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Arartekoaren 2017S-1095-17 Ebazpena, 2017ko ekainaren 19koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari honako 
hau iradoki genion: birgaitzeko laguntzen inguruko espediente baten izapidetze-
egoeraren berri emateko eskaerei berariaz erantzun ziezaien. 
 
 

Aurrekariak 
 
1- Herritar batek erakunde honetara jo du eta adierazi digu Ingurumen, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza Sailak ez diola Bilboko XXX plaza birgaitzeko laguntzen 
inguruko espedientearen (EB2-1646/12-BB espedientea) izapidetzeari buruzko 
informazio-eskaerari erantzun. 
 
Laguntza horiei lotutako espedientea 2012an abiarazi zen, birgaitu beharreko 
plazako etxebizitza batzuen titularrek osatutako jabeen komunitate batzuek hala 
eskatuta. Ondoren, eskaera egin zuten jabeen komunitateetako batzuk bereizi egin 
ziren, eta plaza birgaitzeko obrak sustatu zituzten jabeen komunitateek 
mankomunitate bat eratu zuten. Espedientean izandako aldaketa horiek zirela 
tarteko, izapidetzea atzeratu egin zen, eta, hortaz, kexagileak, aipatutako 
komunitateetako bateko etxebizitza baten jabe denak, erakunde honetara jo zuen 
espedientearen izapidetze-egoeraren berri izateko. 
 
Idazkian 2017ko otsailaren 16ko eskaera aipatzen da (2017ko martxoaren 29an 
berriz ere aurkeztutakoa). Horren bidez, administrazio espedientearen egoerari 
buruzko informazioa eskatu zuen interesdunak, baita aurkeztutako obren 
proiektuari eta finken administrazioak emandako botereari lotuta eskuragarri 
zeuden agirien kopia ere. 
 
Erreklamazioan azaldu duenez, ez du berariazko erantzunik jaso, eta horregatik jo 
du Arartekora. 
 
2 - Kexa hau behar bezala izapidetu ahal izateko, Arartekoak gai horren eta 
egindako eskaerari emandako erantzunaren inguruko informazioa eskatu dio 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari. 
 
2017ko maiatzaren 22an, Bizkaiko Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzako zerbitzu 
teknikoen txosten bat jaso zuen erakunde honek. Honako hau dio txosten horrek: 
 

"XXX-k 2017ko otsailaren 16an aurkeztutako idatziari erantzuna emateko 
Bizkaiko Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzako zerbitzu teknikoek telefonoz 
deitu zioten interesdunari, haren galderei erantzuteko asmoz. Izan ere, 
espedientea oso egoera zailean zegoen, auzotarren arteko epaia bidean 
baitzegoen; eta, interesdunaren eskaera hobeto artatzeko asmoz, 
egokitzat jo zen telefonoz zuzenean deitzea; horrela, argitu haren 
eskaeraren helburua argitu eta espedientearen tramitazioaren egoeraren 
inguruko azalpenak eman nahi ziren. Argibide horiek emanda bere 
informazio eskaera aseta zegoelakoan, ez zen bestelako erantzunik eman. 
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Dei telefoniko horretan, prozeduraren egoeraren berri eman zitzaion. Lehen 
adierazitakoarekin bat, une horretan hainbat atarik osatutako jabeen 
erkidegoa epaian zebilen, obrak atarietako zeinek hartu behar zituen bere 
gain argitzeko. Epai judiziala jasotakoan, espedientea ebaztea erabaki da, 
dagokion erkidegoaren izenean. 

 
2017ko maiatzaren 8an, obra espedientea ebatzi zen, berariazko ebazpena 
emanda, eskatutakoarekin bat." 

 
Horrenbestez, sailaren arabera, kexagileari espedientearen egoeraren berri eman 
zaio telefonoz. Halaber, obra-ziurtagiriak aurkeztu ondoren, sailak espedientean 
egindako eskaerari erantzun dio.  
 
3- Kexagileak, berriz, beste idatzi bat helarazi dio Arartekoari. Horren bitartez, 
berriz ere adierazi du espedientearen egoeraren berri izan nahi duela, eta, halakorik 
eman bada, dagokion administrazioaren ebazpena jakinaraz diezaioten eskatu du. 
 
Horrez gain, espedientean dagoen agiri bat, jabeen komunitateko kideen partaide-
kuotak jasotzen dituena, eskuratu nahi duela adierazi du; izan ere, haren esanetan, 
mankomunitateko buruek ez ezik jabekide guztiek berretsi beharko lituzkete 
mankomunitateko partaide-kuotak. 
 
 
Kexa hau ikusita, haren planteamendua eta udalak igorritako informazioa aztertu 
ondoren, Arartekoari egokia iruditu zaio honako gogoeta hauek helaraztea: 
 
 

Gogoetak 
 

1. Hona hemen kexaren xedea: administrazio-prozeduran interesa duen herritar batek 
birgaitzeko laguntzen inguruko espediente baten izapidetze-egoeraren berri izateko 
eskubidea duela mahaigaineratzea. 
 
