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Arartekoaren 2017R-169-17 Ebazpena, 2017ko azaroaren 21ekoa; horren bidez, 

Ondarroako Udalari gomendatzen zaio legezkotasunera egokitzeko terraza bat 

baimentzeko baldintzak eta, egokia izatekotan, dagozkion zehapen-espedienteak 

bideratzeko.  

 

 

Aurrekariak 

 

1. (…)ko jabeen-erkidegoak kexa bat aurkeztu zuen erakunde honen aurrean 

Ondarroako Udalak jarduketarik burutzen ez duelako ordenantza arautzaile 

bat ez betetzearen aurrean, hain zuzen ere, ez da betetzen ari terrazak 

espazio publikoan instalatzea eta erabilera publikoko espazio pribatu bat 

okupatzeko baimena arautzen dituen ordenantza.  

 

Jabeen-erkidego kexagileek azaldu dute udalak baimena eman ziola horien 

eraikineko arkupeetan kokatuta dagoen tabernari, 36 m2 okupatzeko, bertan 

8 mahai eta dagozkien aulkiak jartzeko. Beranduago, 4 mahai eta horien 

aulkiak arkupean jartzeko baimena eman zioten, fatxadaren eta zutabeen 

artean 2 metroko espazio librea errespetatzeko betebeharrarekin. 

 

Ondorio horietarako, adierazi dute baimenaren baldintzak ez direla betetzen 

eta azaldu dute hala demostratu dela, jakin dutenez, udaltzaingoak igorritako 

txostenetan. Hala ere, txosten horiek ez dira gauzatu, ez erabilera publikoko 

espazioa okupatzeko baimena errespetarazteko, ezta egokia izatekotan ireki 

beharreko zehapen-espedienteak izapidetzeko ere.  

 

Adierazi dutenaren arabera, horrek mota askotako arazoak sortu dizkie 

bizilagunei, tartean gurpildun aulkiekin edo haur-kotxeekin atarira sartzeko 

oztopoak, etab. Egoera hori udalari jakinarazi diote baina ez da hura 

konpontzeko jarduerarik bideratu, irisgarritasuna babesteko lege arauketaren 

aurreikuspenen aurka (Irisgarritasunaren babesari buruzko abenduaren 4ko 

20/1997 Legean eta apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua, hirigunera, espazio 

publikoetara, eraikinetara eta komunikazio eta informazio sistemetara 

sartzeko baldintzak onartu dituena). 

 

2. Arartekoak, behin kexaren xedea aztertuta, informazioa eskatu zion 

Ondarroako Udalari. Zehazki, informazio hau helarazteko eskatu zen: 

 

- Udaltzaingoak terraza baimenaren baldintzak betetzearen inguruan 

igorritako txostenak. 

- Emandako baimenak. 

- Baimendutako instalazioaren inguruko txosten teknikoak. 

- Izapidetutako edo izapidetze bidean diren zigor espedienteak. 

- Mahaiak jartzeko baimena eman den arkupearen plano bornatua, 

errespetatu beharreko bi metroen distantzia-zehaztasuna barne. 
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3. Ondarroako Udalak gure informazio eskaerari erantzun zion eta honako 

dokumentazioa bidali zigun:  

 

4. Horrekin lotuta, Arartekoak informazioa handitzeko eskatu zuen eta honako 

gogoeta hauek helarazi zituen:  

 

“Aurkeztutako dokumentazioari dagokionez, terraza jartzeko baimena eman 

zuen azken ebazpena 2014ko ekainaren 16koa da. Horrenbestez, arren, 

berrets ezazue egun horretatik aurrera (…)k ez ote duen baimenik izan, edo, 

bestela, helaraz iezazkiguzue dagozkion baimenak; zehazki, bidali gaur egun 

indarrean dagoen baimena, okupatzeko baimena luzatu zuena. 

