
 

 

 

 

 

Jabeentzako gida teknikoa 

- Etxebizitzak Bizigune Programan sartzeko oinarrizko 

informazio teknikoa - 

  



   

 
 

 

 

 

 

466/2013 Dekretuak arautzen du Etxebizitza Hutsen Bizigune Programa, 

eta bertan ezarrita dago programa horretako etxebizitzek zer eskakizun 

bete behar dituzten. Horren arabera, berrikuspen teknikoak egiten dira 

etxebizitzen egoera eta behar dituzten konponketak identifikatzeko. 

 

Etxebizitzak Bizigune Programan sartzeko prozesua gauzatzeko, 

beharrezkoa da eskakizun horiek betetzea eta berrikuspen tekniko bat 

egitea, etxebizitzaren egoera egiaztatzeko eta egin behar diren 

jarduketak planteatzeko, etxebizitza alokairu publikoaren zerbitzuan 

sartze aldera. 

 

Gida honen helburua da etxebizitzen bizigarritasunari eragiten dioten 

alderdi tekniko esanguratsuenei buruzko informazio argia ematea, 

etxebizitzak Programan sartu aurretik txostenean planteatzen diren 

konponketen irismena ezagutarazteko eta etxebizitza zaharrek izan 

ditzaketen arazoen berri emateko.



   

 
 

 

1. Gutxieneko edo oinarrizko eskakizunak  

A. Instalazioei dagokienez 

B. Altzariei dagokienez 

C. Hornikuntzei dagokienez 

D. Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriari 

dagokionez 

 

2. Gutxieneko eskakizunen garapena 

A. Instalazioei dagokienez 

B. Altzariei dagokienez 

C. Hornikuntzei dagokienez 

 

3. ALOKABIDEREN berrikuspen teknikoa eta ezkutuko 

akatsak: 

a. Izurriak 

b. Hodien korrosioa 

c. Egitura-arazoak 

d. Kondentsazio-arazoak 

e. Iragazketa-arazoak 

 

4. Jabearen eta ALOKABIDEREN artean komunikazioa 

eta dokumentazioa igortzea. 

 

I. ERANSKINA: JABEAK EGIN BEHARREKO KONPONKETEN 

AMAIERAKO KOMUNIKAZIOAREN EREDUA
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1. Gutxieneko edo oinarrizko eskakizunak  

 

Bizigune Programan sartzen diren etxebizitzek gutxieneko edo oinarrizko eskakizun batzuk 

bete behar dituzte. Hurrengo atalean aztertuko ditugu eskakizun horiek1.  

 Sukaldeko gutxieneko ekipamendua izatea (garbigailua, hozkailua, ke-
kanpaia, labea eta bitrozeramika edo suak) 

 Berotzeko eta etxeko ur beroa sortzeko sistema bat izatea (galdara 
indibiduala, galdara zentrala edo sistema elektrikoa). 

 Instalazio elektriko egokia izatea 

 Hasiera batean garbi egotea 

 Patologia aipagarririk ez izatea 
 

Eskakizun horiek betetzen direla egiaztatzeko, ikuskapen bisuala egingo da eta dagokion 

onartze-txosten teknikoa emango da. Ikuskapen bisual horren bidez ez dira ezkutuko 

akatsak detektatzen; izatekotan ere, akats horien aztarnak ikus daitezke. Txosten 

teknikoan jasoko dira eskakizunak betetzeko egin behar diren konponketak, etxebizitza 

Bizigune Programan sartu ahal izateko.  

 

Etxe bizitzak bete egiten baditu programan sartzeko eskakizunak, abian 

jarriko ditugu gozamen-eskubidearen kontratua sinatzeko eta zure 

etxebizitza hutsa alokatzeko egin behar diren izapideak. 

