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4. IRISGARRITASUNARI BURUZKO ARAUAK: KONTRO-
LERAKO TRESNAK ERABILI BEHARRA

Sarrera

Europan Minusbaliatuen urtea izan den 2003an, irailaren 24an, Arartekoak gaia
jorratzen duen txosten bat -Euskal Autonomia Erkidegoan erabilera publikoa duten
eraikinen irisgarritasuna- aurkeztu zuen Eusko Legebiltzarrean. Txostenean egindako
azterketaren bitartez 2003ko helburuetariko bat bete nahi genuen, minusbaliatuen eta
aukera berdintasunaren inguruko hausnarketa eta eztabaida biziagotzea, hain zuzen.

Izan ere, jakin nahi genuen zertan den erakunde publikoek irisgarritasunaren
alde burutu duten lana Irisgarritasuna Bultzatzeko Legea, 1997ko abenduaren 4koa,
indarrean hasi zenetik, areago apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren III. eranskinaz
geroztik hona, bertan eraikinetarako irisgarritasunari buruzko arau teknikoak ezartzen
baitziren.

Oraingo honetan berriro ukitu nahi dugu txostenaren ondorioetako bat, deigarriena
berau, batez ere ohiz kanpoko txosten hura taxutzeko informazioa administrazioek berek
eman zutelako; Deigarriena dela esan dugu herri administrazioek oso gutxi baliatu
dituztelako irisgarritasuna gauzarazteko kontrol tresnak, helburu bera duten arauetan
ezarriak, hain zuzen.

Ildo beretik doaz jasotako kexetako asko, haietan ere salatzen baitira
irisgarristasuna errazteko arauak betearaztean izandako irregulartasunak, batzuetan
herri administrazioei eurei leporatuak. Zenbait berritze eta zabaltze obra ez ezik, oin
berriko eraikin batzuk ere jarri ziren ezbaian, bazter geratu baitira horrelakoetan bete
beharreko eskakizunak eta salbuespenak, alor honetan ezartzekoak diren arauetan
aurreikusiak, hain justu.

Goikoaren erakusgarri dira honako erreklamazioak, norbanakoek zein
minusbaliatuen elkarteek aurkeztuak: mugitzeko arazorik ez dutenek minusbaliatuentzako
aparkatzeko plazak erabiltzea; azalera gutxiko plazak; ibilgailuetako matxurak,
aparkalekura sartzea eragozten dutenak; komunak egokitu gabe dituzten hotelak eta
jatetxeak; minusbaliatuentzat gordetako babes ofizialeko etxebizitzak, ezin iritsizkoak
gertatzen zaizkienak; irisgarritasunerako neurriak betetzen ez dituzten saltoki ireki berriak,
edo zerbitzu publikorako eraikinei (osasun etxeak, ikastetxeak...) buruzko kexak.

20/1997 Legea garatzen duen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuak erabilera
edo zerbitzu publikokotzat jotzen ditu ondoko eraikinak, duten titularitatea  gorabehera:
Herri Administrazioaren zerbitzuak, era guztietako osasun zentroak, zeharrentzako
egoitzak eta umezurztegiak, hezkuntza zentro guztiak, ikasle etxeak, hornidura-azokak,
saltokiak, aisi eta merkataritza zentroak, erlijio eta kultur zerbitzuak, zinemak eta
antzokiak, estadioak eta kiroldegiak, ostalaritzako eraikinak eta lokalak, tren eta autobus
geltokiak, itsas garraiorako guneak, aireportuak, bulego eraikinak, bankuak eta aparkaleku
nahiz komuna publikoak.

Erabilera edo zerbitzu publikoko eraikinen kasuan, hirigintza antolamendurako
eskumena duten instituzioek irisgarritasunerako neurriak betetzen direla ziurtatu eta
kontrolatu behar dute, 20/1997 Legearen arabera. Horretan funtsezkoa da udalen
ardura, obretarako eman behar dituzten baimenen eta lizentzien bitartez arauak benetan
ezartzen diren egiazta baitezakete.
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Haatik, erakunde honetan tramitatutako salaketek eta ohiz kanpoko txostenean
bildutako informazioak adierazten dutenez, murriztuta geratzen da udalek irisgarritasuna
bermatzeko duten gaitasuna.

Bestalde, interesatuen erakundeen ustez, arauak ez dira betetzen administrazioak,
profesionalek eta gizarteak berak ez dutelako benetan barneraturik minusbaliatuen egoera.

Gure iritziz, herri administrazioek ez dute behar besteko baliabiderik jartzen
irisgarritasunari buruzko arauetako aurreikuspenak betetzeko orduan, eta honako
gomendioan horretarako ditugun arrazoiak azaltzen saiatuko gara.