Hasieran, kexagileak ez zuen birgaitzeko diru-laguntzak eskatzeko espedientea 
abiarazteko eskatu. Hala ere, ondoren, espedientean interesa duela azaldu du. Haren 
esanetan, zuzeneko interesa du espediente horretan, birgaitzeko obren proiektuan 
sartzen den lokal baten jabekidea da eta. Alde horretatik, Herri Administrazioen 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
4. artikuluaren arabera, interesdun direla jotzen da: “Ebazpenak uki ditzakeen 
interes legitimo indibidual nahiz kolektiboak dituztenak, behin betiko ebazpena 
eman baino lehen aurkezten badira prozeduran.” 
 
 
2. Kasu horretan, administrazio prozedura batean interesa duten pertsonek 
eskubidea dute uneoro interesdun diren prozeduren izapidetze-egoeraren berri 
izateko, 39/2015 Legearen 53. a) artikuluan (lehenago, Herri Administrazioen 
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Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 
30/1992 Legearen 35. artikulua zena) ezarritakoari jarraiki. Manu horrek aipatutako 
prozeduretan bildutako agiriak ikusteko eta horien kopia eskuratzeko eskubidea 
jasotzen du. Bestalde, e) atalak eskubide hau aipatzen du: prozeduraren edozein 
alditan, betiere entzunaldiaren izapidea egin aurretik, alegazioak eta dokumentuak 
aurkezteko eskubidea; organo eskudunak ebazpen-proposamena idaztean kontuan 
hartu beharrekoak, denak ere. 
 
Espedientean interesdun gisa azaltzea eta izapidetze-egoeraren berri ematea eskatu 
ondoren, ebazpena ematen duen organoak hura interesdunei (hots, eraginpeko 
eskubideak eta interesak dituzten pertsonei) jakinarazi beharko die 
(39/2015 Legearen 40. artikulua). 
 
Birgaitzeko laguntzei buruzko espediente honen inguruko behin betiko ebazpena 
interesdunei jakinarazteko betebeharrari dagokionez, 2006ko abenduaren 29ko 
agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzak zaharberritzeko finantza-
neurriak arautzekoa, ere aipatu behar dugu. 11. artikuluak hau xedatzen du: 
“Aipatutako ebazpena interesatuei jakinarazi beharko zaie, eta haren aurka gora 
jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saileko 
Zerbitzu zuzendariari. Horretarako epea hilabetekoa izango da, jakinarazpena egiten 
den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.“ 
 
Horrenbestez, herri administrazioek beharrezkoak diren bitartekoak ezarri behar 
dituzte, administrazio prozedurari buruzko legerian jasotako eskubideak behar 
bezala eta arrazoizko epe batean baliatu ahal izatea errazteko izapidetze-egoera 
zein den jakin nahi duten, espedienteko agiriak eskuratu nahi dituzten, edo, hala 
badagokion, behin betiko ebazpenaren berri izan nahi duten interesdunei. 
 
3. Espedientearen izapidetze-egoeraren inguruko informazioa jakinarazteko beste 
formula batzuk bilatzeko aukera (esate baterako, kexagileari telefonoz erantzun 
izana) alde batera utzi gabe, jakinarazpen osagarri horiek ez dute ekarri behar 
39/2015 Legean ezarritako eginbeharrak betetzeari uztea. 
 
Kasu honetan, kexagileak espedienteko agiriak eta aurkeztutako alegazioak 
eskuratzeko eskaera behin eta berriz egin duela aintzat hartuta, administrazioak 
kexagilearen eskaerak behar bezala izapidetu behar ditu. 
 
4. Are gehiago, espediente eta erregistro publikoetako dokumentazioa eskuratzeari 
dagokionez, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 13. artikuluak honako eskubide hau aitortzen die 
herritarrei. “Informazio publikora, artxiboetara eta erregistroetara irispidea izatea, 
Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 
abenduaren 9ko 19/2013 Legean eta gainerako ordenamendu juridikoan 
aurreikusitakoaren arabera.” 
 
Horregatik guztiagatik, iradokizun hau egin dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –
erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11. b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
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IRADOKIZUNA 
 
Arartekoak Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari iradokitzen dio 
birgaitzeko laguntzen inguruko espedientean interesa duen kexagileak egindako 
eskaerei berariaz erantzun diezaien, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53. artikuluak (lehenago 
30/1992 Legearen 35. artikulua zenak) ezarritakoaren arabera. 
 
Besteak beste, organo eskudunak espedientearen ebazpena jakinarazi eta 
aipatutako dokumentazioa eskuratzeko eskaerari erantzun beharko dio. 