 

Okupatzeko baimena emateko ebazpenik ezean, eman iezadazu, arren, horri 

buruzko informazioa, erabilera publikoko espazioetan terrazak jartzea 

arautzen duen ordenantzaren 16. artikuluan ezarritakoarekin bat eginez. 

 

Ordenantza eta, hala badagokio, administrazioaren baimenean ezarritako 

baldintzak ez betetzeagatik abiaraz litezkeen zehapen-espedienteei 

dagokienez, arren, berrets ezazu ea zehapen-espedienterik izapidetu den, 

besteak beste, jarraian aipatutako Udaltzaingoaren parteei dagokienez 

(hizpide dugun tabernak okupatzeko baldintzak bete ez izanari lotuta 

daude). Hauek dira parteak, hain zuzen ere: 

 

- 3-11-2015; 2-7-2016; 4-7-2016; 9-8-2016; 5-10-2016; 8-12-2016; 3-2-

2017; 10-2-2017. 

 

Horiei lotutako zehapen-espedienterik abiarazi baldin bada, arren, bidali 

dago(z)kion administrazioespedientea(k). Ez baldin bada halakorik abiarazi, 

mesedez jakinarazi zergatik ez den izapidetu nahitaezko zehapen-

espedientea, aipatutako ordenantzaren 22. artikuluan eta hurrengoetan 

ezarritakoari jarraiki. 

 

Azkenik, berriz ere eskatzen dizuet mahaiak eta aulkiak jartzeko baimena 

eman den ataripeen planoa (behar bezala mugatuta egon behar du, eta 

errespetatu beharreko bi metroko distantzia zehaztu behar da) bidaltzeko. 

Hori guztia, ordenantzaren 15.3. artikuluan ezarritakoari jarraiki; artikulu 

horren arabera, interesdunak, baimena emateko eskaerarekin batera, 

kokapen-planoa aurkeztu behar du; plano horrek behar bezala mugatuta 

egon behar du eta, han, okupatuko den espazioan dauden elementu guztiak 

adierazi behar dira, eta mahaien, aulkiak eta eguzki oihalak non kokatuko 

diren eta alboak non egongo diren zehaztu behar da.” 

 

5. Ondarroako Udalak, bigarren informazio-eskaerari erantzunez, hurrengo 

atalean zehaztasunez aztertuko den dokumentazioa bidali zuen, aztertu diren 

alderdiak hobeto ulertze aldera.  
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Gogoetak 

 

1. Ondarroako Udalak, 2013ko uztailaren 29an, erabilera publikoko espazioetan 

terrazak instalatzeko araudia jasotzen duen ordenantza onetsi zuen 

(aurrerantzean, ordenantza); hala, hori da indarreko araudia udalaren 

webgunean agertzen den informazioaren arabera (2013ko irailaren 2ko 

167. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala).  

 

Ordenantzaren 14.1. artikuluak hauxe ezartzen zuen: “Terrazak eta hauen 

elementu osagarriak (mahaitxo txikiak, kupelak, banku luzeak, …) instalatu 

baino lehen udalaren baimena beharko da.” 

 

 Udalak emandako informazioaren arabera, salaketaren xede den terrazaren 

titularrak honako baimen hauek lortu zituen:  

 

- 2015eko martxoaren 12an eskatutako baimena 8 mahai jartzeko urte 

osorako. 2015eko martxoaren 20an emandako baimena 

2015/0313 Dekretuaren bidez, zehazki, 8 mahai eta bi kupela jartzeko 

(eskaeran ez ziren kupelak agertzen).  

- 2016ko martxoaren 2an eskatutako baimena “oraingo metroetarako” eta 

jardinerak eta horietara ainguratutako toldoa kokatzeko baimena. 2016ko 

maiatzaren 23ko baimena, 8 mahai eta 2 kupela instalatzeko; hala, ez 

zen baimenik eman pergola jartzeko.  

