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Aurrekariak 
 
1. Erakunde honengana jo duen pertsonari berriro bizilekua hartzeko eskubidea 

aitortu zioten Barakaldon egindako hirigintza-jarduera baten eragina jasan zuen 
etxebizitza bateko legezko biztanlea baitzen, baina eskubide hori erabiltzeko 
zailtasunak dituela jakinarazi nahi izan digu. 

 
 Aurkeztu digun erreklamazioan azaldu digu (…) kaleko (..) zenbakian bizi zela, 

eta berriro bizilekua emango zitzaiola bermatzeko hitzarmena egin ondoren 
etxea utzi zuela 2003an. Harrezkero Barakaldoko etxe aurrefabrikatu batean 
bizi da behin-behinean. Familia gehienei dagoeneko eman zaie beste bizileku 
bat, baina kexaren sustatzailearen kasuan, behintzat, oraindik ez da halakorik 
gertatu. Udalak etxe aurrefabrikatu guztiak kentzeko agindu dio enpresari, 
nahiz eta erreklamatzailea oraindik han bizi den ez diotelako beste bizitokirik 
eman. Bere bizileku berria izan behar zuen etxebizitza oraindik ez diote eman 
desadostasunak daudelako SSU02 La Siebe eta SSU04 Dinamita sektoreen 
udal-aprobetxamenduaren esleipendun enpresarekin. Erreklamazioan azaltzen 
duenez, egokitu zaion etxebizitza amaituta dago eta emateke dagoen bakarra 
da. Hala ere, enpresa konkurtso-prozeduran dago, beraz, haren finantza-
egoeraren ondorioz ezin izan da etxebizitza adostutako baldintzetan eman. 

 
 Etxebizitza emateko atzerapen horren aurrean erreklamatzaileak uste du 

Barakaldoko Udalari dagokiola berriro bizilekua emango zaiola bermatzea, 
Udalak onetsitako SSU04 Dinamita sektorearen birzatiketa-proiektuan hala jaso 
baitzen. 

 
 Erreklamatzaileak esan digu 2011ko ekainaren 14an idazki bat igorri ziola 

Barakaldoko Udalari, eta bertan bi eskari egiten zituela: udalak egoeran esku 
hartzeko eta enpresa sustatzaileari berari dagokion etxebizitza emateko 
eskatzeko. Halaber, berriro bizilekua emango dela bermatzeko udalak eskura 
dituen mekanismoak erabiltzeko ere eskatu zuen zeharka. 

 
 Barakaldoko Udalaren erantzunik jaso ez duenez, erreklamatzaileak 

Arartekoarengana jo du kontu honetan esku har dezan. 
 
2. Erreklamazioa bideratzea onartu dugu, beraz, erreklamatzaileak berriro bizilekua 

emango zaiola bermatzeko egin duen eskariari udalak eman dion erantzunaren 
berri emateko eskatu diogu administrazio horri. 

 
 Gure eskariari erantzunez, Barakaldoko Udalak Hirigintza Arloko arduradunak 

hizpide dugun gaiari buruz eta erreklamazioarekin egindako izapideei buruz 
emandako txostena helarazi zigun 2011ko abenduan. 
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 Udalak erreklamatzaileak 2010eko ekainean aurkeztu zuen lehenengo idazkia 

aipatzen du; bertan erreklamatzaileak sustatzaileari etxebizitza bat emateko 
eskatzeko eskaria luzatzen zion udalari, eta berriro bizilekua ematea 
bermatzeko bere esku zegoena egiteko ere eskatzen zion zeharka. Idazki horri 
erantzunez, 2010eko ekainean hirigintza arloko arduradunak idazki bat igorri 
zion enpresa sustatzaileari, eta bertan honakoa esaten zuen: “figurando la 

solicitante entre los residentes afectados por la reparcelación del Sector 

SSU04 Dinamita, le requiero para que en el improrrogable plazo de 8 días 

informe sobre el reconocimiento del derecho de realojo, así como, en su caso, 

sobre las gestiones realizadas y pendientes para su materialización” 
Txostenean jasotakoaren arabera, eskakizun horren aurrean, enpresako 
ordezkari batek hitzez jakinarazi zion udalari beste etxebizitza bat ematen ari 
zirela etxe aurrefabrikatuetan bizi ziren pertsonei. 

