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Legezko testua

Texto legal



49/1960 Legea, Uztailaren 21ekoa (60-7-23ko BOE),
honako hauen bidez aldatua:

• 2/1988 legea: otsailaren 23koa (1988-2-27ko BOE)

• 3/1990 legea: ekainaren 21ekoa (1990-6-22ko BOE)

• 8/1999 legea: apirilaren 6koa (1999-4-8ko BOE)

• 8/2000 legea: urtarrilaren 7koa (2000-1-8ko BOE)

• 51/2003 legea: abenduaren 2koa (2003-12-3ko BOE)

• 19/2009 legea: azaroaren 24koa (2009-10-24)

• 26/2011 legea: abuztuaren 1eko (2011-08-02ko BOE).
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Legezko testua

Zioen azalpena 

Jabetza Horizontalaren uztailaren 21eko 49/1960 legea indarrean egon den aldi luzeak erakutsi du oso baliagarria
izan dela hainbat esparrutan: haren araupean zeuden jabekideen arteko harremanak arautzerakoan, eraikuntzaren
sustapenean eta hirigintzan. Otsailaren 23ko 2/1988 legea nahiz ekainaren 21eko 3/1990 Legea aurrerapen handia
izan ziren lege hura gizartearen errealitatera hurbiltzeko. Hala eta guztiz ere, denbora igaro ahala, gizarteak jabetza
horizontalaren erregulazioaren alorrean helburu berriak ditu. 

Izan ere, gaur egun ahobatezkotasunaren araua zorrotzegia dela uste da, jabeen erkidegorako eta,  ingurumenari
lotutako eta bestelako arrazoiengatik, guztiontzat oro har komenigarriak diren jardun jakin batzuk oztopatzen
dituelako. Beraz, komenigarritzat jo da gehiengoaren erregimena malgutzea zerbitzu jakin batzuk ezartzeko
(atezaintza, igogailuak, minusbalioak dituzten pertsonen mugikortasuna eragozten duten oztopo arkitektonikoak
ezabatzea, telekomunikazio-zerbitzuak, eguzki-energiaren aprobetxamendua, eta abar). 

Gizartearen beste eskari handietako bat da jabeen erkidegoek bertako jabekideek zor dizkieten kopuruak
legitimoki kobratu ahal izatea. Erreforma honekin “berankortasunaren aurkako borroka” deritzona bultzatu
nahi da, horretara bideratutako hainbat neurriren bitartez: erreserba-fondo bat sortzea, jabekideek zor dituzten
kopuruen transmisiorako tresna publikoaren publikotasuna, higiezina erosten den urteari eta aurreko urteari
dagozkion gastu orokorren ordainketa eskualdatu den higiezinari benetan lotzea, titulartasun-aldaketa komu-
nikatzen ez duen eskualdatzailearen erantzukizun solidarioa, jabekideen batzarraren aktan formalizatutako era-
bakiei izaera betearazlea esleitzea, erkidegoarekin dauden zorrak kobratzeko betearazpen judizialerako
prozedura arina eta eraginkorra ezartzea, eta abar. 

Lege honek, bestalde, honako gai hauen erregulazioa eguneratzen du: Batzarretako akten prestakuntza, erki-
degoko organoen funtzioak, bereziki administratzailearenak, behar adinako kualifikazio profesionala duen edo-
zein jabekide edo pertsona fisiko izan daitekeena, deialdien erregimena, boto-eskubidea erabiltzea,
presidente-karguari uko egitea, eta erkidegoaren eguneroko bizitzan ikusitakoaren arabera behar bezala erre-
gulatuta ez zeuden beste hainbat gai. 

Horrekin Jabetza Horizontalaren Legea malguagoa eta dinamikoagoa da, baita eraginkorragoa ere, eta gizar-
tearen errekerimendu berrietara egokitzen da, datozen hamarkadetan gure herrirako arau juridikorik garde-
netakoa izaten jarraituko duelakoan gaudelako

1. kapitulua: xedapen orokorrak

1. artikulua

Lege honen xedea da Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako jabetza berezia arautzea; jabetza horri jabetza
horizontal deritzo. 

Lege honen ondoreetarako, eraikinaren zatiak ere lokalak izango dira, baldin eta modu independentean aprobetxa
badaitezke, osagai erkide baterako edo kalerako irteera dutelako. 

2. artikulua

Lege hau aplikatuko zaie: 

a) Jabeen erkidegoei, horiek eratu badira 5. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

b) Erkidegoei, horiek Kode Zibilaren 396. artikuluko betekizunak badituzte, eta jabetza horizontalaren titulu era-
tzailea egin ez badute. 
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Legezko testua

Edozein kasutan ere, lege honen xedapenek eraenduko dituzte erkidego horiek, jabetzaren araubideari, zati
pribatibo eta osagai erkideei, bai eta erkideek elkarrekiko dituzten eskubide eta betebeharrei dagokienez ere. 

c) Ondasun higiezinen eremu pribatuei, lege honetan ezarritakoaren arabera.

II kapitulua: pisu edo lokalen gaineko jabetzari buruzko araubidea

3. artikulua

Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako jabetza-araubidean, pisu edo lokal bakoitzaren ugazabari dagokio:

a) abetza-eskubide berezi eta esklusiboa, behar beste mugatuta dagoen eta modu independentean aprobetxa
daitekeen espazioaren gainean, espazio horren mugen barruan dauden eta jabeak modu esklusiboan dara-
biltzan osagai arkitektoniko eta instalazioen gainean, horiek edozein motatakoak izanik eta begi-bistan egon
zein egon ez, bai eta tituluan beren beregi aipatutako eranskinen gainean ere. Nahiz eta eranskinok espazio
mugatutik kanpo egon.

b) Jabekidetasuna, beste pisu edo lokaletako ugazabekin batera, gainerako osagai, ondasun eta zerbitzu erkideen
gainean.

Pisu edo lokal bakoitzari partaidetza- kuota bat eratxikiko zaio ondasun higiezinaren balio osoari begira, eta kuota
hori ehunenetan adieraziko da. Partaidetza-kuota modulu gisa erabiliko da, erkidegoaren ondoriozko zama eta onu-
retan bakoitzak zein partaidetza duen zehazteko. Pisu edo lokaletan hobekuntzak edo narriadurak gertatu arren,
horrek ez du aldatuko haiei eratxikitako kuota; kuota hori aldatzeko, nahitaezkoa izango da ahobatezko erabakia.

Jabe bakoitzak askatasunez xeda dezake bere eskubidea, baina ezin ditu bereizi eskubide hori eratzen duten osagaiak;
era berean, luperketa eskualdatzeak ez du eraginik izango jabetza- -araubide honek eratortzen dituen betebeharretan.

4. artikulua

Zatiketa-akzioa ez da bidezkoa izango, lege honek arautzen duen egoera bukarazteko. Akzio hori indibiso-jabeak
bakarrik erabili ahal izango du, pisu edo lokal zehatzaren gainean eta horretara mugatuta, baldin eta indibisioa ez
bada nahita ezarri, jabe guztien zerbitzu edo onura erkiderako.

5. artikulua

Pisu edo lokalen jabetzari buruzko titulu eratzaileak, ondasun higiezina oso-osorik deskribatzeaz gain, pisu edo lokalak
deskribatuko ditu, eta bakoitzari elkarren segidako zenbaki bat esleituko dio. Ondasun higiezinaren deskripzioak jaso
behar ditu hipoteka-legeriak ezarritako inguruabarrak, eta ondasun higiezin horretako zerbitzu eta instalazioak. Pisu
edo lokal bakoitzaren deskripzioak adieraziko ditu horren luze-zabala, mugak, haren solairua eta eranskinak, esaterako,
garajea, ganbara edo sotoa. 

Tituluan bertan, pisu edo lokal bakoitzari dagokion partaidetza-kuota finkatuko da; kuota hori zehaztuko du erai-
kinaren jabe bakarrak, eraikin hori pisuka saltzen hasitakoan, edo, jabe guztien erabakiz, laudoaren bidez edo epai-
learen ebazpenaren bitartez zehaztuko da. Partaidetza-kuota finkatzeko, oinarri gisa hartuko dira pisu edo lokal
bakoitzaren luze-zabala, ondasun higiezin osoaren luze-zabalarekin alderatuta, pisu edo lokalak barnean edo kan-
poan duen kokalekua, haren egoera, eta zerbitzu edo osagai erkideek ustez eta zentzuz izan dezaketen erabilera.

Tituluak jaso ditzake, halaber, eskubidea eratu eta egikaritzeko erregelak, eta legeak debekatu ez dituen xedapenak,
betiere, eraikinaren eta horren pisu, lokal, instalazio eta zerbitzuen erabilera edo destino, gastu, administrazio eta
gobernu, aseguru eta artapen eta konponketak barne; horiek guztiek estatutu pribatiboa osatuko dute, eta ez
diete hirugarrenei kalterik egingo, baldin eta Jabetza Erregistroan inskribatzen ez badira.
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Legezko testua

Erabakien baliozkotasunari buruz ezarritakoa izan ezik, betekizun berberak beteko dira, titulua aldarazteko nahiz
titulua eratzeko. 

6. artikulua

Elkarbizitzaren xehetasunak arautzeko, eta zerbitzu eta gauza erkideak behar bezala erabiltzeko, jabeek barne arau-
bideari buruzko arauak finkatu ahal dituzte, legeak eta estatutuek ezarritako mugen barruan. Arau horiek aldarazten
ez diren bitartean, bete beharrekoak izango dira titular guztientzat; modu berean jardun beharko da, arauok alda-
tzeko eta administrazioaren gaineko erabakiak hartzeko.  

7. artikulua

1. Pisu edo lokal bakoitzaren jabeak horren osagai arkitektonikoak, instalazioak edo zerbitzuak aldaraz ditzake,
baldin eta horrekin ez baditu kaltetzen edo aldatzen eraikinaren segurtasuna, horren egitura orokorra edota
kanpoko itxuraketa nahiz egoera, eta ez badie kalterik egiten beste jabe baten eskubideei; obrok egin aurretik,
horren berri eman beharko dio jabeak erkidegoaren ordezkariari. 

Ondasun higiezinaren gaineko zatietan, jabeak ezin du inolako aldaketarik egin, eta, berak antzematen badu
konponketa batzuk egitea presakoa dela, administratzaileari horren berri eman beharko dio, ahalik arinen. 

2. Pisu edo lokalaren jabeak eta okupatzaileak ezin dute bertan edo ondasun higiezinaren gaineko zatietan
jarduerarik burutu, baldin eta jarduera hori estatutuetan debekaturik badago, finkarentzat kaltegarria bada,
edota jarduera horrek jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri, arriskutsu nahiz zilegi ez direnei buruzko
xedapen orokorrak urratzen baditu. 

Erkidegoaren presidenteak, bere kabuz edo jabe nahiz okupatzaileetatik edozeinek hala eskatuta, agindeia egingo
dio idatz-zati honetan debekatutako jarduerak burutzen dituenari, ohartarazpen horretan, jarduerak berehala
bukarazteko aginduko dio, bestela akzio judizial egokiak hasiko dituela ohartaraziz. 

Urratzaileak bere jokabideari ekiten badio, jabeen batzarrerako arauzko deialdia egingo da, eta, horrek baimena
eman eta gero, presidenteak bukarazte-akzioa jarri ahal izango du haren aurka; artikulu honetan beren beregi
agindu ez diren arazoetan, akzio hori epaiketa arrunta arautzen duten arauen bitartez gauzatuko da.

Demandarekin batera aurkeztu behar dira urratzaileari egindako agindei sinesgarriaren egiaztapena eta jabeen batzarrak
hartutako erabakiaren ziurtagiria. Behin horiek guztiak aurkeztu eta gero, epaileak erabaki dezake, kautela gisa, debe-
katutako jarduera berehala bukaraztea, bestela desobeditze-delitua gertatuko dela ohartaraziz. Epaileak, halaber, beha-
rrezkoak diren beste kautela-neurri batzuk har ditzake, bukarazte-aginduaren eragingarritasuna ziurtatzeko. Eskaria
pisu edo lokalaren jabeari egingo zaio, eta, hala denean, horren okupatzaileari ere. 

Epaiak oniritzia ematen badio demandari, debekatutako jarduera behin betiko bukarazteko eta kalte-ordain egokia
emateko aginduaz gain, pisu edo lokala erabiltzeko eskubidea ken daiteke, askoz jota hiru urterako, arau-haustearen
larritasuna eta erkidegoari eragindako kalteen garrantzia aintzakotzat hartuta. Urratzailea ez bada jabea, epaiak
azkendutzat jo ditzake, behin betiko, urratzaile horrek etxebizitza edo lokalaren gainean zituen eskubideak, eta,
gainera, hori berehala bertatik botatzeko agindua eman dezake. 

8. artikulua

Pisu, lokal eta horien eranskinetan, zatiketa materiala egin daiteke, txikiago eta independente diren beste batzuk
osatzeko; pisu, lokal eta horien eranskinak handitu daitezke, horiei eraikin berean mugakide diren beste batzuk
erantsiz; eta, orobat, pisu, lokal edo horien eranskinak txikitu ahal dira, euretatik zati bat bereiziz.

Kasu horietan, ukitutako titularrek adostasuna emateaz gain, nahitaezkoa izango da jabeen batzarrak onespena
ematea; batzar horri dagokio eraldatutako pisuentzat partaidetza-kuota berriak finkatzea, 5. artikuluan xedatutakoa
betez, baina gainerakoen kuotak aldatu gabe. 
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9. artikulua

1. Jabe bakoitzaren betebeharrak dira: 

a) Erkidegoaren instalazio orokorrak eta gainerako osagai erkideak errespetatzea, horiek erabilera orokorrekoak
izan nahiz edozein jaberen erabilera pribatibokoak izan, pisu edo lokalaren barruan egon zein egon ez; horiek
guztiak behar bezala erabili behar dira, une orotan kalte edo narriadurak saihestuz. 

b) Beraren pisu edo lokal eta instalazio pribatiboak egoera onean artatzea, erkidegoari edo beste jabeei kalterik
ez egiteko; jabeak edo horren erantzukizunpeko pertsonek arretarik ez izateagatik, kalteak gertatzen badira,
horien ordaina eman beharko da. 

c) Norberaren etxebizitza edo lokalean konponketak baimentzea, horiek nahitaezkoak badira ondasun higiezi-
naren zerbitzurako, eta, era berean, etxebizitza edo lokalean zortasunak ahalbidetzea, horiek ezinbestekoak
badira interes orokorreko zerbitzu erkideak sortzeko, eta zortasunok erabaki badira 17. artikuluan ezarrita-
koaren arabera. Halakoetan, jabeak eskubidea izango du, erkidegoak kalte-ordaina eman diezaion. 

d) Norberaren pisu edo lokalean sarrera onartzea, aurreko hiru idatz-zatietan ezarritako ondoreetarako. 

e) Titulu eratzailean finkatutako partaidetza-kuotaren arabera edo beren beregi ezarritakoaren arabera, gastu
orokorretan parte hartzea, ondasun higiezinari, eta horren zerbitzu, zama eta erantzukizunei behar bezala
aurre egiteko, baldin eta horiek guztiak ezin badira bakoiztu. 

Erkidegoaren mesederako kredituak sortu badira, gastu orokorrak ordaintzeko betebeharraren ondorioz,
eta kreditu horiek aribideko urtean mugaeguneratutako kuotei eta egutegiko aurreko urteko kuotei bada-
gozkie, lehenespenekoak dira, Kode Zibilaren 1923. artikuluaren ondoreetarako; eta horiek ordainduko dira,
3., 4. eta 5. paragrafoetan aipatutakoak baino lehenago, betiere, Langileen Estatutuan alokairu-kredituentzat
ezarritako lehenespenari kalterik egin gabe. 

Etxebizitza edo lokala jabetza horizontalari buruzko araubidearen menpe badago, eta norbaitek hori eskuratzen
badu, eskuratzaileak, Jabetza Erregistroan titulua inskribatu arren, erantzukizuna izango du, eskuratutako ondasun
higiezin horrekin, aurreko titularrek jabeen erkidegoari gastu orokorrak ez ordaintzeagatik zor dizkioten kopuruen
ondorioz; baina muga gisa hartu behar dira eskuraketa zein urtetan gertatu eta urte horretan mugaeguneratutako
kopuruak, eta egutegiko aurreko urteari dagozkionak. Pisua edo lokala, lege-aginduz, betebehar hori betetzeari
lotuta dago. 

Etxebizitza edo lokala, edozein tituluren bidez, agerkari publikoan eskualdatzen denean, eskualdatzaileak adie-
razi beharko du jabeen erkidegoari gastu orokor guztiak ordaindu dizkiola; edo, bestela, zein gastu zor dituen
adierazi behar du. Eskualdatzaileak, une horretan, ziurtagiria aurkeztu behar du, erkidegoarekin dituen zorren
egoerari buruz, eta ziurtagiri hori bat etorri behar da haren adierazpenarekin; ziurtagiririk gabe, ezin izango
da dokumentu publikoaren egilespena eskuetsi, salbu eta eskuratzaileak beren beregi betebehar horretatik
askatzen duenean eskualdatzailea. Ziurtagiria, gehienez jota, eskaria egin eta egutegiko hurrengo zazpi egunen
barruan igorri beharko du idazkari zeregina betetzen duenak, betiere, presidentearen ikus-onespenarekin;
errua edo zabarkeria izanez gero, bi-biok erantzukizuna izango dute, hala ziurtagirian jasotako datuen zehaz-
tasunari buruz, nola igorpena atzeratzeagatik eragindako kalteen gainean. 

f) Norberak duen partaidetza-kuotaren arabera, erreserba-funtsaren zuzkidura egitea; jabeen erkidegoak funts
hori izango du, finkaren artapen- eta konponketa-obrei aurre egiteko. 

Ondore guztietarako, erkidegoari dagokio erreserba-funtsaren gaineko titulartasuna; funts hori kopuru zehatz
batekin zuzkitu beharko da, eta kopuru hori ezin da inoiz izan azken aurrekontu arruntaren 100eko 5 baino
txikiagoa. 

Erreserba-funtsaren kontura, erkidegoak aseguru-kontratua sina dezake, finkari eragindako kalteak estaltzeko;
bestela, kontratua egin dezake ondasun higiezina eta horren instalazio orokorrak etenik gabe iraunarazteko. 

g) Ondasun higiezina erabiltzean eta gainerako titularrekiko harremanetan, behar besteko arretarekin jardutea,
eta horiei begira erantzukizuna izatea, egindako arau-hausteengatik eta eragindako kalteengatik. 

h) Jabeak erkidegoaren idazkari gisa diharduenari komunikatzea zein egoitza duen Espainian, erkidegoarekin
zerikusia duten zitazio eta jakinarazpen guztiak bertan jasotzeko; komunikazioa egin beharko da, hori jaso
dela egiazta dezaketen bideetatik edozein erabilita. Komunikazio hori egin ezean, zitazio eta jakinarazpene-
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tarako egoitza izango da jabe horrek erkidegoan duen pisua edo lokala; zitazio edo jakinarazpenak ematen
bazaizkio pisu edo lokal hori okupatzen duenari, emate horrek erabateko ondore juridikoak izango ditu. 

Jabeari ezin bazaio zitaziorik edo jakinarazpenik egin aurreko lerrokadak ezarritako tokian, hori egindakotzat
joko da, baldin eta kasuan kasuko komunikazioa jartzen bada erkidegoko iragarki- oholean edo guztion era-
bilerarako helburu horrekin jarritako toki nabari batean; komunikazioan, eginbideak adierazi beharko du zein
datatan eta zein arrazoiren ondorioz egiten den jakinarazpena modu horretan, eta komunikazio hori erkide-
goan idazkari eginkizuna betetzen duenak sinatuko du, betiere, presidentearen ikus-onespenarekin. Modu
horretan egindako jakinarazpenak erabateko ondore juridikoak sortzen ditu, egutegiko hiru eguneko epean. 

i) Jabeak erkidegoan idazkari zeregina betetzen duenari komunikatzea etxebizitza edo lokalaren titulartasuna
aldatu dela; komunikazioa egin beharko da, hori jaso dela egiazta dezaketen bideetatik edozein erabilita. 

Norbaitek ez badu betebehar hori betetzen, erantzukizuna izango du, titular berriarekin batera modu soli-
darioan, eskuraketaren ostean horrek erkidegoari zor dizkion zorren ondorioz; horri kalterik egin gabe, 
urreko titularrak berreskaera-eskubidea izango du, titular berriaren aurka. 

Aurreko lerrokadan xedatutakoa ezin izango da aplikatu, 13. artikuluan ezarritako gobernu-organoetatik edo-
zeinek jakin badaki, edozein bidetatik edo jabe berriaren egintza eztabaidaezinen ondorioz, etxebizitza edo
lokalaren gaineko titulartasuna aldatu egin dela; edo, osterantzean, eskualdaketa hori nabaria denean. 

2. Aurreko paragrafoko erregelak aplikatzeko orduan, gastuak orokorrak izango dira, baldin eta ezin bazaizkio
egotzi pisu edo lokal bati edo batzuei; baina zerbitzua ez erabiltzeak ez dakar kasuan kasuko betebeharrak
betetzetik askatzea, lege honen 11.2 artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe. 

10. artikulua

1. Erkidegoaren betebeharra da ondasun higiezina eta horren zerbitzuak behar bezala iraunarazi eta artatzeko
beharrezkoak diren obrak egitea; horrela, ondasun higiezinak izango ditu egitura, ur-iragazgaitasun, bizigarritasun
eta segurtasunaren inguruko baldintza egokiak. 

2. Era berean, desgai diren edo hirurogeita hamar urte baino gehiagoko pertsonek egoitza horietan bizi, lan egin
edo zerbitzu altruistak edo boluntarioak egiten badituzte, erkidegoak irisgarritasun-obrak egin beharko ditu
egoitzaren jabeak eskatuta, desgai diren pertsona horiek osagai erkideak modu egokian erabili ahal izateko edo
kanpoarekin komunikazioa erraztuko dieten tresna mekaniko eta elektronikoak ezartzeko; obra horien zenba-
teko osoa ezin daiteke izan gastu erkideen ohiko hamabi hilerokoa baino handiagoa. 