- Udalaren erantzunean adierazi zen, eransten ez den arren, jardueraren 

titularrak dagokion baimena eskatu duela 2017ko ekitaldirako. Hau da, 

2017ko uztailaren 3an, oraindik ez zen terraza instalatzeko lizentziarik 

eman. 

 

Nolanahi ere, udalaren jakinarazpenean adierazten da, gaur egun, aipatutako 

establezimenduak baimena duela espazio publikoa erabiltzeko, baina horrek 

aurreko informazioa ezesten du. Izan ere, adierazi zen 2017rako eskatutako 

baimena zuela soilik. Hortaz, ez dakigu zein den eskaeraren data zehatza, 

ezta baimenarena ere, aurreko bi urteetan ez bezala, aurkeztu ez delako, 

erakunde honek berariaz eskatu zuen arren.  

 

Ondorio horietarako, berariazko baimenik ez izatekotan, administrazioak kasu 

guztietan ebazpena emateko duen betebeharra gorabehera, ondorio juridikoa 

administrazio-isiltasuna aplikatzea da. Hala, kasu honetan ezespen-ondorioa 

dauka eskatzaileari eskualdatu zaizkiolako jabari publikoarekin lotutako 

ahalmenak (Herri-administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24.1. artikulua). Hortaz, harik eta 

berariazko ebazpenik eman arte, interesdunak ez du baimenik espazio 

publikoa okupatzeko.  

 

Hortaz, emandako datuak ikusita eta hori baieztatzekotan, ordenantza 

urratuko litzateke. Izan ere, baimen baten eta hurrengoaren arteko epe 

batzuetan, espazio publikoaren okupazioa ez dago baimenduta (ekitaldiaren 
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erdia baino gehiagoko epeetan ere, 2017. urteari dagokiona bezalaxe). Hau 

da, praktikan eta kasurik onenean, ekitaldi bakoitzerako baimena ez da 

lortzen terraza instalatu aurretik.  

 

Ordenantza betetze aldera, eskaerak okupazioa hasi aurretik egin beharko 

lirateke, hau da, okupazioaren aurreko ekitaldiko azkenengo hiruhilekoan. 

Izan ere, baimen guztiak dira "urte osorako" (ekitaldi zehatz baterako); 

hortaz, ondorioztatzen da urte naturala zenbatzen dela eta ez data batetik 

besterako urtebetea. 

 

Zentzu berean, baimenaren baldintza orokorrek (2016) ezartzen dute, behin 

baimenaren epea amaituta, lizentziaren titularrak instalazioa desmuntatu 

beharko duela eta kalea bere jatorrizko egoeran utzi. Beraz, 2017ko 

urtarrilaren 1etik eta baimena lortu arte, terraza titulurik gabe instalatuta 

egon da.  

 

Aurreko gogoetei jarraiki, ordenantzaren 16. artikuluak ezartzen du, aurretiaz 

dagozkion txosten tekniko eta juridikoak igorri ostean (baimen-kasuetan ez 

da txosten juridikorik jaso), alkatetzak ebatziko duela legez ezarritako 

epeetan. Kasu honetan bezala, prozeduraren arauak ez badu ebazteko epea 

ezartzen, hiru hilabetekoa izango da ebazteko gehienezko epea 

(Administrazio Prozeduraren Legearen 21.3. artikulua).  

 

Hala ere, baimenak urte osorako badira, udalak eskatu behar du eta 

ordenantzan aurreikusi behar du, ekitaldi osorako eskaerak aurretiaz egin 

behar direla ebatzi ahal izateko. Horrekin batera, mekanismo zentzudun bat 

ezarri beharko du, okupazioak erabiltzen hasi aurretik baimenduta egoteko 

beti, eskaerak epe zentzudun batean ebazteko konpromisoa barne. Hala, 

bestelako arauketarik ezean, hiru hilabeteko legezko epea aplikatu behar da 

eta, gure ustez, epe hori luzeegia da. Edonola ere, prozedura eraginkorragoa 

izan dadin, udalak ordenantzan zenbait neurri arautzeko ahalmena dauka, 

besteak beste, baimenen berritze automatikoa ondorengo ekitaldietarako, 

betiere okupazioaren ezaugarriak aldatzen ez badira, titularrak ezartzen den 

epean beren-beregi atzera egiten badu izan ezik.  