 

Egin beharreko konponketak biltzen dituen txosten teknikoa bidaliko dizugu eta telefonoz 

deituko dizugu, aholkuak emateko eta konponketen jarraipena egiteko. Konponketak 

bukatzen dituzunean, horren berri eman beharko diozu ALOKABIDERI, eta dagokion 

justifikazio-dokumentazioa aurkeztu (ikusi 4. atala eta I. ERANSKINA); edo, bestela, 

teknikari bat joango da etxebizitzara, beste berrikuspen bat egiteko. Etxebizitza egoera 

onean ez badago, Alokabidek ez du gozamen-eskubidearen kontratua formalizatzeko 

inolako betebeharrik izango. Adibidez, gerta daiteke egindako konponketa-lanak ez 

etortzea bat eskatutakoarekin edo hasiera batean detektatu ez ziren ezkutuko akatsak 

agertzea onartze-prozesuan zehar (etxebizitzan egingo den berrikuspena bisuala izango da, 

eta horren bidez ez dira detektatuko azterketa espezifikoen bidez diagnostikatzen diren 

patologiak). 

  

                                                             
1 466/2013 Dekretuan zehaztutako beste eskakizun batzuk berrikuspenean bertan aztertzen dira. Dena den, 
kontuan izan behar da oro har nahiko etxebizitza zaharrak izaten direla, eta malgutasunez jokatu behar dela 
irizpide horiek aplikatzean. 
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Konponketak aztertu eta eskakizunak betetzen direla egiaztatu ondoren, 

gozamen-eskubidea Alokabideri lagatzeko kontratua sinatuko da, eta 

etxebizitza programan sartuta geratuko da.  

 

Jarraian, oinarrizko eskakizunen puntu esanguratsuenak aztertuko ditugu, eta horiek 

betetzeko orientazioa emango dizugu. 

 

A. Instalazioei dagokienez 

 

 Instalazio elektriko egokia eta behar adinako 

potentziaduna; etxebizitzan dauden aparatuen eta bertan bizi diren 

pertsonen segurtasuna bermatu beharko du. 

Beharrezkoa izango da dagokion Zerbitzuan Jartzeko Ziurtagiria edo Buletin 

Elektrikoa izatea, hornikuntzako altak eta bajak izapidetzeko. 

Eusko Jaurlaritzaren webguneko informazioa: 
 

https://www.euskadi.eus/contenidos/procedimiento_iniciado_administracion/e

nergia_behe_tentsioa/es_def/adjuntos/Presentacion_FO_BT_GE_v7.pdf 

 
 

 Berotzeko eta etxeko ur beroa sortzeko instalazio egokia 

eta behar adinako potentziaduna, etxebizitzaren eskakizun 

termikoei erantzuteko behar bestekoa. 

Beharrezkoa izango da galdara martxan jartzeari buruzko agiria eta 

berrikuste-agiri eguneratua izatea.  

https://www.euskadi.eus/contenidos/procedimiento_iniciado_administracion/energia_behe_tentsioa/es_def/adjuntos/Presentacion_FO_BT_GE_v7.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/procedimiento_iniciado_administracion/energia_behe_tentsioa/es_def/adjuntos/Presentacion_FO_BT_GE_v7.pdf
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B. Altzariei dagokienez: 

 

 Sukaldeko ekipamendu egokia izatea: goiko eta beheko altzariak, 

kozinatzeko plaka, labea, harraska, garbigailua, ke-kanpaia eta hozkailua. 

 

Sukaldeko altzariek egoera onean egon beharko dute (bandak, ertzak, 

higienea, ireki eta ixteko sistema egokiak eta materialak egoera onean). 

 

 Komunean, elementu hauek izatea: komunontzia, konketa, ispilua eta dutxa 

edo bainuontzia. Elementu horiek guztiek ondo funtzionatu beharko dute. 

