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Arartekoaren Ebazpena, 2012ko otsailaren 1ekoa. Horren bidez, Donostiako 
Udalari gomendatzen zaio baliogabe dezala hirigintzako araudia urratzeagatik 
ezarritako zigor bat. 
 

 
 

Aurrekariak 
 

1. Pertsona batek erakunde honetara jo zuen (...) enpresaren ordezkaritzan, 
Donostiako Udalak (...) kaleko (...). zenbakian lanak baimenik gabe egiteagatik 
ezarri zion zigor baten berri emate aldera. Lanek honetan zeutzan: lokal bat 
etxebizitza gisa erabiltzeko lanak ((...)espedientea). 

 
 Erreklamazioa eragin duena da ez dagoela ados ezarri dioten 6.000 euroko 

isunarekin; izan ere, berak uste du ez dela arau-haustean deskribatzen diren 
gertakarien arduraduna. Enpresak onartzen du lokalaren jabea dela, baina 
zigortzeko espedientean esandakoaren kontra, ez du lizentziarik gabeko lanik 
egin eta ez da inolako erabilera aldaketaren sustatzailea.  

 
2. Erreklamazioaren bidez helarazi digun kontaketa hauxe da: Aipatutako enpresa 

hirigintzako zigorrak hizpide duen lokalaren jabea da. Hala ere, 2005eko abuztura 
arte, lokala partikular bati alokatu zion. Lokalaren alokatze pribatuaren kontratuan 
aipatzen zen errentariak ezin zuela obrarik egin jabearen berariazko baimena 
eduki barik. Modu berean, aseguru batekin kontratu bat zeukan eta horretan 
zehazten zen lokalak ez zeukala komertzio edo industria erabilerarik. 

 
 2010eko martxoan Udaltzaingoak, ikuskapen batean zehar, egiaztatu zuen 

errentariak lokala etxebizitza gisa erabiltzen zuela baina ez zuela eraldatzeko lanik 
egin. Udaltzaingoaren jarduera horren ostean, 2010eko maiatzean, Donostiako 
Udalak jabe den enpresari jakinarazi zion zigortzeko espediente bat abian jarriko 
zuela lanak baimenik gabe egiteagatik. Data berean, udalak errentariari lokala 
erabiltzen uzteko agindu bat jakinarazi zion. 

 
 Jakinarazpen horren ostean, maiatzean bertan, enpresa akuradunak errentariari 

alokairuko kontratua deuseztatzeko eskatu zion ez baitzituen lokalaren alokairuko 
kontratuan ezarritako hitzarmenak bete. Epe jakin bat pasa ostean, errentariak 
lokala etxebizitza gisa erabiltzeari utzi zion. 
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 Zigortzeko espedientearen erantzunez (...) izenekoak aurkeztu zuen alegazioen 
idazkian, udalari aipatutako inguruabarren berri eman zion. Horrez gain aipatu 
zuen ez zuela inolako lanik egiteko baimenik eman eta lokalak instalazio 
elektrikoa, ura, harraska eta erauzketa komunitarioa zituela erosi zuenean. 

 
 Hala eta guztiz ere, Donostiako Udalak frogatutzat jo zuen (...) enpresa denbora 

luzez lokala etxebizitza erabiltzearen ondoriozko lanen sustatzailea zela. Hortaz, 
lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
228. artikuluan ezarritako terminoetan lanak egin izanaren arduraduntzat jo zuen. 
Hori dela eta, 2010eko abuztuaren 26an, espedientea ebatzi zuen eta enpresari 
6.000 euroko zigorra ezarri zion.  

 
3. Erreklamazio hori izapidetzeko onartu ostean, Donostiako Udalera jo genuen 

izapidetutako espedientearen gaineko informazioa eskatze aldera, zehatz-mehatz, 
erantzukizuna (...) enpresaren esku jartzeko instrukzioan bildu ziren frogei 
buruzkoa. Izan ere, horien arabera, arau-haustea eragin zuten lokaleko lanen edo 
erabilera aldaketaren sustatzailea da.  

