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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

Jakinarazpena María Jesús Molinuevo Ortiz de Salidori

Alkatetza honen otsailaren 13ko 64/2017 Ebazpena María Jesús Molinuevo Ortiz de Salidori 
espresuki jakinarazteko saioa egin da, udal honen eskuetan dauden datuen arabera ezagutzen 
den jakinarazpenetarako helbidean (Independentzia kalea, 5-3. C, Gasteiz), baina ez da lortu. 
Horren ondorioz, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, herri administrazioen prozedura erkidearenak, 
44. artikuluan xedatutakoaren arabera, argitara ematen da iragarki hau, adierazi den ebazpe-
naren jakinarazpen moduan balio izan dezan. Jarraian ematen da ebazpen hori:

Berehala eta urgente betearazteko agindua

64/2017 Ebazpena, agintzen diona María Jesús Molinuevo Ortiz de Salidori, 26-2-244 lur-
zatiko eraikinaren jabea denez (Langraiz Okako Leizaola kaleko 3) jarduera hauek berehala 
betetzeko:

• Zabortegi baimendu batera eraman ditzala eraikineko hondar eta jausi diren elementu 
guztiak.

• Botatzea eraiste arriskua duten eta pertsonentzat, aziendarentzat eta gauzentzat arriskua 
dakarten zati guztiak.

• Tinkotzea tinkotu beharra daukaten eraikineko zatiak.

• Berehala garbitzea lurzati osoa, degradazioa baitakar inguru osorako hirigintza, osasun 
eta segurtasunaren aldetik.

Eraikin ondoko auzokoek egindako kexez gain, udaleko zerbitzu teknikoek egiaztatu dute 
Leizaola kaleko 3 zenbakian kokatutako lurzatian etxebizitza izan zen eraikina guztiz hondatuta 
dagoela, aurria dela, eta hirigintzaren aldetik inpaktu kaltegarria daukala.

María Jesús Molinuevo Ortiz de Salidoren jabetzako eraikin horrek, 26-2-244 katastro 
erreferentziako lurzatian, tokian bertan egiaztatu denez eta argazkietan ikusten denez, gutxienez 
legeak jasotzen dituen bi aurri mota ditu:

• Aurri teknikoa, oinarrizko edo egiturazko elementuen narriadura ezin bada bide arruntetatik 
konpondu.

• Aurri ekonomikoa, elementu kaltetuen konponketaren kostua handiagoa bada eraikuntza-
ren edo kaltetutako solairuen egungo balioaren ehuneko 50 baino.

Argi dago eraikin zati bat ez dela aurri deklaratu behar, dagoeneko erorita dagoelako, eta gai-
nerakoaren zati handi bat berehala erortzeko zorian dagoela, eraikin guztiaren hondatze egoe-
raren ondorioz; hortaz, oso larria da egoera eta berehalako arriskua dago pertsonak, azienda 
eta gauzak kaltetzeko.

Gainera, begi bistakoa da hirigintzaren aldetik oso kaltetua dagoela inguru guztia lurzatiaren 
eta osasungarritasun eza dagoela eraikinaren egoeragatik. Izan ere, duela gutxi, eraikin ondoko 
auzokoen erkidegoak salaketak aurkeztu zituen udalean eraikinean agertu eta gordetzen ziren 
arratoi izurritea zela eta. Salaketa haren ondorioz, jabeari kasuan kasuko errekerimendua bidali 
zitzaion ingurua eta eraikina garbitu zitzan.
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Berehalako aurri arriskua denean, alkateak eta udalak eskumen bereziak dituzte erabaki ahal 
izateko erakin bat berehala bota behar dela, arriskuan jartzen baita pertsonen, aziendaren eta 
gauzen segurtasuna, erortzeko zorian egotean; gainera, salbuespen neurriak ekidin daitezke, 
hala nola entzute izapidea. Kasu honetan, ez da aurreratzea baieztatzea ziurtatu behar ziren 
proportzionaltasun eta kongruentzia printzipioak, eraikin osoa botaz gero, ez daudela doituta. 
(Epaitegi Gorenaren 1983ko ekainaren 27ko epaiak exijitzen zuenez).

Ekainaren 26ko 1/1992 Legegintzako Errege Dekretuak, lurzoruaren legearen testu batera-
tuarenak, 21.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, “Lursail eta erakin ororen jabeek hirigintza 
planeamenduak bakoitzari finkatutako erabilerarako erabiliko dituzte eta segurtasun, osasun-
garritasun eta apaintasun publikoko egoera onean mantendu beharko dituzte”.