Idatz-zati horretan zehaztutakoa ez da aplikatuko erkidegoko jabeetakoren batek osatzen duen familia-unitate-
aren urteko diru-sarrerak ondorio askotarako errenta-indize publikoa (IPREM gaztelaniaz) baino 2,5 aldiz txi-
kiagoak badira, familia-unitate horrek jaso ditzakeen diru-laguntza edo laguntza publikoek eragiten dioten obren
(pribatiboak zein elementu erkideenak) urteko kostuak urteko diru-sarreren ehuneko hogeita hamahirua gain-
ditzea eragozten dutenean izan ezik.

3. Jabeak jartzen badira agintari eskudunak emandako aginduen aurka, edo agindu horiek betetzea bidegabe atzeratzen
badute, bana-banako erantzukizuna izango dute administrazio- -bidean ezar daitezkeen zehapenen gainean. 

4. Gauzatu beharreko obren ezaugarriei buruzko desadostasunik badago, egoki deritzona erabakiko du Jabeen
Batzordeak. Era berean ere, interesdunek tartekaritza edo teknikarien irizpena eskatu ahal izango dute, lege
honetan ezarritakoaren arabera. 

5. Artikulu honetan aipatutako artapen- eta irisgarritasun-obrak egiteagatik gastuak sortzen badira, gastu horien
ordainketari lotuta geratzen da pisua edo lokala, 9. artikuluan gastu orokorrei buruz ezarritako inguruabar eta
baldintza berberetan. 

11. artikulua

1. Jabe batek ere ezin du eskatu instalazio, zerbitzu edo hobekuntza berririk, baldin eta hori beharrezkoa ez bada
ondasun higiezinaren artapen, bizigarritasun, segurtasun eta irisgarritasun egokiarentzat, haren izaera eta ezau-
garriak kontuan hartuta. 
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2. Aurreko paragrafoaren arabera berrikuntza batzuk eskatzeko modukoak ez badira, baina horiek egiteko erabakia
baliozkotasunez hartzen bada, eta instalazio- kuotak gainditzen badu gastu arrunten hiru hileko arrunten zen-
batekoa, orduan berrikuntzen alde ez dagoenak ez du betebeharrik izango, eta ez da haren kuota aldatuko,
nahiz eta alde ez dagoen horri hobekuntza edo abantaila kentzea ezinezkoa izan. 

Berrikuntzaren alde ez dagoenak, edozein unetan, berrikuntzaren abantailetan parte hartu nahi badu, bere kuota
ordaindu beharko du, berrikuntza egin eta iraunarazteko gastuetan; gastuok behar bezala eguneratuko dira,
lege-korritu egokia aplikatuz. 

3. Irisgarritasun-obrak egiteko erabakiak baliozkotasunez hartzen direnean, erkidegoak gastuak ordaindu beharko
ditu, zenbatekoa gastu erkideen ohiko hamabi hilerokoa baino handiagoa izan arren.

4. Berrikuntzen bidez, eraikinaren zatiren bat erabiltezin geratzen bada jabe batek zati hori erabil eta luper dezan,
jabe horren esanbidezko adostasuna beharko da nahitaez berrikuntza horiek egiteko. 

5. Higiezinean gauzatutako edo gauzatu beharreko hobekuntzak ordaintzeko derramak, bestalde, hobekuntza
horiek ordaintzeko zenbatekoak exijitzerakoan higiezin horren jabearen kargura izango dira. 

12. artikulua

Solairu berriak eraikitzen badira edo eraikinaren nahiz gauza erkideen egitura edo fabrikan beste edozein aldaraz-
pen egiten bada, horiek guztiek titulu eratzailea ukitzen dute, eta titulu hori aldatzeko araubidea bete behar da.
Horretarako erabakiak finkatuko du zein izaera duen aldarazpenak, finkaren eta pisu nahiz lokalen deskripzioan
zein aldakuntza izan den, nola aldatu diren kuotak, eta nor den edo nortzuk diren lokal edo pisu berrien titularrak. 

13. artikulua

1. Erkidegoaren gobernu-organoak hurrengoak dira: 

a) Jabeen batza. 

b) Presidentea, eta, hala denean, presidenteordeak. 

c) Idazkaria. 

d) Administratzailea. 

Estatutuetan, edo jabeen batzan gehiengoz hartutako erabakiaren ondorioz, erkidegoa gobernatzeko beste
organo batzuk ezar daitezke; horrek ez ditu inola ere urrituko lege honek aurrekoei hirugarrenen aurka era-
txikitzen dizkien eginkizunak eta erantzukizunak. 

2 Presidentea jabeen artean izendatuko da hautaketa bidez, edo, modu subsidiarioan, txandaka nahiz zozketa
bidez. Izendapena bete beharrekoa izango da; dena den, kargua hartu eta hurrengo hilabetean, izendatutako ja-
beak epaileari eska diezaioke bera kargutik kentzeko, horretarako egoki iruditzen zaizkion arrazoiak azalduz.
Epaileak, 17.3.a artikuluan ezarritako prozeduraren bitartez, behin betiko erabakiko du bidezkoa dena, eta ebaz-
pen berean adieraziko du nor izango den, hala denean, karguan diharduen presidente horren ordezkoa, harik
eta ebazpen judizialak ezarritako epean beste izendapen bat egin arte. 

Era berean, epailearengana jotzeko aukera izango da, edozein arrazoiren ondorioz batzarrarentzat ezinezkoa
bada erkidegoaren presidentea izendatzea. 

3. Presidenteak, lege-aginduz, erkidegoa ordezkatuko du, epaiketan nahiz epaiketatik kanpo, erkidego horri dagoz-
kion arazo guztietan. 

4. Presidenteordeak izatea aukerakoa izango da. Horiek izendatzeko prozedura eta presidentea izendatzekoa
berberak izango dira. 

Presidenteordeak edo, bestela, presidenteordeek, euren hurrenkeraren arabera dihardute, presidentearen ordezko
gisa bera absente dagoenean, kargua hutsik dagoenean edo hori betetzea ezinezkoa denean; presidenteordeek,
halaber, presidenteari laguntza ematen diote, jabeen batzarrak ezarritako moduan, presidenteak bere eginkizunetan
diharduenean. 
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5. Erkidegoaren presidenteak beteko ditu idazkariaren eta administratzailearen eginkizunak, salbu eta estatutuen
aginduz edo jabeen batzarrak gehiengoz hartutako erabakiaren ondorioz, kargu horiek presidentetzatik banan-
duta bete behar direnean. 

6. Pertsona berberak izan ditzake idazkariaren eta administratzailearen karguak; bestela, modu independentean
izenda daitezke bi-biok. 

Edozein jabek bete dezake administratzailearen kargua, eta, hala denean, idazkari-administratzailearena ere. 
Halaber, kargu hori bete dezakete bestelako pertsona fisikoek, horretarako behar besteko lanbide-gaitasuna
badute, eta legeak eginkizun horiek egiteko baimena eman badie. Modu bertsuan, korporazioek eta bestelako
pertsona juridikoek kargu hori bete dezakete, antolamendu juridikoak ezarritako baldintzetan. 

7. Erkidegoaren estatutuek kontrakoa xedatzen dutenean izan ezik, gobernu-organoen izendapena urtebete-
rako egingo da. 

Izendatuak euren kargutik enkaitu daitezke, euren agintaldia bukatu baino lehen, baldin eta jabeen batzarrerako
deialdi berezia egin eta, bertan, hala erabakitzen bada. 

8. Eraikineko etxebizitza edo lokalen jabeak ez badira lau baino gehiago, horien administrazio-araubidea Kode
Zibilaren 398. artikuluan ezarritakoa izan daiteke, estatutuek hori beren beregi ezartzen badute.

14. artikulua

Jabeen batzarrari dagokio: 

a) Aurreko artikuluan aipatutako karguetan arituko direnak izendatu eta kargutik enkaitzea, eta pisu edo lokalen
titularrek haien jardunaren aurka jartzen dituzten erreklamazioak ebaztea. 

b) Aurreikusteko moduko gastu eta sarreren plana, eta horiei dagozkien kontuak onestea. 

c) Aurrekontuak eta finka konpontzeko obra guztien betearazpena onestea, horiek arruntak izan zein bereziak
izan; eta presako neurrien berri izatea, administratzaileak halakoak hartu baditu, 20.c) artikuluan xedatuta-
koarekin bat etorriz. 

d) Estatutuak onetsi edo eraldatzea, eta barne araubidearen arauak zehaztea. 

e) Gainerako arazoak aztertu eta erabakitzea, horiek erkidegoarentzat interes orokorrekoak diren heinean; eta
beharrezko edo komenigarri diren neurriak hartzea, guztiontzako zerbitzua hobea izan dadin.

15. artikulua

1. Jabeen batzarrera joango dira jabeak eurak edo haien legezko nahiz borondatezko ordezkariak; borondatezko
ordezkaritza egiaztatzeko, nahiko izango da jabeak sinatutako idazkia. 

Pisu edo lokal bat hainbat jaberi badagokie indibisoan, horiek ordezkaria izendatuko dute, batzetara joan dadin
eta botoa eman dezan. 

Etxebizitza edo lokalaren gainean gozamena izanez gero, jabe soilari dagokio batzarrera joan eta bertan botoa
ematea. Jabeak kontrakoa adierazten ez duen bitartean, jabe horren ordezkaria gozamenduna izango da;
eskuordetza berariazkoa izan beharko da, 17. artikuluaren lehenengo erregelako erabakiak hartu behar direnean,
edo obra bereziak nahiz horien hobekuntza erabaki behar denean. 

2. Batzarraren hasieran, jabe batzuek ez badituzte ordaindu erkidegoarekin mugaeguneratutako zor guztiak, eta
zor horiek ez badituzte epaiketa bidez aurkaratu edo zorrean duten kopurua ez badute epailearen nahiz
notarioaren zainpean utzi, orduan jabe horiek eztabaidetan parte har dezakete, baina ez dute boto-eskubiderik
izango. Batzarraren aktak jasoko du zein jaberi kendu zaion boto-eskubidea; jabe hori eta berak erkidegoan
duen partaidetza-kuota ez dira zenbatuko, lege honetan ezarritako gehiengoak lortzeko.
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16. artikulua

1. Jabeen batza, gutxienez, urtean behin bilduko da, aurrekontuak eta kontuak onesteko; bestelakoetan ere bilduko
da, presidenteak komenigarri baderitzo, edo jabeen laurdenak edo partaidetza-kuoten 100eko 25 gutxienez
ordezkatzen duten jabeek hala eskatzen dutenean. 

2. Batzarrerako deialdia presidenteak egingo du, eta, hori izan ezean, bilerako sustatzaileek; deialdian adieraziko da
zein gai eztabaidatuko den, zein tokitan, eta zein egunetan eta ordutan, lehenengo deialdian, eta, beharrezkoa
izanez gero, bigarren deialdian. Zitazioak egingo dira 9. artikuluan ezarritako moduan. Deialdian adieraziko da,
orobat, nor diren erkidegoarekin mugaeguneratutako zor guztiak ordaindu ez dituzten jabeak; bertan oharta-
raziko da horiek guztiek boto-eskubiderik ez dutela izango, 15.2 artikuluko kasuak gertatzen badira. 

Edozein jabek jabeen batzarrari eska diezaioke, erkidegoarentzat interesgarri izan daitekeen gai bat aztertu eta
horren gainean iritzia emateko. Horretarako, presidenteari idazkia bidaliko dio, eta idazki horretan argi eta garbi
adieraziko dio zein gai nahi duen jorratu; presidenteak gai horiek sartuko ditu, hurrengo batzarra zein izan eta batzar
horren gai-zerrendan. 

Batzordearen bileran lehenengo deialdian ez bada partaidetza-kuotaren gehiengoa ordezkatzen duten jabeen
gehiengoa azaltzen, bileraren bigarren deialdia egingo da, oraingo honetan quorumari lotuta egon gabe. 

Batzordea bigarren deialdian bilduko da lehenengo zitazioan adierazitako lekuan, egunean eta orduan, eta
aurreko deialdia amaitu eta ordu erdi bat igaro bada, egun berean egin ahal izango da. Lehenengo zitazioan
ezer adierazi ezean, batzarrerako deialdia berriz egingo da, artikulu honetan ezarritako betekizunekin bat etorriz,
egin gabeko batzarra zein egunetan izan eta egutegiko hurrengo zortzi egunen barruan; kasu horretan, zitazioak,
gutxienez, hiru eguneko aurrerapenarekin egin beharko dira. 

3. Aurreko batzar arrunterako zitazioa, gutxienez, sei eguneko aurrerapenarekin egin beharko da; batzar berezien
kasuan, zitazioa behar besteko aurrerapenarekin egin behar da, interesdun guztiek horren berri izan dezaten.
Batzarra baliozkotasunez bildu ahal izango da, nahiz eta presidenteak horretarako deialdirik egin ez, baldin eta
jabe guztiak bilduta badaude eta hori erabakitzen badute. 

17. artikulua

Jabeen batzarrak erabakiak hartzen dituenean, hurrengo arauak bete behar dira: 

1. Erabakiak baliozkoak izan daitezen, ahobatezkotasuna izan beharko da, bakar-bakarrik, erabaki horien
ondorioz onetsi edo aldarazten badira jabetza horizontalari buruzko titulu eratzailean edo erkidegoaren
estatutuetan jasotako erregelak. 

Igogailua, atezaindegia, atezaintza, zaintza nahiz interes orokorreko beste zerbitzu erkideak ezartzeko edo kent-
zeko beharrezkoa izango da, horren ondorioz titulu eratzailea edo estatutuak aldarazteak barne, jabe guztien
hiru bostenak erabakiaren aldeko botoa ematea, baldin eta jabe horiek, aldi berean, partaidetza-kuoten hiru
bostena ordezkatzen badute. Osagai erkide batzuek ez badute ondasun higiezinaren barruan erabilera zehatzik,
horiek errentan emateko, nahiko izango da, orobat, jabe guztien hiru bostenak erabakiaren aldeko botoa ematea,
baldin eta jabe horiek, aldi berean, partaidetza- kuoten hiru bostena ordezkatzen badute; gainera, beharrezkoa
izango da zuzen-zuzenean ukitutako jabea ados egotea, halakoa izanez gero. 

Lege honen 10. eta 11. artikuluetan xedatutakoari kalterik egin gabe, obrak egin edo zerbitzu erkide berriak
ezartzeko, nahiz eta horren ondorioz titulu eratzailea edo estatutuak aldarazi, nahitaezkoa izango da jabe
gehienek erabakiaren aldeko botoa ematea, baldin eta jabe horiek partaidetza-kuota gehienak ordezkatzen ba-
dituzte. Obra edo zerbitzu erkide berrion xedea oztopo arkitektonikoak ezabatzea izango da, oztopo horiek
eragozten dutelako minusbaliatuak eraikinera sartu eta bertatik ibil daitezen. 

Aurreko lerrokadetan ezarritako ondoreetarako, erabakiaren aldeko bototzat zenbatuko dira batzarrera agertu
ez diren jabeenak ere, baldin eta horiei behar bezala zitazioa egin bazaie, eta, 9. artikuluan ezarritako prozedu-
rarekin bat etorriz, bileran hartutako erabakiaren berri eman eta gero, ez badute desadostasuna adierazi, erki-
degoan idazkari zeregina betetzen duenari komunikazioa eginez; komunikazioa egin beharko da, egutegiko
hogeita hamar eguneko epean eta erabakia hartu dela egiazta dezaketen bideetatik edozein erabilita. 

Arau honen arabera, baliozkotasunez hartutako erabakiak bete beharrekoak dira jabe guztientzat. 
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2. Otsailaren 27ko 1/1998 Errege Dekretu-legearen arabera, telekomunikazio- zerbitzuak eskuratzeko azpiegitura
erkideak jartzea, edo egun daudenak egokitzea, edota eguzkiaren energia aprobetxatzeko sistema erkideak edo
pribatiboak jartzea, edo energiaren hornidura kolektibo berriak eskuratzeko beharrezkoak diren azpiegiturak
jartzea, edozein jabek hala eskatuz gero, erkidegoaren jabeen herenak erabaki dezake, baldin eta jabe horiek
partaidetza- kuoten herena ordezkatzen badute. 

Azpiegitura horiek jarri nahiz egokitzeko, edota gerogarrenean horiek artatu eta iraunarazteko, kostu batzuk
badaude, erkidegoak ezin dizkie kostu horiek jasanarazi batzan erabakiaren aldeko botoa beren beregi eman
ez duten jabeei. Hala eta guztiz ere, ondoren eskatzen bada telekomunikazioen zerbitzuetan edo energia-
horniduretan sartzeko baimena, eta horrek azpiegitura berriak edo lehendik daudenetan egindako egokitzapenak
aprobetxatzea eskatzen badu, baimena eman ahal izango zaie, betiere zegokien zenbatekoa, dagokion legezko
interesa behar bezala aplikatuta eguneratua, ordaintzen badute. 

Aurretiaz artapen-gastuen eta iraunarazpen- gastuen inguruan ezarritakoari kalterik egin gabe, jarritako azpi-
egitura berria osagai erkidetzat hartuko da, lege honetan ezarritako ondoreetarako. 

3. Higiezinaren eraginkortasun energetikoa edo hidrikoa hobetzea helburu duten eta aurreko atalean aipatu ez
diren ekipoak edo sistemak ezartzeko edo kentzeko beharrezkoa izango da, horren ondorioz titulu eratzailea
edo estatutuak aldarazteak barne, jabe guztien hiru bostenak erabakiaren aldeko botoa ematea, baldin eta jabe
horiek, aldi berean, partaidetza-kuoten hiru bostena ordezkatzen badute. Arau honen arabera behar bezala
hartu diren erabakiek jabe guztiak behartzen dituzte.

Hala eta guztiz ere, ekipo edo sistemek aprobetxamendu pribatiboa badute, erabakia hartzeko nahikoa izango
da erkidegoko kideen heren baten aldeko botoa, baldin eta partaidetza-kuoten herena ordezkatzen badute,
kasu horretan aurreko atalean ezarritako kostuak jasanarazteko sistema aplikatuz.

Higiezinaren aparkalekuan erabilera pribatuko ibilgailu elektrikoak errekargatzeko puntu bat instalatu nahi
bada, betiere hori garaje-plaza indibidual batean kokatuz gero, eskatzen den gauza bakarra da aldez aurretik
erkidegoari jakinaraztea puntu hori instalatuko dela. Instalazio horren kostua zuzenean interesatuta daudenek
ordainduko dute osorik. 

4. Gainerako erabakiak baliozkoak izateko, nahikoa izango da partaidetza-kuota gehienak osatzen dituzten jabe
guztien gehiengoak aldeko botoa ematea. Bigarren deialdian, erabakiak baliozkoak izango dira, bertara joan diren
jabe gehienek erabaki horien aldeko botoa eman badute, eta jabe horiek bertan dauden partaidetza-kuoten
erdia baino gehiago ordezkatzen badute. 

Aurreko lerrokadetan ezarritako prozeduren bitartez, gehiengo egokia lortu ezin denean, interesdunak epailearen-
gana jo dezake, bigarren batzarra egin denetik hilabeteko epean; horren aurka jarri direnei zitazioa egin eta gero,
epaileak entzun egingo du horiek esan beharrekoa, eta, ondoren, ekitatez bidezkoa dena erabakiko du, hogei eguneko
epean, eskaria egin zaionetik zenbatuta, eta kostuen ordainketari buruzko irizpena ere emango du. 

18. artikulua

1. abeen batzarrak erabakiak hartu eta gero, erabaki horiek auzitegietan aurkara daitezke, prozedurari buruzko
legeria orokorraren arabera, hurrengo kasuetan: 

a) Erabakiak legearen aurkakoak edo jabeen erkidegoaren estatutuen aurkakoak direnean. 

b) Erabakiak oso kaltegarriak direnean, erkidegoaren beraren interesentzat, nahiz eta jabe batentzat edo
batzuentzat onuragarriak izan. 

c) Erabakiek kalte larria eragiten diotenean jabe bati, baldin eta jabe horrek ez badu kaltea jasateko betebehar
juridikorik, edo erabakiak eskubideaz abusatuz hartu badira. 

2. Erabaki horiek aurkaratzeko legitimazioa izango dute jabeek, baldin eta batzan euren botoa salbatu badute, edozein
arrazoiren ondorioz ez badira bertan izan eta boto-eskubidea bidegabe kendu bazaie. Batzarraren erabakiak aur-
karatzeko, jabeak ordainduta izan behar ditu erkidegoarekin mugaeguneratutako zor guztiak, edo, bestela, aurretiaz,
epailearen zainpean utzi behar ditu halakoak. Batzarraren erabakiak aurkaratzeko orduan, erregela hori ez da apli-
kagarria izango, erabaki horiekin jabeen artean partaidetza-kuotak ezarri edo aldatu nahi badira, 9. artikuluan aipatzen
den bezala.

29

16



Legezko testua

3. Akzioa iraungi egingo da, jabeen batzarrak erabakia noiz hartu eta hiru hilabeteko epean; salbuespenez,
legearen edo estatutuen aurkako egintzen kasuan, akzioa urtebetegarrenean iraungiko da. Jabe absenteen
kasuan, epearen zenbaketa hasiko da, 9. artikuluan ezarritako prozedurarekin bat etorriz erabakia komunikatu
denetik. 

4. Batzarraren erabakiak aurkaratu arren, aurkaratze horrek ez du eteten erabakion betearazpena; salbuespenez,
etendura gertatuko da, demandatzaileak hala eskatuz gero, baldin eta epaileak kautelazko neurri gisa hori erabaki
badu, jabeen batzarrak esan beharrekoa entzun eta gero. 

19. artikulua

1. Jabeen batzarrak erabakiak hartu eta gero, erabaki horiek akta-liburuan jaso behar dira; jabetza-erregistratzaileak
liburu horren eginbideak gauzatuko ditu, erregelamendu bidez ezarritako moduan. 

