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Arartekoaren 2015R-1709-14 Ebazpena, 2015eko otsailaren 26koa. Horren 

bitartez, zenbait obra hirigintza legezkotasunera egokitzeko aurkeztutako salaketei 

dagozkien izapideekin jarraitzeko gomendatzen zaio Bilboko Udalari.  

 

 

Aurrekariak 

 

– Pertsona batek erakunde honetara jo zuen, hirigintza araudiko arau-hauste 

baten salaketa izapidetzearen haritik, informazio eskaera bati Bilboko Udalak 

emandako erantzuna planteatzeko, hirigintza diziplinako espedientea, XXX 

kaleko XX zenbakiko XX (XXX). 

 

Zehazki esateko, zehapen espediente bat abiarazteko eta legezkotasuna 

lehengoratzeko neurriak hartzeko eskaera aipatzen da, hain zuzen ere terraza 

bat ixteko obrei dagokienez, 2014ko otsailean; ondoren, 2014ko apirilean eta 

maiatzean, eskaera berriz egin zen. Salatutako etxebizitzan, kanpoko 

terrazako trenkada komunitarioak eraisteko lanak salatu dira. Erreklamazioan 

azaldu zenez, ekintza horien jatorria horren aurretik ere salatu zen, Bilboko 

Udalean, 2005eko urtarrilean. 

 

Salaketa horiei erantzunez, Bilboko Udalak jakinarazi du 2005. urtean 

egindako obren salaketak legeztatu egin zirela, hain zuzen ere, sukaldeko eta 

terrazako zoladura aldatu eta hormen saneamenduari dagokienez.  

 

Idazkian, hirigintza lizentziarik gabe fatxada baten itxierari dagokionez Bilboko 

Udalak esku hartu ez izana azaltzeko arrazoiei buruzko erantzuna eskatu du. 

 

– Erreklamazio hori behar bezala izapidetze aldera, Bilboko Udalera jo genuen 

aipatutako eskaerei emandako udal erantzunari lotutako informazioa biltzeko. 

 

Bilboko Udalak txosten bat igorri digu; txosten horretan, etxebizitzan eta 

balkoian egindako lanei dagokienez bideratu diren hirigintza diziplinako 

jarduketen berri eman digu.  

 

Esku-hartze horren abiapuntua obra txikiko lizentzia eskaera bat izan zen, 

lehenengoa (05-1066-000075 espedientea), aipatutako higiezinean tronadura 

jarri, leundu eta bernizatze lanetarako. Ondoren, salaketa bat dago jasota, udal 

ikuskaritzako segurtasun zerbitzuarena, sukalde eta terrazako zoladuran 

baimenik gabe lanak egiteagatik.  Baimenik gabeko lan horiek 05-1064-

000116 espedientean legeztatu zituzten. 

 

Trenkadak eraitsi eta balkoia ixteagatik kexagileak aurkeztutako salaketei 

dagokienez (2014ko martxoan eta apirilean aurkeztutakoak), udalak bi 

txostenen bidez erantzun zuen (2014ko martxoaren 28koa bata eta 2014ko 

apirilaren 28koa bestea). Txosten horietan azaldu zuenez, balkoiak ixteko 

lanak 2005. urtea baino lehenagokoak izango lirateke. Horrenbestez, 

hirigintza araudiarekin bat etorriz, balizko hirigintza arau-haustearen aurrean 
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esku hartzeko jarduna preskribatuta egongo litzateke, eta legezkotasuna 

berrezartzeko administrazio horren jarduna iraungita egongo litzateke. 

Nolanahi ere, kexagilearen 2014ko maiatzeko azken idatzi horren erantzunik 

ez dago jasota, artean erantzundako aurreko salaketekin batera errepikakorra 

izango zela iritzita.  

 

Erreklamazioan deskribatutako kontuak eta administrazio horren erantzuna baloratu 

ondoren, erakunde honek kexa-espediente horren inguruan egin dituen gogoetak 

eta atera dituen ondorioak helarazten dizkizugu. 

 

 

Gogoetak 

 

1.  Erreklamazio horren xedea 2014an egindako zenbait salaketari Bilboko Udalak 

emandako erantzunaren gainean gure iritzia jakitea zen; salaketa horietan udal 

baimenik gabe egindako lan batzuk identifikatu ziren higiezineko etxebizitza 

batean, hain zuzen ere trenkada eraistea eta terraza erabat ixtea. 

 

Bilboko Udalak emandako erantzunean hirigintza zerbitzuak igorritako txostenen 

berri eman zen. Txostenetan azaldu denez, etxebizitza zaharberritzeko lanek 

(zoladura aldatzea, tronadura jartzea eta hormen saneamendua) badaukate 

dagokien lizentzia.  Bidenabar, balkoia ixteari dagokionez aipatu denez 

(baimenean ez zen horrelakorik jaso), ez dagokio hirigintza legezkotasuna 

berrezartzeko espedientea abiaraztea; izan ere, obrak egin zirenetik lau urte 

baino gehiagoko epea igaro da. Horretarako, 2005eko otsaileko espedienteari 

atxikitako dokumentazioan obra egin izana jasota geratuko litzatekeela aipatu 

da. 

 

Nolanahi ere, kexagileak 2014ko maiatzean egindako eskaerak berriz ere 

nabarmentzen du itxiera obra 2005. urtea baino lehen egin zela, partziala zela 

eta, edozein kasutan, udalak, lizentziarik gabeko itxieraren berri izan arren, ez 

duela hirigintza legezkotasuna berrezartzeko inolako neurririk hartu.  

