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AUKIBIDEA
1.- Jabetza Horizontaleko Legea aldatzen duen 8/2013 Legea, hiri-

birgaitzeari, leheneratzeari eta berritzeari buruzkoa:

- Irisgarritasun arloko derrigorrezko obrak eta esku-hartzeak, 
eta gehiengoen erregimena.

- Baterako zerbitzu berriak ezartzeko obrak eta esku-hartzeak. 
Igogailu-zerbitzua.

- Derrigorrezkoak ez diren hobekuntzarako obrak eta esku-
hartzeak, egokitzat jotzen direnak higiezina behar bezain iris-
garria izan dadin.

2.- 15/1995 Legea, maiatzaren 30ekoa, ezintasuna duten pertso-
nei arkitektura-oztopoak kentzeko higiezinen gaineko jabe-
tzaren mugei buruzkoa.

3.- Euskadiko lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legea. Hirigin-
tzako arrazoiengatik desjabetzea.

Jabetza Horizontaleko Legea aldatzen duen 
8/2013 Legea, hiri-birgaitzeari, leheneratzeari 
eta berritzeari buruzkoa
Hiri-birgaitzeari, leheneratzeari eta berritzeari buruzko 8/2013 
Legeak aldatu egin du Jabetza Horizontalari buruzko Legea (JHL), 
eta horrek eragina du arkitektura-oztopoak kentzeko orduan, 
irisgarritasun unibertsalaren alde. 

Irisgarritasun arloko derrigorrezko obrak eta es-
ku-hartzeak
1.- Kontzeptua: 8/2013 Legeak JHL aldatu eta derrigorrezko zen-
bait esku-hartze ezarri ditu, Jabeen Batzarraren aurre-adosta-
sunik eskatzen ez dutenak. Besteak beste, irisgarritasun uniber-
tsala bermatzeko obrak eta esku-hartzeak.
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Kontuan hartzen dira etxe batean bizi, lan egin edo boluntario-
tzan aritzen diren 70 urtetik gorako pertsonak edo % 33ko edo 
hortik gorako desgaitasunen bat dutenak, ezintasun iraunkor 
osoa, absolutua edo baliaezintasun handia duten Gizarte Segu-
rantzako pentsiodunak, eta ezintasun iraunkorra duten klase pa-
siboetako pentsiodunak.

Haien beharretara egokitu nahi dira baterako elementuak, bai 
eta arrapalak, igogailuak edo bestelako gailu mekanikoak eta 
elektronikoak instalatu ere, kanpoarekiko harremana erraztu de-
zaten. Esku-hartze horien kostuak muga bat izango du, baina, eta 
zentzuzko doikuntza bat izan behar duela adierazten du legeak.

2.- Zentzuzko doikuntzak: Zentzuzko doikuntza da ingurune fi-
sikoa, soziala edo jarrerak aldatzea eta egokitzea desgaitasunen 
bat duten pertsonen premietara, neurrigabeko karga bat izan 
gabe, eta kasu jakin batean beharrezkoak direnean desgaita-
sunen bat duen pertsona bat beste edonor bezala baliatu ahal 
izan dadin bere eskubideez.

Legeak dioenez, jabetza horizontaleko eraikinetan neurrigabeko 
karga da –eta, beraz, ez da zentzuzkoa– urteko obren kostuak 
gainditu egiten dituenean gastu arrunten hamabi hileroko, jaso 
daitezkeen laguntza publikoak kenduta. Jabeen Erkidegoko gas-
tuekin lotutako kopuru horrexek adierazten du irisgarritasun uni-
bertsala lortzeko aldaketak legez “zentzuzkoak” diren.

Nolanahi ere, irisgarritasun-neurriak zenbateko hori gainditzen 
duenean, interesdunak diferentzia jar dezake eta zentzuzko 
doikuntzatzat hartuko litzateke, hamabi hilerokoen barruan sar-
tuta.

3.- Eskatzaileak: Obra eta esku-hartze horiek egitea eska dezake-
te 70 urtetik gorako jabeek, eta etxean edo lokalean bizitzen, lan 
egiten edo boluntariotzan jarduten desgaitasunen bat duen nor-
bait daukaten pertsonek.

