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Arartekoaren 2015R-393-15 Ebazpena, 2015eko azaroaren 12koa. Horren bidez, 

Sopuertako Udalari gomendatu zaio berariaz erantzun diezaiola herritar baten 

eskaerari. Edateko ura banatzeko hodi bat aldatzeko eskatu du, zuntz-zementua baitu 

horrek. 

 

 

Aurrekariak 

 

–  Pertsona batek –Sopuertako Los Cotarros kaleko auzokidea denak– gure 

ardurapean utzi du edateko ura banatzeko hodi bat, Los Cotarros auzoa hornitzen 

duena, zuntz-zementua baitu horren estaldurak. 

 

Bere erreklamazioan azaldu duenaren arabera, 2008ko abuztuan auzotar talde 

batek Sopuertako Udalari eskatu zion baliozta zezala barneko estaldura 

higatzearen ondoriozko agente kutsakor horrekiko esposiziorako arriskuak osasun 

publikoan duen eragina. Horregatik, material hori duen hodia aldatzeko neurriak 

har zitezela eskatu zuten. 

 

Helarazi digunez, ez du eskaera horri emandako inolako erantzunik edo 

informaziorik jaso. 

 

Kexagileak erakunde honetara jo zuen 2015eko martxoan, ez duela Sopuertako 

Udalarengandik kontu horren gaineko inolako erantzunik jaso azaltzera. 

 

– Erreklamazio horri dagokion izapidea emateko xedez, Sopuertako Udalera jo 

dugu kexagileak aurkeztutako eskaerari buruzko informazioa biltzeko asmoz. 

 

Erantzunez, ur-hornikuntzarako instalazioen eta garatu beharreko aurreikuspenen 

egoeraren berri eman digu administrazio horrek 2015eko apirilean. Horrela, 

honakoa adierazi du: 

 

“2013ko martxoan, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan sartu zen Sopuertako Udala. 

Sartzeko protokoloan, ur-hornikuntza aldatu beharreko auzoen zerrenda eman 

zuen udalak; batzuetan, hodi zaharrak eta zuntz-zementua edukitzeagatik, Los 

Cotarros auzoan kasu, eta, beste batzuetan, araztailetik ez zetorren hornikuntza 

edukitzeagatik, eta, ondorioz, tratatu gabe zegoelako ur hori. Biztanle kopuruaren 

arabera lehenetsi zen auzoei eman beharreko arreta. Lehenik, biztanle gehien 

zutenak hautatu ziren. Horrela, hil honetan, partzuergoarekin bilera edukitzea 

aurreikusi dugu, Alisal eta Los Cotarros auzoetako eraikuntza proiektuak 

garatzeko asmoz; lehenak ez du ur arazturik, eta zuntz-zementuzko banaketa 

duen hodia dauka bigarrenak. Arazoaz jakitun gara, baina, aurrekontua dela-eta, 

obra guztiak aldi berean egiteko mugak dauzkagu”. 

 

Kexagileak gero berriro jakinarazi digu –2015eko irailean– ez diotela bere 

eskaerari erantzun, eta, beraz, errepikatu egin ditu bai bere eskaera, bai horren 

gaineko erantzuna jasotzeko beharrizana.  
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Gogoetak 

 

1.   Los Cotarros auzoa edateko urez hornitzen duen zuntz-zementuzko hodia 

aldatzeko egindako eskaerari erantzun ez zaiolako abiarazi da kexa hau. 

 

Sopuertako Udalak informazioa igorri digu. Horren bidez, zuntz-zementuzko 

hodi hori egoteak dakarren arazoaren berri eman digu, bai eta udalak Bilbao 

Bizkaia Ur Partzuergoarekin batera obra hori egiteko aurreikuspena duela ere, 

eta aurrekontuen araberakoa eta biztanle kopuruaren irizpidearen araberakoa 

izango dela hori. 

 

2.  Oro har, herri-administrazioek, herritarrekin dituzten harremanetan, jarraitu diren 

izapideen eta administrazio prozeduran aurreikusitako izapideen gaineko 

informazio egokia bermatu behar dutela pentsatuz abiatu behar dugu. 

