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a)

Ezestea
* Tratu ezegokia: kontsumo arlorako bitartekaritza zerbitzua (erreg.
zk.: 1134/09)
* Adingabekoei alkohola saltzea (erreg. zk.: 1239/09)
* Txakur arriskutsuak sortutako enbarazua (erreg. zk.: 1240/09)

b)

Gomendioa
* Herbizidak txorkoetan (erreg. zk.: 985/08)

c)

Orientabidea
* Industria ikuztegia Lermandan (erreg. zk.: 1241/09)

2.3.2

Ogasun Saila ................................................................................... 78

2.3.2.1

Ondare Erantzukizunaren Atala ........................................... 78
a)

Ezestea
* Lope de Larrea kaleko garaje bateko pasabidean erori izana
(erreg. zk.: 1133/09)
* Erorketa San Prudentzio kalean (erreg. zk.: 1210/09)
* Erorketa Sansomendiko parkean (erreg. zk.: 1234/09)
* Lauza apurtuta egoteagatik erori izana (erreg. zk.: 1257/09)

b)

Gomendioa
* Erorketa San Antonio kalean (erreg. zk.: 1163/09)
* Erorketa San Bizente Paulekoaren kalean (erreg. zk.: 1158/09)
* Betoñuko ateko bidegorrian erori izana (erreg. zk.: 1136/09)
* Erorketa eta Administrazioaren fede ona (erreg. zk.: 1225/09)
* Erorketa: polizia-argiketa (erreg. zk.: 1251/09)

c)

Idazki lagundua
* Erorketa: estolda (erreg. zk.: 1228/09)
* Istripua ibilgailuarekin (erreg. zk.: 1286/10)

d)

Orientabidea

* Erorketa: balorazio ekonomikoa eta ondorioak (erreg. zk.: 1296/10)

2.3.2.2

Diru-bilketa ............................................................................. 94
a)

Herritarrak berak itxia
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* Bahitura aurretik ohartarazi gabe (erreg. zk.: 1159/09)

b)

Ezestea
* Isuna: pasabide batean aparkatzea (erreg. zk.: 1204/08)
* Isuna: kontrako noranzkoan zirkulatzea (erreg. zk.: 1238/09)
* Isuna, zama-lanak oztopatzea (erreg.zk.. 1196/09)
* Isuna oztopatzeagatik (erreg. zk.: 1269/10)

c)

Orientabidea
* Isuna: zama-lanak oinezkoen esparruan (erreg.zk.. 1206/09)

d)

Gomendioa
* Jakinarazpena eta Administrazioaren ikerlana (erreg. zk.: 1195,
1187, 1178 eta 1174/09)
* Isuna eta zigorra aldatzea (erreg. zk.: 1243/09))

e)

Bitarteko jarduera
* Isuna: ezinduentzako aparkalekua (erreg. zk.: 1215/09)

f)

Idazki lagundua
* Isuna: forma akatsa (erreg. zk.: 1232/09)
* Isuna: autobus geltokia eta elurra (erreg. zk.: 1288/10))

2.3.2.3

Zergak ................................................................................... 107
a)

Ezestea
* Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga eta bahiketa (erreg.
zk.: 1170/09)

b)

Gomendioa
* OHZren hobaria babes ofizialeko Etxebizitzetan (erreg. zk.:
1216/09)

2.3.3

Hirigintza Saila .............................................................................. 111

2.3.3.1

Bide Publikoa ....................................................................... 111
a)

Gomendioa
* Aretoetako irisgarritasuna (erreg. zk.: 1036/08)
* Zaratak eta ibilgailuen pasabidea Domingo Beltran de Otazu
kaleko Eroskin (erreg. zk.: 845/07)
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* Isuna eta seinaleak Erdi Aroko hirigunea (erreg.zk.. 1152/09)

b)

Orientabidea
* Zidorra Guayaquil kalean (erreg. zk.: 1144/09)
* Zamalanak oinezkoentzako esparruan (erreg. zk.: 1299/10)

c)

Bitarteko jarduera
* Irisgarritasuna, Ezki kalea zaharberritu ondoren (erreg. zk.:
1172/09)
* Pasabidea Guayaquil kalean (erreg. zk.: 1197/09)
* Argirik gabe Ibaiondon (erreg. zk.: 1207/09)
* Lanak Aretxabaletan (erreg. zk.: 1226/09) (Gomendioa)

d)

Ezestea
* Extremadura kaleko lonjetara sartzeko ibilgailuen sarbidea (erreg.
zk.: 1189/09)

e)

Herritarrak berak itxia
* Tranbia: ez dadila Alaba Jeneralaren kaletik igaro (erreg. zk.:
1219/09)

f)

Idazki lagundua
* Irisgarritasuna Alde Zaharrean (erreg. zk.: 1224/09)

2.3.3.2

Eraikuntzen Legezko Jaurbidea ........................................ 141
a)

Errefusatzea
* Lanak Abetxukun (erreg. zk.: 1039/08)

b)

Bitarteko jarduera
* Alde Zaharreko arrapalak jartzeak eragindako pitzadurak (erreg.
zk.: 1137/09)

c)

Orientabidea
* Adinekoentzako egoitzarako lizentzia (erreg. zk.: 1094/08)
* Eraikitzeko lizentzia garajeetan (erreg. zk.: 1199/09)
* Eraikitzeko lizentzia Manuel Iradier kalean (erreg. zk.: 1221/09)
* Igogailua jartzea eta bizilagunek ez ordaintzea (erreg. zk.:
1297/10)
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* Aretxabaletako orubea eta jabetza (erreg. zk.: 1275/10)

d)

Ofiziozko gomendioa
* Prostituzio etxeak etxebizitzetan (erreg. zk.: 37/09)

e)

Ezestea
* Lursailak ixtea (erreg. zk.: 1148/09)
* Lonja batean zolata konpontzea (erreg. zk.: 1185/09)
* Akatsak Abetxukuko txoko baten lizentzian (erreg. zk.: 1176 eta
1183/09)
* Baimenik gabeko solairuarteko etxebizitza (erreg. zk.: 1201/09)
* Handitzeko obrak ondoko etxebizitzan (erreg. zk.: 1248/09)
* Harresia Amaritan (erreg. zk.: 1142/09)

f)

Idazki lagundua
* Itoginen konponketa zainpeko apartamentuetan (erreg. zk.:
1211/09)

g)

Bideratzea
* Tranbia eta lanak etxebizitzan (erreg. zk.: 1229/09)

2.3.3.3

Nekazaritza eremua ............................................................. 166
a)

Gomendioa
* Lursailak birsailkatzea (erreg. zk.: 1122/09)

b)

Orientabidea
* Lursailera ezin sartu (erreg. zk.: 1131/09)

2.3.3.4

Zuzendaritza ......................................................................... 170
a)

Gomendioa
* Irisgarritasuna Manuel Iradier kalean (erreg. zk.: 1120/09)
* Piboteak Ural-Mendi kalean (erreg. zk.: 1156/09)

b)

Orientabidea
* Eraikitzeko lizentzia Jungitun (erreg. zk.: 1182/09)

2.3.4

Gizartegintza Saila ........................................................................ 175

2.3.4.1

Zuzendaritza ......................................................................... 175
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a)

Ezestea
* Gizarte Larrialdiko Laguntzak eta erroldako izena emate ezegokia
(erreg. zk.: 1113/09 eta 1114/09)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza eta Aterpen izandako eztabaida
(erreg. zk.: 1126/09)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza: administrazioaren isiltasuna (erreg.
zk.: 1161/09)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza: adingabeko baten tutorea (erreg.
zk.: 1177/09)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza: etetea (erreg. zk.: 1242/09)
* Bebé Laguntza: aurrezteko zerga-oinarria (erreg. zk.: 1212/09)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza ukatzea (erreg. zk.: 1262/09)
* Gela alokatzeko gizarte larrialdiko laguntza ukatzea (erreg. zk.:
1254/09)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza: ostatu-emailearen bizikidetzako
unitate ekonomiko independentea (erreg. zk.: 1273/10)
* Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: errolda aldatzea (erreg. zk.:
1274/10)
* Gizarte Larrialdiko Laguntzak: erroldatik kentzea (erreg. zk.:
1290/10)

b)

Errefusatzea
* Gizarte Larrialdiko Laguntzak: etxebizitza ezegokia (erreg. zk.:
853/07)
* Tratu txarrak jasan dituen emakumea izateagatik jasotako
laguntzak (erreg. zk.: 1149/09)
* Auzokideen zaratak (erreg. zk.: 1186/09)

c)

Bitarteko jarduera
* Gizarte Larrialdiko Laguntza: atzerapena hitzorduetan (erreg. zk.:
1140, 1145/09)
* Amvisa: txorrotekin izandako arazoak (erreg. zk.: 897/07)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza: etetea (erreg. zk.: 1181/09)
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* Auzokoen zaratak eta adingabeko baten babes-gabezia (erreg.
zk.: 1179/09)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza: etetea agiriak ez ekartzeagatik
(erreg. zk.: 1175/09)
* Gizarte Larrialdiko Laguntzak: etxebizitzaren alokairua ez
ordaintzea (erreg. zk.: 1200/09)

d)

Herritarrak berak itxia
* Gizarte Larrialdiko Laguntzak: etxebizitzak jabetzan (erreg. zk.:
1157/09)

e)

Orientabidea
* Gizarte Larrialdiko Laguntza gehiago ukatzea (erreg. zk.:
1146/09)
* Laguntzak hirugarren adinekoentzat (erreg. zk.: 1171/09)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza ukatzea eta errekurtsoa (erreg. zk.:
1168/09)
* Gizarte Larrialdiko Laguntza: pentsioak osatzeko legea (erreg.
zk.: 1280/10)

f)

Bideratzea
* Gizarte Larrialdiko Laguntza: administrazioaren isiltasuna (erreg.
zk.: 1154/09)

g)

Gomendioa
* Gizarte Larrialdiko Laguntzak: baztertua, ez bizitzeagatik (erreg.
zk.: 1151/09)
* Gizarte laguntza etetea baldintza ekonomikoak ez betetzeagatik.
Datu berriak (erreg. zk.: 944/07)

2.3.5

Herritarren Segurtasunaren Saila ............................................... 201

2.3.5.1

Udaltzaingoa ........................................................................ 201
a)

Orientabidea
* Prostituzio etxea Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalean (erreg.
zk.: 1125/09)
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* Kaleko edana Buruileria plazan (erreg. zk.: 1130/09)
* Isuna, Sagrado Corazón ikastetxean aparkatzeagatik (erreg. zk.:
1169/09)
* Prostituzio etxea Mendoza kalean (erreg. zk.: 1167/09)
* Furgoneta Udal Biltegian (erreg. zk.: 1062/09)
* Prostituzio etxea Olagibel kalean (erreg. zk.: 1205/09)
* Prostituzio etxea Prudencio Maria Berastegi kalean (erreg. zk.:
1218/09)
* Prostituzio etxea San Prudentzio kalean (erreg. zk.: 1213/09)
* Bereizkeria: lokaletan sartzea debekatzea arraza dela eta (erreg.
zk.: 1278/10)
* Prostituzio etxea Posta kalean (erreg. zk.: 1230/09)
* Estolderia garbitzea (erreg. zk.: 1265/09)

b)

Gomendioa
* Zarata eta ixteko ordutegia: Estopa taberna (erreg. zk.: 1150/09)
* Handizkako merkatuaren aldea: poliziaren zaintza

(erreg. zk.:

148/03 eta 706/06)
* Bizilagunak Alde Zaharrean zamalanak egitea (erreg.zk..
1255/09)
* Erantzun gabeko idazkiak. Isunak (erreg. zk.: 1267/10)
* Prostituzio etxea Ibaiondon (erreg. zk.: 1272/06)

c)

Ezestea
* Bazterkeria arraza dela eta (erreg. zk.: 1162/09)
* Auto-ilarak Magdalena kalean (erreg. zk.: 1135/09)
* Prostituzio etxeen publizitatea (erreg. zk.: 1165/09)
* Isuna: Olagibel kaleko garajeko irteera (erreg. zk.: 1184/09)
* Isuna. Udaltzainek emandako tratua (erreg. zk.: 1198/09)
* Udaltzainen atxiloketa eta tratua (erreg. zk.: 1266/09)
* Udaltzainen tratua: gaizki aparkatutako ibilgailua (erreg. zk.:
1268/10)

d)

Herritarrak berak itxia
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* Prostituzio etxea Foru kalean (erreg. zk.: 1128/09)
* Prostituzio etxea Bruno Villarreal kalean (erreg. zk.: 1261/09)

e)

Iraungi egin delako itxia
* Familia ijitoak Azukreolan (erreg. zk.: 1139/09)

f)

Errefusatzea
* Adin txikikoa eta legez kontrako atxiloketa (erreg. zk.: 1209/09)

g)

Ofiziozko gomendioa
* Kontrako noranzkoa Mendizabala kalean (erreg. zk.: 38/09)

h)

Gogorarazpena
* Zaratak: “El Pase” taberna (erreg. zk.: 1006/08)

2.3.6

Udal sozietate anonimo eta erakunde autonomoak ................. 227

2.3.6.1

AMVISA ................................................................................. 227
a)

Gomendioa
* Amvisarekiko kontratuetan baja ematea (erreg. zk.: 1121/09)
* Amvisak normala ez den ur kontsumoaren berri ez ematea (erreg.
zk.: 1263/09)

b)

Bitartekaritza
* Faktura atzeratuak kobratzea (erreg. zk.: 1208/09)

c)

Orientabidea
* Ur isuriak ondoko eraikinean (erreg. zk.: 1295/10)

2.3.6.2

Tuvisa .................................................................................... 237
a)

Gomendioa
* Molinuevo garajea: plazaren titularra aldatzea (erreg. zk.:
1132/09)
* Ezinduentzako garraio hobariduna (erreg. zk.: 1214/09)
* Bikientzako kotxeak autobusetan sartzea (erreg. zk.: 1236, 1245,
1260/09, 1281/10 eta 1282/10).
* TUVISAren txanpon-txartela: saldoa gutxitzea (erreg. zk.:
1271/10)

b)

Iraungi egin delako itxia
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* Astegietako autobusak (erreg. zk.: 1143/09)

c)

Ezestea
* Zerbitzurik gabeko markesina (erreg. zk.: 1244/09)

d)

Bitarteko jarduera
* Gurpil aulkia-scooterra autobusetan sartzea (erreg. zk.: 1249/09)

2.3.6.3

XXI Zabalgune ...................................................................... 246
a)

Orientabidea
* Errekaleorreko leihoak itsutzea (erreg. zk.: 1233/09)

b)

Bitarteko jarduera
* Salburuko zainpeko apartamentuak (erreg. zk.: 1256/09)

2.3.6.4

Gasteizko Hirigune Historikoa Era Integralean Biziberritzeko
Agentzia ................................................................................ 248
a)

Orientabidea
* Alde Zaharreko kantoietako arrapalak (erreg. zk.: 900/07)
* Lurralde kontseiluetan parte hartzea (erreg. zk.: 1138/09)
* Hondatutakoak Arkupeetako etxebizitzan (erreg. zk.: 528/05)
* Ekintza bandalikoak Alde Zaharreko denda baten kontra (erreg.
zk.: 1276/10)

b)

Ezestea
* Baimena: lanak begiratoki batean (erreg. zk.: 1147/09)
* Zaramagarako Berritze plana (erreg. zk.: 1166/09)
* Margo lanak Hedegile kaleko behatokietan (erreg. zk.: 1193/09)

c)

Bitarteko jarduera
* Etxartea eta baratzeko sarbidea (erreg. zk.: 1231/09)

2.3.7

Hezkuntza Saila ............................................................................. 255

2.3.7.1

Zuzendaritza ......................................................................... 255
a)

Orientabidea
* “Dantzaterapia” lantegirako diru-laguntza (erreg. zk.: 1141/09)

b)

Bideratzea
* Aldundiko udalekuak: hizkuntza eredua (erreg. zk.: 1160/09)
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2.3.7.2

Haur eskolak ........................................................................ 257
a)

Ezestea
* Lanak haur eskolan (erreg. zk.: 1190/09)

2.3.8

Herritar Harremanen Saila ........................................................... 258

2.3.8.1

Gizarte etxeak ...................................................................... 258
a)

Ezestea
* Udal igerilekuetan sartzeko familia abonamendua (erreg. zk.:
1155/09)

2.3.8.2

Gazteria ................................................................................. 259
a)

Errefusatzea
* Elkartrukea: atzerriko bidaiak (erreg. zk.: 1188/09)

2.3.8.3

Berdintasuna ........................................................................ 260
a)

Bideratzea
* Gizonekiko bereizkeria dantzaleku baten sarreran (erreg. zk.:
1191/09)

b)

Ezestea
* Gizonekiko bereizkeria emakumeentzako gimnasioetan (erreg.
zk.: 1247/09)

2.3.8.4

Euskara ................................................................................. 262
a)

Gomendioa
* Hizkuntza-okerra kale izen jakin batean (erreg. zk.: 1220/09)

2.3.9

Ingurumena .................................................................................... 264

2.3.9.1

Zuzendaritza ......................................................................... 264
a)

Ezestea
* Zarata: ibilgailu ekortzailea Zaramagan (erreg. zk.: 1164/09)
* Enbarazua harategia dela eta (erreg. zk.: 1180/09)
* Igogailuaren zaratak (erreg. zk.: 1194/09)
* Zabalgana: zabor bilketan, zaintzan... dauden hutsuneak (erreg.
zk.: 1222/09)
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* Herbizidak: kalteak hainbat zuhaitzetan (erreg. zk.: 1192/09)

b)

Orientabidea
* Komun publikoak itxita (erreg. zk.: 1203/09)
* Zaratak: okindegia (erreg. zk.: 1218/09)
* Zaratak: zigor larria eta aretoa ixtea (erreg. zk.: 1292/10)

c)

Bitarteko jarduera
* Zaratak Korrokon tabernan (erreg. zk.: 1076/08)
* Zaratak Logia tabernaren lonjan (erreg. zk.: 997/08)
* Zaratak Aldabeko lonja batean (erreg. zk.: 804/07)
* Ordutegia zabaltzea okindegi baten (erreg. zk.: 1217/09)

d)

Gogorarazpena
* Herbizidak: gogorarazpena eta gomendioa (erreg. zk.: 1246/09,
985/08)

e)

Herritarrak berak itxia
* Zaratak: Eroski eta Poseidón taberna (erreg. zk.: 1227/09)
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Gogorarazpena
* Ekortzeko makinen zaratak (erreg. zk.: 1164, 1173 eta 1202/09)
* Zabalganeko lorategiak zikin (erreg. zk.: 1259/09)
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1. 1.
2009-2010EKO
OROIT-IDAZKIAREN
HITZAURREA
2009-2010EKO
OROIT-IDAZKIAREN
HITZAURREA
Michel de Montaigne, Nafarroako erresumako erregearen laguna zen bordeletar ospetsua Akitaniako
hiriburuko alkatea izan zen XVI. mende nahasian, eta berak zioenez, arima galdu egiten da ezarritako xedea ez
duenean, esan ohi den bezala, toki guztietan egotea inon ez egotea baita.