Irisgarritasunari buruzko araudietan ezarritako kontrol tresnak. Herri
Administrazioek araudiok betetzearen beharra.

20/1997 Legearen 15.1 artikuluak honela dio: “Lege honen aginduak bete
beharrekoak dira hirigintza plangintzarako tresnak onartu eta ezarri ahal izateko;
beste horrenbeste egin behar da Autonomia Erkidegoko Administrazioak, Foru
Diputazioek eta Udalek lizentziak, baimenak eta kalifikazioak eman edo bestelako
egintzak burutu ditzaten.” Halaber, 17.1 artikuluaren arabera, administrazioek egiaztatu
behar dute kontrol tresnak legeak ezarritakoari egokitzen direla.

Beraz, lizentziak, baimenak eta kalifikazioak emateko beharrezkoa da lehenago
irisgarritasunari buruzko arauak betetzea eta dagokion administrazioak hala egin dela
egiaztatzea.

Kontuan izan beharra dago hirigintza jardueretarako lizentziak araupeko egintza
administratiboak direla, eta haien bitartez Administrazioak prebentziorako kontrola
baliatzen duela administratuen ekintzen gainean, ezarri nahi diren instalazioak hirigintza
ordenamenduarekin bat datozela egiaztatzeko. Argi dago, beraz, lizentzien erabilera
legaltasun kontrol bat izateaz gain, nahitaezko egintza dela, baimena eman edo ukatzeko
beharrezkoa baita jakitea eskatutako jarduerak ordenamendu ezargarriaren betetzen
duen ala ez.

Kontrola burutzeko ahalmen hori udalei dagokie gehienbat, indarrean dagoen toki
araubidearen eta hirigintza arauen arabera eurek daukatelako lizentziak eta baimenak
emateko eskumena oin berriko obretan, eraikinak berritu edo handitzeko lanetan, etab.

Gorago adierazi dugunez, bada, funtsezkoa da udalek alor honetan duten
eginbeharra. Gogoan izan behar da prozesuan udalak hiru bide dituela arauak betetzen
diren begiratzeko eta egiaztatzeko: (1) proiektua aztertzea, obrarako lizentzia eman
baino lehen; (2) lanak ikuskatzea, obrak egiten diren bitartean, eta (3) obra bukatutakoan,
lanak eman zaien lizentziaren arabera burutu diren egiaztatzea.

Hala ere, ohiz kanpoko txostena osatzeko bildu zen informazioa azterturik, esan
daiteke udal erakundeek ez dutela behar bezalako kontrolik egiten irisgarritasunari
dagokionez.

Izan ere, udalen % 56k aitortzen dute beren teknikoak ez direla modu sistematikoan
joaten eraberritze obretara, bertan irisgarritasunerako eskakizunak betetzen diren
egiaztatzera. Are kezkagarria da jakitea udalen herenak ez dituztela eraberritze lanak
ikuskatzen amaitu direnean. Gauza bera gertatzen da erabilera edo zerbitzu publikorako
egiten diren oin berriko eraikinak eta lokalak ikuskatzeko ardurarekin.
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Hala eta guztiz ere, inkesta egin zitzaien profesionaletatik % 23k soilik uste zuten
beren udalek teknikari gehiago kontratatu behar zituztela edo teknikarien lana
irisgarritasuna bermatzeko ikuskapenetara eta kontroletara bideratu behar zutela. Era
berean, 27 udalek obrak bukatutakoan ikuskapen sistematikorik egiten ez zutela zioten,
eta harritzekoa da jakitea haietatik % 55ek ez zutela teknikari gehiagoren beharrik
sumatzen horrelako ikusketa aldiak egiteko.

Erakunde honetan egiaztatu dugunez, behin baino gehiagotan, udalek
irisgarritasunaren alorrean atzemandako arau-hausteak norbanakoen salaketei edo
Arartekoaren eskaerei erantzunez egindako ikusketetan azaleratu dira.

Hortaz, ikuskaritza zerbitzuek egoki jardungo badute, beharrezkoa da udalek
baliabide materialak zein pertsonalak eskuratu ditzaten, irisgarritasunari buruzko lege-
arauetan ezarritakoa beteko dela ziurtatze aldera.

Irisgarritasunari buruzko Legean jasotzen denez, ezinbestekoa da udal teknikariek
proiektu tekniko eta lizentzia edo baimen eskaera guztiak azter ditzaten irisgarritasunaren
ikuspegitik. Ildo beretik, Legearen 17.2 artikulua ezarriz eta alor honetako arau
ezargarriak betetzen direla egiaztatzeko asmoz, udal agintaritzak exijitu behar du aurkezten
diren hirigintza dokumentu guztietan argi ageri dadila arauak bete egiten direla.

