
 

 
 

 

 

Arartekoaren 2014R-311-14 Ebazpena, 2014ko uztailaren 17koa. Horren bidez, 

Zaldibiako Udalari gomendatzen zaio hirigintza hitzarmenean itundutakoa betetzeko 

kexagileak egin duen eskaerari behar bezalako erantzuna eman diezaion 

 

 

Aurrekariak 

 

1. XXX arduradunak erakunde honetara jo du, 2007ko maiatzaren 29an Zaldibiako 

XXX eta Zaldibiako Udalaren artean sinatutako hirigintza hitzarmena bete ez 

dela adierazteko. 

 

Udal hirigunea zaharberritzeko lanen barnean bide bat urbanizatzeko helburua 

duen hirigintza hitzarmen horrek bi alderdietarako betebeharrak ezarri zituen. 

Besteak beste, hitzarmenak Donostiako Apezpikutzak bere jabetzako 152 m2-

ko lurzatia laga behar zuela ezarri zuen, Fede Santuaren kaleko urbanizazio 

proiektuan ezarritako obrak egikaritzeko. Halaber, XXX eraikin bat eraisteko 

baimena gehitu zen, karrerape hori mugakide duen pilotalekua estaltzeko lana 

gauzatu ahal izateko. Obra horiek Zaldibiako Udalaren kontura egikaritu behar 

ziren.  

 

Hitzarmenak ezartzen zuen, horren truke, Zaldibiako Udalak 200 m2 inguruko 

lokal bat eman behar ziola Zaldibiako XXX lbarguren-Azpin. Era berean, XXX 

onurarako mantentze-lan batzuk egin eta ordaintzeko konpromisoa hartu zuen. 

 

Fede Santuaren kaleko, Mendiondoko eta Kapaindegiko urbanizazio proiektuari 

zegozkion obrak 2008an egikaritu ziren. Horretarako, Zaldibiako XXX bere 

jabetzako lurzati batzuk okupatzeko baimena eman zuen, benetan erabilera 

publikorako laga zirenak. 

 

Hala ere, kexagileak adierazi du unera arte Zaldibiako Udalak ez dituela bete 

hitzarmenaren bidez bere gain hartutako betebeharrak. 

 

Horretarako, hainbat idazkiren bidez Udalari eskatu dio hitzarmenean aipatutako 

kontraprestazioak betetzeko behar diren neurriak hartzeko. 

 

Erreklamazio horri erantzuteko, Zaldibiako Udalak udal idazkariaren txostena 

bidali dio. Horren arabera, hitzarmenaren klausulak interpretatuta, uste du 

hitzarmenean adierazitako ekintzak ez daudela elkarri lotuta. Udalak urbanizazio 

obrak egikaritzeko gaitasun ekonomikoa baino ez du izan. Horregatik, kasu 

horretan erabilera-lagapena hainbat obra egikarituz konpentsatzen zen. Baina 

XXX eraispena ez zegoen lehenengo helburu horren barnean. Hori dela eta, uste 

du ez dagoela XXX eraisteko konpromisorik, eta, horrenbestez, ez da inolako 

lokalik eman behar. 
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XXX uste du erantzun horrek hirigintza hitzarmenaren alde bakarreko ez-

betetzea dakarrela. Halaber, uste du XXX trukearen xede zen lurzatia 

dagoeneko laga duela, inolako kontraprestaziorik lortu gabe. 

 

2. Erreklamazioa izapidetzeko onartu ondoren, Zaldibiako Udalera jo dugu, 

aipatutako hirigintza hitzarmenari buruzko informazioa, nork bere gain 

hartutako betebeharren balorazio ekonomikoa, betetze-maila eta hitzarmena 

osorik ez betetzea eragin duten arrazoiak eskatzeko. 

 

Zaldibiako Udalak honako hau adierazten duen txostena bidali digu: 

 

“Lehenik eta behin esan behar da eskatzen diren dokumentu denak ez 

ditugula balioespen ekonomikorik egin ez zelako. 

 

Bestalde, udalak izapidetu zituen espedienteak aztertu ondoren 

idazkariak txostena egin zuen, horregatik, txostena bidaltzen dizuet 

proiektuarekin batera aztertu ezazuen eta beste dokumenturen bat ikusi 

nahi izanez gaia hobeto baloratzeko eskatu eta bidaliko ditugu.” 

