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Arartekoaren ebazpena, 2012ko urtarrilaren 18koa. Horren bidez, Zanbranako 
Udalari gomendatzen zaio animaliak gordetzeko txabola baten erabileraren aurka 
egindako salaketari erantzuna eman diezaion. 
 
 
 

Aurrekariak 
 
1.  Pertsona batek erakunde honetara jo zuen (...)ko kale (...)ko (...). zenbakian 

duen etxebizitzara atxikita dagoen txabolak eragiten dizkion eragozpenak 
jakinarazte aldera, bertan bizpahiru txakur gordetzen baitira. 

 
 Erreklamazioan aipatzen duenez, txabola horrek ez du animaliak gordetzeko edo 

babesteko beharrezkoa den hirigintza baimenik. Era berean, animali horiek 
sortzen dituzten zaratek eta usaiek eragozpenak sortzen dizkiote. 

  
 Hori dela-eta, 2010eko uztailaren 29an Zanbranako Udalaren aurrean idazki bat 

aurkeztu zuen udalaren esku-hartzea eskatuz animaliak izateari buruzko araudia 
bete zezan, animaliak gordetzea ekidin zezan baita horiek sortzen zuten usaia eta 
zarata eragozpenak ere. Erreklamazioan adierazten zigunaren arabera, 9 hilabete 
baino gehiago igaro arren, ez dute udalaren erantzunik jaso. 

 
2.  Erreklamazio hori izapidera eramanez, 2011ko maiatzean Zanbranako Udalari 

aurkeztutako hiru kontuen inguruan jarraitutako udal jarduerei buruzko 
informazioa eskatu genion: txabolak hirigintza legezkotasuna betetzen duen, 
animaliak gordetzeagatik sortutako kalteak eta txakurren egoera etologikoa eta 
higienikoa. 

 
 Gure eskaerari erantzunez, alkateak 2011ko maiatzaren 27ko txosten bat bidali 

zigun eta udal bulegoetan txabolaren eraikinaren inguruko hirigintza alorreko 
inolako espedienterik ez zegoela adierazi zigun. Informazio hori higiezinaren 
jabearekin kontrastatu ondoren, horrek esan zion txabolak hogei urte baino 
gehiago zeramala eraikita. Txabolaren erabilerari zegokionez, ehizako hiru txakur 
gordetzeko erabiltzen da eta, jabearen arabera, behar bezala zainduta daude. 

 
 Hala eta guztiz ere, ez zegoen jasota udalak inolako izapiderik eman zionik 

aurkeztutako idazkiari ezta erreklamatzaileak egindako eskaeraren inguruan udal 
horrek jarraitutako erabakien eta jardueren jakinarazpenari ere. 
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4.  Horren ondoren erreklamatzaileak jakinarazi digu 2012ko urtarrilean oraindik ere 
ez duela azaldutako gaiaren inguruan udalak hartutako neurrien berri. 

 
Erreklamazioa ikusita, kexan eta udalak bidalitako informazioan esandakoa aztertu 
ondoren, egokia iruditu zaigu zuri honako gogoeta hauek helaraztea: 
 
 

Gogoetak 
 
1. Kexa honen arrazoia erreklamatzaileak egindako eskaerari erantzunik eman ez 

izana da. Bertan, erreklamatzaileak berariaz udalaren esku-hartzea eskatzen 
zuen bere etxebizitzari atxikita dagoen txabolan animaliak gordetzen direla 
ikusita. 

 
 Udalak Arartekoari emandako erantzunean salatutako jardueraren sustatzaileari 

bideratutako jakinarazpena beste izapiderik ez da ageri. Azken horrek 
adierazitakoaren arabera, txabolak hogei urte baino gehiago daramatza eraikita 
eta animaliak baldintza onetan daude. Hala eta guztiz ere, udalak ez dio 
erreklamatzaileari informaziorik bidaltzen salaketaren erantzunaren inguruan. 

 
2.  Abiaburu gisa, gogoratu behar dugu interesdunek egiten dizkieten eskaera 

guztiei berariaz erantzun behar dietela herri-administrazioek. Horrela, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. artikuluak berariaz jasotzen du 
herri-administrazio guztiei zuzendutako agindu hori. 

 
 Esan behar dugu, ebazteko epea amaitu arren, erantzun beharrak irauten 

duela, eta ebazpena eman behar duen organoaren titularrari diziplinako 
erantzukizuna sortu ahal diola. 

 
 Arartekoak sarritan salatu du administrazioaren isilbidea oso kaltegarria dela. 

Izan ere, isilbideak defentsarik gabeko egoeran uzten ditu herritarrak, ez 
baitakite administrazioak zein borondate duen haien eskaerei buruz eta ezin 
dute eskatutakoaren erantzuna berrikusi. 

 
 Aipatutako kasuan ere, udalak ez dio erakunde honi inolako izapideren berririk 

eman. Herritar horien erreklamazioen aurrean administrazio espedienterik ez 
bideratzea, horri dagozkion instrukzioko izapideekin, eta erantzun formalik ez 
izatea administrazioen funtzionamendu txarra da, hortaz, Ararteko erakundeak 
salatu behar du. 
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 Espainiako Konstituzioak berak –103.1. eta 105. artikuluetan– aipatzen du 
prozedurazko izapide batzuk daudela eta herritarrei benetako erantzuna eman 
behar zaiela. Alderdi horiek Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen 
Gutuneko 41. artikuluak herritarrei ematen dien administrazio egokirako 
eskubidea osatzen dute (gutun hori Europarako Konstituzioa ezartzen duen 
Itunak barneratu zuen). 