 
 Denborak aurrera egin eta arazoa oraindik ere konpondu gabe zegoenez, 

2011ko ekainean erreklamatzaileak berriz eskatu zion udalari esku hartzeko 
berriro bizileku bat emateko prozesua behar bezala gauzatuko zela bermatze 
aldera. Hirigintza arloak berriro eskatu zion enpresa sustatzaileari etxebizitzak 
emateko. Kasu horretan, enpresa sustatzaileak jakinarazi zion hartzekodunen 
borondatezko konkurtsorako epai-adierazpen baten ondorioz mugatuta zituela 
bere ondarearekin egin ahal zituen jarduerak, eta muga horien artean zegoela 
erreklamatzailearentzako aurreikusitako etxebizitza. Horrenbestez, 
erreklamatzaileari etxebizitza aldi baterako eta behin-behinean erabiltzeko 
lagapena egitea proposatu zioten. Erreklamatzaileari, baina, iruditu zitzaion 
etxebizitza behin-behinean uzteak ez zuela berriro bizilekua hartzeko eskubidea 
asetzen eta, beraz, ez zuen proposamena onartu. 

 
 Hirigintza-jarduera honen aurrekariei dagokienez, Barakaldoko Udalak uste du 

berriro bizilekua emateko eskubidea ez dela hala zentzu hertsian, alderdi 
ezberdinen arteko akordioa baizik, nahiz eta birzatiketa-proiektuan sartuta eta 
onartuta egon. Horrek esan nahi du udalak bitartekari lanak egin dituela 
enpresa sustatzaileak etxebizitzak hartzaileen esku jar ditzan, baina uste duela 
izapide hori negozio juridiko pribatua dela. Bestalde, uste du etxebizitza 
kargarik gabe eman ezean, kontuak ez diola berriro bizilekua hartzeko 
eskubideari eragiten, alderdien artean finkatutako salerosketa-kontratuari 
baizik. 

 
 Hitz batez, udalak jakinarazi digu erreklamatzaileak eskatuta enpresa 

sustatzailearen aurrean egin dituen kudeaketek ez dutela orain arte fruiturik 
izan, etxebizitza ez baita birzatiketa-proiektuan aurreikusitako baldintzetan 
eman. Nolanahi ere, udalak ez die beren-beregi erantzun erreklamatzaileak 
enpresa sustatzaileari eskaria egiteko eta, zeharka, udalak esku hartzeko 
egindako eskariei. 

 
3. Informazio hori erreklamatzaileari helarazi diogu, baina errepikatu egin digu 

Barakaldoko Udalak bere eskariaren inguruan erantzunik eta ebazpenik eman ez 



 

 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

duelako kexa. Erreklamatzaileak uste du posible dela udalak esku hartzea 
hasierako hirigintza-jardueran ezarritako hirigintza-eginbeharrak betearazteko. 
Hori defendatzeko aipatzen du udaleko hirigintza-aprobetxamendua 
besterentzeko eta sektore horretako hirigintza kudeatzeko aurreikusitako 
baldintza-agiriak jasotzen zituen balorazio-irizpideetako bat hirigintza-jarduera 
bizkortuko zuten enpresa sustatzailearen eta sektoreko biztanleen arteko 
hitzarmen pribatuak izan zirela. Horrenbestez, uste du hitzarmen horiek 
betetzen ez badira udalak esku hartu behar duela administrazioaren eta lur-
zatiak erosi zituen enpresaren artean sinatutako kontratu-betebeharrak 
administrazio publikoen kontratuei buruzko legedian aurreikusitako baldintzetan 
betetzen direla bermatuko duen eragile gisa.  

