordaintzeko modua eta diruaren jatorria  zehaztu beharko dira. 
Orobat adieraziko da nork hartuko dituen bere gain Notariotzako eta Jabetza Erregistroko gas-
tuak eta salerosketak dakartzan zergak.

Aholkua! Eskuarki, erreserba-kontratua edo erresen kontratua sinatzen denean, eros-
leak oraindik ez daki berme osoz lortuko ote duen etxebizitza erosi ahal izateko behar 
izaten den hipoteka-mailegurik.
Zure kasua halakoa bada, gure aholkua da erreserbaren edo erresen kontratuan  
finantzaketa lortzearen baldintza ezar dezazun, halako eran non ez baituzu galduko 
erres edo seinaletzat emandako diru hori, baldin eta finantzaketarik lortzen ez baduzu.
Oso gomendagarria da, halaber, zuk eskubidea izatea hautatzeko zer egunetan eta zer 
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ETA ZER HARTU BEHARKO DUT
KONTUAN ERAIKITZE BIDEAN DAGOEN ETXEBIZITZA BAT EROSTEN BADUT?

Eraikitze bidean dagoen etxebizitza bat erosi nahi baduzu edo “plano gainean”, honako kontu 
hauek hartu beharko dituzu kontuan, oraindik eraiki ez den etxebizitza bat erosteko  kontratua 
sinatzen ari zarelako:

(i) Lehenik eta behin, oso ongi zehazturik egon beharko da  erosiko duzun etxebizitza 
hori: planoak, kalitateak, barne ote dauden halako elementu jakin batzuk (esate bate-
rako, sukaldea edo bainugelak, horma-armairuak...), ea etxebizitzaz gain garaje-plaza 
bat ere erosten ari zaren eta/edo trasteleku bat, ba ote dagoen etxebizitzaren gaineko 
kargarik edo zortasunik, etab.

Horiek horrela, batetik, kontu handiz begiratu behar duzu ea kontratuan adierazten 
ote den sustatzaileak aldaketak egin ahalko dituela zure baimenik gabe dela planoe-
tan dela eraikinean.

(ii) Bestetik, hagitz garrantzitsua da zehatz-mehatz agertzea zein izanen den etxebi-
zitza emateko epea eta epe hori ez betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

(iii) Etxebizitza ordaintzeko era duzu funtsezko beste gakoetako bat (izan ere, ha-
lakoetan zenbait ordainketa egin behar izaten dira salerosketaren eskritura sinatu au-
rretik) eta baita zer berme izanen dituzun ordainketa horiek berreskuratu ahal izateko, 
horretarako eskubiderik izanez gero, hots, ba ote den asegururik edo banku-abalik.

Horrez gain, hemen dituzu zenbait aholku praktiko eraikitzen ari den etxebizitza bat erostea 
erabakiz gero:

(i) Kontratua sinatu aurretik,  ikertu ezazu ea sustatzailea lursailaren jabea ote den, 
kaudimena duen, lursailean etxebizitzak eraiki daitezkeen, etab.
Eta, jakina, sinatu baino lehen, eskatu eta eskuratu kontratua goitik behera eta xe-
he-xehe berrikusi eta aztertzeko modua izan dezazun.

ordutan sinatuko den salerosketaren eskritura publikoa (betiere kontratuan adosturiko 
epearen barnean, logikoa denez), beste aldeak modurik izan ez dezan eskritura sinat-
zera joateko exijitzeko zuk finantzaketa lortu aurretik.

Bestalde, Notariotzako gastuak ordainduko dituen alderdiak aukeratu ohi du zer 
notariorengana jo. 
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(ii) Erabil ezazu sustapenerako irekitzen den kontu berezirako banku-transferentzia 
aldez aurreko ordainketa guztiak egiteko.

(iii) Gorde itzazu ongi-ongi etxebizitzen sustapenaren eskuorri eta publizitate guztiak, 
sustatzaileak haietan hitzemandako zeozer beteko ez balu ere eta frogatu beharko 
bazenu ere, bete dezan exijitzeko.

(iv) Etxebizitza ordaintzeko hipoteka-mailegu bat eskatu behar baduzu, har ezazu 
kontuan gidaliburu honetan esaten duguna hipoteka-maileguen subrogazioari buruz.

(v) Salerosketaren eskritura sinatu baino lehen, begira ezazu ongi-ongi  etxebizit-
za eta egiazta ezazu bat ote datorren zuk kontratatutakoarekin, ez dagoela eraikit-
ze-akatsik, baduela bizigarritasun-zedula, zerbitzu guztien altak egin direla (ura, ele-
ktrizitatea, gasa, etab.).

3.2. ETXEBIZITZAREN ERREGIMENAK. BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZA

Etxebizitza babestu batek hainbat baldintza betetzen ditu, azalerari, diseinuari, erabilerari, ge-
hieneko prezioari eta abarri begira, eta halakotzat sailkatzen da babes publikoko araubide bati 
heltzeko 30 urtez. Babes horrek esan nahi du etxebizitzak prezio beheratua duela,  hura eros-
teko ematen den diru-laguntza publiko bati esker. Etxebizitza mota hori eskuratzeko, babes 
ofizialeko alokairuekin gertatzen den bezala, ezinbestekoa da hainbat baldintza betetzea, eta 
horietarik garrantzitsuena da esleipen-hartzaileek ohiko bizitegi iraunkorrerako erabili beharko 
dutela etxe hori. Horrez gain, etxebizitza esleitu, eskualdatu edo alokatzeko prozedura berariazko 
erregulazio baten mende dago. Hemen duzu gaiari buruzko informazio guztia:

http://www.navarra.es/home_eu/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Compraventa/Vivienda+protegi-
da/Caracteristicas/

BABES OFIZIALEKO ZER ETXEBIZITZA MOTA DAUDE? 

Etxebizitza babestuak bi motatakoak dira: 

Babes Ofizialeko Etxebizitzak (BOE), erosteko edo alokatzeko direnak. 90 
metro karratuko azalera dute, gutxi gorabehera (120koa, familia ugarien-
dako etxebizitzak badira).
Prezio Tasatuko Etxebizitzak (PTE), erosteko baino ez direnak, nahiz eta, gi-
daliburu honen beste atal batean ikusi dugun bezala, jabeek baduten holako 
etxebizitza bat alokatzeko aukera baldin eta betetzen badituzte ezarritako 
baldintzak eta prozedura. 120 metro karratuko azalera dute, gutxi gorabehe-
ra (140koa, familia ugariendako etxebizitzak badira).
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Bada beste mota bat ere,  hots, Prezio Mugatuko Etxebizitzak,  baina ez dira babestutzat hartzen 
ez dituztelako jasotzen babestutzat sailkatutako etxebizitzen laguntza berberak. Hemen ikus 
ditzakezu haien ezaugarriak: http://www.navarra.es/home_eu/Temas/Vivienda/Ciudadanos/
Compraventa/Antes+de+comprar+una+vivienda/Vivienda+libre+de+precio+limitado/

ZEIN DA ARAUBIDE OROKORREKO
BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN GEHIENEKO PREZIOA?

