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Arartekoaren ebazpena, 2012ko apirilaren 26koa. Horren bidez, Zaldibiako Udalari 
gomendatzen zaio ezkutuko eraikin baten aurrean hirigintzako legezkotasuna 
berrezartzeko dagokion izapidearekin jarrai dezan. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.  Pertsona batek erakunde honetara jo du Zaldibiako (…).n kokatuta dagoen 

(…)ren atzealdean lizentziarik gabeko txabola bat eraiki izanaren aurrean 
Zaldibiako Udalak izandako jarduera helarazte aldera.  

 
 Erreklamatzaileak hainbat salaketa jarri dizkio Zaldibiako Udalari hirigintza 

legezkotasuna berrezartzeko esku-har dezan eskatuz. Aurkeztutako salaketei 
erantzunez, zerbitzu teknikoek ikuskapen bisitaldi bat egin zuten eta 
ondorioztatu zuten lanak ezkutukoak zirela, ez baitute hirigintza lizentziarik eta 
ezin baitira legeztatu. Aldez aurretik obren sustatzaileak uneko txabola 
eraikitzeko lizentzia eskatu zuen. Udaleko zerbitzu teknikoek ezezkoa eman 
zioten eraiki ezin daitekeen lurzati pribatuan dagoen eraikina izateagatik. 
Txostena ikusita, Udal Gobernuko Batzordeak, 2011ko maiatzaren 19ko 
ebazpenaren bidez, obrak legeztatu ezin izatea erabaki zuen. Zehazki, zera 
aipatzen zuen: “(…) etxeko atzealdean eraikitzen ari ziren txabola ezin dela 
legeztatu adieraztea”.  

 
 Horren ondoren obrak amaitu ziren eta ez zen inolako neurririk bideratu 

hirigintza legezkotasuna berrezartzeko. Hori dela-eta, erreklamatzaileak berriro 
ere udalaren aurrean ezkutuko eraikuntza hori salatu du. 

 
2.  Erreklamazio horren izapidea onartuta, 2012ko urtarrilean Zaldibiako Udalari 

dekretu hori betetzeko udalak jarraitutako jardueren inguruko informazioa eta 
kasuan jarraitutako administrazio espedienteen kopia bidali ziezagun eskatu 
genion. 

 
Gure eskaerari erantzunez, Zaldibiako alkateak 2012ko martxoaren 2ko 
txostena bidali digu eta salatutako eraikuntzaren inguruan jarraitutako udal 
jardueren berri eman digu: Horrela bada, honako ebazpenak jaso dira: 
 
2011ko martxoaren 25ean hirigintza espediente bati hasiera eman zitzaion 
aginduzko lizentziarik ez zuen txabola bat eraikitzeko bideratutako obrak zirela-
eta, eta obra horiek geldiaraztea erabaki zen Hirigintza eta Lurzoruari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 219. artikuluaren babesean. 
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Horren ondoren, Udal Gobernuko Batzarrak 2011ko maiatzaren 19an obrak 
legeztatu ezin zirela erabaki zuen eta hamar eguneko epea ireki zen lizentziarik 
gabe egindako obrak eraisteko erabakiaren aurretik alegazioak aurkez zitezen. 
 
Azkenik, udalak 2012ko otsailaren 27ko alkatearen dekretua bidali digu eta 
bertan eraikuntza eraistea egokitzat jotzen ez duela azaltzen du. Horrela bada, 
aldez aurretik zegoen txabola baten berreraikuntza dela alegatzen du eta 
azken finean bi jaberen arteko gatazka dela. Horrez gain, herrian badaude 
beste aurrekariak antzeko egoeretan eraikinak sortu direla bermatzen 
dutenak. Hori dela-eta, zera mantentzen du: “XXXari egin duten txabola ez 
botaraztea bere egoeran dauden txabolekin zer egin erabakitzen den bitartean”. 

 
Erreklamazioa kontuan hartuta, eta kexaren planteamendua zein udalak igorritako 
informazioa aztertu ondoren, honako gogoetak helarazi nahi dizkizugu: 
 
 

Gogoetak 
 
1. Kexa hau aurkeztu da udalak jarduerarik bideratu ez duelako alboko batek 

egindako obren inguruko hirigintza legezkotasuna berrezartzeko. 
 
 Alde batetik, Zaldibiako Udalak 2011n espediente bat hasi zuen (…)ren 

atzealdean, Zaldibiako Arau Subsidiarioetako hiri-lurzoruaren (…)n, txabola bat 
eraikitzeko obrak legeztatze aldera. 

