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1 Hasi aurretik 

Dokumentu honek fidantza-gordailua egin nahi duten pertsonen gida izan nahi du, alokairu-kontratua 
formalizatzen denean, edo kontratua erregistratzen denean. 

Izapide hori hiru modutan egin daiteke: 

Araubide orokorreko 
fidantzak gordailutzea 

1. Elektronikoa, identifikazio elektronikorako onartutako edozein 
bitarteko erabiliz (ziurtagiri elektronikoa edo itsasontzi-jokoa) 

 
2. Identifikaziorik gabeko elektronikoa; beraz, eskabidea 

elektronikoki izapidetuko da, baina inprimatu, sinatu eta aurkeztu 
egin behar da, eskatutako dokumentazioarekin batera, Zuzenean 
zerbitzuaren bulegoetan, erregistro ofizialetan edo Eusko 
Jaurlaritzarekin itundutako erregistroetan, edo posta bidez bidali 
behar da Bizilagunen Zerbitzuetara. 

 
3. Aurrez aurrekoa, dagokion eskabide-inprimakia Zuzenean 

zerbitzuan jasoz eta eskatutako dokumentazioarekin Zuzenean 
zerbitzuaren bulegoetan edo Eusko Jaurlaritzarekin hitzartutako 
erregistro ofizialetan pertsonatuz, edo posta bidez Bizilagunen 
Zerbitzuetara bidaliz. 

Administrazioak ofizioz erregistratuko du kontratua. 

Araubide Berezi itunduko 
kontratuen erregistroa 

Online bakarrik egin ahal izango da, eta identifikazio elektronikorako 
onartutako edozein bitarteko erabiliz identifikatuko da. 

Nolanahi ere, pertsona juridikoek identifikazio elektronikoko bitartekoen bidez bakarrik aurkeztu 
ahal izango dituzte eskabide elektronikoak. 

1.1 Erreferentziako araudia 

Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legea fidantzak gordailutzeari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri 
Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroari buruzko martxoaren 15eko 42/2016 Dekretuaren bidez 
garatutakoa da. 

Dekretu horren helburu nagusia honako hau da: 

 Fidantzak gordailutzeko eta fidantzak itzultzeko egungo prozesua arautzea, itundutako araubide 
bereziko fidantzak barne. 

 Hiri-finken errentamendu-kontratuen erregistro berri bat sortzea. 

1.2 Identifikazio elektronikorako bitartekoak 

Sakatu hemen Eusko Jaurlaritzaren Administrazio Autonomikoarekin izapide elektronikoak egin ahal izateko 
onartutako identifikazio-bitartekoak zein diren egiaztatzeko. 
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1.3 Informazio gehiago eta herritarrentzako arreta 

Beste edozein kontsulta egiteko, honako zerbitzu hauekin jar zaitezke harremanetan: 

 Fidantzen izapidetze orokorra: 

http://www.euskadi.eus/web01-
a2bizila/eu/contenidos/informacion/cont_men_contac/eu_contac/index.shtml 

 Identifikazio elektronikorako bitartekoak kudeatzea: 
 

https://www.izenpe.eus/informazioa/erabiltzaileen-arreta-gunea/s15-content/eu/ 
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2 Nola aurkeztu eskabidea 

Eskabide elektroniko bat aurkezteko, Bizilagunen webgunera jo beharko da. 
(http://www.euskadi.eus/bizilagun): 

 

 

1. Eskabide kontratuen erregistroarekin lotuta badago, formatu elektronikoan baino ezin da aurkeztu, 
ziurtagiri elektronikoarekin. 

2. Eskabidea fidantzak erregimen orokorrean gordailutzearekin lotuta badago, elektronikoki edo identifikazio 
elektronikorik gabe aurkez daiteke, edo aurrez aurre (horretarako eskuragarri dagoen inprimakia beteta). 
Administrazioak ofizioz erregistratuko du alokairu-kontratua. 

 

 

 

 

 



 

Erabilera Gida. Fidantzak gordailutzea eta Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroa 
19.01 Bertsioa 

 

7 / 30

Identifikazio elektronikorik gabeko sarbidea:

 

Gure identifikazioa adieraziko dugu (NAN, IFK, pasaportea, bizileku-txartela, etab.), eta "hurrengoa" 
sakatuko dugu. 