Nafarroako Gobernuak etxebizitza babestuen gehieneko prezioak onesten ditu urtero. Esteka 
honetan ikus dezakezu informazio eguneratua: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivien-
da/Ciudadanos/Compraventa/Vivienda+protegida/Precios/

Babes ofizialekoek eta prezio tasatukoek ez dute prezio bera, ezta etxebizitza berriek eta erabi-
liek ere. Ezberdinak dira, halaber etxebizitzen, garajeen eta eranskinen(trastelekuak eta lokalak) 
prezioak. 

ZER BEHARKIZUN BETE BEHAR DITUT
BABESTURIKO ETXEBIZITZA BAT ESKURATZEKO?

Eskatzaileak eta  bere familia unitateak bete beharko dituzte beharkizunak, alokairuko etxebizit-
za babestu bat eskuratzeko gertatzen den bezala. Honako hauek dira, laburbilduz: 

Eskatzaileen zentsuan inskribatua egotea (gidaliburu honen hasieran azaldu 
ditugu zentsuaren zer-nolakoak eta hartan izena emateko prozedura, etxebi-
zitza babestuaren alokairuaz mintzatu garenean).
Etxebizitza eskuratzea ohiko bizitegi iraunkorra izan dadin.
Ekonomia-ahalmenari dagozkion beharkizun jakin batzuk betetzea, kasuan 
kasukoak (argibide gehiago hemen: http://www.navarra.es/home_eu/Te-
mas/Vivienda/Ciudadanos/Resuelve+tus+dudas/Compraventa/Requisi-
tos+de+acceso/cuales+son+los+requisitos+economicos.htm)
Ez izatea beste etxebizitza baten edo etxebizitza zati baten jabetzaren titu-
larra, ezta hura erabili edo gozatzeko eskubidearen titularra ere, non ez den 
etxebizitza desegoki bat Nafarroako Gobernuari eskainia.
Azken bost urteetan eskualdatu ez izana etxebizitza baten edo haren zati 
baten jabaria nahiz hura erabili edo gozatzeko eskubidea, baldin eta eskual-
datze horrek 90.000 eurotik gorako diru-sarrerak ekarri baditu.

Aurreko hori gorabehera, ezberdinak dira hutsik deklaraturiko etxebizitza babestu bat eskurat-
zeko bideak. Argibideak hemen: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/
Compraventa/Vivienda+protegida/Adjudicacion+de+viviendas+vacantes+sin+requisitos/.
Hala gertatzen da, halaber, bigarren eskuldaketarako bete beharreko beharkizunekin: http://
www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Resuelve+tus+dudas/Compraventa/
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Cuestiones+generales/que+requisitos+debe+cumplir+el+comprador+o+inquilino+de+mi+-
vivienda+protegida.htm.

NOIZ SALTZEN AHALKO DUT BABES OFIZIALEKO ETXEA?

Aipatu dugun bezala, etxebizitza babestu baten jabeak badu betebehar nagusi bat, hots, hura 
ohiko bizileku iraunkorrerako erabiltzea. 

Dena den, bertan bizitzerik ez badu, etxea alokatu dezake, betiere behar den atalean azaldu 
diren beharkizun eta prozedura jakin horiei jarraituz. Saltzea era badago, beharkizun batzuk 
betez gero saltzailearen familiaren diru-sarrerei loturikoak eta gehieneko prezio jakin batean. 
Horrez gain, diru-laguntzak itzuli beharko dira eskualdaketa lehen bost urteetan egiten bada 
eta salmenta Nafarroako Gobernuaren Etxebizitza Zerbitzuari jakinarazi beharko zaio. Bestetik, 
etxebizitzek indarrean izan beharko dute Efizientzia Energetikoaren Ziurtagiria. 

Azkenik, zenbait kasutan bada aukera etxebizitza babestu baten titulartasuna aldatzeko, ho-
nako hauek direla-eta: banantze edo dibortzio prozedura baten edo bikote egonkorren haustura 
prozesu baten esleipenak  edo jabekidetza iraungitzea.

Hemen duzue informazio guztia: http://www.navarra.es/home_eu/Temas/Vivienda/Ciudadanos/
Compraventa/Vivienda+protegida/Transmision+de+vivienda+protegida/ 

3.3. ETXEBIZITZAREN EROSKETAREN FINANTZAKETA

Etxebizitza  erostea zure bizitzako eragiketa ekonomiko garrantzitsuenetako bat izanen da, bai 
ikuspuntu pertsonaletik bai horrek ekarriko dizun gastu ekonomikoarengatik. Etxebizitza ordain-
du ahal izateko,  bankuari dirua maileguz eskatzea izaten da ohikoena eta bankuak, mailegua 
itzuliko diozula ziurtatu beharrez, etxea eskatuko dizu bermetarako, hipoteka baten bidez.

Hain afera garrantzitsua denez eta hainbeste denboraz lotuko zaituenez, funtsezkoa da sinatuko 
dituzun agirien ertz guzti-guztiak jakin eta uler ditzazun, bene-benetan jakiteko zer betebehar 
hartu behar dituzun zure bizkar. 

ZER DA HIPOTEKA-MAILEGU BAT (HIPOTEKA)?

Maileguaren eragiketaren bidez zuk, mailegu-hartzaileak, diru kopuru bat jasoko duzu (kapitala 
edo maileguaren printzipala) hirugarren batek emana (normalean, finantza-erakunde batek). 
Mailegu-kontratua sinatzearekin bat, konpromisoa hartzen duzu maileguz jasotako dirua eta 
behar diren interesak aldian-aldian edo kuota jakin batzuetan itzultzeko. 

Hipoteka-mailegu batean, bestetik, etxebizitza bat (edo lokal bat, finka bat, etab.) jartzen da 
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mailegua itzuliko dela bermatzeko. 

