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2014R-2984-13 ebazpena, 2014ko martxoaren 18koa. Horren bidez, Balmasedako 

Udalari gomendatu zaio lokal partikular batean intsektuak hiltzeko neurriak susta 

ditzala bertako osasungarritasuna bermatzeko. 

 

 

Aurrekariak 

 

1.  Pertsona batek Arartekora jo du bizi den higiezinaren (Balmasedako XXX 

kaleko XXX. zenbakian) osasungarritasun-egoeraren berri emateko. 

 

 Kexan esan duenaren arabera, Balmasedako Udalari eskatu dio ikuskapen bat 

egin dezala higiezineko lokaletako batean antzemandako labezomorroen infekzio-

foku baten inguruan osasungarritasun-baldintzak bermatzeko. 

 

 Kontu horri dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak esku hartu du, 

Osasun Publikoko Atalaren bidez, lokalaren desinfekzioa eskatzeko. 

 

 Kexagileak jakinarazi digunez, aurkeztutako idazkiak gorabehera, udalak ez dio 

erantzun betegarririk eman. 

 

 Hori dela eta, pertsona horrek mahai gainean jarri du toki-administrazio horrek 

eraikinaren osasungarritasun-baldintzak modu eraginkorrean bermatzeko neurriak 

hartzeko aukera, lokalaren jabearen pasibotasuna ikusita. 

 

2.  Erreklamazio hori izapidetzeko onartuta, 2013ko abenduaren 27an Arartekoak 

Balmasedako Udalari informazioa eskatu dio lokalaren osasungarritasun-

betebeharrak bete ditzala eskatzeko aipatutako salaketei eman dien izapidearen 

gainean. 

 

 Gure eskaerari erantzunez, udal horrek 2014ko urtarrilaren 31ko txosten bat 

bidali digu. Bertan, horren inguruan bideratu diren udal-jardunak jaso dira. 

 

Horrela, XXX kaleko auzotarren zenbait salaketa-idazki jaso eta gero, 2013ko 

irailaren 24an Osasun Publikoko Zuzendariordetzak ikuskapen bat egin zuen. 

Ikuskapen-aktan esan da XXX kaleko XXX. zenbakiko lokala osasungarritasunik 

ezeko egoeran dagoela eta osasun-arriskua dakarrenez berehala esku hartu behar 

dela. 
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Horregatik, Balmasedako Udalak —2013ko urriaren 17ko alkatetza-ebazpenaren 

bidez— lokalaren jabeari errekerimendu bat bidaltzea erabaki zuen, 15 eguneko 

epean Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ezarritako neurri zuzentzaileak burutu 

zitzan eta lokala desinfektatuta dagoela egiaztatzeko agiria aurkeztu zezan. 

 

 Jabeak idazki bat aurkeztu zuen, eta horren bitartez alegatu zuen une horretan 

lokala 2013ko abenduaren 31ra arte alokatuta zegoela. Nolanahi ere, jabeak 

maizterrari burofax bidez errekerimendu bat bidali zion garbiketa-neurriak hartu 

behar zituela jakinarazteko. 

 

 Alegazio horri erantzunez, Balmasedako Udalak epea 2013ko abenduaren 31ra 

arte luzatzea erabaki zuen. 

 

 Hala eta guztiz ere, epe hori igaro arren ez da jaso jabeak kudeaketarik egin 

duenik. Balmasedako Udalak adierazi digu 2014ko otsailaren 14an 

errekerimendua errepikatu diola jabeari. 

 

 Kontu hori kexagileari jakinarazi ostean, horrek errepikatu du eraikineko 

osasungarritasun-arazoak gaur egun iraun egiten duela. 

 

  

Erreklamazioa kontuan hartuta eta kexaren planteamendua zein udalak igorritako 

informazioa aztertu ondoren, honako gogoetak helarazi nahi dizkiguzu: 

 

 

Gogoetak 

 

1.  Kexa-espediente horretan dugun esku-hartzearen xedea da XXX kaleko XXX. 

zenbakian kokatutako lokaleko higienerik eta osasungarritasunik ezeko egoera 

saihesteko udalak bideratu dituen jardunak baloratzea. 

 

Kasu horretan, Balmasedako Udalak aipatutako lokala baldintza egokietan 

mantentzeko betebeharra bete den egiaztatzeko hartu diren neurrien berri 

eman digu. 

 

Bereziki, Osasun Publikoko Zuzendariordetzaren 2013ko irailaren 24ko 

ikuskaritza-akta helarazi digu. Horren arabera, osasungarritasunik ezeko egoeran 

dago, eta osasun-arriskua dakarrenez berehala esku hartu behar da eraikinean. 
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Horri erantzunez, alkateak 2013ko urriaren 17ko alkatetza-dekretua eman du. 

Horren bidez, lokaleko intsektuak hiltzeko lanak burutzeko errekerimendua bidali 

diote jabeari. 

 

 Ebazpen horrek 15 eguneko epea ezarri zuen lan horiek egiteko. Geroago, jabeak 

betebehar horiek bete ez zituenez, udalak epeak 2013ko abenduaren 31ra arte 

luzatzea erabaki du. 

 

2. Aipatu behar da udal-jardunak hirigintzako legerian eta osasun-legerian 

ezarritako xedapenekin bat eginez bideratu direla. 

 

Udalaren esku-hartzea gizakiak elkarrekin bizi diren eraikinetako eta lekuetako 

osasuna kontrolatzeko eginkizunak gauzatuz egin da. Eskumen hori Ingurumen 

Osasunari buruzko 14/1986 Lege Orokorretik eta Euskadiko Antolamendu 

Sanitarioaren 8/1997 Legetik eratortzen da. 