 

Administrazio-prozedura orokorrak ezarri ditu administrazioaren jarduera 

ordenatzeko, bideratzeko eta ikuskatzeko kontuan hartu beharreko jarraibideak. 

 

Espainiako konstituziotik bertatik eratorri da administrazio-izapideak egotearen 

eta herritarrei erantzun eraginkorra ematearen bermea –103.1. eta 105. 

artikuluak–, eta herritarrek administrazio ona edukitzeko duten eskubidearen zati 

da berme hori. Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Kartaren 41. 

artikuluan ageri da aipatu eskubidea, eta Lisboako Hitzarmenak sartu zuen 

bertan. 

 

Administrazio ona edukitzeko eskubidearen barruan, aurkezten diren idazkiak jaso 

izanaren agiria, horien ofiziozko bultzada eta azaldutako kontuei zentzuzko epean 

erantzuteko betebeharra aipa genitzake. 

 

Era berean, administrazioaren jarduera gidatzen duten printzipioak gogorarazi 

behar dira, hala nola, antiformalismoa, asmo ona eta legezko konfiantza, 

prozedura espezifikoei aurkeztutako idazkiak bideratzea ahalbidetzen baitiote 

administrazioari, eta, hala balitz, baita eskaera eskubidea erabiliz aurkeztutako 

idazkiak bideratzea ere, dagokien izapidea eman diezaien ahalbidetuz. 

 

3.  Erreklamazioan azaldutako kasuak bezalakoei ere aplikatu behar zaizkie 

administrazio onaren printzipio horiek, herritarrek arazo bat azaldu baitute eta 

udalaren esku-hartzea eskatu.  

 

Formulatutako eskaera guztiei erantzun behar zaie eraginkortasunez, nahiz eta 

administrazioak ez eduki erantzun zehatzik edo ebazpen-erantzunik. 

 

Herri-administrazioek interesdunek formulatutako eskaera guztiei berariaz 

erantzuteko duten betebeharra gogorarazi behar dugu. Horrela, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, 42. artikuluan, herri-administrazio guztiei 

zuzendutako agindu hori jaso du berariaz. 

 

Horregatik, adierazi beharra daukagu udalak dagokien izapidea eman behar diela 

aurkezten zaizkion idazki guztiei, bai eta azkartasunez, arintasunez eta 

eraginkortasunez eman ere, behin betiko ebazpenera edo espedientearen 

amaierara iritsi arte. 
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Albo batera utzi gabe azaldutako arazoari erantzuteko egin diren udal jarduera eta 

proposamenak, eskaera egin zenetik, interesdunei inolako informaziorik eman 

gabe, zazpi urte baino gehiago igaro izanak funtzionamendu anormal baten 

aurrean gaudela pentsarazi digu, izan ere, ez dira legean aurreikusitako izapideak 

eta epeak betetzeko neurri nahikoak ezarri, edo, gutxienez, ez arrazoizko epean 

erantzuteko modukoak. 

 

4.  Komeni da herri-administrazioen jardunbide eremua erregulatzen duen araudia 

aipatzea, zuntz-zementuak daukan mineralaren kutsadura kontrolatzeari 

dagokionean. Asbestosi edo amianto izenekin da ezaguna aipatu minerala. 

 

Batez ere komunitate-legediak sartu du gure ordenamenduan mineral horren 

merkaturatzearen erregulazioa, bai eta erabilera araubidearena, atmosferara 

igorritako isurketen ingurumen-kontrolarena edota horren tratamenduarena ere, 

hondakin gisa deuseztatu behar den kasuetan. Martxoaren 20ko 78/319/CEE 

Zuzentarauak substantzia toxiko edo arriskutsutzat jo du amiantoa (hautsa eta 

zuntzak). Gero, martxoaren 19ko 87/217/CEE Zuzentarauak otsailaren 1eko 

108/1991 Errege Dekretua onartu zuen, amiantoak eragindako ingurumen 

kutsadura prebenitzeari eta murrizteari buruzkoa, ingurumena eta giza osasuna 

babesteko asmoz. 