Hala, hipoteka-mailegu bat sinatzen baduzu etxebizitza bat erosteko baina gero ezin badituzu 
mailegu horren kuotak ordaindu, banketxeak eska dezake higiezina enkantean saldu dadin lort-
zen den dirua bereganatzeko eta kapital  printzipala, interesak eta abarrak berdintzeko. Dena 
den, kontuan hartu behar duzu etxebizitza enkantean salduz ez dela gehienetan lortzen zor 
guztia kitatzeko adina diru; beraz, mailegu horietan berme pertsonal bat ere badago eta horrek 
esan nahi du zure gainerako ondasunekin ere estali beharko duzula zor hori (hots, soldatak, 
ibilgailuak, bestelako jabetzak, etab.). 

Gerta liteke, halaber, banketxeak beste pertsona batzuen bermea ere eskatzea, zuk hipoteka 
ordaintzerik ez bazenu ere. Halakoetan, pertsona horiek abal-emaile bihurtuko dira eta zor diren 
kopuruak itzuli beharko dituzte, zuk ordaintzen ez badituzu. 

ZER HARTU BEHAR DUT KONTUAN HIPOTEKA-MAILEGU BAT ESKATZEAN?

Hipoteka-mailegu bat eskatzera joaten zarenean, hobe duzu banketxe batean baino gehiagotan 
galdetzea ea zer-nolako baldintzatan emanen lizuketen. Garrantzitsua da mailegua itzultzeko 
epeari erreparatzea, baita diruarengatik ordaindu beharko duzun prezioari ere (interesari) eta 
zenbait eragiketengatik ordaindu beharreko komisioei ere, hala nola, mailegua irekitzeagatik, 
aldez aurretik amortizatzeagatik, etab.). Hagitz garrantzitsua da kontuan har ditzazun maileguak 
ekarriko dizkizun gainerako gastu guztiak (Notariotza, Jabetza Erregistroa, zergak, tasazioa, ase-
guruak, etab.).

Maileguz eskatuko duzun diru-kopuruaren araberakoa izanen da mailegua itzultzeko ordaindu 
beharko duzun kuota. 

DIRUAREN ZER PORTZENTAJE EMANEN DIT BANKUAK MAILEGATUZ?

Maileguaren zenbatekoa dela-eta, aintzat hartu behar duzu bankuak ez dizula mailegatuko 
etxebizitza, gastuak, zergak eta gainerakoak ordaintzeko beharko duzun diru guztia, izan ere, 
etxebizitzaren balioaren zati baten adinako mailegua baino ez dizu emanen. 

Jakiteko bankuak zer kopuru utziko dizun maileguz zenbait faktore hartu beharko dituzu kon-
tuan: zure ahalmen ekonomikoa (zure diru-sarrerak, dauzkazun ondasunak, zure egoera eko-
nomikoa eta lan egoera, etab.), etxebizitzaren tasazioaren balioa eta tasazio horren gaineko 
zer portzentaje eskatzen duzun maileguz. Ohikoena da kopuru hori ez izatea etxebizitzaren ta-
sazioaren balioaren %80koa baino handiagoa, nahiz eta egon ez dagoen halako portzentajea 
ezartzen edo mugatzen duen inongo araurik. 

ZER DA ETXEBIZITZAREN TASAZIOA?
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Bankuak, zuri dirua maileguz uzteko, jakin beharko du zenbat balio duen erosi nahi duzun etxe-
bizitza horrek. Hartara, tasazio-erakunde bati txosten bat eskatuko dio balio hori zein den ze-
hazteko. Gainera, kontuan hartu behar duzu zeuk ordaindu beharko duzula tasazioa, eskuarki. 

Garrantzitsua da jakin dezazun ezen, tasazioa egin ondoren, ez baduzu banketxearekin akor-
diorik lortzen mailegua eman diezazun, baduzula eskubidea tasazioaren jatorrizko txostena es-
kuratzeko, tasazio hori aprobetxatu eta beste erakunde bati aurkeztu ahal izateko, nahiz eta 
txostena ez den bigarren erakunde horrendako loteslea izanen. Txosten horiek sei hilabeterako 
balio dute, egiten direnetik hasita. Hala bada, ez duzu tasazio berririk ordaindu beharko. 

ZER DIRA INTERES-TASAK?

Interes-tasa da bankuak kobratuko dizun prezioa dirua maileguz emateagatik. Maileguz ematen 
dizun diruaren gaineko ehuneko bat da eta epe jakin bati dagokio. Beste zenbait modutan ere 
izendatzen da, hala nola, interes-mota, interesak, korrituak, interes arrunta, etab. 

Funts-funtsean, bi interes-tasa daude: finkoa eta aldakorra.

Lehena, interes-tasa finkoa, maileguaren indarraldi osoan aldatuko ez den interes-tasa da 
(%3koa, esaterako).

Bigarrena, interes-tasa aldakorra, ohikoagoa da eta aldatu egiten da maileguaren indarraldian 
zehar, erreferentziazko indize ekonomiko baten arabera, hala nola, Euriborra, Ceca, HMEI (Hipo-
teka Maileguen Erreferentzia Indizea)... Espainiako Bankuaren webgunean eta Estatuko Aldizkari 
Ofizialean begiratu ahal duzu zein diren gehien erabiltzen diren indizeak.  

Interes-tasa aldakor ohikoena Euriborra da gaur egun eta jakin nahi baduzu zer den, jakin ezazu 
Euriborra dela banku europar jakin batzuek euroak elkarri mailegatzeko darabilten batez besteko 
interes-tasa.

Bestetik, aintzat hartu behar duzu indizearei ehuneko finko  bat gaineratzen zaiola, diferentziala 
esaten zaiona. Indizea gehi diferentziala batu behar dituzu jakiteko zer interes-tasa ordainduko 
duzun. 

Esan dugun bezala, erreferentziazko indizea aldakorra da, baina horrek ez du esan nahi hilabe-
tero interes ezberdina ordainduko duzunik, zeren hipoteka-maileguetan, eskuarki, interesaren 
berrikuspena urtean behin egitea hitzartzen baita. Horregatik, hagitz garrantzitsua da berrikus-
pena egiteko garaia denean erreferentzia-indizea ahalik eta apalena izatea, hura izanen baita 
aplikatuko dena hurrengo hamabi hilabetetako kuotak kalkulatzeko. 

Horrez gain, interes-tasa aldakorra hitzartu arren, maileguaren lehen urtebetean tasa hori finkoa 
izaten da maiz.



ZURE ETXEAN EDO NIREAN · 39 

Azkenik, eta hipoteka-maileguak gauzatzean kontuan hartzen ez den arren,  IPREMa ere aipatu 
beharra dugu, hots, askotarako errenta-adierazle publikoa, izan ere, adierazle hori erreferentzia-
tarako erabiltzen da laguntzak emateko, edo bekak, diru-laguntzak, langabeziako sorospena... 
baita babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko ere, izan erosteko araubidekoak izan alokai-
rukoak. 