2. Jabeen batzarra biltzen den bakoitzean, akta egin behar da, eta akta horrek, gutxienez, honako inguruabar hauek
jaso behar ditu: 

a) Zein egunetan eta zein tokitan egin den bilera. 

b) Nork egin duen deialdia, eta, hala denean, nortzuk izan diren bilera sustatu duten jabeak. 

c) Ea bilera arrunta den ala berezia; gainera, lehenengo deialdian ala bigarrenean egin den adierazi behar da. 

d) Bertara nortzuk agertu diren eta zein kargu dagokien, bai eta nortzuek bidali duten ordezkaria ere; edozein
kasutan, bakoitzari zein partaidetza-kuota dagokion adierazi behar da. 

e) Bilera horretako aztergaiak zeintzuk izan diren. 

f) Zein erabaki hartu den; erabakiaren baliozkotasunerako garrantzitsua baldin bada, adierazi beharko da zein
jabek eman duen erabakiaren aldeko botoa eta zeinek, ostera, horren kontrako botoa, bai eta zeintzuk diren
horiek guztiek ordezkatzen dituzten partaidetza- kuotak ere. 

3. kta itxi beharko da, presidentearen eta idazkariaren sinadurekin, bilera bukatutakoan edo egutegiko hurrengo
hamar egunetan. Akta ixten denetik, erabakiak betearazteko modukoak izango dira, legeak kontrakoa ezartzen
duenean izan ezik. 

Bileren akta jabeei bidaliko zaie, 9. artikuluan ezarritako prozedurarekin bat etorriz. 

Aktaren akatsak edo okerrak ongitu ahal izango dira, baldin eta aktak zalantzarik gabe adierazten badu zein
egun eta tokitan egin den bilera, zein jabe agertu den zuzenean edo ordezkatuta, eta zein erabaki hartu den,
betiere, erabakien aldeko eta kontrako botoak, eta boto bakoitzak ordezkatzen duen partaidetza- kuota adie-
raziz, eta presidentearen eta idazkariaren sinadurak baldin baditu. Ongitze hori gauzatu beharko da, jabeen
batzarrak hurrengo bilera izan baino lehenago; bilera horretan, ongitzea berretsi beharko da. 

4. Idazkariak zainduko ditu jabeen batzarrari dagozkion akta-liburuak. Era berean, idazkariak gordeko ditu, bos
urteko epean, deialdiak, komunikazioak, ahalordeak eta bileretarako garrantzitsu diren gainerako dokumentuak. 

20. artikulua

Administratzaileari dagokio: 

a) Etxearen araubide ona, eta horren instalazioak eta zerbitzuak zaintzea; ondore horietarako, titularrei egokiak
diren abertimenduak eta ohartarazpenak egin beharko dizkie. 

b) Behar besteko aurrerapenarekin, aurreikusteko moduko gastuen plana prestatzea eta plan hori batzarrari
aurkeztea; gainera, gastu horiei aurre egiteko beharrezkoak diren baliabideak proposatu beharko ditu. 

c) Etxearen artapenari eta mantentzeari aurre egitea, presakoak diren konponketak eta neurriak hartuz; halako
konponketak eta neurriak hartuz gero, horien berri eman beharko zaio, berehalakoan, presidenteari, edo, hala
denean, jabeei. 
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d) Hartutako erabakiak betearaztea, obren arloan, eta bidezko diren ordainketak egitea eta kobrantzak jasotzea. 

e) Hala denean, batzarraren idazkari gisa jardutea eta erkidegoaren dokumentazioa zaintzea, hori titularren
eskura jarriz. 

f) Batzarrak berari ematen dizkion gainerako eskumenak. 

21. artikulua

1. Etxebizitza edo lokalaren jabeak bete beharko ditu 9. artikuluko e) eta f) idatz-zatiek aipatzen dituzten betebe-
harrak, batzarrak ezarritako epean eta moduan. Bestela, presidenteak edo administratzaileak, jabeen batzarrak
hala erabakitzen badu, epaiketa bidez eska diezaioke betetzea jabeari, prozesu monitorioaren bitartez. 

2. Prozedura monitorioa erabiltzeko, aldez aurretik batzarraren erabakiari buruzko ziurtagiria lortu behar da. Era-
baki horretan onartu behar da jabeen erkidegoarekin izandako zorraren likidazioa; erkidegoan idazkari zeregina
betetzen duenak egingo du likidazio hori, presidentearen ikus-onespenarekin. Horrez gain, prozedura monitorioa
erabiltzeko nahitaezkoa izango da ukitutako jabe guztiei erabakia jakinaraztea, 9. artikuluan ezarritako moduan. 

3. Aurreko paragrafoaren arabera, kopuru zehatza erreklamatzen denean, kopuru horri gehitu behar zaizkio
aurretiazko ordainketa-agindeiaren gastuak, baldin eta dokumentu bidez egiaztatzen bada agindei hori egin dela,
eta, eskariarekin batera, egintza horien egiaztagiria aurkezten bada. 

4. Etxebizitzaren edo lokalaren aurreko jabeak zorraren ordainketari dagokionez solidarioki erantzun behar
dionean, hasierako eskabidea horren aurka bideratu ahalko da, egungo jabearen aurka errepikatzeko eskubidea
alde batera utzi gabe. Erreklamazioa egin dakioke, halaber, Erregistroko titularrari, eta horrek ere izango du 
aurretiaz aipatutako eskubide berbera. Kasu horietan guztietan, hasierako eskaria betebeharpekoetatik edozeinen
aurka jar daiteke, edo, bestela, betebeharpeko guztien aurka aldi berean.

5. Zorduna prozesu monitorioaren hasierako eskariaren aurka jartzen denean, hartzekodunak eska dezake,
beharrezkoa den neurrian, haren ondasunen gaineko aurreneurrizko enbargoa, horrekin erreklamaziopeko
kopuruari, korrituei eta kostuei aurre egiteko.

Edozein kasutan ere, epaitegiak aurreneurrizko enbargoa erabakiko du, eta ez da beharrezkoa izango hartze-
kodunak kauzioa ematea. Edonola ere, zordunak ezerezean utz dezake enbargoa, horretarako banku-abala ema-
ten badu, epaileak dekretatu izan duen kopuru horretan.

6. Erkidegoari zor zaizkion zenbatekoak erreklamatzeko, prozesu monitorioaren hasierako eskabidean abokatuaren
eta prokuradorearen zerbitzu profesionalak baliatzen badira, zordunak profesional horien esku-hartzeak eragindako
ordainsariak eta eskubideak ordaindu beharko ditu, betiere Prozedura Zibilaren Legearen 394. artikuluaren hirugarren
idatz-zatian ezarritako mugak betez, eta ordainketa-errekerimenduari erantzuten badio zein auzitegian agertzen ez
bada ere ordaindu egin beharko du. Aurkakotasuna dagoen kasuetan, kostuen arloko arau orokorrei jarraituko zaie,
baina hartzekodunak bere asmoaren guztiz aldekoa den epaia lortzen badu, kostu horietan abokatuaren eta
prokuradorearen esku-hartzetik ondorioztatutako ordainsariak gaineratu beharko dira, baita esku-hartzea nahitaez-
koa ez bada ere.

22. artikulua

1. Jabeen erkidegoak bere zorren gaineko erantzukizuna izango du, hirugarrenei begira, bere aldekoak diren funts
eta kreditu guztiekin. Modu subsidiarioan, eta kasuan kasuko jabeari ordainketa-agindeia egin eta gero, hartze-
kodunak jo dezake prozesuan parte hartu duen jabe bakoitzaren aurka, ordaindu gabeko zenbatekoan jabe
horrek duen kuotaren arabera. 

2. Edozein jabe betearazpenaren aurka jar daiteke, baldin eta jabe horrek egiaztatzen badu, aurreko paragrafoak
aipatzen duen agindeia gauzatzen den unean, berak ordainduta dituela erkidegoarekin mugaeguneratutako
zor guztiak. 
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Zordunak ordainketa egiten badu agindeiaren egintzan bertan, berak ordaindu beharko ditu, orobat, une hori arte
sortutako kostu guztiak, betiere, berari proportzioz dagozkion zatian. 

23. artikulua

Jabetza horizontalaren araubidea azkendu egingo da:

1. Eraikina suntsitzean, kontrakoa ituntzen denean izan ezik. Suntsipena gertatu dela uste izango da, baldin eta
berreraikitze-kostuak finkaren balioaren 100eko 50 gainditzen badu ezbeharra gertatzeko unean, salbu eta kostu
horren gaindikina aseguruak estaltzen duenean.

2. Jabetza horizontala jabetza arrunt edo jabekidetasun arrunt bihurtzean.

III. kapitulua: ondasun higiezinen eremu pribatuei buruzko araubidea

24. artikulua

1. Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako jabetza-araubide berezia aplikatuko zaie ondasun higiezinen eremu
pribatuei, hurrengo betekizunak betetzen badituzte: 

a) Bi eraikinetan edo gehiagotan integratuta egotea, edo, bestela, elkarren artean independente diren lur-zatietan
integratuta egotea, lur-zati horien destino nagusia bada etxebizitza edo lokalak bertan izatea. 

b) Ondasun higiezin horien titularrek edo, etxebizitza nahiz lokalak modu horizontalean zatituta badaude,
eskubide horiei atxikita, etxebizitza edo lokal horien titular direnek, jabekidetasun zatiezinean parte hartzea,
ondasun higiezinaren bestelako osagai, bide, instalazio edo zerbitzuen gainean. 

2. Aurreko paragrafoan aipatutako ondasun higiezinen eremu pribatuek aukera dute: 

a) Jabeen erkidego bakarra eratzeko, 5. artikuluko bigarren paragrafoan ezarritako prozeduretatik edozeinen
bitar tez. Kasu horretan, lege honen xedapenen menpe geratuko dira, eta xedapen horiek oso-osorik
aplikatuko zaizkie. 

b) Jabe-erkidegoen elkartze bat eratzeko. Ondore horretarako, elkartutako erkidego berriaren titulu era-
tzailea egiletsi beharko du eremuko jabe bakarrak, edo, bestela, elkartzea osatu behar duten erkidego
guztien presidenteek; azken kasu horretan, jabeen batzek horretarako baimena eman beharko diete
presidenteei, erabakia gehiengoz hartuz. Titulu eratzaileak ondasun higiezinen eremua deskribatuko du
oso-osorik, bai eta horren osagaiak, bideak, instalazioak eta zerbitzu erkideak ere. Titulu eratzaileak, halaber,
elkartutako erkidego bakoitzaren partaidetza-kuota finkatuko du; erkidego horiek guztiek batera eran-
tzukizun eta betebeharra izango dute, elkartutako erkidegoaren gastu orokorrei aurre egiteko. Elkartutako
erkidegoaren titulua eta estatutuak Jabetza Erregistroan inskribatu ahal izango dira. 

3. Aurreko idatz-zatian aipatutako erkidegoen elkar tzeak izango du, ondore guztietarako, jabe-erkidegoek
duten egoera bera, eta lege honen xedapenek eraenduko dute elkartze hori, hurrengo espezialitateekin: 

a) Kontrakoa erabakitzen ez den bitartean, jabeen batzarra osatuko dute elkartzea osatzen duten erkidegoetako
presidenteek; presidente horiek ordezkatuko dute erkidego bakoitzeko jabeen multzoa. 

b) Erabakiak hartzeko, lege-aginduz nahitaezkoa bada gehiengo kualifikatua lortzea, beti, erabakia hartu aurretik,
kasuan kasuko gehiengo hori lortu beharko da, elkartzea osatzen duten erkidegoetako jabeen batzar
bakoitzean. 

c) Batzarrak kontrakoa erabakitzen ez duen bitartean, elkartutako erkidegoari ez zaio aplikatuko lege honen 9.
artikuluak erreserba-funtsari buruz xedatutakoa. 

Elkar tutako erkidegoaren gobernu- organoek eskumena izango dute, ondasun higiezinen osagai, bide,
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instalazio eta zerbitzu erkideen gainean bakarrik. Organo horien erabakiek ezin diete inola ere kalterik egin
erkidegoen elkartze hori osatzen duten jabeen batzetako gobernu-organoen ahalmenei. 

4. Lege honetako xedapenak aplikatuko zaizkie 2. paragrafoan aipatutako forma juridikoetatik bat hartzen ez duten
ondasun higiezinen eremu pribatuei, aurreko paragrafoan aipatutako espezialitate berberekin; xedapen horiek,
betiere, modu subsidiarioan aplikatuko dira, jabekideek euren artean ezartzen dituzten itunei begira.

Lehenengo xedapen gehigarria 

1. Autonomia-erkidegoek euren eskumenak erabiliz ematen dituzten xedapenei kalterik egin gabe, 9.1.f) artikuluan
araututako erreserba-funtsa honako erregela hauetara egokituko da: 

a) Funtsa eratu beharko da, jabeen batzarrak aurrekontu arrunta onesten duen unean; aurrekontu hori izan
behar da xedapen hau indarrean jarri ostekoxeko urte-ekitaldiari dagokiona. 

Jabeen erkidego berriek erreserba- -funtsa eratuko dute, euren lehenengo aurrekontu arrunta onesten
dutenean. 

b) Eraketa-unean, funtsaren zuzkidura ez da izango erkidegoaren aurrekontu arrunteko 100eko 2,5 baino
txikiagoa. Ondore horretarako, jabeek, aldez aurretik, nahitaezkoak diren ekarriak egin beharko dituzte, ba-
koitzak bere partaidetza-kuotaren arabera. 

c) Erreserba-funtsa zein ur te-ekitalditan eratu eta horren ostekoxeko ekitaldiari dagokion aurrekontu
arrunta onestean, erreserba-funts horren zuzkidura, gutxienez, 9. artikuluan ezarritako kopurua bestekoa
izan beharko da. 

2. Erreserba-funtsaren zuzkidura ezin da izan, aurrekontu-ekitaldiko inolako unetan, legez ezarritako gutxienekoa
baino txikiagoa. 

Lege honetan onartuta egon eta finka artatzeko eta konpontzeko gastuetarako aurrekontu-ekitaldian zehar
funtsetik kendutako kopuruak funtsaren zatitzat hartuko dira, haren gutxieneko zenbatekoa kalkulatzeko. 

Hurrengo aurrekontu-ekitaldia hastean, nahitaezkoak diren ekarriak egingo dira, erreserba-funtsetik kendu diren
kopuruak estaltzeko, aurreko lerrokadan ezarritakoaren arabera. 

Bigarren xedapen gehigarria

1. Kode Zibilaren 396. artikulua honako era honetan geratuko da idatzita: 

Eraikinaren pisu edo lokalak nahiz horien zatiak, eraikin horren osagai erkide batera edo herri- -bidera berezko
irteera izateagatik, modu independentean aprobetxa badaitezke, jabetza bananduaren objektu izan daitezke, eta
jabetza banandu horri jabekidetasun-eskubidea datxekio eraikinaren osagai erkideen gainean; osagai erkideak dira
eraikina egoki erabili eta lupertzeko beharrezkoak diren guztiak, besteak beste, lurra, lurgaina, zimendazioak eta
gainaldeak; egiturako osagaiak, eta, horien artean, zutabe, habe, solairu eta zama-hormak; fatxadak, terraza, balkoi eta
leihoen kanpoko gainestalkiekin batera, euren irudi edo itxuraketa, eurok eratzen dituzten itxitura-osagaiak eta haien
kanpoko gainestalkiak barne; ataria, eskailerak, atezaindegiak, korridoreak, igarobideak, murruak, zuloak, patioak, putzuak
eta igogailu, gordailu, zenbakailu, telefono edo beste zerbitzu nahiz instalazio erkide batzuetarako destinaturiko
barrunbeak, baita erabilera pribatiboa dutenak ere; igogailuak, eta ur, gas edo elektrizitatearen hustuketa nahiz
hornidurarako instalazio, ekarketa eta biderakuntzak, baita eguzkiaren energia aprobetxatzeko balio dutenak ere;
garbitzeko ur beroarenak, berogailuak, aire girotuarenak, kea egurastu edo husteko balio dutenak; suteak atzeman
eta horien aurreneurriak hartzeko balio dutenak; irekigailu automatikoa eta eraikinaren segurtasunerako balio duten
bestelakoak, bai eta antena kolektiboak eta ikus-entzunezko edo telekomunikazioko zerbitzuen gainerako instalazioak
ere, horiek guztiak espazio pribatiboan sartu arte; zortasunak eta bestelako osagai material nahiz juridikoak, euren
izaera edo xedearengatik, zatiezinak badira. 

Jabekidetasunaren mendeko osagaiak ezin dira inola ere zatitu; zatiok osagai pribatibo jakin baten eranskin
banaezinak direnez gero, horrekin batera bakarrik besterendu, kargatu edo enbargatu ahal izango dira. 

37

20



Legezko testua

Pisu edo lokala besterentzen bada, gainerako pisu edo lokalen jabeek, titulu horren bidez bakarrik, ez dute eros-
lehentasun-eskubiderik izango, ezta atzera-eskuratzeko eskubiderik ere. 

Lege-xedapen bereziek, eta, horiek ahalbidetzen duten neurrian, interesdunen borondateak arautzen dute
jabetzaren forma hori.

2. Aurreko atalean xedatutakoa bazter utzi gabe, Jabetza Horizontalaren uztailaren 21eko 49/1960 Legearen
1. eta 2. artikuluek Kode Zibilean eta Hipotekei buruzko Legean sartutako aldaketek indarrean jarraitzen
dute egungo idazkuntzarekin. 

Xedapen iragankor bakarra

Jabetza Horizontalaren Legearen 21. artikuluan bilduta dauden arauak, Lege honek agindu horri ematen dion idaz-
kuntza berriaren arabera, ez dira aplikatzekoak izango aurrez indarrean zegoen legeriaren arabera dagoeneko
hasita zeuden prozesu judizialetan, eta aurreko legeriaren arabera izapidetuz jarraituko dute amaitu arte. 

Azken xedapen bakarra

1. Indarrik gabe geratzen dira lege honetan ezarritakoaren aurkako xedapen orokorrak. 

Era berean eraginik gabe geratzen dira erkidegoetako estatutuetan bilduta dauden eta lege honen aurkakoak
diren edo lege honekin bateraezinak diren klausulak. 

2. Jabeen erkidegoetako estatutuak urtebeteko epearen barruan Lege honetan xedatutakora egokituko dira. 

Beraz, espainiar guztiei, partikularrei eta agintariei, Lege hau bete dezatela eta berearaz dezatela agintzen diet.
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1. Zer da jabetza horizontala?

Erregimen juridiko horren bitartez, higiezin jakin baten jabekide guztien arteko harremanak arautzen dira,
higiezin hori kalerako edo elementu komun baterako irteera bereizia duten etxebizitza eta/edo lokaletan
banatua dagoenean.

Jabetza horizontalaren bereizgarri gisa, jabe bakoitzak berak soilik aprobetxa dezakeen eta behar bezala mugatuta
dagoen espazio baten jabetza-eskubide esklusiboa du, eta gainera, higiezina osatzen duten elementu, zerbitzu eta
instalazio komun guztien jabekidetza-eskubidea ere badu. 

Hortaz, jabetza horizontalean elementu pribatibo izena duen etxebizitza edo lokal bakoitzaren jabetza indibidualak
biltzen dira, higiezineko elementu komunen gaineko jabekidetasunarekin batera.

Horren arabera, 1960ko uztailaren 21eko Jabetza Horizontalaren Legea, egin zaizkion aldaketekin, Jabeen Erkidego
bat sortzeko erabakia hartzen duten jabekide guztien harremanak arautzen dituen erreferentzia-esparrua da;
etxepeko horietako bakoitzak hainbat eskubide eta betebehar ditu, berezko Estatutuak edota Barne Erregimeneko
Araudia ezartzeko eskubidea alde batera utzi gabe, kontuan hartuz horrelakoek, hala ere, adierazitako Legeari
eutsi beharko diotela beti.

Noiz aplikatzen da jabetza horizontalaren legea?

Jabetza horizontalari buruzko legedia honako kasu hauetan aplikatzen da: 

a) Jabeen Erkidegoaren Eratze Titulua formalki sinatu ondoren, betiere legez ezarritako baldintzekin bat etorriz. 

b) Jabeen Erkidegoek Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako oinarrizko baldintzak biltzen dituztenean, baita
eratze-titulua formalki eman ez badute ere. 

c) Higiezin Multzo Pribatuak direnean, legeak ezarritakoaren arabera.

Jabetza horizontalaren eratze titulua:

Jabetza horizontalaren Eratze Titulua “Jabeen Erkidegoko Fundazio Eskrituraren” baliokidea da; dokumentu horretan
higiezin osoaren deskribapena biltzen da, elementu pribatibo guztiena (etxebizitzak, lokalak, garajeak, trastelekuak
eta abar), baita elementu eta zerbitzu komunena ere. Bertan honako hauek bilduko dira gutxienez::

• Eraikinaren deskribapen orokorra.

• Etxebizitza edo lokal bakoitzaren deskribapen xehatua, haren hedadura, mugak eta azalera.

• Etxebizitza edo lokal bakoitzaren partaidetza-kuota. 

• Gainera, Jabetza Horizontalaren Legearekin batera Erkidegoaren funtzionamendua eta jabekideen eskubideak
eta betebeharrak arautuko dituzten Estatutuak edo Erkidegoko Arauak bildu ahal izango ditu. 

Noiz amaitzen da jabetza horizontalaren araubidea?

Jabeen Erkidego bateko jabetza horizontaleko erregimena baliogabetzeko, honako zirkunstantzia hauetariko bat
gertatu beharko da:

• Eraikina suntsitzea (kontrakorik ituntzen ez bada), berreraikuntzak finkaren balioaren % 50 gainditzen badu
ere gertatutakotzat jotzen dena, baldin eta gainkostu hori aseguratuta ez badago.

• Pisu edo lokal guztiak pertsona fisiko edo juridiko bakar baten jabetzakoak izatera igarotzen direnean edo ba-
tzuena denean, jabekidetasun arruntekoa bilakatzen badute.

2.  Elementu pribatiboak

Aprobetxamendu independentekoak izan daitezkeen  behar beste mugatuta dauden espazioak dira (eraikinaren
elementu komun batera edo bide publikora irteera propioa dutelako), espazio horren mugen barruan dauden
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eta jabeak modu esklusiboan darabiltzan osagai arkitektoniko eta instalazioen gainean, horiek edozein motatakoak
izanik eta begi-bistan egon zein egon ez, bai eta tituluan espresuki aipatutako eranskinen gainean ere, espazio mu-
gatu horretatik kanpo badaude ere.

