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Arartekoaren 2013ko apirilaren 18ko ebazpena. Horren bidez, Erandioko Udalari 
gomendatzen zaio lurzoru ez urbanizagarrian egindako obren udalaren kontrola 
eskatzeko aurkeztutako salaketak izapidetu ditzan. 
 
 

Aurrekariak 
 
Pertsona batek Erandioko Udalaren jarduera helarazi digu 2006az geroztik (...)ko 
(..). zenbakian kokatutako x. poligonoko y. lurzatian egindako obren eta erabileren 
hirigintza kontrola dela-eta.  
 
Erreklamatzaileak hainbat salaketa aurkeztu ditu Erandioko Udalean udalaren esku-
hartzea eskatuz teilapea eta lurzati-itxitura ilegalki eraiki izanagatik eta lurzoru ez 
urbanizagarrian kokatutako lur hori hondakindegi edota biltegi gisa erabiltzeagatik. 
 
Bere salaketari erantzunez, Erandioko Udalak 2010eko irailaren 24ko 2165/2010 
Dekretua eman zuen. Horren bidez, sustatzaileari jakinarazi zitzaion eraikuntza eta 
itxitura obrek ez zutela lizentziarik eta legaliza zitzan eskatu zitzaion.  
 
Erreklamatzaileak azaltzen duenez, denbora ugari igaro bada ere eta udalak jarduerak 
bideratu dituen arren, oraindik ez da lortu erabateko hirigintza legezkotasuna lurzati 
horretan. 
 
Kontu horren inguruan, Arartekoak lehen kexa bat izapidetu zuen lurra hirigintza 
legezkotasunera egokituko zela bermatzeko erreklamatzailearen eskaerei erantzunik 
eman ez izanagatik (2327/2011/23). Erreklamazio horri erantzunez, Erandioko 
Udalak hirigintza diziplinako espedientearen egoeraren berri eman zigun, irailaren 
24ko 2165/2010 Dekretuaren betetzeari dagokionez. Horrela bada, sustatzaileak 
hilabeteko epean lurzatian zegoen teilapea botatzeko konpromisoa hartu zuela 
helarazi zigun. Epe hori pasa ostean udalak ikuskapen bisitaldi bat egin behar zuen 
eraispena gauzatu ote zen egiaztatzeko. 
 
Finkatutako epea igarota, erreklamatzaileak berriro ere adierazi zigun ez zela 
hirigintza legezkotasuna bete. Halaber, bere erreklamazioak salatutako hiru kontu 
barne hartzen zituela eta udalaren erantzuna behar zutela aipatu zigun; 
hondakindegi/egur-biltegi gisa erabiltzea kopuru neurrigabean erabilera 
pertsonalerako, ezkutuko teilapea eraikitzea eta ezkutukoa ere den itxitura ezartzea.  
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Bigarren jakinarazpen batean Erandioko Udalak uztailaren 6ko 1145/2012 Dekretua 
bidali zigun. Horren bidez lurrean ezarritako itxitura bota eta kentzea agintzen zen 
zegokion lizentziarik ez edukitzeagatik eta aurreko dekretuaren babesean legalizazioa 
eskatu ez izanagatik. 
 
Nolanahi ere, erreklamatzaileak berriro ere erakunde honetara jo zuen aipatutako 
udal ebazpenetan xedatutako epeen barnean erabakiak burutu ez zirela salatzeko. 
 
Kontu horri dagokionez, Ararteko erakundeak Erandioko Udalera jo du behin baino 
gehiagotan eta erreklamatzaileak egindako eskaerak hirigintzako legerian ezarritako 
terminoetan erantzuteko beharraren inguruan dituen legezko betebeharrak gogora 
ekarri dizkio (2012ko martxoaren 6ko eta 2012ko abuztuaren 22ko idazkiak 
aipatzen ditugu). Horren ondoren, ez erreklamatzaileak ez Arartekoak ez dituzte 
horren inguruko ondorengo udal-jardueren berri izan. 
 
Bestalde, erreklamatzaileak hirigintza legezkotasuna berrezartze aldera aurkeztutako 
salaketei erantzuna emateko beharra azpimarratu du. 2013ko martxoaren 25eko 
azken jakinarazpenean, berriro ere nabarmentzen du Erandioko Udalak obren 
sustatzaileari eskatu behar diola deskribatutako kontuak bete ditzan. 
 
Erreklamazioan deskribatutako kontuak eta administrazio horrek bidalitako 
jakinarazpenak baloratu ondoren, erakunde honek kexa-espediente horren 
inguruan atera dituen ondorioak helarazi nahi dizkizu. 
 

Gogoetak 
 
1. Erreklamazioak hirigintza legezkotasunaren kontrako obra eta erabileren 

inguruan erreklamatzaileak aurkeztutako salaketei erantzunik eman ez zaiola 
azaltzen du. 

