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Arartekoaren 2013ko martxoaren 5eko ebazpena. Horren bitartez, Zornotzako 
Udalari gomendatzen zaio udalerrian egindako obra batzuen harira udalaren 
kontrola eskatzen duten zenbait idazkiri erantzun diezaien. 
 
 

Aurrekariak 
 

Herritar batek Zornotzako Udalaren jarduera baten berri eman zigun, (...) kaleko 
(...). zenbakian fatxadak berritzeko egindako obra batzuen amaierari buruzkoa 
hain zuzen ere. 
 
Erreklamazioaren arrazoia 2009. urtean aurkeztutako kexa bat da. Izan ere, 
erreklamatzaileak zalantzan jarri du udalak 2009ko maiatzaren 22ko idazkiari 
emandako erantzuna. Idazki horren bidez, udalaren esku-hartzea eskatu zuen, 
obren amaiera egiaztatu ostean, jabekideen komunitateari eska ziezaion amaiera 
frogatzen zuen dokumentazioa aurkez zezan, bai eta egikaritze proiektuaren 
eranskinari lotutako dokumentazioa aurkezteko ere. 
 
Zornotzako Udalak eskaera onetsi zuen eta 2009ko urriaren 16an jakinarazi zion 
obrentzako lizentziaren titularrei eskatu ziela hilabeteko epean obren amaierako 
ziurtagiria aurkez zezaten. 
 
Erreklamazioaren arrazoia da, hainbat denbora igaro den arren, oraindik ez duela 
dokumentazio hori aurkeztu dela ziurtatzen duen baieztapenik jaso eta, dakienaren 
arabera, ez da horren inguruko inolako neurririk hartu. 
 
Erreklamatzaileak Zornotzako Udalari eskatu dio berriro ere –adierazitakoari jarraiki 
14 idazki aurkeztu ditu- jabekideen komunitateari eska diezaion aipatutako 
dokumentazioa aurkez dezala, egindako obren amaiera egiaztatze aldera. Horrela, 
udalak eraikinaren egoera baloratu ahalko du eta, orduan, horren arabera jardun. 
 
Kontu horri dagokionez, Ararteko erakundeak Zornotzako Udalera jo du behin baino 
gehiagotan eta erreklamatzaileak egindako eskaerak hirigintzako legerian ezarritako 
terminoetan erantzuteko beharraren inguruan dituen legezko betebeharrak gogora 
ekarri dizkio (2010eko martxoaren 23an, 2010eko azaroaren 10ean, 2010eko 
abenduaren 16an eta, azkenik, 2012ko maiatzaren 8an). 
 
Kontu horri dagokionez, udalak gauzatutako jardueren berri eman izan digu. 
Jasotako azken idatzizko jakinarazpenean -2011ko urriaren 4koa- toki administrazio 
horrek obren ardura duen komunitateari bidalitako bigarren errekerimendu bat aipatu 
zuen. Errekerimenduaren xedea dokumentazioa aurkez zezaten zen, espedientea 
amaitu ahal izateko. Horren ostean, ez da jaso udalak gaiari lotutako beste 
jarduerarik bideratu duenik. 
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Erreklamatzaileak, bere aldetik, ez du gaia alde batera utzi. 2012ko abenduaren 
18ko azken jakinarazpenean azpimarratu zuen berriz ere Zornotzako Udalak 
jabekideen komunitateari eskatu behar diola egindako obra bermatzen duten agiriak  
aurkezteko, besteak beste, egikaritze proiektuaren eranskin bat, obra amaieraren 
agiria eta obra amaieraren egiaztagiria. Era berean, udalak, estalkiaren arrailen 
jatorria ezagutzen duen momentuan, hirigintzako legeriaren arabera jardun dezala 
eskatu zuen. 
 
Erreklamazioan deskribatutako kontuak eta administrazio horren erantzuna 
baloratu ondoren, erakunde honek kexa-espediente horren inguruan atera dituen 
ondorioak helarazi nahi dizkizu. 
 

Gogoetak 
 
1. Erreklamazioaren xedeak erreklamatzaileak obren amaierari eta eraikinaren 

estalkian dauden arrail batzuei lotuta aurkeztu zituen idazkien erantzunik eza 
dauka hizpide. 