-Quisquis ubique habitat, Maxime

nusquam habitat.-; arrisku hori presente egoten da Sindikoaren Bulegoan momenturo, aldi berean toki askotan
egon behar izaten baitugu, Vitoria-Gasteizko herritarrek planteatzen dituzten kexa askotariko eta heterogeneoak
entzuteko. Mota askotakoak izaten dira horiek: batzuk munta txikikoak, eta trafiko isunekin, bide publikoan
izandako arazoekin edo udaltzainekin izandako gertaerekin dute zerikusia; beste batzuk, berriz, munta
handiagokoak dira, besteak beste, gizarte laguntzak jasotzeko eskubidearen edo etxebizitza eskuratzearen
ingurukoak, edo mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonek erabilera publikoko eraikin eta lokaletan sartzeko
ezintasunaren aurrean berdintasuna babestearen ingurukoak, konstituzioak pertsona horiei bermatu nahi dien
autonomia pertsonala ukatzen baitzaie. Administrazioaren jardun zein ahalmenez ari garenean, onartu behar
dugu ezintasun bat izateak ez duela pertsona bat ezindu bihurtzen, horrek ez baitu pertsona bere osotasunean
eragiten, pertsona horren alderdi bat baino ez baizik, beste alderdi guztiei dagokienez, edozein gizaki bezalakoa
da, betiere, gizartea kapaz bada

ezintasuna dutenen autonomia murrizten duten trabak desegiteko.

Ildo

horretatik, garrantzitsua da tentsio politikoa mantentzea, agintari publikoen betebeharra baita irisgarritasun
politikak lideratzea, are gehiago, posiblea denean, legeak dioenetik urrunagora joatea.

Denbora honetan zehar erregulartasunez izan gara harremanetan ARARTEKOarekin, aztergai ziren
kexen inguruan elkarri eman baitiogu informazioa. Besteak beste, menpekotasun egoeran dauden pertsonen
eskari anitza egonik San Prudentzio egoitzako bi solairu hutsik egotearen inguruan aurkeztutako kexak helarazi
dizkiogu, foru aldundiaren eskumenekoa baita; edo tranbiak erabiltzen dituen kaleetako jabekideen etxejabeen
elkarteek beraien fatxadetan obrak egin behar dituztenean ordaindu behar duten gehiegizko kostuagatik
aurkeztutakoak.

Gogorarazi behar da, pasa den urtea, hots, oroit-idazki honek hartzen duen aldia, lehen ombudsman
sortu zeneko 100. urteurrena izan zela. Ombudsman “pertsuasioaren magistratura” gisa —nazio, autonomia
erkidego edo toki mailan—, zuzenbide publikoko erakunde batetik dator, hain zuzen, garai modernoan, 1809ko
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2009-2010ko Oroit-Idazkia
Suediako Erresumaren Konstituzioan du jatorri; baina historian zehar, hori baino lehenagoko aurrekariak
badaude, garai modernoen aurreko testuinguru juridiko eta politikoetan erakunde horren irudi bat ematen
digutena. Besteak beste, Vitoria-Gasteiz hirian bertan sindiko-prokuradore nagusiaren figura agertzen da, jada,
XIV. mendean.

Ehun urte horietan zehar ombudsmanak izan duen zabalkundea orokorra izan da Commonwealth
sistemaren barruan administrazioa kontrolatzeko jurisdikzio berezia ez duten herrialdetan, edozein dela haren
esparrua, hots, estatu, lurralde edo toki mailan; baina administrazioarekiko auzien kontrol sistemak dituzten
herrialdeetan, berriz, nolabaiteko erresistentzia izan da, kontrola gai bakarrerako bi kontrol erakunde egongo
zirela uste baitzuten. Baina azkenean baliabidearen erabilgarritasunak gailendu da eta administrazioarekikoauzien eta ombudsmanen kontrolaren arteko aldeak ezarri dira.

Vitoria-Gasteiz eskubideen hiria izan nahi du eta, besteak beste, udalerriko gobernuaren aurrean herritarrentzat
bitartekari, defendatzaile eta berme lanak egingo dituen toki defendatzailea sartu du bere ordenamenduan.

Orientabidea eman, kontsultei erantzun eta erreklamazio zein errekurtsoetan lagundu ditugu herritarrak,
gomendioak ere egin izan ditugu denbora honetan zehar, baina ez dira horiek zeregin bakarrak izan, bestelako
jarduera berezi batzuk ere burutu baititugu. Besteak beste, Udalak eskatua ehorzketa zibilei buruzko
ordenantzaren zioen adierazpenak idatzi ditugu, zaraten eta gaueko aisialdiari buruzko ordenantzaren
lantaldean parte hartu dugu, Guatemalako kontzientzia epaitegiari laguntzearen inguruko txostena egin dugu,
herrialde horretako gatazka armatuan zehar emakumeen kontra burutu den indarkeriari dagokionez.

Halaber, Hiriko Gizarte Kontseiluan gaueko aisialdiarekin eta gaueko legearen inguruan izandako
lankidetza azpimarratu nahi dut, edo Hezkuntza eta Herritarrak izeneko txostenarekin Hiri hezitzaileei buruzko
jardunaldietan izandako parte-hartzea.

Lurralde eta Sektore Kontseiluen jardunaren jarraipena ere egin izan dugu, baita Iradokizun eta
Erreklamazio Batzorde Bereziarena ere, ohikotasunez parte hartu izan baitugu horietan, gure jardunaren berri
emateko.
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Zabalkunde handia izan du figura horrek eta Espainiako udalerri askotan dute defendatzailea. Vigon
izan zen toki defendatzaileen estatuko II biltzarrean izan ginen, eta bertan, III. biltzarra Vitoria-Gasteizen egitea
erabaki zen, hain zuzen, aurtengo irailaren amaieran.

Vitoria-Gasteiz Hirian Giza Eskubideak Babesteko Gutunera atxiki zenetik 10 urte pasa dira, eta gutun
horren edizio elebiduna (euskara-gaztelania) zabaldu dugu gure hiriko Zerbitzu Gutun gisa balia dadin. Gure
hiria Euskadiko autogobernurako erakundeen egoitza izateko izendatu zutenetik 30 urte bete dira, eta urte ona
da guk ditugun interes eta arazo berberak dituzten Espainiako 60 hiri baino gehiagoko toki defendatzaileak
biltzeko bertan.

Udalbatzak gure esku utzi zuen aginteari arreta egiteak berak ekiditen du nahasmenduaren erdian gure
arima gal dezagun, eta gainera gure jardueren aniztasunari batasuna ematen dion ezarritako xedea da. Hau da,
haien kexak eta iradokizunak aurkezten dizkiguten herritarrak entzutea eta udal zerbitzuen kalitate
demokratikoaren kontrola egitea, betiere, distantziaren, objektibotasunaren eta independentziaren ikuspuntutik,
hiriarekiko konpromisoa gordez.

Egokien irizten diogun moduan saiatu gara.
Javier Otaola. Síndico-Herritarren Defendatzailea.
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2 GASTEIZKO
EDO HERRITARREN
2. GASTEIZKO
SINDIKO
EDOSINDIKO
HERRITARREN
DEFENDATZAILEAREN
DEFENDATZAILEAREN
JARDUERAREN
LABURPENA
JARDUERAREN LABURPENA

2.1

Txosten bereziak
Oroit-idazkiak hartzen duen denbora tartean, 2009ko martxotik 2010eko otsailera bitartean, Gasteizko

herritarrentzat aparteko munta duten zenbait txosten egin dira. Eragindako udal zerbitzuen funtzionamendua
hobetze aldera egin dira, hain zuzen ere, txosten horiek.

Garrantzi berezia duten gaiak jorratzen dira txosten berezi horietan, gasteiztarren artean interes handia piztu
duten zenbait kontu, eta hainbat proposamen egiten zaizkio bertan udalari, beraren zerbitzuak hobetzen
laguntzera bideratutako proposamenak, esan bezala:

2.1.1

Vitoria-Gasteiz hirian 2009.eko kanpainan burututako tratamendu fitosanitarioei
buruzko txostena.

2.1.2

Administrazio dosierrei ofizioz erantsitako agiriei buruzko txostena.

2.1.3

Iragaitzazkoak gizarte aterpean egoteari buruzko txostena.

2.1.4

Erregistratuta dauden agiriak itzultzeari buruzko txostena

2.1.5

“Erretena Aretxabaletan” izeneko txostena.

2.1.6

Adinekoentzako San Prudentzio egoitzari buruzko txostena

2.1.7

Guatemalako Kontzientzia Epaitegiari buruzko txostena
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2.1.1 Vitoria-Gasteiz hirian 2009.eko kanpainan burututako tratamendu fitosanitarioei
buruzko txostena.

I.- ARAZOAREN AURKEZPENA
Hainbat gomendio egin dugu aurreko urteetan gai honen inguruan, baita hainbat zuzenketa proposatu
ere, gure ustez, udal kontratek tratamendu fitosanitarioak ez zituztelako zuzen aplikatzen, hiri eremuan; Osasun
eta Kontsumo Sailak 2007an egindako txostena zen gure gomendioaren oinarria, hartan egoitzetarako hiri
eremuetan erabiltzeko EZEGOKITZAT jotzen baitziren orduan aplikatzen ziren glifosatoa zuten tratamendu
fitosanitarioak, Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofiziala sortzen
duen abenduaren 21eko 257/2004 Dekretuan oinarrituz.

Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak kontratatutako txosten bat ere aurkeztu da gai honen inguruan (hiri
zuhaitzetako zuhaitz-txorkoen tratamenduari buruzko 2008/10/16ko txostena, 1. agiria) non horrela esaten
baitzen:

“1.- Hiriko zuhaitzetako zuhaitz-txorkoak garbitzeko belar-pozoiak erabiltzeari dagokionez, produktu
fitosanitarioei buruz dagoen legeria nekazaritza eta basozaintza eremuan sortutakoa dela azpimarratu behar
da, laboreak babesteko asmoz. Legez aplikatzea badago ere, hiri eremuetan aplikatzea bereziki konplexua da
eta oso zaila ikuskatzea“
.
Gaur egun, ez dago herritarren osasuna xede duen eta hiri eremu berdeetan produktu fitosanitarioak
aplikatzearen ondoriozko balizko erasoei erantzuna emango dien osasun legeria argia udal osasunaren
inguruan.

Belar-pozoien toxikotasun handia dela kausa, oso konplexua eta kontrolatzen zaila da nekazaritza eta
basozaintzaren eremuko erabilera arautzea. Hiri eremuko kontrola bikaina beharko luke, baina praktikan ia
ezinezkoa da.
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Alde batetik, botiken kontrol zorrotza onartzen dugu, horiek osatzen dituzten produktuen proportzioak
zehatzak izan daitezen edo, erosteko zein hainbat gaixotasunen kasuan erabili ahal

izateko eta beste

batzuenean ez, medikuaren agindua beharrezkoa izan dadin; beste batetik, berriz, zabarkeria nabarmena
erakusten dugu oso toxikoak diren beste produktu batzuk (belar-pozoiak eta bestelako produktu fitosanitarioak)
hiri eremuan erabiltzeko orduan, hain zuzen, nekazaritza zein basozaintza ustiategietan erabiltzen diren
produktuak erabiltzeko orduan (eremu horietan oso arau zorrotzak daude, betetzea edo ez gorabehera), oso
zaila (edo ezinezkoa) baita produktuen kontrola, dosiarena, aplikatzeko moduarena, ibiltarien edo erabiltzaileen
gaineko eraginarena, substantzia horiek aktibo dauden denborarena, horien jomugarena, eta abar.

…/…

“Horrexegatik, bereziki garrantzitsua da udal osasunaren arduradunaren figura, hark izan behar baitu
erreferentziazko agintea gai horietan, laboreak (berdeguneak, lorategiak, zuhaitzak...) babestearen gainetik
herritarra eta haren osasuna babestearen alde egin behar baitu”.

Txosten eta gomendio horiek aintzat harturik, Ingurumen Sailak prozedurak ikuskatu ditu 2009an eta
gaur egun arte erabili izan den belar-pozoia aldatzeko eskatu du aurten hiriko zuhaitz eta lorategietan burutuko
den kanpainarako. ATILA izeneko produktua bazter uztea ekarriko du aldaketa horrek, glifosatoa izeneko
printzipio aktiboa baitu, eta ondorioz, PICLORAM1 printzipio aktiboa duen produktu berria hautatzea, toxikotasun
gutxiagokoa baita (sumingarria), nahiz eta prebalentzia epea luzeagoa izan.

II. TRATAMENDU FITOSANITARIORAKO PROPOSAMEN BERRIARI BURUZKO OHARRAK

2.1.- PICLORAM printzipioaren toxikotasuna balioestea

1

http://en.wikipedia.org/wiki/Picloram
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Hasteko, tratamendu fitosanitariorako proposamen berriak Osasun eta Kontsumo Sailak emandako
txostenaren babesa duela (2. zk.ko agiria) azpimarratu behar da, gure aurreko gomendioan esan genuen bezala
(2008/03/14ko gomendioa. 3. zk.ko agiria) gai honetan jarraitu beharreko agintea baita, eta honela dioena:

Berariazko ondorioak

1. Ezaugarri fisiko-kimikoei begiratuz gero, [PICLORAM] produktu egonkorra dela esan daiteke,
lurruntzeko ahalmen txikikoa, ondorioz, arnas bidetik sartzearekin lotutako arriskua aplikazio
momentura mugatzen da, eta gerora irensteagatiko arrisku izatera pasatzen da bere 21
eguneko prebalentzian zehar
2. Burututako azterketek erakusten dutenez, izaki bizidunen osasunaren gaineko eragina arriskutsu
izan daiteke dosia altua bada, hots, aplikatu ondoren irentsi daitezkeena baino gehiagokoa eta
inoiz ez prozesu horren ondoren arnas bideetatik pasatzeagatik.
3. Ingurumenarekiko eragina ondo zehaztua dago, eta espezie babestu edo desagertzeko arriskuan
daudenak hartzen dituzten ekosistemetan erabiliz gero

baino ez ditu

kontrako ondorioak

ekartzen; ez da hori gure kasua.
4. Bukatzeko, produktu hori erabiltzea zuzenbidearekin bat dator, legezko erregistroari begiratzen
badiogu bai Espainian bai Europar Batasuneko estatuetan erabil baitaiteke. 2008ko martxoaren
7ko SANCO/835/08 rev.2 izeneko txostenean argi adierazten da: “Ebaluazio txostenaren
proiektuaren ondorio nagusia, estatu txostengileak egindako gomendioak eta 1490/2002
araudiaren 11. bis artikuluarekin xedatutakoarekiko adostasun azterketaren emaitza kontuan
hartzen bada, ezin da argi esan picloram produktuak gizakien zein animalien edo lurpeko
uren gaineko eragin kaltegarria duenik, ezta ingurumenaren gainekoa ere, 1490/2002(EB)
araudiaren V. eranskinean xedatzen den bezala (horren azken aldaketa 1095/2007 (EB) araudia
da).”2

2

Picloram martxoaren 26ko PRE/777/2009 Aginduaren barruan sartu da (2009/03/31), eta agindu horren bidez, azaroaren
4ko 2163/1994 Errege Dekretuaren —produktu fitosanitarioak merkaturatu eta erabiltzeko baimentzeko erkidegoak
ezarritako sistema harmonizatua ezartzekoa— I. eranskinean sartzen dira honako izena duten substantzia aktiboak: bifenox,
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Azken ondorioa.
Beraz, TORDON 22K [produktuaren merkataritzako marka] erabiltzea legezkoa da, beti ere, bildu, erabili
eta aplikatzearen inguruan indarrean dauden legeak betetzen badira, horiek betez gero, aplikatu ondoren ez
baitago arriskurik herritarren osasunerako.

2.2.- Zehaztasun falta tratamendu fitosanitarioan benetan erabiltzen den produktuaren inguruan

Osasun eta Kontsumo Sailaren txostenak Picloram-en eta Tordon 22 K merkataritza markaren
toxikotasunaren inguruan segurtasuna ematen badu ere, benetan erabiltzen den produktuaren gainean
nolabaiteko nahasmena dagoela planteatzen du.

Izan ere, hasiera batean Gasteizen helbidea duen KLINER METAL-QUIMICA SA enpresak
merkaturatutako AK-YERBACID SG izeneko produktua erabiliko duela jakinarazi zion Udalari kontratako
enpresak. Produktu fitosanitarioen erregistroan produktu horrek 22.959 zenbakia du.
Nekazaritza Ministerioaren produktu fitosanitarioen erregistroan3 sartu gara eta aipatu zenbakia Round
Up Energy izeneko produktuari dagokiola egiaztatu dugu, baita AK-Yerbacid SG produktua erregistro horretan
ez dagoela ere.