 

Era berean, erreklamazioan aipatutako txosten juridikoaren eta Fede 

Santuaren kaleko urbanizazio proiektuaren kopiak erantsi ditu.  

 

Aurrekariak eta administrazio horrek bidalitako informazioa ikusita, egokitzat 

jo dugu ebazpen hau egitea, honako gogoeta hauek oinarri hartuta: 

 

 

Gogoetak  

 

1. Erakunde honen esku-hartzearen helburu nagusia 2007ko maiatzean alderdien 

artean sinatutako hirigintza hitzarmeneko betebeharrak benetan gauzatzeko 

aurkeztu den erreklamazioari Udalak eman dion erantzuna aztertzea da. 

 

Udalaren erantzunak udal idazkariak egindako txosten juridikoan aipatutako 

irizpidea adierazi du berriro. Hitzarmenaren izaera lotuago dago ondareari 

hirigintzari baino. Txostenak ondorioztatu du hitzarmenean aipatutako 

ekintzak (kalea urbanizatzea eta espazio publiko bat prestatzea) ez daudela 

elkarri lotuta. Udalak urbanizazio obrak egikaritzeko gaitasun ekonomikoa baino 

ez du izan, eta hori hainbat obra egikarituz konpentsatu du. Baina XXX 

eraispena ez zegoen lehenengo helburu horren barnean. Horregatik, gainerako 

eskakizunak bete beharko dira, espazio publikoa (pilotalekua estaltzea eta XXX 

eraistea) prestatzen denean. Unera arte ez dago XXX eraisteko konpromisorik, 

eta, horrenbestez, ez da inolako lokalik eman behar. 

 

2.  Oro har adieraz dezakegu hirigintza hitzarmenak azaletik administrazioen eta 

pertsona fisikoen edo juridikoen arteko administrazio kontratuak edo 

akordioak direla. Hirigintza hitzarmentzat jotzen dira, akordioak hirigintza 

eremuari (bai plangintza bai hirigintza kudeaketaren bidezko egikaritzapena) 
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lotutako jarduketei buruzkoak direnean. Hitzarmenak ohikoak izan daitezke, 

araudian adierazita badaude, baita ohiz kanpokoak ere, beren-beregi araututa 

ez badaude. Ohiz kanpoko hirigintza hitzarmenen multzoan erreklamazio 

honetan adierazitako kasua bezalakoak daude: administrazioa obrak 

egikaritzeaz arduratzen da, eta partikularrek lurzati batzuk laga behar dituzte. 

Kasu horiek sinatzaileen arteko kontratuzko administrazio izaera daukate eta, 

horiek arautzeko, kontratatzeko arau orokorrak hartu behar dira kontuan. 

 

 Beren ondorioen barnean, hitzarmenek alderdiak behartzen dituzte beren gain 

hartzen dituzten kontraprestazioak egitera ez helburu gisa, kontratu moduan 

baizik. Jurisprudentziak adierazi du hitzarmenek alderdiak lotzen dituztela, 

Kode Zibileko 1256. artikuluaren eta hurrengoen arabera. Horrela, 

hitzarmenen ez-betetzea ezin da Administrazioaren borondatearen mende 

egon eta, era berean, ezin dira alde bakar batetik ez bete. 

 

 Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak 2003ko otsailaren 6ko 

epaian (RJCA 2003\761) honako hau adierazi du: “hitzarmenak 

Administrazioaren eta partikularren arteko ekintza itunduko tresnak dira, 

erakunde publikoei hirigintza jarduketa eraginkorra, helburu zehatzen lorpena 

eta interes orokorrerako jarduketa onuragarrien benetako egikaritzapena 

bermatzen dizkietenak; haien helburua hirigintza arloko lege erabakiak 

osatzea da, plangintzak ukitutako alderdien arteko ituna ahalbidetuta eta 

hirigintza jarduketa zehatz batek sor ditzakeen desadostasun aldeak eta 

oztopoak kenduta. Ikuspegi horretatik, hirigintza hitzarmenak hiru motatakoak 

izan daitezke: plangintzakoak, haien helburua indarreko plangintza berrikusi 

edo aldatzea bada, partikularraren prestazioen truke; egikaritzapenekoak, 

hitzarmena hirigintza plangintzaren fasean aurretik onetsitako plangintza bat 

kudeatzeko edo egikaritzeko egiten bada; eta desjabetzekoak, nahitaez 

desjabetzeko prozedura bat bideratzen den bitartean egiten badira. 