ZER BESTE GASTU EKARTZEN AHAL DIT HIPOTEKA-MAILEGUAK?

Hipoteka-mailegu bat kontratatu aurretik, garrantzitsua da beste gastu mota batzuk ere har 
ditzazun kontuan. 

Hasteko eta bat, komisioak. Bankuen komisioak kreditu-erakundeek zerbitzuak egitearen truke 
kobratzen dituzten kopuruak dira, hau da, ez dira interesak –dirua saltzen dizuten prezioa–, bai-
zik eta zure kudeaketak egiteagatik kobratzen dizuten prezioa (zure eskaera aztertzea, kontratua 
gauzatu edo aldatzea, aldez aurretik kitatzea...).

Honatx adibidea! Honatx adibidea! Sinatu duzun maileguari Euriborra gehi %1,00 ba-
dagokio eta 2017an Euriborra %0,2koa bada, horrek esan nahi du 2017an %1,20ko 
interes-tasa ordainduko duzula (%0,2 + %1,00). 2018an, berriz, aplikatu beharreko 
Euriborra %0,5era igoz gero,  2018an  %1,50ko interes-tasa ordaindu beharko duzu 
(%0,5 + %1,00).
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Aholkua! Lehenago esan duzun gisan, hipoteka-mailegu bat sinatu aurretik, zenbait 
finantza-erakundetara jo beharko zenuke eta ongi jakin zer baldintza eskaintzen 
dizkizun bakoitzak. Oso litekeena da guztiek erreferentzia-indize berbera erabiltzea 
(esaterako, Euriborra), baina diferentzialak, komisioak, iraupenak, zenbatekoa eta 
abarrak ezberdinak izan ohi dira.

Komisioez gain, ordea, badira hipoteka-mailegua lortzeko ordaindu beharko dituzun beste gastu 
batzuk, hots, jada aipatu ditugun tasazio kostuak, aseguruak, kudeaketa administratiboak, No-
tariotzako eta Jabetza Erregistroko ordainketak eta zergak. 

Banku-erakundea arduratu ohi da agiri guztiak tramitatzeaz eta, hartara, diru bat aurreratzeko 
edo funtsen hornidura bat egiteko eskatuko dizu, tramitazioak ekarritako gastuak ordaintzeko. 

ZER DA URTEKO TASA BALIOKIDEA?

Hipoteka-maileguei buruzko iragarkirik ikusi baduzu inoiz, edo dagoeneko baten bat eskatu 
baduzu, agian erreparatu diozu interes-tasaz gain beste portzentaje bat ere agertu ohi dela 
iragarkietan, UTB izenekoa, eta hari dagokion ehunekoa interes-tasarena baino handiagoa dela.

Eta hala da zeren, aipatu dugun bezala, bankuek ez baitituzte soilik interesak kobratzen, eta, 
hortaz, bestelako komisio, gastu eta abarrak ere ordaindu beharko dituzu. Horregatik, ze-
hatz-mehatz jakiteko zenbat ordaindu beharko duzun maileguagatik, baita bi bankuren baldint-
zak alderatu ahal izateko ere, ez da aski interes-tasa ezagutzea.

Arazo horiek konpontzeko, UTB edo Urteko Tasa Baliokidea sortu zen, ordaindu beharko dituzun 
kontzeptu guztiei begiratuta kalkulatzen dena (interesa, komisioak, gastuak...). UTB horrek adie-
razten duen portzentaje hori da zure maileguagatik ordaindu beharko duzuna; hortaz, zenbait 
bankuren baldintzak alderatu nahi badituzu, eskaintza guztien UTBak konparatu beharko dituzu.

ZER DIRA MAILEGUAREN KUOTAK?

Kuotak dira mailegua itzultzeko aldiro-aldiro (eskuarki, hilabetero) ordaindu beharko dituzun 
zenbatekoak.

Ordainketa horiek hilabetean behin egin arren, haien bidez, egiazki, bi kontzeptu ezberdin or-
daintzen ari zara: batetik, bankuak maileguz emandako diruaren zati bat itzultzen ari zara eta, 
bestetik, bankuak dirua maileguz emateagatik kobratzen dizun interesa ordaintzen ari zara. Ho-
rregatik, hilabetero bankutik jasoko dituzun ordainagirietan kontzeptu horiek bereizirik ageriko 
dira, zertarako  eta hilabetero jakin dezazun mailegutik zenbat itzuli duzun, zenbat ordaindu 
duzun interesengatik, etab.
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Interes finkoko mailegu batean, kuotak zenbateko berekoak izanen dira beti.

Interes aldakorreko mailegu batean, aitzitik, kuotak urtero aldatuko dira, izan ere, lehen azaldu 
dugun bezala, interes aldakorra urtean behin berrikusten da.

ZER ESAN NAHI DU MAILEGU BATEK BADUELA “ZORUA” (ETA “SABAIA”)?

Hipoteka-maileguen zoru eta sabai direlako horiek esan nahi dute interes-tasa aldakorren al-
daeretan badaudela mugak dela gorantz dela beherantz. 

Hartara, zure maileguak zorua baldin badu, horrek esan nahi du gutxieneko bat ordainduko 
duzula beti erreferentzia-indizea (Euriborra, esaterako) jaisten dena jaisten dela ere. Aitzitik, 
maileguak sabaia baldin badu, horrek esan nahi du gehieneko batetik gora ez duzula ordain-
duko, erreferentzia-indizea igotzen dena igotzen dela ere.

Zoru eta sabai horiek baliozkoak izan daitezen ezinbestekoa da hipoteka-maileguaren eskrituran 
ager daitezen, orekatuak izan daitezen eta haiei buruzko behar bezalako informazioa jaso izana 
zuk. Hala ez bada, aholkua eskatu beharko duzu zorua baliogabea balitz ere. 

Labur esanda, zu eta bankuaren arteko hitzarmenaren emaitza dira klausula horiek, eta legalak 
dira, beraz. Litekeena da, ordea, BALIOGABETZAT jotzea eta jarri ez balira bezala jotzea, ondoko 
baldintza hauek betetzen badira gardentasunaren eta bankuak emandako informazioaren in-
guruan: 

Mailegu-kontratuak interes-tasa aldakorra duelako itxura sortuko balu, hots, 
diruaren prezioa, hainbat kasutan, jaitsiko delako itxura.  
Zoru-klausulari buruzko informazioa nahikoa izango ez balitz. 
Zoru-klausula interesen ordainketarako sabaia suposatuko lukeen beste ba-
tekin lotuta izango balitz.  
Zaila izango balitz kontsumitzailearentzat klausula horrek zekartzan bete-
beharrak zehazki norainokoak ziren ulertzea, mailegu-kontratuan erabilitako 
hizkera zela eta. 
Nahikoa simulaziorik edo azalpenik izango ez balitz klausularen ondorioak 
benetan norainokoak diren azaltzeko.  
Aldez aurretik emango ez balitz, modu ulergarrian, banku bereko banku-pro-
duktuen arteko konparazio-kostuaren berri. 