Beraz, elementu eta instalazio pribatiboek bi baldintza bete behar dituzte: 

• Pisuaren edo lokalaren ezarritako mugen barruan egotea.

• Elementu horren jabeari esklusiboki zerbitzatzea. 

Eranskina ere behar beste mugatutako espazioak dira, baina horien funtsezko ezaugarria da pisu edo lokal
jakin baten jabetzari lotuta daudela, adibidez garajeak, trastelekuak edo lorategiak, baina espazio horiek ele-
mentu pribatibo independenteak ere izan daitezke, Jabetzaren Eratze Tituluan hori adierazi bada. Elementu
horiek eranskin gisa kalifikatzeko ez dute partaidetza-kuotarik eduki behar, horien azalera eta ezaugarriak
kontuan hartuak izan direlako finkarenak (pisuarenak, lakalarenak, etab.) finkatzerakoan, eta ezin dira eskualdatu
lotuta dauden elementu pribatiboekiko modu independentean.

3.  Elementu komunak

Elementu komunak dira, printzipioz, pribatiboki esleitu ez diren higiezineko zati guztiak, higiezinak dituen ins-
talazio orokorrak, eta elementu pribatiboak erabiltzeko beharrezkoak diren gainerako elementuak. Kode Zi-
bilaren 396. ar tikuluak*, Jabetza Horizontalaren Legearen 1999ko apirilaren 6ko erreformak emandako
idazkuntzan, adierazten du zeintzuk diren elementu komunak, baina ez zehatz-mehatz, izan ere, zerrenda horren
amaieran esaten baitu beren izaera edo destinoa kontuan izanik zatiezinak diren gainerako elementu material
edo juridikoak ere izan daitezkeela. Artikulu horretan adierazitako elementuak honako hauek dira: Lurra, lur-
gaina, zimenduak, estalkiak, egitura-elementuak eta horien ar tean zutabe, habe, solairu eta zama-hormak,
fatxadak, terrazen, balkoien eta leihoen kanpoko gainestalkiekin, horien irudia eta itxura, eratzen dituzten
itxiera-elementuak eta kanpoko gainestalkiak barne, ataria, eskailerak, atezaindegiak, korridoreak, igarobideak,
hormak, zuloak, patioak, putzuak, eta igogailu, gordailu, zenbakailu, telefono edo beste zerbitzu nahiz instalazio
erkide batzuetarako destinatutako barrunbeak, baita erabilera pribatiboa dutenak, igogailuak, uraren, gasaren
eta elektrizitatearen hustuketa nahiz hornidurarako instalazioak, eroanbideak eta kanalizazioak, baita eguzki-
energia aprobetxatzekoak ere, garbitzeko ur beroarenak, berogailuak, aire girotuarenak, kea egurastu edo hus-
teko balio dutenak, suteak atzeman eta prebenitzekoak, atezain automatikoa eta eraikinaren segurtasunerako
balio duten bestelakoak, bai eta antena kolektiboak eta ikus-entzunezko edo telekomunikazioko zerbitzuetarako
gainerako instalazioak ere, horiek guztiak espazio pribatiboan eta zortasunetan sartu arte.   

Elementu komunen ezaugarria da ezin direla zatitu ezta pisu edo lokaletatik banandu ere, eta Erkidegoko elementu
desberdinen jabe guztienak dira jabekidetzan, horietako bakoitzaren partaidetza-kuotaren arabera; gainera, ezin
dira besterendu, zergarindu edo enbargatu pisutik edo lokaletik bereizita. 

Elementu komunen funtsezko ezaugarriak horiek izanik ere, elementu batzuek komunak izateari utziko diote
eta pribatibo izatera igaroko dira jabekideek aho batez hori erabakitzen badute, adibidez atezaintzaren, lora-
tegien edo patioen kasuan, beren xede komunari zerbitzatzeari uzten badiote. Hori dela medio, doktrinan eta
jurisprudentzian bereizi egiten dira funtsezko edo izaeragatiko elementu komunak eta elementu komun akzi-
dentalak edo destinoaren araberakoak.

4. Jabeen eskubideak

Jabe bakoitzak honako eskubide hauek izango ditu:

1. Elementu komunak erabili eta baliatzea; gainerako jabekideekin batera erabili beharko dira, eta eskubidea
zuzentasunez eta errespetuz gauzatu beharko da. 

2. Jabeen Erkidegoko Batzarretara joatea eta parte hartzea, pertsonalki edo beste norbaitek ordezkatuta, eta
bozkatzea, erkidegorako ordainketak egunean baldin baditu; era berean, eskubidea izango du Batzarra egin
ondoren horri buruzko eta hartutako erabakiei buruzko informazioa jasotzeko.
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3. Halaber, gai-zerrendan erkidegoarentzat interesgarria izan daitekeen edozein gairi buruzko puntuak sartzea
eskatu ahalko du, eta, era berean, Legearen edo erkidegoko Estatutuen aurkakoak edo etxepeko batentzat
edo erkidegoarentzat kaltegarriak diren erabakiak aurkaratu ahalko ditu.

4. Erkidegoaren ordezkaritza-karguak betetzea, ezarri den sisteman oinarrituta.

5. Etxepeko guztiek jarduera desatseginei edo Estatutuetan debekatutako jarduerei buruzko arauak betetzea
eskatzea; era berean, etxepeko batek jarduera horiek egiten baditu, Presidentearen bitartez horiek amaitzea
eskatu ahalko du.

6. Erkidegoko obra batek eragindako kalteengatik edo galerengatik konpentsazioa jasotzea.

7. Bere etxebizitzan bidezkotzat hartzen dituen obrak egitea, betiere eraikinaren egitura orokorrean ondoriorik
ez badute, eta gainerako etxepekoei kalterik eragiten ez badiete; hala ere, horien berri eman beharko dio
Erkidegoko presidenteari edo administratzaileari. 

8. Eraikinaren gainerako zatietan ezin izango du ondoriorik eragin, eta, larrialdiko konponketak egin behar direla ikusten
badu, horren berri eman beharko dio lehenbailehen presidenteari edo administratzaileari, halakorik baldin badago.

5. Jabeen betebeharrak

Jabe guztiek honako betebehar hauek izango dituzte:

1. Instalazio orokorrak eta elementu komunak edo beste jabe batzuengan ondorioak izan ditzaketenak errespe-
tatzea, etxebizitzaren edo lokalaren barnean dauden edo horiek zeharkatzen dituzten kontuan izan gabe, eta
horiek behar bezala erabili beharko dira, kalteak edo galerak eragitea saihestuz.

2. Kontserbazioko egoera onean mantentzea etxebizitza eta instalazio pribatiboak, erkidegoari edo beste etxepeko
bati kalterik ez eragiteko, norberaren edo ardurapeko pertsonek besteei eragindako kalte guztiak eraginkor-
tasunez konponduz.

3. Norberaren etxebizitzan edo lokalean higiezina mantentzeko egin beharreko hobekuntzak edo konponketak
onartzea, sortu diren arazoak konpontzeko edo aurreikusiriko bideen arabera erabakitako zerbitzu berriak
ezartzeko esku hartu behar duten profesionalei bertan sartzen utziz, kalte-ordaina jasotzeko eskubidearekin.

4. Higiezinaren mantentze egokitik eta haren zerbitzu, karga eta erantzukizunetatik eratorritako gastu oro-
korretan laguntzea, dagokion tituluan finkatutako partaidetza-kuotaren edo bereziki ezarritakoaren arabera,
zerbitzuak erabiliko diren edo ez kontuan hartu gabe.

5. Finka kontserbatzeko edo konpontzeko etorkizunean egin daitezkeen obren gastuei aurre egiteko, kautela-
neurri gisa jabeen erkidegoak sortu beharko duen erreserba-fondoaren horniduran laguntzea,  kuotaren edo
bereziki ezarritakoaren proportzioan.

6. Higiezina erabiltzean eta gainerako etxepekoekiko harremanetan, behar besteko arretarekin jardutea, eta horiei
begira erantzukizuna izatea, egindako arau-hausteengatik.

7. Etxebizitza edo lokala saltzen bada, Erkidegoko idazkari-eginkizunak betetzen dituenari jakinarazi behar zaio
titulartasun-aldaketa; izan ere, jakinarazten ez duenak Erkidegoko etorkizuneko zorrak ordaintzen jarraituko
du titular berriarekin solidarioki.

8. Jabe batek bere etxebizitza edo lokala eskuordetzen duenean, erosleak erkidegoko kuoten ordainketa egin
duela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko dio Notarioari; izan ere, ordaintzeke dauden zorrak baldin
badaude, jabe berriak ordaindu beharko ditu urte horretako eta aurreko urte osoko zenbateko guztiak.

9. Helbide bat izendatzea, Erkidegoarekin lotutako jakinarazpenak jasotzeko;  era berean, helbide horretan egin
daitezkeen aldaketak jakinarazi beharko ditu.

10. Erkidegoak Batzarrean hartutako erabakiak onartzea eta errespetatzea, horiek aurkaratzeko eskubidea bazter
utzi gabe, hitzartutako epean dagozkion ordezkaritza-karguak bere gain hartzea barnean hartuta.
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6.  Debekatutako jarduerak

Etxebizitza edo lokal baten jabeak edo hori okupatzen duenak debekatuta dute Estatutuetan onartzen ez diren
jarduerak egitea, etxebizitza edo lokalean zein higiezinaren gainerako zatietan, betiere finka kaltetzen badute edo
jarduera gogaikarri, kaltegarri, arriskutsu, osasungaitz edo legez kanpokoei buruzko araudia errespetatzen ez badute. 

Erkidegoko presidenteak, bere ekimenez edo edozein jabe edo okupatzaileren ekimenez, adierazitako debekatutako
jardueraren bat egiten duenari eskatu beharko dio jarduera berehala uzteko bertan behera, eta, era berean, jarduera
horiek egiteari uzten ez badio, horren aurkako ekintza judizialak hasi ahalko direla jakinarazi beharko dio.

Arau-hausleak bere jarrerari eusten badio, presidenteak,  erantzukizun-amaierari buruzko akzioaren bitartez, judizialki
demandatu dezake epaiketa arrunt baten bitartez, betiere aldez aurretik Jabeen Batzordeak baimena eman ondoren.

Salaketa aurkeztu ondoren (etxebizitza edo lokalaren jabearen edo okupatzailearen aurka, kasuaren arabera), eta
horrekin batera arau-hausleari igorritako errekerimenduaren kopia eta Jabeen Batzordeak hartutako erabakiaren
ziurtagiria aurkeztu ondoren, epaileak aldi baterako erabaki ahalko du debekatutako jarduera berehala amaitzea
eta bidezkotzat hartzen dituen kautela-neurri guztiak hartzea.

Geroago, dagokion izapide judizialak egin ondoren, epaileak epaia emango du eta, kondena-epaia bada, arau-haustearen
larritasunaren eta erkidegoari eragindako kalteen arabera, arau-hausleak honako hauek egitea agindu ahalko du: 

• Debekatutako jarduera behin betiko uztea. 

• Eragindako kalte eta galerengatik erkidegoari kalteak ordaintzea. 

• Baita etxebizitza edo lokala erabiltzeko eskubidea kentzea ere, hiru urtez gehienez ere. 

Bestalde, arau-hauslea jabea izan ordez maizter bat, gozamen-eskubidedun bat edo beste norbait baldin bada, epaiak
behin betiko amaitutzat eman ahalko ditu haren eskubide guztiak, eta lotzen dituen kontratu-harremana bertan behera
utzi dezake.

7. Erkidegoaren estatutuak eta barne erregimeneko araudia

Erkidegoaren estatutuak edo arauak.

Jabeen Erkidegoaren Estatutuek arau osagarrien multzo bat osatzen dute, eta Jabetza Horizontalaren Legearen
osagarriak dira; aho batez onartu behar dira, eta Erkidegoa osatzen den une berean edo ondorengo egun
batean ezar daitezke.

Horien bitartez JHLan zehazten ez diren alderdiak arau daitezke; hala ere, kasu batzuetan, alderdi batzuk ondo
zehaztu behar dira, honako hauek esaterako:

a) Eraikina, etxebizitzak eta lokalak, edo instalazio eta zerbitzu komunak erabiltzeko arauak.

b) Gastu komunak banatzeko irizpidea.

c) Administrazioaren kudeaketa-modalitatea eta Erkidegoaren gobernua.

d) Jarraitu beharreko jarraibideak, honako hauei dagokienez: aseguru-polizak, eraikinaren kontserbazioa eta
konponketa, etab.

Hala ere, Estatutuak ez dira nahitaez existitu behar, eta erkidegoan sartu berri diren jabeei bakarrik derrigortzen
diete, betiere jabe horiek Jabetzaren Erregistroan inskribatuta baldin badaude.

Barne erregimeneko araudia

Estatutuez gain, jabeek Barne Erregimeneko Araudi bat izatea erabaki dezakete, horren bitartez, jabeen eguneroko
bizikidetza eta zerbitzu komunen erabilera xehetasun handiagorekin arautzeko, betiere Legeak eta Estatutuek eza-
rritako mugen barruan. 
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Honako hauek dira Barne Erregimeneko Araudiaren eta Erkidegoko Estatutuen arteko aldeak:

• Araudiak edo “barne-erregimeneko arauek” garrantzi gutxiago duten edo xehetasun oso zehatzei erreferentzia
egiten dieten gaiak arautzen dituzte, honako hauei esaterako: argiztapenari, berokuntzari, zaborra jasotzeari, eta
beste batzuei dagokionez jarraituko den ordutegi-erregimenari, etab.

• Ez du Jabetza Erregistroan inskribatua egon beharrik jabe guztiak derrigortzeko.  

• Ez du aho batez erabakitakoa izan beharrik onartu ahal izateko edo ondorengo aldaketak egiteko. Partaide-
kuoten gehiengoa ordezkatzen duten jabeen botoaren gehiengo nahikoa da horretarako.

• Nahikoa da Akta Liburuan bilduta egotea.

8.  Jabeen erkidegoaren gobernu organoak
Jabeen Erkidego baten gobernu-organoak honako hauek izan daitezke: 

• Jabeen Batzordea

• Presidentea

• Presidenteordea/k (aukeran)

• Idazkaria; Administratzailea

Aurrekoez gain, beste organo batzuk egon daitezke, Erkidegoko Estatutuek horrela ezartzen badute edo gehien-
goaren bidez Batzordeak erabakitzen badu.

Erkidegoko kargu guztien izendapenak normalean urtebeteko aldirako egingo dira, baldin eta estatutuek edo er-
kidegoak, batzordean erabakita, besterik ezartzen ez badute. 

Jabeen batzordea

Jabetza horizontaleko erregimenean antolaturiko jabeen erkidego baten goreneko gobernu-organoa da, eta erai-
kineko elementu pribatiboen jabe guztiek osatzen dute. 

Erkidegoarekin erlazionatutako gai guztiak erabakitzea dagokio. 

Jabeen Batzorde motak

Jabeek egiten dituzten batzarrak bi motatakoak izan daitezke:

• Ohiko Batzarrak: Jabeen batzordea urtean behin bildu beharko da gutxienez, eta gai-zerrendaren barruan
Erkidegoaren aurrekontuak eta urteko kontuak onartzea aurreikusi beharko da gutxienez. Urteko bilera hori
da Ohiko Batzar gisa ezagutzen dena.

• Ezohiko Batzarrak: Urtean egiten diren gainerako batzar guztiak ezohiko batzarrak direla ulertuko da.

Deialdia

Printzipioz, batzarrak Erkidegoko presidenteak deitu behar ditu, baina Batzordearen bilera bat baliozkotzat hartu
ahalko da, nahiz eta presidenteak deitu ez duen, honako zirkunstantzia hauetako bat gertatzen bada:

• Jabe guztiak elkartu dira eta denek erabaki dute Batzar bat egitea erabakitzen dituzten gaiak lantzeko; kasu
horretan ez da beharrezkoa izango aldez aurretik batzarra deitzea.

• Gutxienez jabeen laurdena edo partaidetza-kuoten % 25 osatzen duten jabeen talde batek sustatu du deialdia.

Presidentearen edo bilera sustatu dutenen deialdiak argitasunez adierazi beharko ditu landuko diren gaiak,
aurreikusiriko gai-zerrendaren arabera, eta baita bileraren lekua, eguna eta ordua, lehen deialdia edo bigarrena
den kontuan hartu gabe. 
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Edozein jabek eskatu ahalko du Erkidegoarekin lotutako edozein gai gai-zerrendan gaineratzea eta Batzarrean
eztabaidatzea, eta horretarako, nahikoa izango da proposamena idazki bidez presidenteari aurkeztea, eta presi-
denteak egingo den hurrengo bileran sartu beharko du.

Deialdian, era berean, erkidegoko ordainketak eguneratuta ez dituzten jabeen zerrenda indibiduala sartu beharko
da, ohartaraziz boto-eskubidea galduko dutela Batzarra egiten den unean oraindik ez badute ordaindu; dena dela,
batzarrera bertaratu daitezke eta bertan parte hartu dezakete.

Deialdiarekin batera dokumentu labur bat emango da, agertu ezin daitezkeen etxepekoek beren ordezkaritza
beste baten esku utzi ahal izateko.

Epeei dagokienez, urteko Ohiko Batzar baten deialdia 6 eguneko aurrerapenarekin egin behar da gutxienez,
eta Ezohiko Batzarren kasuan, aldiz, aldez aurretik interesdun guztiei garaiz jakinaraztea nahikoa izango da.

Batzarrera bertaratzea

Nor joan daiteke? Ez da ezinbestekoa Jabeen Batzarrera pertsonalki joatea, izan ere, ordezkaritza hirugarren
bati uzteko aukera dago, jabeak sinatutako ahalordetze-ohar baten bidez edo notario-ahalorde baten bidez. 

Etxebizitza edo lokal batek aldi berean jabe bat baino gehiago baldin baditu, horiek ordezkari bakar bat izendatu
beharko dute Batzarretara joan eta botoa emateko.

Batzarrak egiteko beharrezko quoruma

Zenbat jabe bertaratu behar dira gutxienez? Batzarra lehen deialdian egiteko, gastuetako partaidetza-kuoten
gehiengoa ordezkatzen duten jabeen gehiengoak bertaratu beharko du.

Halakorik ezean, aurreko deialditik ordu erdi igaro ondoren egin ahal izango da, betiere deialdiaren orrian horrela
aurreikusita badago. Ez bazegoen aurreikusita, berriro deialdia egin beharko da lehen deialdiaren ondoren zortzi
eguneko epearen barruan, eta bertaratzeko eskubidea duten guztiei jakinarazi beharko zaie gutxienez ere hiru
eguneko aurrerapenarekin.

Kasu honetan, Batzarra bertaratu diren guztiekin egin ahalko da, nahiz eta horien artean etxepekoen gehiengoa
zein partaidetza-kuoten gehiengoa batzen ez duten.

Logikoa denez, Batzarretan behar bezala hartzen diren erabakiak, lehen zein bigarren deialdian egin diren kontuan
hartu gabe, jabe guztientzat dira baliozkoak, Batzarrean egon ez badira ere.

Batzordearen eginkizunak

• Erkidegoaren Estatutuak eta Barne Erregimeneko Araudia onartzea, eta baita horietan egin daitezkeen errefor-
mak onartzea ere.

• Erkidegoaren gobernu-karguak dagokion urtebeteko aldietan beteko dituzten pertsonak izendatzea eta kargutik
kentzea, eta hirugarrenak kontratatzea honako administratzaile-eginkizunak betetzeko. 

• Aurreikusten diren gastuen eta diru-sarreren urteko plana eta amaitutako ekitaldi bakoitzeko dagokion kon-
tuak onartzea.

• Finka konpondu, mantendu edo hobetzeko obra arrunten nahi ezohikoen gauzatzea eta aurrekontuak onartzea.

• Administratzaileak hartu behar izan dituen presakako neurrien berri izatea. 

• Oro har, Jabeen Erkidegoarentzat interesgarriak diren gai guztietan esku hartzea, kasu bakoitzean dagokion
neurriak hartzea erabakiz.
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Presidentea

Kargu hori egotea eta hautatzea ezinbestekoa da eta gehiengo sinplearekin, txandaka edo zozketa bidez hau-
tatutako jabe batek izan behar du nahitaez, eta urtebetez egon beharko du karguan, estatutuek besterik ez
badiote behintzat. 

Izendapena bete beharrekoa izango da; dena den, kargua hartu eta hurrengo hilabetean, izendatutako jabeak epai-
leari eska diezaioke bera kargutik kentzeko, horretarako egoki iruditzen zaizkion arrazoiak azalduz. Epaileak, behin
betiko erabakiko du bidezkoa dena, eta ebazpen berean adieraziko du nor izango den, hala denean, karguan di-
harduen presidente horren ordezkoa, harik eta ebazpen judizialak ezarritako epean beste izendapen bat egin arte.

Zeintzuk dira horien eginkizunak?

• Presidentea da ondorioak izan ditzaketen gai guztietan legez Erkidegoaren ordezkaritza-lanak egiten dituena,
prozedura judizial baten barruan edo kanpoan, eta, beraz, berak izango du eskumena prozesuzko ordezkaritza-
rako dagokion ahalmenak hirugarren bati emateko.

• Gainera, berariazko beste eginkizun batzuk ditu, honako hauek esaterako:

—Ohiko nahiz ezohiko batzarrak deitzea eta horien buru izatea, baita ondorengo Akta sinatzea ere.

—Erkidegoaren interesak defenditzea eta ordezkatzea eremu guztietan, eta erkidegoaren izenean jardutea hari
lotutako gai guztietan.

—Administratzaile eta Idazkari zereginak gauzatzea, horretarako inor izendatuta ez dagoenean.

Presidenteordea

Presidenteordearen kargua ez da nahitaezkoa, aukerakoa baizik, eta, beraz, Jabeen Batzordeak kargu hori egotea
erabakitzen badu, presidentea hautatzeko modu berean hautatuko da (botoa emanez, txandakako txandaren
bitartez edo zozketa bidez). 

Presidenteordearen eginkizunak honako hauek dira: presidentea bertaratzen ez denean, presidenterik ez dagoenean
edo ezinduta dagoenean hura ordezkatzea, eta presidenteari bere eginkizunetan laguntzea, Jabeen Batzordeak
ezartzen dituen baldintzen arabera. 

