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Arartekoaren 2017R-1085-17 Ebazpena, 2017ko irailaren 7koa. Horren bidez, 
Erriberagoitiko Udalari gomendatzen zaio hirigintza alorreko salaketei, Pobesen bi 
garaje eraikitzeko lizentziarik gabe egindako obren ingurukoei, erantzun diezaien.

Aurrekariak

1. Pertsona batek, Pobesko Administrazio Batzarreko batzarburu gisa, 
Erriberagoitiko Udalak obra batzuei dagokienez hirigintza-legezkotasuna 
berrezartzeko egin duen jarduketaren berri eman zion Arartekoari, bere iritzia 
eman zezan. Obrak Pobesko X. poligonoko XXX. katastro-lurzatian bi garaje 
eraikitzeko ziren.

Zehatz-mehatz, kexagileak adierazi zuen hirigintza-legerian xedatutako 
hirigintza-diziplinako espedienteak hasteko udalaren aurrean aurkeztutako 
salaketek ez zutela erantzunik jaso. Bere idazkian aipatu duenez, 2010eko 
urriaren 8an, alkateak jakinarazi zion garajeak lizentziarik gabe egin zirela 
eta obrak geldirik zeudela, legeztatzeke.

Horregatik, kexagileak —2011ko otsailaren 1ean— hauxe eskatu zion 
berariaz Erriberagoitiko Udalari: “previa la tramitación que corresponda, 
ordene la demolición de los garajes ejecutados sin licencia en la parcela 
XXX del polígono X de la localidad de Pobes, dando cumplimiento a las 
prescripciones de la Ley 2/2006, de 30 de junio”. Era berean, espedienteko 
interesduntzat jo zezatela eta hirigintza-legezkotasuna berrezartzeko 
egindako jarduketak jakinaraz ziezazkiotela eskatu zuen.

Erreklamazioan adierazi duenez, aurkeztutako salaketa-idazkien ondoren, 
igaro den denbora gorabehera, Erriberagoitiko Udalak ez dio hirigintza-
legezkotasuna berrezartzeko ondorengo jarduketen berri eman.

Hori dela eta, Arartekora jo du, egindako obrei dagokienez jarri dituen 
salaketei udalak erantzunik eman ez diola azaltzeko.

2. Kexa horri dagokion izapidea emateko xedearekin, Arartekoak 
Erriberagoitiko Udalera jo du, hirigintza-legezkotasuna berrezartzeko asmoz 
jarri diren salaketei erantzuteko egin diren jarduketei buruzko informazioa 
biltzeko.

3. Erriberagoitiko Udalak txosten bat bidali dio Arartekoari —2017ko 
maiatzaren 23koa—, udalari jakinarazitako eta ustez ezkutuan egindako 
jarduketei dagokienez udalak egin dituen jarduketak jasotzen dituena.

Udalaren txostenean hainbat aurrekari agertu dira:
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- 2007ko maiatzaren 26an, pertsona batek informazio-eskaera bat 
egin zuen Pobesko X. poligonoko XXX. katastro-lurzatian egindako bi 
garaje-solairuko obraren legezkotasunari buruz.

- 2007ko ekainaren 1ean, udal-arkitektoak hirigintza-txosten bat egin 
zuen. Bertan, ondorioztatu zuen aipatutako obrak obra handitzat 
jotzen zirela; izan ere, hormigoizko horma bat altxatzea barne hartzen 
zuten, baita kofratu bat egitea ere, forjatu bat ipintzeko, biltegi-
garaje bat gauzatzeko helburuarekin. Obra horiek A-2622 
errepidearen ondoan egiten ari ziren, zegokien hirigintza-lizentziarik 
gabe. Halaber, txostenak nabarmendu zuen lurzatiak 
eraikigarritasuna agortuta zeukala eta obrek ez zituztela arau 
subsidiarioetan xedatutako lerrokadurak betetzen.

- 2007ko ekainaren 19an, alkateak 356/2007 Ebazpena eman zuen. 
Horren bidez, obrak lizentziarik gabe egin zirela eta berehala 
geldiaraziko zirela jakinarazi zitzaion sustatzaileari. Ebazpen horren 
bitartez, errekerimendua egin zitzaion sustatzaileari, hilabete bateko 
epean lizentziarik gabeko obrak araupetu zitzan. Era berean, 
jakinarazi zitzaion araupetzea eskatzen ez bazuen edo legeztagarriak 
ez baziren obrak eraistea erabakiko zela.