 

Identifikazio elektronikoko sarbidea: 

Sistemak identifikatzeko modua eskatuko digu erregistro-inprimakian sartu ahal izateko: 
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Behin identifikatuta, hautatutako prozedurako eskabideen erretiluan sartuko gara: gordailua sortzea eta/edo 
kontratuen erregistroan inskribatzea, gordailua eta/edo inskripzioa aldatzea, fidantza itzultzea eta/edo 
inskripzioa ezeztatzea. 

 

Eskabideen erretiluan sartzean, izapidetzeko ditugun eskabideak jasoko dituen leiho bat aurkituko dugu. 
Beraz, ez ditugu jadanik izapidetutako eskabideak aurkituko (sinatuta eta entregatuta); horien egoera Nire 
Karpetaren bidez adieraziko da, euskadi.net webgunean. 

"Iragazte-irizpideak" aukeraren bidez, izapidetzeko zain dugun eskabide bilatzeko erabiliko dugun leiho bat 
irekiko da: 

 

Ez badugu eskabiderik egiteke, "Erantsi" sakatuko dugu, eta izapidetzearekin jarraituko dugu. Egiteke 
dagoen eskabide bat izapidetzen jarraitzeko, "Editatu" sakatuko dugu. 

Sistemak gidatuko gaitu behar den informazio guztia betetzeko, sei urratsen bidez: 
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2.1 Eskabidearen datuak 

Eskabide guztietan, bete beharreko lehen datu-blokea "eskabidearen datuak" izango da, eskatzailea edo 
eskatzaileak identifikatzeko datu orokorrei buruzkoak: 

 

Atal honetan, eskatzaileak adierazi beharko du zer baldintzatan aurkezten duen eskabidea, baita 
espedientea izapidetu eta ebatzi bitartean sortuko diren jakinarazpenei buruzko datuak ere. 

Titularraren datuak: 

Eskatzaileak titular gisa jarduten badu, bere datuak adieraziko ditu. 

 

Ordezkari gisa jarduten badu, ordezkatzen duen pertsona edo erakundea izango da titularra. Eta eskabidea 
ordezkari gisa grabatzen duen pertsonak "ordezkaria" atalean adieraziko ditu bere datuak. 
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Eskabidea beste pertsona edo erakunde baten izenean aurkezten bada, beharrezkoa da aldez aurretik 
Eusko Jaurlaritzako Ordezkarien Erregistro Elektronikoan (online) inskribatuta egotea, edo ordezkaritza 
egiaztatzen duen dokumentua aurkeztea. 

Ordezkarien Erregistro Elektronikoari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, sakatu hemen. 

Jakinarazpenetarako datuak: 

 

Telefono mugikorraren zenbaki bat adierazi behar da abisu automatikoak jasotzeko, eta Bizilagun Zerbitzua 
eskatzailearekin harremanetan jarri ahal izateko, behar izanez gero. 

Azkenik, honako atal hau osatuko dugu: 

 

 

Lehenengo fitxa bete ondoren, "Hurrengoa" sakatuko dugu; eta izapidetzearekin jarraituko dugu: 

 

Sistemak espediente-zenbaki bat esleitzen dio eskabideari (mezu berdean adierazita). Eskabidea 
webgunearen bidez aurkezten bada, baina ziurtagiri elektronikorik edo itsasontzi-jokorik erabili gabe, 
sistemak ematen digun identifikazio-kode hori idatzi beharko da; izan ere, eskabide uzten bada eta 
tramitazioa osatzen ez bada, geroago sartu eta izapidearekin jarraitu ahal izateko, kode hori erabili 
beharko dugu nahitaez. 

2.2 Fidantza gordailutzeko/Erregistroan inskribatzeko eskabidea 

Fidantza gordailutzeko edo kontratuen erregistroan inskribatzeko eskaeren kasuan, eskabidearen datuak 
sartu ondoren, hurrengo erlaitzera joko dugu, "Hurrengoa" botoia sakatuta, eta “Higiezinen errentamendua” 
atalean sartuko gara. 
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2.2.1 Errentan hartutako higiezinak 

 

Kontratuan adierazitako higiezina edo higiezinak sartzeko, pantaila honetara eramango gaituen botoia 
sakatuko dugu: 

 

Honako datu hauek sartu behar dira: 

 Zenbaki finkoa edo katastroko erreferentzia, OHZren ordainagirian aurkituko duguna. 
 