 

Azken batean, espazio publikoaren okupazioa eskatzeko eta ebazteko 

prozedura bideragarria izan behar da eta benetan bete behar da; hala, udalak 

beharrezko bitartekoak izan beharko ditu hori betetzen dela bermatzeko.  

 

2. Eskaeraren eta geroko baimenaren edukiari dagokionez, emandako 

informazioaren eta dokumentazioaren arabera, zenbait alderdi zehaztu behar 

dira.  

 

Eskatzaileak espazio publikoa okupatzeko aurkeztu beharreko 

dokumentazioaren artean, ordenantzaren 15.3. artikuluak hauxe adierazten 

du:  
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“a) Lokaleko kokapen-planoa, 1:500 eskalakoa, bertan hauxe zehaztu 

beharko da: instalazioak okupatu behar duen azalera, fatxadaren luzera eta 

oinezkoei libre geratzen zaien pasabidearen zabalera, traba finkoak 

daudenean (trafiko-seinaleak, zuhaitzak, jarlekuak, hiriko altzariak, e.a.) eta 

ukitu daitezkeen udal zerbitzuak (ura, saneamendua,...) badaude ere agertu 

egin behar dira. 

 

b) Plano zehatza, 1:50 eskalakoa, bertan zehaztu beharko da, batetik, 

instalazioak ukituko duen bide publikoko zatia, eta bestetik, mahaiak, 

aulkiak, alboetako babesak, lorontziak eta eguzkitakoak nola jarriko diren 

(proiekzio horizontala eginda).” 

 

Emandako dokumentazioaren arabera, ez da jaso interesdunak aipatutako 

dokumentazioa aurkeztu zuenik. Hain zuzen ere, Arartekoak bitan eskatu 

egin zuen berariaz dokumentazio hori. Udalak, bere erantzunean, adierazten 

du, establezimenduak “aurkeztutako krokisaren” arabera, arkupeek 2,63 

metroko zabalera dutela eta establezimenduaren fatxadan dauden 

baimendutako mahaien neurriak 0,57 x 0,57 metro direla. Horrez gain, beste 

bi aulki daude fatxadaren kontra; hortaz, 2,06 metroko zabalera geratzen da 

libre. Alkateak, alderdi horri dagokionez, erantzunean adierazten du, 

teknikariaren ustez, baimenak udal araudia betetzen duela.  

 

Puntu honetan, nabarmendu behar dugu ez zaigula kotatutako planorik ezta 

krokisik ere aurkeztu alkatearen jakinarazpenean aipatutako neurriei 

dagokienez; hala, hori azpimarratu behar dugu espedientean jasota egon 

behar zuelako eta, gainera, dokumentazio honen eskaera doakoa ez delako. 

Izan ere, erkidego kexagileek susmoa daukate, bere kabuz egindako 

neurketen arabera, jardueraren titularrak emandako neurriak ez datozela bat 

errealitatearekin.  

 

Hala, 2016rako baimenari dagokion 2016ko apirilaren 28ko txosten 

teknikoak aurrekarietan adierazitako apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua 

aipatzen du eta adierazten du eskaerak araudi hau eta udal ordenantza 

betetzen dituela. Halaber, baldintza hau jasotzen du:  

 

“Mahaiak eta kupelak ezin dira oinezkoen pasabidean kokatu. Instalazioek 

ez dute oinezkoentzako trabarik suposatu behar. Irisgarritasun legeak, 

gutxienez, 2 metroko pasua exijitzen du, portxe azpian.” 