Oraintsuagoko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, EAEko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, 
antzekoa jasotzen du 199. artikuluan: “Lursail, etxe, eraikin eta instalazioen jabeek nahitaez 
dute ondasun horiek segurtasun, osasun, begirune eta apaintasun publikoko egoera onean 
mantentzeko eginbeharra. Horretarako, behar diren kontserbatze- eta birgaitze-lanak egingo 
dituzte, bertako bizigaitasuna eta benetako erabilera bermatzeko”.

Orube eta eraikinen segurtasunari dagokionez, jabeek euren eraikinen eta orubeen egonkor-
tasuna eta ingurua onean mantentzeko betebeharra dute, horien egoeraren ondorioz pertsonei, 
aziendari edo gauzei kalterik ez egiteko moduan.

Kontuan hartu da hirigintzako diziplinari buruzko arautegiak –2187/1978 Errege Dekretu bidez 
onartua– 10. artikuluan xedatutakoa.

1. Lursail, urbanizazio, eraikin eta kartelen jabeek segurtasun, osasun eta apaintasun publi-
koko egoera onean mantentzeko beharra daukate.

2. Udalek eta, hala behar izanez gero, gainerako erakunde eskudunek, ofizioz edo edozein 
interesdunek eskatuta, aginduko dute aurreko paragrafoan aipatutako baldintzak mantentzeko 
beharrezko diren obrak betearazteko.

3. Horretarako, obra horiek betearazteko agintzen duen organismoak epe bat emango die 
haien jabeei edo administratzaileei, obren garrantziaren araberakoa, erabakitakoa bete dezaten. 
Epe hori igarotzen bada, obrak egin gabe, zehapen espedientea hasiko da, isuna jarrita, eta 
era berean jabeari, jabeei edo administratzaileei eskatuko zaie egindako agindua bete dezatela 
eta betetzen ez badute, erakunde eskatzaileak beteko du, betebeharra izan duenaren kontura, 
administrazio prozeduraren legean jasotako betearazpen subsidiarioaren prozeduraren bidez.

Udaleko arkitekto teknikoak 2015eko azaroaren 25ean lurzatia bisitatu ondoren egindako 
txostenak hauxe dio:

“Lehenengoa: Dagokigun lurzatia zabalik dago; ondorioz, edonor edo edozein animalia sar 
daiteke barrura.

Bigarrena: Eraikina larriki kaltetuta dago bai estalkian, ia-ia ez baitago, bai fatxada, barruko 
banaketa, egitura horizontal eta bertikalean, eta zimenduan ere bai. Zutik dauden elementuek 
berehala erortzeko zorian daude; hortaz, arrisku handia dago ingurutik dabilen edozeinentzat.

Hirugarrena: Eraikina inguratzen duen lurzatiaren espazio libreari dagokionez, ikusi da kon-
trolik gabeko landaretza asko dagoela; izan ere, puntu askotan lurzatiaren mugak gainditzen 
ditu eta horrek berekin dakar intsektuak, parasitoak, arratoiak eta kale animaliak ugaritzeko 
arriskua eta ondorioz, arau haustea izan daiteke, pertsonen garbitasun eta osasungarritasuna 
arriskuan jarriz.

Laugarrena: Lurzatiaren itxitura perimetralari dagokionez (oraindik geratzen den tarteetan), 
ikusi da harrizkoa dela eta oso egoera txarrean dagoela, landarez betea eta zatiak erortzeko 
arriskuarekin perimetro osoan, partikularren lurzatiei zein bide publikoari eraginez.



2017ko apirilaren 12a, asteazkena  •  43 zk. 

3/4

2017-01256

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Kontuan hartu da hirigintzako diziplinari buruzko arautegiak –2187/1978 Errege Dekretu bidez 
onartua– 26. artikuluan xedatutakoa.

“1. Administrazioko zerbitzuek egindako egiaztapenen ondorioz, ofizioz edo partikularrek 
salatuta, edo aurri egoeraren espediente hasieraren idazkiaren ondorioz, uste bada higiezin edo 
eraikin baten egoera hain narriatuta dagoela non berehala eraitsi behar den eta espedientea 
izapidetzeak dakarren berandutzagatik arriskua dagoela pertsona edo ondasunentzat, udalak 
edo alkateak erabakiko dute bertan bizi direnak ateratzea eta eraikuntzaren segurtasun neurriak 
hartuko dituzte.

2. (…) Udal teknikariek txostena egingo dute eraikinaren segurtasun eta bizigarritasun 
baldintzei buruz eta, hala behar izanez gero, proposatuko dute babes neurri bereziak hartzea, 
hala nola berehala jarri behar diren zurkaitzak edo eskoratzeak.