 
 Ararteko erakundeak aldez aurretik ere kontu horri lotuta esku hartu du eta 

zenbait jakinarazpen bidali izan ditu. Horien bidez, mahai gainean jarri genuen 
Erandioko Udalak aurkeztutako erreklamazioaren izapidetzearekin aurrera 
jarraitu behar zuela egindako obrak eta horien amaiera egiaztatu zezaten.  

 
 Udalak egokitzat jo du sustatzaileari bitan eskatzea teilapeko eta lurzatia 

ixteko obren legezkotasuna berrezar dezan. Halaber, 2012ko ekaineko 
txostenean jakinarazi digunez lurzatiko titularrari eskatu dio segurtasun eta 
osasungarritasun baldintza egokietan mantendu dezan. Hala ere, erakunde 
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honetan jaso dugun informazioari jarraiki, ez da jaso espedientea behin betiko 
amaitu denik eta hori guztia erreklamatzaileari jakinarazi zaionik dagozkion 
ondorioak izan ditzan. 

 
2.   Aurrekarietan azaldutako agirien babesean, Erandioko Udalean azpimarratu 

behar dugu udal administrazio horrek, ezin utzizko izaerarekin, hirigintza 
legezkotasuna babesteko eskumenak erabili behar dituela eraisteko eta 
lurzorua jatorrizko egoerara itzultzeko (horrela bada ezingo baitira ezkutuko 
eraikuntzaren hondakinak onartu) agindua betetze aldera.  

 
 Berrezartzeko agindu horiek izaera betearazlea dute, hau da, administrazio bidean 

sinatu ondoren, justifikaziorik gabe ez betetzeak administrazioari aukera 
eskaintzen dio bestelako neurriak hartzeko. 

 
 Udal administrazioak dituen mekanismoen artean salaketa hertsatzaileak daude 

-aipatutako legearen 220. artikulua- eraisteko eta lurzorua jatorrizko egoerara 
itzultzeko agindua guztiz betetzen dela bermatzera zuzenduak. 

 
 Udal ebazpenen indar egoera horren aurrean, salaketa hertsatzaileak saiheste 

aldera, berraztertzeko agindua betetzea besterik ez dago. 
 
 Itxitura botatzeko agindua betetzea ezin da lotuta egon lurzatiko beste itxitura 

proiektu baten aurkezpenarekin. Ondorengo lizentzia eskaera hirigintza 
lizentziak emateko ezarritako prozeduraren arabera izapidetu behar da, betiere 
egin aurretik, hirigintza legezkotasuneko xedapenen barnean. Era berean, 
aipatzekoa da agindua burutzearen etetea administrazio egintzetarako legerian 
xedatutakoaren arabera bakarrik ebatz daitekeela. 

 
3.  Azkenik, Erandioko Udalak aipatu zuen lurraren titularrari idazki bat bidali diola 

lurzorua segurtasun, osasun eta apaintasun publikoko baldintza egokietan 
manten dezan eskatuz Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 199. artikuluan xedatutakoaren arabera.  

 
 Arartekoetan aurreko egoeratan adierazi duenez, xedapen horren arabera, 

zehazki 2/2006 Legearen 203. artikuluaren araberako 199.3. artikuluari 
jarraiki, toki administrazioen betebeharra da dagozkion betearazpen aginduak 
ematea; hauen bidez, lur eremuen eta eraikuntzen jabeei horiek segurtasun, 
osasungarritasun eta apaingarri publikoko baldintza egokietan mantentzeko 
betebeharra ezartzen zaie.  
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 Burutzapen aginduak, hirigintza legerian xedatutako prozeduraren arabera 

ezarrita, betearazleak dira, beraz, justifikaziorik gabe ez betetzeak aukera 
ematen dio administrazioari neurri egokiak hartzeko betetzen dela bermatzeko 
(betearazte subsidiarioa, isun hertsatzaileak, etab.). 

 
4.  Gai horri dagokionez, erreklamatzaileak erantzunik egon ez dela adierazi digula 

aintzat hartuta, gogora ekarri behar dugu herri-administrazioek berariazko 
erantzuna eman behar dietela herritarrengandik jasotzen dituzten eskaera 
guztiei. 

 
 
Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 
arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarri duenarekin bat etorriz, honako gomendio hau 
egin dugu. 
 

Gomendioa 
 
Oraindik egin izan ez balu, egindako salaketa-idazkiei erantzuna eman diezaien eta 
itxitura kentzeko agintzen duten aipatutako udal-ebazpenen babesean jardun 
dezan.  
 
Halaber, udalak teilapea eta itxitura dituen lurra hasierako egoerara itzultzeko eta 
materialen gordailua kentzeko beharrezkoak diren neurriak hartu behar ditu. 
 
Kasu honetan, itxituraren legalizazioari dagokionez, udalak 2/2006 Legearen 221. 
artikuluan xedatutako moduan eta epeetan aurkeztu diren aldaketak legalizatzeko 
ezarritako zehaztapenak jarraitu beharko ditu. 
 
 
 
 

 
 