 

Baldintza zehatza ez den arren eta kokapen zehatza egiaztatzen duen 

planorik ez badugu ere, bi metro libre horiek fatxadatik kanpoalderantz 

zenbatu behar dira, aurrerago zehaztuko den irisgarritasun-araudiak ezartzen 

duenaren arabera. Argi dagoena da, bai ukitutako erkidegoek, bai 

udaltzaingoak hori ulertu zutela; izan ere, 2016ko abuztuaren 9ko 

txostenean behintzat, nabarmendu zen agente bat gerturatu zela tabernara 

aterpe osoan eragozten zutelako igarobidea mahaiekin. Orduan, 
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establezimenduaren titularrari eskatu zitzaion derrigorrezko bi metroak libre 

uzteko, zehazki, fatxadatik zutoineraino.  

 

Hala eta guztiz ere, nahiko esanguratsua da txosten teknikoan jasotako eta 

gorago aipatutako baldintza Alkatetzak 2016 ekitaldirako terraza instalatzea 

baimentzeko emandako dekretuaren baldintza orokorretan sartu ez izana, 

batez ere, baldintza hori agertzen zelako 2015, 2014 eta 2013 ekitaldietako 

baimenetan. Era berean, 2016ko baimenean ez da aipatzen irisgarritasun-

baldintzak betetzearen inguruko 68/2000 Dekretua.  

 

Aurreko erreferentziekin, nahitaez azpimarratu behar dugu alkateak 

erantzunean adierazitako interpretazioa, hau da, aterpeetan dauden mahaiak 

fatxaden ondoan instala daitezkeela (nahiz eta adierazten den udaleko 

teknikaria ados dagoela kokapen hori udal-araudira egokitzen dela), ez dela 

hori babesten duen txosten teknikorik aurkezten eta, gainera, horrek ez du 

esan nahi kokapen hori bat datorrenik udaleko irisgarritasun araudi 

sektorialarekin. Hain zuzen ere, udalak araudi hori errespetatu behar du. 

 

3. Hiriguneetako irisgarritasunari buruzko araudiak hiriguneko irisgarritasuna 

bermatu nahi die mugikortasun arazoren bat duten pertsona guztiei, baita 

komunikatzeko edo bestelako edozein mugaketa psikiko dutenei edo 

zentzumen urritasunen bat dutenei ere (Irisgarritasuna Sustatzeko 

abenduaren 4ko 20/2007 Legearen 1. artikulua). 

  

Aipatu legearen garapenean, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren bidez, 

hiriguneetako, espazio publikoetako, eraikuntzetako eta informazio zein 

komunikazio sistemetako irisgarritasunerako baldintzei buruzko arau teknikoak 

onartu dira. Hemen interesatzen zaigun xedeetarako, zera ezarri du 

hiriguneetako irisgarritasunaren gaineko baldintza teknikoei buruzko II. 

eranskineko 4.2.1.5. artikuluak: 

 

“Hiri-altzariak oinezkoentzako ibilbidearen luzetarako noranzkoan lerrokatuta 

antolatuko dira. Espaloien kasuan, kanpoko ertzean jarriko dira, inoiz ez 

fatxadaren ondoan eta, kasu guztietan, oinezkoentzako ibilbidearen zabalera 

librea 2,00 m-koa izango da gutxienez. Hektarea bakoitzeko 12 edo 

etxebizitza gutxiagoko dentsitatea duten urbanizazioetako espaloietan 1,50 

m-koa izango da gutxienez.” 