 
 Hala eta guztiz ere, obrak legeztatu ezin zirela ondorioztatu arren, Zaldibiako 

Udalak ez du jarraitu Hirigintza eta Lurzoruari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 219. artikuluan eta hurrengoetan xedatutako prozedurarekin. 

 
 Udalak Arartekoari emandako erantzunean, Zaldibiako alkateak adierazi zuen 

ez dagokiola hirigintza legezkotasuna berrezartzen jarraitzea herrian antzeko 
beste kasuak egon baitira eta ez baita behar ez bezala eraikitakoa eraistea 
erabaki. 

 
2.  Erakunde honen arabera erantzun hori hirigintza legeriaren xedapenen 

aurkakoa litzateke. Hirigintzako diziplinaren alorrean, udal administrazioek 
jardueren kontrolean eta hirigintzako antolamenduak arautzen dituen 
egintzen kontrolean esku hartzeko eskumena dute, hirigintzako ikuskapenak 
eginda eta hirigintzako lizentziak emanda. 

 
 Hain zuzen ere, hirigintzako diziplinako ahalmenei ezin diete uko egin agintariek 

eta funtzionarioek, Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 
Legeak agintzen duenez. Zehazki, bigarren atalean, honakoa azpimarratzen da: 
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 “Titulu honetan araututako ahalez baliatzea utziezina da. Ondorio 

horretarako, agintariak eta funtzionarioak ahal horiez baliatzeko 
ezarritako prozedurak hasi eta izapidetzera behartuta daude, kasuan 
kasu emandako epeen barruan. Betebehar hori ez betetzeak diziplina-
erantzukizuna sortuko du.”  

 
 Erantzuteko eta hirigintzako legezkotasuna berrezartzeko neurri egokiak 

ezartzeko betebeharra salatzailearen eta salatutakoaren artean egon 
litezkeen balizko liskarretatik bereizi behar da. Hirigintza lizentzien 
ezaugarrietako bat euren izaera neutroa da, egoera edo eztabaida juridiko-
pribatuak alde batera utzita ematen dira, izan ere, aldeen arteko diferentziak 
hirigintza izapideetatik kanpo geratu behar dira. 

 
 Hirigintzako diziplina eta ikuskaritzako ahalmena halabeharrez lotuta daude 

udal planeamendua eta hirigintzako legeria betetzearekin. Partikularrek ez 
jarduteak ez du hirigintzako legezkotasuna defendatzeko funtzio publiko hori 
kaltetu behar. 

 
 Hori dela eta, udal administrazio hori eman zaizkion ikuskapen, egiaztapen eta 

kontrol ahalez baliatzeko ezarritako prozedurak hasi eta izapidetzera behartuta 
dago, kasuan kasu emandako epeen barruan.  

 
 Lizentziarik gabeko obrak antzematean ez da nahikoa obrak legalizaezinak 

direla aitortzearekin. Hizpide dugun kasuan, isilpeko jarduera antzematean, 
udalak jarraitu behar du eta hirigintza legezkotasuna berrezarri. 

 
 Kasu horietan, ezkutuko jarduerak legalizatzeko espediente bat hasi behar da 

2/2006 Legearen 221. artikuluko xedapenen arabera. Prozedura horrek, 
amaituta dauden obren kasuan, lizentzia-eskaera eta legalizaezintzat jotzen 
duen administrazio ebazpena aurkezteko epe bat irekitzea xedatzen du. Era 
berean, eraikuntza eraitsi eta erabilera behin betiko eten behar dela 
adierazten du (2/2006 Legearen 221.6. artikulua). 

 
 Horren arabera, udal administrazio horrek, kasu bakoitzean ezarritako epeetan, 

hirigintzaren inguruan agindu zaizkion ikuskaritza, egiaztapen eta kontrol 
ahalmenak gauzatzeko ezarrita dauden prozedurak izapidetu behar ditu.  
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 Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta 
arautzekoak- 11 b) artikuluan xedatutakoari jarraiki, honako gomendioa egiten 
dugu: 
 
 
57 /2012 GOMENDIOA, apirilaren 26koa, Zaldibiako Udalari egina 
 
Hirigintza araudian xedatutako prozeduren bidez, dagozkion neurriak har ditzala 
hirigintza legezkotasuna berrezartzen dela bermatzeko, Hirigintzari eta Lurzoruari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 221. artikuluko xedapenei jarraiki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


