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Arartekoaren Ebazpena, 2012ko urtarrilaren 20koa. Horren bidez, Oiongo Udalari 
gomendatzen zaio lur eremu baten segurtasun eta osasungarritasun baldintzak 
egiaztatzeko administrazio espedientea izapidetu dezala.  
 
  

Aurrekariak 
 
1.  Pertsona batek Arartekora jo zuen Oiongo (...). kaleko (...). zenbakiko etxearen 

atzealdean dagoen lurzatiaren garbitasun egoeratik sortutako eragozpenak 
helarazte aldera. 

 
 Erreklamazioan adierazitakoaren arabera, hiri-lurzati hori mantentze egoera 

txarretan dago eta horrek segurtasun eta osasungarritasun arriskua dakar 
karraskari txikiak eta landaretza ugaritu delako. 

 
 Hori dela-eta, 2009ko abuztuaren 25eko idazki bidez, Oiongo Udalari esku har 

zezan eskatu zion lurzatiaren jabeari eska ziezaion garbitasun baldintza onak 
manten zitzan. 

 
 Erreklamatzaileak adierazi digunez, denbora igaro bada ere eta 2010eko 

urriaren 13an eskaera errepikatu zuen arren, ondasun eta pertsonentzako 
segurtasun arazoak jarraitzen du eta, hala ere, ez dute inolako erantzunik jaso 
Oiongo Udalaren aldetik egindako eskaerari dagokionez. 

 
2.  Erreklamazioa jaso ondoren, Arartekoak 2011ko uztailan udal horri eskatu zion 

kontu horren inguruko informazioa bidal ziezaion, erreklamazioa behar bezala 
izapidetu ahal izateko. 

 
 Eskaerari erantzunez, 2011ko azaroan, alkateak horren inguruan bideratutako 

jardunen berri eman zigun. Erreklamazioa jaso ondoren, udal arkitekto teknikoak 
ikuskapeneko bisita egin zuen aipatutako lurzatia egiaztatze aldera: “se 
encuentra en estado de abandono y suciedad debido a la proliferación de 
arbustos y malezas, que en cualquier caso puede ser origen de incendios u otras 
consecuencias desagradables para propiedades contiguas”. 

 
 Hori dela-eta, alkateak jabearengana jo zuen, 2009ko irailaren 4ko idazki bidez, 

10 eguneko epean, lurzatia garbitu eta eskokatu zezan eta, noizean behin, 
sasitzak eta uztondoak ken zitzan. Era berean, jabetza osasun eta higiene 
baldintzatan mantentzeko beharra gogorarazi zion.  
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 Hala eta guztiz ere, bidalitako informazioan ez dira ageri lurraren segurtasun 

baldintza egokiak egiaztatzeko eta bermatzeko udal jarduera gehiagorik. 
 

 Zentzu horretan, udal zerbitzuek jakinarazi digute ez dela mantentze lanik egin 
2009ko eskaeratik egun arte. 

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

Gogoetak 
 
1.  Gure esku-hartzea, kasu honetan, erreklamatzaileak Oiongo Udalaren aurrean 

aurkeztu dituen idazkiei erantzunik eman ez izanagatik bideratu dugu. Idazki 
horietan, udalaren esku-hartzea eskatzen zuen bere etxebizitzari atxikita dagoen 
lurzatiaren segurtasun eta osasungarritasun falta zela-eta.  

 
 Erantzun faltari dagokionez, aipatutako aurrekarietan agertzen denaren 

arabera, udalak ez zizkion erreklamatzaileari adierazi jarraitutako jarduerak eta 
horregatik erakunde honetara jo zuen. 

 
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. 

 
 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). 

 
 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. 
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 Kasu honetan Oiongo Udalaren jarduera arduratsua egon bada ere ikuskapen 
bisita egiteko eta jabeari segurtasun eta osasungarritasun neurriak har ditzan 
eskatzeko, udalak ez zizkion erreklamatzaileari jakinarazi jarraitutako udal 
jarduerak, ezta interesdunak eskaera errepikatu zuenean ere. 

 
 Herritar horren erreklamazioari erantzun formalik ez emateak administrazio 

horren funtzionamendu txarra islatzen du, Ararteko erakundeak salatu behar 
duena. 

 
 Hori dela-eta, Oiongo Udalak aurkeztutako salaketei erantzun behar diela 

azpimarratu behar dugu eta, kasu horretan, erreklamatzaileari jarraitutako 
jardueren berri eman. 

 
3.  Bestalde, erreklamazioaren helburua aipatutako lurzatia baldintza honetan 

mantentzeko beharra betetzen zela egiaztatu eta bermatzeko beharra zen. 
 
 2009an Udalak egindako ikuskapenaz geroztik, Arartekoari bidalitako 

espedientean ez da aipatzen Udalak berriro ikusi duenik lur eremuaren egoera. 
 
 Hirigintza-diziplinaren esparruan, lur eremuen jabeek horiek segurtasun 

baldintza jakin batzuetan mantendu behar dituzte, osasungarritasunean eta 
apaingarri publikoan kalterik ez eragiteko eta pertsonak eta gauzak arriskuan 
ez jartzeko.  

 
 Betebeharra jabearena da, lurrarekiko titulartasunaren arabera. Nolanahi ere, 

udal administrazioaren eskumena da betebeharra betetzen dela bermatzea, 
dagokion espedientearen bidez, eta, bidezko txosten teknikoak lortu ondoren, 
dagozkion betearazpen aginduak ematea. 

 
 Ahalmen hori Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 

Legearen 199. artikuluak ezartzen du. Lurren jabeek segurtasuna, 
osasungarritasuna, apaintasun publikoa eta itxura mantentzeko betebeharra 
dute. 

 
 Xedapen horren arabera, zehazki 203. artikuluaren araberako 199.3. 

artikuluari jarraiki, toki administrazioen betebeharra da dagozkion betearazpen 
aginduak ematea; hauen bidez, lur eremuen eta eraikuntzen jabeei horiek 
segurtasun, osasungarritasun eta apaingarri publikoko baldintza egokietan 
mantentzeko betebeharra ezartzen zaie.  
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 Burutzapen aginduak, hirigintza legerian xedatutako prozeduraren arabera 
ezarrita, betearazleak dira, beraz, justifikaziorik gabe ez betetzeak aukera 
ematen dio administrazioari neurri egokiak hartzeko betetzen dela bermatzeko 
(betearazte subsidiarioa, isun hertsatzaileak, etab.). 

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
-erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 

10 /2012 GOMENDIOA, 20koa, Oiongo Udalari egina 
 

 Dagokion administrazio espedientea izapidetu eta ebatz dezan Oiongo (...)ean  
dagoen lurzatiaren egoera egiaztatze aldera eta, beharrezkoa bada, jabeari 
agindu diezaion segurtasun eta osasungarritasun baldintza egokiak bermatzeko 
beharrezkoak diren mantentze lanak burutu ditzan. 

 
 Erreklamatzaileari aurkeztutako salaketen inguruan jarraitutako udal neurrien 

inguruko informazioa helaraz diezaion. 
 
   