 

Bestalde, zera ezarri du II. eranskineko 4.2.1.7. idatz-zatiak: 

 

“Erabilera publikoko espazio libreetan edo oinezkoentzako ibilbideen ondoan 

instalatutako jarduera iraunkorrek edo aldi baterakoek (hala nola kioskoek, 

salmenta edo erakusketarako postuek, ostalaritzako terrazek edo antzekoek) 

ez dute inoiz oinezkoentzako ibilbidea oztopatuko eta irisgarritasuna kontuan 

hartuta diseinatu beharko dira.” 
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Irisgarritasunari buruzko erregulazioa osatzeko, kontuan hartu behar da 

hirietako espazio publikoetara sartzeko eta horiek erabiltzeko irisgarritasun eta 

bereizkeriarik gabeko oinarrizko baldintza teknikoen agiri teknikoa garatu duen 

otsailaren 1eko VIVI/561/2010 Agindua (BOEko 61. zenbakia, 2010eko 

martxoaren 11koa). 

 

Konstituzioaren 149.1.1. artikuluan ezarritakoaren babespean idatzi da 

ministerioko agindu hori. Konstituzioaren aipatu artikuluak estatuari esleitu dio 

konstituzioko eskubideen erabileran eta betebeharrak betetzean espainiar 

guztien berdintasuna bermatuko duten oinarrizko baldintzak erregulatzeko 

eskumen esklusiboa (lehen azken xedapena), eta, hortaz, guztiz aplikatu 

dakioke Euskal Autonomia Erkidegoari. 

 

Aginduaren 5.1. artikuluak hurrengo terminoetan zehaztu ditu oinezkoen 

ibilbideetako baldintza orokorrak: 

 

“Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no 

discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las 

personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, 

y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán 

las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible 

no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por 

transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.” 

 

Bestalde, aginduaren 5.2. artikuluak, besteren artean, oinezkoen ibilbide 

irisgarriek honako betekizunak bete behar dituztela ezarri du: 

 

“a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de 

fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado 

a nivel del suelo.” 

 

Ondorioz, ibilbideek jarraituak izan behar dute, eta ahalik eta ibilbide 

laburrenetik joan. Gauzak horrela, arauak aurreikusi du honako ibilbideek 

betetzen dituztela hobekien baldintza horiek espaloietan: fatxadako lerroarekin 

mugakidea den espazioa libre uzten duten ibilbideak, ahaztu gabe, eta 

garrantzitsua da adieraztea, marraketak, bere osotasunean, koherentzia eta 

beharrezko jarraitutasuna eduki behar dituela zebrabideekin, bidegurutzeekin 

eta abarrekin. 

 

4. Azkenik, aipatu beharra dago ukitutako erkidegoek salatu egin dutela taberna 

horretan ez direla betetzen terraza instalatzeko baimenaren baldintzak.  

 

Gai horren inguruan, informazioa eskatu zen, zenbait alderdi betetzen ez zirela 

adierazten zuten udaltzaingoaren zenbait txosten ikusita.  

 

Alkateak, erantzunean, udaltzaingoak ostalaritza-establezimenduko terrazaren 

funtzionamenduari buruz igorritako zazpi txosten lotzen ditu (txostenak 
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2016ko uztailaren 2a eta 2017ko otsailaren 10a bitartean igorri ziren) eta, 

hain zuzen ere, Arartekoak txosten horien inguruko informazio eta 

dokumentazio xeheagoa eskatu zuen baina ez zaio bidali. Horren ostean, 

alkateak adierazten du, txosten horietatik guztietatik, 2016-09-08ko txostena 

Hirigintza Sailari bidali zitzaiola. Alkatetzari bidalitako gainerako guztietan, ez 

da antzematen bete ez denik edo, behintzat, ez dago oso argi. Hirigintza 

Sailetik ez da zehapen-espedienterik izapidetu; izan ere, ez da udaltzaingoaren 

jakinarazpenik jaso edo, gutxienez, espedientean ez da agerrarazi. 

Jakinarazpenak egon direnean, udaleko teknikariak ez du ondorioztatu ez-

betetzerik zegoenik.  