Idazkaria eta administratzailea

Nork bete ditzake kargu hauek?

Printzipioz, Erkidegoko administratzailearen eta idazkariaren eginkizunak presidenteak berak edo beste etxepeko
batek gauza ditzake, baina kasu gehienetan Estatutuek edo Jabeen Batzordeak, gehiengoaren adostasunarekin, egin-
kizun horiek gauzatzeko Erkidegotik kanpoko profesionalak kontratatzea aurreikusi ohi dute.

Idazkaria eta administratzailea pertsona bera izan daitezke edo bananduta hauta daitezke, eta, gainera, ez dute
nahitaez jabeak izan behar. Horregatik, funtzio horiek betetzeko behar adinako kualifikazioa duen eta legez onartuta
dagoen eozein pertsona izendatu daiteke kargu horietarako, baita Korporazioak edo pertsona juridikoak ere. 

Zeintzuk dira horien eginkizunak?

a) Etxearen araubide ona, eta horren instalazioak eta zerbitzuak zaintzea; ondore horietarako, titularrei egokiak
diren abertimenduak eta ohartarazpenak egin beharko dizkie. 

b) Behar besteko aurrerapenarekin, aurreikusteko moduko gastuen plana prestatzea eta plan hori batzarrari
aurkeztea; gainera, gastu horiei aurre egiteko beharrezkoak diren baliabideak proposatu beharko ditu. 

c) Etxearen artapenari eta mantentzeari aurre egitea, presakoak diren konponketak eta neurriak hartuz; halako
konponketak eta neurriak hartuz gero, horien berri eman beharko zaio, berehalakoan, presidenteari, edo, hala
denean, jabeei. 
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d) Hartutako erabakiak betearaztea, obren arloan, eta bidezko diren ordainketak egitea eta kobrantzak jasotzea. 

e) Hala denean, batzarraren idazkari gisa jardutea eta erkidegoaren dokumentazioa zaintzea, hori titularren eskura
jarriz. 

f) Batzarrak berari ematen dizkion gainerako eskumenak. 

Eta, gainera, administratzaileak Erkidegoko idazkari-lanak egin ohi ditu; horren arabera, honako hauek egin
beharko ditu:

• Jabeen batzarren gai-zerrenda prestatzea; Akta egitea eta horren izenpetzea kudeatzea; Akten kopiak banatzea
jabe guztien artean, etab. 

• Akta Liburua eta Erkidegoko gainerako dokumentazioa zaintzea eta jabeen esku jartzea.

• Erkidegoaren deialdiak, jakinarazpenak, ahalordetzeak eta gainerako dokumentuak bost urtez gordetzea.

• Batzordeak agintzen dizkion eta idazkari-lanarekin zerikusia duten zeregin gehigarri guztiak egitea.

9. Zitazioen eta aldaketen erregimena

Erkidegoak jabeei egin beharreko zitazio eta jakinarazpen guztiak, horiek adierazi duten Espainiako helbidean egin
behar dira. Adierazpen hori egin ezean, zitazio eta jakinarazpenetarako egoitza izango da jabe horrek erkidegoan
duen pisua edo lokala; zitazio edo jakinarazpenak ematen bazaizkio pisu edo lokal hori okupatzen duenari, emate
horrek erabateko ondore juridikoak izango ditu. 

Jabeari ezin bazaio zitaziorik edo jakinarazpenik egin adierazitako lekuan, hori egindakotzat joko da, baldin eta
kasuan kasuko komunikazioa jartzen bada erkidegoko iragarki- oholean edo guztion erabilerarako helburu horrekin
jarritako toki nabari batean; komunikazioan, eginbideak adierazi beharko du zein datatan eta zein arrazoiren
ondorioz egiten den jakinarazpena modu horretan, eta komunikazio hori erkidegoan idazkari eginkizuna betetzen
duenak sinatuko du, betiere, presidentearen ikus-onespenarekin. Modu horretan egindako jakinarazpenak erabateko
ondore juridikoak sortzen ditu, egutegiko hiru eguneko epean. 

10. Erabakiak hartzea

Behar diren gehiengoak

Erabakiak jabeen erkidegoan boto-eskubidea duten eta bilerarako behar bezala deituak izan diren jabekideek
hartuko dituzte.

Erabakiaren izaeraren arabera, mota bateko edo besteko gehiengoa beharko da:

1.  Batzarrera joan ala ez, erreferentzia gisa erkidegoko jabe guztiak hartzen dituzten gehiengoak.

1.1 Ahobatezkotasuna.

Jabetza horizontala eratzeko tituluaren edo estatutuen artikuluak onartu edo aldatzeko erabakia aho batez
hartu beharko da, azken finean, arau horiek erkidegoko bizikidetzaren oinarri baitira. Kontuan izan behar
da eraikinaren konfigurazioa, egitura, kanpoko egoera, instalazioak edo zerbitzuak aldatzeko eta tituluaz bes-
teko gastuen banaketa egiteko erabakiak ere aho batez hartu behar direla.

1.2 3/5eko erabakiak.

Igogailua, atezaindegia, atezaintza, zaintza nahiz interes orokorreko beste zerbitzu erkideak ezartzeko edo
kentzeko beharrezkoa izango da,  jabe guztien hiru bostenak erabakiaren aldeko botoa ematea, baldin eta
jabe horiek, aldi berean, partaidetza-kuoten hiru bostena ordezkatzen badute.

Osagai erkide batzuek ez badute ondasun higiezinaren barruan erabilera zehatzik, horiek errentan emateko,
jabe guztien hiru bostenak erabakiaren aldeko botoa ematea beharrezkoa izango da, baldin eta jabe horiek,
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aldi berean, partaidetza- kuoten hiru bostena ordezkatzen badute; gainera, beharrezkoa izango da zuzen
zuzenean ukitutako jabea ados egotea, halakoa izanez gero.

Higiezinaren eraginkortasun energetikoa edo hidrikoa hobetzea helburu duten ekipoak ezar tzeko edo
kentzeko, baita eratze-titulua edo estatutuak aldatzea eragiten dutenean ere, jabe guztien hiru bostenak
erabakiaren aldeko botoa ematea beharrezkoa izango da, baldin eta jabe horiek, aldi berean, partaidetza-
kuoten hiru bostena ordezkatzen badute. Adierazitakoaren arabera behar bezala hartu diren erabakiek jabe
guztiak behartzen dituzte.

1.3 Gehiengo osoa.

Obrak egin edo zerbitzu erkide berriak ezartzeko, nahiz eta horren ondorioz eratze-titulua edo estatutuak alda-
razi, nahitaezkoa izango da jabe gehienek erabakiaren aldeko botoa ematea, baldin eta jabe horiek partaidetza-
kuota gehienak ordezkatzen badituzte. Obra edo zerbitzu erkide berrion xedea oztopo arkitektonikoak ezabatzea
izango da, oztopo horiek eragozten dutelako minusbaliatuak eraikinera sartu eta bertatik ibil daitezen.

1.4 1/3ren gehiengoa

Edozein jabek hala eskatuz gero, erkidegoaren jabeen herenak erabaki dezake, baldin eta jabe horiek par-
taidetza- kuoten herena ordezkatzen badute. Honako hauekin lotutako erabakiak izango dira:

- Otsailaren 27ko 1/1998 Errege Dekretu Legearen arabera, telekomunikazio- zerbitzuak eskuratzeko az-
piegitura erkideak jartzea, edo egun daudenak egokitzea, edota eguzkiaren energia aprobetxatzeko sistema
erkideak edo pribatiboak jartzea, edo energiaren hornidura kolektibo berriak eskuratzeko beharrezkoak
diren azpiegiturak jartzea.

- Higiezinaren eraginkortasun energetikoa edo hidrikoa hobetzea helburu duten baina aprobetxamendu
pribatibokoak diren eta aurreko atalean aipatutakoak ez diren beste ekipo edo sistema batzuk ezartzeko
edo kentzeko erabakia hartzeko nahikoa izango da jabe guztien hiru herenek erabakiaren aldeko botoa
ematea, baldin eta jabe horiek, aldi berean, partaidetza-kuoten hiru heren ordezkatzen badituzte.

Gainera, zerbitzu horietara txertatzea borondatezko aukera dela aintzat hartuta, horiek instalatzeak eta
mantentzeak eragindako gastuak horietan alta emateko eskatu duten etxepekoek bakarrik ordainduko di-
tuzte; hala ere, geroago, zerbitzu horiek baliatzeko eskatzen duten beste etxepeko batzuk agertzen badira,
zegokion garaian ordaindu beharko zuten zenbatekoa ordainduko dute, legezko interesaren arabera behar
bezala eguneratua. 

2. Batzarrera joan diren erkidegoko jabeek hartzen dituzten gehiengoak

Gainerako erabakiak baliozkoak izan daitezen, nahiko izango da jabe gehienek erabakiaren aldeko botoa ematea,
jabe horiek partaidetza-kuota gehienak ordezkatzen badituzte. Bigarren deialdian baliozkoak izango dira bertaratuen
gehiengoak hartzen dituen erabakiak, betiere gehiengo horrek, halaber, bertaratuen kuoten balioaren erdia bano
gehiago ordezkatzen badu.

3. Erabakiei buruzko arau orokorrak

Jabetza Horizontalaren Legean bildutako gehiengo guztiak botoen eta partaidetza-koefizienteen gehiengoari
buruzkoak dira, eta beti bi horiek egotea eskatzen da.

Deialdian azaldutako gaiak jabeen batzarrean daudenen eta ordezkatuen erabakien botoaren menpe utziko
dira. Gai-zerrendatik kanpo ezin da beste ezer bozkatu, eta kasu horretan hartzen den erabakia, Erkidegoa
osatzen dutenen ahobatezkotasunarekin denean salbu, ez da baliozkoa. Batzarrean beste edozein gai pro-
posatzen bada, beste batzar bat deitu behar da eta gai hori gai-zerrendan sartu. 

Botoak zenbatzeko honako hau kontuan izan behar da:  a) jabe bakoitzak bere botoa eta ordezkatzen dituen
jabe bezainbat boto dituela; b) ordezkatzen duen kuota ordezkatzen dituen pisu edo lokalei dagokien kuoten
batura dela; c) pisu edo lokal bakoitzeko jabe bat bakarrik bertaratuko da eta emango du botoa; d) pertsona
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bat hainbat pisu edo lokalen jabea bada, boto bakarra edukiko du, baina ordezkatzen duen partaidetza-kuota
bere elementu pribatibo guztiei dagozkien kuoten batura izango da.

Azpimarratu behar da irisgarritasun-obrengatik gehiengoa, hiru bosten edo ahobatezkotasuna behar duten eraba-
kietan erabakiaren aldeko bototzat zenbatuko direla batzarrera agertu ez diren jabeenak ere, baldin eta horiei behar
bezala zitazioa egin bazaie, eta, 9. artikuluan ezarritako prozedurarekin bat etorriz, bileran hartutako erabakiaren
berri eman eta gero, ez badute desadostasuna adierazi, erkidegoan idazkari zeregina betetzen duenari komunikazioa
eginez; komunikazioa egin beharko da, egutegiko hogeita hamar eguneko epean eta erabakia hartu dela egiazta
dezaketen bideetatik edozein erabilita, eta beraz, ezinbestekoa da bertaratu ez direnei erabakia jakinaraztea, epe
hori zenbatzen hasi ahal izateko. Hala eta guztiz ere, gehiengo soila behar duten gainerako erabakietan, bigarren
deialdian, erabakiak baliozkoak izango dira, bertara joan diren jabe gehienek erabaki horien aldeko botoa eman
badute, eta jabe horiek bertan dauden partaidetza-kuoten erdia baino gehiago ordezkatzen badute. 

Batzarrean ezin bada gehiengoa lortu, epaileak, Batzarraren dataren ondorengo hilabeteko epean eskatzen duen
jabearen eskariz, eta kontraesaleei entzun ondoren, ekitatez ebatziko du dagokiona hogei egunen buruan.

Batzarrean gehiengoak hartutako erabakia, hartzen den une beretik baliozkoa eta betearazlea da. Gai-zerrendan
“aurreko akta irakurtzea eta onartzea” puntua sartzeko ezarrita dagoen ohiturak ez die baliozkotasuna edo
betearazgarritasuna ematen ezta kentzen ere onartuak izan ziren Batzarrean hartutako erabakiei.

11. Jabeen batzordearen akta

Batzarra egin ondoren, Akta idatzi beharko da, eta jabe guztiei bidaliko zaie, bileran parte hartu duten ala ez
kontuan hartu gabe.

Gainera, Akta presidenteak eta idazkariak –presidentea ez bada– sinatu beharko dute, horrekin ados daudela
egiaztatzeko, hamar eguneko gehieneko epean, bilera egin ondoren eta jabe guztiei bidali aurretik.

Aktaren edukiak

Jabe guztiek, bilerara joan zirenek zein joan ez zirenek, informazioa zehaztasunez eta modu argian eta egiaztatzeko
moduan jaso dezaten, bilera bakoitzaren Aktak honako informazio hau izan beharko du gutxienez:

• Bileraren eguna, ordua eta tokia.

• Deialdia egin du(t)en pertsona(k).

• Deialdia ohikoa edo ezohikoa den

• Lehen edo bigarren deialdia den.

• Bertaratutako edo ordezkatutako jabe guztien zerrenda zehatza, eta baita horien partaidetza-kuoten batura
ere.

• Landutako gai-zerrenda.

• Hartutako erabakiak, eta baita erabaki bakoitzari eutsi dioten gehiengoak ere, horien alde eta horien aurka boz-
katu duten jabeen izenak adieraziz, betiere erabakiaren behin betiko baliozkotasunari dagokionez datu hori ga-
rrantzitsua bada. 

12. Erabakiak aurkaratzea

Edozein jabek aurkara ditzake judizialki Jabeen Erkidegoaren erabakiak, uste badu legearen edo Estatutuen
kontrakoak direla, erkidegoaren interesentzat oso kaltegarriak direla edo berarentzat kaltegarriak direla.

Aurkaratze hori nahitaez bide judizialetik egin behar da, eta Abokatuak eta Prokuradoreak parte hartu beharko
dute. 
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Zein erabaki aurkara daitezke?

Jabeen Batzordeak hartu dituen eta auzibidez aurkara daitezkeen erabakiak honako hauek dira:  

a) Legez kanpokoak direnak, hau da, Legeen edo Erkidegoaren Estatutuen aurkakoak.

b) Erabakiak oso kaltegarriak direnean, erkidegoaren beraren interesentzat, nahiz eta jabe batentzat edo batzuentzat
nuragarriak izan.

c) Partikularki, jabe batentzat kalte larria eragiten dutenak, jabeak horiek jasateko arrazoirik egon gabe edo agin-
tekeriaz hartu badira, jabeari legezko eskubideren bat kenduz. 

Nork aurkara ditzake?

Edozein jabek aurkara ditzake, partaidetza-kuota edozein izanik, baina, logikoa denez, Batzordeak hartutako erabaki
bat ezin izango du aurkaratu horren alde bozkatu zuen jabeak, eta, beraz, jabeek honako kasu hauetan aurkaratu
ahalko dute erabaki bat auzibidez: 

a) Espresuki aurkako botoa eman bazuten erabakia hartu zen batzarrean, eta beraz, batzarrean abstenitu zenak
ezin du aurkaratu.

b) Erabakia hartu zen Batzarrean ez agertzeagatik edo ordezkatuak ez izateagatik botorik eman ez badute.

c) Bozkatzeko eskubidea bidegabeki kendu bazaie eta Batzarrean eskubide hori baliatzen utzi ez bazaie. 

Zer baldintza bete behar dira erabaki bat aurkaratzeko?

Batzordera bertaratu ez direnek, ahobatezkotasuna, 3/5 eta irisgarritasun-obretarako gehiengoa behar duten era-
bakiak aurkatzeko, akta jaso den unetik legez ezarrita dagoen 30 eguneko epearen barruan aurkako botoaren
berri eman beharko dute (aurretik aurkaratu ez bada).

Horretaz gain, ezinbestekoa da Erkidegoari ordaindu gabeko zorrik ez izatea edo, zorrik baldin badu, horren
zenbatekoa judizialki ordaindu izana, betiere aurkaratzeak zehazki gastuen partaidetza-kuotak ezartzeko edo
aldatzeko Batzordeak hartutako erabaki batekin zerikusia ez badu.

Zeintzuk dira aurkaratu ahal izateko epeak?

Aurkaratze bat gauzatu ahal izateko honako epe hauek errespetatu beharko dira:

a) Legearen edo estatutuen aurkako erabakiak badira, urtebeteko epea izango da.

b) Gainerako kasuetan, epea hiru hilabetekoa izango da. 

Epe horiek Batzarraren egunetik hasiko dira zenbatzen, betiere aurkaratzea aurkeztuko duen jabea batzarrera
bertaratu bazen, edo, bestela, hartutako erabakiaren jakinarazpena bileraren Aktaren bitartez jasotzen duen unean
edo horren berri zehatz-mehatz duenean hasiko dira zenbatzen. 

Aurkaratzeko epeak ez dira eteten aurretiazko beste edozein erreklamaziorengatik.

13. Partaidetza kuotak; erkidegoko gastuak eta erreserba fondoa

Partaidetza kuota

Jabetzako Partaidetza Kuota edo Koefizientea zifra bat da, eta eraikin osoari eta eraikinaren elementu komunei
dagokienez jabeen Erkidego bat osatzen duten etxebizitza edo lokal bakoitzari dagokion proportzioari egiten dio
erreferentzia. 
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Hasiera batean kuota hori etxebizitzen sustatzaileak edo eraikitzaileak ezartzen du, eta obra berriaren eskri-
turan jada jasotako datua da; era berean, datu hori salmentako eskritura indibidual bakoitzean adieraziko da.

Partaidetza-kuota finkatzeko, oinarri gisa hartuko dira pisu edo lokal bakoitzaren luze-zabala, ondasun higiezin oso-
aren luze-zabalarekin alderatuta, pisu edo lokalak barnean edo kanpoan duen kokalekua, haren egoera, eta zerbitzu
edo osagai erkideek ustez eta zentzuz izan dezaketen erabilera.

Erkidegoko gastuak 

Eraikinaren erabilera edo kontserbaziorako beharrezko gastu arrunt eta ezohiko guztiak ordainduko dira
partaidetza-kuotaren edo Estatutuetan bereziki ezarritakoaren arabera. Hala eta guztiz ere, Jabeen Erkidegoak
erabakiak har ditzake aginduzko lege-erregimenarekin (ahobatezkotasuna) gastuetan parte hartzeko modua
aldatzeko.

Gastu arruntak

Instalazio eta zerbitzu komunen (igogailua, antenak, berokuntza, teilatua, eskailera, etab.) mantentzetik eta kontser-
baziotik ondorioztatzen diren gastuak dira.

Zerbitzu komun horien artean gaineratuko da kontrata daitezkeen langileen zerbitzua (garbiketa, atezainak, lore-
zainak, administratzaile profesionalaren ordainsariak etab.). 

Era berean, gastu arruntzat har tuko dira erkidegoak ordaintzen dituen tasak, aseguru-primak, mantentze-
kontratuak, etab.

Ezohiko gastuak

Honako hauek dira: erkidegoko zerbitzu berri bat gaineratzeak edo legezko araudi bati egokitzeak eragindako
gastuak, eta dauden instalazioak edo zerbitzuak (teilatua, fatxadak, hoditeria, berokuntza, igogailua, etab.) konpont-
zetik ondorioztatutako gastuak. 

Horiek direla-eta erkidegoak ahalegin ekonomikoa egin behar du, eta gastuaren zenbatekoaren arabera, kuota
gehigarri bakar batekin edo hainbat derramarekin ordainduko da.

Etxebizitzaren edo lokalaren jabea da beti erkidegoan kuotak ordaindu behar dituena, ordaindu ondoren
errentariari edo gozamen-eskubidedunari kobratzeko aukera alde batera utzita; betiere euren artean hori era-
baki badute. 

Erreserba fondoa

Jabeen Erkidegoak Erreserba Fondo bat eratu behar du, jabeek eman beharko duten diru kopuru jakin batekin
osatua, eta horren helburua izango da eraikina kontserbatzeko eta konpontzeko obrek eragindako gastuei
aurre egiteko baliabideak, eta kalte edo erantzukizun zibileko aseguru bat edo eraikinaren eta horren instala-
zioen mantentze-zerbitzu iraunkorra kontratatzeko baliabideak beti eskuragarri izatea. 

Erreserba Fondoa beti Erkidegoko kontuetan gorde beharko da, eta Jabeen Batzordeak zehazten duen zenbatekoa
izan beharko du, betiere Erkidegoaren azken aurrekontu arruntaren % 5 baino txikiagoa izan gabe, eta kontzeptu
horri jarraiki ematen diren diru kopuruak Erkidegoarenak dira.

14. Erkidegoko obrak

Ohikoa izan ohi da etxebizitza partikularra egoera ezin hobean edukitzeko interesa izatea eta, aldi berean, askoz
interes txikiagoa izatea etxebizitza kokatuta dagoen eraikinaren elementu komunei dagokienez.
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Akats larria da hori, izan ere, jakin behar dugu higiezin oro erabilerarekin eta denboraren poderioz hondatu egiten
dela, eta gerta daiteke oso ondo kontserbatutako etxebizitza bat batere erosoa ez izatea eraikinak akats asko baldin
baditu egitura-elementuetan (teilatua; terrazak; fatxada; sarbideak, eta abar) edo instalazio eta zerbitzu komunetan (igo-
gailua; argiteria; garbitasuna; antenak; berokuntza; eta abar), izan ere, segurtasun-arazoak ere sor ditzaketelako.

Horregatik, oso garrantzitsua da eraikinean mantentze prebentibo egokia egiteaz arduratzea (aldizkako ikuskapenak;
garbiketa orokorrak; konponketa txikiak, eta abar) eta eraikinaren hasierako eraketan beharbada aurreikusita ez
zeuden baina denontzat baliagarriak diren hobekuntzak sartzea.

Horri lotuta, Jabetza Horizontalaren Legeak 10 artikuluan ezartzen duenez, Erkidegoa eraikina eta haren zerbitzuak
behar bezala sostengatzeko eta mantentzeko beharrezkoak diren obrak egitera behartua dago, egiturazko, iragaz-
gaiztasunezko, bizigarritasunezko eta segurtasunezko baldintza egokiak bete ditzan.

