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Arartekoaren 2015R-584-15 Ebazpena, 2015eko urriaren 2koa. Horren bidez, 
Gasteizko Udalari gomendatzen zaio har ditzala dagozkion neurriak Gasteizko 
higiezin bat kontserbatzeko eta birgaitzeko luzatu diren exekuzio-aginduak 
betearazteko. 

 
 

Aurrekariak 
 

1. Errementari kaleko 26. zenbakian dagoen higiezineko (Araba-Eskibel Jauregiko) 
auzokide batek gure ardurapean jarri du berriro ere Gasteizko higiezin horrek 
pertsonentzat eta ondasunentzat duen kontserbazio eta segurtasun egoera. 

 
 Erreklamazioan Arartekoaren 2014ko otsailaren 3ko aurreko ebazpena aipatu 

da. Ebazpen horren bidez, ebazpena igorri genion Gasteizko Udalari, higiezin 
horren kontserbazio egokia bermatzeko jarduera eskaeraren ingurukoa. 

 
 2015eko martxoan, kexagileak erreklamazio bat aurkeztu zigun berriro ere; izan 

ere, nahiz eta udalaren jardunbide berriak egon diren, higiezinaren jabeak ez ditu 
eraikin horren segurtasuna babesteko beharrezkoak diren neurriak hartu.  
 

2. Erreklamazioari egokitu lekiokeen izapidea emateko xedez, Gasteizko Udalera jo 
dugu berriz, aipatu eraikina kontserbatzeko betebeharra betearazteko ireki den 
administrazio-espedientearen izapidearen egoerari buruzko informazioa biltzera. 

 
 Jabeari higiezina kontserbatzeko betebeharra ezartzeko udal-espedientearen 

egoeraren berri eman digu Gasteizko Udalak -2015eko maiatzean-. Udalak 
zabalik dauka administrazio-espediente bat. Bertan, exekuzio-agindu bat onartu 
da, Errementari kaleko 24. eta 26. zenbakietan dagoen Araba-Eskibel 
Jauregiaren hondamendi egoerarengatik, eta honako ebazpenak erantsi zaizkio 
espedienteari: 

 
o 2013ko ekainaren 26ko Ebazpena. Horren bidez, hiru hileko epea 

eman da jabetzak 2013ko uztailaren 5ean aurkeztu zuen txosten 
teknikoan jasotako konponketa jarduera guztiak aztertuko dituen 
proiektua aurkezteko. Era berean, babes-bisera jartzeko obra 
burutzeko agindu zen. 

 
o 2014ko ekainaren 20ko Ebazpena. Horren bidez, udalak exekuzio 

subsidiarioan babes-sarea jartzeko egindako obrak ordaintzeko 
eskatu da. Bestalde, hilabeteko epe berria eman da 2013ko 
uztailaren 5eko txostenean eskatutako jarduerekin proiektua 
aurkezteko, bai eta instalazio elektrikoa eta patioko ur-saneamendu 
sarea konpontzeko ere. 

 
Aipatu agindua bete ez zenez, bi isun hertsagarri ezarri dizkio udalak jabetzari, 
Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariaren 2015eko urtarrilaren 30eko eta 
2015eko apirilaren 13ko ebazpenen bidez. Bestetik, epea lanak egin gabe 
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igaroz gero, udalak agindutako obren exekuzio subsidiarioa bezalako neurriak 
hartzeko aukera edukiko duela ohartarazi da 
 
Azken batean, zera balioetsi du udalak: “ahal den guztia ari dela egiten higiezin 
horren jabeak agindu zaizkion jarduerak burutu ditzan”. 
 

3. Ondoren, kexagileak berriro jo du gugana, 2015eko uztailean eta irailean, 
higiezinaren hondamendi egoera azpimarratzeko. Bestetik, udalaren 
ebazpenetan ezarritako betebeharrak bete ez direla berretsi du. 
 
Modu berean, Gasteizko Udalari eta Arabako Foru Aldundiari egindako 
eskaeraren berri eman digu kexagileak. Bertan, euskal erakundeen arteko 
jarduera bateratua burutzeko egitasmoa proposatu du, eraikinaren jabeak 
betebeharrak beteko dituela bermatzeko, higiezinaren kontserbazio egoerari eta 
kultura ondarea babesteari dagokienez. 
 
Informazio horri erreparatuta, bai eta kexagileak berriro arrazoitutako 
gainerako zirkunstantziei begiratuta ere, eta horien edukia aztertu ondoren, 
honako gogoetak luzatuko ditut: 
 
 

Gogoetak 
 

1. Erreklamazioaren xedeak berriro azaldu du eskudun administrazioek neurri 
egokiak hartzeko dagoen beharrizana, Errementari kaleko 24. eta 26. 
zenbakietan dagoen eraikinaren kontserbazio egoera egokia izan dadin 
bermatzeko. 

