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Arartekoaren 2016R-1012-15 Ebazpena, 2016ko martxoaren 16koa. Horren bidez, 

Guardiako Udalari gomendatu zaio erantzun diezaiola bere garaian formalizatutako 

salerosketa kontratua eskritura publikora igo ahal izateko beharrezko izapideei 

buruzko eskaerari.  

 

 

Aurrekariak 

 

1. (…) jaunak kexa bat aurkeztu zuen erakunde honetan, ez baitzioten 

beharrezko dokumentazioa eman Guardiako Udalari erositako lursail baten 

eskritura egiteko eta, gero, Jabetza Erregistroan erregistratzeko hori. 

 

 Pertsona horrek azaldu duenez, 1983ko apirilaren 7an salerosketa kontratu 

pribatua formalizatu zuen Guardiako Udalarekin. Jarduneko alkatea, hau da, 

alkateordea aritu zen hor ordezkari lanetan. Interesdunak 7. poligonoko 

461. lursailaren zati bat erosi zuen, eta idatziz jaso dira bai erosketaren 

hitzartutako zenbatekoa, bai eskualdatzeen gaineko zergaren likidazioa, bai 

dokumentatutako egintza juridikoak.  

 

 Antza denez, lursail horren eskritura egiteko eta, gero, lursaila kexagilearen 

izenean erregistratzeko, udalak zenbait administrazio-izapide egin behar ditu, 

baina oraindik ez ditu egin. Udalak 2015eko martxoaren 25etik dauka eskatu 

zioten dokumentazioa, antza, udaleko artxibategian ez baitzegoen jasota 

aipatu kontratua. 

 

2. Kexari erreparatuta, informazioa eskatu genion Guardiako Udalari, 2015eko 

ekainaren 18an. Erantzunik jaso ez genuenez, lehenengo errekerimendua 

igorri genion 2015eko abuztuaren 10ean. Udaleko Idazkaritzarekin telefonoz 

egindako zenbait kudeaketaz gain, ez genuen inolako erantzunik jaso; hortaz, 

2015eko irailaren 14an, ohartarazpena bidali genuen, baina, hor ere, ez dugu 

erantzunik jaso.  

 

 Gure eskaerari erantzun diezaioten kudeaketak egiten jarraitu dugun arren, ez 

da emaitza positiborik egon. Beraz, gure prozedura parametroekin bat eginez, 

eta eskura dugun informazioarekin, honako gogoetak luzatuko ditugu: 

 

 

Gogoetak 

 

1. Lehenengo eta behin, aurrekarietan aipatu ditugun inguruabarrak direla-eta, 

ezin zitekeelako bestela izan, Guardiako Udalaren jarrerari buruz aritu beharra 

daukagu, bai Ararteko erakundearekiko eduki duen jarreraz, bai udalaren 

jarduera zehatz bat eskatu duen pertsonarekiko eduki duenaz. Adierazi dugun 

bezala, duela 30 urte baino gehiago formalizatutako salerosketa kontratu bat 
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eskritura publikora igotzeko eskubidea erabili ahal izateko eskatu du 

kexagileak udalaren jarduera hori. 

 

Zentzu horretan, Guardiako Udalak erakunde honekin eduki duen lankidetza 

eza salatu behar dugu, guk eskatutako datuak, dokumentuak, txostenak edo 

argipenak lehentasunez eta premiaz emateko legezko betebeharraren 

aurkakoa izan baita bere jarduera, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko 

erakundea sortu eta arautzekoak- 23. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

Laburtuz, aurrekarietan idatzi dugun kontakizunaren arabera, udalak ez ditu 

bete erakunde honekiko dituen legezko betebeharrak. 

 

2. Beste alde batetik, kexagileak bete egin ditu udalak berak bere eskaera 

izapidetu ahal izateko eskatu zizkion izapideak, izan ere, eskaera konpontzeko 

eskatutako dokumentazioa aurkeztu du. Hala ere, ez du inolako erantzunik 

jaso, eta, edozein modutan ere, erantzuna jasotzeko eskubidea dauka, 

eskatutako eduki materiala eta hori betetzeko legezko aukerak gorabehera. 