Era berean, desgai diren edo hirurogeita hamar urte baino gehiagoko pertsonek egoitza horietan bizi, lan egiten
Era berean, desgai diren edo hirurogeita hamar urte baino gehiagoko pertsonek egoitza horietan bizi, lan egiten
edo zerbitzuak egiten badituzte, erkidegoak irisgarritasun-obrak egin beharko ditu egoitzaren jabeak eskatuta,
desgai diren pertsona horiek osagai erkideak modu egokian erabili ahal izateko edo kanpoarekin komunikazioa
erraztuko dieten tresna mekaniko eta elektronikoak ezartzeko; obra horien zenbateko osoa ezin daiteke izan gastu
erkideen ohiko hamabi hilerokoa baino handiagoa.

15. ordaindu gabeko kuoten erreklamazioa

Erkidegoen bizikidetza maiz hondatzea eragiten duten arazoetako bat dagokien gastu-kuota erregulartasunez
ordaintzen ez duten Jabeak egotea da; izan ere, jabe horiek berankor bihurtzen dira.

Egoera horren aurrean zer egin daiteke?

Logikoki, lehen jarduna, eta gomendagarriena, jabe horrekin lehenbailehen hitz egiten saiatzea da, irtenbide bat
lortzeko asmoz, eta akordio bat lortuz.

Lehen irtenbide hori ezinezkoa bada, Bizilagun Bitartekotza eta Adiskidetze zerbitzuan ematen ditugun zerbitzue-
tako bat balia daiteke; izan ere, zerbitzuaren eginkizunen artean dago, zehazki, Jabeen Erkidego bateko jabeen
artean bitartekari-lanak egitea, betiere horiek ados jartzen ez badira. 

Etxepekoak bere zorrari erantzuten ez diolako edo hartutako konpromisoak betetzen ez dituelako, zorra ordaindu
gabe jarraitzen badu, Legeak formula azkar eta eraginkorrak aurreikusi ditu etxepeko berankorrak bere zorra 
ordaintzea lortzeko

Prozesu monitorioa

Formula horien artetik gehien erabiltzen dena “prozesu monitorioa” da, legegileak esanbidez aurreikusi duenez,
Jabeen Erkidegoak etxepeko berankorrei erreklamatzeko kasuetan aplikatzekoa.

Zordun berankorra finkaren erregistro-jabea da, edo zorraren erantzule solidario den etxebizitza edo lokalaren
aurreko jabea.  

Prozesu hau gauzatzeko jarraitu beharreko prozedura nahiko sinplea da:

1. Jabeen Batzordeak honako hauek egin beharko ditu:

• Erreklamatu beharreko zenbatekoa, zorraren kitapena, onartzea, eta gehiengo bidez erabakitzea prozesu
judizial baten bitartez egitea. 

• Presidenteari edo administratzaileari eskumena ematea erreklamazio hori Epaitegian aurkezteko.

• Batzordeak hartutako Erabakia jakinaraztea zordunari eta gainerako jabeei.

• Era berean, prozedura judizialarekin jarraitzeko, abokatu baten edo prokuradore baten laguntza izatea
derrigorrezkoa ez den arren, profesional horien zerbitzuak kontratatzea erabakitzen bada, Batzordeak esan-

67

35



Gida praktikoa

bidez hori egiteko eskumena eman beharko dio presidenteari edo administratzaileari. Beti da gomendagarria
profesional horien zerbitzuak kontratatzea, haien esku-hartzea nahitaezkoa ez bada ere, demandatu beran-
korrak ordaindu beharko baititu profesional horien ordainsariak.

2. Presidenteak edo administratzaileak Epaitegian aurkeztuko dute erreklamazioa, honako hauek eginez:

• Zorra kitatzeko erabakia ziurtatzen duen Jabeen Batzordeko erabakiaren ziurtagiria aurkeztea (ziurtagiria
idazkariak sinatu beharko du, edo kargu hori ez badago, presidenteak), eta baita zorraren zenbatekoa zordu-
nari behar bezala jakinarazi zaiola ziurtatzen duen Dokumentu bat ere. 

• Prozedura monitorioan, zorraren ordainketa erreklamatzeaz gain, honako hau egitea posible izango da:
—Egon daitezkeen aurretiazko gastuak erreklamatzea, zordunari zorra erreklamatzeko; horretarako, gastu

horien fakturak edo frogagiriak aurkeztu beharko dira. 
—Sor daitezkeen interesak erreklamatzea.
—Abokatuak edo prokuradoreak emandako zerbitzu juridikoen gastuak erreklamatzea, betiere profesional

horiek kontratatu badira.

• Era berean, erreklamazioa aurkezterakoan, erreklamatutako zenbatekoari, interesei eta epaiketaren kostuei
aurre egiteko etxepeko zordunaren behar adina ondasunen aurreneurrizko enbargoa eskatu ahalko zaio
Epaileari.

3. Erreklamazioa aurkeztu ondoren, eta hori izapidetzea onartu bada:

• 20 eguneko epean, Epaileak dagokion demandatuari eskatuko dio Erkidegoari zorra ordaintzeko, edo, erre-
klamatutako zenbatekoa ordaintzea ez dagokiola uste badu, Epailearen aurrean agertzeko eta ordainketa ez
egiteko arrazoiak idazki bidez alegatzeko eskatuko dio. Epaileak, erreklamatzen den kopuruari aurre egiteko
behar bezainbat ondasunen enbargo prebentiboa agindu dezake. 

• Demandatuak ez badio jaramonik egiten erreklamazio judizialari eta ez badu ordaintzen eta ez bada alega-
zioak aurkezteko bertaratzen, Epaileak autoa emango du zuzenean. 

Edonola ere, pisua edo lokala lotuta egongo da eta bere jabeak Erkidegoarekin dituen zorren erantzule izango da.
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Formularios de uso más frecuente
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1. inprimakia

Erkidegoa eratzeko Batzarrerako deialdia

Behean sinatzen dutenek, Erkidegoko kideen % 25 baino gehiago direnez, Ezohiko Batzar Nagusira etortzeko deialdia
egiten dizuete idazki honen bitartez; Ezohiko Batzar nagusi hori 20……….(e)ko ………………….aren ……….(ea)n
gauzatuko da, arratsaldeko ………….e(t)an, ………………….(r)en lokaletan, honako gai-zerrenda honi heltzeko.

Gai zerrenda

1. Erkidegoa legez eratzea.

2. Zuzendaritza-karguak izendatzea.
Presidentea
Idazkaria
Administratzailea

3. Finkaren zerbitzuak abian jartzea.

4. Ordaindu beharreko hileko kuota – Likidazioak – Gastuen aurrekontua. 

Garrantzi handiko gaiak direnez, Batzarrera puntual etortzea eskatzen dizugu, eta zuzenean ezin baduzu bertaratu,
beste pertsona batek etorri ahal izango du zure ordez, ordezkaritza horren jakinarazpen idatzia aurkezten baduzu
aldez aurretik.

Sustatzaileen zerrenda, jabe diren elementu pribatiboarekin eta partaidetza-kuotarekin batera.

Batzarraren sustatzaileen SINADURAK:

.................................................................................... jauna/andrea. Pisua: .............................. Kuota: %.............................. Stua: ....................

.................................................................................... jauna/andrea. Pisua: .............................. Kuota: %.............................. Stua: ....................

.................................................................................... jauna/andrea. Pisua: .............................. Kuota: %.............................. Stua: ....................

...................................................................................  jauna/andrea. Pisua: .............................. Kuota: %.............................. Stua: ....................

....................................................................................  jauna/andrea. Pisua: .............................. Kuota: %.............................. Stua: ....................
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2. inprimakia

Erkidegoaren eraketa akta

.......................................................................... bi mila ........................................(e)ko ...........................................ren ...........................a.

Ezohiko Batzar Nagusian elkarturik, Erkidegoko kideen % 25ek baino gehiagok sustatutako deialdia egin ondoren,
marjinako zerrendan adierazitako jabeek, batzar horren gai-zerrendan adierazten diren jorratu beharreko gaiei da-
gokienez, honako erabaki hauek hartu zituzten:

1. Erkidegoa legez eratzea

...................................................................................................................................(e)ko ............................................................................................ kaleko

............................................... zenbakian kokatutako etxearen Erkidegoa legez eratu da; erkidego hori, lehenik eta behin, inda-
rrean dagoen 1960ko uztailaren 21eko Jabetza Horizontalaren Legean eta jabetza-tituluan bildutako arauetan eza-
rritakoaren arabera arautuko da, eta bestetik, Jabeen Batzordeak onartu ondoren idatziko diren Estatutuetan eta
Barne Erregimeneko Arauetan ezarritakoaren arabera.

2. Zuzendaritza-karguak izendatzea

Honako pertsona hau izendatu da Erkidegoko presidente:jauna/andrea, ...................................................................................................
pisuaren (edo lokalaren) jabea; beharrezkoak diren gai guztietan (judizioz kanpokoetan zein judizialetan) Erkide-
goaren ordezkaritzarako ahalmen handienak eman zaizkio pertsona horri, eta, beharrezkoa bada, eman gabeko
notario-ahalordeak egoki deritzen Auzitegietako prokuradoreei emateko ahalmena edukiko du, eta baita erreke-
rimenduak gauzatzekoa ere.

Honako pertsona hau izendatu da administratzaile-idazkari: ......................................................................................... jauna/andrea.

3. Zerbitzuak abian jartzea

.Erkidegoaren Gobernu Batzordeari zerbitzu komunak (hots, igogailua, berokuntza, eta abar) abian jartzeko ahal-
mena eman zaio, eta horretarako, derrama berezi eta aparteko kuota bat igorriko du Erkidegoaren Gobernu
Batzordeak; kuota hori honako zenbateko hau izango dela finkatu da: ........................................................................................................
euro etxebizitza bakoitzeko eta .............................................................................................................................. euro lokal bakoitzeko.

Derrama hori behin-behinekoa da eta ezarritako arauen arabera behin betiko likidatzeko helburua du.

Era berean, Gobernu Batzordeari Erkidegoaren argindar, ur, atezaintza, eta abarren zerbitzuak kontratatzeko eta
haiei dagozkien kontratuak formalizatzeko ahalmena eman zaio.

4. Ordaindu beharreko hileko kuota

Onartutako gastu aurreikusgarrien aurrekontua ordaintzeko, hileko kuotak ezartzea erabaki da; Jabeek
............................................................................. Bankuaren ............................................................. Sukurtsaleko .............................................. zenbakia
duen kontu korrontean sartu beharko dituzte hilabete bakoitzaren lehen astean hileko kuotak. Hileko kuota horiek
honako hauek dira.

Lokalek: ....................................................... euro (............................... gastuetarako, eta ................................... ferreserba-fondorako)

Eskuineko pisuek:  ................................. euro (............................... gastuetarako, eta .................................... ferreserba-fondorako)

Ezkerreko pisuek: ................................. euro  (.............................. gastuetarako, eta .................................... ferreserba-fondorako)

Barneko pisuek: ...................................... euro  (............................. gastuetarako, eta .................................... ferreserba-fondorako)

Kanpoko pisuek:..................................... euro  (............................ gastuetarako, eta .................................... ferreserba-fondorako)

Kuota horiek behin-behinekoak dira, eta administrazioak dagokion likidazioa gauzatzeko helburua dute, ezarritako
arauen arabera. Urte bakoitzeko Abenduaren 31n itxiko den ekitaldi bakoitzaren amaieran gauzatuko da likidazio hori.
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Erkidegoaren Gobernu Batzordeak ekitaldi bakoitzari dagokion gastuen aurrekontu aurreikusgarria idatziko du;
ekitaldiak urte bakoitzaren Urtarrilaren 1ean irekiko dira eta Abenduaren 31n itxiko dira, eta adierazitako aurre-
kontu hori estaltzeko, jabe bakoitzak ordaindu behar duen hileko kuota zehaztuko da..

5. Barne-erregimeneko arauak (adibidez)

Atariaren eta eskaileren garbitasuna modu eraginkorrean arautzeko, egiteko horren ardura edukiko duen pertsona
bat kontratatzea erabaki da, eta bidezko deritzon eta bidezkoa den ordainsariaren bitartez kontratazio hori
gauzatzeko ahalmena eman zaio Gobernu Batzordeari.

Erkidegoaren aurrekontuen kargura ordainduko da ordainsari hori, eta lonjek ez dute gastu horretan parte hartzeko
betebeharrik izango.

Edo bestela:

Atariaren eta eskaileren garbitasuna modu eraginkorrean arautzeko, garbitze-lan horiek etxebizitzen jabeen kargura
izango direla erabaki da, eta horretarako, honako arau hauek ezarri dira:

Jabe bakoitzak bere eskailera-atala garbitu beharko du astero, eta atari eta patio osoa hala dagokionean, ezarriko
diren txanden arabera.

Jaberen batek Arau hori hausten badu, garbiketa-zerbitzu hori egiteko, Erkidegotik kanpoko pertsona bat kon-
tratatzeko ahalmena edukiko du Jabeen Batzordeak, eta horrek eragindako gastuak arau-hauslearen kontura
izango dira.

Elementu komunak garbitzeko Arau horiek Aktan idatziak daudenez, jabekide guztiak behartzen jituzte.

Hori guztia hala izango da, baldin eta Jabetza Horizontalaren erregimenaren eratze-tituluak printzipio orokor hori
aldatzeko bestelako modu berezirik ez badu.

Edozein arrazoi dela-eta, adierazitako garbiketa-lan horiek berdintasunez banatzeari buruzko adostasunik lortzen
ez baduzue, zuen guztien artean egin beharko duzue garbiketa-lan guztia.

6. Ezinbestean gauzatu beharreko obrak (adibidez)

Finkaren estalkiak, egoera txarrean dagoenez, pisuetan iragazketak eragiten ditu, eta horren ondorioz, obrak
egin behar direnez bertan, elementu komun hori konpontzea erabaki da, .................................................................................
ndustrialariak emandako aurrekontuaren arabera. Aurrekontuaren zenbatekoa: .....................................................................
euro. Gobernu Batzordeari beharrezko derramak igortzeko ahalmena eman zaio, aurrekontu horretan ezarri
diren ordaintzeko baldintzen arabera, eta pisu edo lokal bakoitzari dagozkion partaidetza-ehunekoei jarraikil.

7. Galde-eskeak

Presidentea  ....................................................... Idazkaria – Administratzailea ................................................................................... 

Izpta.:  ....................................................................... jauna/andrea. Izpta.:  ......................................................................................... jauna/andrea.

(Ondoren, bertaratu direnek sinatu dute.)
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3. inprimakia

Urteko Ohiko Batzarrerako Deialdia

Jaun/andre hori:

...................................................................................ko.................................................................. kaleko .................................................... zenbakiko
etxearen Erkidegoaren Ohiko Batzar Nagusirako deialdia egiten dizuegu jabe guztiei, Batzar nagusi hori lehen deial-
dian egingo da, eta .............................................................................(e)n gauzatuko da, aurtengo  .......................................................ren
................................................(ea)n, ...............................................................................................etan. Behar adina pertsona bertaratu ez
direlako Batzar hori ezin bada egin, 2. deialdia ordu erdi beranduago izango da. Honako gai hauei helduko zaie, eta
horiei buruz erabakiak hartuko dira:

a. ............................................................ ekitaldiko likidazioa aurkeztea eta ekitaldi bereko kontuak eta saldoak onartzea.

b. ................................................................................................................................. ekitaldirako aurrekontua aurkeztea eta onartzea.

c. Karguak berritzea

d. Ordaindu beharreko hileko kuota

e. ...........................................................

f. Galde-eskeak

Mugaeguneratutako zorrak Erkidegoari ordaindu ez dizkieten jabeen zerrenda.

.................................................................................................. jauna/andrea. ............................................................................... pisuaren jabea.

.................................................................................................... jauna/andrea. .................................................................................. pisuaren jabea.

.................................................................................................... jauna/andrea. .................................................................................. pisuaren jabea.

.................................................................................................... jauna/andrea. .................................................................................. pisuaren jabea.

Legezko oharra jabeei honako hau ohartarazten diegu: batzarra egiteko unean Erkidegoari mugaeguneratutako
zor guztiak ordaindu ez bazaizkio, edo bestela, zor horiek judizialki aurkaratu ez badituzte, edota zenbateko ego-
kiaren kontsignatze judizial edo notario-kontsignatzerik egin ez badute, eztabaidan parte hartzeko aukera izango
dute, baina ezin izango dute botorik eman Batzarrean.

........................................................................................., ...................................(e)ko .......................................ren ........................................a.

Presidentea  ........................................................................... Idazkaria – Administratzailea ................................................................................... 

Izpta.:  ........................................................................................... jauna/andrea. Izpta.:  .................................................................... jauna/andrea.
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4. inprimakia

Ohiko Batzar Nagusiaren akta

.........................................................................., bi mila ........................................(e)ko ...........................................ren ...........................a.

Bertaratua
........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................
........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................
........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Ordezkariak
........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................
........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................
........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Bertaratu gabeak
........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................
........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................
........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Presidenteak bigarren deialdian horretarako deitutako Ohiko Batzar Nagusian bildu ondoren (lehen deialdia
baliozkotzat hartzeko behar adina pertsona bertaratu ez zirenez gero, bigarren deialdia egin zen ordu erdi geroago,
deialdian jaso zen bezala), Batzarrari hasiera eman zitzaion, ........................................................................................ jauna/andrea
izan zen Presidente, ................................................................................................................................ lokalaren jabea, hain zuzen ere.
Marjinan zerrendatutako jabeek Erkidegoaren partaidetza-kuoten % ......................................:......... dute.

Lehenik eta behin, deialdian aldez aurretik adierazi ziren ordaindu gabeko zor guztiei zegokienez, jabeen izen-abi-
zenak eta partaidetza-kuotak jakinarazi ziren. Honako hauek izan ziren:

............................ jauna/andrea. Pisua: ............ Kuota: %.......... Ordaindu gabeko zorra: ........... euro (akats edo ahazterik egon ezean)

............................ jauna/andrea. Pisua: ............ Kuota: %.......... Ordaindu gabeko zorra: ........... euro (akats edo ahazterik egon ezean)

............................ jauna/andrea. Pisua: ............ Kuota: %.......... Ordaindu gabeko zorra: ........... euro (akats edo ahazterik egon ezean)

............................ jauna/andrea. Pisua: ............ Kuota: %.......... Ordaindu gabeko zorra: ........... euro (akats edo ahazterik egon ezean)

Horren ondoren, deialdiaren gai-zerrendako puntuak jorratu ziren, eta horiek azaldu, eztabaidatu eta bozkatu on-
doren, honako erabaki hauek hartu ziren:

LEHENA. - ...................................................................................(e)tik .............................................................................(e)rako
ekitaldiari dagokion kontuen aurkezpena, halakorik badagokio.

Se representan las cuentas y liquidación por el Sr. Administrador, el cual da las explicaciones pertinentes, contes-
tando a las cuestiones formuladas por los asistentes y se acuerda aprobarlas con ................................ votos a favor y
.............................. en contra (si fuera determinante para alcanzar la mayoría se hará constar también las cuotas de
participación).

Likidazio horrek honako emaitza hauek izan ditu:

Denboraldiko diru-sarrerak guztira: ............................................................. ....................................................... euro

Denboraldiko gastuak guztira: ......................................................................... ....................................................... euro

Soberakina edo defizita: ...................................................................................... ....................................................... euro

Orobat, saldo zordunen ordainagirien kobrantza igortzea eta saldo hartzekodunak ordaintzea ere adostu dute
bertaratutakoek.
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BIGARRENA.- ...................................................................(e)tik .......................................................(e)rako ekitaldiari da-
gokion aurrekontuaren aurkezpena eta onarpena, halakorik badagokio.

Datorren ekitaldirako gastu aurreikusgarrien aurrekontuaren ale bana eman die bertaratutako pertsonei adminis-
tratzaileak; aurrekontu horien guztizko zenbatekoa .......................................................................... eurokoa da, eta denboraldi
horretarako maniobrako fondoa ............................................................... eurokoa izango dela ezartzen da.

Dagozkien esku-hartzeen eta eztabaidaren ondoren, aurrekontu hori aldeko ..................................................................... bo-
toekin eta kontrako ................................................. botoekin onartu da (gehiengoa lortzeko erabakigarria izango balitz,
partaidetza-kuotak ere aurkeztu beharko lirateke).

HIRUGARRENA.- Zuzendaritza Batzorde berriaren izendapena, egungoaren erregelamendu-amaitzea dela-eta..

Agintaldiaren epea amaitzeagatik Erkidegoko Gobernu Batzordea amaitu behar bada, .......................................................
jauna/andrea (.................................................................................................... pisuaren/lokalaren jabea) erkidegoko presidente,
eta ......................................................................................................................... jauna/andrea administratzaile izendatuko dira,
hauteskunde bidez, zozketa bidez edota Erkidegoak ezarritako txandari jarraiki.

Erkidegoko Presidente den ............................................................................................... jaunari/andreari beharrezkoak diren gai
guztietan (judizioz kanpokoetan zein judizialetan) Erkidegoaren ordezkaritzarako ahalmen handienak ematen zaiz-
kio, jabe zordunei zorrak erreklamatzea barne, eta, beharrezkoa bada, eman gabeko notario-ahalordeak egoki de-
ritzen Auzitegietako Prokuradoreei emateko ahalmena edukiko du, eta baita errekerimenduak gauzatzekoa ere

LAUGARRENA.- Aurrekontua estaltzeko ordaindu beharreko hileko kuota.

Onartutako gastu aurreikusgarrien aurrekontua ordaintzeko, hileko kuotak ezartzea erabaki da; Jabeek
............................................................ Bankuaren ................................................ Sukurtsaleko ....................................... zenbakia duen kontu korrontean
sartu beharko dituzte hilabete bakoitzaren lehen astean hileko kuotak. Hileko kuota horiek honako hauek dira.

Lokalek: ................................................ euro (...................................... gastuetarako, eta ................................... ferreserba-fondorako)

Eskuineko pisuek:  .......................... euro (...................................... gastuetarako, eta .................................... ferreserba-fondorako)

Ezkerreko pisuek: ........................... euro  (.................................... gastuetarako, eta .................................... ferreserba-fondorako).