- 2007ko uztailaren 2an, obren sustatzaileak obra-lizentzia bat eskatu 
zuen zeuden lurrak atxikitzeko horma ordezteko eta zegoen garaje-
zonako estalkiko instalazioan forjatu bat ipintzeko.

- 2007ko uztailaren 6an, lizentzia-eskaera horri buruzko txostena egin 
zuen udal-arkitektoak; horrek nabarmendu zuen ez zela zegokion 
proiektua eman, ezta horrelako obra handiak egiteko behar den 
planorik eta dokumentazio teknikorik ere. Horregatik, uste zuen ez 
zela bidezkoa obren geldiarazpena kentzea. Horrela, zera adierazi 
zuen obrak legeztatzeari buruz: “se deberá presentar proyecto de 
ejecución realizado por técnico competente (arquitecto superior, 
ingeniero, etc.) y visado por su colegio oficial respectivo. (…) Se 
permite la realización de garajes en semisótano (no computa 
edificabilidad siempre que no rebase un metro de la rasante natural 
del terreno), adosado a la edificación y con una distancia a linderos 
mínima de 3 metros. Se deberá obtener la autorización de la 
Dirección de Carreteras del Departamento de Obras Públicas de la 
Excma. Diputación Foral de Álava.”

- 2007ko uztailaren 23an, alkateak erabaki zuen ez zela bidezkoa 
geldiarazteko agindua kentzea. Halaber, egikaritze-proiektu bat 
aurkezteko eskatu zuen, aurreko udal-txosten teknikoan aipatutako 
betekizunen arabera.
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- Ondoren, txostenak Arabako Foru Aldundiko Errepide Zerbitzuko 
buruaren 2008ko abenduaren 12ko baimena, atxikitzeko horma 
ordezteko eta estalki egikaritzeko obrak egitekoa, jaso du. Foru-
baimen hori lanak plangintzako arau subsidiarioetan ezarritako 
xedapenen eta lerrokaduren arabera egitearen baldintzapean dago, 
arau subsidiarioetan zehaztutako eraikuntza-lerroa une oro 
errespetatuz.

- 2016ko irailaren 14an, obren sustatzaileari udalarekin harremanetan 
jartzeko errekerimendua egin zitzaion: “En aras a continuar con la 
tramitación de su expediente de legalización sobre la ejecución de las 
obras llevadas a cabo en la parcela nº XXX”.

- Bestalde, adierazi da dokumentazio hori Arabako Probintzia 
Fiskaltzara bidali zaiola, bi garajeak ilegalki eraikitzeagatik 
aurkeztutako salaketaren ostean. Ikerketa-argibide horiek jarduketak 
artxibatuta bukatu dira, 2016ko urriaren 4an, pentsatu delako kasu 
honetan ez dagoela penalki garrantzitsua den gelditasunik; izan ere, 
egindako eraispen-eskaera ez izapidetzean, prozedura-araudiak 
arautzen dituen administrazio-ilegaltasunak konpontzeko 
mekanismoetara jotzea izango zen bidezkoa.

4. Edonola ere, udal-lizentziarik gabeko obren hirigintza-legezkotasuna 
berrezartzeko udalaren esku-hartzea eskatzeko kexagileak aurkeztu zituen 
salaketei dagokienez, ez da jaso Erriberagoitiko Udalaren erantzunik.

Kexa hau ikusita, haren planteamendua eta udalak igorritako informazioa 
aztertu ondoren, Arartekoari egokia iruditzen zaio honako gogoeta hauek 
helaraztea:

Gogoetak

1. Kasu honetan, bi idazkiei ez erantzutea izan da erreklamazioaren arrazoia. 
Idazki horien bidez, kexagileak salatu du Pobesko X. poligonoko XXX. 
zenbakiko katastro-lurzatian bi garaje eraikitzeko egindako obrak oraindik ez 
datozela bat hirigintza-legezkotasunarekin.