 
 Zehazki, zera adierazi du: Gasteizko Udalak jarduerak burutu baditu ere, ez dela 

posible izan jabetza horri higiezinaren kontserbazio eta birgaitze betebeharrak 
betearaztea. Kasu horretan, honakoak dira betebehar horiek: 2013ko uztaileko 
txostenean jasotako obrak, instalazio elektrikorako obrak eta saneamendu 
obrak, obra proiektua aurkeztu ondoren burutzekoak horiek. 

 
 Gasteizko Udalak, igorri digun azken erantzunean, 2015eko maiatzekoan, bi 

isun hertsagarri ezarri dituela jakinarazi digu, izan ere, ez baita aipatu 
ebazpenetan (2013ko ekainekoan, 2014ko ekainekoan eta 2015eko 
urtarrilekoan) agindutakoa bete. Era berean, udalaren exekuzio subsidiarioaz 
ohartarazi du. 

 
 Zehaztu beharra dago ez dela espedientea atzeratu edo gelditu denik inon ageri. 

Udal administrazioak etengabeko kudeaketak eta izapideak egin ditu orain arte, 
bere erantzunean dokumentatu duen bezala. Era berean, higiezinaren jabea den 
pertsona juridikoak, atzerriko tokiko korporazioa denak, agindutako jarduerak 
burutu ditzan konpromisoa hartu du udalak, eta halaxe jaso da. 
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 Kudeaketa horiek albo batera utzi gabe, zehaztu beharra dago herri-

administrazioek, herritarrekin dituzten harremanetan, administrazio-prozeduraren 
bidez bideratu behar dutela, beti eta nolanahi ere, beraien funtzio publikoa. 
Xede bikoitza dauka administrazio-jarduera modu horretara gauzatzeko 
arrazoiak: herritarren eskubideen berme gisa balio izatea eta, beste modu 
batean, interes publikoaren beraren berme izatea. 

 
2. Oro har, komeni da gogoraraztea, jabetzarako eskubidearen eta hirigintza 

legediaren edukiaren testuinguruan, lursailetako jabeek horiek segurtasun eta 
osasungarritasun egoeran edukitzeko legezko betebeharra dutela, beharrezko 
lan eta obren bidez. 
 
Horrelaxe aurreikusi du Euskal Autonomia Erkidegoko hirigintza legediak, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 199. 
artikuluaren eta Lurzoruaren Legearen Testu Bategina onartu duen ekainaren 
20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 9. artikuluaren bitartez. 
 
Eraikuntzaren oinarrizko betekizunak asetzeko beharrezkoak diren lan eta 
obrak egitera behartzen ditu lege horrek jabeak. Eraikuntzaren 
Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 3.1. artikuluan 
daude ezarrita betekizun horiek. Araudi horrek ezarri du, pertsonen 
segurtasuna, gizartearen ongizatea eta ingurumenaren babesa bermatzeko 
xedez, higiezinaren funtzionaltasunari dagozkion (erabilerari, irisgarritasunari 
edo telekomunikazio zerbitzuetarako sarbideari), bere segurtasunari dagozkion 
(egiturari, suteen prebentzioari, erabilerari) eta bizigarritasunari dagozkion 
(ingurumenaren garbitasunari, osasunari eta babesari, zarataren aurkako 
babesari) oinarrizko betekizunak betetzeko moduan mantendu eta 
kontserbatu behar direla eraikinak. Bestalde, kalitatea eta iraunkortasuna 
hobetzeko lan gehigarriak egitea sartu du lege horrek betebeharren artean. 
 
Honakoa da ordenamendu juridikoak xedatu duen mekanismo nagusia: 
edozein unetan ezartzea obrak egiteko betebeharra, kontserbaziorako legezko 
betebeharra bete dadin. Administrazioak poliziaren eskumena izan dezake, 
kontserbaziorako betebeharrak eraginkorki betetzen direla bermatzeko. 
 
Legedia horrek ezarri du, 199. artikuluak zehazki, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko Legearen 203. artikuluarekin lotuta, udalek aginduak eman behar 
dituztela “hondatuta edo horien bidezko erabilera egiteko egoera txarrean 
dauden” eraikinetan konponketa, kontserbazio eta birgaitze lanak egin 
daitezen. Era berean,eraikinaren egitura ziurtatzeko, hirugarrenei arriskuak 
saihesteko edo ur zein energia elektrikoaren horniketarako gutxieneko 
zerbitzuak edukitzeko, bai eta irisgarritasun araudia betetzeko ere, exekuzio-
aginduak luza ditzakete udalek konponketa, kontserbazio, birgaitze “eta 
hobekuntza” lanak burutzeko. 
 
Aipatu legediak zehaztutako edo jurisprudentziatik eratorritako exekuzio-
aginduen ezaugarriak baliagarriak dira hirigintzak eraikuntzak eta eraikinak 
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ikuskatzeko, kontrolatzeko, eta, hala bada, kontserbatzeko eta birgaitzeko 
duen funtzio publikoarentzat (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 
2.1. artikulua). Eraikuntzak pertsonentzat edo ondasunentzat sor ditzakeen 
arriskuak, edota hiri-irudiaren osasungarritasunerako eta iraunkortasunerako 
arriskuak murriztea da horren xedea, eta horren edukiaren zati da. 
  