Zoru-klausulak dituen hipoteka-mailegu bat bazenu jada eta goiko baldintzak bete ez balira, 
bankura joan, eta erreklamazioa aurkeztu beharko zenuke.  Ados jartzen ez bazarete, edo pro-
posatutakoak ez bazaitu asebetetzen, auzitegietan eskatu beharko duzu zoru-klausula balioga-
betzeko eta beharrik gabe ordaindutakoa itzultzeko.   
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BEHARTZEN AHAL NAUTE 24 ORDUAN
ERANTZUTERA HIPOTEKA-MAILEGURAKO ESKAINTZA BATI?

Ez. Legez 10 eguneko epea dago mailegu-eskaintzak aztertzeko, maileguaren zenbatekoari, 
interes-tasei, komisioei eta gainerako baldintzei buruzko informazioa jasotzen denetik hasita. 
Bestalde, baldintzak notariotzan ere aztertu ahalko dituzu, beste hiru egunez, hipoteka-maile-
guaren eskritura behin betikoz sinatu aurretik. 

ZER DA MAILEGU ARDURATSUA?

Mailegu arduratsuak esan nahi du banku-erakundeek zintzoki, inpartzialtasunez eta profesional-
tasunez jokatu beharra dutela maileguak ematerakoan. Hartara, beren bulegoetara jotzen duten 
bezeroen premia eta interesei begiratu behar diete, eta maileguz diru-kopururik  ez eman, baldin 
eta, zenbatekoa edo interesak direla bide, bezeroek ordaintzerik ez badute. 

Zeuri dagokizunez, mailegu arduratsuaren kontzeptuak esan nahi du zeure inguruabarren gai-
neko informazio garden, oso eta egiazkoa eman beharra duzula banku-erakundeak eginen dizun 
proposamena ahalik eta ongien egokitu dakien inguruabar horiei. 

Hala bada, banku-erakundeek eskaintzen dituzten hipoteka-maileguei buruzko baldintzak ja-
kinarazi beharko dizkizute. Dokumentu bat dute horretarako, kontratu aurreko informazio-orria 
izenekoa (gaztelaniaz, FIPRE). Halere, informazio hori gutxi gorabeherakoa da eta ez da loteslea, 
eta zure mailegua zure inguruabar eta premietara egokitu beharko da. Eskaintza egokitu eta 
zehatz hori beste dokumentu batera bilduko da, informazio pertsonalizatuaren orria izenekoa 
(gaztelaniaz, FIPER). Zuretako eskaintza loteslea eskatzen ahal duzu ondotik.

ZER DA HIPOTEKA-MAILEGU BATEN SUBROGAZIOA?

Subrogazioa da maileguaren aurreko titularraren lekuan jartzea, hark zituen baldintza berbere-
tan (interes-tasa, epea, bermeak, etab.). 

Oso ohikoa da eraiki berriak diren etxebizitzak erostean. Etxebizitzen sustatzaileak, etxe horien 
eraikuntza-lanak finantzatzearren, jada hipoteka-mailegu bat sinatu duenez,  erosleei hipote-
ka-mailegu horren subrogazioa hartzeko aukera eman ohi die, hipoteka-mailegu berriak ne-
goziatu eta eskuratu beharrik izan dezaten. Hori bada zure kasua, honako hauek hartu beharko 
dituzu kontuan:

Sustatzailearen hipoteka-mailegua subrogatu nahi izatekotan ere, mailegua 
eman zuen bankuak zure kaudimena, etab. aztertuko dituela eta balitekeela 
subrogazioa ez onartzea.
Zuk ez duzula zertan sustatzailearen  hipoteka-maileguaren subrogazioa 
hartu, eta baduzula eskubidea hipoteka-mailegua nahi duzun erakundea-
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rekin kontratatzeko baldin eta beste banku batek baldintza hobeak eskaint-
zen badizkizu (edo nahiago baduzu, beste zernahi dela-eta, mailegua beste 
edozein banku-erakunderekin sinatu).

ETA BADUT ESKUBIDEA HIPOTEKA-MAILEGUA
ZER NOTARIORENEAN SINATU NAHI DUDAN AUKERATZEKO?

Banku-erakundeak ematen dizun hipotekak hirugarrenen aurrean ondorioak izan ditzan, ezin-
bestekoa da hipoteka-maileguaren kontratua Jabetza-Erregistroan inskribatzea. Eta hala egite-
ko, berriz, ezinbestekoa da kontratua eskritura publiko batera biltzea, hots, notario baten aurrean 
sinatu beharreko agirira. Horrenbestez, hipoteka-maileguak notarioaren aurrean sinatzen dira 
beti eta horrek, ohi denez, zuk ordaindu beharko duzun gastua dakar.

Hortaz, askatasun osoa duzu aukeratzeko zein notarioren aurrean sinatu nahi duzun agiria, zeuk 
ordainduko baitituzu haren lansariak. 

ORDAINTZEN AHAL DUT HIPOTEKA-MAILEGU
OSOA AURREIKUSI EPEA BAINO LEHEN?

Bai, baina zenbait alderdi hartu beharko dituzu aintzat. 

Lehenik eta behin, zor guztia maileguaren epemuga baino lehen ordaindu nahi baduzu eta, 
hortaz, kitatu, baliteke komisioren bat ordaindu behar izatea kitapena aurreratzeagatik. 

Osorik kitatzeaz gain (“maileguaren amortizazio osoa” esaten zaio horri), litekeena da inoiz ha-
lako kopuru handi bat ordaindu nahi izatea maileguaren zati bat itzultzearren (“maileguaren 
amortizazio partziala” da hori). Halakoetan ere, gerta daiteke komisioren bat ordaindu behar 
izatea –ala ez– amortizazio partziala egin ahal  izateko.

Horregatik guztiagatik, esan dugunez, garrantzitsua da hipoteka-mailegu bat kontratatzean 
den-dena har dezazun kontuan, ez soilik interes-tasa, baizik eta baita komisioak eta beste gas-
tuak ere.

Azkenik, banku-erakundearekin zenuen zorra kitatzerakoan, dela aldez aurretik dela zegokizun 
epean, Jabetza Erregistrora jo beharko duzu eskrituratik inskripzioa ezerezteko, hipoteka ezaba-
tu eta etxebizitza arazorik gabe saldu ahal izateko. 