Salaketa-idazkiei, zehazki, 2011ko otsailaren 1eko aurrekarietan 
aipatutakoari, dagokienez, ez da jaso Erriberagoitiko Udalaren ondorengo 
erantzunik.

2. Kasu honetan, gogorarazi behar da herri-administrazioek jarduketa 
administratiboak sustatzeko eskubideak erabiltzean aurkezten zaizkien idazki 
guztiei erantzuteko betebeharra dutela. Eskaera horiek administrazioaren 
esku dagoen informazioa eskuratzeko edo salaketak jartzeko aurkez 
daitezke, hirigintza-legezkotasunaren aldeko ekintza publikoa bultzatzeko.
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Erriberagoitiko Udalak, bere erantzunean, obrak legeztatzeko ondoren egin 
diren jarduketak aipatu ditu (azkena 2016ko irailaren 9koa da), baina ez da 
jaso udal-administrazioak kasu honetan legezkotasuna berrezartzeko 
hirigintza-diziplinako espedientea behin-betiko bukatzeko egin duen 
ondorengo jarduketarik.

Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, 204. 
artikuluan, ezartzen du udalak arduratuko direla hirigintzako legezkotasuna 
betetzea zaintzeaz. Zehatz-mehatz, titulu horretan arautzen diren ahalez 
baliatzeari ezingo zaio uko egin. Horretarako, agintari eta funtzionarioak 
behartuta daude ahal horietaz baliatzeko ezarritako prozedurak hastera eta 
izapideak egitera, kasu bakoitzerako aurreikusitako epearen barruan.

Ildo horretan, agerian jarri behar da ikuskatzeko, hirigintzako legezkotasuna 
babesteko, urratutako ordena berrezartzeko eta arau-hausteak zigortzeko 
administrazio-ahalen egikaritzea xedaezina eta ukaezina dela.

3. Arartekoaren iritziz, kexagilearen idazkiak hirigintza-antolamendua 
berrezartzeko aurkeztu den eskaeratzat edo salaketatzat jo behar dira, ahal 
publiko horien erabilera okerraren aurrean egindakotzat.

Hirigintzaren arloko salaketa batek, gai horren inguruan dagoen ekintza 
publikoa erabiliz, administrazio-espedientea bideratzea ekarri behar du, 
hirigintza legedian eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutako arauei jarraikiz.

Ildo horretan, salatutako kontuak ebaluatu ondoren, hirigintza-diziplinari 
dagokion espedientea irekitzeko aukera aztertu behar du organo eskudunak, 
edo, bestela, eskatzailearen nahia ez onartuz edo nahi hori ezesten duen 
ebazpena emanez amaitu.

Nolanahi ere, interesdun aldeei udalaren esku-hartzea artxibatu egin dela 
jakinarazteko betebeharra dakar ekintza publikoa gauzatzeak, kasu 
bakoitzari dagozkion ekintzak eta ebazpenak erabiltzeko.

Adierazi beharra dago hirigintza-antolamendua berrezartzeko lanak 
betearazteko prozedura lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legeak 224. artikuluan aurreikusitakoa dela.

Beste kontu bat da, baina osagarria, dagokion zigortzeko espedientea 
hastea, legerian jasotako preskripzio-epeari jarraikiz.

Gauzak horrela, Arartekoak azpimarratu nahi du udalak kexagilearen idazkiei 
lehenbailehen erantzun behar direla, egindako eskaeran eta aipatutako 
hirigintza-legerian xedatutako moduan.
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Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu 
eta arautzekoak— 11 b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, honako gomendio 
hau ematen dugu:

GOMENDIOA

Arartekoak Erriberagoitiko Udalari gomendatzen dio, lurzoruari eta hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 224. artikulua betez, dagokien izapidea 
eman diezaiela kexagileak hirigintza-lizentziarik gabeko obrei dagokienez hirigintza-
legezkotasuna berrezartzeko aurkeztu zituen salaketa-idazkiei.

Era berean, Erriberagoitiko Udalak hirigintza-diziplinako espedienteen ondorioz 
egiten diren jarduketen emaitza jakinarazi beharko die salatzaileei, interesduntzat jo 
ditzatela eskatu baitute.