 
 Erantzunean udalak ofizio bat bidali digu eta, bertan, lokala etxebizitza gisa 

erabiltzeari dagokionez eta lokalaren jabe den enpresaren aurka hasitako 
zigortzeko espedienteari dagokionez, administrazioak jarraitu duen espedientea 
erantsi du. Kasu horretan, jabetzaren erantzukizunaren froga gisa, 
Udaltzaingoaren txostena aipatu du. Txosten horren bidez, egiaztatu zen 
errentaria lokalean bizi zela eta etxebizitza baten berezkoak diren elementuak eta 
altzariak zituela. Halaber, errentariaren adierazpena ere jasotzen du, berak 
lokalean erroldatuta dagoela aitortu baitu. Bestalde, lokalaren alokairuko kontratu 
pribatua eta udalaren errekerimendua jaso ostean bidalitako jabetzaren 
kontratuaren deuseztapena gaineratu ditu.  

 
 
Informazio hori eta kexaren bultzatzaileak alegatutako beste inguruabar batzuk 
ikusita eta edukiak aztertu ondoren, honako gogoetak helarazi nahi nizkizuke. 
 
 
 

Gogoetak 
 

1. Kexa eragin duena da lokalaren jabeari zigor bat ezarri egin diotela lokala 
etxebizitza gisa erabiltzeagatik, erabilera hori sustatu duena lokalaren 
errentaria izan den arren. 
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 Donostiako Udalak uste du hirigintzako arau-hausteen erantzukizuna baimenik 
gabe garatzen diren erabileren sustatzaileena izateaz gain, higiezinen jabeena 
ere badela, nahiz eta azken horiek sustatzaileak ez izan, lurzoruari eta 
hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 228. artikuluak jasotzen 
duenari jarraiki.  

 
 Hori dela eta, zigorraren erantzukizuna jabetzari egotzi dio eta erabilera 

aldaketaren sustatzaileari, hau da, lokaleko errentariari, erabilera bertan behera 
uzteko eskatu dio. 

 
2.  Hala, 2/2006 Legeak, 228. artikuluan, ezartzen du hirigintzako arau-hausteen 

erantzukizuna zenbait subjekturen gain dagoela, modu independentean, kasu 
honetan, erabileren sustatzaileak eta higiezinen jabeak. 

 
 Hau da, gertakari berdinek zenbait arau-hauste eragin ahal dituzte eta 

administrazioak horien erantzukizuna eskatu behar die, izaera utziezinarekin, 
arduradunak diren subjektuei. Ezin dugu pentsatu inola ere ez administrazioak 
erantzukizuna zein subjekturi eskatu nahi dion hautatzeko aukera daukanik. 
Horrek esan nahi du, modu independentean, arauan aipatutako ustezko 
arduradunen aurka zigortzeko espediente bat hasi behar dela. 

 
 Hala ere, erantzukizuna esleitzea ez da oztopo zigortzeko espedientean behar 

bezala froga dadin gertakariak erantzuleari egotzi zaizkiola. 
 
3.  Kontu horri dagokionez, zehaztu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Herri 

Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 
Legearen arabera, zigorretan erruduntasuna soilik adieraziko da dolua edo 
errua tartean dagoenean, azken horretan ez betetze hutsa barne dela. 

 
 Gure ordenamendu juridikoan erantzukizun objektiboa edo errurik gabekoa ez 

da onartzen. Horrekin bat eginez, tipifikatutako gertakaria egiten duten egileak 
edo egiten laguntzen dutenak bakarrik izango dira arduradunak. Zentzu 
horretan, zigorraren indibidualizazioaren printzipioak eta egilearen 
pertsonalitatearen printzipioak eskatzen dute egozten zaion arau-haustea 
burutu duela nahikoak diren egozketa-frogen bidez egiaztatu dadila. 