4.- Jabeen Erkidegoaren betebeharrak: Baldin eta obrak ez badi-
tu gainditzen gastu arrunten hamabi hileroko –jaso daitezkeen 
laguntza publikoak kenduta–, Erkidegoa behartuta dago irisga-
rritasun unibertsala bermatzeko obrak eta esku-hartzeak egitera.

Hamabi hilerokoak zenbatu behar dira aurrekontu orokorra kon-
tuan hartuta, eta ez jabe bakoitzari dagokiona: une horretan 
indarrean dagoen kontserbatze- eta mantentze-lanetarako au-
rrekontu globala hartu eta zatiketa egingo da, jabe bakoitzari 
dagokion koefizientearen arabera.
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Hortik ateratzen den zenbatekoa ez da denbora mailako muga, 
ekonomia mailakoa baizik. Hala, urtebetean osorik ordaindu be-
har izan gabe, Erkidegoak egoki irizten dion epean ordaindu a-
halko da.

Halakoetan, Jabeen Batzarreko akordioa mugatuko da derrama 
banatzera eta ordaintzeko modua erabakitzera. Pisuek edo loka-
lek obra edo esku-hartze horiek ordainduko dituzte gastu oroko-
rrak ordaintzen diren baldintza beretan.

Era horretan, jabe guztiek ordaindu beharko dituzte sortutako 
gastuak.

5.- Jabeen Erkidegoak uko eginez gero: Gerta liteke Erkidegoak 
obrak egin nahi ez izatea, edo Jabeen Batzarrik ere ez deitzea. 
Halakoetan, eskatzaileak Erkidegoaren kontrako epaiketa arrun-
tera jo beharko du. Lehenengo kasuan, eskatzaileak hiru hilabete 
ditu ezezko erabakiaren kontra egiteko.

6.- Zenbatekoak “zentzuzko doikuntza” gaindituz gero: Irisgarri-
tasun-obren zenbatekoak gainditu egiten badu gastu arrunten 
hamabi hileroko, obrak egiteko bi aukera daude hala ere:

A- Interesdunak ordaintzea obren kostu osoaren eta gastu arrun-
ten hamabi hilerokoen arteko aldea.

Halakoetan ez dago Jabeen Batzarraren aurre-adostasunik be-
har obrak egiteko.

B- Interesdunak zenbateko horri aurre egiten ez badio, Jabeen 
Batzarraren adostasuna behar da obrak egiteko. Adostasuna 
egongo da jabe gehienak alde badaude –kuoten gehiengoa 
direlarik–, eta halakoetan ez dago kostu-mugarik irisgarrita-
sun-obretan.

Kasu horretan, jabe bakoitzak bere kuota ordaindu behar du, 
erabaki horren alde nahiz kontra bozkatu.

7.- Irisgarritasun arloko derrigorrezko obretarako eta esku-har-
tzeetarako funtsetik hartutako zenbatekoak: Obra edo esku-
hartze hauek ordaindu ahal izateko aurrekontu-ekitalditik har-
tutako zenbatekoak haren partetzat hartuko dira, gutxieneko 
zenbatekoa kalkulatzeko. Hurrengo aurrekontu-ekitaldian egin-
go dira erreserba-funtsetik kendutako zenbatekoak estaltzeko 
ekarpenak.
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Baterako zerbitzu berriak ezartzeko obrak eta 
esku-hartzeak. Igogailu-zerbitzua

JHLak beste gehiengo mota bat ezartzen du baterako zerbitzu 
berriak erabakitzeko, besteak beste igogailua.

Desgaitasunen bat duten pertsonen irisgarritasuna edo mugikor-
tasuna zailtzen duten arkitektura-oztopoak kentzeko obrak edo 
baterako zerbitzu berriak egiteko –adibidez, igogailua jartzeko– 
aldeko botoa eman behar dute jabe gehienek, eta haien esku 
egongo dira partaidetza-kuota gehienak.

Era horretan, irisgarritasun-obrak egiteko erabaki baliodunak 
hartzean, Erkidegoak gastuak ordaindu behar ditu, nahiz eta 
zenbateko horrek gainditu gastu arrunten hamabi hileroko.