 

 

 Gainerako altzari eta tresnak, hala nola gortinak, baxera, alfonbrak, 

oheak, sofa, apaingarriak eta aurreko ataletan aipatu gabeko altzariak ez dira 

sartzen itzultzeko bermean. Hortaz, ezin dugu bermatu, izango duten 

erabilera eta higadura dela eta, utzi ziren baldintza berberetan berreskuratuko 

direnik. Etxebizitza programan sartu aurretik elementu 

horiek guztiak bertatik kentzea gomendatzen dugu. 

 

 

C. Hornikuntzei dagokienez:  

 

Etxebizitza programan sartu aurretik, baja eman beharko zaie argiaren, 

gasaren eta uraren hornikuntzei (udalek kudeatzen dituzten kasuetan izan ezik; 

kasu horietan, Alokabidek jakinaraziko dizu zer egin behar duzun). Hala, kontratua 

amaitzen denean berdin itzuliko da etxebizitza, kargarik eta ordaindu ez izanaren 

ondoriozko arazorik gabe.  
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D. Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriari dagokionez:  
 

 Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak (EEZ) etxebizitzaren eraginkortasun 

energetikoa ebaluatzen du, eta Atik Gra bitarteko letra batekin kalifikatzen du 

(A eraginkorrenentzat eta G eraginkortasun gutxienekoentzat). Horrez gain, 

ziurtagiri horretan etxebizitzaren eraginkortasun energetikoa hobetzeko 

gomendioak jaso beharko dira. 

 

 Etxebizitza ezin da alokatu EEZrik gabe. Hori dela eta, etxebizitza 

Bizigune Programan sartzeko prozesuan zehar, ALOKABIDEK ziurtagiri hori 

eskatuko die jabeei. Halakorik ez badute, behar diren kudeaketak egingo ditu 

jabeei ziurtagiria lortzen laguntzeko, baina, horretarako, beharrezkoa da 

atxikitako dokumentazioan duzun baimen-dokumentua sinatu eta guri 

entregatzea. 
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2. Gutxieneko eskakizunen garapena 
 

A. Instalazioei dagokienez: 

 

 Instalazio elektriko egokia eta behar adinako potentziaduna: 
 

Txosten teknikoan hala zehazten bada, hau eskatuko da:  
 

Instalazio elektrikoak dagokion ZERBITZUAN JARTZEKO ZIURTAGIRIA edo –instalazioa 

guztiz berritu bada– BULETIN ELEKTRIKOA izan beharko du, hornikuntzaren altak eta bajak 

arazorik gabe izapidetzeko. 

 
 

Instalazio elektrikoa egokia dela bermatzeko, INSTALAZIOAREN BORONDATEZKO 

IKUSKAPEN-TXOSTEN bat eskatzea gomendatzen dugu.  
 

Txosten hori eskuratzeko berrikuspena BAIMENDUTAKO KONTROL-ERAKUNDE batek 

(profesional homologatua) egin behar du, eta hark zehazten du zer gabezia dituen 

instalazio elektrikoak eta zein diren zerbitzuaren segurtasun-baldintza onenak 

bermatzeko egin behar diren konponketa-lan zehatzak. 

Konponketa horiek egin ondoren, ALOKABIDERI aurkeztuko zaio INSTALAZIOA 

ZERBITZUAN JARTZEKO ZIURTAGIRIA (Industria Sailak ematen du). 

Baimendutako kontrol-erakundeen zerrenda publikoa da, eta Eusko Jaurlaritzaren 

webgunean ikus daiteke: 
 

https://www.euskadi.eus/informazioa/kontrol-erakundeak-oca-zerrenda/web01-

a2indust/eu/ 

 
 

Oharra: ziurtagiria egiteko, kontuan hartuko da berokuntza elektrikoko instalaziorik egitea 

aurreikusten ote den.  

https://www.euskadi.eus/informazioa/kontrol-erakundeak-oca-zerrenda/web01-a2indust/eu/
https://www.euskadi.eus/informazioa/kontrol-erakundeak-oca-zerrenda/web01-a2indust/eu/
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Orientazio gisa, gela bakoitzerako ESKAKIZUN HAUEK EZARRI DIRA ENTXUFEENTZAT (16 
A-ko oina): 