3. Udalak edo alkateak kasuan kasuko ebazpena hartuko dute hogeita lau orduko epearen 
barruan txostenak jasotzen direnetik.

Kontuan hartu da toki korporazioen zerbitzuen arautegiak 6. artikuluan xedatutakoa.

“1. Esku hartze ekintzen edukia eta horiek justifikatzen dituzten arrazoiak eta helburuak bat 
etorriko dira”.

Kontuan hartu dira alkateak hirigintza zaintzan dituen eskumenak, bat etorriz apirilaren 2ko 
7/1985 Legeak, toki araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 21.1.q artikuluan eta Toki erakun-
deen antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoaren Erregelamenduak 41.9 artikuluan 
ezartzen dutenarekin.

Honen bidez, hau ebazten dut:

Lehenengoa: Errekeritzea María Jesús Molinuevo Ortiz de Salidori, bera baita 26-2-244 ka-
tastro erreferentziako eraikin eta lurzatiaren jabea (Langraiz Okako Leizaola kaleko 3), ebazpen 
honen adierazpen zatian jasotako legediak adierazten dituen hirigintza parametroen arabera, 
udal teknikariaren txostenak berretsia, jarduera hauek berehala betetzeko aipatzen diren epeen 
barruan:

• Berehala, ez duelako proiektu teknikorik behar, eta beti ere 48 orduko epea bukatu baino le-
hen agindu hau jakinarazten denetik, lurzatia ixtea eta itxitura jartzea perimetro osoan, 2 metro 
altuerako obra hesia jarrita, lurzatiaren mugatik metro batera, saihesteko bertara sartzen dela 
edozein pertsona edo animalia eta gainera ibiltariak babestuta egungo itxiturako edo eraikineko 
bertako elementurik jausten bada.

• Era berean, berehala, ez duelako proiektu teknikorik behar, eta aipatutako 48 orduko epe 
hori bukatu baino lehen agindu hau jasotzen denetik, lurzati osoa garbitzea, eta sortzen den 
zaborra, hondarrak, traste zaharrak eta landaretza zabortegi baimendu batera eramatea.

• Era berean, berehala, ez duelako proiektu teknikorik behar, eta aurreko bi puntuetan esan-
dako epe berean, kentzea dagoeneko erorita dauden eraikin zatien hondakin guztiak eta zabor-
tegi baimendu batera eramatea.

• Hamar egun naturaleko epearen barruan, hau jaso eta hurrengo egunetik hasita, eta proie-
ktu teknikoa aurkeztu ondoren, eraistea aurri egoeran dauden oinarrizko edo egiturazko ele-
mentu guztiak baldin eta bide normaletatik konpondu ezin badira.

• Hamar egun naturaleko epearen barruan, hau jaso eta hurrengo egunetik hasita, eta proie-
ktu teknikoa aurkeztu ondoren, tinkotzea eraikinean tinkotu beharrekoak diren egiturazko ele-
mentu guztiak.

Hirugarrena: Ohartarazten zaio María Jesús Molinuevo Ortiz de Salido jabeari betearazte 
agindu hau betearazlea dela, eta justifikaziorik gabe ez betetzeak berekin ekarriko duela admi-
nistrazioa gaitzea neurri hauetako edozein hartzeko:
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• Ohartarazten zaio jabeari agindutakoa bete ezean, eta aipatutako epeen barruan, betea-
razpen subsidiarioa egingo dela bere kontura, ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, lurzoruari eta 
hirigintzari buruzkoak, 203.4 artikuluan xedatutakoa betez.

• Ohartarazten zaio jabeari ezen, ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, lurzoru eta hirigintzarenak, 
227.1 artikuluan xedatutakoaren babespean, zehapen moduan ezarritako isunak alde batera 
utzita, administrazioaren aginduen oztopatze, desobedientzia edo ez betetzeak gertatzen di-
renean, hertsatzeko isunak jarri ahalko direla, eta isun horien maiztasuna hilabetekoa izango 
dela, eta gehienez hamar ezarri ahal izango direla. Haietako bakoitzaren zenbatekoa jarraian 
adierazitako zenbateko hauetatik handiena izan daiteke: agindutakoaren zenbatekoaren hama-
rrena edo 600 euro.

• Ohartarazten zaio jabeari ezen, aurreko bi puntuetan jasotakoa gorabehera, agindutakoa 
betetzen ez badu, hirigintza diziplinako zehazpen espedientea irekiko zaiola.

• Honekin batera doa 2017ko otsailaren 6an egindako argazki erreportajea.

Agindu eta izenpetzen dut,

Langraiz Okan, 2017ko otsailaren 13an

Alkate-lehendakaria
JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
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