 

 Bestela, gure kasurako garrantzitsua denez, beharrezkoa da honako hau 

gogoraraztea: hirigintza hitzarmenek horiek ituntzen dituzten alderdiak lotzen 

dituzte, Kode Zibilak adierazi bezala, horietan nahiko argi agertzen badira 

hartutako erabakiak. Beraz, hitzarmenen bidez partikularrek beren gain 

hartzen dituzten prestazioak, indarreko legeek edo planek eskatutako 

prestazioekin bat datozen neurrian, zuzenean eska daitezke, arau horietan 

xedatutakoaren arabera (Auzitegi Gorenaren 1994ko otsailaren 15eko Epaia [ 

RJ 1994, 1448])”.  

 

 Horrez gain, administrazioen eta administratuen arteko harremanak eraentzen 

dituzten zuzenbidearen printzipio orokorrek (adibidez, bidezko konfiantzaren 

printzipioa eta fede onaren printzipioa), administrazio hitzarmenetan modu 

baliozkoan gauzatutako klausulak ez-betetzearen ondorioz, partikularrak beren 

bidezko iguripenetan kaltetuak izatea eragozteko balio dute. 

 

 Kasu honetan, hirigintza hitzarmen baten bidez bi alderdiek Fede Santuaren 

kaleko, Mendiondoko eta Kapaindegiko urbanizazio proiektuan adierazitako 
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obrak egikaritzen laguntzea erabaki dute. Halaber, hitzarmenak hirigunean 

hirigintza hobetzeko jarduketak egiteko interes publikoa agertzen zuen. 

Horretarako, XXX jabetzako lurzati batzuen erabilera-lagapena eskatzen zen. 

Erabilera publikoaren lagapenaren kontraprestazio gisa, Udalak 200 m2-ko lokal 

bat emateko konpromisoa eta pilotalekua estaltzeko eta XXX eraisteko 

proiektua egikaritzeko konpromisoa hartu zituen. Horrez gain, XXX onurarako 

mantentze-lan batzuk egiteko konpromisoa hartu zuen. 

 

 Kexagileak adierazi du kalea urbanizatzeko lurzatia dagoeneko laga duela, unera 

arte inolako kontraprestaziorik lortu gabe. Kontrapartidak betetzeko 

errekerimenduan, Udalak txosten bat bidali du, eta horretan ez-betetzea 

aitortu du. Horretarako, pilotalekua estaltzeko gaitasun ekonomikorik ez 

dagoela azaldu du. Nolanahi ere, XXX hobetzeko obra batzuk, lurzatiaren 

lagapena konpentsatuko dutenak, egingo dituela adierazi du. 

 

 Komenigarria da honako hau adieraztea: bi jarduketa ezberdin ekarri arren, 

hirigintza hitzarmen hori kontratuzko dokumentu bakarra da, eta klausuletan 

ez ditu modu bereizian ezarri jarduketa bakoitza eta horri lotutako 

kontraprestazioak, hau da, jarduketa bakoitzaren eskubideak eta 

betebeharrak. 

 

 Adierazi behar da, edozein itun edo baldintza aldatzeko, hori itundu duten 

alderdien gogoa behar dela. 

 

 Horri lotuta, Zaldibiako Udalak ezin ditu alde bakar batetik ez bete 

hitzarmenaren konpromisoak, adibidez, lokala emateko konpromisoa. 

 

 Horregatik, Udalak baliabideak ezarri behar ditu, hirigintza hitzarmenean 

aipatutako konpromisoak betetzeko. 

 

 Zehaztapenetako baten bat bete ezin badu, ezintasun hori teknikoki 

justifikatu, bidezko administrazio prozeduraren bidez hitzarmena berrikusi, eta 

sortutako kalte-galerak behar bezala ordaindu beharko ditu. 

 

 Nolanahi ere, Administrazioak modu baliozkoan gauzatutako hitzarmenak bete 

ezean, kontratuaren beste alderdiak bete ez dena erreklamatzeko ekintza 

erabil dezake, eta prestazioak betetzeko edo kontratua bertan behera uzteko 

eskatu ahalko du. Kasu horietan, bete ezin diren aldeak  kalte-galerak 

ordainduz konpentsatu ohi dira. 

 

 

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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GOMENDIOA 

 

Zaldibiako Udalari egina, hirigintza hitzarmenean itundutakoa betetzeko kexagileak 

egin duen eskaerari behar bezalako erantzuna emateko. 

 

 

 

 