ZER ESAN NAHI DU MAILEGU BAT BERRITZEAK?

Funtsean, baldintzak aldatzea esan nahi du. Halako une jakin batean, bankuarekin akordio bat 
erdiets dezakezu zure maileguaren baldintzak aldatzeko. Maileguaren alderdiak berberak zarete 
baina baldintzetako batzuk aldatzen dira. 
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ETA EZIN BADUT MAILEGUA ORDAINDU?

Lehenik eta behin, banku-erakundearekin negoziatu dezakezu ea mailegua ordaintzeko bete-
beharra hipotekaturiko etxebizitzarekin ordain dezakezun. Horretarako, ezinbestekoa izanen da 
hitzarmen hori hipoteka-mailegua eratzeko eskritura publikoan agertzea edo akordio horretara 
heltzea gero bankua eta zu. Etxebizitza ordainean ematea deitzen zaio horri. 

Aitzitik, ezin izan baduzu bankuarekin hitzartu etxebizitza ordainean ematea, eta ordaintzeko 
betebeharretan gutxienez hiru hilabetez huts egiten baduzu, ohikoena da eskrituran aurreikus-
tea banku-erakundeak aukera izanen duela kontratua hausteko eta, hiru hilabete horiek ez ezik, 
zorra osorik eta dagozkion interes guztiak eskatzea zuri. Horretarako, etxebizitza saldu egiten da, 
dela modu judizialean, hipoteka-prozedura baten bidez, dela modu ez-judizial batean, notario 
batek esku harturik. Batzuetan salmenta geldiarazten ahalko duzu, zor dituzun kopuruak ordain-
duz gero, baina uste baduzu ezin izanen dituzula kuotak ordaindu, hobe duzu bankuarekin hitz 
egin, egoera larritu edo garestituko ez duen konponbidea adostearren. Bestetik, badira zenbait 
profesional mota negoziazioetan laguntzeko zerbitzuak egiten dituztenak.

Azkenik, baliabiderik gabeko hipoteka-zordunendako beste neurri batzuk har daitezke baldin 
eta frogatzen badute  bazterketaren atalasean daudela inguruabar jakin batzuk direla-eta, hala 
nola, zorra beheititzea, etxebizitza ordainean ematea eta alokairu baterako aukera ematea edo 
berandutze-interesak mugatzea. 

ETA NIRE BANKU-ERAKUNDEAREKIN ADOS EZ BANAGO?

Banku-erakunde guztiek bezeroarendako arreta-zerbitzua edo bezeroaren defendatzailea izan 
behar dute,  hara aurkezteko erakundearekiko kexak edo desadostasunak. Eskaera edo kexa 
ez bada bi hilabeteko epean ebazten, aurkeztu zenetik kontatzen hasita, edo erantzuna ez bada 
egokitzat jotzen, Espainiako Bankuko Erreklamazio Zerbitzura jotzen ahalko da, txosten ez lotes-
le baten bidez. Hemen duzu informazio guztia: http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/
Particulares_y_e/Servicio_de_Recl/. 
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Gure etxean
ETXEBIZITZA
KOOPERATIBAK
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4. GURE ETXEAN
ETXEBIZITZA-KOOPERATIBAK  ETA  ETXEBIZITZA-AUTOSUSTAPENA

Orain artekoez gain, badago beste formula bat: etxebizitza zeure kabuz eraiki, eta haren sus-
tatzailea izatea. Esan bezala, zeure kabuz egin dezakezu edo beste batzuekin batera, etxebizit-
za-kooperatiba baten bidez.  

Hainbat abantaila ditu nork bere etxebizitza sustatzeak, hala nola kostuak jaistea (ez baitago 
bitartekaririk eta prezio hobeak lor baititzakezu) zein lanen denborak eta exekuzioa kontrolatzea; 
desabantailak ere baditu, ordea, hala nola izapide burokratiko guztiak (obra-lizentziak kasu) 
egitea eta erantzukizuna zure gain hartzea; zuzendaritza tekniko egokia eta laguntzak izanda, 
kontu horiek ez dute zertan arazorik ekarri. 

Nolanahi ere, zeure sustatzailea izatea erabakitzen baduzu, bertako udal ordenantzak ezagutu 
beharko zenituzte lanak hasi baino lehen, zer egin dezakezun eta zer ez jakin dezazun.  Azterlan 
geoteknikoa eta finkaren mugak zedarritzeko jasotze topografikoa egin beharko dituzu; horrez 
gain, arkitektoa kontratatu beharko duzu, proiektua eta segurtasun- zein osasun-azterlana egin 
ditzan, baita aparejadorea ere, obraren exekuzioaz ardura dadin.  Arkitektoen eta aparejadoreen 
elkargoek oniritzia eman beharko diote proiektuari; gero, obra-lizentzia eskatu beharko duzu.   
Obrak exekutatzeko eraikitzailea ere beharko duzu, eta kalte materialak estaltzeko aseguru bat 
kontratatu. Finantzazioa behar baduzu, autosustapen-hipoteka sinatu beharko duzu; obraren 
exekuzio-mailen arabera (exekutatutako obraren ziurtagiriak entregatu ahala) dago eskura dirua 
haietan, eta ez dena batera, gainerako hipoteketan bezala. Halaber, gabealdiak negoziatu dai-
tezke (interesak soilik ordaintzen dira hainbat hilabetean).  

Eraiki ondoren, obra amaieraren ziurtagiria tramitatu beharko da, eta horri ere arkitektoen eta 
aparejadoreen elkargoek eman beharko diote oniritzia; egindako lanen berme-aldiak hasiko dira 
orduan.  

Hurrengo pausoak etxebizitzaren helbideari dagokion jabetza-erregistroan erregistratzea, ber-
tako udalaren hiri-kontribuzioan alta ematea eta obra berriaren deklarazio-eskritura egitea izan-
go lirateke. Bukatzeko, bizigarritasun-zedula edo lehenengo okupazioaren lizentzia lortu beharko 
duzu, eta horniduren (argia, ura eta abar) alta eman. 

Beste aukera bat etxebizitza bat baino gehiago etxebizitza-kooperatiba batean tramitatzea izan 
liteke.  

ZER DIRA ETXEBIZITZA-KOOPERATIBAK?