- LOGELAK: entxufe bikoitz bat, atearen ondoko etengailuaren azpian. 
- EGONGELA: entxufe bakun bat, atearen ondoko etengailuaren azpian + 

entxufe bikoitz bat, armairu nagusiaren (telebista) parean. 
- SUKALDEA: entxufe bikoitz bat, sukalde-gainekoaren gainean, iturritik 50 

cm-ra. 
- KORRIDOREA: entxufe bakun bat. 
- KOMUNAK: entxufe bakun bat. 

 

 

 Berokuntza-instalazioa - ESKAKIZUNAK 
 

Bizigune Programan sartzen diren etxebizitzek berotzeko eta etxeko ur beroa sortzeko 

instalazio bat izan beharko dute. 

 

Txosten teknikoan hala zehazten bada, hau eskatuko da:  

 

 

 Berokuntza elektrikoa: etengailu orokor automatiko batetik datorren 

zirkuitu independente bat izan beharko du, eta kontuan hartuta egon beharko 

du instalazio elektrikoa eta dagokion etxebizitza babesteko koadroa 

dimentsionatzean. 
 

A. 40 A-ko diferentzial berria, eta hortik zintzilik zirkuitu bikoitza, 2,5 mm2-

ko sekzio-lineekin, bakoitza 16 A-ko babesarekin.  

B. 16 A-ko igorgailuen korronte-harguneak.  

C. Azaleko instalazioa, kanaleten bidez.  

D. Fluido termikoaren igorgailuak: ECOTERMI edo antzekoak. Potentziak 

justifikatzeko kalkulu bat aurkeztu beharko da, eta bertan instalatutako 

igorgailuaren marka eta modeloa adierazi beharko dira. Igorgailuak 

leihoen azpian jarriko dira. 
 

Kasu horietan, etxeko ur beroa sortzeko sistema bat dagoela ere 

bermatu beharko da; horretarako, gutxienez, termo elektriko bat 

eduki beharko du etxebizitzak (gutxienez 50 l-koa). 
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 Gas bidezko galdara indibiduala: ZERBITZUAN JARTZEKO 

ZIURTAGIRIA eduki beharko du eta DAGOKION ALDIZKAKO BERRIKUSPENA 

eginda izan beharko du. Errentamendua kudeatu bitartean, galdarak izan 

ditzakeen arazoak aparatuaren zerbitzu tekniko ofizialarekin kudeatuko dira.  
 

Gas naturala erabiltzen duten galdarak bakarrik onartuko dira (ez 

butano gasa, propano gasa edo gasolioa).  

 

Zalantzarik baduzu, ALOKABIDEK lagunduko dizu zure etxebizitzaren 

eskakizun termikoa ezagutzen, zer potentzia instalatu behar duzun 

jakiteko.  

 

 

B. Altzariei dagokienez 
 

Ahal dela, etxebizitzak altzaririk gabe entregatuko dira, sukalderako eta komunerako 

aipatutakoak salbu. Bizigune Programak EZ DU BERMATZEN SUKALDEKOAK EDO 

KOMUNEKOAK EZ DIREN ALTZARIAK ITZULIKO DIRENIK. 

Ahal dela, etxebizitzak ez du moketarik izan beharko, eta ez dira onartuko egoera 

txarrean dauden moketak edo hondoratutako lurren gainean jarrita daudenak. Nolanahi 

ere, etxebizitzak moketa badu, ALOKABIDEK ez du bermatzen moketa hori behar bezala 

itzuliko denik. Moketek lurreko gabeziak ezkuta ditzakete: higadurak, patologiak, etab. 

Noski, Programako bermeek ez dituzte estaliko gabezia horiek. 