 Higiezin mota: etxebizitza, merkataritza-lokala, garajea, trastelekua, etab. bada. 
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 Babes publikoko higiezina den edo programa publiko baten parte den. Adierazten bada, zein babes 
publiko motari edo zein programari dagokion zehaztu beharko da, etxebizitzaren zenbakia adierazita 
(azken datu hori ez da derrigorrezkoa. Izapidetzearekin jarrai daiteke, nahiz eta ez sartu). 
 

 Etxebizitzaren helbidea. Sistemak erreferentziako informazioa du (tokiak-kale-izendegia), datuen 
erregistroa errazten duena. Garrantzitsua da informazioa ondo erregistratzea, prozesu osoa 
baliogabetzen diguten akatsak saihesteko eskabide aurkezteko fasean. (Zerrenda zabalgarrian 
ataria, solairua edo eskua aurkitu ezean, datu horiek sartu ahal izango dira horretarako prestatutako 
eremuetan) 

 

Higiezinaren erregistroa editatu ahal izango da, hautatuta eta "editatu" aukera sakatuta, baita ezabatu ere, 
beharrezkoa izanez gero. 

Atal honen erregistroa amaitzean, "Hurrengoa" sakatuko dugu jarraitzeko. "Aurrekoa" ere sakatu dezakegu, 
aurreko atalera joateko, hala eskatuz gero. 

2.2.2 Errentamendu-kontratua 

 

Kasu honetan, errentamendu-kontratuari dagokion informazioa erregistratu behar dugu. Sistemak 
kontratuaren datuen arabera kalkulatzen du gordailutu beharreko fidantzaren gutxieneko zenbatekoa, baina 
posible da zenbatekoa aldatzea, nahi izanez gero. 

Amaitzean, "Hurrengoa" sakatuko dugu jarraitzeko. 
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2.2.3 Kontratatzaileak 

 

Atal honetan sartuko ditugu kontratuan parte hartzen duten pertsonak, eta errentatzaileak eta errentariak 
edo maizterrak bakarrik adieraziko dira). 

Lehenetsita, sistemak eskabidearen titularraren datuak jasotzen ditu, eta, beraz, beharrezkoa da 
kontratuaren beste alderdi batzuk sartzea. Horretarako, “erantsi” botoia sakatu eta datuak pantaila honetan 
sartuko ditugu: 

 

Datuak sartu ondoren, aldatu ahal izango dira, "editatu" aukera erabiliz, edo, are gehiago, ezabatu, 
eskuragarri dagoen botoiaren bidez. 
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2.2.4 Likidazioa ematea 

 

Fidantza gordailutzeko eskabide egiten bada, dagokion likidazio-orria lor daiteke ordainketa egiteko. Urrats 
hori ez da erabilgarri egongo kontratuen erregistroan inskribatzeko eskatzen bada bakarrik. 

Likidazio-inprimaki hori lortu ahal izateko, nahikoa izango da “likidazioa ematea” aukera sakatzea. Aukera 
horrek dokumentua sortuko du sistemak kargatutako informaziotik abiatuta, eta pantaila honetara bideratuko 
gaitu: 

 

Likidazioa eman bada, izapidetzen jarraituko dugu ordainketa egiteko. 

Aukera hori erabili ez bada, eta, beraz, ordaindu ahal izateko behar den likidazio-orria sortu ez bada, posible 
da atzera itzultzea hura sortzeko, edo eskabide dagoen bezala aurkeztea eta likidazio-orria administraziotik 
bidaltzea, ordainketa egin dadin. 

