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Arartekoaren ebazpena, 2012ko uztailaren 5ekoa. Horren bidez, Bermeoko Udalari 

gomendatzen zaio berariaz eman diezaion erantzuna higiezin batean lizentziarik 

gabe tximinia bat jartzeagatik egindako salaketari. 

 

 

 

Aurrekariak 

 

1.  Pertsona batek erakunde honetara jo du jakinarazteko Bermeoko Udalak ez 

diola erantzunik eman (…) kaleko (…) zk.n egindako obren ondotik 

aurkeztutako salaketari. 

 

 Zehazki, haren erreklamazioan adierazi du Bermeoko Udalean idazki bat aurkeztu 

zuela -2010eko abuztuaren 30ean- eta horren bitartez eskatu zuela higiezin 

horretako estalkian dagoen tximinia araudiari jarraiki egokitu zezaten. 

 

 Erreklamatzaileak azaldu du ez duela udalak hartu behar zituen neurriei buruzko 

idazki bidezko inolako jakinarazpenik jaso. Edonola ere, erreklamatzaileak esan 

digu udalaren zerbitzu teknikoekin zenbait bilera eduki dituela eta jakinarazi 

diotela kontu hori baloratzeke dagoela. Informazio hori jaso zuenetik, 2011ko 

apirilean datu gehiago eduki gabe jarraitzen zuen. Hori dela eta, erakunde 

honetara jo du. 

 

2.  Erreklamazio hori izapidetzeko onartuta, 2011ko apirilean Bermeoko Udalari 

informazioa eskatu genion, aurkeztutako salaketaren aurrean jarraitutako 

jarduerei buruzkoa. 

 

 Gure eskaerari erantzunez, Bermeoko alkateak 2011ko ekainean txosten bat 

bidali zigun eta, hala, salatutako eraikuntzaren inguruan jarraitutako udal 

jardueren berri eman zigun. Horrela bada, honako ebazpenak jaso dira: 

 

 2009ko irailaren 11n, Bermeoko Udalak aipatu higiezinaren fatxada eta estalkia 

konpontzeko lizentzia eman zuen, aurkeztutako egikaritze proiektuarekin bat 

etorriz. 

 

 2010eko maiatzean, pertsona batek salatu zuen estalkian egindako obrek 

egungo tximinia aldatzea ekarri zutela. Obren sustatzaileak horren inguruan 

alegatu zuen aurretik tximinia ez zegoela. Edozelan ere, esan zuen tximiniak 

Eraikuntzaren Kode Teknikoan eskatutako altuera baino baxuagoa zuela, 

hirugarrenen bistei eragitea saihesteko. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010eko ekainaren 15eko udal arkitektoaren txostenaren arabera, tximiniak 

eraikuntzaren araudi teknikoko xedapenak bete behar zituen.   

 

 Udal erantzunean ez zitzaion Arartekoari erreklamatzailearen salaketari 

emandako erantzunaren berri ematen. Horrez gain, ez zen aipamenik egin 

aurkeztutako obren proiektuak eztabaidagai zen tximinia barne hartzearen 

inguruan, ezta instalazio berri hori, aurretik ez zegoena, hirigintzako araudian 

ezarritakoarekin bat etor zitekeen ere. 

 

3.   Erreklamatzaileari informazio hori helarazita, esan digu udal arduradunekin eta 

zerbitzu teknikoekin bilera egitea aurreikusi zela, hain zuzen, kontu hori 

jorratzeko. Ondoren, informazio-bilera hori egin da eta bertan azpimarratu da 

zergatik egin den salaketa: eraikitako tximiniak ez ditu biltzen udal plangintzan 

aipatu distantzia eta altuerarako ezarritako arauak. 

 

 Horregatik, erreklamatzaileak 2012ko ekainean adierazi zigun, salaketa egin 

zuenetik bi urte baino gehiago igaro direnez, haren eskaera baloratzeko 

konpromisoa hartu bazen ere, aurkeztutako salaketaren gaineko erantzunik 

jaso gabe jarraitzen duela.  

 

 

 Erreklamazioa kontuan hartuta, eta kexaren planteamendua zein udalak igorritako 

informazioa aztertu ondoren, honako gogoetak helarazi nahi dizkizugu: 

 

 

Oharbideak 

 

1. (…) kaleko (…) zk.n tximinia bat jartzearen ondotik aurkeztutako salaketari 

erantzunik ez emateak eragin du kexa hau. 

 

 Hala, 2010eko maiatzean aurkeztutako lehenengo salaketaren ondoren, 

sustatzailearen alegazio bat eta ebazpen judizialak jasotzen ez duen udal 

arkitektoaren txostena baino ez daude. Ondoren, erreklamatzaileak 2010eko 

abuztuan salaketa berri bat aurkeztu zuen tximinia berri bat jartzeagatik (ez 

zegoen jasota horren inguruko berariazko erantzunik). 

 

 Arartekoari emandako udal erantzunean Bermeoko Udalak salaketa baino 

lehenagoko jarduerak baino ez dizkigu aipatu, tximiniaren eraikuntza-obren 

hirigintzako legezkotasuna argitu gabe. Nolanahi ere, egindako salaketaren 

aurrean aurreikusitako udal izapideari buruzko informazioa lortzeko aurrera 

eramandako gestioen berri eman digu erreklamatzaileak. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hala ere, salaketa hori egin zenetik denbora igaro bada ere, Bermeoko Udalak ez 

du jardunik bideratu Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 

2/2006 Legeko 219. artikuluan eta hurrengoetan xedatuta dagoen moduan. 

 

2.  Erakunde honen ustez, udalak bideratutako gestioak alde batera utzita, 

salaketari berariazko erantzunik ez ematea hirigintzako legeen xedapenen 

aurkakoa da.  

 

 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, hau adierazten da bigarren 

idatz-zatian: 

 

 “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. 

 

 Horregatik, udal administrazio horrek, kasu bakoitzean ezarritako epeetan, 

agindu zaizkion ikuskaritza, egiaztapen eta kontrol ahalmenak gauzatzeko 

ezarrita dauden prozedurak hasi eta izapidetu behar ditu.  

 

3.  Hirigintzako salaketak, arlo honetako ekintza publikoa baliatzerakoan, 

administrazio espediente baten izapidea ekarri behar du, hirigintza arloko 

legeekin bat etorriz eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 

Administrazio Prozedura Erkideari buruzko abenduaren 26ko 30/1992 Legean 

xedatutako arauei jarraiki. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ildo horretan, salatutako alderdiak baloratu ondoren, organo eskudunak 

dagokion hirigintzako diziplina espedientea abiarazi edo ez aintzat hartu behar 

du edo, bestela, eskatzailearen uzia gaitzesten duen ebazpenarekin amaitu. 

Obrek lizentziarik ez badute, ezkutuko jarduerak legeztatzeko espediente bat 

abiarazi 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.  

 

 Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu 

eta arautzekoak- 11 b) artikuluan xedatutakoari jarraiki, honako gomendioa 

egiten dugu: 

 

 

 73/2012 GOMENDIOA, uztailaren 5ekoa, Bermeoko Udalari egina 

 

Hirigintzako araudian xedatutako prozeduren bitartez berariazko erantzuna eman 

diezaion lizentziarik gabe tximinia jartzearen ondotik bideratutako salaketari. 

 

Horrez gain, lizentziak obrak barne hartzen ez baditu eta udal plangintzaren bidez 

legeztatu ezin badira, udal horrek beharrezkoak diren neurriak hartu beharko ditu 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 

221. artikuluaren xedapenekin bat. 

 

 

 

 

 

 