 

 Erreklamazioak adierazi du udalak esku hartu behar duela toki-araubidearen 

oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 25.2.H) artikuluan jasotako 

osasungarritasun publikoa babesteko eskumena egikaritzeko. 

 

 Hiri-osasun eta -higienearekin lotutako ahalmen horien osagarri gisa, nabarmendu 

behar da udalek hirigintzako osasungarritasuneko eskumenak ere badituztela, 

jabeei higiezina kontserbatzeko betebeharrak bete ditzatela eskatzeko. Jabeen 

betebeharrak segurtasun, apaingarri eta osasungarritasun publikoko baldintzen 

ingurukoak dira. 

 

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

Legearen 199. artikuluak ezartzen du. Xedapen horri jarraiki, 203. artikuluaren 

arabera, udal-administrazioen betebeharra da dagozkion egikaritze-aginduak 

ematea, horien bidez lursailen eta eraikinen jabeei ondasun horiek segurtasun, 

osasungarritasun eta apaingarri publikoko baldintza egokietan mantentzeko 

betebeharra ezartzeko. 

 

 Egikaritze-aginduak hirigintzako legezkotasunean xedatutako prozedurarekin 

bat eginez ezarri dira eta betearazi beharrekoak dira. Arrazoirik gabe betetzen 

ez badira, administrazioak, betetzen direla bermatzeko, Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 203. artikuluan 

xedatutako neurriak har ditzake (egikaritze subsidiarioa, hertsapen-isunak, 

e.a.). Agindu hori betetzeko bizileku batean sartu behar bada, udalak 

nahitaezko baimen judiziala eskatu beharko dio administrazioarekiko auzien 

epaitegi eskudunari. 
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 Kasu horretan, udal-administrazioaren eskumena da betebehar hori betetzen 

dela bermatzea, dagokion espedientearen bidez, eta, bidezko txosten 

teknikoak lortu ondoren, dagozkion egikaritze-aginduak ematea. 

 

 Ahalmen horien barruan, administrazioak, ofizioz edo interesdunek hala eskatuta, 

jabeari eraikineko gutxieneko osasungarritasunari erantzuteko neurriak har ditzala 

eska diezaioke. Neurriek interes publiko horri dagokionez proportzionalak eta 

egokiak izan behar dute. Kasu horretan, lokalean garbitzeko eta intsektuak 

hiltzeko lanak egitea har dezakete barne, eta eraikinak hirugarrenei arriskuak 

eragitea saihesteko segurtasun-baldintzak betetzen dituela berma dezakete. 

 

3– Lantzen ari garen kasuan, osasun-txostenak adierazi du osasungarritasunik ezeko 

egoeran dagoela eta osasun-arriskua dakarrenez berehala esku hartu behar dela. 

 

Bildutako frogak ikusita, Balmasedako Udalak osasungarritasun publikoarekin 

lotutako betebeharrak betetzen direla bermatzeko beharrezkoak diren neurriak 

hartu behar ditu. 

 

Jabearen pasibotasunaren ondorioz, udalak egikaritze-agindua betearazteko 

nahitaez jarduteko aukera dauka. Udalek eraikinen garbitasunari dagokionez 

dauzkaten betebeharrak errentariaren eta errentatzailearen kontratu-harremanak 

erabat alde batera utzita garatu behar dira. Normalean aginduen hartzailea 

higiezinaren jabea izango da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 

2/2006 Legearen 199. artikuluari eta Hirigintzako Diziplinari buruzko 

Erregelamenduaren 10. artikuluari jarraiki. Dena den, ezin da baztertu dagokion 

sailkatutako jardueraren sustatzaileari aginduak bidaltzeko aukera. 

 

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 

Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 93. artikuluak eta hurrengoek 

ezartzen dute emandako administrazio egintzek egikaritze-izaera daukatela eta 

exekuzio subsidiarioaren bidez edo hertsapen-isunen bidez nahitaez egikaritu 

behar direla. Horretarako, proportzionaltasun-printzipiora egokitu behar da eta 

xedatutako prozeduraren eta jabeari dagozkion prozedura-bermeen arabera 

jardun behar du. 

 

Hori dela eta, udal-eskumen horien egikaritzearekin eta lokalaren titularrari 

dagozkion prozedura-bermeekin bat eginez, Balmasedako Udalak aipatutako 

administrazio-espedientearekin jarraitu behar du, pertsonei kalteak eragitea 

ekiditeko eta osasungarritasunarekin lotuta dagoen edozein arazo konpontzeko 

agindutako neurriak modu egoki eta eraginkorrean gauzatzen direla bermatu 

arte. 
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Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta 

arautzekoak— 11 b) artikuluan ezarri duenarekin bat etorriz, honako gomendio 

hau egin dugu: 

 

 

Gomendioa 

 

Balmasedako Udalari, aipatutako administrazio-espedientearekin jarrai dezala 

lokal horretako intsektuak hiltzeko behar diren osasungarritasun-neurriak era 

zuzenean eta eraginkorrean gauzatzen direla bermatu arte. 

 

Era zuzenean eta eraginkorrean betetzeko, xedatutako prozeduraren eta jabeari 

dagozkion prozedura-bermeen arabera, Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 

Legearen 96. artikuluan eta hurrengoetan jasotako neurriak har ditzala. 

 

Kexagileari aurkeztutako salaketen inguruan jarraitutako udal-neurrien inguruko 

informazioa helaraz diezaion. 

 

 

 

 

 