 
 Ararteko erakundeak aldez aurretik ere kontu horri lotuta esku hartu du eta 

zenbait jakinarazpen bidali izan ditu. Horien bidez, mahai gainean jarri genuen 
Zornotzako Udalak aurkeztutako erreklamazioaren izapidetzearekin aurrera 
jarraitu behar zuela egindako obrak eta horien amaiera egiaztatu zezaten.  

 
 Udalak bi bider eskatu dio jabekideen komunitateari obra amaieraren agiriak 

aurkez ditzan obra lizentziaren espedientea amaitze aldera. Hala ere, erakunde 
honetan jaso dugun informazioari jarraiki, ez da jaso espedientea behin betiko 
amaitu denik eta hori guztia erreklamatzaileari jakinarazi zaionik dagozkion 
ondorioak izan ditzan. 

 
2.  Erreklamatzailearen eskaerari eta egindako udalaren errekerimenduari 

dagokienez, aipatu behar dugu, gure ustez, udalak errekerimendu horren izaera 
juridikoa baloratu behar duela haren betetzea exijitze aldera, lurzoruari eta 
hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak xedatu dituen mekanismo 
hertsatzaile edo zigortzaileen bitartez. 

 
 Onartutako proiektuaren inguruan egin ahal izan diren aldaketen kasuan, 

udalak, 2/2006 Legearen 221. artikuluaren xedapenen arabera, legalizatzeko 
zehaztutako baldintzak jarraitu beharko lituzke. 

 
 Obren amaieraren egiaztagiriaren aurkezpena udal lizentziaren barnean dator, 

13 ª baldintzan, zerga ordenantzaren eraikuntza, instalazio eta obrei buruzko 
zerga behin betiko likidatze aldera. Kasu honetan, udal ordenantzaren 14. 
artikuluak jarraitu beharreko administrazio prozedura ezarri du. 

 
3.  Bestalde, erreklamatzaileak dio agiri horiek eraikinaren teilatupean 

antzemandako zenbait akats dituztela hizpide eta, hori aintzat hartuta, udal 
zerbitzu teknikoek eraikinaren egoerari buruzko balorazioa egin beharko 
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luketela. Proiektuan aurreikusitako obrek ez zituzten barne hartu akats horiek, 
ezta behin betiko burutu ziren obrek ere. 

 
 Orain arte bidalitako udalaren informazioan ez dira aipatzen obrak bideratu 

bitartean antzemandako akatsak. 
 
 Kontu hori, azaltzen den moduan, salaketa gisa izapidetu zitekeen, 

erreklamatzaileak aurkeztutako idazkietan azaldutako adierazpenetan 
ondorioztatzen den moduan, akatsek segurtasun, osasungarritasun, eta 
apaintasun publiko eta itxuraren baldintzetan eragina izan dezaketela 
egiaztatzen bada. Higiezinaren jabetza zaintzeko beharra urratzen dela 
bermatuko balitz, udalak eraikuntzak konpondu, zaindu eta birgaitzeko obrak 
burutzeko dagokion agindua izapidetu beharko luke, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko Legearen 203. artikuluak xedatzen duen moduan. 

 
4.  Gai horri dagokionez, erreklamatzaileak erantzunik egon ez dela adierazi digula 

aintzat hartuta, gogora ekarri behar dugu herri-administrazioek berariazko 
erantzuna eman behar dietela jasotzen dituzten eskaera guztiei. 

 
 
Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 
arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarri duenarekin bat etorriz, honako gomendio hau 
egiten dugu: 
 

Gomendioa 
 
Orain arte burutu ez badu, aurkeztutako salaketa-idazkiei erantzuna eman diezaien, 
jabekideen komunitateari eska diezaion epe jakin baten barruan dokumentazioa 
aurkez dezala eta agindua betetzen dela ziurtatze aldera beharrezkoak diren 
neurriak har ditzan, lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legean ezarritako terminoetan. 
 
Erreklamatzaileari aurkeztutako salaketen inguruan abian jarritako udal neurrien 
inguruko informazioa helaraz diezaion. 
 
 
 
 
 
 