 

 

C. Hornikuntzei dagokienez: 

Etxebizitza Programan sartu aurretik, hornikuntzei baja eman beharko zaie. 
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3. ALOKABIDEREN berrikuspen teknikoa eta ezkutuko 

akatsak: 

 

ALOKABIDEK etxebizitzaren berrikuspen teknikoa egingo du, etxebizitzaren 

oinarrizko ezaugarriak eta ezarritako gutxieneko bizigarritasun-

baldintzak (azalerak, berokuntza-mota…) betetzen direla egiaztatzeko. 

 

Txosten bisuala da, eta ez ditu detektatzen etxebizitzak, antzinatasunagatik 

edo elementuak behar bezala ez exekutatzeagatik, izan litzakeen gabeziak edo 

ezkutuko akatsak. Halaber, ez ditu diagnostikatzen patologien arrazoiak, ez laginen 

bidez, ez espezializatuagoak diren beste entsegu edo esku-hartze mota batzuen bidez. 

 

Hortaz, errentamenduaren kudeaketan gabeziak detekta daitezke, antzemate-prozesuan 

antzeman gabekoak edo denboraren joanaren ondoriozkoak. Halakoetan, ALOKABIDEK 

jabeei jakinaraziko die, eta eskura duen dokumentazio guztia igorriko die, eurentzat 

errazagoa izan dadin horiek kudeatzea eta konpontzea.<0} 
 

Gabezia konpontzeko irtenbide egokirik aurkitu ezean eta horrek etxebizitzaren erabilera 

arruntean eragina izango balu, kontratua indargabetu ahal izango litzateke. 
 

Jarraian, ezkutuko akats ohikoenen adibide batzuk zehazten dira: 

 

a. Izurriak 
 

Pipi-, labezomorro- edo karraskari-izurriak egon daitezkeela 

detektatuz gero, horiek ezabatu egin beharko dira, gutxieneko higiene-baldintzak 

bermatzeko. Berrikuspen teknikoan edo kontratuaren kudeaketan arazo hori 

detektatuz gero, ALOKABIDEK jabeei jakinaraziko die, intsektuak hil edo 

dagokion tratamendua aplika dezaten. 
 

Kontratua sinatu aurretik, enpresa espezializatuek eginiko IZURRIEN 

TXOSTENEAN adierazitako jarduketak gauzatu direla 

egiaztatzen duen agiria eskatutako da.   
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Pipien 1. adibidea Pipien 2. adibidea 

 

 

b. Hodien korrosioa 
 

Hainbat urtetako etxebizitzetan ohikoa izaten da ihesak agertzea iturgintza-

zirkuituetan, ugerrak janda dauden hodiak direla eta. Aseguru-polizek ez dute 

estaltzen halako patologien konponketa, nahiz eta kalte estetiko jakin batzuk 

estaltzen dituzten, eta, halako egoera batean, berritu egin beharko dira zirkuituak. 

 

Berrikuspen teknikoan edo kontratuaren kudeaketan ALOKABIDEK arazo hori 

detektatzen badu, jabeei jakinaraziko die instalazioak berritu behar 

dituztela, ihesak ekiditeko. 

 

  

Korrosioaren adibidea Korrosioaren 2. adibidea 

Korrosioa: hodia egoera txarrean dago. Inguruneak sortzen dituen erreakzio 

elektrokimikoek higatu egin dute materiala, barnealdetik zein kanpoaldetik.<0} Prozesu 
hori ez da egun batetik bestera gertatzen, baina ez dugu ikusten; izan ere, hodiak hormaren 
edo azulejuen atzealdean egoten dira edo zoladuraren azpialdean, gure bistatik eta 
kontroletik urrun. Gainera, korrosioak pixkanaka egiten du aurrera, hodiak osatzen dituzten 
materialen barrualdetik kanpoaldera.   
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c. Egitura-arazoak 
 

Ez da ohikoa, baina gerta liteke, hainbat urtetako etxebizitzetan, alokatuta dauden 

bitartean, egitura-arazoak detektatzea.} Arazo horiek egituren asentu 

diferentzialekin edo gainkarga-arazoekin daude lotuta, eta etxejabeen elkarteari 

jakinarazi behar zaizkio, elkarrekin balora ditzaten. 
 