Derrigorrezkoak ez diren hobekuntzarako obrak 
eta esku-hartzeak, baina egokitzat jotzen dire-
nak higiezina behar bezain irisgarria izan dadin. 

1.- Kontzeptua: Jabekideek ezin dute exijitu higiezina irisgarria 
izateko beharrezkoa ez den hobekuntzarik. Higiezina irisgarri 
egiteko egokitzat jotako hobekuntzak egin daitezke, baina, exiji-
tu ezinak izan arren, Batzarrak hala erabakitzen badu bost jabe-
tik hiruk aldeko botoa emanda, eta bost partaidetza-kuotetatik 
gutxienez hiru badituzte. Azken kasu horri dagokionez, kontuan 
hartu behar dira puntu hauek:

2.- Kontra dauden jabeak: Ados ez dauden jabeak egonez gero 
eta instalazio-kuotak gainditu egiten baditu gastu arrunten hiru 
hileroko, ez dira behartuta egongo eta ez zaizkie kuotak alda-
tuko, ezta dena delako hobekuntzatik kanpora utzi ezin badira 
ere.

Ados ez dagoenak iritziz aldatzen badu eta hala nahi badu, noiz-
nahi har dezake parte hobekuntzan. Horretarako, hobekuntza 
egiteko eta mantentzeko bere kuota ordaindu beharko du, le-
gezko interesa aplikatuta.

Dena dela, berariazko baimenik ez badu ematen, ezin da be-
rrikuntzarik egin jabe batek eraikinaren zati bat erabiltzea ezi-
nezkoa egiten duenik.

3.- Epailearen erabakiari men egitea: Aurreko ataletan aipatutako 
bideetatik gehiengorik lortu ezean, posible da epaileak –bigarren 
Batzarretik hilabetera hala eskaturik, eta ados ez daudenei en-
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tzun ondoren– ekitatez dena delakoa ebaztea, eskaeratik 20 egu-
neko epean eta kostuak ordaintzeko era erabakiz.

4.- Desadostasunak ebaztea: Obren izaerari buruzko desadosta-
sunik balego, Jabeen Batzarrak erabakiko du. Interesdunek bitar-
tekaritza edo irizpen teknikoa ere eska dezakete, legeari jarrai-
tuz.

5.- Ordainketaren arduraduna: Higiezinean egin diren edo egin-
go diren hobekuntzen derramak ordainduko ditu hobekuntzak 
ordaintzeko orduan jabe denak.

15/1995 30 Legea, maiatzaren 30ekoa, ezintasuna 
duten pertsonei arkitektura-oztopoak kentzeko 
higiezinen gaineko jabetzaren mugei buruzkoa.

Lege honen helburua da etxebizitza duin eta egoki bat berma-
tzea desgaitasunen bat dutenei edo 70 urtetik gorakoei. Egoera 
oso puntualetan aplikatuko da, JHLak gainerako jabeak behar-
tzen baititu –adierazi bezala– gastu arrunten gutxienez 12 hile-
roko adina ordaintzera.

1.- Aplikazio-esparrua: egokitze-lanak egitea etxebizitzatik bide 
publikora pasatzeko baterako elementuetan –adibidez, eskaile-
rak, igogailuak, korridoreak, ezkaratzak, etab.–, eta kanpoarekin 
komunikatzeko gailu elektronikoak instalatzea. Aplikagarria da 
hiri-finken barne-erreforman ere, beren erabilera ez bada etxe-
bizitza izatea.

2.- Onuradunak: etxebizitzen jabeak, errentariak, azpierrenta-
riak, gozamendunak edo erabiltzaileak (baita ezkontidea edo ti-
tularrarekin modu iraunkorrean bizi den pertsona ere). JHLaren 
aldean, abantaila horixe du: titularrak ez ezik, pertsona gehiago 
ere izan daitezke onuradun.

3.- Baldintzak: Titularrek edo erabiltzaileek egokitze-lanak susta-
tu eta burutu ahal dituzte, baldintza hauek betez gero:

A- Etxebizitzaren titularra edo erabiltzailea desgaitua izatea (urri-
tasun iraunkorra oinez ibiltzeko, eskailerak igotzeko edo arki-
tektura-oztopoak gainditzeko, edo 70 urtetik gorakoa).