Barneko pisuek: ............................. euro  (...................................... gastuetarako, eta .................................... ferreserba-fondorako)

Kanpoko pisuek:............................. euro  (...................................... gastuetarako, eta .................................... ferreserba-fondorako)

Kuota horiek behin-behinekoak dira, eta administrazioak dagokion likidazioa gauzatzeko helburua dute, eza-
rritako arauen arabera.

Urte bakoitzeko abenduaren 31n itxiko den ekitaldi bakoitzaren amaieran gauzatuko da likidazio hori.

Erkidegoaren Gobernu Batzordeak ekitaldi bakoitzari dagokion gastuen aurrekontu aurreikusgarria idatziko du; ekitaldiak
urte bakoitzaren urtarrilaren 1ean irekiko dira eta abenduaren 31n itxiko dira, eta adierazitako aurrekontu hori or-
daintzeko, jabe bakoitzak ordaindu behar duen hileko kuota zehaztuko da.

BOSGARRENA.- Barne-erregimeneko arauak (adibidez)

Atariaren eta eskaileren garbitasuna modu eraginkorrean arautzeko, egiteko horren ardura edukiko duen pertsona
bat kontratatzea erabaki da, eta bidezko deritzon eta bidezkoa den ordainsariaren bitartez kontratazio hori gauzatzeko
ahalmena eman zaio Gobernu Batzordeari. Erkidegoaren aurrekontuen kargura ordainduko da ordainsari hori, eta
lonjek ez dute gastu horretan parte hartzeko betebeharrik izango.

Edo bestela:

Atariaren eta eskaileren garbitasuna modu eraginkorrean arautzeko, garbitze-lan horiek etxebizitzen jabeen kargura
izango direla erabaki da, eta horretarako, honako arau hauek ezarri dira:
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—Jabe bakoitzak bere eskailera-atala garbitu beharko du astero, eta atari eta patio osoa hala dagokionean, ezarriko
diren txanden arabera.

—Jaberen batek Arau hori hausten badu, garbiketa-zerbitzu hori egiteko, Erkidegotik kanpoko pertsona bat kon-
tratatzeko ahalmena edukiko du Jabeen Batzordeak, eta horrek eragindako gastuak arau-hauslearen kontura
izango dira.

Elementu komunak garbitzeko Arau horiek Aktan transkribatuak daudenez, jabekide goztiak behartzen dituzte.

Hori guztia hala izango da, baldin eta Jabetza Horizontalaren erregimenaren eratze-tituluak printzipio orokor hori al-
datzeko bestelako arau berezirik ez badu.

Edozein arrazoi dela-eta, adierazitako garbiketa-lan horiek berdintasunez banatzeari buruzko adostasunik lortzen ez
baduzue, zuen guztien artean egin beharko duzue garbiketa-lan guztia.

SEIGARRENA.- Ezinbestean gauzatu beharreko obrak (adibidez)

Finkaren estalkiak, egoera txarrean dagoenez, pisuetan iragazketak eragiten ditu, eta horren ondorioz, bertan obrak
egin behar direnez, elementu komun hori konpontzea erabaki da, ....................................................................................... industrialariak
emandako aurrekontuaren arabera (aurrekontu horren zenbatekoa .............................................................................. eurokoa da).
Gobernu Batzordeari beharrezko derramak igortzeko ahalmena eman zaio, aurrekontu horretan ezarri diren ordaint-
zeko baldintzen arabera, eta pisu edo lokal bakoitzari dagozkion partaidetza-ehunekoei jarraiki.

ZAZPIGARRENA.- Galde-eskeak

Presidentea  ........................................................... Idazkaria – Administratzailea ...............................................................................................

(Ondoren, bertaratu direnek sinatu dute.)

Izpta.:  ......................................................................... jauna/andrea. Izpta.:  ....................................................................................... jauna/andrea.
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5. inprimakia

Presidenteak Ezohiko Batzarrera egindako deialdia

Jaun/andre agurgarri hori:

.........................................................................................ko .......................................................................... kaleko ........................... zenbakiko etxearen
Erkidegoaren Ezohiko Batzarrerako deialdia egiten dizuegu jabe guztiei, Batzar nagusi hori lehen deialdian egingo
da, eta ..............................................................................(e)n gauzatuko da, aurtengo ...............................................................ren
...................................(ea)n, ................................................................................etan. Behar adina pertsona bertaratu ez direlako Batzar
hori ezin bada egin, 2. deialdia ordu erdi beranduago izango da. Honako gai hauei helduko zaie, eta horiei buruz
erabakiak hartuko dira:

a) .................................................................................... 

b) ....................................................................................  

c) ....................................................................................  

d) ....................................................................................  

e) Obras necesarias a realizar

f) Galde-eskeak

Mugaeguneratutako zorrak Erkidegoari ordaindu ez dizkieten jabeen zerrenda.

................................................................................................. jauna/andrea. ............................................................................... pisuaren jabea.

.................................................................................................... jauna/andrea. .................................................................................. pisuaren jabea.

.................................................................................................... jauna/andrea. .................................................................................. pisuaren jabea.

.................................................................................................... jauna/andrea. .................................................................................. pisuaren jabea.

Legezko oharra jabeei honako hau ohartarazten diegu: batzarra egiteko unean Erkidegoari mugaeguneratutako
zor guztiak ordaindu ez bazaizkio, edo bestela, zor horiek judizialki aurkaratu ez badituzte, edota zenbateko ego-
kiaren kontsignatze judizial edo notario-kontsignatzerik egin ez badute, eztabaidan parte hartzeko aukera izango
dute, baina ezin izango dute botorik eman Batzarrean.

........................................................................................., ...................................(e)ko .......................................ren ........................................a.

Presidentea  ................................................................................. Idazkaria – Administratzailea ................................................................................... 
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6. inprimakia

Jabeen % 25ek edo/eta kuoten % 25ek Ezohiko Batzarrera egindako deialdia

Jaun/andre agurgarri hori:

Behean sinatzen dutenek, jabe guztien laurdena direnez, edo/eta Erkidegoko partaidetza-kuoten % 25 edo gehiago
dituztenez, idazki honen bitartez, Ezohiko Batzar Nagusira etortzeko deialdia egiten dizuete ............................. .............(e)ko
.............................................................................................. kaleko ......................... zenbakiko etxearen Erkidegoko jabe guztiei, Jabetza
Horizontalaren Legearen 16.-1. artikuluan ezarritakoaren arabera; Ezohiko Batzar Nagusi hori aurtengo
..............................................ren ....................(ea)n gauzatuko da lehen deialdian, ......................................(e)ko ...........................................etan,
eta behar adina pertsona bertaratzen ez direlako ezin bada egin, bigarren deialdia ordu erdi geroago egingo da.
Honako gai-zerrenda honi heltzeko antolatu da Ezohiko Batzar hori.

1. gaia ....................................................................................  

2. gaia ....................................................................................  

3. gaia ....................................................................................  

Galde-eskeak

Mugaeguneratutako zorrak Erkidegoari ordaindu ez dizkieten jabeen zerrenda.

................................................................................................. jauna/andrea. ............................................................................... pisuaren jabea.

.................................................................................................... jauna/andrea. .................................................................................. pisuaren jabea.

.................................................................................................... jauna/andrea. .................................................................................. pisuaren jabea.

.................................................................................................... jauna/andrea. .................................................................................. pisuaren jabea.

Legezko oharra jabeei honako hau ohartarazten diegu: batzarra egiteko unean Erkidegoari mugaeguneratutako
zor guztiak ordaindu ez bazaizkio, edo bestela, zor horiek judizialki aurkaratu ez badituzte, edota zenbateko ego-
kiaren kontsignatze judizial edo notario-kontsignatzerik egin ez badute, eztabaidan parte hartzeko aukera izango
dute, baina ezin izango dute botorik eman Batzarrean.

........................................................................................., ...................................(e)ko .......................................ren ........................................a.

Batzarraren sustatzaileak

Sustatzaileen zerrenda, jabe diren elementuekin eta partaidetza-kuotekin batera.
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7. inprimakia

Ezohiko Batzarraren Aktaren eredua*

.........................................................................., bi mila ........................................(e)ko ...........................................ren ...........................a.

Bertaratua

......................................................................................................... jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Ordezkariak

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Bertaratu gabeak

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Presidenteak bigarren deialdian horretarako deitutako Ezohiko Batzarrean bildu ondoren (lehen deialdia ba-
liozkotzat hartzeko behar adina pertsona bertaratu ez zirenez gero, bigarren deialdia egin zen ordu erdi ge-
roago, deialdian jaso zen bezala), Batzarrari hasiera eman zitzaion....................................................................................................
jauna/andrea izan zen Presidente,  ....................................................................................................................................................................
lokalaren jabea, hain zuzen ere. Marjinan zerrendatutako jabeek Erkidegoaren par taidetza-kuoten
% ............................ dute.

Lehenik eta behin, deialdian aldez aurretik adierazi ziren ordaindu gabeko zor guztiei zegokienez, zorrak ordaindu
ez ordaintzeagatik botoa eman ezin duten jabeen izen-abizenak eta partaidetza-kuotak jakinarazi ziren. Honako
hauek izan ziren:

............................ jauna/andrea. Pisua: ............ Kuota: %.......... Ordaindu gabeko zorra: ........... euro (akats edo ahazterik egon ezean)

............................ jauna/andrea. Pisua: ............ Kuota: %.......... Ordaindu gabeko zorra: ........... euro (akats edo ahazterik egon ezean)

............................ jauna/andrea. Pisua: ............ Kuota: %.......... Ordaindu gabeko zorra: ........... euro (akats edo ahazterik egon ezean)

............................ jauna/andrea. Pisua: ............ Kuota: %.......... Ordaindu gabeko zorra: ........... euro (akats edo ahazterik egon ezean)

Horren ondoren, deialdiaren gai-zerrendako puntuak jorratu ziren, eta horiek azaldu, eztabaidatu eta bozkatu on-
doren, honako erabaki hauek hartu ziren.

Lehena: ...................................................................

Bigarrena: ..................................................................

Hirugarrena: ....................................................................

Laugarrena: .....................................................................

Bosgarrena: .....................................................................
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*Jabeen laurden batek edota gutxienez partaidetza-kuoten % 25 ordezkatzen duen jabe kopuru batek egin badu Batzar
horretarako deialdia, jaso egin beharko da informazio hori.
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Seigarrena (adibidez, gauzatu beharreko obrak): Finkaren estalkia egoera txarrean dagoelako pisuetan iragaz-
ketak eragiten dituenez, eta horren ondorioz, obrak egin behar direnez bertan, elementu komun hori konpont-
zea erabaki da, ......................................................................................................................................  industrialariak emandako
aurrekontuaren arabera (aurrekontu horren zenbatekoa .................................................................................................... eurokoa
da). Gobernu Batzordeari beharrezko derramak igortzeko ahalmena eman zaio, aurrekontu horretan ezarri
diren ordaintzeko baldintzen arabera, eta pisu edo lokal bakoitzari dagozkion partaidetza-ehunekoei jarraik.

Zazpigarrena: Galde-eskeaks:

Presidentea  ................................................... Idazkaria – Administratzailea ...................................................................................................... 

(Ondoren, bertaratu direnek sinatu dute.)

Izpta.:  ..................................................................... jauna/andrea. Izpta.:  ......................................................................................... jauna/andrea.
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8. inprimakia

Batzarrerako ordezkaritza egilesteko eredua

.................................................................................................................................................................................................................................. jauna,/andrea

...................................................................................................kaleko ............................... zenbakiko Erkidegoaren presidentea.

Presidente jauna/andrea:

Eskutitz honen bitartez, ............................................................................................................................. jaunari/andreari, nire izenean eta ni or-
dezkatuz, .......................................................................... Batzar Nagusira (ohikoa/ezohikoa) joateko baimena ematen diodala jakina-
razten dizut; Batzar Nagusi hori, egindako deialdiaren arabera,  ..........................................(ea)n egingo da. Horrela, Legearen
arabera niri dagozkidan eskubideak baliatzeko gaitasuna edukiko du pertsona horrek Batzar Nagusi horretan. Hori
guztia indarreko Jabetza Horizontalaren Legearen 15. artikuluaren 1. paragrafoaren 1. zenbakiak ematen dizkidan es-
kubideak baliatuz.

Besterik gabe, har ezazu nire agur zintzoa.

Jabeak sinatua:

.................................................................................................................................. jauna/andrea

......................................................................................................... pisuaren/lokalaren jabea

Kalea:........................................................................................................ zk. ..................................
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9. inprimakia

Batzarrerako ordezkaritza beste jabe bati egilesteko eredua

Nik, ...............................................................................................(e)ko ............................................................................................kaleko ......................zen-
bakiko pisuaren/lokalaren jabea naizen  ..........................................................................................................................................................
jauna/andreak (NAN zk.: .................................................................), indarreko Jabetza Horizontalaren Legearen 15. artikuluaren
1. paragrafoaren 1. zenbakian ezarritakoa baliatuz, egindako deialdiaren arabera ....................................................................(ea)n
gauzatuko den .................................................................................................. Batzar Nagusira (ohikoa zein ezohikoa) nire izenean
eta ni ordezkatuz joateko baimena eman diot ........................................................................ jaunari/andreari, eta horrela, Legearen
arabera niri dagozkidan eskubideak baliatzeko gaitasuna edukiko du pertsona horrek Batzar Nagusi horretan.

Jabeak sinatua:

.................................................................................................................................. jauna/andrea

......................................................................................................... pisuaren/lokalaren jabea

Kalea:........................................................................................................ zk. ..................................
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10. inprimakia

Erkidegoaren Batzar bateko Aktaren ziurtagiria

................................................................................................ jaunak/andreak, ...................................................................ko ............................zenbakiko
Jabeen Erkidegoko idazkariak (edo halakorik ez badago, administratzaile–idazkariak edo Presidenteak) honako hau.

ZIURTATZEN DUT:

Erkidegoaren Akta Liburuaren .................................................................................. folioan honako hau jasotzen da:

(Aktaren edukia hitzez hitz kopiatu)

...........................................................................................................ren ........................................................(ea)n ......................................................e)n
bilduak, honako erabaki hauek hartu ziren (edozein motatako erabakiak jaso daitezke, esaterako, honako hauek):

1. ........................................................................................................ pisuaren jabe den ........................................................................................
jauna/andrea Erkidegoko presidente izendatu da, urtebeteko denboraldirako.

2. 2. Higiezinaren teilatuaren konponketa onartu da, .......................................................................................................... enpresak
egindako .................................................... euroko aurrekontuaren bitartez; aurrekontu horri obra-lizentzia eta BEZa
gehitu beharko zaizkio, eta beraz, guztira ................................................... euro izango dira, amaitu ondoren obra hori
likidatuko dela alde batera utzi gabe.

3. Obra horien ordainketari aurre egin ahal izateko, partaidetza-kuoten arabera bakoitzari dagokion kopurua
sartu beharko dute jabe guztiek Erkidegoaren banku-kontuan, ezohiko hiru derramen bitartez (% 30, %
30 eta % 40), aurtengo urtarrilaren 1a, otsailaren 1a eta martxoaren 1a baino lehen.

4. ............................................................................ pisuaren/lokalaren jabe den ......................................................................................................
jaunak/andreak Jabeen Erkidegoarekin duen zorra likidatzea onetsi da; zor hori ................................................... eurokoa
da, eta 6 hileko arruntei (bakoitza ....................................................... eurokoa) eta zorroten orokorra konpontzeagatiko
aparteko bi derramei dagokie, bakoitza ....................................................................................................................................... eurokoa
(konponketa hori .......................................................................................ko batzarrean onetsi zen).

5. Zor hori ordain dezan errekeritu zaio azken aldiz jabe horri, eta ordaintzen ez badu, zor hori judizialki exijituko
zaiola ohartarazi zaio; horretarako, kasu horretarako izendatuko diren abokatuei eta prokuradoreei auzieta-
rako ahalorde orokorra emateko ahalmena eman zaio esanbidez presidenteari, gai horretan Jabeen Erkidegoa
defenda eta ordezka dezaten”.

Jasota gera dadin eta ondorioa izan dezan, Presidentearen onespenarekin eman dut agiri hau, 

.............................................n, ........................................................(e)ko .......................................................ren ..................................(ea)n.

Idazkaria – Administratzailea ................................................................................... Presidentea ..................................................................................... 

99

51



Gehien erabiltzen diren inprimakiak

11. inprimakia

Bileraren akta jabeei jakinarazteko eredua*

............................................................................................... jauna/andrea ................................................................ kalea, ......................... zenbakia.

Jabe hori:

Jabetza Horizontalaren legearen 19-3 artikuluaren bigarren paragrafoan ezarritakoaren arabera,
................................................(e)ko .......................................................................................... kaleko ...........................................  zenbakiko Jabeen
Erkidegoak .......................................................(e)ko ................................................................................................ren ......................................(ea)n
egindako Ohiko/Ezohiko bileraren aktaren kopia edo ziurtagiria igorri dizugu (1. ERANSKINA, Akta Liburuan ja-
sotako aktaren fotokopia edo ziurtagiria erantsi).

Halaber, adierazitako erabaki horiek guztiz betearazleak eta derrigorrezkoak direla jakinarazten dizut, edozein jabek
Agintaritza Judizialean erabaki horiek aurkaratzeko eskubideari eusten diola alde batera utzi gabe, Jabetza Hori-
zontalaren Legearen 18. artikuluak ezarritzako kausengatik eta artikulu berak ezarritako epeetan.

Jakinarazpen hau hartu izanaren berri eman diezaguzun eskatzen dizugu, eta erantsi dizugun kopia sina dezazun,
Erkidegoan jasota gera dadin

Adeitasunez,

Sinatua: Presidentea Originala jaso dut 
Jabearen sinadura       
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*Hartzaileak hartu dela jasota geratzea ahalbidetuko duen edozein bideren bitartez bidali beharko zaio jakinarazpen hau
hartzaileari, hark erabaki duen Espainiako bizilekura, eta halakorik ez badago, hark Erkideagoaren barruan duen pisura edo
lokalera. Horrelakorik ezin bada egin, “12. inprimakia” erabili beharko da jakinarazteko. 
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12. inprimakia

Bileraren akta jabe bati Erkidegoko iragarki taulan jakinarazteko eredua*

.............................................................................................................................................................................................................. jauna/andrea,

...............................................................ko ................................................................... kaleko .............................. zenbakiko etxearen

..................................................... pisuaren/lokalaren jabea.

Jabe hori:

Jabetza Horizontalaren Legearen 9 h) artikuluaren 2. paragrafoari dagokionez, Lege bereko 19-3 artikuluaren 2.
paragrafoan ezarritakoaren arabera, ...............................................................................................(e)ko ...................................................................
kaleko ........................................... zenbakiko etxeko Jabeen Erkidegoak egindako Ohiko/Ezohiko bileran hartutako era-
bakiak honako hauek izan zirela jakinarazten dizut:

(Bileraren akta hitzez hitz kopiatu)

Halaber, adierazitako erabaki horiek guztiz betearazleak eta derrigorrezkoak direla jakinarazten dizut, edozein jabek
Agintaritza Judizialean erabaki horiek aurkaratzeko eskubideari eusten diola alde batera utzi gabe, Jabetza Hori-
zontalaren Legearen 18. artikuluak ezarritzako kausengatik eta artikulu berak ezarritako epeetan.

EGINBIDEA:  Jakinarazpen hau Erkidegoko Iragarki Taulan edota eraikin honetan egokitu zen ikusteko moduko
eta guztiek erabiltzeko leku batean jarri zen ................................................................(e)ko ............................................................ren
............................................(ea)n, jakinarazpena .........................................................................................................................................................................
jaunak/andreak aukeratutako bizilekuan (edo halakorik egon ezean, jabe horren Erkidego honetan duen pisuan
edo lokalean) gauzatzen saiatu baginen ere, ez baikenuen lortu.

........................................................................................., ...................................(e)ko .......................................ren ........................................a.

Idazkaria edo Administratzaile Idazkaria

O. E.
Presidentea  
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*Jakinarazpen modu hori honako kasu honetan gauzatu ahal izango da solik: jakinarazpena jabeak aukeratutako Espainiako
bizilekuan, edota halakorik ez badago, jabeak Erkidegoan duen pisuan edo lokalean ezin izan bada gauzatu.
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13. inprimakia

Ordaindu gabeko zorren ziurtagiriaren eredua

Nik, .............................................................................................................................................. jaunak/andreak, (NAN zk.: .........................................
helbidea: .................................................................................(e)ko ......................................................................... kaleko, .................................. zen-
bakiko ............................................................................................ solairua), ...................................................................................................(e)ko
...........................................................................................kaleko, ................................................ zenbakiko Jabeen Erkidegoko Idazkariak
(edo halakorik ez badago, administratzaile-idazkariak edo presidenteak), ..............................................................................(e)ko
Batzarrean gauzatutako izendapenari jarraiki (batzar hori indarrean dagoela bermatzen dut, eta behar bada, egiaztatu
egingo dut hori), ................................................................................................................................... pisuaren/lokalaren jabe den
......................................................................................................................... jaunak/andreak eskatuta, eta 9-1, e) artikuluaren azken pa-
ragrafoan ezarritakoaren arabera, hark erkidegoarekin dituen zorren egoera honako hau dela,

EGIAZTATZEN DUT

(Adibidez)

..................................................................................... euroko zenbatekoa zordundu da; zor horiek honako hauei dagozie:

1) .....................................................................................(e)ko ...........................................................(e)tik .................................................................(e)ko
.........................................................................(e)ra bitarteko kuota arruntei, horietako bakoitza ................................................
eurokoa; 

2) .........................................................................(e)ko ...................................................ren .....................................(ea)n gauzatutako Bat-
zarrean onetsitako obretarako aparteko derramei, ...................................................................e)ko ............................... hilabeteei
dagozkienak  

3) adierazitako elementu pribatibo horri dagokion zenbatekoa,  .......................................................(e)ko
..............................................................ren ...............................................................(ea)n gauzatutako batzarrean onartu ziren
........................................................................................................... obretan (teilatua, etxaurrea); obra horiek lau epetan or-
dainduko zirela onetsi  zen, eta egun, ........................................................ euroko zenbatekoa ordaindu gabe dago,
............................................................epeari dagokiona, hain zuzen ere.