Informazio horren berri eman diogu Ingurumen Sailari eta honek kontratatutako enpresarekin hitz egin
ondoren, akats materiala dagoela jakinarazi digu, AK-Yerbacid SG produktua TORDON 22K merkataritza izena

diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidina, quinoclamina, elofentecina, dicamba, difenoconazol, diflubenzurón, imazaquin,
lenacilo, oxadiazón, picloram, piriproxifen, tritosulfurón eta diurno (2009ko martxoaren 31ko EAO).
3
4
5

http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/fitos.asp
Ministerioko produktu fitosanitarioen erregistroko arloko buruari ere galdetu diogu.
1994ko azaroaren 18ko 276 zenbakiko EAOko xedapen orokorrak, azaroaren 4ko 2163/1994 Errege Dekretua, Europar
Batasunerako produktu fitosanitarioak merkaturatu eta erabiltzeko baimen sistema harmonizatua ezartzen duena.
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duen produktuari baitagokio eta 11.760 erregistro zenbakia du;

KLINER PROFESIONAL SA enpresak

egiaztatzen du hori (Kliner SA enpresaren egiaztagiria, 2009/03/31koa. 4. zk.ko agiria)

Erreferentzia arauak kontsultatu ondoren4

5

, aplikatu behar direnak produktu fitosanitarioak

erregistratzeko beharraz ari direnean horien merkataritza aurkezpenaz ari dela ulertzen dugu. Legeak honela
definitzen ditu produktu fitosanitarioak:
Substantzia aktibo bat edo gehiago dituzten nahasketak, erabiltzaileen artean banatzeko eskaintzen
diren moduan aurkeztuta.
Hau da, azken finean produktu fitosanitarioa erabiltzaileari aurkezten zaion ontziak eta etiketak zehazten
dute hura, eta kasu honetan, badirudi AK-Yerbacid SG produktuari dagokiola.

Produktua AK-Yerbacid SG bezala ontziratu eta etiketatu bada, erabiltzaileei eskaintzeko, gure ustez
horrela egon behar du erregistratua ondorio guztietarako.

Ez dugu ulertzen zergatik aurkeztu duen kontratatutako enpresak erregistro zenbakirik ez duen AKYerbacid SG produktuaren segurtasun orria (KLINER PROFESIONAL SA baltzuak merkaturatua), eta erregistro
zenbakia, berriz, TORDON 22K produktuarena da (Espainian DOW AGOSCIENCES IBÉRICA SA baltzuak
merkaturatzen du).

Gogorarazten dugu Osasun eta Kontsumo Sailaren txostenak Tordon 22k produktuaz ari dela eta ez
AK-Yerbacid SG produktuaz.

2.3.- Ingurumen bikaintasuna, zuhurtzia eta prebentzio printzipioak.

4

Ministerioko produktu fitosanitarioen erregistroko arloko buruari ere galdetu diogu.
1994ko azaroaren 18ko 276 zenbakiko EAOko xedapen orokorrak, azaroaren 4ko 2163/1994 Errege Dekretua, Europar
Batasunerako produktu fitosanitarioak merkaturatu eta erabiltzeko baimen sistema harmonizatua ezartzen duena.
5
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Europako Kontseiluak, 2000ko abenduan, Nizan, xedatutakoaren arabera, “dauden datuen gainean
burututako ebaluazio kontrajarri, independente eta gardenak, diziplina bat baino gehiago kontuan hartzen
duenak, hain zuzen, arrisku maila ziurtasunez ondorioztatzea ahalbidetzen ez badu, arriskua kudeatzeko
neurriak hartzeko estimazio politikoa hartuko da kontuan, horrek zehaztuko baitu zein den bilatzen den babes
maila”

Estimazio politikoak honakoak izango ditu kontuan:
A) merkataritza trukerako murrizketa gutxien ezartzen duten konponbideak,
B) heinekotasun-printzipioa epe luzera eta laburreko arriskuak kontuan hartuta,
C) aukeratutako

konponbideak

maiz

berraztertuko

dira

ezagupen

zientifikoen

bilakaerarekin bat, .
D) gizarte zibilari gaiaren ingurukoaren berri ematea edo kontsulta egitea aztertuko da.

Zuhurtzia printzipioa, haren definizio zorrotzenaren arabera, printzipio moral eta politikoa da, eta
horrekin bat, ekintza edo politika zehatza batek jendeari, oro har, edo ingurumenari kalte larria edo atzera egin
ezinezkoa eragin BADIEZAIOKE, eta arrisku horren gabezia bermatzen duen ADOSTASUN ZIENTIFIKORIK ez
badago, ekintzaren ondasunaren gaineko alde ona defendatu beharko dute sustatzaile edo bultzatzaileek.
Zuhurtzia printzipioa, zalantza izanez gero, segurtasun handiena egiaztatzen duen ekintza aplikatzea da.

Maastrichteko hitzarmenak zuhurtzia printzipioa ingurumen politiken bikaintasun printzipio gisa hartu
zuen: Europar Konstituzioaren hitzarmenerako proiektuaren III-233. artikulua
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“Ingurumenaren arloko gaietan batasunak jarraitutako politikak babes mailarik altuena bilatuko du,
batasunaren eskualdeetan eman daitezkeen egoera desberdinak kontuan hartuta. Zuhurtzia6 eta prebentzio
printzipioetan izango du oinarri, eta horren arabera ingurumenean kaltea eragiten duenak hura konpondu
beharko du eta kutsatzen duenak ordaindu”.

PICLORAM produktuaren kasuan, ez dago garbi gizakien edo animalien osasunean edo lurrazpiko uren
zein ingurumenean kalteak eragin ditzakeela. Horrek esan nahi du iritzi zientifiko kontrajarriak eta zalantzak
daudela. Ez da ziurra kaltegarria dela. Ezta kaltegabea dela ere.

EDOZEIN MODUTAN argi dago PICLORAM duten produktuak hainbat esparrutan erabiltzeko
aurreikusita daudela, produktu sanitarioen erregistroaren adierazpenekin bat, hau da:

erabiltzeko berezko

esparrua “belardiak” dira; beraz, printzipioz ez da egokia biztanle asko duten hiri eremuetako zuhaitz-txorko eta
lorategietarako

Hori guztia kontuan izanik, honakoak ematen ditut:

III.- ONDORIOAK
1.- Udalak hartutako erabakiak —PICLORAM duten produktu sanitarioak erabiltzea— Osasun eta
Kontsumo Sailaren babesa du, eta ondorioz, osasun arloan erreferentziako agintea tartean izateak ematen duen
bermea.
2.- Dena den, benetan erabiltzen den merkataritza produktuari dagokionez nolabaiteko zehaztasun eta
segurtasun juridikoaren gabezia —balizko administrazio irregulartasuna— dagoela adierazi behar dugu.
2163/94 Errege Dekretuaren 1. artikuluak xedatutakoarekin bat — produktu fitosanitarioen zein substantzia
aktiboen kontrola burutzeko neurriak ezartzekoa— erregistratutako merkataritza produktua baino ezingo da

6

While a comprehensive definition of the precautionary principle was never formally adopted by the EU, a working definition
and implementation strategy for the EU context has been proposed by Rene von Schomberg in Fisher et al. (2006): Fisher,

6

Belar-pozoiak: enbarazu eragiten duten landare eta animalien kontrolerako baliatzen diren substantzia material
edo sintetikoak dira. Kutsaduraren ikuspuntu kimikotik, lau dira talde garrantzitsuak: organokloratuak,
organofosforodunak, merkuriarrak, kuproartsenikoarrak eta karbamatuak. Cfr zientzia
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erabili fitosanitario bezala, hots, erregistratutako izen, ontzi eta etiketarekin merkaturatzen dena, benetan
erregistratua. Ez dute balio, beraz, osagai aktibo edo osagai berberak dituzten bestelako produktuek,
nekazaritzako administrazioak eta ez beste inork egiaztatu dezake osaera, hau da, interesdunak ezin du hori
egin.

3.- Bukatzeko, eta aurkeztutako txostenak ikusirik, Gasteizko Ingurumen Sailak gaurko egunerako
arrazoizko eta proportziozkoa den konponbidea aukeratu du, baina ezin da behin betikoa izan. Izan ere, pasa
den urtarrilean Europako Parlamentuak belar-pozoiak (plagizidak eta belar-pozoiak7 sartzen dira horren barruan)
erabili eta merkaturatzearen inguruko arau multzoa onetsi baitzuen, 2011 baino lehen abian jarri beharko dena,
eta pertsonak, oro har, edo sentikorren diren herritar taldeak ibiltzen diren tokietan —parke, lorategi publikoak,
eskola eta jolas guneak, kirol eremuak eta ospitaleak— produktu horiek erabiltzea debekatzen duena.

Hori dela eta, ingurumen babesari dagokionez, bikaintasunaren ikuspuntutik eta alergia arazoak, arnas
gutxiegitasun eta kutsadura kimiko mota horren aurrean ohikoa baino sentiberatasun gehiago eragiten duten
bestelako patologien ikuspuntutik, aukera posible guztien artean onena ez dela hautatu esan behar dugu8.
“Fitosanitarioen inguruko jardunbide egokien” inguruko

Europar Batasunaren jarrera bateratuaren 3.16)

9

artikuluak dio nekazaritza ekoizpenarekin lotuak eta haren zerbitzura daudela dio, kontuan hartuta “tokiko
baldintzak eta kultur zein biologia kontrola”; erabilera nekazaritza ekoizpenarekin zerikusia ez dutenetan

7

Belar-pozoiak: enbarazu eragiten duten landare eta animalien kontrolerako baliatzen diren substantzia material
edo sintetikoak dira. Kutsaduraren ikuspuntu kimikotik, lau dira talde garrantzitsuak: organokloratuak,
organofosforodunak, merkuriarrak, kuproartsenikoarrak eta karbamatuak. Cfr zientzia glosategia:
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/pesticidas-10418.html ibidem Woredreference.
8

Jarrera bateratuaren zioen adierazpena: araudiaren xede da gizakion zein animalien osasuna zein ingurumenarenaren
babesik altuena ematea, eta aldi berean, erkidegoko nekazaritzaren lehiakortasuna zaintzea Herritarren talde ahulek
(haurdun dauden emakumeak, bularreko haurrak eta haurrak, oro har) babes berezia behar dute. Zuhurtzia printzipio
aplikatu behar da, eta araudi honek bermatuko du enpresek ekoiztu zein merkaturatutako substantziak edo produktuak
gizakion zein animalien osasunerako kaltegarri den eragina ez duela, ezta ingurumenean onargarri ez dena ere.
9
Jarrera bateratuaren zioen adierazpena: Landare ekoizpenak toki garrantzitsua du erkidegoan. Produktu fitosanitarioak
landareak eta landare produktuak organismo kaltegarrien aurrean babesteko, belar txarretatik babesteko barne, eta
nekazaritza ekoizpena hobetzeko erabiltzen den modu garrantzitsuenetariko bat da.
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erabiltzen bada, hots, hiri eremuetako parke eta lorategietako zaintzarekin, toki eta kontrol baldintzak oso
bestelakoak direla ulertzen dugu10.

Edonola ere,

Osasun eta Kontsumo Sailaren txostenak dioenez, zaindu beharko da

produktuaren —behar bezala erregistratua— segurtasunaren izena emateko eskabidea egina izatea bai
biltegiratu, bai erabili eta baita ere aplikatzeko orduan.

2.1.2 Administrazio dosierrei ofizioz erantsitako agiriei buruzko txostena.
I.- ARAZOAREN AURKESPENA
Gizarte larrialdiko laguntza eta oinarrizko errentarena eskatzeko dosierraren inguruko kexa aurkeztu du
herritar batek. Kexaren funtsa da eskabide horren administrazio dosierrean erreklamatzailearen iritzi artikulu
baten fotokopia erantsita agertzea. Artikulu horretan, askatasun ideologikoaren printzipioa baliatuz, oinarrizko
errenta unibertsala delakoaren alde agertu zen eta mugimendu horretako militante gisa aurkeztu zuen bere
burua11. Erreklamatzailearen ustez, iritzi artikulu hori administrazio dosierrean agertzeak sailaren aldetik
aurreiritzi ideologikoa dagoela adierazten du,

eta administrazio ebazpena emateko beharrezko diren

aurrekarien eta oinarrien bilketarekin ezin dela justifikatu, ondorioz, praktika hori inpugnatzen du.

II.- ARAZOAREN AZTERKETA
Oinarrizko Errenta Unibertsala (OEU) asmo, aldarrikapen, planteamendu ideologikoa da, inplikazio
politiko eta ekonomikoak dituen proposamena, aginte publikoak pertsona guztiei ordainsari bat, berdina

10

Europako Parlamentuak pestizidak erabiltzeko eta merkaturatzeko hainbat arau onetsi ditu, eta 2011 baino lehen jarri
behar dira indarrean; horiekin bat, produktu horiek egiteko substantzia kimiko oso toxikoak erabiltzea debekatzen da eta
horien ordez osasunerako hain kaltegarri ez direnak erabiltzeko exijitzen. Jendeak, oro har, edo populazio talde ahulek
erabiltzen dituzten espazioetan —parkeak, lorategi publikoak, kirol zelaiak, ikastetxeak eta jolasguneak, kirolgunean eta
ospitaleak— pestizidak erabiltzea debekatzen da ere.

11
11

http://www.redrentabasica.org/
http://www.marxists.org/espanol/lafargue/1880s/1883.htm
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guztientzat, eman dakien bilatzen duen desideratum bat, bizitokia, arraza edo sexua zein den, langile edo
langabetuak diren kontuan hartu gabe. (Ikusi wikipedia)

OEUren aldeko mugimendua ideologikoa eta ez alderdikoia da —ezkerralde zein eskuinaldekoek,
anarkistek zein ultraliberalek defendatzen dute—, eta nolabait, 1880an Paul Lafarquek12 aldarrikatu zuen
"nagikeriaren eskubidea" deitutakoa planteatzen du, hau da: komunitateak emandako gutxieneko/nahikoa den
mantenurako eskubidea, nahi duenari lan egin behar izan gabe bizitzea ahalbidetuko diona. Oinarrizko errenta
unibertsalaren defentsa egiten dutenen artean ekonomialariak, enpresa buruak eta politikoak daude. Alemanian
aipatzeko modukoak dira Erich Fromm filosofoa, Götz Werner enpresaburua eta Dieter Althaus (CDU) politikoa;
Frantzian, André Gorz filosofoa eta Estatu Batuetan Richard Buckminster Fuller filosofo eta arkitektoa zein
Milton Friedman ekonomialari ultraliberala; azkenengo horrek errentaren gaineko zerga negatibo izeneko
sistema analogoa proposatu zuen, hain zuzen, Ogasunak langabetuei edo ordainsari baxua duten pertsonei
oinarrizko errenta ordaintzean oinarritua.
Espainian hainbat egile zein ekintzailek defenditu dute teoria mailan, adibidez, Daniel Raventós13.

Horren beste aldean —aldarrikapen horren ideia kontrajarri gisa— gizarte larrialdiko laguntzen zein
oinarrizko errentaren (Diru-sarrerak bermatzeko errenta) egungo erregimena dela eta, horietarako eskubidea
baldintzatuta dago, ez da unibertsala, gerora etorritako arazoekin lotura du, baita gizarteratzeko borondatea eta
lan merkatuan berriro sartzeko modua bilatzeko konpromisoarekin ere. Gure artean ez da eskubide ekonomiko
unibertsala eta baldintzarik gabea onartzen, herritarrekin eta ez beste ezerekiko lotura duena.

Planteatzen zaigun arazoa da: Publikoki OEUaren alde agertzen den pertsonak, hau da, lan egin gabe
edo atsegin duen zerbaitetan lan egitea ahalbidetu dion laguntza ekonomikoa jasotzeko eskubidea eskatzen

13

(1999): El derecho a la existencia, Bartzelona, Ariel. Raventós, Daniel (koord.) (2001): La Renta Básica. Por una
ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna, Bartzelona, Ariel
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duenak gure ordenamendu juridikoak aurreikusitako “lana bilatzeko” konpromisoa exijitzen duten Gizarte
Larrialdiko Laguntzak eta Oinarrizko Errenta eska ditzake?
Bidezkoa al da Gizarte Larrialdiko Laguntzak eta Oinarrizko Errenta emateko kudeaketa burutzen duen
administrazioak eskatzaileek gai horren inguruan dituen iritzi ideologikoak ikertzea eta lan egin gabe
mantenurako errenta jasotzeko eskubidea aldarrikatuz egindako adierazpen publikoak aintzat hartzea?

Edo, zuzenagoa litzateke administrazio hori eskatzaileen baldintza objektiboak aztertzera mugatzea,
bazter utzita haren jarrera ideologiko edo iritziak, eta eskatzaileek etorkizunean izan dezaketen jokabidea aldez
aurretik epaitu eta asmo epaiketarik egin gabe.

Lan merkatuan berriro sartzeko eta Administrazioak

proposatutako lanak onartzeko borondatea “a priori” exijitu behar da edo “a posteriori” egiaztatu?
Erreferentziatzat hartu diren agiri juridikoek14 —besteak beste, Hirian Giza Eskubideak Babesteko
Gutuna— gizarte laguntza eta elkartasuna lanarekin lotzen jarraitzen dute, hau da:

XIV. artikulua. LANERAKO ESKUBIDEA
1. Herritarrek behar adina baliabide izateko eskubidea dute, bizitza kalitatea bermatuko duen enplegu
duinaren bidez.
2.

Udal agintariek, ahal duten neurrian, erabateko eplegua lortzen laguntzen dute. Lanerako
eskubidea gauzatzeko sinatzen duten hiriek lan eskaintza eta eskaeraren arteko oreka erraztuko
dute, eta langileen eguneratzea eta birziklatzea sustatuko prestakuntza jarraituaren bidez.
Langabetuentzat egoki diren jarduerak burutuko dituzte.

Gure kultura sozial eta politikoak lanaren balioa lotzen du gizarteratzearekin eta laguntza emateko,
gutxienez, lan egiteko borondatea egotea eskatzen du, baina hori gaur egungo krisialdi ekonomikoaren garaian

14

Besteak beste, Konstituzioa eta Estatutua, Giza Eskubideen Adierazpena, Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna,
Eskubide Ekonomikoen, Sozialen eta Kulturalen Nazioarteko Ituna, Giza Eskubideak eta Funtsezko Askatasunak Babesteko
Europako Ituna, Europako Gutun Soziala eta giza eskubideak babesteko nazioarteko mailako beste baliabideak.
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ageriagoa gelditzen da hori, lana urria baita. Dena den, horrek ez du esan nahi OEUaren aldarrikapena
bidezkoa ez dela.