 

Informazio horri dagokionez, ez da dokumentaziorik aurkezten txosten 

juridikoei buruz eta txosten horietan ondorioztatzen da ez dagoela lege-

urraketarik. Horrez gain, ez da dokumentaziorik aurkezten, dagozkion 

txostenetan oinarrituta, zehapen-prozedura irekitzeko edo ez irekitzeko erabaki 

arrazoitua eta, hori da, hain zuzen ere, eskaera arrazoitu edo salaketa baten 

ondorioz ofizioz hasten diren kasuetarako aurreikusten dena, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Herri-administrazioen Zehapen-ahalmenari buruzko 

otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 34. artikuluaren terminoetan.  

 

Udaltzaingoaren txostenak eta bestelako txosten batzuk berrikustean, agerian 

geratu da ez direla ordenantza eta baimenaren baldintzak bete. Horrela, 

adibide gisa, 2017ko otsailaren 3koan, adierazten da hiru mahai daudela 

kokatuta hormaren kontra; hortaz, kentzeko eskatu zitzaion. Hala, jaso zen 

txosten bat bidaliko zitzaiola Hirigintza-arloari. Zentzu berean, aurretik aipatu 

den bezala, 2016ko abuztuaren 9ko txostenean nabarmentzen da udaltzain 

bat joan zela tabernara mahaiak dituen aterpean igarotzea oztopatzeko; 

orduan, establezimenduko titularrari eskatu zitzaion libre uzteko nahitaezkoak 

diren bi metroak, fatxadatik zutoineraino. Horri erantzunez, interesdunak 

udaltzainari esan zion ez zuela hori egingo bere bezeroak bustiko zirelako. 

Beste txosten batzuetan, alkateari 2016ko abenduaren 5ean bidalitako 

txostenean bezalaxe, egiaztatzen da mahaiak eta aulkiak daudela “aterpean”.  

 

Intzidentzia horien aurretik, udaleko aparejadoreak 2013ko ekainaren 26an 

igorritako txostena jaso da, 2013ko ekitaldiari dagokion espazio publikoa 

okupatzeko lizentziaren ondorioetarako. Txostenean adierazten da, 2012ko 

salaketen ondorioz, zenbait ohartarazpen egin zitzaizkiola establezimendu 

honi, baina ordenantzaren 23. artikuluan adierazitako zehapen-prozedura 

abiarazi ez zenez, bidezkoa da okupazioa baimentzea. Artikulu honek zera 

ezartzen du: 

 

“1. Emandako baimenaren baldintzak edo Ordenantza honen aginduak bete 

ez izanak honako zigorrak ekarriko ditu, kasu bakoitzean dagokiona: 

 

a) Isuna, ordenantza honen arabera. 
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b) Lizentzia indargabetzea eta, ondorioz, instalazioa berehala kentzea, udalak 

egindako eskakizun bati jaramonik ez egitekotan. 

 

c) Baldintzak behin eta berriz ez betetzekotan, Ordenantza honek araututako 

baimenak eskuratzeko establezimendua gaitasun-gabetzea, gehienez bi 

urterako.” 

 

Ondorio horietarako, salaketa egintza bat da zeinaren bidez edozein 

pertsonak, legezko betebehar bategatik edo bestela (udaltzaingoaren kasuan 

bezalaxe), administrazio-organo bati jakinarazten baitio badela egitate bat 

administrazio-prozedura bat ofizioz hastea justifika lezakeena (Administrazio 

Prozeduraren Legearen 62.1. artikulua). Kasu hauetan, aurretik adierazi dugun 

bezala, prozedurak beti hasi behar dira ofizioz, hain zuzen ere, organo 

eskudunak hala erabakita. Horrez gain, beharrezko bereizketa ezarriko dute 

instrukzio- eta zehapen-fasearen artean. Ofizioz hastea bidezkoa ez 

izatekotan, ebazpen arrazoitu bat eman beharko litzateke.  