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

Oharrak 
 
1. SSU04 Dinamita sektorerako onetsitako hirigintza-jardueren ondorioz berriro 

bizilekua hartzeko eskubidea bermatzeko erreklamatzaileak Barakaldoko Udalari 
planteatu dion eskariari erantzunik eman ez izana da kexa honen arrazoia. 

 
 Erreklamatzaileak eskatzen duena zera da, Barakaldoko Udalak enpresa 

sustatzaileari dagokion etxebizitza emateko eskatuko dion espedientea ireki 
dezala; udalak berriro bizilekua emango dela bermatzeko dituen mekanismoan 
erabil ditzala ere eskatzen du zeharka. 

 
 Barakaldoko Udalak Arartekoari igorritako erantzunean enpresa sustatzaileari 

birzatiketa-proiektuaren ondorioz onartutako eginbeharrak bete ditzan 
eskatzeko udalak egin dituen kudeaketak aipatzen dira. Izan ere, 
erreklamatzailearen idazkiak jaso ondoren, hirigintza-arloko arduradunak 
enpresa sustatzailearengana jo du berriro bizilekua hartzeko eskubidearen 
aitorpenari, egindako kudeaketei eta gauzatzeke dauden izapideei buruzko 
informazioa eskatzeko. 

 
 Baina erreklamatzaileak espedientea hasteko eskatzeko egindako eskariei 

beren-beregi erantzun ez izana eta, bidezko izapidea egin aurretik, eskariaren 
baldintzetan eskudun udal-organoak ebazpenik eman ez izana dira 
erreklamazioa eta gure jarduera hau eragin dituenak. 

 
2. Hasteko, gogorarazi behar dugu administrazio publikoek interesdunek egiten 

dituzten eskari guztiei beren-beregi erantzun behar dietela. 
 
 Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 

30/1992 Legearen 42. artikuluak jasotzen du Administrazio Publiko guztiei 
zuzendutako agindu hori 
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 Arau horren zioen azalpenean honakoa xedatzen da: “el objetivo de esta Ley 

no es dar carácter positivo a la inactividad de la Administración cuando los 

particulares se dirijan a ella. El carácter positivo de la inactividad de la 

Administración es la garantía que se establece cuando no se cumple el 

verdadero objetivo de la Ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta 

expresa de la Administración y, sobre todo, que la obtengan en el plazo 

establecido. El silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un 

instituto jurídico normal, sino la garantía que impida que los derechos de los 

particulares se vacíen de contenido cuando su administración no atiende 

eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha 

organizado.” 
 

 Horrenbestez, udalak behar bezala bideratu behar ditu herritarrek aurkezten 
dituzten idazkiak, ahalik azkarren, bizkorren eta modurik eraginkorrean egin 
ere, kontua behin betiko ebatzi edo espedientea amaitu arte. 

 
 Halaber, erantzun egin behar da ebazteko epea iraungita egon arren, eta 

ebazteko ardura duen organoaren titularraren diziplina-erantzukizuna ere eskatu 
ahal izango da. 

 
 Prozedura-izapideen eta herritarrei emandako erantzunaren bermea Espainiako 

Konstituziotik bertatik dator (103.1 eta 105 artikuluak), eta herritarrek 
administrazio ona izateko duten eskubidearen zati da (eskubide hori Lisboako 
Itunak sartutako Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 41. 
artikuluak taxutzen du). 

 
 Arartekoak behin baino gehiagotan salatu du administrazioren isiltasuna zeinen 

kaltegarria den, izan ere, herritarrak babesgabe uzten ditu ez dutelako 
administrazioak beren eskariaren inguruan duten asmoaren berri eta, beraz, ez 
dute aurrerago eskatutakoaren erantzuna berraztertzeko aukerarik. 

 
 Bidezko instrukzio-tramiteak ez egiteak, bereziki erreklamatzaileak egindako 

eskariari erantzun administratiborik ez emateak, administrazioak ezohiko 
funtzionamendua duela esan nahi du eta Arartekoak hori agerian utzi behar du. 