Zein agiri sar daitezke edo sartu behar dira administrazio dosierrean?

Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Araudia da Administrazio
dosierren izaera juridikoari eta haien edukiari aplikatu dakiokeen araua —Toki Erakundeen Antolakuntza,
Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Araudia onetsi zuen azaroaren 28ko 2565/1986 Errege Dekretua—,
eta haren 164. artikuluan administrazio dosierra honela definitzen du: agiri eta egintzen multzo ordenatua,
administrazioaren aurrekari eta oinarri gisa baliatzen direnak, bai eta hori gauzatzera burututako eginbideak ere.

Definizio horren arabera administrazio dosier batean bildutako agiri guztiek zerikusia izan behar dute —zergationdorio harremana, hain zuzen— haren azken emaitzarekin, hau da, dosierrari amaiera emango dion
administrazio ebazpenarekin.

Administrazio dosierra ez da agirien bilketa libre edo aukerazkoa, teleologia printzipioari jarraiki osatzen
da eta emango den ebazpena da haren azken xedea.

Artikulu horretan bertan esaten da “agiriak, irizpenak, txostenak, probak, eginbideak, eskabideak eta
abar eranstearen ondorioz sortzen dela administrazio dosierra. Orri erabilgarriak izenpetu eta orri zenbakiz
markatuko ditu organo eskudunak”.

Zerbaiten jakitun egin edo informazioa ematen duen edozein euskarri materiala da agiria, hain zuzen,
dosierra ebazteko garrantzitsua izango den zerbaiten berri ematen duena. Edozein modutan, zein informazio
garrantzitsu ematen du Oinarrizko Errenta Unibertsalari buruzko iritzi artikuluaren fotokopiak Gizarte Larrialdiko
Laguntzak eta Gizarteratzeko Oinarrizko Errenta emateko dosier batean?

Administrazio agiria ezin da isolatua egon, xedea izan behar du dosierraren testuinguruan, dosierrari
eransten zaion agiri bakoitzak jardunbide zehatz batekin baitago lotuta, prozedura baten barruan gai zehatz bat
ebaztera bideratua; hori dela eta, agiri guztien artean zergati-ondorio harremana izan behar da.
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III.- ONDORIOAK
Gure ustez, ofizioz dosierrean erantsitako agiri hori —iritzi artikulua— agertzeko arrazoi bakarra da hura
ebazteko objektiboki adierazgarria den EGITATEA egiaztatzeko baliatzea, adibidez, artikulu horretatik
ondorioztatu ahalko balitz eskatzaileak aitortu ez dituen baliabide ekonomikoak, ondasunak badituela, edo
administrazioari iruzurra egin edo ziria sartu nahi diola argi adieraztea.

Kasua hori balitz, eskatzaileak sinatutako iritzi artikulua dosierrari eranstea justifikatua egongo litzateke,
ebazpena emateko adierazgarria izango bailitzateke.

Artikuluan ideologia, oro har, definitzera mugatzen bada, berriz, gutxiengo batena, erradikala edo
kritikoa bada ere, administrazio dosierrean sartzea ez dago justifikatua eta jardunbide ez egokia litzateke
neutrala izan behar duen administrazio jardunbidean ukitu ideologikoa dagoela erakutsiko lukeelako, edo kalte
pertsonala eragingo edo erabat subjektiboa den asmo epaia iradokiko lukeelako

2.1.3 Iragaitzazkoa gizarte aterpean egoteari buruzko txostena
I.– Arazoaren aurkezpena (erreg. zk.: 1250/09)
Caritasek Marokoko emakume bat bidali du gure bulegora, eta gizarte larrialdietarako zerbitzuak ez diola
iragaitzazko gisa inolako eskubiderik aitortzen aipatu digu.

Iragaitzazko den aldetik, Harrera Sozialerako Udal zentrorako (aterpea) hiru egunerako txartela eta
jantoki txartela eskatu du.

Hilean 400 euroko alarguntzako pentsioa (gutxi gorabehera) jasotzen duela aitortu du.

2009/11/30. Larrialdietarako gizarte zerbitzuan elkarrizketa izan zuen.

Eskaria atzera bota zuten, ahoz, honakoak kontuan hartuta:
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1) Duela BI HILABETE Las Palmasetik Bilborako hegaldia hartu du eta horrek diru-sarrerarik baduela
erakusten du. Iragaitzazkoa den arren, Bilbon dago erroldatuta orain dela bi hilabetetik.
2) Laguntza eskea handia da eta lehentasunak ezarri behar dira.
3) Emakumeak gizarte laguntzak jasotzeko nahia eta alarguntzako 400 euroko pentsioa duela aitortu
du berariaz. Diru horrekin ostatu eta mantenu gastuei egin behar die aurre. Bilbotik iritsi berria da,
eta ostatu hartzeko beste lekurik aurkitu artean aterpetxean 3 egun emateko eskaria egin du.

II.– Arazoaren azterketa
Aterpetxean hiru egun egoteko eskatu du, berak duen diru-sarrera kontuan hartuta beretzat egokia izan
daitekeen ostatu bat aurkitu bitartean. Neguan gaudela kontuan hartu behar da.

Logela eta pentsio merkeak zein jantoki ekonomikoak bilatzeko orientabideak eman dizkiogu. Hilean 300
euro balio duen logela bat alokairuan hartzeko aukera badu ere, ezin du berme gisa eskatzen dioten beste 300
euroren bermea bere gain hartu.
.

Harrera Sozialerako Udal Zentroan hiru egun eman ahal izatea eskatu du emakumeak.

Udal zentro hori honela dago zehaztuta udalaren web orrian: harrera zentro espezializatua da, etxerik ez
duten edo aldi baterako bizilekurik ez duten eta gainera gizarteratzeko zailtasun handiak dituzten pertsonei
zuzendua. Ostatu, mantenu eta higiene premia oinarrizkoenak betetzeaz gain, hainbat lantegi eta jarduera
garatzen dira pertsona horiei gizartean jarduteko behar diren ohiturak hartzen edo berreskuratzen laguntzeko.

Zentroa urteko egun guztietan dago zabalik, 24 orduetan; 18 urte baino gehiago eta 65 baino gutxiago
izatea da baldintza. Guraso edo tutoreekin doazen adingabeak baino ez dira onartzen.

Hauexek dira Harrera Sozialerako Udal Zentroaren helburu zehatzak:
 Etxerik ez duten eta sozialki ahulak diren pertsonei harrera ematea, behin-behineko edo aldi
luzeago baterako.
 Premia oinarrizkoenak (ostatua, mantenua, bizikidetza, babesa, higienea, okupazioa) betetzea.
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 Herritarrak eta gizarte arretaren hartzaileak diren aldetik dituzten eskubide eta prestazioei
buruzko orientabideak eta informazioa ematea.
 Gizarte eta heziketa programa pertsonalizatu baten bidez, egoki garatzea eragozten dieten
gabeziak gainditzen laguntzea.
 Gizarteratzeko banakako ibilbidean heziketa laguntza prozesua bideratzea, horretarako jarduera
edo/eta lantegi programa bat antolatuz.
 Zentroan bertan bizi diren talde ezberdinen arteko integrazioa ahalbidetzea, elkarren artean
erlazionatzeko eta ezberdintasunak errespetatzen ikasteko guneak sortuz.
 Pertsona bakoitzaren berezko baliabideak pitzarazi eta sustatzea, erakundeetatik kanpo bizitza
autonomoa izan dezaten.

Horretarako jarduerak edo lantegiak egiten dira: eguneroko bizitza, lorezaintza, brikolajea, eskulanak...

Hartzaileak
 18 urtetik gorako eta 65 urtetik beherako pertsonak.
 18 urtetik beherakoak, burujabeak edo guraso edo tutoreekin badoaz.
 Egokitzeko arazo larriak dituzten pertsonak.
 Indibidualki autonomoak diren pertsonak edo, autonomia gutxituta dutelarik, eguneroko jarduerei
aurre egiteko laguntza edo gaitasunak dituztenak.
 Diru baliabiderik gabeko pertsonak.
Eskatzailea 30etik 40 urtera bitarteko emakume marokoarra da: gaztelaniaz hitz egiten du, Espainian lan
egin du hainbat denboraz, eta, egun, Gasteizen dago. Hirian ez bizilekurik ez lanik ez duenez, iragaitzazkoa da.
Bilbotik etorri da adinekoak edo ezinduak zaintzen aritzeko lan bila. Diru-sarrera txikia du, 400 euro inguru,
baina erregulartasunez jasotzen du. Diru horrekin logela edo pisu partekatu baten alokairuari aurre egin ahal
dio, baina egun batzuk behar ditu bermerik eskatzen ez dioten leku bat aurkitzeko; izan ere ez baitu bermea
jartzeko adina diru.

Baliabide bakarra erabiltzea eskatzen du: hiru egunez udal aterpetxean ostatu hartzea eta denbora
horretarako jantoki-txartela.
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Eskuratu dugun informaziotik ondoriozta dezakegunez, baliabide mugatu hau baliabideren bat duten
pertsonei ere eman izan zaie, baita hirira etorri izan diren sasoikako langileei ere.

Duela bi hilabete Kanariar irletatik Bilbora etortzeko hegazkin txartela ordaindu izanak ez du, gure ustez,
une honetan behar egoerarik ez duela bizi adierazi nahi.

Bat gatoz zerbitzuak lehentasunak ezartzeko eta laguntzak aukeratzeko dituen irizpideekin; baina, hala
ere, behar hori emandako laguntzaren garrantziari eta kasu bakoitzaren egoeretara egokitu behar delakoan
gaude. Aztergai dugun kasuan, kostu eta denbora aldetik mugatuko baliabidea dela nabarmendu behar da, hiru
egunetarako baino ez. Bestalde, bakarrik dagoen emakume alarguna eta iragaitzazkoa dela kontuan hartu
behar da.

III.- Txostena
Gure asmoa ez da gizarte zerbitzuen jarduna zuzentzea, baina zalantza dugu, kasu honetako egoerak
kontuan hartuta ez ote den estuegi jokatu.

2.1.4

Erregistratuta dauden agiriak itzultzeari buruzko txostena
I.- Arazoaren aurkezpena
Herritar batek honakoa adierazi digu bulegoan:

1/ 2009ko urriaren 30ean 10 minutu berandu iritsi zen Gizartegintza indartzeko gunean zuen
elkarrizketara (San Antonio kalea), eta ezin izan zitzaion arretarik eskaini. Ondorioz, hitzordua 2009ko
abenduaren 4ra atzeratu zuten.
2/ Egoera horren aurrean, gizarte larrialdietarako laguntza eta jantokirako txartela eskatzeko idazkia
aurkeztu zuen udaleko erregistro nagusian 2009ko azaroaren 13an.
3/ 2009ko azaroaren 24an indartzeko gune horretatik deitu zioten bertara zedin. Bertan, gizarte langileak
itzuli egin zion Erregistro Nagusian aurkeztu zituen agiri original zigilatuak, eta 2009ko abenduaren 4an zuen
hitzordura eramateko adierazi zion.
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Honakoa eskatzen du: 2009ko abenduaren 4an bertara joaten denean, gizarte larrialdietarako eta jantokirako
laguntza 2009ko azaroaren 13an eskatu zuela kontuan hartzea.

II.- Arazoaren azterketa
Elkarrizketa atzeratzeari dagokionez, bat gatoz indartzeko egiturak erabilitako irizpidearekin. Gure ustez,
zerbitzuaren antolakuntzak eta laguntza mota horiek eskatzen dituztenen kopurua gero eta handiagoa izateak
zuritu egiten du garaiz ez iristeak ondorioak ekartzea. Interesdunari dagokio hitzorduetara garaiz eta ondo
iristea.

Hala ere, jardunbide txartzat jotzen dugu administrazioak erregistro nagusian aurkeztu eta zigilatutako
agiri originalak itzultzea.

Erregistratu ondoren, agiri horiek udal artxiboetan gorde beharrekoak dira, udal

jabetzakoak baitira, zerrendatu eta udal dosier batera bildu dituen aldetik. Nolanahi ere, ez du horrek kentzen
kopiak ematea.

Kasu honetan udal administrazioari zuzentzen zaizkion eskari, idazki eta komunikazioak jaso eta
igortzeko funtzioak betetzen ditu erregistro nagusiak. Herritarrak administrazio erregistro batean eskari, idazki
eta komunikazioak aurkezten baditu, edozein delarik ere organo hartzailea, dagokion jasoarazpen edo kopia
egingo du, Administrazioaren aurrean aurkeztu dela egiaztatzeko. Aurkeztu izanaren egiaztagiria edo kopia hori
eskabidea, idazkia edo komunikazioa aurkezten den unean bertan eman behar da.

Agiri original horiek ematea Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen 30/92 Legeak urratzen duen jardunbide txarra da (35. artikulua).

III.- Txostena
Erregistro zigilua duen agiri originala herritarrei itzultzea administrazio jardunbide txartzat jotzen dugu,
eta konturatu gabe gertatuko zela pentsatzen dugu. Herritarraren eskaerari dagokionez, gure ustez herritarrak
prestazio-eskaera aurkeztu eta erregistratu zueneko data hartu behar du kontuan dagozkion ondorioetarako,
hau da erregistro nagusian aurkeztu zen data (2009-11-13).
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2.1.5 “Erretena Aretxabaletan” izeneko txostena (erreg. zk.: 1253/09)
I.-Arazoaren aurkezpena
Herritar batek gure bulegora jo du eta honakoa adierazi: xxx zenbakia duen hiri bidea, “Iturriko bidezidor
eta erretena” izenekoa, nahiz eta Aretxabaletako Administrazio Batzarrarena izan (xxx/xx/xxko 991 eskritura)
mugakide duen finkaren auzokidearen izenean eskrituratzea baimendu da. Nekazaritza Eremuko Udal
Zerbitzuak alde horretan burutu eta ikuskatu dituen obrek ahalbidetu dute egoera hori, erreten horretara sartzea
eragozten duen murrua egin baitu.

II.- Arazoaren azterketa
Erreten horrek mugakide duen finkaren jabeak —xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jauna— ekarritako
agirietan finka hori “Iturriko bidezidor eta erretena” Aretxabaletako Administrazio Batzarraren inbentarioan
dagoela ikusten da (inbentario zk.: 11) (1 zenbakiko eranskina)

Herritarrak esan digunez alde hori birmoldatzeko obren ondoren bertara sartzeko bideak kendu eta
murrua altxatu da, eta horrek mugakide duen finkaren zatia izatearen itxura ematen dio.

Nekazaritza Eremuko Zerbitzuko arduradunekin hitz egin genuen, 2009/12/15ean, eta ohartarazi ziguten
Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorrean finka hori ez dela “erreten” gisa agertzen.

Dena den, gogorarazi behar da plangintzak ez duela jabetza titulua egiaztatzenº, hirigintza
antolakuntzarako tresna hutsa baita; jabetza publikoko ondasunen kasuan administrazio publikoek egindako
inbentarioak egiaztatzen du titulu hori, partikularren zein ondare ondasunen kasuan, berriz, Jabetza Erregistroak
egindako argitalpenak.

Aretxabaletako Administrazio Batzarrak emandako agiriak ikusita, lur lerro hori, iturriko bidezidor eta
erretenari dagokiona, jabetza publikokoa dela ondorioztatzen da, Menpeko Toki Erakundearen inbentarioan
baitago. Gainera, bidezidor eta erreten horren jabetza publikoa eta baketsua izan da itxi zenera arte.
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Gogorarazi behar da Administrazio Batzarrak administrazio publikoak direla ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN KONTZEJUEI BURUZKO MARTXOAREN 20KO 11/1995 FORU ARAUArekin bat. (1995eko
martxoaren 31ko ALHAO, 38. zk.).
Menpeko Toki Erakundeetako ohiko ahalmenak 6. artikuluan zerrendatutakoak dira, besteak beste:

6. artikulua.- Ahalmenak.

Arabako kontzejuei dagozkie legeak udalerria baino lurralde esparru txikiagoa duten Toki
Erakundeei egotzi dizkien ahalmenak, beraz, honakoak:

a.- Haien erabakien bidezkotasunaren ustekizuna eta gauzatzea.
b.- Arauak emateko eta beren burua antolatzeko ahalmena
c.- Programatu eta planifikatzeko ahalmena.
d.- Haren egintza eta erabakiak ofizioz berrikusteko ahalmena.
e.- Kontzejuko ondasun eta eskubideak defendatzeko ahalmena, epaitegietan eta hortik.
f.- Hirigintza prozesuan parte hartzeko gaitasuna, indarrean dagoen legediarekin bat.
g.- Haren lurra eragiten duten hirigintza jardueren berri berari emateko zein berak besteei emateko
gaitasuna.
h.- Desjabetzeko ahalmena.
i.- Haren ondasunen gaineko ikerketa, mugaketa eta horiek ofizioz berreskuratzeko ahalmena.
j.- Haren ondasunak zein eskubideak bahituak ez izatekoa, legeek jasotakoarekin bat.
k.- Zerga zein finantza ahalmena, muga bakarra bere zerga propioak ezartzea izango dela.
l.- Hurrenkera, lehentasun eta ogasun publikoari bere kredituetarako aitortzen zaizkion bestelako
eskubideak, beste administrazio publikoko ogasunei dagozkienak gorabehera.
m.- Haren lurra eragiten duten hirigintza jardueren behin betiko onespenaren aurretik foru
aldundiari horren berri emateko gaitasuna.

Ahalmenen artean bere ondasunen gaineko ikerketa, mugaketa eta horiek ofizioz berreskuratzeko
ahalmena nabarmendu nahi dugu.
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Kasu konkretu honetan, Administrazio Batzarrak ahalmena du bere ondasunak mugatu eta
berreskuratzeko Kontzejuko ordezkaria den aldetik, eta Gasteizko Udalak gai horren inguruan Administrazio
Batzarrak hartzen dituen erabakiak errespetatu behar ditu.