 

Egitateen frogatzat hartuko dira, kontrakoa egiaztatzen ez bada, autoritate-

kondizioa aitortzen zaien funtzionarioek formalizaturik dauden eta, dagozkien 

legezko eta betebeharrak gorderik, haiek egiaztatutako egitateak jasotzen 

dituzten agiriak (Administrazio Prozedura Erkidearen legearen 77.5 artikulua).  

 

Laburbilduz, txosten hauetan eta erakunde honi emandako beste batzuetan, 

behar adina intzidentzia daude zegozkien zehapen-espedienteak ofizioz 

hasteko, instrukzioaren eta dagokion ebazpenaren emaitza gorabehera. Hori 

guztia, aurreikusitako prozedurak aurreikusitako izapide desberdinetan 

salatzailearentzat ezartzen dituen bermeekin bat etorriz.  

 

Arartekoak Ondarroako Udalari jakinarazi ahal izan zizkion, Arartekoaren 

abuztuaren 1eko 2016R-1211-16 Ebazpenean, ordenantza bera beste kasu 

desberdin batean aplikatzea zela-eta, administrazioak berezko eskumenak 

gauzatzean dituen lege-betebeharrak; gainera, hauxe adierazi zuen:  

 

“…gaia udalak dagokion ordenantzaren bidez egokien iruditu zaion forman 

arautu ondoren, udal erakundeak eta onura edo kaltea jasan duten 

pertsonek araua bete eta betearazteko eginbeharra dute. Aipatutako 

betebehar eta erantzukizunekin batera, herri horretako herritarrek eskubidea 

dute gai publikoetan parte hartzeko eta udal araubidea bete dadin 

eskatzeko, legeetan eta ordenantza edo araubideetan ezartzen denaren 

arabera (Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 43 eta 44. 

artikuluak).” 

 

Horrez gain, gomendio horretan hauxe adierazi zen: 

 

“Hausnarketa horren ildo beretik, Euskadiko Herri Erakundeen 2/2016 Lege 

berriak herri bateko herritarren eskubide eta betebeharrak xedatzen ditu, 

besteak beste, espazio publikoko herritarren elkarbizitzari dagokionez eta 
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gainontzeko pertsonen eskubideak errespetatzeari dagokionez, bai eta udal 

ondarearen erabilera arrazionalaren eta egokiaren inguruan. Era berean, 

herriaren arautzeko gaitasuna eta ”espazio publikoa zaintzea, 

bizikidetzaharremanak eta zerbitzu publiko jakin batzuk ematea” xede duten 

politika publikoak jakinarazi behar dituzten printzipioak osatzen dira.” 

 

Laburbilduz, instrukzioaren azken emaitza gorabehera, erakunde honen ustez, 

udaltzaingoaren salaketa-txostenetan behar adina seinale daude nahitaezko 

zehapen-espedienteak abiarazteko. Ondorio horietarako, alkateak edo, hala 

badagokio, horretarako eskumena duen organoak dagokion prozedura abiarazi 

beharko du edota horren desegokitasuna ebatzi, horretarako behar bezala 

arrazoitutako ebazpena emanez.  

 

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

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

1. Dagozkion aurretiazko izapideak burutu ostean, nahitaezko txosten tekniko 

eta juridikoak barne, (…)k mahai eta aulkiekin egiten duen espazio 

publikoaren okupazioa berrikusteko eta aipatutako instalazioa 

legezkotasunera egokitzen ote den ezartzeko, bereziki kontuan hartuz 

irisgarritasun araudiaren betearazpena.  

 

2. Dagozkion aurretiazko izapideak burutu ostean, ebazpen egokia eman dezan 

udaltzaingoak aipatutako ostalaritza-establezimenduak espazio publikoa 

mahai eta aulkiekin okupatzean egiten dituen ez-betetzeen aurrean igorritako 

salaketa-txostenei dagokienez. 

 

3. Hala badagokio, terrazak erabilera publikoko espazioetan instalatzea arautzen 

duen ordenantza berrikusteko, hain zuzen ere, baimenak emateko burutzen 

den prozedurari dagokionez.  