Era berean, obrak burutu bitartean ere ikuskatu behar dira, eta horretarako
premiazkoa da toki erakundeek beren ikuskaritza zerbitzuak indartzea. Izan ere, hona
datozen salaketez erabakitzen ari garela, behin baino gehiagotan ikusi dugu teknikoki
ezinezkoa dela -eraikuntzak edo eraikinak bukatu ondoren- instalazioak irisgarritasun
beharretara egokitzea.

Ulertzekoa denez, edozein motatako obra bukatzen denean nahitaezkoa da
derrigorreko egiaztatze-bertaratzeak egitea, lehenbiziko okupaziorako lizentzia eman
aurretik egiaztatu behar baita eraikuntza bat datorrela lehenago emandako
lizentziarekin. Halaber, horrela jokatuz legaltasuna berrezartzeko neurriak har daitezke
edo –behar denean– 20/1997 Legeak arau-hausteetarako aurreikusten dituen
zehapenak ezarri.

Alde horretatik, badago beste datu bat atentzioa ematen duena: ohiz kanpoko
txostenaren inkestari erantzun zioten udaletatik, batek ere ez du zehapenik erabaki
eraberritze edo eraikitze lanetan irisgarritesunerako neurriak ez betetzeagatik.

Ildo beretik jarraituz, gogoratzekoa da Legeak zekarren berrikuntza nagusietako
bat zehapen araubidea bera zela, eta hori berebiziko aurrerapausoa izan zela aurreko
egoerarekin alderatuta. Izan ere, aurreko arauek ez zuten zehapenetarako aukerarik
ematen, eta horren ondorioz irisgarritasunari buruzko arauak asmoak baino ez ziren
–gogo onekoak bezain hutsak–, betearazteko batere ahalmenik ez zutenak, hain zuzen.

Geuk ere egiaztatu dugunez, zehapenik ezak murriztu egiten ditu arauek ematen
dituzten aukerak.

Horren haritik, ohartu beharra dago arau-hauste administratibo bat gertatzen bada
Administrazioak ez duela espediente administratibo bat hasiko ote duen erabaki behar:
hasi egin hasi behar du. Bestela jokatuz gero, arduragabekeria erakutsiko luke orden
publikoaren alorrean dituen betebeharrei dagokienez.

Bestalde, alor honetan azpimarratu behar da 20/1997 Legearen arabera zehapenak
ez duela arau-hauslea oker dagoena birjarri beharretik salbuetsita uzten, ezta, araua
bete ez duen kasuetan, behar diren egokitzapenak egitetik edo proiektua aldatzetik ere.
Arrazoi beragatik, hirigintza alorreko diziplinarekin gertatzen den modu berean,
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Administrazioa behartuta dago kaltetutako ondasunak ilegaltasun egoeraren aurreko
ezaugarrietara lehengoratzen. Irisgarritasunari buruzko araua loteslea da herritarrentzat
eta Administrazioarentzat, legaltasun printzipioak botere publikoen jarduera guztien
oinarrian agertu behar baitu.

Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubiderako Oinarriak Arautzekoak, 21-k)
artikuluan agintzen duenez, udalek zehapen ahalmena baliatu behar dute irisgarritasuna
bultzatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea urratu den zantzuak dituztenean.
Administrazio publikoak zehapen ahalmenaz hornitzen dituzten arauak ez dira gogoak
emanda eratu, aitzitik, badute izateko arrazoia, Administrazio publikoaren eskumenen
eremuan gertatzen diren arau-hausteak zigortu beharra, alegia.

Bukatzeko, aurretiazko kontrolerako tresna bat aipatu behar dugu, apirilaren 11ko
68/2000 Dekretuan jasoa. Izan ere, Dekretu horrek irisgarritasunerako arau teknikoak
ezartzen ditu hiri aldeetan, gune publikoetan, eraikinetan eta informazio edo
komunikaziorako sistemetan, eta bere V. eranskineko 3.3 artikuluan zehazten du zein
salbuespen onartzen diren eranskin bereko 2.1 artikuluaren aplikazioan, azken artikulu
honetan irisgarritasunerako irizpideak jasotzen baitira eraikin eta lokalak berritu, handitu
edo aldatzeko lanei dagokienez.

Zehazki, 3.3 artikuluak honela dio: “Aurreko atalean aipatu diren elementuren
bat ezin egoki badaiteke Eranskin honetan jasotako gutxieneko irisgarritasun
baldintzetara, hala adierazi beharko da dokumentu baten bitartez, eta lizentzia
onartu aurretik nahitaezkoa izango da Udal Zerbitzuek gai horri buruzko txosten
bat aurkeztea. Espedientea Euskadiko Irisgarritasunerako Kontseilura helaraziko
zaio, haren berri izan dezan.”