Katastroko idatzoharrak ez dira hirugarrenen aurrean balia daitezkeen jabetza tituluak, higiezinen
katastroak eratzeko beharrezko den hainbat motako administrazio operazioen eta jardueren multzoa baizik; hain
zuzen ere, zerga ondorioetarako eta bertan sartuta dauden datuen mantentze lanetarako zein erabilerarako,
baita berriak sartzeko ere, informazio hori beti eguneratua egon dadin. Honela labur daitezke jarduera horiek :
 Ondasun higiezinak fisikoki identifikatzea (hegaldiak, kartografia, ikertzea eta egiaztatzea tokian
bertan, azalerak neurtzea, etab.)
 Ondasun higiezinen katastroko titularrak zehaztea.
 Higiezinen katastroko balioa eta OHZaren oinarri likidagarria zehaztu eta aldatzea, balioespen
kolektiborako prozeduretan.
 Katastroko balioen jakinarazpena.
 Katastroko mantentze lanak, ondasun higiezinetan ematen diren aldaera fisiko, juridiko edo
ekonomikoak sartuz.
 Urteko katastroko errolda egitea.
 Herritarrei informazioa eta laguntza ematea —kontsultei erantzutea, argibideak ematea,
egiaztagiriak eta informazioa etab. ematea—, katastroko datuei eta horren kudeaketatik
datozen jardunbideei dagokienez.
 Katastroko kudeaketaren inguruko egintzen kontrako errekurtsoak ebaztea.
Ondasunen inbentarioa behar bezala erregistratzen bada katastroan errazagoa da horren berri ematea,
baina ez du inolaz ere jabetza eratzen, administrazioak hori zuzentzeko eska baitezake.

Higiezinen Jabetzaren Erregistroak ematen duen erregistro publizitateak, berriz, arazo gehiago ematen
du, haren kontra administrazioak berak ezin baitu jardun, "contra tabulas" izeneko prozedura zibilaren bidez ez
bada.
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III.- Txostena
Horrenbestez, honakoa ondorioztatu dezakegu:

1.- Aretxabaletako Administrazio Batzarrak burututako inbentario egintzek administrazio balioa dute eta
Menpeko Toki Erakundeak berak gauza ditzake ofizioz, katastroko idatzoharren eta Hiri Antolakuntzarako
Plangintza Orokorraren datuen kontra, gainera lotesleak izango dira Gasteizko Udalerako. Udal administrazioak
ezin die muzin egin Menpeko Toki Erakundeen administrazio egintzei, errekurtsoa jartzeko aukerak gorabehera.

2.- Jabetzaren Erregistroan egindako inskripzioen kasuan —egongo balira— Administrazio Batzarrak
ezin du ofizioz jardun, erregistroa zuzentzeko eskatu nahi badu, jurisdikzio zibilera jo beharko du eta “contra
tabulas” egintza baliatu.

3.- Aretxabaletako Administrazio Batzarraren lur esparruan Udalak burutu duen hirigintza jarduera
burutzeko, horren berri izan behar zuen batzarrak eta bertan parte hartu, legeak Menpeko Toki Erakundeei
aitortzen dizkien ahalmenekin bat, administrazio baitira —ez dezagun ahaz— Udala administrazioa den bezala.

4.- Erreteneko bidezidorra izeneko sarbidea murru batez ixtea erabakitzeko Plangintza Orokorrean
egiten den finken azalpena baino ez da kontuan hartu, eta horrek ez du berez zehazten bidezidor edo erretena
dagoela muga horretan.

5.- Gure ustez, murru hori eraitsi behar da bidezidor eta erretena hartzen duen zatian eta itxi aurreko
egoera berean utzi behar, pieza horren titulartasuna ez baita baketsua, Aretxabaletako Administrazio Batzarrak
horren jabetza publikoa erreklamatu duelako; hori guztia azkenean onartzen den mugatzeko prozedura
gorabehera.

Partez onartu zen txostena.
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2.1.6 Adinekoentzako San Prudentzio egoitzari buruzko txostena (erreg. zk.: 1235/09)

I.- Arazoaren aurkezpena: Bizilagun elkartearen proposamena eta Administrazio onaren
printzipioa. Hirugarren adineko eta Aldabeko lurralde kontseiluetako eta beste auzo elkarte
batzuetako kideak.
Administrazio onaren printzipioa motel baina jarraian joan da eraikitzen Europako eskubidean, eta
Europar Batasuneko Administrazioari dagokionez Oinarrizko eskubideen Europako Gutunean15 sartzean behin
betiko ezarri zen. Esaterako, gutunaren 41. artikuluak “ Administrazio ona izateko eskubidea” du izenburu.

Espainiako zuzenbide eta jurisprudentzian, administrazio onaren printzipioa eskubide eta jurisprudentzia
komunitarioaren eta doktrinaren eraginari esker aitortuz joan da16.

Espainiako Udalerri eta Probintzien Federazioak Gobernu Onaren Kodea onartu zuen, 2009ko
abenduaren 15ean, tokiko aginteen esparruari dagokionez. Bertan adierazpen eta printzipio batzuk ezartzen
dira eta horiek gure antolakuntza juridikotik eratortzen badira ere komeni da azpimarratzea, batez ere toki
aginteen eremuari dagokionez, arlo horretan izan diren ustelkeria kasuek herritarrek tokiko hautetsiengan duten
kreditua eta konfiantza kaltetu baitute.
Eraginkortasunari buruzko erreferentziek azpimarratu egiten dute aginte publikoek herritarrek beren
esku jartzen dituzten baliabide ekonomikoen administratzaile onak izateko beharra; izan ere, hautetsiek berek
zehaztu behar dituzten interes orokorreko helburuei aurre egiteko baliabideak egoki administratu behar
baitituzte:

15

Horren inguruan honakoa ikusi: Baena del Alcázar, “Sobre la idea europea de buena administración”, EBeko berriak, 247248 zk., 2005; Galán Vioque, R., “El derecho a una buena administración (Europako Konstituzioa xedatzen duen itunaren
proiektuko II.101 artikulua)”, Zuzenbide fakultateko aldizkaria, Sevillako kronika, 1. zk., 2005; Tomás Mallén, B., “El derecho
fundamental a una buena administración”, INAP, Madril, 2005.

16

Doktrinaren barruan lehen aipatutako Ponce, J. ren op. cit. azpimarratu behar da, baita Bassols Comaren “El principio de
buena administración y la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas”, hainbat egile, Espainiako Kontu Epaitegia, I.
liburukia, IEF, Madril, 1982. Eta berrikiago, Baena del Alcázarren op. Cit.; Galán Vioque, Rodríguez Arana, J.ren op. cit., “El
buen gobierno, y la buena administración de las instituciones públicas”, Aranzadi, Iruñea, 2006 eta Tomás Mallénen op. cit.
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Eraginkortasuna, administrazioaren modernizazioa eta herritarrei zerbitzu ona ematea izango dira gure
jardunen ardatz, eta zentzu komuna, objektibitatea, inpartzialtasuna, konfidentzialtasuna, soiltasuna eta
herritarrekiko hurbiltasuna baliatuko ditugu interes orokorrak babesteko.

Hizpide ekarri dugu Administrazio Onaren printzipioa, izan ere Bizilagun elkarteak aurkeztutako kexan
herritarrek zuzeneko interesik ez badute ere, hainbat arrazoi direla medio duela hamar urtetik hona erabili gabe
dagoen egoitza baliabide batengatiko kezka adierazten dute.

Hiriaren erdialdean dagoen San Prudentzio

egoitzak sarbide erraza du eta arreta medikua, cateringa, garraioa eta bestelako zerbitzuz inguratuta dago.
Beraz, beraien ustez, administrazio onaren eta eraginkortasunaren irizpide nahikoa arrazoizkoari jarraiki,
egoitza horretako bi solairu ezin dira erabilerarik gabe egon egoitza eta higiezinen baliabide urriak diren
honetan. Ez zaie arrazoirik falta.

II.- Egoitza baliabideen alorrean udalak dituen gaitasunak, Eusko Legebiltzarraren Gizarte
Zerbitzuen inguruko Lege berria dela eta.
Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeaz geroztik, Euskadiko aginte publikoen ekintza soziala
SISTEMAtzat jo behar da, ez da hainbat toki ekimenen ausazko pilatzea hutsa izango. Sistema den aldetik,
administrazio guztien eskumenek modu sistematikoa eta koordinatua izan beharra dute. Beraz, sistemak balio
osagarria duten jarduerak onartzen baditu ere, ez dira jarduera independenteak, kontrakoak edo koordinaziorik
gabeak onartuko.

Esate baterako ondorengoak:
5. artikulua.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema

1.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema arreta-sare publiko antolatu bat da, erantzukizun publikokoa, eta
pertsona, familia eta talde guztien gizarteratzearen, autonomiaren eta ongizatearen alde egitea du xede, eta
sustatzeko, aurreikusteko, babesteko eta laguntzeko eginkizunak betez gauzatu nahi du xede hori, funtsean
pertsonei eta harremanei buruzkoak diren prestazio eta zerbitzuen bidez.
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2.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema titulartasun publikoko eta pribatu itunduko prestazio, zerbitzu eta
horniduraz egongo da osatua.
3.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren jardunak gizarte-ongizatea lortu nahian ari diren beste sistema
eta politika publiko kideko edo osagarri batzuekin koordinatu behar dira.
4.- Lege honetako 2. artikuluan jasotako eskubide subjektiboa eta 6. artikuluan ezarritako helburuak
bermatzeko, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema beharrezko baliabideak izango ditu emandako zerbitzuen eta
arretaren ikuskapenerako, ebaluaziorako eta kalitatearen etengabeko hobekuntzarako, lege honetan ezarritako
eran.

Luzea bada ere, komeni da gizarte zerbitzuen prestazioen katalogoa eta kartera osatzen duten
prestazioak definitzea; izan ere, katalogo hori eskumenak banatzeko tresna nagusia ere baita:

GIZARTE ZERBITZUEN EUSKAL SISTEMAKO PRESTAZIO ETA ZERBITZUEN KATALOGOA ETA
KARTERA

21. artikulua.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoaren definizioa eta
ezaugarriak.
1.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoan daude identifikaturik
euskal herri-administrazio eskudunek bermatu behar dituzten diru-laguntzak eta zerbitzuak.
2.- Aurreko ataleko katalogo horretan jasotako diru-laguntzak eta zerbitzuak Gizarte Zerbitzuen Euskal
Sistemaren bidez bideratuko dira, 5. artikuluan zehazturik dagoen moduan.

22. artikulua.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoa.
Hona hemen Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Katalogoan jasota
dauden zerbitzuak eta diru-laguntzak:
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1.- Lehen mailako arretako gizarte zerbitzuak:
1.1.- Informazio-, balorazio-, diagnostiko- eta orientazio-zerbitzua.
1.2.- Etxez etxeko laguntza-zerbitzua
1.3.- Gizarte eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua.
1.4.- Zaintzaileei laguntzeko zerbitzua.
1.5.- Gizarte-zerbitzuen eremuan partaidetza eta gizarteratzea sustatzeko zerbitzua.
1.6.- Telelaguntza-zerbitzua.
1.7.- Eguneko arretako zerbitzuak.
1.8.- Gaueko harrera-zentroak.
1.9.- Ostatu-zerbitzuak:

2.- Bigarren mailako arretako gizarte zerbitzuak:
2.1.-

Mendetasuna,

ahalmen-urritasuna,

bazterketa

eta

babesgabetasuna

baloratzeko

eta

diagnostikatzeko zerbitzua.
2.2.- Eguneko arretako zerbitzuak edo zentroak. .
2.3.- Gaueko harrera-zentroak.
2.4.- Egoitzak.
2.5.- Atsedenerako zerbitzua.
2.6.-Gizarte-larrialdietarako koordinazio-zerbitzua.
2.7.- Bigarren mailako arretako beste zerbitzu batzuk.
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3.- Prestazio ekonomikoak:
3.1.- Gizarteratzea eta/edo autonomia errazteko eta gizarte-larrialdietan erantzuna emateko prestazioak.
3.2.- Beren kasa laguntzen dihardutenei sostengua eta ordaina emateko prestazioak.
3.3.- Baliabide teknologikoak eskuratzeko laguntzak.
3.4.- Pertsonen zerbitzuetarako prestazioak.
3.5.- Beste prestazio ekonomiko batzuk, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren berezko helburuen
artean koka daitezkeenak.

Legean ezarritakoarekin bat, lehen mailako arretako zerbitzutzat jo diren prestazio guztiak —22.1
artikulua17— udalaren eskumenekoak dira, eta bigarren mailako arretako zerbitzuak, berriz, foru aldundiek18

17

12.- Lege honek eta hau garatzeko araudiek aitortutakoak

42. artikulua.- Udalak
Udalek eskumena izango dute, bakoitzak bere udalerrian, eginkizun hauek betetzeko:
1.- Gizarte-zerbitzuen arloan, beren zerbitzuak antolatzeko erregelamenduak egiteko ahala.
2.- Beren lurraldean, udalei dagokie Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako zerbitzuak, bere eskumenekoak, antolatzea,
Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoan jasota dagoenaren arabera, foru-aldundiaren
plangintzan jasota dagoenaren arabera eta, halakorik baldin badago, arlokako planetan eta autonomia-eremuko plan
berezietan jasota dagoenaren arabera.
3.- 29. artikuluan zehazturik datozen oinarrizko gizarte-zerbitzuak sortzea, antolatzea eta kudeatzea.
4.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoko lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuak
eskaintzea, telelaguntza-zerbitzua izan ezik, Eusko Jaurlaritzaren eskumenpekoa da-eta. Lehen arretako gizarte-zerbitzu
horiek 22. artikuluko 1. paragrafoan daude arauturik.

18

41.- Foru-aldundiak.
Foru-organoek eskumena izango dute, bakoitzak bere lurraldean, eginkizun hauek betetzeko:
1.- Gizarte-zerbitzuen arloan, beren zerbitzuak antolatzeko erregelamenduak egiteko ahala.
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hornitu beharrekoak dira. Eskumen banaketa honek nahikoa argia dirudi eta udal eta foru aldundiei dagozkien
administrazio eta kudeaketa mailekin bat dator.

Gizarte Zerbitzuen lege berri honekin kendu egiten da historian zehar udalek “zaharren egoitza” eta
gerora hirugarren adinekoen egoitza —beren kabuz baliatzen direnentzako— deitu izan zaien horiekiko zituzten
eskumenak. Lege berriak ezartzen duen sistema dela eta, dagoeneko udalek ez dute adinekoei lotutako egoitza
baliabideen alorreko eskumenik. Sistema berriaren antolamendua ezberdina da, batetik, menpetasun edo
autonomia ideietan oinarritzen da eta, bestetik, pertsona horiek erakundeetan sartzea saihestu behar dela
bultzatzea dute irizpide. Beraz, bere kasa baliatzen den pertsona ororentzat, adina edozein delarik ere, etxean
egotea da biderik egokiena eta bertan jasotzea dagozkion laguntzak (etxez etxeko laguntza, janari zerbitzua eta
TEPA).

Beraz, foru aldundiek mendetasunak dituzten pertsonen egoitzen arloko eskumena bere gain hartzen
dute, eta mendetasuna legez zehaztutako eskubide subjektiboa izango da. Halaber, lege honekin ostatua
eskatzen duten lehen mailako arreta zerbitzu guztiak gizarte beharren egoerekin lotuta daude eta ez dira
hirugarren adinekoei, beren beregi zuzenduak izango. Hauexek ditugu:
1.9.- Ostatu-zerbitzuak:
1.9.1.- Harrera-pisua.
1.9.2.- Etxebizitza babestua.
1.9.3.- Apartamentu babestuak.
1.9.4.- Etxebizitza komunitarioa.

2.- Beren lurraldean, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman bere eskumenekoak diren zerbitzuak antolatzea, Euskal
Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoan jasota dagoenaren arabera, eta, halakorik baldin badago,
autonomia-eremuko arlokako planetan eta plan berezietan jasota dagoenaren arabera.
3.- 22. artikuluko 2. paragrafoan arauturik dauden bigarren mailako arretako gizarte-zerbitzuak eskaintzea, zuzeneko
ekintza-eskumena dela-eta Eusko Jaurlaritzaren esku daudenak izan ezik.
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Orobat, eskumenen arloko lege honek arlo honetan aurreikusten diren gizarte eskariak kontuan
hartzen ditu; eta gizarte politikako diputatu den Covadonga Solaguren andreak plazaratutako txostenen arabera,
datorren hamarkadan, 2020rako edo, Arabak - hau da, Arabako Foru Aldundiak– 8.000 kasu berriri egin beharko
die aurre19. Abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, autonomia pertsonalaren sustapenerako eta mendekotasun
egoeran dauden pertsonen laguntzari buruzkoa, mendetasunari ematen dion definizioak20 jotzen du gizarte
arloan esku hartzeko zerbitzuentzako erronkarik handiena, bai epaitegietan eska daitekeen eskubide subjektibo
izaera duelako, bai Espainiako biztanleen bizitza itxaropena gero eta handiagoa delako.

Beraz, eskumenen arloko egoera berriak eta aurreikusten diren gizarte eskabideak kontuan hartuta,
egoitza baliabideek mendetasuna duten pertsonei zuzendu beharko zaizkie nagusiki, eta beren kabuz baliatzen
diren pertsonek gizarte larrialdietarako egoeran daudenean bakarrik baliatu ahalko dituzte egoitza horiek.

III.- Ondorioak
Gasteizko Udalak beren kabuz baliatzen diren pertsonentzako nahikoa egoitza leku (egoitza
txikitxoak) ditu eta horretaz gain, San Prudentzio egoitzan ere medikuak dituzten bi solairu ere badira. Beraz,
hau guztia kontuan hartuta, ez da gomendagarritzat jotzen Udalari pertsona autonomoentzako egoitza
baliabideak areagotzeko eskatzea, are gutxiago 12/2008 Legeak arlo horretan zituen eskumenak murriztu
baditu.
Bestalde, Herritarren Defendatzailearen araudiak aitortzen dizkigun eskumenak kontuan hartuta, ez
dagokigu beste administrazio batzuei eragin ahal dieten arazoen inguruko iritzirik ematea, esaterako Arabako
Foru Aldundiari eragiten diotenean.