 

108/1991 Errege Dekretuaren 3. artikuluak jaso du amiantoak atmosferara 

igorritako isurketak eta amiantoaren hondakin solidoak jatorrian murrizteko, 

edo, ahal den neurrian, saihesteko eskumena duten botere publikoentzako 

agindua. Horretarako, atmosferaren kutsadurari, isurketei eta hondakinei 

buruzko sektore-erregulazioetan ezarritako teknikak eta prozedurak aplikatzea 

balioetsi du. Jada badauden instalazioetan, atmosfera-ingurumena babesteko, 

ura babesteko eta hondakinak tratatzeko legedia aplikatu behar da, besteren 

artean, kontuan hartuta instalazioaren ezaugarri teknikoak, erabilera indizea eta 

instalazioaren hondakin-bizitzaren aldia, bai eta instalazioaren igorpen 

kutsakorren izaera eta bolumena ere.  

 

Beste alde batetik, 1999ko uztailaren 26ko 1999/77/CE Zuzentarauak mugatu 

egin zituen amiantoaren merkaturatzea eta erabilera. Zuzentarau horrek azaldu 

duenez, amiantoa erabiltzeak, are berau daukaten produktuak erabiltzeak ere, 

zuntzak askatzean, asbestosia, mesotelioma eta birikako minbizia eragin 

ditzake. Hortaz, ahalik eta mugaketa zorrotzenen mende jarri behar ziren 

horren merkaturatzea eta erabilera. 

 

Horrela, estatu kideek amiantoaren zuntzak erabiliz egindako produktuak 

merkaturatzea eta erabiltzea debekatzeko agindua ezarri zuen zuzentarauak. 

Zuzentaraua lekualdatu egin zen 2001eko abenduaren 7ko aginduaren bidez. 

Agindu horrekin, substantzia eta prestakin arriskutsu jakin batzuk 

merkaturatzeko eta erabiltzeko mugak ezarri dituen azaroaren 10eko 

1406/1989 Errege Dekretuaren I. eranskina moldatu da. 

 

Egungo lege markoak materialak tratatzeko eta kentzeko lanetan zein mineral 

hori duten eraikinak eraisteko eginkizunetan, 1960. eta 1984. urteen artean 

eraikitako eraikuntzetan batez ere, kokatu du amiantoaren zuntzekiko 

esposizioaren foku nagusia. 
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Modu horretara, langileen segurtasunerako eta osasunerako araudiak 

erregulatu ditu esku-hartzeko prozedurak, amiantoaren zuntzekiko edo mineral 

hori duten materialekiko esposizioan dauden edo egon daitezkeen langileak 

dituzten operazio eta jardueretan. Horixe da indarrean dagoen martxoaren 

31ko 396/2006 Errege Dekretuaren kasua, horren bidez ezarri baitira 

amiantoaren eraginpean egoteko arriskua duten lanei aplikagarri zaizkien 

gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenak. 

 

Azken batean, egungo lege-markoak zehaztu du amianto motaren eta horren 

egoeraren araberakoak direla kasu bakoitzean hartu beharreko neurriak 

(jarduerarik eza, egonkortzea, konfinamendua edo deuseztatzea), eta materiala 

dagoen instalazioko titularraren erantzukizuna direla neurri horiek. Kasu 

horietan, lan osasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudiaren 

arabera ebaluatu behar dira burutu beharreko jardunbide eginkizunak, eta 

udalaren gaindiko eremuak dauka horretarako eskumena. 

 

Horregatik guztiarengatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –Ararteko erakundea 

sortu eta arautzekoak– 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honakoa da 

luzatzen den 

 

 

GOMENDIOA 

 

Dagokion izapidea eman dezala eta 2008ko abuztuaren 12an aurkeztu zen 

idazkiari erantzun diezaiola. Idazki horren bidez, Los Cotarros auzoko bizilagun 

batek udalaren esku-hartzea eskatu du edateko ura banatzen duen hodia alda 

dadila, amiantoa/zuntz-zementua dauka-eta. 

 

Instalazio horrek osasun publikoari ekar dakizkion arriskuak ebaluatu behar ditu 

udalaren erantzunak, eta horiek murrizteko beharrezko neurriak hartu. Kexagileen 

proposamena izan daiteke irtenbidea, kontuan hartuta, beti ere, aurrekontuak 

ematen dituen aukerak eta osasun publikoko irizpide horietan oinarritutako 

bestelako lehentasunak. 

 

 