B- Hiri-finkaren barruan edo bide publikoarekin komunikatzeko 
pasabideetan erreforma-lanak egin behar izatea arkitektura-
oztopoak gainditzeko, ez badiote eragiten eraikinaren egitu-
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rari, eta bateragarriak badira eraikinaren ezaugarri arkitekto-
nikoekin eta historikoekin.

4.- Prozedura: Titularrak edo erabiltzaileak idatziz jakinaraziko 
die jabeari eta Jabeen Erkidegoari desgaitasuna dela-eta egin be-
harreko obrak, horren frogagiriak aurkeztuz.

60 eguneko epea bete aurretik, Erkidegoak eskatzaileari idatziz 
jakinaraziko dio obrak egiteko baimena edo uko arrazoitua, eta 
beste aukera batzuk proposatu ahalko ditu. Epe hori igaro eta Er-
kidegoak ezer jakinarazi ez badu, egokitze-lanak onartutzat joko 
dira eta administrazio-baimenak eduki bezain laster ekin ahal 
izango zaie. Epez kanpo jakinarazitako kontrako erabakiak ez du 
indarrik izango.

Erkidegoa egokitze-lanen kontra egonez gero, edo hark propo-
satutako aukerak onartzen ez baditu, eskatzaileak auzibidera jo 
dezake bere eskubidea defendatzeko. Epailearen epaiak obrak 
egiteko eskubidea aitortuko du, baina bidezkotzat jo dezake Erki-
degoak proposatutako aukeraren bat edo halako baten zati bat.

5.- Obrak ordaintzea: Baterako elementuak egokitzeko gastuak 
haiek eskatu dituenaren bizkar joango dira, eta lor litzakeen diru-
laguntzen edo salbuespenen onuradun izango dira etxebizitza-
ren jabea, errentaria, azpierrentaria, gozamendunak edo erabil-
tzailea.

2/2006 Legea, Euskadiko lurzoruari eta hirigin-
tzari buruzkoa.

1.- Kontzeptua: Euskadiko lurzoruari eta hirigintzari buruzko Le-
geak posible egiten du nagusiki etxebizitzak diren eraikinetan 
desjabetzeak egitea, baldin eta jabeak ez baditu eguneratzen 
legez agindutako irisgarritasuna bermatzeko zerbitzuak eta ins-
talazioak.

Higiezinari dagokion Udala izango da desjabetzailea, eta onura-
duna Jabeen Erkidegoa, edo dena delako obrak gauzatzeko ge-
hiengoa daukana.

Desjabetzea eskatzeko orduan, onuradunak egiaztatu behar du 
proiektuak udalaren baimena daukala, edo eduki dezakeela, eta 
ezin zaiela obrei ekin, eragindako jabetza eta eskubide guztiak 
eskura ez dauzkalako.
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Desjabetu ahal izateko, Udalak garatuta eduki behar ditu Eus-
kadiko lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 177.j artiku-
lua eta 2/2006 Legea garatzen duen premiazko neurriei buruzko 
105/2008 Dekretuko 45. artikulua, eta irisgarritasuna hobetzeko 
Ordenantzan arautzen da ahalmen hori.

2.- Baldintzak: Udalak baimena eman ondoren, egiaztatu beharra 
dago obrak ezin direla gauzatu eragindako jabetza eta eskubide 
guztiak eskura eduki ezean.

Kasu horretan, udal-agintaritzak desjabetze-espedientea ireki 
dezake, onuradun izango denak hala eskaturik. Baimendutako 
irisgarritasun- edo praktikotasun-obrek eragindako jabetza eta 
eskubide guztiak desjabetu daitezke. Dena dela, obrak gauzatu 
bitartean onuradunaren eskura ez daudenei soilik eragingo die.

3.- Udala kontsultatzea: Eraikina irisgarri egiteko obrak sustatzen 
dituen pertsonak edo erakundeak Udalera jo dezake desjabetzea 
egin daitekeen jakiteko, eta desjabetuko liratekeen jabetzen eta 
eskubideen balio ekonomikoaren estimazio tekniko bat egingo 
da.