 Higiezinaren jabearena da exekuzio-aginduak betetzeko betebeharra. Edonola 
ere, benetakoa eta objektiboa da erantzukizunaren zehaztapena, eta 
objektuaren, lursailaren edo eraikuntzaren zirkunstantzien araberakoa izango 
da. Partikularrek betebehar horiei aurre egiteko jarduerarik abiaraziko ez 
balute, udal administrazioak esku hartzeko betebeharra izango luke. 
 

3. Exekuzio-aginduen izaera betearazlea. Aurreikusitako prozeduraren arabera 
emandako exekuzio-aginduak bete beharrekoak dira, eta administrazio-
jardueretatik eratorriko dira. Hartutako neurri horiek legezkoak egiteko titulua 
da ordena hori, eta behartutako pertsona aurka egonda ere horiek burutu ahal 
izatea ahalbidetzen du. 
 
203.4. artikuluak ezarri du, aginduak justifikatu gabe urratzen badira, 
administrazioak exekuzio subsidiariora jo ahal izango duela, behartuaren 
kontura, kontserbazio betebeharraren mugaraino, edo isun hertsagarriak jarri 
ahal izango dituela. 
 
Era berean, esku hartzeko beste bi mekanismo jaso dira. Nahitaezko 
desjabetzea, higiezinak kontserbatzeko eta mantentzeko betebeharrak ez 
betetzeagatik -2/2006 Legearen 177.i) artikulua-, 2/2006 Legearen 184. 
artikuluan jasotako prozedurarekin bat eginez. Birgaitzeko programa egitea 
eta birgaitzeko agente bati esleitzea, 2/2006 Legearen 190. artikuluak 
ezarritakoari jarraiki. 
 
Beste alde batetik, Lurzoruaren eta Hirigintzaren Legearen Testu Bategina 
onartu duen ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 9. 
artikuluak ezarri du exekuzio-aginduak zehaztuko duela higiezinaren gaitz 
zuzen eta berehalakoa, eta, ondorioz, besteren artean, administrazioak 
jardueraren ziurtagiria igorri beharko duela, Jabetza Erregistroan jasota gera 
dadin. 
 

4. Esku artean dugun kasuan, hirigintza diziplinaren inguruan orain arte burutu 
dituen jardueren berri eman digu Gasteizko Udalak, Araba-Eskibel Jauregiaren 
egoerari dagozkionak, eta isun hertsagarriak ezarri dituela adierazi digu. 
 
Alabaina, isun hertsagarriek eta exekuzio subsidiarioaren gaineko oharpenek 
ez dute berau bermatzeko balio izan, izan ere, higiezinaren jabea den pertsona 
juridikoak zailtasunak dakartza, atzerriko tokiko korporazio bat da-eta. 
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Isun hertsagarriak hilean behingo aldizkakotasunarekin idatzi behar dira 
gutxienez, eta obren kostuaren balioaren % 10 jaso beharko dute. Epe hori 
igarota, administrazioak subsidiarioki exekutatu behar ditu obrak.  
 
Azpimarratu egin behar da eraikuntzen kontserbazio eta birgaitze kontrolerako 
funtzio publikoa betetzea ez dela inoiz geratu behar behartutako pertsonen 
borondatearen mende.  
 
Gauzak horrela, higiezinak kontserbatzeko eta mantentzeko betebeharrak, 
legez eska daitezkeenak, betea eskatzeko luzatu diren exekuzio-aginduak 
beteko direla bermatzeko eskumen eta ahalmen ukaezina dauka udal 
administrazioak. 
.  
Erreklamazioan azaldutako bezalako kasuetan, behartuak justifikatu gabe 
urratzen baditu betebeharrak, irmotasunez jardun beharko du udal 
administrazioak, emandako aginduak azkenik bete arte. Horretarako, 
hirigintza legediak emandako mekanismo ezberdinak ditu; eta isun 
hertsagarritik nahitaezko desjabetzera joan daitezke, exekuzio subsidiariotik 
eta birgaitzeko agentearengandik igarota. 
 

Horregatik guztiarengatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko 
erakundea sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 
honakoa da luzatzen den 

 
 

GOMENDIOA 
 
Gasteizko Udalak eraginkorki betearazi behar du 2013ko uztailaren 26an 
emandako exekuzio-agindua, 2014ko ekainean eta 2015eko urtarrilean 
berretsitako horixe, Errementari kaleko 24. eta 26. higiezinaren hondamena 
saiheste aldera. Horretarako, ebazpen horietan proposatutako konponketa 
obrak gauzatuko direla bermatu behar du udal administrazio horrek, Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 203.4. artikuluan jasotako neurriei 
jarraiki, eta higiezinaren titularrari dagozkion prozedurazko bermeak jarraituz. 
 
Era berean, kexagileari jarduerak komunikatzen jarraitu behar du Gasteizko 
Udalak, hirigintza diziplinari buruzko espedienteez galdetzen duen pertsona 
izaki. 
 

 
 