19

06.0210 “Álava se enfrenta al reto de atender a 8.000 nuevos dependientes en diez años”ADOLFO LORENTE (
a.lorente@diario-elcorreo.com). La diputada de Política Social, Covadonga Solaguren, hará públicos dos informes de calado
que advierten de que a lo largo de la próxima década, en el horizonte de 2020, Álava deberá atender a 8.000 nuevos
dependientes.

20

Menpekotasuna: pertsona batzuen egoera iraunkorra da, hain zuzen, adin, gaixotasun edo ezintasuna autonomia fisiko,
mental, intelektuala edo sentipenena galtzearekin lotzearen ondorioz beste pertsona baten edo batzuen laguntza behar
izatera, edo eguneroko bizitzaren oinarrizko jarduerak burutzeko laguntza garrantzitsua behar izatera heltzen diren

45

2009-2010ko Oroit-Idazkia
Horregatik, eta sindikoaren bulegoak duen lankidetza eta koordinazio printzipioari jarraituz, arazo hau
ARARTEKOari bidali behar diogula uste dugu, bere eskumenen alorreko kontua baita.

2.1.7 Guatemalako Kontzientzia Epaitegiari buruzko txostena (erreg. zk.: 39/10)
I.- Kontzientzia epaitegiak
Kontzientzia epaitegiak gerra krimenetarako nazioarteko epaitegi edo Russell-Sartre epaitegia izena
izan zuen sorreran, eta Bertrand Russell filosofo britainiarrak ezarri eta Jean-Paul Sartzek lagundutako elkarte
erakunde izan zen. Epaitegi hau, non Ken Coates eta Ralph Schoenman jaun ospetsuek parte hartu zuten,
Estatu Batuen kanpo politika ikertu eta ebaluatzeaz arduratu zen. Orobat ikertu eta ebaluatu zituen Dien Bien
Phu batailan frantziarrek galdu ondoren Estatu Batuek Vietnamen izan zuen esku-hartze militarra (1954an) eta
iparraldeko eta hegoaldeko Vietnamen ezarketa.

Estatuak epaitzeko gaitasuna duen leku judizialik ez dagoenez, sektore zibilek leku horien ordezko
aukera gisa babesten dituzte kontzientzia epaitegiak, bestela zigorrik gabe gera daitezkeen hainbat jarrerari
zigor morala ezartzeko nahian. Benetako izaera judizialik ez dutenez, bere balioa bi elementu hauen menpe
dago: bertako kideek eta babesten dituzten talde sozial eta politikoek duten aginte morala, eta zigor mota hauek
jendearengan izaten duen eragin mediatikoa.

Ekimen mota hauekiko kritikoek ekimenen izaera ideologikoa, benetako independentzia eza eta
propagandarako organo hutsak izatea aipatzen dituzte21.

pertsonen egoera; ezintasun intelektuala edo gaixotasun mentala dutenen kasuan, berriz,
bestelako laguntzak behar izatera heltzen direnena.

norberaren autonomiarako

21

Wikipedia Tribunal Russell…/… The hearing were widely seen by many as 'kangaroo courts' and received
little attention from the mainstream press. Incidents like the Russell Tribunal were described by historian
Guenter Lewy as part of a “veritable industry publicizing alleged war crimes”[5] VER: Podhoretz, Norman (December
2003). ” The Norman Podhoretz Reader”. Free Pressand …/… anti-war activist Richard Falk described the finding as
a “juridical farce”.[6] VER Klinghoffer, Arthur Jay (March 2002). ” International Citizens' Tribunals”. Palgrave Macmillan.
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II.- Guatemalako Kontzientzia Epaitegia, 2010eko martxoa
Guatemalari

dagokionez,

nazioarteko

kontzientzia

epaitegiaren

ekimenak

emakumeek jasan duten sexu indarkeria salatu eta Guatemalako estatua eta gizartea

22

gatazka

armatuan

kontzientziatzea du

xede.

Guatemalako emakumeenganako sexu indarkeriaren kontrako kontzientzia epaitegia martxoaren 4an
eta 5ean egingo da hiriburuan, eta bertan Amerika erdialdeko lurralde honetako sei eskualdetatik etorritako 100
indigena maia baino gehiago izatea espero da. Indigena horiek laguntzeko bertan izango dira familiartekoak,
pertsona solidarioak eta Huehuetenango, Alta Verapaz eta Izabal departamentuetako lider komunitarioak.

Guatemalako kontzientzia epaitegia ekimen mediatikoa da, eta bestelako baliabide judizial edo
politikorik ez dagoenez, emakumeen alde lan egin dezake; izan ere, batetik gatazka armatuetan emakumezko
biktimek bizi duten egoera aditzera emateko aukera eskaintzen baitu (bestela zigor gabe geratuko zen), eta,
bestetik,

emakumeen aurkako sexu indarkeria moduen inguruko kasu, aitorpen eta bizipenak aztertzeko

nahikoa gaitasun eta sentsibilitate duten pertsonei hitza emateko aukera baita. Hau guztia, erakunde judizialak
izan gabe ere.

Guatemalako kontzientzia epaitegiak indarkeria mota honen biktima diren emakumeen arazoa ikusarazi,
horren gainean sentsibilizatu eta horientzat justizia lortzen lagundu ahal du, eta, halaber, emakumeak berriz ere
biktima izatea eragotzi ahal du. Horretarako, giza eskubideen kontrako indarkeria salatu eta horren inguruko
prebentzioa egiteko bideak ezarri eta sendotuko ditu.

22

http://portal.ajintem.com/noticias-internacionales/america-latina/2069-guatemala-tribunal-de-concienciadenunciara-violencia-sexual-durante-conflictos-armados.html
http://www.cimacnoticias.com/site/10021005-Tribunal-de-concien.41508.0.html
47

2009-2010ko Oroit-Idazkia

III.- Mugarik Gabek egindako laguntza eskaria
Mugarik Gabe GGKEak Guatemalan “gatazka armatuan sexu indarkeria jasan duen emakumeentzako
kontzientzia epaitegia” egiteko laguntza eskatu dio Garapenean Laguntzeko Zerbitzuari.

Hauxe da Garapean Laguntzeko Zerbitzuak egindako balioespena:

“Zerbitzuak honako elementuak nabarmendu nahi ditu:
- Gatazka armatuan emakumeek jasandako indarkeriaren eta egun Guatemalan gertatzen diren
emakumeen hilketen arteko harreman nabarmena. Gaur eguneko gertaerek berek ere arreta eskaini beharra
zuritzen dute.
- Beste alderdikoek ustezko sexu indarkeriak aipatu ere ez egitea (ez dituzte aipatzen ez gutxitzeko
ezta baztertzeko ere). Zalantzarik gabe

jardun orokorra izan ez bazen ere, gertaera historikoak argitzeko

batzordeko datuek argi uzten dute alderdi ofizialak eta URNGk gizarte eskubideen aurka egindako urraketen
arteko alde handia.
- Kontzientzia epaitegiak sortzeko proposamenekin maiz gertatu ohi den bezala, hartzen diren
konpromisoak ez dira erabat zehazten, “epaitegia garatzeko prozesuari laguntzea” hainbat modutan uler
baitateke: bai epaiketan bertan izatea, bai garatzeko laguntza ekonomikoa ematea bai informazio eta
zabalpenerako konpromisoa.

IV.- Ondorioak
Giza eskubideak babesteko gutunak elkartasunerako konpromisoei erreferentzia zuzena egiten die,
nazioarteko udal lankidetza sustatzen duten eragile sozial eta ekonomikoak laguntzeko konpromisoari,
herritarrak berekoiak bakarrik izatea saiheste aldera. Honela aitortzen du:
VI. artikulua.- Nazioarterako udal lankidetza
1. Hiriek herrien eta haien kulturen elkar ezagutza bultzatuko dute. …/…
3. Hiriek... / ... herritar guztiak programa horiei lotzera... / ... herrien artean hiri eta nazio mugez haratago
doan elkartasunezko eta berdintasun osoko sentimendua garatzeko.
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Gasteiz giza eskubideen aldeko konpromisoa duen hiria denez, hiriko giza eskubideak babesteko
gutuna izenpetu duenez eta Euskadiko hiriburua den aldetik, Gasteizko udalak kontzientzia epaitegi honi
laguntzeak babes handia ematen diola uste dugu. Edonola ere, laguntza hori zenbaterainokoa izango den
zehaztea garrantzitsua da oso, balizko konpromiso ekonomikoen inguruko zalantzak argitze aldera. Bestalde,
komenigarria litzateke eskabidea egin duen “Mugarik Gabe” GGKEak ere epaitegiaren osaerari eta dituen
bilkurei buruzko argibide guztia eta onena emateko konpromisoa hartzea, hartara bermatu ahal izango baita
epaitegiak ezinbestekoak dituen kaudimen moral, zuzenketa etikoa eta autonomia politikoa.

Kontuan hartzen badira Mugarik Gabe GGKEaren bermea, emandako informazioak eta sarean lor
daitezkeen erreferentziak, Guatemalako kontzientzia epaitegiaren proiektuak (2010eko martxokoa) kaudimen
berme nahikorik badu, eta, laguntza jasotzeko modukoa da, bere jardueren jarraipen egokia egin beharra
gorabehera.

2.2

Jarduerak
20098ko martxoaz geroztik, Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat jarduera burutu ditu

erakundea herritarrengana helarazteko, auzokideei arreta egiteko eta argibideak emateko, banaka zein
taldeka. Lankidetzan aritu da udal sailetako arduradunekin, herritarrek aurkezten dituzten salaketak direla eta,
horiek hobetzeko.

2.2.1 Hizlari
Jardunaldi, hitzaldi, mintegietan... hurbildu da sindikoa herritarrengana hizlari gisa, eta horrelakoetan
haren zeregina herritarren eskubideak babestea dela erakutsi nahi izan du.

Ondoren Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hizlari gisa parte hartu duen ekitaldien zerrenda
jasotzen da:

2009, urriak 1 eta 2. Estatuko Sindikoen II Topaketak. Vigo. “Relación de las Sindicaturas con la
Comisión de Sugerencias y Reclamaciones”. Gasteiz Estatuko Sindikoen III Topaketetako egoitza hautatu
zuten:
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La Defensoría Local y la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones:
El modelo de Vitoria-Gasteiz
SUMARIO

1.- Presentación de la figura del Ombudsman o defensor local
2.- Características de la función del Ombudsman.
3.-La Comisión de Sugerencias y reclamaciones. Naturaleza jurídica y rasgos constitutivos.
4.- El modelo de Vitoria-Gasteiz.
1.- Presentación de la figura de la Defensoría Local (Ombudsman)
El Ombudsman, como “magistratura de persuasión” en sus diferentes niveles –nacional, de Comunidad
Autónoma o local- deriva de una institución de derecho público cuyo origen moderno se remonta a la
Constitución del Reino de Suecia de 1809 aunque hay precedentes históricos más remotos que en contextos
jurídicos y políticos premodernos sin embargo prefiguran la institución, como es el caso de la propia VitoriaGasteiz que tiene la institución histórica con raíces en el siglo XIV precisamente con ese nombre de Síndicoprocurador general.

La figura del Ombudsman, en cualquiera de sus niveles o ámbitos, ya sea Estatal, Regional o Local, se
ha difundido de una manera general en todos los países del sistema de Common Welth

23

en los que no existe

una jurisdicción especializada para el control de las Administraciones y sin embargo ha encontrado ciertas
resistencias en su instauración en los países con sistemas de control Contencioso-Administrativo por suponer
una cierta concurrencia en cuanto al objeto de control sin embargo finalmente se ha impuesto su utilidad y se
han marcado las notas diferenciales entre el control contencioso-administrativo y el control del ombudsman.

Como punto de partida las funciones de la Defensoría es proteger a los administrados frente a cualquier
violación de derechos, abuso de poder, error, negligencia, indefensión, corrupción o malas prácticas
administrativas, lo que es también por supuesto responsabilidad del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo. La Defensoría desarrolla esas funciones con mecanismos diferentes pero complementarios a los
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que le corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa. Además de esas funciones defensivas es
función también de la Defensoría la de promover la implantación de buenas prácticas administrativas, detectar
prácticas viciadas y la de realizar recomendaciones que mejoren la calidad de los servicios públicos y la
transparencia de la acción administrativa.

2.- Características de la función del Ombudsman.
La actuación de toda Defensoría se configura por las siguientes características24:

1.- Facilidad de acceso.El acceso al Ombudsman es gratuito y directo. No precisa de ninguna mediación profesional, como es
el caso de la jurisdicción, no hace falta comparecer mediante abogado o procurador. En el caso del
Ombudsman Local esta característica es especialmente destacada ya que la relación se establece directamente
entre el propio Síndico-Defensor y los interesados o solicitantes25.

2.- Amplios poderes de investigación.-

26

Cfr.- International Institute of the Ombudsman www.law.ualberta.ca/centres/io.The Ombudsman’s contribution to improving public administration PUBLICO. ESADE 26/09/2005 - Enric R. Bartlett .http://www.esade.es/public
28
Reglamento Municipal (Vitoria-Gasteiz) del Síndico-Herritaren Defendatzailea REGLAMENTO DEL DEFENSOR/A
VECINAL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 28 de septiembre de 2001
. Art. 18.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a tiene como misión la prestación de un servicio de asesoramiento, mediación,
información e intervención con la ciudadanía en sus relaciones con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sus Sociedades
Anónimas Municipales, Organismos Autónomos Municipales, patronatos, fundaciones y otros entes que constituyen la
Administración Municipal.
29
Art. 20.- Se reconocen al Defensor/a Vecinal o Síndico/a los poderes de investigación suficientes para el correcto
desempeño de sus funciones.
30
Art. 13.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a desempeñará sus funciones con autonomía e independencia en sus
actuaciones y según su criterio.
Art. 16.- La condición de Defensor/a Vecinal o Síndico/a es incompatible con:
a) Todo mandato representativo de elección popular, todo cargo político o actividad de propaganda política.
b) Con la permanencia en el servicio activo en el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, sus Sociedades Anónimas Municipales,
Organismos Autónomos Municipales, patronatos, fundaciones y otros entes que constituyen la Administración Municipal.
c) Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal.
d) Con la afiliación a un partido político, sindicato u organización empresarial.
e) Con el desempeño de funciones directivas en una asociación o fundación.
27
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El valor añadido que supone la intervención del Ombdsman viene dada por las facultades de
investigación de que está dotado, investigación que se pone al servicio directamente de los vecinos y usuarios
de servicios públicos locales que piden su mediación26.

3.- Independencia.La independencia de los poderes políticos así como de la estructura jerárquica de la Administración
supone la primera garantía para el desempeño de la función del Ombudsman y es una de las que más aprecia
el ciudadano. Esta característica le acerca al control judicial aunque el alcance de las recomendaciones del
Ombudsman no sea de la misma naturaleza que el de las decisiones judiciales27.

4.- Sus Recomendaciones son públicas pero no vinculantes.
Esta característica es también sustancial a la hora de definir el perfil de la acción de control del
Ombudsman, cuyas resoluciones no son recurribles en vía judicial porque no son ellas mismas ejecutivas. El
valor de las recomendaciones se sostiene exclusivamente sobre la fuerza de sus argumentos, sobre las
referencias jurisprudenciales, de otras instancias como Defensor del Pueblo o Ararteko, casuística de buenas
prácticas etc.

En el ámbito local tiene importancia también la cobertura que los medios de comunicación pueden dar a las
recomendaciones ya que aumentan la capacidad de influencia de la mismas.

Una de las características del modo de trabajo del Ombudsman es la de su flexibilidad a la hora de
adaptarse a las necesidades que le plantean los ciudadanos, y la rapidez con la que las cuestiones
problemáticas llegan a su conocimiento. El formato, abierto de las Recomendaciones permite también explorar
posibilidades en la mejora de los servicios que de otro modo no serían consideradas por las instancias locales.
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3.- La Comisión de Sugerencias y reclamaciones. Naturaleza jurídica y rasgos constitutivos.
La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de modernización del Gobierno Local modifica la Ley 7/1985, de 2
de abril, de las Bases del Régimen Local y entre otros aspectos, dispone en su artículo 132 que los
Ayuntamientos de ciudades capitales de provincia y otros, creen las Comisiones de Sugerencias y
Reclamaciones con rasgos y funciones semejantes a los del Ombudsman o Defensor/a Local (gratuidad,
defensa de derechos ciudadanos mediante recomendaciones e informes…) si bien con DOS características
diferenciales muy notables, a saber:

1. Se trata de un órgano Colegiado conformado como Comisión Especial del Pleno por lo que sus
actuaciones no pueden tener la inmediatez que puede exigirse de un órgano unipersonal.
2. La Comisión tal y como está definida en la Ley es un órgano político, que por sus nombramientos en
representación ponderada de los grupos políticos no puede ser independiente y reproduce en su seno los
juegos de mayorías y minorías del Pleno. La Ley lo dice claramente: estará formado por representantes de
todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo.

4.- El modelo de Vitoria-Gasteiz: La coordinación.
En el caso de la ciudad de Vitoria-Gasteiz se ha dado el caso, como sucede en muchos municipios –
especialmente catalanes-, que la figura de la Sindicatura o Defensoría Local estaba ya constituida y
consolidada cuando se ha introducido la previsión legal de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, hasta
el punto de que la Ley Municipal de Catalunya28 contempla y desarrolla la figura de la Sindicatura Local.

En el caso de Vitoria-Gasteiz el Reglamento de Participación ha dado luz a la Comisión de Sugerencias
y Reclamaciones con las funciones previstas en la Ley, pero lo ha hecho integrándola de manera coordinada y
complementaria con la Sindicatura Local, así en su Tit. IV. Defensa de los derechos de la ciudadanía dice:

Artículo 82.- Constitución. El Ayuntamiento aprobará en sesión plenaria la creación de la Comisión
especial de Sugerencias y reclamaciones y asimismo el/la Alcalde/sa nombrará por Decreto los representantes
en el mismo.