 
 Kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Gorenaren 

abenduaren 5eko 954/2002 Epaia eta horren inguruan barne hartzen duen 
jurisprudentzia aipatu ditzakegu: “De acuerdo con el principio de personalidad 
de la pena o sanción que deriva del artículo 25 de la Constitución y que, aun 
cuando es propio del derecho penal, también es exigible en el ámbito 
sancionador administrativo, el responsable sólo responderá de las infracciones 
en la medida en que pueda imputársele y reprochársele jurídicamente la 
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autoría o participación en la misma, según tiene manifestado el Tribunal 
Constitucional, entre otras, en SSTC 246/91 ( RTC 1991, 246) , 146/94, de 
12 de mayo ( RTC 1994, 146) y 36/2000, de 14 de febrero (RTC 2000, 36); 
de forma que la responsabilidad en cuanto tal no puede, en principio, 
extenderse al ámbito de las sanciones derivadas de una infracción en la que el 
responsable no haya tenido ninguna participación, en tal sentido se muestran 
las SSTC 18/1981 ( RTC 1981, 18), 76/1990 ( RTC 1990, 76), 50/1995 ( 
RTC 1995, 50), entre otras muchas.” 

 
 Laburbilduz, subjektu arduraduntzat jotzeak ez du esan nahi automatikoki arau-

haustearen erantzukizuna esleituko diotenik. Administrazio-erantzukizuna 
dagoela ondorioztatu ahal izateko, espedientean nahikoa egiaztatu behar da 
arduradunaren erruduntasuna. 

 
 
4.  Espedientearen bidez helarazitako informazioaren arabera, Donostiako Udalak 

egiaztatu zuen errentaria izan zela, lokala etxebizitza gisa erabiltzeko, erabilera 
aldaketaren sustatzailea izan zela. Udaleko ikuskapen-aktekin batera, 
errentariaren adierazpena eta erroldan ohiko etxebizitza gisa lokalaren helbidea 
eman izana aintzat hartu behar dira. 

 
 Edonola ere, Donostiako Udalak aukeratu du zigortzeko erantzukizuna erabilera 

aldaketa sustatu ez duen jabeari egoztea. Aipatutako zigorraren 
indibidualizazioaren printzipioarekin bat eginez, eskatu daiteke erabileraren 
aldaketari dagokionez jabe den enpresaren erruduntasuna egiaztatzeko froga 
nahikoak aurkez daitezen. 

 
 Gauzak horrela, espedientean dauden frogek ez dute kontu horri buruzko 

ebidentziarik eman. Alokairuko kontratuak soilik egiten dio erreferentzia lokal 
baten alokairuari eta lokaleko aseguruaren kontratua komertzio jarduerarik ez 
duen lokal bati buruzkoa da. Errentariaren adierazpenak ikusita ezin da 
ondorioztatu jabeak erabilera aldaketaren berri zeukanik, jabetzaren berariazko 
baimena beharrezkoa izan arren.  

 Gure ustez, udalak eman dituen arrazoiek ez dute egozketa-froga nahikorik 
barne hartzen, egozten zaion eta lokalaren erabilera aldaketan datzan arau-
hausteari dagokionez, jabearen erantzukizuna egiaztatze aldera. 

 
 Beraz, amaitzeko esan dezakegu zigortzeko espedientean ez dela egiaztatu 

jabetzak lokala etxebizitza bihurtzeko aldaketan inolako esku-hartzerik eduki 
duenik. Horrekin bat eginez, baimenik gabeko erabileraren ondoriozko 
zigortzeko ardura ezin da egotzi eta, hori guztia aintzat hartuta, ezarritako 
zigorra ez dator bat Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen 
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Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 3. 
artikuluaren ondoriozko erruduntasun printzipioarekin. 

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

 

18/2012 GOMENDIOA, otsailaren 1ekoa, Donostiako Udalari egina  

 

Hirigintza eta Etxebizitza Saileko zinegotzi ordezkariak, 2010eko abuztuaren 
26an, ezarritako zigorra bertan behera utz dezala. Zigor horren arabera, 
6.000 euroko isuna ezarri dio (...) enpresari lokal bat etxebizitza gisa 
erabiltzeagatik. 

 
 
 
 


