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Etxeko zerbitzuen eremua arautzeko as-
moarekin, Eusko Jaurlaritzak Dekretu bat 
landu zuen 1995ean (399/1995 Dekretua, 
uztailaren 27koa). Araudi horren arabera, 
etxebizitza oro har —eta etxebizitzaren 
instalazio eta eraikin eran-tsiak— man-
tendu eta berritzeko helburua dutenak 
dira etxeko zerbitzuak, nola jabetza in-
dibidualak hala Jabekideen Erkidegoare-
nak jomugan dituztenak. 

Mantentze- edo berritze-zerbitzu horien 
ardura hainbat eremutako (igeltserotza, 
arotzeria, sarrailagintza, kristalgintza, 
elektrizitatea, iturgintza, gas-instala-
zioak eta abar) profesionalek har dezake-
te. Mota guztietako lanak egin ditzakete, 
etxeko konponketa txiki batetik hasi eta 
etxebizitza goitik behera berritzeraino.

Honako hauek, aldiz, ez dira etxeko 
zerbitzuak erregulatzen dituen araudia-
ren barnean hartzen: etxera eramateko 
zerbitzuak (janaria eramatekoak, esate-
rako), ondasunen salmenta-jarduera-
rekiko subsidiarioak diren zerbitzuak 
(altzari-denda batean erosi ditugun 
jangelarako altzarien instalazioa, esate-
rako), eta erregulazio espezifikoa duten 
zerbitzuak (Laguntza Teknikoko Zerbi-
tzuak, adibidez).

Araudi hori egin zen kontsumitzaileen 
interesak babesteko, etxeko zerbitzuen 
eremuan gatazka gertatuz gero; hala eta 
guztiz ere, prebentzio-neurri gisa, hobe 
da Kontsumoko Arbitraje-Sistemari atxi-
kitako etxeko zerbitzuak kontratatzea.

Behean azaldu dugun kasuan, hori lagun-
tza handikoa izan zen:
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Kasuaren azalpena

Erreklamatzaileak adierazi zuenez, aroz-
tegi erreklamatuarekin kontratatu zuen 
etxebizitzako egongelako oholtza zaharra 
kentzea, eta, horren ordez, gaztainondo-
oholtza jartzea. 2.934 € ordaindu zituen 
lan horrengatik.

Behin lana amaitutakoan, ordea, tarte 
handiak nabarmendu ziren zurezko lis-
toien artean, baita pitzadura ugari ere, 
oholtzan.

Erreklamatzaileak adierazi zuenez, enpre-
sa erreklamatuak tarteak pasta berezi 
batez betetzea eskaini zion, besterik ez. 
Konponbide hori ez zuen onartu, ordea, 
eta Arbitraje Taldeari eskatu zion aroz-
tegi erreklamatuak oholtzaren akatsak 
konpontzeko, edo bestela ordaindutako 
dirua itzultzeko.

Aroztegi erreklamatuak arrazoitu zuenez, 
haiek lana behar bezala egin zuten, eta, 
ezarritako zurak txikitzera egin zuela 
ikustean, zuraren enpresa hornitzailera 
jo zuten.

Enpresa hornitzaileak aroztegi errekla-
matuari azaldu zionez, haiek zura lehor-
lehor entregatu zieten, eta sortutako 
arazoa erreklamatzailearen etxebizitza-
ren gehiegizko beroaren ondorioa zen.

Arbitraje Taldeak erabaki zuen arkitek-to 
batek adituaren txostena egin beharko 
lukeela oholtzaren egoeraren inguruan.

Txostenean adierazi zutenez, normala 
da ezarritako zuraren hezetasun-maila 
nabarmen txikiagoa izatea zura ezartzen 
den tokiaren hezetasun-maila baino, eta, 
horrenbestez, ezarritako zurak puzteko 
joera izatea.

Kasu horretan, txostenaren arabera, aroz-
tegi erreklamatuak ongi ezarri zuen zura, 
baina erreklamatzailearen etxeko hezeta-
sun-maila baino hezetasun-maila handiago 
batekin, eta horregatik, bi hezetasun-mai-
la horiek berdintzera egitean, ezarritako 
zurak hezetasuna galdu zuen eta txikitu 
egin zen.

Txostenak honako konponbide hau pro-
posatu zuen: ezarritako oholtza kentzea, 
eta, horren ordez, oholtza berri bat jar-
tzea, eta lan horrek 2.958 € balio zuela 
ebatzi zuen.
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arbitraje-erabaKia

Arbitraje Taldeak erabaki zuenez, arozte-
gi erreklamatuak 2.958 € ordaindu behar 
zizkion erreklamatzaileari, erreklamatzai-
leak oholtza akastuna aroztegi erreklama-
tuaren esku utzi ondoren.

Arbitraje Taldeak adierazi zuenez, adi-
tuaren txostena aintzat hartu zuen, eta, 
aroztegi erreklamatuak oholtza ondo 
ezarri bazuen ere, erreklamatzaileari 
ezarritako zuraren kalitatearen erantzu-
kizuna hartu behar zuen bere gain, kon-
tratuaren arabera oholtza egoera ezin 
hobean ezarri behar zuelako.