Ikusten denez, orografiak, egituraren ezaugarriek edo formakoek irisgarritasunerako
neurriak hartzea eragozten badute, edo horrelako neurriak betetzeak gehiegizko gastuak
ekarriko badituzte, arauak salbuespena dokumentuz justifikatzera behartzen du.

Halaber, lizentzia eman edo ukatu aurretik, udal zerbitzuek txosten bat aurkeztu
beharko dute proposatutako neurriaren egokitasuna baloratuz.

Ez dirudi txosten hori loteslea denik, eta alde horretatik gogoratu behar da
derrigorreko txostenak lizentzia ematearen kontrakoak izan arren gerta litekeela
udalbatzako kideek alde bozkatzea, eta horren haritik, hain zuzen, 20/1997 Legearen
22.2 artikuluak udalbatzako kide horien erantzukizuna ezartzen duela.

Hori horrela izanda ere, gure iritziz txosten teknikoak erabakigarria izan beharko
luke prozeduraren ibileran, txostenean azterketa tekniko bat egiten baita dokumentazioan
salbuespenerako arrazoitzat ager litezkeen gorabeheren inguruan. Horrela jokatuta,
teknikoki frogatuko balitz dagozkion irisgarritasun neurriak gauzatu egin daitezkeela,
salbuespena ez litzateke onartuko, eta berdin gertatuko litzateke datuek agerian utziko
balute egin beharreko lanen aurrekontuek estuasunik gabe har dezaketela bere gain
irisgarritasunerako egokitzapenek dakartzaten gastuak.

Informazio gutxi dago eskuragarri benetan salbuespenetarako prozedurak nola
gauzatzen diren jakin ahal izateko.

Dauzkagun datuak Euskadiko Irisgarritasunerako Kontseiluak urtero aurkezten
dituen txostenetakoak dira. Hala, bada, 2000ko txostenean hiru kasutan jasotzen dira
salbuespenerako jakinarazpenak, eta 2001ekoan jakinarazpenak 47 dira. Alde
nabarmena igartzen da lurraldetik lurraldera, baita udalen artean ere. Kontseiluak
adierazitakoaren arabera, ez daki datu horiek errealitatea islatzen duten, alegia, udal
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guztiek beren eginkizuna behar bezala bete eta horrelakoetan dagokion jakinarazpena
luzatzen duten.

Gainera, Kontseiluak adierazten du helarazitako jakinarazpen gehienak berri emate
hutsak direla, haietan bakarrik adierazten baita zein kasutan eta zein irisgarritasun neurriri
lotuta onartu den salbuespena. Pentsatzekoa da jokabide honekin –indarrean dagoen
araudiak agintzen duenez bestela– espedienteak helarazi beharra saihesten dela, eta
ondorioz, Kontseiluak ezin du egiaztatu onartutako salbuespena behar bezala arrazoiturik
dagoen ala ez.

Argi dago horrela ezerezean geratzen dela arauaren helburua, hots, kontrolerako
ahalmena erabiltzea ordenamenduan jasotako irisgarritasun neurrietatik salbuesteko
aukera modu egokian ezarri den jakiteko.

Proposamenak

Honaino azaldutakoa ikusirik, Arartekoak uste du herritarrei ingururako irispidea
eta komunikazioa erraztu nahi bazaie –bereziki edozein arrazoi dela medio horretarako
eragozpenak dituztenen kasuan–, botere publikoek behar diren ekimenak bultzatu behar
dituztela, indarrean dauden araudietan irisgarritasunaren inguruan zehaztutako neurriak
benetan bete daitezen.

Hartara, udalek -batez ere- nabarmen sendotu behar dituzte ikuskaritza zerbitzuak,
norbanakoen jarduerak era egokian kontrolatzeko eta haietan esku hartzeko, legalitatea
berrezartzeko bideak ezbairik gabe aplikatzeko, eta irisgarritasuna bultzatzekoa
abenduaren 4ko 20/1997 Legean jasotzen diren zehapenak baliatzeko.

Azkenik, toki erakundeei gogorarazi egiten zaie salbuespena jasotzen duten udal
lizentzia guztien berri eman behar diotela Euskadiko Irisgarritasunerako Kontseiluari,
dagokion arauak hala agintzen duelako. Gainera, jakinarazpenarekin batera udal
espediente osoa ere helarazi behar da, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuak V.
eranskineko 3.3 artikuluan ezarri bezala.




