
Arartekoaren ebazpena, 2012ko uztailaren 16koa. Honen bidez, amaitutzat ematen 

dugu Karrantzako Udalak berraztertzeko errekurtso bati erantzun ez diolako 

aurkeztutako kexaren inguruan egin dugun esku-hartzea. 

 

 

Aurrekariak 

 

 

1. Pertsona batek Arartekora jo du, hirigintzako lizentzia bat ukatu ziotela-eta 

aurkeztu zuen administrazio-errekurtsoaren erantzunik ez zuela jaso salatzeko. 

 

 Erreklamatzaileak, bere erreklamazioan azaltzen duenaren arabera, bere 

jabetzako lurzati bat ixteko baimena eskatu zuen. Karrantzako Udalak, 

aparejadorearen aurkako txostena ikusirik, ukatu egin zuen eskaera, uztailaren 

29ko 204/2010 Alkatetza dekretuaren bidez, eskatutako itxitura erabilera 

publikoko lurzoru batetik igarotzen zela iritzita.  

 

 Erreklamatzaileak, ezezko horrekin ados ez zegoela eta, 2010eko irailaren 22an 

administrazio-errekurtso bat aurkeztu zuen ezespen horren aurka. Errekurtso 

horretan argudiatzen zuen itxitura jarri asmo zuen lurzatia pribatua zela. Edonola 

ere, adierazi zuen bere jabetzak bide publiko batekin muga egiten zuela. Hori 

dela eta, aipatutako idazkian zera eskatzen zuen: udalak bidearen zabalera 

mugatu zezala eta itxiera baimendu zezala, aplikatu beharreko araudian 

ezarritako eran. 

 

2.  Erreklamazio hori zegokion bezala izapidetzeko, 2011ko martxoaren 13an 

bidalitako idazkiaren bidez, Karrantzako Udalari eskatu genion bidal zezala 

erreklamazio hori aztertzeko beharrezko informazioa eta dokumentazioa. Zehazki, 

berraztertzeko errekurtsoari emandako erantzunari buruzko informazioa eskatu 

genion, bai eta lurzati pribatua itxi ahal izateko bide publikoak izan beharreko 

zabaleraren mugari buruz emandako erantzunari buruzkoa. 

 

 Gure informazio eskaeraren erantzunik ez genuenez jaso, 2011ko maiatzaren 

11n errekerimendu bat bidali genion. Informazioa bidaltzeko aurreikusitako epea 

ondo igaro zelarik, berriro egin genuen eskaera, 2012ko ekainaren 4ko 

ohartarazpenaren bidez. 

 

3. Nahiz eta lehenengo eskabidetik gaur arte 15 hilabete baino gehiago igaro diren, 

Karrantzako Udalak ez du bete gure eskabideari erantzun formala bidaltzeko 

duen betebeharra. 
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Hori guztia kontuan izanik, gure epaitze-parametroekin bat etorriz eta daukagun 

informazioa kontuan izanik, ondoko gogoetak jakinarazten dizkizut: 

 

 

Oharbideak 

 

 

1. Erreklamazio horren xedea zen aztertzea zergatik ez zion erantzun Karrantzako 

Udalak lurzati baten gainean itxitura bat egiteko lizentzia ezetsi izanaren aurka 

aurkeztutako errekurtsoari. Eskaera horretan, erreklamatzaileak eskatzen zuen 

argi ziezaiotela bere lurzatiarekin muga egiten duen bide publikoaren zabalerak 

zer muga duen. 

 

 Erakunde honek erreklamazio horren inguruan duen informazio urrian lehen 

adierazi bezala Karrantzako Udalak ez baitu laguntzarik eman , ez dira ageri ez 

administrazio-errekurtsoari emandako erantzuna eta ez eskatutako argibideari 

erantzuteko Udalak egindako jarduketak. 

 

2. Abiaburu gisa, gogoratu behar dugu interesdunek egiten dizkieten eskaera 

guztiei berariaz erantzun behar dietela herri-administrazioek. Horrela, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. artikuluak berariaz jasotzen du 

herri-administrazio guztiei zuzendutako agindu hori. 