 
    Gauzak horrela, Arartekoaren azpimarratu egiten du udalak erreklamatzailearen 

idazkiei ahalik eta azkarren erantzun behar diela, egindako eskarian eta kasuari 
dagokion hirigintza-legedian xedatutako baldintzetan.  

 
3. Birzatiketa-proiektuan aitortutako berriro bizilekua ematearen izaera juridikoari 

buruz udalak egindako gogoetei dagokienez, zenbait ohar egin nahi ditugu. 
 
 Berriro bizilekua hartzeko eskubidea hirigintza-jarduera baten ondorioz beren 

ohiko etxebizitzetatik atera behar diren legezko biztanleek araudian jasotako 
baldintzetan beste etxebizitza bat jaso ahal izango dutela bermatzeko sartu zen 
hirigintzari buruzko legedian. 
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 Udal administrazioaren lana da berriro bizilekua hartzeko eskubidearen 
aitorpenaren ondoriozko hirigintza-eginbeharrak betetzen direla bermatzea. 
Horretarako, etxebizitzetako legezko biztanleen zerrenda eta kalteak 
ordaintzeko, berriro bizilekua emateko edo lekuz aldatzeko lortutako akordioen 
zerrenda jaso beharko ditu birzatiketa-proiektuak.  

 
 Barakaldoko Udalak jakinarazi zigunez, erreklamatzailea SSU04 Dinamita 

sektorearen birzatiketak kaltetutako biztanleen artean dago, eta enpresa 
sustatzailearen eta erreklamatzailearen artean lortutako akordioa udal-
administrazioak onetsi du. Eskubide hori birzatiketa-proiektuan sartu izanak 
birzatiketa-akordiorako antolamendu juridikoan aurreikusitako ondore juridiko-
errealak eta ekonomikoak ematen dizkio eginbehar horri. Gauzak horrela, 
ondorio horien artean esleitutako lur-zatiek hirigintza-kargen betearazpenean 
izango duten benetako eragina aurreikusten du  Hirigintzaren Kudeaketarako 
Araudiaren 122. artikuluak.  

 
 Birzatiketa-proiektua gure erkidegoan berriro bizilekua ematea arautzen duen 

egungo araudia, hots, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legea baino lehen egin bazen ere, komenigarria da azalpen moduan 
baino ez bada ere bigarren xedapen gehigarria aipatzea, legea indarrean sartu 
ondoren hasieran onartu diren birzatiketa-proiektuetan aplikagarria baita. 
Proiektu horiek proposatutako konpromisoak beteko direla bermatzen duten 
berriro bizilekua emateko hitzarmenak jaso behar dituzte (jabetza erregistroan 
idatziz jasotzea edo etxebizitzen gutxi gorabeherako balioagatiko bankuko 
abala). 

 
 Kaltetuentzako etxebizitzak birzatiketan adostutako baldintzetan eta edukitze-

erregimenean eman beharko dira, eta ezingo da baimendu alde bakar batek 
hirigintza-jardueraren ondoriozkoak ez diren obligazioek zergapetutako 
etxebizitzarik lagatzerik. 

 
 Konkurtso-prozeduran sartuta dagoen enpresa sustatzaileak une honetan bizi 

duen egoera ekonomiko eta juridikoaren konplexutasuna alde batera utzi gabe, 
Barakaldoko Udalak bere esku dituen medio guztiak erabili beharko lituzke 
SSU02 La Siebe eta SSU04 Dinamita sektoreetako birzatiketa-proiektuan 
aitortutako eskubideak argitzeko eta gauzatzeko, bereziki emateke dauden 
bizilekuei dagokienez, izan ere, ezin dugu ahaztu urbanizazio-kargak direla, eta 
horien erantzule direla zatiketaren ondorioz sortutako lur-zatiak.  

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 

Legeak −erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan ezarritakoaren 
arabera: 
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Enpresa sustatzaileari antolamendu juridikoan zein hirigintzako legedian 
xedatutako baldintzetan zor zaion etxebizitza emateko eskatzeko 
erreklamatzaileak tokiko administrazio horri egin dizkion eskariak berariaz ebatz 
ditzan     
 