4.- Desjabetze-eskabidea eta -prozedura: Jabeen Erkidegoak 
planteatuko du desjabetze-espedienteari ekiteko eskabidea, eta 
bertan aipatuko dira:

- Desjabetzea legez bidezkoa den justifikazioa, obren eta esku-
hartzeen beharra adieraziz.

- Irisgarritasuna edo praktikotasuna lortzeko konponbidea ego-
kia den justifikazioa.

- Obrak eta esku-hartzeak egiteko udal-baimenaren egiaztagi-
ria eta haiei ekin ezina, eragindako jabetza eta eskubide guz-
tiak eskura ez daudelako.

- Proposatutako desjabetzean sartzen diren jabetzen eta eskubi-
deen zerrenda, haien gaineko eragina eta haien titularrak.

- Obrak sustatzeko baldintzak, besteak beste sustapenari bide 
eman dioten zirkunstantziak ezagutu ahal izateko informa-
zioa, Erkidegoak hartutako erabakiak eta desadostasunik da-
goen.

- Proposatutako desjabetzean sartzen diren jabetza eta eskubi-
de guztien balio ekonomikoa, haien titularrei eskainiak.

- Eragindako jabetzen eta eskubideen balio ekonomikoa or-
daintzeko konpromisoa onuradunaren aldetik, zenbatekoa 
edozein izanik ere.
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Desjabetze-espedienteari ekiteko eskabideak eten egingo du 
baimenean agertzen den obrak hasteko epea, harik eta jabe-
tzak eta eskubideak okupatu arte. Desjabetze-eskabidea uka-
tzea ebatziz gero, ebazpen horrexek adieraziko du obrak has-
teko epeari noiz berrekingo zaion.

5.- Desjabetze-eskabidea baloratzea: Udal-zerbitzuek aztertuko 
dute desjabetze-eskabidea. Horren ondorioz, Udalak aukeran 
izango du:

A- Desjabetze-eskabidea ezestea, baldintzak betetzen edo justi-
fikatzen ez direlako.

B- Eskabidea izapidetzea eta desjabetze-proiektua idaztea, legea-
ri jarraituz.

6.- Desjabetze-espedientea izapidetzea: Desjabetze-proiektua 
egiteko eta izapidetzeko orduan bete beharra dago nahitaezko 
desjabetzeen kasuan legeak dioena.

Desjabetzea eskatzen duenak ordainduko ditu haren ondorio di-
ren kostu guztiak, baita kalte-ordainak ere.

Udalak egoki irizten dion abala edo fidantza eskatu ahal dio onu-
radunari, desjabetze-kostuak ordainduko direla, helburua ona 
dela eta irisgarritasuna hobetuko dela bermatzeko. Oro har, des-
jabetutako jabetzen balio ekonomikoaren % 20 izango da abal 
hori.

Araudi interesgarria

- Espainiako Konstituzioa (1978ko abenduaren 29ko BOE, 311. 
zenb.).

- 49/1960 Legea, uztailaren 21ekoa, jabetza horizontalari 
buruzkoa (1960ko uztailaren 23ko BOE, 176. zenb.).

- 8/2013 Legea, ekainaren 26koa, hiri-birgaitzeari, lehenera-
tzeari eta berritzeari buruzkoa (2013ko ekainaren 27ko BOE, 
153. zenb.).

- 15/1995 Legea, maiatzaren 30ekoa, ezintasuna duten pertso-
nei arkitektura-oztopoak kentzeko higiezinen gaineko jabe-
tzaren mugei buruzkoa (1995eko maiatzaren 31ko BOE).

- 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskadiko lurzoruari eta hiri-
gintzari buruzkoa (2006ko uztailaren 20ko EHAA, 138. zenb., 
eta 2011ko azaroaren 4ko BOE, 266. zenb.).
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- 105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, Euskadiko lurzoruari eta 
hirigintzari buruzko 2/2006 Legea garatzen duen premiazko 
neurriei buruzkoa (2008ko ekainaren 23ko EHAA, 118. zenb.). 

ARGITALPEN HAU 2015EKO ABENDUAN EDITATU ZEN 
ETA DATA HARTAN INDARREAN ZEGOEN ARAUTE-
GIAN DAGO OINARRITUTA.