 

 Esan behar dugu, ebazteko epea amaitu arren, erantzun beharrak irauten duela, 

eta ebazpena eman behar duen organoaren titularrari diziplinako erantzukizuna 

sortu ahal diola. 

 

 Arartekoak sarritan salatu du administrazioaren isiltasuna oso kaltegarria dela. 

Izan ere, isiltasunak defentsarik gabeko egoeran uzten ditu herritarrak, ez 

baitakite administrazioak zein borondate duen haien eskaerei buruz eta ezin dute 

eskatutakoaren erantzuna berrikusi. 

 

 Azaldutako kasuan, inon ez dago jasota Karrantzako Udalak erantzunik eman 

zionik lizentzia ezetsi izanaren aurka errekurtsoa jartzeko erreklamatzaileak 

2010eko irailean aurkeztu zuen idazkiari, eta itxitura egiteko baimena eskatzen 

du, betiere udal bidearen zabalera errespetatuta. 
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 Oro har, berriro ere adierazi behar dugu herritarren erreklamazioei erantzun 

formalik ez ematea administrazioen funtzionamendu txarra dela eta Arartekoak 

salatu egin behar duela. 

 

 Administrazio izapideak eta herritarrentzako egiazko erantzuna egotearen 

bermea Espainiako Konstituziotik beretik dator –103.1 eta 105. artikuluak- eta 

Lisboako Itunak sartutako Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Kartako 

41. artikuluak xedatzen duenez, herritarrek administrazio onerako duten 

eskubidearen baitakoak dira. 

 

 Administrazio ona izateko eskubidearen barruan, planteatutako auziei arrazoizko 

epe batean esanbidez erantzuteko betebeharra aipa genezake. Horrez gain, 

administrazioak idazkiak jaso dituela jakinarazi behar die pertsonei, eta, hala 

badagokio, zergatik berandutu den azaldu. 

 

 Hori dela eta, esan behar dugu Karrantzako Udalak behar bezala izapidetu behar 

dituela biztanleek aurkezten dituzten idazki guztiak, arin, biziki eta 

eraginkortasunez, espedientea behin betiko ebatzi edo amaitu arte. 

 

3. Horrez guztiaz gain, adierazi behar dugu Karrantzako Udala ez zela prest egon 

erakunde honekin lankidetzan aritzeko. Jarduteko modu hori eskatzen diren 

datu, agiri, txosten edo argibide guztiak lehentasuna emanik eta albait lasterren 

emateko legezko betebeharraren aurkakoa da (Ararteko erakundea sortu eta 

arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 23. artikulua). Laburbilduz, 

aurrekarietan azaldu dugunaren arabera, udalak erakunde honekin dituen legezko 

betebeharrak ez ditu bete.  

 

Erreklamazioaren xedea eta aurreko ataletan adierazitako oharbideak ikusita, 

ondoko hauek helarazi behar dizkizuegu: 

 

 

Ondorioak 

 

1. Azaldutako oharbideen argitan, ondorioztatu behar dugu Karrantzako Udalak 

erantzun arrazoitu bat eman behar diola erreklamatzaileak bere lurzatia ixteko 

lizentzia ezetsi izanaren aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoari. 

 

2. Bestalde, salatu behar dugu Karrantzako Udalak ez duela ezein unetan Ararteko 

erakundearekin elkarlanean aritzeko jarrerarik izan, eta, hala, eragotzi egin duela 

Arartekoak, Eusko Legebiltzarreko goi komisario den aldetik, administrazioaren 
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legez kanpoko ekintzak edo ekintza bidegabeak zuzentzen saiatzeko daukan 

betebeharra.  

 

3. Azkenik, azpimarratu behar dugu larria dela udala lankidetzan aritzeko prest 

egon ez izana eta, ondorioz, zioen idazki honetan gure esku-hartzea amaitutzat 

eman behar dugula, eragindakoei mahaigaineratutako kexaren inguruko 

arrazoizko erantzuna eman gabe. 

 