Etxebizitza behar duen jendeak talde bat osatzen du eta bere etxea eraikitzeko sustatzaile bi-
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hurtzen da, kalitate eta prezioetan aukera hoberenak bilatzeko. Etxebizitza kooperatibek ez dute 
irabazi-asmorik eta haien helburu nagusia da etxebizitza bat kostaprezioan eraiki eta eskurat-
zea. Hartara, kooperatibistek, kooperatibaren bazkide diren aldetik, eraikiko den etxebizitzaren 
esleipen-hartzaileak izanen dira, dela jabetzan dela alokairuan, etxebizitza-kooperatiba zer mo-
tatakoa den. 

NORK ERATZEN AHAL DU ETXEBIZITZA-KOOPERATIBA BAT?

Etxebizitza-kooperatiba bat eratzeko gutxienez ere hiru lagun behar dira, hura sortzea erabaki 
eta notario aurrean behar den eskritura publikoa sinatuko dutenak. 

Halere, etxebizitza-kooperatibak, oro har, pertsona juridikoek eratzen dituzte (enpresek, sindika-
tuek, elkarteek...), eta halakoetan ere gutxienez ere hiru behar dira. 

Etxebizitza-kooperatiba bateko bazkide bazara, aldi berean zara etxebizitzaren sustatzailea eta 
esleipen-hartzailea. Nork bere etxebizitza sustatzeak dakarren aurrezte ekonomikoa da koope-
ratiben abantailetako bat. Gainera, zure etxebizitzaren eraikuntzan partaide izanen zara uneoro 
eta zuzen-zuzenean ezagutuko duzu dena: aldaketak, aurrerapenak... 

NOLA ARAUTZEN DIRA ETXEBIZITZA-KOOPERATIBAK?

Nafarroako Kooperatibei buruzko 14/2006 Foru Legeak arautzen du gai hori Nafarroan. Horrez 
gain, kooperatibek beren estatutuak izan behar dituzte eta haietan jasoko dira kooperatibaren 
funtzionamendurako arauak. 

Besterik ez bada, kooperatiba bere organo sozialen bidez arautuko da eta bazkideek izendatu, 
kontrolatu eta beteko dituzte organo horiek. Ohikoena izaten da organo hauek egotea: bazkide 
guztien batzar orokorra, kooperatiba kudeatzen duen zuzendaritza kontseilua eta zenbait kon-
tu-hartzaile, dena hitzartu bezala betetzen dela kontrolatzeko. 

ZERGATIK DA ONA ETXEBIZITZA-KOOPERATIBA BATEKO PARTAIDE IZATEA?

Arrazoi nagusia kostua da, zure etxebizitzaren azken kostua beti izanen baita merkeago, jada 
egindako sustapen bati edo beste partikular bati erosten badiozu baino. Horrez gain, kooperati-
bako partaide bazara,  aukera izanen duzu erabakitzeko bestela, hots, etxea eraikuntza-enpresa 
bati edo beste partikular bati erosiz gero, zure esku ez leudekeen zenbait alderdi. 

ZER JAKIN BEHAR DUT
ETXEBIZITZA-KOOPERATIBA BATEAN SARTU BAINO LEHEN?

Kooperatibistaren informazio eskubidea ukaezina da kooperatibak indarra duen denbora osoan. 
Dena den, bazkide egin aurretik, gutxienez, kooperatiba legez eratuta dagoela egiaztatu be-
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harko duzu, eta behar den erregistroan inskribatuta dagoela; kooperatibaren izenean dagoen 
banku-kontu bat duela, bazkideen ekarpenak sartzeko; ekarpen horiek aseguru etxe batek ase-
guraturik daudela edo banku-erakunde baten abala dutela; itzultzeko eskubidea ez duten kuotak 
egonez gero, argi eta garbi zehazten dela zer kontzepturi dagozkion eta zenbatekoak diren, etab. 

Behin erabakita zer etxebizitza-sustapenetan parte hartu nahi duzun, garbi izan behar duzu zein 
den eraiki asmo den orubearen egoera (publikoa ala pribatua den, kooperatibak eraiki aurretik 
erosi duen, erosteko aukera dakarren kontraturik ote dagoen...); gainera, segurutik jakin behar 
duzu lurzoru hori eraikigarria dela. Udal bakoitzak bere hirigintza-planak ditu eta garrantzitsua 
da egiaztatzea ea eraikigarria den eraiki nahi duzuen hori... Bestetik, proiektu tekniko bat ere 
beharko duzue eta garbi ezarri zein izanen den prezioa eta nola ordainduko den. Garrantzit-
sua da, halaber, zehaztea obrak bukatzeko datak eta epeak, baita hartuko dituzuen gainerako 
konpromiso guztiak ere. 

Kooperatibaren bazkide izanen zaren aldetik, jakin behar duzu diru kopuru bat jarri beharko 
duzula, ezinbesteko ekarpen gisa, eta estatutuetan jasoko dela. Kooperatibak estatutuen kopia 
eman beharko dizu, baita barne erregelamendua, halakorik balego, eta sustapenaren arauak, 
batzeko kontratua eta abarrak jasotzen dituen beste zernahi agiri ere. Garrantzitsua da zuk argi 
eta garbi jakitea uneoro zein diren kooperatibista gisa dituzun eskubideak eta betebeharrak. 

Era berean, ziurtatu behar duzu dirutan egiten dituzun ekarpenak aseguru etxe batek asegura-
tuak daudela edo banku edo aurrezki kutxa baten abala dutela, hartara, berreskuratzeko aukera 
izan dezazun, horretarako eskubiderik izanez gero. 

NOIZ AMAITUKO DA NIRE ETA KOOPERATIBAREN ARTEKO HARREMANA?

Baduzu aukera sustapenean baja hartzeko hura amaitu aurretik, Zuzendaritza Batzordeari zure 
eskabidea daraman gutuna aurkezturik. Estatutuek arautuko dute baja hartu arte emaniko 
kopuruak nola itzuli zuri. Horri dagokionez, garrantzitsua da jakin dezazun ezen zure asmoa 
bada etxebizitzaren gaineko eskubideak beste bati lagatzea, Zuzendaritza  Batzordeari eskaini 
beharko diozula eta hark erabakiko duela itxaron zerrendako zein kooperatibista bazkidek duen 
lehentasuna hirugarrenen aurrean. Estatutuetan agertu beharko da zein den jarraitu beharko 
protokoloa. 