Y para que conste a los efectos legales procedentes, expido la presente certificación en el plazo legal de 7 días
desde que me fue solicitada,

........................................................................................., ...................................(e)ko .......................................ren ........................................a.

Idazkaria edo Administratzaile Idazkaria

O. E.
Presidentea  
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14. inprimakia

Etxebizitza edo lokala eskualdatzean, Jabeen Erkidegoaren gastu orokorrak ordaindu izana egiaztatzen
duen ziurtagiria

........................................................................................................(e)ko Jabeen Erkidegoko idazkaria den ....................................................................
jaunak/ andreak honako hau

EGIAZTATZEN DU: 

Jabetza Horizontalaren Legearen 9.1 artikuluaren e) idatz-zatian xedatutakoari jarraiki, ..................................................................
jauna/andreak Erkidegoaren gastu orokorrak ordaindu dituela aditzera ematen da .............................................................................
etxebizitzari dagokionez.

Hori jasota gera dadin, ziurtagiri hau eman dut, presidentearen oniritziarekin, ..........................................................................
udalerrian, ....................................................................(e)ko ....................................(ea)n

Idazkaria edo Administratzaile Idazkaria

O. E.
Presidentea  
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15. inprimakia

Erkidegoari elementu pribatiboaren jabetza eskualdatu dela jakinarazteko eredua

............................................................................................................................................................................................................. jauna/andrea,

...............................................................ko ................................................................... kaleko .............................. zenbakiko etxearen

..................................................... pisuaren/lokalaren jabea.

Jabe hori:

Jabetza Horizontaleko Legearen 9-i) artikuluan ezarritako betebeharra betearazteko, idazki honen bitartez
(salerosketako, oinordetzazko, ezkontza-itunezko, eta abarrezko) tituluaren bitartez,
............................................................................................................................... ko ............................................................................................................................... kaleko
............................................ zenbakiko  ......................... solairuko ........................................ eskuan dagoen pisuaren etxebizitzaren/lokalaren
titulartasuna eskualdatu nion ................................................................................................................................  jaunari/andreari; pertsona horren
helbidea, nik dakidala, eta titulu horren arabera, etxbizitza/lokal horri dagokiona da (edo honako honi dagokiona:
.............................................................................................................................................ko ...............................................................................................kaleko
............................................................ solairuko .................................................. zenbakiari). 

Besterik gabe, jakinarazpen hau jasotzea eskatzen dizuegu, idazki hau ...........................................................................(e)n igortzen
dizuegu, ...................................................................(e)ko ..............................................................ren ............................................................(ea)n, eta
jakin dezadan, idazki hau jaso duzuenaren berri eman diezaguzuen eskatzen dizuegu.

Originala jaso dut 

Eguna: ..........................................
Idazkaria

Sin.  ............................................................ jaun./and. Sin.  .................................................... jaun./and..
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16. inprimakia

Estatutuetan debekatuta dauden jarduerak gauzatzen diren etxebizitza edo lokal baten jabe edo
hartzaileari egindako errekerimendua*

Jaun/andre hori:

............................................................................................................................................................... etxebizitza/lokalaren jabe zarenez, kide
zaren Jabeen Erkidegoko presidente gisa zuzentzen natzaizu.

.............................................................................................................. pisuaren/lokalaren jabe (edo okupatzaile) zaren aldetik, pisu/lokal
horretan honako jarduera hauek gauzatzen dituzula jakin dudala jakinarazten dizut: (errekerimendua arrazoitzen
duten jarduerak adierazi). Dakizunez, jarduera horiek gauzatzea debekatuta dago Estatutuetan, edo Jarduera
Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri, Arriskutsu edo Legez Kontrakoei buruzko xedapen orokorrak hausten dituzte.

Horri dagokionez, (jabe interesdunen izenak adierazi, jarduera horiek eragindako eragozpenak ere adieraz daitezke,
besteak beste) jaun/andreek egindako kexa idatzi eta sinatuak jaso ditugunez, jarduera horiek berehala uzteko
eskatzen dizugu, eta uzten ez badituzu, bidezko ekintza judizialak hasiko dituguna ohartarazten dizugu.

Era berean, errekerimendu horri erantzuten ez badiozu, Ezohiko Batzar baten deialdia egingo dudala jakinarazten
dizut, Jabetza Horizontalaren Legearen 7-2 artikuluaren 3. paragrafoan aurreikusitakoaren arabera, helburu horrekin
berarekin demanda judiziala aurkezteko; demanda hori jabeari edota okupatzaileari zuzenduko zaio, adierazitako
lege-testuak xedatzen duen bezala.

Besterik gabe, eta zure berrien zain, idazki hau igortzen dizut .......................................................(e)n, ...........................................(e)ko
......................................................................ren .......................................................(ea)n.

Presidentea 

Sin.: .........................................

Originala jaso dut

Eguna .........................................
Jabea/Okupatzailea
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*Hartzaileak jaso duela egiaztatzen duen edozein bideren bitartez gauzatu beharko da errekerimendu hau, eta notario
bidez gauzatzea gomendatzen da.
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17. inprimakia

Jabeak presidenteari igorritako eskutitza, hurrengo Batzarraren Gai Zerrendan gai jakin bat
sar dezala eskatzeko

.......................................................................................................................................................... jauna/andrea, ...............................................................ko

................................................................................................ kaleko ..................................... zenbakiko Jabeen Erkidegoko presidentea

Jaun/andre hori: 

Indarreko Jabetza Horizontaleko Legearen 16-2 artikuluaren 2. paragrafoak ematen didan ahalmena baliatuz, Jabeen
Batzordeak zure intereserako den honako gai hau azter dezan eta horri buruzko erabakia har dezan eskatzen dut:
............................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

Horregatik, adierazitako araudi hori betez, egingo den hurrengo Batzarraren Gai Zerrendan sar dezazun es-
katzen dizut.

Nire eskaerari erantzungo diozula espero dut. Besterik gabe, jaso ezazu agur bero bat

. .......................................................................................................... jauna/andrea 

.................................................................................. pisuaren/lokalaren jabea

Sinadura:
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18. inprimakia

Jabe batek administratzaileari igorritako gutuna, premiazko konponketak eskatzeko

Jaun/andre agurgarri hori: 

Indarreko Jabetza Horizontalaren Lagearen 7-1 artikuluaren 2. paragrafoan eta 10-1 artikuluan ezarritakoaren on-
dorioetarako, hainbat elementutan premiazko konponketak beharrezkoak direla ohartarazi naizela jakinarazten
dizut formalki. Hona hemen kausak: (kalteak adierazi, eta baita kausak ere, badakizkizu)

Nire ustez, adierazitako kalte horiek lehenbailehen konpondu behar dira, berandutuz gero konponbiderik gabe
larriagotuko bailirateke, eta beraz, kalte horiek konpontzeko beharrezkoak diren obrak ahalik eta lasterren
gauza daitezen, dagozkion kudeaketak lehenbailehen gauzatzeko eskatzen dizut, eta Erkidegoaren gastu oro-
korren kontura, matxura eragin duten elementu edo zerbitzuak KOMUNAK baitira, Kode Zibilaren 396. arti-
kuluak xedatzen duen bezala.

Besterik gabe, zure berrien zain, jaso ezazu agur bero bat.

.

115

59



Gehien erabiltzen diren inprimakiak

19. inprimakia

Jabe batek administratzaileari igorritako gutuna, irisgarritasun-obrak gauza daitezen eskatzeko

Jaun/andre agurgarri hori:

Jabetza Horizontalaren Legearen 10-2 artikuluak ezartzen duenez, ezinduen aukera-berdintasunari, diskrimi-
naziorik ezari, eta irisgarritasun unibertsalari buruzko Abenduaren 2ko 51/2003 Legeak egindako aldaketaren
arabera, Erkidegoko jaberen baten etxebizitzan bizi den, lan egiten duen edo zerbitzu altruista edo boluntarioak
ematen dituen ezindurik edo 70 urtetik gorako pertsonarik badago, pertsona horrek, duen ezintasunarekin,
elementu komunak modu egokian erabiltzeko edota kanpoaldearekiko komunikazioa erraztuko duten gailu
mekaniko edo elektronikoak instalatzeko beharrezkoak diren irisgarritasun-obrak egin beharko ditu Erkidegoak,
jabe horrek hala eskatzen badio, betiere obra horien guztizko zenbatekoak gastu arrunten 3 hileko arrunt
gainditzen ez baditu.

Legezko arau horren babesean, idazki honen bitartez honako hau jakinarazten dizut: ....................................................................
jauna(k)/andrea(k) nire etxebizitzan (......................................... solairua, .................................... eskua) bizi da/lan egiten du/zerbitzu
altruista edo boluntarioak gauzatzen ditu (ez dagozkion aukerak ezabatu); pertsona horrek honako ezintasuna du:
............................................................................................ 70 urtetik gorakoa da, eta kanpoaldearekiko komunikazioa faboratzeko,
atarian arrapala eraiki dezazun (bestelako kasuetan, behar den obra edo gailu mekaniko edo elektronikoa adierazi)
eskatzen dizut; nik dudan aurrekontuaren arabera, obra horrek gastu arrunten hiru hileko arrunt ez ditu gainditzen,
eta beraz, adierazitako instalazio edo obra gauza dezan eskatzen diot Erkidegoari.

Besterik gabe, zure berrien zain, jaso ezazu agur bero bat.
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20. inprimakia

Jabe batek Jabeen Erkidegoarekin duen zorra likidatzea onesten duen Batzarraren erabakiaren
ziurtagiriaren eredua

...............................................................................jauna/andrea, ........................................................................ko ........................... zenbakiko Jabeen
Erkidegoaren idazkariak (edo halakorik ez badago, administratzaile-idazkariak edo presidenteak) honako hau

ZIURTATZEN DUT: 

a) Erkidegoaren Akta Liburuaren .................................................................................... folioan honako hau jasotzen dela:

(Aktaren edukia hitzez hitz kopiatu)

"...............................................................................e)n ......................................................................(e)ko .................................................(ea)n
bilduak, honako erabaki hauek hartu ziren:

1. ...................................................................... pisuaren/lokalaren jabe den ..............................................................................................................
Jaunak/andreak Jabeen Erkidegoarekin duen zorra likidatzea onetsi da; zor hori  ........................................................
eurokoa da, eta 6 hileko arruntei (bakoitza ......................................................... eurokoa) eta zorroten orokorra kon-
pontzeagatiko aparteko bi derramei dagokie, bakoitza ................................................. eurokoa (konponketa hori
...................................................(e)ko batzarrean onetsi zen). 

2. .................................................................................................................. Jaunak/andreak Erkidegoari zordundutako zenbatekoa
judizialki erreklamatzea, eta era berean, egoki deritzon abokatua izendatzeko eta izendatutako prokuradoreei
auzietarako ahalorde orokorra emateko ahalmena eman zaio esanbidez presidenteari”. 

b) Erabaki hori eraginpeko jabeei jakinarazi zitzaien .......................................................................................................(ea)n, Jabetza
Horizontalaren Legearen 9. artikuluan ezarritako moduan.

Jasota gera dadin eta bidezko ondorioak izan ditzan, presidentearen oniritziarekin eman dut agiri hau

....................................(e)ko ................................................................................ren ...........................................a 

Idazkaria edo Administratzaile Idazkaria

O. E.
Presidentea  
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21. inprimakia

Erkidegoak onartutako gastu orokorrak edo erreserba-fondoa ez ordaintzeagatiko erreklamazioa egiteko
Prozedura Monitoriorako hasierako eskaera

....................................................................................................(E)KO LEHEN AUZIALDIKO EPAITEGIARI 

Nik, ............................................................. jaunak/andreak (NAN zkia.: .................................. Helbidea: .....................................................(e)ko
............................................................................... kalea, ........................................... zk.) ...................................................................................... kaleko
.................................. zenbakiko etxeko Jabeen Erkidegoa ordezkatuz, eta Jabeen Erkidego horren presidente gisa,
.......................................................................................................................................................(ea)n izendatua, Epaitegian aurkeztu naiz eta
honako hau adierazi dut:

Idazki honen bitartez, eta Prozedura Zibilaren Legearen 814. artikuluan eta Jabetza Horizontalaren 21. artikuluan
ezarritakoari jarraiki (urtarrilaren 7ko Prozedura Zibilaren 1/2000 Legearen azken xedapenetan lehenak aldatu zuen
lege hori), Prozedura Monitoriorako lehen eskaera egin dut ..........................................................................................................................
jaunaren/andrearen aurka (NAN zenbakia: .............................................Helbidea: ............................................................... kalea,
....................................................... zk., ................... .pisua/lokala), erakin honetako .............................................................. solairuko
......................................................... eskuan kokatutako etxebizitzaren/lokalaren jabe den aldetik, higiezinaren, haren zerbitzuak,
kargak eta erantzukizunak behar bezala mantentzeko gastu orokorretarako eta erreserba-funtsetarako dirua
ordaintzeko betebeharra ez baitu bete. 

Demandatuak zordundutako zenbatekoa honako hau da: 

(Dagokiona aukeratu)

a) ................................................................................(e)ko ......................................................(e)tik ..........................................(e)ra bitarteko
kuota arruntak, horietako bakoitza ............................................................ eurokoa.

b) Teilatua, etxaurrea, kanalizazioak, eta abarrekoak konpontzeko aparteko derramak,
...................................................................(e)ko bileran onartuak, eta (hilabeteak adierazi) dagozkienak; derrama bakoi-
tzaren zenbatekoa: .......................................... euro.

c) Teilatua, etxaurrea, kanalizazioak, eta abarrekoak konpontzeko obretan, demandatuarena den elementu
pribatiboari dagokion zenbatekoa; obra horiek ..................................................(ea)n egin zen Batzarrean onartu
ziren, eta horretaz gain, gastua .................................................epetan ordainduko zela adostu zen; gaur egun,
.................................................epeari dagokion .................................................... euroko zenbatekoa ordaindu gabe dago

d) Ordaintzeko aurreko errekerimenduaren zenbatekoa (notario-errekerimendu, adiskidetze-ekitaldi, fax,
burofax, edo dena delakoa adierazi) bidez gauzatua.

Demandatuak zordundutako guztizko zenbatekoa ......................................................................  eurokoa da.

Jabetza Horizontalaren Legearen 21-2 artikuluan eta Prozedura Zibilaren Legearen 812-2 2 artikuluan ezarri-
tako auzibideragarritasun-baldintza betez, idazki honi erantsi zaio, Batzarrak Jabeen Erkidegoaren zorraren
likidazioa onartzeko hartutako Erabakiaren ziurtagiria erantsi zaio idazki honi (1. agiri gisa); ziurtagiri hori
Erkidegoaren idazkariak sinatu du, presidentearen oniritzia du, eta eraginpeko jabeari erabaki hori 9. artikuluan
ezarritako moduan jakinarazi zaiola jasotzen du.

Era berean, 2., 3. eta 4. agiri gisa, bertaratutakoa presidente izendatu izanaren, Erkidegoak kuota arrutak edo/eta aparteko
derramak onartzeko egin zuen bileraren aktaren, eta obraren egikaritzearen fotokopiak erantsi dira. Agiri horiek origi-
nalekin alderatzeko, Erkidegoaren Akta Liburua ere erantsi da, agiri horien fede ematea eta horren ondoren, Akta
Liburu hori itzul diezaguzuen eskatzen dizuegu, beste hainbat erabileratako behar baitugu.
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Orobat, 5. agiri gisa, ordaintzeko aurreko errekerimenduak Erkidegoari eragin dizkion gastuen egiaztagiria ere
erantsi dugu, eta 6. agiri gisa, demandatuaren jabetzaren erregistro-inskripzioaren kopia.

Azaldutako guztiagatik, honako hau

ESKATZEN DIOT EPAITEGIARI: idazki hau eta hari erantsitako agiriak aurkeztutzat eta prozedura monitorioa
hasteko lehen eskaera hau adierazitzat jo ditzan, eta horren arabera, eskaera hori onar dezan eta PZLaren 815.
artikuluari jarraiki, demandatu zorduna ................................................................... euroko guztizko zenbatekoa 20 eguneko
epearen barruan ordaintzeko eta ordainketa hori auzitegian egiaztatzeko errekeri dezan, eta horretaz gain,
ordaintzen ez badu, eta epaitegira ezezkoa emanagatiko arrazoiak ematera agertzen ez bada, ordainaraziko zaiola
ohartaraz diezaion; hori guztia legezkoa da, eta Bilbon .................................................................ea)n eskatu dugu.
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22. inprimakia

Ezohiko Batzarrean higiezinean igogailua instalatzea erabakitzeko aktaren eredua

..........................................................................., bi mila ........................................(e)ko ...........................................ren ...........................a.

Bertaratua

......................................................................................................... jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Ordezkariak

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Bertaratu gabeak

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

........................................................................................................ jauna/andrea. Pisua: ........................................................ Kuota: %............................

Presidenteak bigarren deialdian horretarako deitutako Ezohiko Batzarrean bildu ondoren (lehen deialdia balioz-
kotzat hartzeko behar adina pertsona bertaratu ez zirenez gero, bigarren deialdia egin zen ordu erdi geroago,
deialdian jaso zen bezala), Batzarrari hasiera eman zitzaion, ...........................................................................................................................
jauna/andrea izan zen Presidente, ..............................................................................lokalaren jabea, hain zuzen ere. Marjinan
zerrendatutako jabeek Erkidegoaren partaidetza-kuoten % .......................................... dute.

Horren ondoren, deialdiaren gai-zerrendako puntuak jorratu ziren, eta horiek azaldu, eztabaidatu eta bozkatu on-
doren, honako erabaki hauek hartu ziren:

LEHENA.- Higiezinean igogailua eraikitzea.

Aurreko bileretan adierazi dugunez, eraikina interes orokorreko zerbitzu komun berri horretaz hornitu nahi
dute Erkidegoko hainbat jabek. Horretarako, Erkidegoko administrariak eta presidenteak, asmo hedatu hori
aintzat hartuz, horren gaineko informazio tekniko eta administratiboa bildu dute, eta ondorioztatu dutenez, ez
dago higiezinean igogailua instalatzeko inolako eragozpenik.

Bestalde, zerbitzu komun hori oso erabilgarria da, eta hainbat jabe zaharrentzat beharrezkoa, eta horretaz gain,
eraikina eta elementu pribatiboak modernizatzen ditu eta balio handiagoa ematen die. Era berean, hainbat enpresari
instalazioaren kostuari buruzko informazioa eskatu diegu, eta horrela, bi aurrekontu aurkez ditzakegu Batzar ho-
netan, horietako bat XX enpresarena eta bestea Y markarena. Horien bien ustez, teknikari dagokionez, instalazio
horietarako leku aproposena ataria eta eskaileren zuloa da, horrela behar adina leku geratuko bailitzateke, atarian
zein eskailera-buruan.

Gauzatu beharreko obrei dagokienez, XX enpresaren eta Y firmaren prezioen artean ez dago alde handirik, baina
Y firma ospe eta esperientzia handiagokoa denez, apur bat garestiagoa da. Zenbateko horri beste hainbat kontzeptu
gehitu beharko litzaizkioke, obra-lizentziari eta instalazioa zuzenduko lukeen goi-mailako teknikariari dagozkienak,
hain zuzen ere. Eman diguten informazioaren arabera, guztizko zenbatekoa .................................. eurokoa izango litzateke.

Aparteko10 derramen bitar tez ordainduko litzateke obra, aurrekontuek eskatzen dituzten ordainketei
aurre egiteko.
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Gehien erabiltzen diren inprimakiak

Orobat, lokalek zerbitzu komun berrian parte hartu behar dutela jakinarazten dizuegu, baina etorkizunean,
mantentze- eta kontserbazio-lanengatiko gastu arruntetatik kanpo geratuko dira, zerbitzu berri hori ez
baitute erabiliko

Dagozkion eztabaida eta deliberamenduaren ondoren (bertaratutako jabe askok esku hartu dute eztabaida
eta deliberamendu horietan), X enpresaren aurrekontua eta obra-lizentziarako eta zuzendaritza teknikorako
partida gorena onartu da; guztizko kopurua, behin-betiko likidazioa alde batera utzi gabe, ....................... eurokoa
da. Lokalek etorkizuneko mantentze- eta kontserbazio-lanetan ez dutela parte hartuko ere erabaki da.

Eraikineko elementu pribatibo guztien artean banatuko da zenbateko hori, bakoitzaren partaidetza-kuotaren
arabera:

1. lonja. Kuota: %............................ Obraren zenbatekoa .......................................................... euro
1. pisua, ezkerra. Kuota: %................................ Obraren zenbatekoa  ......................................................... euro
2. pisua, eskuina.   kuota: %..................................Obraren zenbatekoa .......................................................... euro

Zenbateko hori ordaintzeko, aparteko 10 derrama igorriko dira ………………………………(e)tik aurrera, jabe
bakoitzari dagokionaren arabera. Derrama horietakoren bat ordaintzen ez bada, Erkidegoak bide judizialetik exijitu
ahal izango du derrama guztien ordainketa, beharrezkoa dela baderitzo, baita une horretan derrama horiek ez ba-
dira sortu ere, eta ondorio horretarako, egoki deritzen kudeaketak egiteko ahalmena eman zaizkio presidenteari.
Horretaz gain, abokatuak eta prokuradoreak izendatzeko eta epaiketa hasteko ahalmena edukiko du.

Igogailua instalatzea onartu da. Hona hemen bozketaren emaitzak: aldeko botoa eman duten pertsonak:
.......................... ........................... .Aldeko botoen partaidetza-kuota: %:........................................... Kontrako botoa eman
duten pertsonak: ................................................ : Kontrako botoen partaidetza-kuota: %............................ Hori dela-
eta, erabakia behin-behineko onetsi da, Erkidegoko jabeen eta partaidetza-kuoten hiru bostenen aldeko
botoak lortu baitira.

BIGARRENA,-Galde-eskeak.

Presidentea  ....................................................... Idazkaria – Administratzailea ..................................................................................... 

(Ondoren, bertaratu direnek sinatu dute.)

Izpta.:  .................................................................... jauna/andrea. Izpta.:  ......................................................................................... jauna/andrea.
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