Berrikuspen teknikoan edo kontratuaren kudeaketan ALOKABIDEK arazo hori 

detektatzen badu, jabeei jakinaraziko die informazio hori 

etxejabeen elkarteari helaraz diezaien, arazoa profesional 

espezialista batek azter dezan eta beharrezkoak diren 

prebentzio-neurri eta neurri zuzentzaileak har daitezen. 

 

50 urte baino gehiagoko etxebizitza eta eraikinetan beharrezkoa da 

Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT) egitea. Ikuskapen horretan, 

xehetasunez aztertu beharko da zein den eraikinaren kontserbazio-, 

erabilera- eta mantentze-egoera. Hori dela eta, halako antzinatasuna 

duten etxebizitzen berrikuspenetan, ALOKABIDEK ikuskapen-

agiriaren kopia eskatuko die jabeei, egiaztatzeko ea programan sartu 

nahi den etxebizitzaren bizigarritasunari eragin diezaiokeen 

gorabehera garrantzitsurik dagoen. 

EITrik izan ezean, etxebizitzak DESEGOKI gisa baloratuko dira.Aplikatu 

beharreko araudia: 117/2018 DEKRETUA, uztailaren 24koa, Euskal 

Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoa. 
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d. Kondentsazio-arazoak 
 

Etxebizitzaren ezaugarri higrotermikoen ondorio izaten dira kondentsazio-arazoak; 

hau da, giroaren zein tenperaturaren hezetasunaren ondorio. Tenperatura zenbat 

eta baxuagoa izan, orduan eta aukera handiagoa izaten da giroko lurruna likidotu 

eta ur bihurtzeko. Kondentsazioa leihoen inguruko paramentuetan, zokoetan eta 

altzarien atzealdean agertzen da. Horietan, zailagoa izaten da aireztapena (eta, 

ondorioz, lehortzea), eta lizun edo orban beltza gisa agertzen da. 
 

  

 

Maiz, giroko hezetasun-maila handia etxebizitza gaizki erabiltzearekin lotzen da (ez 

aireztatzea, berogailua gutxi erabiltzea eta berogailu katalitikoak erabiltzea). Hala 

ere, etxebizitza zaharretan beste ezaugarri hauek dira nagusi halako patologiei 

dagokienez: isolamendu-eza, iragazketak, korrosioagatiko ihesak edo arotzeria 

eskasa.  

 

Berrikuspen teknikoan ALOKABIDEK arazo hori detektatzen badu, jabeei 

jakinaraziko die, patologiaren kausa zehatz diagnostika 

dezaten eta kasu bakoitzean neurri eraginkorrenak har 

ditzaten.} 

 

Arazoa errentamenduaren kudeaketan detektatzen bada, ALOKABIDEK, lehenik eta 

behin, egoera aztertuko du, erabilera- edo mantentze-arazoak daudela baztertzeko. 

Prozesu horretan ALOKABIDEK egitura-arazoak detektatzen baditu (fatxadetan 

iragazketak, korrosioagatiko ihesak…), jabeei jakinaraziko die, 

patologiaren kausa zehatz diagnostika dezaten eta kasu 

bakoitzean neurri eraginkorrenak har ditzaten. 
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Honako hauek dira, gainazala garbitu ostean, egoera hobe dezaketen neurriak: 

 

BARNEKO AIREAREN 

TRATAMENDUA 

Aire hezea eta osasungaitza berritzeko sistema bat instalatu behar da, 

kondentsazio-arazoak saihesten dituen bulkada bidezko aireztapen 

mekaniko baten bidez. Teknologia frantseseko metodoa da, eta arrakasta 

handia izan du jatorrizko herrialdean. 