28

LEY 8/1987, DE 15 DE ABRIL, MUNICIPAL Y DE RÉGIMEN LOCAL DE CATALUÑA
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Artículo 83.- Composición. La Comisión especial de Sugerencias y reclamaciones estará formada por
representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que
tengan en el mismo.
Artículo 85.- Coordinación entre la Comisión Especial de Quejas y Sugerencias y el/la Defensor/a
Vecinal o Síndico/a.
- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a asistirá los trabajos de la Comisión, con voz y sin voto.
- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a informará con carácter previo, en un plazo de quince días, de
aquellas cuestiones que la Comisión le solicite.
- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá presentar a la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones a iniciativa propia aquellas cuestiones que considere de interés en defensa de los intereses
vecinales, y de la promoción de buenas prácticas administrativas.

Otros Ayuntamientos como Sevilla o Palma de Mallorca han elaborado otros modelos, en el caso del
modelo de Vitoria-Gasteiz la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones se han integrado de tal modo que la
Comisión, aunque mantiene las funciones típicas que le otorga la Ley, no obstante funciona como una Comisión
de Seguimiento y valoración , por una parte de Servicio de Buzón Ciudadano, y por otra de la Sindicatura, que
trimestralmente presenta informe de su trabajo durante el período( incidencias, asuntos trabajados,
recomendaciones emitidas…), el Síndico/a plantea además cuestiones a Deliberación e incluso a
Recomendación a la Comisión. De este modo la Sindicatura Local tiene un foro específico para comunicar con
el conjunto de los grupos políticos que componen la Corporación y estos pueden también seguir de cerca los
trabajos de la Sindicatura y los problemas de su funcionamiento.

18 Diciembre 2009. “La ciudad en los barrios y los barrios en la ciudad. Comisión 50º aniversario de
Abetxuko”. Ponente.

( Art. 46 y Art. 56 BIS)
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2.2.2 Gonbidapenak
Sindiko edo Herritarren Defendatzailea gonbidatu gisa joan da erakunde, elkarte zein instituzioek
antolatutako biltzar, hitzaldi, erakusketa, inaugurazioetara..., Gasteizko herritarrengana hurbiltzeko asmoz.
 2009, martxoak 26. F. Tomás y Valiente eskola: “Consecuencias del Proceso de Bolonia en
nuestra Universidad” izeneko hitzaldi-solasaldia.
 2009, apirilak 2. “Gizarte Langintzaren II. Jardunaldia: “Hacia una intervención con perspectiva
de género”.
 2009, apirilak 3. “Presentación IV Informe FOESSA”- Cáritas
 2009, maiatzak 14. “Tokiko zuzenbidearen berrikuntzak: estatutu berriak, toki erregimeneko lege
berriak” Jardunaldia.
 2009, maiatzak 20 eta 21. Arartekoaren 20. urteurrena. “Politika publikoen erronkak”. Bilbo
 2009, maiatzak 23. Gasteizko Hiriburutzaren 29. urteurrena.
 2009, ekainak 3. Eskolako XXI Agendaren aurkezpena. Ingurumenaren mundu eguna, Gasteiz
 2009, ekainak 9. “Emakumeen ahalduntzea” mintegia
 2009, ekainak 15. Udal mugikortasun planaren aurrerapenaren aurkezpena
 2009, ekainak 17. Arartekoren 20. urteurrena.
 2009, uztailak 23 eta 24. “Fernando Buesa Fundazioaren VII mintegia- Osasunaren eragina
indarkeria kolektiboan”.
 2009, irailak 1. Zinema, Irratia eta Telebistari buruzko jaialdia. Gasteiz.
 2009, urriak 29. Hitzarmen Kolektiboetan Genero Berdintasunari buruzko txostenaren
aurkezpena.Berdintasunaren Defendatzailea. Bilbo.
 2009, urriak 30. Autobus sare berriaren aurkezpena. Gasteiz
 2009, azaroak 11. Forum Europa Euskadi. Hhitzaldia. Bilbo
 2009, azaroak 26. Pobreziaren feminizazioari buruzko Biltzarra. Gasteiz.
 2009, abenduak 2 eta 3. Haurtzaro eta Nerabezaroari buruzko Biltzar nazionala. Moderatzailea.
Gasteiz.
 2009, abenduak 9. Tauromakiari buruzko II. Jardunaldiak.Gasteiz.
 2009, abenduak 16. Palestinaren garapenaren alde – Giza Eskubideak. Gasteiz.
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 2010, urtarrilak 25. Irekita. Eusko Jaurlaritza.
 2010, otsailak 17. Gazteria eta immigrazioari buruzko jardunaldia. NORABIDE.

2.2.3 Taldeekin Biltzea
Herritarren Defendatzailearen Bulegotik elkartze eta bilerak egin dira gasteiztar gizartearen erakunde
eta taldeekin haien kexak zein horien zein herritarrek aurkeztutako bestelako salaketen gaineko ikuspuntua
ezagutzeko.


Gao Lacho Drom.



Uribe Nogales bizilagun- elkartea



Gure Zadorra elkartea



Berdintasunaren Defendatzailea (Defendatzailearen eta Sindikoaren arteko lankidetza
hitzarmenaren zirriborroz sinatu dugu.



Bizilagun elkartea



Errekaleor elkartea



Ariniz – Lermandako Administrazio Batzarra



Ekologistak Martxan.



Kolonbia-Euskadi elkartea

2.2.4 Sindikoekin Biltzea
Zeinek bere hirian herritarrei udal zerbitzuei buruzko informazioa eta orientabidea ematen eta zerbitzu
horiei buruzko kexak aurkezten laguntzen saiatzen diren eta zerbitzu horiek hobetzeko gomendioak egiten
dituzten beste sindiko edo herritarren defendatzaile batzuekin bildu izan da sindikoa.14 Mayo 2009. Jornada de
Forum de Pueblos y Ciudades por los Derechos Humanos. Barcelona.

-

2009, aiatzak14 Giza Eskubideen aldeko Herri eta Hirien Forumaren saioa. Bartzelona.
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-

Estatuko Sindikoen II Topaketak. Vigo, 2009, urriak 1 eta 2.

-

2009, urriak 27. Sant Jaime D’Enveja udalerriko sindikoaren bisitaldia Gasteizera.

-

2009, azaroak 19 eta 20. Kataluniako tokiko sindikoen formazio jardunaldiak. Girona.

-

2010, otsailak 3. Bilera Paternako sindikoarekin. Paterna (Valentzia)

La Oficina del Defensor de Paterna consolida su relación con la sede de Vitoria.
La Defensora del Ciudadano de Paterna, Mª Antonia Moreno, ha mantenido esta mañana un encuentro
con su homólogo de Vitoria-Gasteiz, el abogado y escritor Javier Otaola, para fortalecer la relación de trabajo
que mantienen desde la creación de esta figura en el municipio durante la presente legislatura. Recibidos por el
alcalde, Lorenzo Agustí, ambos síndicos han desgranado las características de esta importante labor social que
pretende mejorar la relación de los vecinos con su administración local.

Desde el primer Encuentro Nacional de Defensores Locales, en el que se dio a conocer la oficina de
Paterna, la sede vasca ha sido un referente de ingente experiencia de la que nutrirse, por lo que la visita ha
permitido fortalecer esta colaboración e intercambiar buenas prácticas que favorezcan este servicio de cara a
los ciudadanos.

Mª Antonia Moreno se ha mostrado una privilegiada al “contar con el tiempo necesario para generar la
confianza que los ciudadanos necesitan para relacionarse con la administración local”. En este sentido, Otaola
ha remarcado “la importancia de la autonomía del defensor, ya que dota a nuestro trabajo de un valor
institucional que legitima nuestras recomendaciones”.

A pesar de que Paterna y Vitoria son dos territorios diferenciados por su geografía y las sociedades que
habitan en ellas, ambos representantes han coincidido en que la mayoría de quejas o problemas se centran de
forma general en el medio ambiente, el urbanismo o la convivencia. Por esta razón, “la oficina resulta un
excelente termómetro de la calidad de las administraciones –explica Moreno- y permite solucionar la vida
cotidiana de los ciudadanos”.

Por esta misma razón, Agustín ha mostrado su satisfacción por el buen ritmo de trabajo de la oficina
local, y de cómo ha permitido “acercar a los ciudadanos a la administración, resolviendo sus necesidades para
que podamos seguir ofreciendo un mejor servicio a los vecinos de Paterna”.
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En cuanto a las mejoras que necesita la administración, Otaola ha apuntado a “la transparencia y a la
claridad, ya que el lenguaje administrativo muchas veces confunde a los ciudadanos y dificulta la resolución de
sus problemas”. En este sentido, la defensora de Paterna, Mª Antonia Moreno, ha considerado necesario
acercar la figura del defensor a los ciudadanos, “para que conozcan de qué manera podemos solucionar sus
problemas y fortalecer, por tanto, su relación con el Ayuntamiento”.

Tras charlar brevemente sobre la cultura y tradiciones paterneras, el alcalde, Lorenzo Agustí, ha
entregado a Otaola un ‘socarrat’ con la imagen de la torre como recuerdo para el defensor bilbaíno. Así mismo,
Mª Antonia Moreno ha confirmado que devolverá la visita en octubre de este año, durante el próximo Encuentro
de Defensores Locales que acogerá la capital vasca.

Mª Antonia Moreno y Javier Otaola también han acudido a la emisora local Paterna Radio para acercar
sus funciones a los vecinos de Paterna. Por último, a las 19:00 horas con aforo abierto al público, Javier Otaola
presentará su última novela, “As de espadas”, en la Fnac de la calle San Agustín de Valencia. Asimismo, ha
adelantado que ya se encuentra trabajando en su próximo trabajo que volverá a protagonizar su personaje
Felicidad Olaizola, y que llevará por título “Un asunto diabólico”.

2.2.5 Udalarekiko Harremanak
Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak Gasteizko Udalarekin eta udal zerbitzu eta sailekin dituen
harremanak hiru atal hauetan gauzatzen dira:

Udalbatzaren Bilkuretara Joatea
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 1. artikuluan jasotzen denaren ildotik,
udalbatzaren bilkuretara joan izan da sindikoa, eta bere lantaldeko norbaiten gain utzi izan du zeregin hori,
bertatik bertara izateko, hartara, udalbatzak hartzen zituen erabakien berri.
 2009, maiatzak 29. Osoko bilkura.
 2009, uztailak 19. Sindikoaren 2008-2009 oroit-idazkia aurkezteko osoko bilkura.2009,
 uztailak 8 eta 9a. Hiriaren egoerari buruzko osoko bilkura.
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Batzordeetara Joatea
Gasteizko Udaleko zinegotziek osatzen dituzten irizpen batzordeetara joan izan gara, Gasteizko
herritarrei zuzenean eragiten dieten gaiak jorratzekotan zirelarik. Gehienetan, gai jakin bat bideratzeko
moduaren inguruan zinegotziek ematen zituzten azalpenak eta egiten zituzten gogoetak entzuteko asmo
hutsarekin.

2009ko martxotik 201oeko otsailera bitartean, hau da, oroit-idazki hau bukatutzat jo dugun arte, irizpen
batzorde hauetara joan izan gara:


2009, apirilak 21. Hirigintza batzordea



2009, maiatzak 13. Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia.



2009, maiatzak 18. Gizarte Zerbitzuen Batzordea.



2009, ekainak 1. Gizarte Zerbitzuen Batzordea.



2009, ekainak 2. Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea



2009, irainak 24. Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea



2009, urriak 6. Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea.



2009, urriak 14. Ingurumen Batzordea.



2009, urriak 20. Hirigintza batzordea



2010, otsailak 8. Gizarte Zerbitzuen Batzordea



2010, otsailak 23. Hirigintza batzordea

Parte-Hartze Kontseilu eta Lurralde-Kontseiluetara Joatea
Parte-hartze kontseilu hauetan izan gara, Gasteizko Udalak deialdia egin digularik:

Lurralde Kontseiluak


Nekazaritza Eremuko Lurralde Kontseilua: 2009, martxoak 10



Aldabeko Lurralde Kontseilua: 2009, ekainak 8an.



Nekazaritza Eremuko Lurralde Kontseilua: 2009, ekainak 16



Aldabeko Lurralde Kontseilua. 2009, irailak 22.



Nekazaritza Eremuko Lurralde Kontseilua: 2009, urriak 7.
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Aldabeko Lurralde Kontseilua 2009, abenduak 15.



Nekazaritza Eremuko Lurralde Kontseilua: 2010, otsailak 19.

Sektore Kontseiluak


Irisgarritasun Kontseilua: 2009, martxoak 16



Irisgarritasun Kontseilua: 2009ekainak 4.



Irisgarritasun Kontseilua: 2009, irailak 10.



Irisgarritasun Kontseilua: 2009abenduak 9.



Kultura Sektore Kontseilua: 2009, otsailak 9.



Merkataritza Kontseilua: 2010, otsailak 15

Bestelako Bilkurak: Zinegotziekin, Sailekin...
Harremanetan izan gara udal sail eta zerbitzuekin, bertako arduradunen bitartez, sindikoak jasotako
kexak zirela eta. Herritarra salaketa aurkeztera bultzatu duen arrazoiaren nondik norakoak bertatik bertara
ezagutzea izan da horren helburu.

Hainbat bilera izan ditugu, honako hauekin:
* Gizartegintzako zinegotzia (Dosierrak)
* Gasteizko probintzia entzutegiko fiskal buru (aurkeztutako salaketen jarraipena) (Proxenetismoa)
* Hiriko Gizarte Kontseilua (Tabernen ordutegiei buruzko ebazpena)
* Alkatea
* Hezkuntza saileko arduradunak (Dosierrak)
* HBEko arduradunak.
* Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako arduradunak
* Gizartegintzako arduradunak
* Ingurumen saileko zuzendaria
* GAUEKO AISIALDIA ETA ZARATAREN GHAINEKO ORDENANTZARI BURUZKO LANTALDEA, 1.
BILERA
* Ararteko: Defendatzaile Lokalen Estatuko III. Biltzarraren antolaketa.
* Eusko Legebiltzarreko Lehendakaria: Biltzarraren antolaketa.
* Protokolo zerbitzua eta hizlariak: Biltzarraren antolaketa
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2.2.6 Bizitaldi eta Ikuskapen Jarduerak
Testuingurua argitu eta erabiltzaileek nahiz administrazioak emandako dokumentazioa osatzeko
argibideak eskuratze aldera, hainbat bisitaldi egin dituzte sindikoak eta haren lantaldeko kideek hainbat lekutara,
egoera bertatik bertara aztertzeko. Honako hauek izan dira, hain zuzen ere:
- 2009, martxoak 6: Jesusen Zerbitzarien kalea. Leku horretan obra batzuk subsidiarioki egiteko
dosierrari lotutako Gomendio onartua gauzatu al den begiz ikuskatzea.
- 2009, martxoak 10: Zaratak Domingo Beltran kaleko Eroskin. Pasabide salatua errespetatzen ote den
begiz ikuskatzea.
- 2009, apirilak 23: Gamarra. Finka baten sarrera blokeatuta dagoen begiz ikuskatzea; Alde Zaharra:
aparkatzea debekatzeko seinaleak; Latinoamerikako plazaren biribilgunea: oinezkoentzako espaloiak.
- 2009, maiatzak 28: Salburua, Zabalgana, Lakua-Arriaga. Inguruetan eraiki gabeko orubeetako hesiak
eta mantentzea begiz ikustatzea.
- 2009, ekainak 18. Abetxuku. Uralmendi kalea.
- 2009, urriak 15: Extremadura kalea. Zabalgana auzoa. Obrak Aretxabaletan.
- 2009, azaroak 12: Ariniz: biokonpostaje planta. Lermanda: Industria-ikuztegia
- 20010, urtarrilak 22: Alde Zaharra: Udaltzaingoaren bulego berria, ekintza bandalikoak.
Zikinkeria Zabalganan. Zaratak autobus geltokian.
- 2010, otsailak 22: Arinizko biokonpostaje planta.

2.3

Sindikoaren - Herritarren Defendatzailearen ebazpenak, sailez sail (gomendioa

egitea, ezestea, ez onartzea, bideratzea, orientabidea ematea eta beste).

2.3.1 Osasun eta Kontsumo Saila
2.3.1.1
a)

Zuzendaritza
Ezestea

Tratu ezegokia: kontsumo arlorako bitartekaritza zerbitzua (erreg. zk.: 1134/09)
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1.-Erreklamazioa
Galdara aldatzeko orduan iturginarekin izandako gorabehera bat aztertu nahirik,
Kontsumorako bitartekaritza zerbitzura joan zen herritar bat, eta bertan tratu ez egokia
eman ziotela salatu digu.

2.-Azterketa
Zerbitzu horrek ez zuen herritarraren kexa onartu eta hori tratu ez egokitzat jotzen
zuela adierazi zigun herritarrak berarekin izandako elkarrizketan. Guk zerbitzuan zuzen
jokatu zutela esan diogu, izan ere zerbitzu horrek ez ditu bere gain hartzen kontratu
pribatuen kasuak eta ondorioz, ez zuten kexa onartu eta Eusko Jaurlaritzara bideratu zuten.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Adingabekoei alkohola saltzea (erreg. zk.: 1239/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar bat kexu agertu da gure bulegoan eta eskatu du “OKUSek haren semearen
kontra irekitako dosier zigortzailea baliogabetzeko; XXXX tabernaren jabea da eta
dosierraren arrazoia adingabe bati alkohola saltzea".
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2.-Azterketa
Herritarrarekin izandako elkarrizketan adierazi diogunez, Udalean dauden txostenak,
Udaltzaingoarenak eta eman dizkiguten beste agiri guztiak ikusita, momentu honetan ezin
zaio errieta egin tokiko administrazioari; nahiko genukeen kasuaren berri izan premiamendu
bidera heldu aurretik.
Momentu honetan ezin dugu ezer gehiago egin, ez bada gure laguntza beharrezko
egiten duten gertakari berriak agertzen direlako.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Txakur arriskutsuak sortutako enbarazua (erreg. zk.: 1240/09)

1.-Erreklamazioa
Villafrancako auzokide batek (XXX jauna) Sindikoaren Bulegora jo du arriskutsu izan
daitekeen txakur batek sortutako enbarazuaz kexatzeko.