 

Administrazioaren jarduera ezak hautsi egin ditu administrazioaren jarduera 

gidatu behar duten printzipio nagusiak, Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 

Legearen 3. artikuluko aurreikuspenekin bat eginez. Zehazki, eraginkortasun 

eta herritarrentzako zerbitzu printzipioei buruz ari gara, baina baita 

gardentasun eta parte-hartzeko printzipioei buruz ere. Aurkezten dizkioten 

eskaerak behar bezala izapidetzen ez dituen edo batere izapidetzen ez dituen 

administrazioak, egokitzen diren izapideak eta legezko betekizunak aurretik 

bete badira, nekez adierazi ahal izango du zerbitzatu behar dituen herritarren 

zerbitzura dagoenik bere jarduera. Publikoa denak gure eguneroko bizitzako 

eremu guztiei eragiten die, nabarmen, eta, ondorioz, euren jarduera 

eraginkorra izan dadila eska dakieke herri-administrazioei. 

 

3. Aurrekoarekin lotuz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak 3. artikuluan ezarri duen 

legezkotasun printzipioa ere aipatu behar dugu, bai eta administrazioak bere 

jarduera administrazio-zuzenbidearen diziplinaren mende uzteko betebeharra 

duela ere. Horrela, dagokion prozedura bideratuz bete behar ditu udalak 

izapideak eta legezko formaltasunak. 

 

Planoa zehaztuz, eta ikuspegi formaletik begiratuta, udalak prozedura guztien 

berariazko ebazpena idazteko eta berau jakinarazteko betebeharra dauka, 

dena delakoa izanda ere prozedura hasteko modua (Herri Administrazioen 

Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 

30/1992 Legearen 42. artikulua). Esku artean dugun kasuan, udal 

administrazioak ez du bete eskatutakoari erantzun arrazoitua emateko 

betebeharra, ebazpen horrek eduki litzakeen eduki materiala eta oinarri 

juridikoa gorabehera. Esan dugunez, aldeen artean formalizatutako 

salerosketa kontratua Jabetza Erregistrora sartu ahal izateko oztopoak 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-26318
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baztertzeko beharrezko izapideak eta jardunbideak egiteko eskaerari buruz ari 

gara. 

 

4. Kexagileak udalari eskatu dionaren eduki materialaren xedeetarako, erakunde 

honek egindako eskaerei erantzun ez zaienez, ezin daiteke analisi juridikorik 

egin, izan ere, ez dakigu zergatik ez zaion eskatutakoari erantzun, edo 

zeintzuk izan daitezkeen eskatutakoa ukatzeko egon litezkeen oztopo 

juridikoak. 

  

Udalaren eta kexagilearen artean formalizatutako salerosketa kontratua 

zuzenbide pribatuaren mende egon arren, adierazi dezakegu aurretiko 

jarduerak, hau da, tokiko erakundeen ondare ondasun higiezinak 

besterentzeko aurretiko jarduerak, administrazio-legegintzaren mende 

daudela, Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Araudiaren mende zehazki 

(ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua), une hartan 1955eko 

maiatzaren 27ko araudia indarrean egon gorabehera, egun indarrean 

dagoenak indargabetu baitzuen hura.  

 

Beste zehazpen batzuen artean, Ondasunei buruzko Araudiko 114. artikuluak, 

indarrean dagoenak, higiezinaren egoera fisikoa eta juridikoa birgaitzeko 

eskatu du, beharrezkoa balitz, berau mugatuz, eta Jabetza Erregistroan 

inskribatuz, hala egongo ez balitz; beraz, izapide hori bere garaian egin ez 

bazen, gaur bete beharko litzateke. 

 

Kontu hori aipatu dugu, izan ere, eskura dugun informazioa eskasa izanik, 

balitekeelako udalaren lursaila eskualdatu aurretik beharrezko izapideak egin 

ez izana, erosleak zailtasunak baititu erositako lursaila Jabetza Erregistroan 

inskribatzeko, berari ez dagozkion arrazoiengatik. 

 

Kexagilearen eskaerari arreta ematea eragozten duten oztopoak beste mota 

batekoak balira, nolanahi ere, nahitaezko ebazpena egin beharko litzateke; 

behar besteko oinarri juridikoa adieraziz bertan, interesdunak, bere interes 

legitimoen defentsan, aurka egin ahal izan dezan. 

 

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

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

 

 

GOMENDIOA 

 

Egokitzen diren legezko izapideak egin ondoren, arrazoituta erantzun diezaiola 

kexagileak egindako eskaerari. Adierazi dugun bezala, bere egunean Guardiako 

Udalari erositako lursailaren salerosketa kontratua eskritura publikora igotzeko eta, 

gero, Jabetza Erregistroan inskribatzeko eskaeraz ari gara. 