AIREZTAPEN 

MEKANIKO 

KONTROLATUA 

Etxebizitzako aire kutsatua berritzeko sistema da, baita leihoak itxita 

badaude ere. Etxebizitzan gutxieneko berritzeko aire-fluxua lortzean 

datza sistema, CTE.DB.HS3 araudiaren arabera. Honako hauek ditu:<0}  

Gela bakoitzeko aire freskoaren sarrera bat, hauts-iragazkia duen sareta 

baten bidez. 

Teilatuko shunt-aren gailurrean jarritako xurgatze-sistema da, 

komunitateko etxebizitza guztien berritze kontrolatua ahalbidetzen duena, 

edo familia bakarreko etxebizitza bakoitzerako irtenbidea aztertzen duena. 

ISOLAMENDUA 

HOBETZEA 

Etxebizitzaren isolamendua hobetu behar da, eta horretarako, urea-bitsa 

injektatzen da fatxadako aire-ganberan. Zubi termikoak 3 cm-ko lodiera 

duten sandwich-taulez egiten dira. Gutxienez 6 cm 

PARAMENTUEN 

TRATAMENDUA 

Kaltetutako paramentuak jauzi termikoak ekiditen dituzten produktu 

bereziekin margotu behar dira. 

KONTSULTA 

TEKNIKOAK, TXOSTEN 

ESPEZIFIKOAK… 

Aislamenduan edo ke-ebakuazioan gabeziak dituzten sustapen berriei 

dagokienez, interesgarria izaten da enpresa espezializatuen laguntza 

teknikoa izatea, eta enpresa horiek aukera ematea etxebizitzen 

termografiak eta txosten teknikoak egiteko. 
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e. Iragazketa-arazoak 

Aurreko patologiaren ildo beretik, iragazketak premiazko irtenbidea behar duten 

arazoak dira, etxebizitzen bizigarritasunari eragiten baitiote zuzenean. 

Etxebizitzetako iragazketek (ura sartzea) hainbat jatorri izan ditzakete: fatxadako 

arazoak, hodien korrosioa, goiko etxebizitzatik datozen ihesak, eta abar. 

Paramentuetako tonalitate-aldaketa edo hezetasun gisa agertzen dira.<0} 

Iragazketen arazoa konpontzeko, lehenik eta behin, hezetasun-fokua non dagoen 

aurkitu behar da. 

  

Berrikuspen teknikoan ALOKABIDEK arazo hori detektatzen badu, jabeei 

jakinaraziko die, patologiaren kausa zehatz diagnostika 

dezaten eta hezetasun-fokua konpon dezaten.  
 

Arazoa errentamendua kudeatzean detektatzen bada, ALOKABIDEK, lehenik eta 

behin, egoera aztertuko du bere zerbitzu teknikoen bidez, hezetasun-fokua 

detektatzeko, eta jabeei jakinaraziko die, hezetasun-fokua 

konpon dezaten. 
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4. Jabearen eta ALOKABIDEREN artean komunikazioa eta 

dokumentazioa igortzea. 

 

ALOKABIDEK onartze-txosten teknikoa igorriko dio jabeari. Etxebizitza programan sartu 
ahal izateko konponketak egin behar badira: 
 

 Jabeak onartze-txosten teknikoa jaso ondoren, ALOKABIDEREN TXOSTEN-
ZERBITZUAK arreta teknikorako dei bat egingo du zalantzak argitu eta 
konponketen garrantzia azaltzeko.  

 JABEAK, konponketak egin ostean, konponketen amaierako komunikazioa 
igorriko du. Komunikazioan, egindako konponketen zerrenda eta justifikazio-
dokumentazioa atxikiko ditu. Jabearen ardura da konponketa horiek behar bezala 
egitea. 
 

Baldintzak betez gero, Alokabideri gozamen-eskubidea lagatzeko kontratua sinatuko da, 

eta etxebizitza programan sartuko da.  