Fidantza gordailutzeko epea igaro bada (gaur egun 30 egun, kontratua formalizatzen denetik), sistemak 
automatikoki kalkulatuko du errekarguaren zenbatekoa (fidantzaren % 2), eta kontzeptu gisa sartuko du 
likidazio-dokumentuaren barruan, zenbateko osoa ordaintzeko (fidantza+errekargua): 
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2.2.5 Ordainketa 

 

Likidazio-orria eskura izanez gero, ordainketa bi modutan egin daiteke: 

1. Aurrez aurre, likidazio-orria inprimatuz eta ordainketa egiteko adierazitako finantza-erakunderen 
batera joanez. 

2. Nire online ordainketa, ordainketa elektronikoki egiteko ordainketa-pasabidera konektatzeko 
aukera ematen duena. 

Ordainketa egiteko aukeratzen den bi aukeretako edozeinetan, ordainketa egiaztatzen duen frogagiriaren 
kopia bat eskuratuko da.  
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2.3 Gordailua itzultzeko/ izen-ematea ezeztatzeko eskabidea.  

Kasu honetan, eskabidearen datu orokorrak betetzean, itzuli/ezeztatu nahi dugun fidantza-zenbakia sartu 
beharko da: 

 

Sistemak kontuan hartu beharreko eskabide-zenbaki bat sortuko du, eskabidea ziurtagiri 
elektronikoarekin/itsasontzi-jokoarekin aurkezten ari ez bada. Jarraian, itzulketaren datuak beteko ditugu: 

 

 

Itzulketa kobratuko duena titularra ez bada, kobratzailearen datuak adierazi behar dira. 

2.4 Aldatzeko eskabidea.  

Kasu honetan, eskabidearen datu orokorrak betetzean, aldaketa egin nahi dugun fidantza-zenbakia sartu 
beharko da: 

 

Sistemak kontuan hartu beharreko eskabide-zenbaki bat sortuko du, eskabidea ziurtagiri 
elektronikoarekin/itsasontzi-jokoarekin aurkezten ari ez bada. Jarraian, aldaketaren datuak beteko ditugu. 
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Eskatzailea ez bada kontratuaren parte, kontratatzaileen datuak baino ezin izango ditu aldatu, eta ez ditu 
kontratuaren datuak erakutsiko; hala, sistemak datuak bete/aldatu ahal diren atalera eramango du 
zuzenean: 

 

Aitzitik, eskatzailea kontratuaren parte balitz, haren datuetara jo ahal izango luke, hala badagokio, dagozkion 
aldaketak egiteko. 

2.5 Eskabidearen laburpena eta aurkezpena  

2.5.1 Laburpena 

 

Aurreko urratsetako informazioa bete ondoren, eskabide mota guztietan izapidetzearen atal honetara 
sartuko gara, eta bertan berrikusi ahal izango ditugu grabatu ditugun datuak, "Hurrengoa" aukera sakatu 
aurretik. Horrela, izapidea osatzeko beharrezkoa den dokumentazioa erantsi ahal izango dugu, edo, bestela, 
eskabidea sinatu eta bidali, kudeaketa identifikazio elektronikoarekin egiten ari bada, edo eskabidea 
inprimatu, eskabidea identifikazio elektronikorik gabe egiten bada. 

Garrantzitsua da sartutako datu guztiak ondo berrikustea; izan ere, "Hurrengoa" sakatu ondoren, 
"Laburpena" fase honetan, datuak erregistratuta geratuko dira eta ezingo dira aldatu. 

"Hurrengoa" sakatzean, hurrengo pantailara sartuko gara. 
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2.5.2 Erantsi dokumentuak eta amaitu eskabidea 

 

Aurretik oharren datuak sartu ez badira, bete egin beharko dira. 

 

Era berean, administrazioak espediente guztietarako jakinarazpen-datuak eta abisuak erabiltzeko baimena 
eman nahi duen adierazi beharko da, edo, lehenago eman ez badu, horretarako bakarrik. 

"Hurrengoa" sakatuko dugu, eskabidearekin batera aurkeztu behar diren dokumentuak eransteko atazara 
iritsi arte: 
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Sistemak aurkeztu beharreko dokumentuen zerrenda erakutsiko du lehenetsita, aurkezten ari den eskabide 

motaren arabera.  ikonoaren gainean jarrita, zer dokumentu mota eskatzen ari den adieraziko da. 
Txertatzeko, "Erantsi" sakatuko dugu, eta pantaila irekiko zaigu gordeta dagoen kokapen zehatzaren 
dokumentua hautatzeko. Erantsi ondoren, erantsitako dokumentuaren izena agertuko da, eta mota bereko 
dokumentu gehiago erantsi ahal izango dira, pantailan bistaratuko den "gehitu" aukera sakatuta. 