Kooperatiben iraupen orokorra dela-eta, estatutuek zehaztuko dute zein den gutxieneko iraunal-
dia, etxebizitzak banan-banan bazkideei esleitzeko modua ematen duen epe bat izan beharko 
delarik. Kooperatibak beste bost urtez luzatzen ahal dira etxebizitzen bizigarritasun-zedula ema-
ten denetik kontatzen hasita. 
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Azken kontuak
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5. AZKEN KONTUAK
Etxebizitzak zaharberritzeko eta etxebizitza pasiboak (passivhause) eraikitzeko dauden laguntzak 
azalduko ditugu orain, orain arte azaldutako formula guztietarako baitaude eskura: 

5.1. ETXEBIZITZAK ZAHARBERRITZEA

Izan jabea, izan maizterra zure arduretako bat da etxebizitzaren mantentze-lanak egitea, baita 
egoera eta funtzionamendua egokia izatea ere.  Nafarroan, etxebizitzak zaharberritzeko (ez ohiko 
erabilera eta mantentzerako) laguntzak daude, lan horiek karga ekonomikoa izan ez daitezen. 

Hartara, zeure kabuz, hau da, laguntzarik jaso gabe edo diru-laguntza publikoen laguntzaz egin 
ditzakezu mantentze-lanak. Nafarroan, gainera, badaude zaharberritzeko lehentasunezko eremu 
batzuk, onura eta diru-laguntza propioak dituztenak. Laguntza handiagoak ere badaude hainbat 
kolektiborentzat, hala nola gazteentzat, 65 urtetik gorakoentzat eta abarrentzat, abenduaren 21eko 
22/2016 Legearekin bat (herritarrei etxebizitzaren arloan laguntzeko hainbat neurri xedatzen ditu); 
gazteen kasuan, adibidez, % 37 ere handiagoak dira laguntzak araua indarrean sartu baino lehen 
zeudenekin alderatuta. Nafarroako Gobernuko Etxebizitza Departamentuaren webgunean, dauden 
laguntzei eta lortzeko baldintzei buruzko informazioa duzu ikusgai: 

(https://www.navarra.es/home_eu/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Rehabilitacion/Obras+subven-
cionables//).

Badaude, beste aldetik, etxebizitzen segurtasunari buruz kontuan hartu beharreko kontu batzuk, 
eta Nafarroako Gobernuak Android eta iOS sistema eragileak erabiltzen dituzten gailu mugikorre-
tarako aplikazio bat jarri du haiei buruz herritarren esku Google Play eta Apple Store deskargat-
ze-plataformetan. 

Labur esanda, obra babesgarriak egin daitezke bai etxebizitzetan bai eraikineko elementu komune-
tan (eskailerak, estalkiak, fatxadak eta abar), eta xede hauetarako eginen dira:

Eraikinaren egitura edo funtzionamendua egokitzea.  
Inguratzaile termikoa eta eraginkortasun energetikoa hobetzea.  
Irisgarritasuna hobetzea, oztopoak kenduz.  
Indarra duen araudira egokitzeko obrak 
Biziegokitasun baldintzak lortzea edo hobetzea.  
Etxebizitzetan bizitzeko egokia den azalera handitzea, 120 m2 erabilgarrirai-
no, eta etxebizitza berriak sortzea lehendik dauden etxebizitzetatik bananduz 
edo lehendik dauden etxebizitzak zatituz.  
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Etxebizitza eta eraikinetako akabera pribatiboak, ordea, aurrekontu babesgarritik kanpo utziko 
dira, salbu eta haiek nahitaez konpondu edo berritu behar direnean obra babesgarriak egitearen 
ondorioz.

Etxebizitzen jabeak, beren errentaren arabera, edo jabeen erkidegoa, lanak igogailua jartzeko 
edo eraikin baten inguratzaile termikoa hobetzeko egiten direnean, izan daitezke zaharberrit-
zerako laguntzen hartzaileak. Halaber, alokatzeko diren eraikin eta etxebizitzak zaharberritzeko 
diru-laguntzak existitzen dira. Zaharberrikuntzarako espediente eta laguntzen tramitazioa Etxe-
bizitzak eta Eraikinak Zaharberritzeko bulegoen (ORVE) bidez eginen da.

5.2. PASSIVHAUS ETA BIOERAIKUNTZA. 

Energetikoki eraginkorrak, barne-konfort handikoak eta arrazoizko preziodunak dira passivhaus 
eraikitze-estandarraren arabera egindako eraikinak. 
 
Hartara, barne-konfort handia oso energia-kontsumo txikiarekin lortzea da helburua, ener-
gia-fakturan aurrezte eta ingurumena zaintze aldera. Etxebizitza horien diseinuak ahalik eta 
gehiena aprobetxatzen ditu energia eta argi naturala neguan, eta eguzkiaren eragina txikiagotu, 
udan. Eta horixe bera egiten du beroarekin. Ingurumenarekiko begirunetsua, osasungarria, ero-
soa eta jasangarria da, beraz, eredua. 

Espainian eraikitako lehen passivehaus eraikina Lezkairun dago, eta ia ez du energiarik kont-
sumitzen.  

Beste aukera bat bioeraikuntza edo eraikuntza ekologiko edo jasangarria da. Adibide garrant-
zitsuak daude Nafarroan, eta, gainera, hemen, Ultzaman, egin da bioeraikuntzari buruzko lehen 
ikastaroa Espainian. Ohiko eraikinetan ez bezala, haietan ez da ez burdinarik, ez zementurik era-
biltzen, baizik eta egurra, lastoa edo lohia, adibidez, ahalik eta txikiena izan dadin ingurumenari 
egindako inpaktua.  Horrela, inpaktu ekologiko urriko materialak, birziklatuak, birziklagarriak edo 
kostu baxuko prozesu errazen bidez erauzitakoak (landare-jatorriko materialak edo biobatera-
garriak) erabiltzen dira etxebizitzak edo bestelako eraikuntzak egiteko. Haiei esker, eraikuntza 
merkeagoak, osasungarriagoak eta ekologikoak egiten dira. 

Izan itzazu kontuan, beraz, aukera arduratsu eta berritzaile horiek ere etxebizitza erosi edo erai-
kitzeko orduan.  
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6. EPILOGOA 
Etorkizuneko etxebizitza arduraz aukeratzeko be-
har adina informaziorik duzu orain; azter itzazu, 
beraz, aukera bakoitzaren abantailak eta desa-
bantailak zure behar eta ahalbideen arabera.
  
Koadro bat prestatu dugu hobekien egokitzen zai-
zun etxebizitza-erregimena zein den erabakitzen 
laguntze aldera; idatzi han egoera eta egin beha-
rreko bidea argitzeko behar duzun guztia. 
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Suerte on etapa berrian. Gidaliburu hau jakinga-
rri berriak dauden aldiro eguneratuko da. Agiri 
hau osatzen laguntzen ahal diguzu zuzenketak, 
datu berriak, iradokizunak edo beste zernahi in-
formazio jakingarri helaraziz guri. Eskerrik asko!

juventud@navarra.es
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