 

2.  Gogoratu behar da administrazio publikoen betebeharra dela administrazio 

jarduketak sustatzeko eskubideak baliatzerakoan aurkezten zaizkien idatzi 

guztiei erantzutea. Eskaera horiek izan daitezke, batetik, administrazioan dagoen 

informazioa jasotzeko, edo, bestetik, jardun publikoa abiarazteko salaketak 

planteatzeko, hirigintza legezkotasuna defendatze aldera.  

 

Espediente eta erregistro publikoen barruan dagoen dokumentazioa ikusteko 

eskaeren kasuan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 

Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak prozedura eta ebazteko 

gehienezko epea ezarri ditu (zehazki, hiru hilabetekoa). 

 

Hirigintzako informazioaren kasuan, eskubidea Lurzoruari buruzko legearen testu 

bategina onetsi duen ekainaren 20ko 2/2008 Errege Dekretu Legegilearen 

4. artikuluan eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
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2/2006 Legearen 9. artikuluan jaso da baina ez da erantzuteko epe zehatzik 

xedatu. 

 

2014ko maiatzaren 10eko datarekin aurkeztu zen idatziaren kasuan, ez dago 

ondorengo erantzunik jasota. Bilboko Udalak azaldu du aurreko eskaeren 

errepikapena dela. 

 

Nolanahi ere, idatzi hauen xedea informazioa lortzea edo lizentziarik gabeko 

balkoi baten itxiera eta obra batzuk legeztatzeko hirigintza diziplinako 

espediente bat abiaraztea izan da. 

 

 Gure ustez, idatzi honek salaketa maila jaso behar zukeen, hirigintza 

legezkotasunaren ustezko arau-haustea izateagatik, 2005. urtean 

izapidetutako obren espedienteetan jaso ez zena (balkoia ixtea, alegia). 

 

Hirigintza salaketak eta kontsultak, gai honetan dagoen ekintza publikoa 

erabiliz, administrazio espedientea izapidearazi behar dute, hirigintza 

legediaren eta AJAPELen xedatutako arauen arabera. 

 

Ildo horretan, salatutako alderdiak baloratu ondoren, organo eskudunak 

dagokion hirigintzako diziplina espedientea abiarazi edo ez aintzat hartu behar 

du edo, bestela, eskatzailearen xedea ez onartu edo gaitzesten duen 

ebazpenarekin amaitu. 

 

 Edonola ere, ekintza publikoaren erabilerak alde interesatuei udal esku-hartzea 

artxibatu izanaren berri eman beharra dakar, kasu bakoitzean dagozkion 

ekintzak eta errekurtsoak erabili ahal izateko. 

 

 Adierazi behar da lizentziarik gabe egindako jarduketen legezkotasuna 

zehazteko prozedura Lurzoruari eta Hirigintza buruzko ekainaren 30eko 

2/2006 Legearen 221. artikuluan aurreikusi zela. Espediente hori abiarazi 

ondoren zehatz dezake udalak jarduera klandestinoa egon dela edo ez, eta, hala 

badagokio, legeztatzea erabaki dezake. 

 

Baldin eta lizentziarik gabeko erabilerak edo obrak badaude, orduan eman 

beharko da jarduerari buruzko ebazpena (legezta daitekeen ala ez) eta kasuan 

kasuko hirigintzako antolamendua leheneratzeko ekintzei dagokienez. 

 

Hain zuzen ere, udal txostenak azaldu bezala, leheneratze ekintza horiek, 

eraisteko aginduek, esaterako, lau urteko epea daukate obren kasuan, inolaz ere 

ez da aplikatzen hirigintza erabileren kasuan, Hirigintza eta Lurzoruari buruzko 

ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 224.4 artikuluak ezarritakoaren arabera.  

Bidenabar, oro har, uler daiteke, artikuluak ezarri duenez, hirigintza 

antolamendua leheneratzeko epea igaro ondoren, egindako obrak antolamenduz 

kanpoko araubidearen eraginpean izango direla.  
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Aitzitik, dagokion zehapen espedientea abiaraztea beste gai bat da, desberdina 

baina osagarria, legedian jasotako preskripzio epearen mende dagoena. 

 

Gauzak horrela, Ararteko erakundeak azpimarratu nahi du berriro ere udalak 

kexagilearen idazkiei lehenbailehen erantzun behar diela egindako eskaeran eta 

hirigintzako legerian xedatutakoari jarraiki.  

 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta 

arautzekoak— 11 b) artikuluan ezarri duenarekin bat etorriz, honako gomendio hau 

egin diogu Bilboko Udalari: 

 

 

GOMENDIOA 

 

2014ko maiatzaren 10eko datarekin aurkeztutako idatziari dagokion izapidea eman 

diezaion; horren bitartez, kexagileak terraza bat ixteko obrak lizentziarik gabe egin 

izana salatu zuen, eta hirigintza aldetik egokitzeko bideratutako administrazio 

prozeduraren gainean argibideak edo kontsulta egitea eskatu zuen. 

 

Hirigintza araudian xedatutako prozeduren bidez, dagozkion neurriak har ditzan 

hirigintza legezkotasuna leheneratzen dela bermatzeko, salatutako obrei 

dagokienez, Hirigintzari eta Lurzoruari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 

221. eta 224. artikuluko xedapenei jarraiki. 

 

 

 

 

 