 

 

"Gehitu beste dokumentu mota bat" aukerarekin, beste dokumentu batzuk aurkeztu ahal izango dira, izena 
adierazita. 

 

Dokumentu guztiak erantsi ondoren, "Hurrengoa" aukera sakatuko dugu:  
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Elektronikoki identifikatu ez bagara, eskabidea inprimatu eta sinatu beharko dugu, eta une honetan aurkeztu 
ez dugun beste dokumentazio batekin batera aurkeztu, Zuzenean zerbitzuaren bulegoetan, edo Eusko 
Jaurlaritzarekin hitzartutako erregistro ofizialetan. 

Egiaztapen horiek egin ondoren, "Amaitu" botoia sakatuko dugu. Abisu-mezu hau agertuko da: 

 

"Gorde" botoiari emango diogu, eta pantailaren beheko aldean, "Inprimatu" sakatuko dugu. Horrela, 
eskabide-dokumentua lortuko dugu, prozeduran ezarritako aurkezpen-tokiren batean sinatu eta entregatu 
beharko dena: 

 

 

Identifikazio elektronikoa izanez gero, egiaztapen egokiak egin eta dokumentuak aurkeztu ondoren, 
sinadura elektronikoa egingo da, eta eskabidea eta atxikitako dokumentazioa automatikoki bidaliko dira. 
Horrela, eskabidea aurkezteko prozesua amaituko da: 
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Hona hemen sinadura elektronikoaren prozesua: 
 
- Pasahitza eta itsasontzi-jokoa: NAN/AIZ eta pasahitza sartuko ditugu, eta, ondoren, itsasontzi-jokoaren 
konbinazioa. 
 

  

 

- Ziurtagiri elektronikoaren bidez, zuzenean gauzatzen da sinadura elektronikoaren prozesua (ziurtagiri 
elektroniko bat baino gehiago bagenu, lehenik eta behin, zein sinadurarekin sinatu nahi dugun hautatzeko 
eskatuko liguke): 

 

Eta prozesua amaitzean, eskabidearen berrespena erakutsiko du. Hori deskargatu ahal izango da zure 
gailuan gordetzeko eta/edo inprimatzeko: 
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Une horretatik aurrera, eskabidearen jarraipena eta izapidetzea "Nire Karpeta" ataletik egingo dira. 
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2.6 Fidantza-gordailuaren ziurtagiria.  

Une honetan, ziurtagiriaren eskabide ezin da modu elektronikoan eskatu, ziurtagiriarekin edo ziurtagiririk 
gabe. Eskura dagoen aukera bakarra aurrez aurreko kanalaren bidezko eskabidea da: 
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3 Espedientearen jarraipena 

Eskabidea inprimatu ondoren, "Itxi" botoia sakatuko dugu, eta dokumentazioa aurrez aurre emateko zain 
dagoen eskabidea betetzeko prozesua amaituta egongo da. 

Behin dokumentazioa entregatuta, eta eskabide elektronikoaren, sinaduraren eta bidalketa elektronikoaren 
kasuan, espedientearen jarraipena "nire karpeta" aukeraren bidez egin daiteke. Hori euskadi.eus egoitza 
elektronikoan dago eskuragarri: 

 

 

 

 

Hemendik, izapidetzen ari garen espedienteetara sartu ahal izango gara, bai eskabidearen titular gisa, bai 
beste pertsona edo erakunde baten ordezkari gisa. Era berean, administrazioak egindako errekerimenduei 
erantzunez, espedienteari dagozkion izapideak eta agiriak aurkeztu ahal izango ditugu: 
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"Nire karpeta" aukeraren funtzionamenduari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, esteka honetara 
jo dezakezu: https://www.euskadi.eus/dokumentazioa/nire-karpeta-erabiltzeko-gidaliburua/web01-sede/eu/ 
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4 Izapidetze-fluxuak: ikuspegi azkarra 

4.1 Fidantzak gordailutzeko edota kontratuak erregistratzeko 
eskabidea 
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4.2 Fidantza itzultzeko eta/edo inskripzioa ezeztatzeko eskabidea 

 

 

 

 

 

 

 

 