 
 Aitzitik, administrazio txarraren kasu bat da artikulu hauetatik ondorioztatzen 

den ardura funtzionaleko betebeharra ez betetzea, zehazki, ondokoak ez 
betetzea: erreklamazioa jaso dela adierazteko betebeharra; zerbitzu eskudunari 
bidaltzeko betebeharra, eta aurkeztutako erreklamazioei arrazoizko denbora-
epean erantzuteko betebeharra.  

 
 Hori dela eta, esan behar dugu Zanbranako Udalak behar bezala izapidetu 

behar dituela biztanleek aurkezten dituzten idazki guztiak, arin, biziki eta 
eraginkortasunez, espedientea behin betiko ebatzi edo amaitu arte. 

 
3.  Eskaeraren edukiari dagokionez, erreklamatzaileak udalaren esku-hartzea 

eskatzen zuen txabolaren erabileren hirigintzako eta ingurumeneko 
egokitzapena egiaztatzeko. 

 
 Hirigintzako diziplinaren alorrean, udal administrazioek  higiezinen obren eta 

erabileren kontrolean esku hartzeko eskumena dute, hirigintzako ikuskapenak 
eginda eta hirigintzako lizentziak emanda. Hirigintzako diziplinako ahalmenei 
ezin diete uko egin agintariek eta funtzionarioek, Lurzoruaren eta Hirigintzaren 
ekainaren 30eko 2/2006 Legeak agintzen duenez.  

 
 Salaketa baten aurrean ez du balio diziplina espedienterik ez dagoela egiaztatzea, 

eta horixe da salatzaileak sustatu nahi duena.  
 
 Hizpide dugun kasuan, erreklamatzaileak aurkeztutako eskaeraren aurrean, udal 

zerbitzu egokiek gertakariak baloratu behar dituzte, hau da, lokalaren obren eta 
hirigintza erabileren egokitzapena higiezinak dituen lizentziekin eta udal 
plangintzan agindutakoarekin. 

 
4.  Bestalde, inguruan kalteak edo eraginak sor ditzaketen hainbat jarduera 

administrazioaren kontrolpean daudela kontuan hartu behar dugu. Ingurumeneko 
erakunde gutxiko jardueren kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Ingurumeneko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak eta 165/1999 
Dekretuak ezarri dute salbuetsitako jarduerako lizentzia baten mende daudela 
etxeko eskortak edo txakurren zaindegiak bezalako kasuak. Administrazio 
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baimen honen helburua animalien zaintza hona bermatzen duen eta jarduera 
horiek egoitza hiri lurzoruan kokatzen direnean sor dezaketen kalteak ekiditen 
dituen kontrola ezartzea da. 

 
 Zentzu horretan, Zanbranako Udalak ingurumeneko araudi horretan xedatutako 

eskaerak egiaztatu behar ditu animaliak gordetzeko jarduerari dagokionez, hala 
badagokio, betetzen direla bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartze 
aldera. 

 
5.  Era berean, txakurren jabeen beharrak ekainaren 1eko 101/2004 Dekretuan 

araututa daude. Araudi horrek, 4. eta 5. artikuluetan, animali horiek dituztenei 
eskatzen die animaliek hainbat baldintza etologiko bete ditzaten. Besteak 
beste, zera xedatzen du: “Oro har, eta etologia-arrazoiak direla medio, 40 
metro karratuko, urtebetez gorako txakur bakar bat bizi ahal izango da, bai 
Jabetza Horizontalari buruzko Legearen menpe dauden eraikin kolektiboetan, 
bai, balkoi, garaje, pabilioi, ganbera, zabaltza, lorategi edo bestelako lokal edo 
hiri-lurretan. Ratio hori eskumena duen udal-organoak aldatu ahal izango du, 
Udaleko Zerbitzu Teknikoek baloratu ondoren”. Arduraduna animalien titularra 
bada ere, Udalari dagokio horiek betetzen direla ikuskatu eta kontrolatzeko 
eskumenak erabiltzea. 

 
6.  Erakunde honek eskuratutako informazioaren bidez ezin izan dugu egiaztatu 

inolako espedienterik hasi denik erreklamatzaileak salatutako gertakariak 
bermatzeko. 

 
 Ikuskatzeko eskumen horiek, udalak dituen bitartekoen kaltetan izan gabe, ezin 

dira gertakarien sustatzaileari emandako jakinarazpen batera mugatu. 
Hirigintzari dagokionez, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legeak ondokoa ezarri du 218. artikuluan: “Udal guztiek ikuskapen 
funtzioa bere kabuz edo hirigintzan eskuduna den foru sailaren lankidetzaren 
bidez garatzen dela bermatu behar dute”. 

 
 Zentzu horretan, udal administrazio hori behartuta dago, kasuan kasu 

zehaztutako epeetan, aipatutako alorren inguruan esleitutako ikuskapen, 
egiaztapen eta kontrol eskumenak erabiltzeko ezarritako prozedurak izapidetzera.  

 
 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
-erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
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8 /2012 GOMENDIOA, urtarrilaren 18koa, Zanbranako Udalari egina 
 
Hirigintza, ingurumen eta animaliak edukitzeari buruzko araudian ezarritako 
prozeduren bidez, animaliak gordetzeko eraikitako txabolaren erabileragatik 
egindako salaketei berariazko erantzuna eman diezaion. 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