Komunikazioak, ahal dela, bitarteko elektronikoen bidez egingo dira.  I. ERANSKINEAN 
jabeak ALOKABIDERI egin beharreko komunikazioaren mezu elektronikoan txertatu behar 
duen edukiaren adibide bat jasotzen da.<0}  
  

Beste dokumentu batzuk: 

EEZren (Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria) baimena:etxebizitzak edo eraikinak ez 

badu EEZrik, JABEAK baimen-dokumentua igorri beharko du sinatuta, etxebizitza Bizigune 

Programan sartzeko prozesuak dirauen bitartean. 
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I. ERANSKINA: JABEAK EGIN BEHARREKO KONPONKETEN AMAIERAKO 
KOMUNIKAZIOAREN EREDUA 
 

 
--------------- Jatorrizko mezua--------------- 

Norena: [izena@xxxxxx.com] 

Igorpen-data:  2020/01/1 9:46 

Norentzat:  bizkaia@alokabide.eus 

Gaia:  VXXX jabeak eginiko konponketak 

 

 

ALOKABIDERENTZAT:  

Amaitu ditut aurretiko txostenean eskatutako obrak.  

Jarraian, egindako konponketen zerrenda eta justifikazio-dokumentazioa atxikiko ditut: 

A- Egindako konponketen zerrenda (txostenean agertzen den testu bera adieraztea gomendatzen da)(3. 

oharra) 

1. 1. konponketa: “INSTALAZIO ELEKTRIKOA ERABAT BERRITZEA. BULETIN elektrikoa behar da. 

Ziurtagiria egiteko, kontuan hartuko da berokuntza elektrikoko instalaziorik egitea aurreikusten ote 

den”. 

2. 2. konponketa: “Etxebizitzaren garbiketa orokorra, 3. maila, tresna pertsonalak eta altzari zaharrak 

kentzea”. 

3. 3. konponketa: “D2, D3 eta S leihoen ordez beira bikoitza eta zubi termikoaren haustura (ZTH) duten 

leihoak jartzea. C leihoa konpontzea, ezin da ardatz aldagarrian ireki, atera egiten da”. 

 

 

B- Mezu elektronikoan atxikitako justifikazio-dokumentazioa (fitxategiaren izena izan behar du) (4. 

oharra): 

 

1. JABEAK EGINDAKO KONPONKETA. 1. DOKUMENTUA- IRUDIAK: fitxategi batean bildutako irudiak 

(pdf, zip…) 

2. JABEAK EGINDAKO KONPONKETA. 2. DOKUMENTUA- FAKTURAK:  fitxategi batean bildutako 

fakturak (pdf, zip…) 

3. JABEAK EGINDAKO KONPONKETA. 3. DOKUMENTUA- BESTE BATZUK XXX: beste justifikazio-

dokumentu batzuk. (XXX= buletin elektrikoa, instalazio elektrikoa abian jarri izana…)  

 (1) Mezu elektronikoa dagokion bulegora igorriko da: araba@alokabide.eus, bizkaia@alokabide.eus edo 

gipuzkoa@alokabide.eus 

(2) Mezu elektronikoaren gaiak honako hauek jaso behar ditu: “Etxebizitzaren kodea” eta “Jabeak egindako 

konponketak” testua. 

 (3) Egindako konponketen zerrendan igorritako txosten teknikoan adierazten den deskripzioa jaso beharko 

da. 

 (4) Justifikazio-dokumentua mezu elektronikoaren eranskinetan atxiki behar da. Irudiak fitxategi berean 

bildu behar dira, eta fakturak beste batean. Fitxategiak haiek identifikatzen dituen izenarekin identifikatuko 

dira: JABEAK EGINDAKO KONPONKETA. 1. DOKUMENTUA- EGINDAKO KONPONKETEN IRUDIAK 

mailto:bizkaia@alokabide.eus
mailto:araba@alokabide.eus
mailto:bizkaia@alokabide.eus
mailto:gipuzkoa@alokabide.eus