2.-Azterketa
Honakoa da gai horren inguruan aintzat hartu behar den legea:
Abenduaren 23ko 50/1999 Legea, arriskutsu izan daitezkeen animaliak edukitzearen
inguruko erregimen juridikoari buruzkoa, zeinen 9. artikuluak honela baitio:

9. artikulua. Herritarren segurtasunaren zein higiene eta osasun baldintzen arloan bete
beharrekoak.
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1. Animalien jabe, hezle eta edukitzaileek horien higiene eta osasun baldintzak
egokiak izan daitezen zainduko dute, haien behar fisiologikoekin zein animalia espezie edo
arrazarekin bat.
2. Arriskutsu izan daitezkeen animalien jabe, hezle eta edukitzaileek indarrean
dagoen legedian finkatutako herritarren segurtasunaren alorreko arauak oro betetzeko
betebeharra izango dute, animalia horien eta gizakien arteko bizikidetza albait egokiena izan
dadin, eta herritarrei enbarazurik ez egiteko.

Lege horrek berak zigortzeko erregimena xedatzen du, arriskutsu izan daitezkeen
animalien jabe eta edukitzaileek bete behar dituztenak ez betetzeagatik aplikatzekoa:

13. artikulua.- Arau-hausteak eta zigorrak.

1. Administrazio arau-hauste oso larritzat joko dira honakoak:
a) Arriskutsu izan daitekeen edozein espezietako animalia eta edozein txakur
bazterrera uztea. Arauzko identifikazioa daraman nahiz jatorriari edo jabegoari buruzko
inongo identifikaziorik ez daraman animalia bazterrera utzitako animaliatzat joko da inork
lagundu gabe badabil.
b) Arriskutsu izan daitezkeen txakur edo animaliak lizentziarik gabe edukitzea.
c) Arriskutsu izan daitekeen txakur edo animalia bat lizentziarik ez duen norbaiti saldu
edo, nolanahi delarik ere, eskuz aldatzea.
d) Animaliak oldarkorrago izan daitezen edo debekatutako beste helbururako
trebatzea.
e) Horretarako gaitasun-agiririk ez daukan norbaitek arriskutsu izan daitezkeen
animaliak trebatzea.
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f) Arriskutsu izan daitezkeen animalien lehiaketak, ariketak, erakusketak edo
ikuskizunak antolatu eta egitea edo horietan parte hartzea, animalien oldarkortasuna
erakusteko.
2. Administrazio arau-hauste larritzat joko dira, honakoak:
a) Arriskutsu izan daitekeen animalia aske uztea edo ihes egin edo galdu ez zedin
behar ziren neurriak hartu ez izana.
b) Animalia identifikatzeko betebeharra ez betetzea.
c) Erregistroan ez inskribatzea.
d) Arriskutsu izan daitekeen txakurra bide publikoan baimenik gabe, muturrekorik
gabe nahiz katearekin lotu gabe egotea.
e) Arriskutsu izan daitezkeen animaliak lege honen 10. artikuluan xedatutakoa urratuz
garraiatzea.
f) Eskumena duten agintariek edo horien agenteek lege honetan finkatutako
zereginak betetze aldera eskatzen dituzten datuak edo informazioa emateari uko egin edo
eragozpenak jartzea, baita informazio okerra edo dokumentazio faltsua ematea ere.
3. Aurreko ataletan tipifikatutako arau-hausteek zigor osagarri hauek ekarri ahal
izango dituzte berekin: arriskutsu izan daitezkeen animaliak konfiskatzea, atzematea,
antzutzea edo hiltzea, establezimendua ixtea eta arriskutsu izan daitezkeen animaliak
edukitzeko lizentzia edo trebatzaile-agiria aldi baterako nahiz betiko kentzea.
4. Administrazio arau-hauste arintzat joko da, lege honetan xedatutako edozein
baldintza ez betetzea, artikulu honetako 1 eta 2 zenbakiek jasotzen dituztenak izan ezik.
5. 1, 2 eta 3 zenbakietan tipifikatuak dauden arau-hausteak honako isunekin zigortuko
dira:
- Arau-hauste arinak: 25.000 pezetatik 50.000 pezetara arteko isuna.
- Arau-hauste larriak: 50.001t pezetatik 400.000 pezetara arteko isuna.
- Arau-hauste oso larriak: 400.001 pezetatik 2.500.000 pezetara arteko isuna.
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6. Aurreko atalean xedatutako zenbatekoak, aldian behin, berrikusi eta eguneratu
ahalko ditu Gobernuak.
7. Eskumena duten autonomia erkidegoetako zein udaletako organoei dagokie
zigortzeko ahalmena baliatzea.
8. Arau-haustearen erantzuletzat joko dira ekintzen edo omisioen ondorioz horiek
burutzen parte hartu dutenak; animaliaren jabea edo edukitzailea; edo,

kasua denean,

gertakariak ematen diren establezimendu, lokal edo garraiobidearen titularra, gainera azken
kasu honetan garraioaren arduraduna.
9: Dena den, artikulu honek jasotzen duen erantzukizun administratiboaz aparte,
zigor arloan zein zibilean ere eskatu ahalko da erantzukizuna.
10. Arau-hausteak delitu edo hutsegite izan daitezkeela irizten badio, animalia
bahitzeko erabakia hartu ahal izango du eskumena duen agintariak, harik eta agintari
judizialek haren gainean erabaki arte. Halakoetan, berehalakoan eman beharko dio
gertaeren berri jurisdikzio-organo eskudunari.

2002ko martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuak garatu zuen abenduaren
23ko 50/1999 Legea, eta arriskutsu izan daitezkeen txakur arrazak eta horien gurutzaketak
xedatzen ditu: pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier,
rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu eta akita inu.

Gainera, aurretik aipatutako arrazetakoak IZAN GABE ondorengo ezaugarri guztiak
edo gehienak dituztenak ere arriskutsutzat joko dira:

Gihar handiak, indartsu itxura, mardula, atletikoa, bizitasuna, indarra eta
erresistentzia. Izaera gogorra eta adore handia. Ile motza. Bularraldeko perimetroa 60 eta
80 cm bitartekoa, gurutzearekiko altuera 50 eta 70 cm bitartekoa eta 20 kilogramo baino
gehiagokoa izatea. Buru handia, kuboide, sendoa, garezur zabala eta handia, eta masail
gihartsu eta sabelduak. Masailezur handia eta gogorra, aho indartsua, zabala eta sakona.
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Lepo zabala, gihartsu eta motza. Bular tinkoa, zabala handia, sakona, saihets gakotuak eta
bizkar gihartsu eta motza. Aurreko hankak paraleloak, zuzenak eta indartsuak dituztenak
eta atzekoak oso gihartsuak, hanka luze antzekoak eta aingeru moderatua osatzen
dutenak, edo aurretik animaliak nahiz pertsonak eraso dituzten txakurrak, edo izaera
oldarkor nabarmena erakusten dutenak. Aginte eskudunak baimendutako albaitariak
egiaztatu beharko du izaera hori.

Horrelako txakurrak izateko honako arauak bete beharko dira:

1.- Udal edo estatuko aginteak emandako ADMINISTRAZIO BAIMENA
2.- Adinez nagusi izatea (nortasun agiriaren fotokopia aurkeztu behar da)
3.- Jabetzaren, moralaren, sexu askatasunaren kontrako edo hilketagatiko... zigor
aurrekaririk ez izatea.
4.- Mota horretako animaliak eduki ahal izateko ahalmen fisiko eta psikologikoa
edukitzea. Mediku azterketak egiten dituzten zentroetako egiaztagiriak baliatuko dira, hain
zuzen,

gidabaimena

edo

arma

baimena

berritzekoak

ematen

dituzten

zentroek

emandakoak.
5.- Hirugarrenei eragin dakizkion kalteengatiko ERANTZUKIZUN ZIBILEKO
asegurua, 120.000 eurokoa, egina izanaren egiaztagiria.
Baimenak 5 urteko balioa izango du eta denbora hori pasatutakoan berritu egin
beharko da. Arriskutsu izan daitezkeen txakurren udal erregistroan sartu behar dira, eta
bertan izena emanda egotearen egiaztagiria emango zaio jabeari.

Izena ematearekin batera identifikatzeko mikrotxip bat jarriko zaio txakurrari, eta
albaitariaren egiaztagiria izan beharko du, non osasun egoera onean dagoela adieraziko
baita, gainera egiaztagiri hori urtero berritu beharko da (kontsultan egin daiteke hori).
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Arauz eska daitezkeen segurtasun neurriak:

1.- Administrazio baimenaren eta arriskutsu izan daitezkeen txakurren erregistroan
izena emanda egotearen egiaztagiriaren kopia eramatea leku publikoetan.
2.- Derrigorrezkoa da

leku publikoetan muturrekoa eramatea. Halaber, txakur-

uhala edo katea eraman behar da, 2 metro baino gutxiagokoa eta luzatzeko aukera ematen
ez duena; gainera horrelako txakur bat baino ezingo du eraman pertsona bakoitzak.
3.- Arriskutsu izan daitezkeen animaliak, partzela, txalet, terraza, patio edo
antzekoetan badaude, lotuak egon beharko dute leku horiek altura, itxitura eta azalerari
dagozkion segurtasun neurriak ez badituzte, inguratzen diren pertsona edo animaliak
babesteko.
4.- Arriskutsu izan daitezkeen animalien hezleek segurtasunerako bitarteko egokiak
izan beharko dituzte txakur horiek eduki ahal izateko.
5.- Arriskutsu izan daitekeen txakurra lapurtu edo galduz gero, arriskutsu izan
daitezkeen txakurren udal erregistroko arduradunari jakinarazi beharko dio haren jabeak,
gehienez 48 orduko epean, gertatutakoaren berri izaten duenetik kontatuta.

Osasun eta Kontsumo Sailean dagoen informazioaren arabera, arriskutsu izan
daitekeen txakurraren jabeak betebehar horiek guztiak betetzen ditu, animaliak mikrotxipa
darama, animaliak edukitzaren inguruko udal ordenantzarekin bat, eta arriskutsu izan
daitezkeen txakurrak izateko behar den baimena ere badu, arriskutsu izan daitezkeen
animaliak edukitzearen inguruko erregimen juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999
Legearekin bat.

Osasun eta Kontsumo Sailak gertakari aipagarri bakarraren berri fede-emailea du,
hain zuzen, txakurra aske eta muturrekorik gabe aurkitu zen aldiari dagokiona; baina
Udaltzaingoaren 09MAEX0xxxx txostenean jasota dagoen bezala hori nahi gabe gertatu
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zen, txakurra beste txakur baten atzetik atera baitzen korrika eta jabeak lotzeko jarria zion
katea apurtu baitzuen, beraz, jabeak arretatsu jokatu zuen, txakurra etxeko esparruan kate
batekin lotua baitzuen.

Edozein modutan, Osasun eta Kontsumo Sailak zainketa zorrotzagoa egin behar
duela ohartarazi dio Udaltzaingoari, etorkizunean gerta daitezkeen bestelako gertakariak
ekiditeko; gainera, txakurraren jabearekin bildu da, berak eskatu zuelako, eta arreta
neurriak zorroztu behar dituela ohartarazi dio, berariaz zein, formari dagokionez, behar
bezala. Era berean, txakurraren jabearekin eta horren aitarekin hainbatetan hitz egin du
telefonoz, eta momenturo indarrean dauden legeek arriskutsu izan daitezkeen txakurrak
izateko xedatzen dituztenak bete behar dituztela adierazi die.

Gainera, Osasun eta Kontsumo Saileko albaitariak, 2009ko azaroaren 5ean,
txakurra zein baldintzatan zegoen ikuskatzera joan zen; jabearen etxeari erantsitako biltegi
baten barruan eta kate batekin lotua zegoela egiaztatu zuen.

3.-Ebazpena
Adierazitako guztiagatik, Gasteizko Udalak legearekin bat jokatu duela ondorioztatu
behar dugu, eta aipatutako gertakariei dagokionez, neurrian. Dena den, eta arriskutsu izan
daitekeen txakurra izatea, berez, eten gabeko arriskua denez, ezin da baztertu zigortzeko
neurriak hartzearena, betiere txakur horren jabeak bere betebeharrak ez dituela behar
bezala betetzen egiaztatzen duten lekukoen nahiz agirien (argazkiak) bidezko frogak eta
bestelakoak tartean badaude.

b)

Gomendioa

Herbizidak txorkoetan (erreg. zk.: 985/08)
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1.-Erreklamazioa eta azterketa
Gasteizko bizilagun batek behin eta berriro aurkeztu ditu kexak 2007an eta 2008an
........... enpresa kontratistak hiriko egoitzetarako alderdietan –sarri populatuak–, zuhaitzei
botatako herbizida desegokiak direla kausa, alergia askoko sindromea izanik produktu
toxiko jakin batzuekiko oso sentibera baita.
2008ko martxoaren 14an jada egin genuen horri buruzko gomendio bat, eta
ohartarazi udal kontratek ez dituztela egoki erabiltzen tratamendu fitosanitarioak hiri
eremuetan; Osasun eta Kontsumo Sailak 2007an egindako txostena zen gure
gomendioaren oinarria, hartan egoitzetarako hiri eremuetan erabiltzeko EZEGOKITZAT
jotzen baitziren glifosatoekiko tratamendu fitosanitarioak, Euskal Autonomia Erkidegoko
Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofiziala sortzen duen abenduaren 21eko
257/2004 Dekretuan oinarrituz.
Ingurumen Sailak erantzun zigun eraginkortasunagatik tratamenduak ematen
jarraituko zutela, baina beharrezko arreta neurriak, seinaleak eta berrogeialdiak betetzeko
eskatuko zutela, eta aipatutako kontratei agindu zorrotzak bidali zizkietela Osasun eta
Kontsumo Sailak hirigunean tratamendu fitosanitarioak aplikatzeko agindutako segurtasun
neurriak har zitzaten. Halaber, hain toxikoak ez ziren beste produktu batzuk bilatuko
zituztela adierazi zuten.

Joan den urtean adierazi genuen enpresa kontratista EZ zela neurriak behar bezala
betetzen ari, eta susmoa genuela oso herbizida toxikoa (Paraquat)29 erabiltzen ari zela,
ATILA markakoa30.

29

http://es.wikipedia.org/wiki/Paraquat.- Paraquat biologeno baten, 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo dikloruroaren
izen komertziala da. Amoniozko herbizida kuaternario gisa erabiltzen da. Irentsiz gero oso pozoigarria da
gizakientzat.
30
Azterketa.- Paraquatarentzako zona frankoa.- Egilea: José Eduardo Mora: “Paraquata agrotoxiko iraunkorra
da, behin eta berriro aplikatu ondoren lurrean metatzeko joera duena. Lurrean luze irauten du: 16 hilabetetik
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Arlo honetan, segurtasun neurriak hartzeko eta hiri dentsitate handiko inguruetan31
horrelako tratamenduak mugatzeko eskatu beharra dago, aipatu dugun Osasun eta
Kontsumo Sailaren txostenean adierazten zen bezala; EGOKIENA tratamendu kimikoen
ordez beste batzuk erabiltzea litzateke, ikuspuntu fitosanitariotik hain eraginkorrak ez badira
ere, giza osasunaren ikuspuntutik ziurrak izango direnak.32 33 34

Hiriko zuhaitzei ematen zaizkien tratamendu fitosanitarioek sortzen zituzten osasun
arazoei buruz hasieran egin genituen txostenetako baten eraginez, Ingurugiro Gaietarako
Ikastegiak Gasteizko zuhaitzen txorkoen tratamenduari buruzko TXOSTEN bat kontratatu
zuen. ASESORES ARBORISTAS enpresako teknikari Gabriel Iguiñizek idatzi zuen
txostena, eta bertan hau nabarmentzen zuen hiriko zuhaitzen txorkoetan herbizidak
erabiltzeaz: “produktu fitosanitarioei buruz dagoen legeria nekazaritza eta basozaintzaren
eremuan sortutako legeria da, laboreak babesteko xedez. Herbiziden toxikotasun handia
dela kausa, oso konplexua eta kontrolatzen zaila da nekazaritza eta basozaintzaren
eremuko erabilera arautzea.”

(laborategiko azterketak, baldintza aerobikoak) 13 urtera arte (landa ikerketak), Emaus foroaren azterlan baten
arabera.
Paraquata irentsi edo arnasteak edo larruazalez ukitzeak giltzurruneko, gibeleko edo bihotzeko gutxiegitasuna
eragin dezake epe luzera, bai eta orbainak biriketan eta hestegorria estutzea. Ez dago antidotorik herbizida
horrentzat.”
31
Horrelako herbiziden fitxa teknikoan horien erabilera eremua mugatzen da: Erabilera eremuak: laboreak, bide
eta zerbitzu sareak, hesiak eta mugak, larreak (cfr.: TESONen fitxa teknikoa).
32
San Jorge (Argentina) hiriko 23 familiak sinatutako babes eskeko errekurtso bati esker, hiri eremuarekin muga
egiten zuten soja laboreak fumigatzea debekatu zen epai bidez. 2009ko martxoaren 24a.
33
Serafín Ros Ortak ere iritzi bera adierazten du Planificación y gestión integral de parques y jardines: Calidad,
Sostenibilidad y PRL liburuan (Ed. Mundi-Prensa Libros, 2007 ISBN). Parke eta lorategietan herbizida eta
pestiziden erabilera mugatzea eskatzen du.
34
Madrilgo Erkidegoan 50 hektareako edo gehiagoko azalera jarraituetan tratamendu fitosanotarioak erabiliz
gero, ingurumen inpaktuaren azterketa egin beharra dago, baldin eta lur edo uretako faunarentzako C motako
toxikotasuna duten produktuak badira, edo oso toxikoak badira pertsonentzako arriskua kontuan hartuz,
plagizidak fabrikatu, merkaturatu eta erabiltzeko araudi tekniko sanitarioa eman zuen azaroaren 30eko
3349/1983 Errege Dekretuko sailkapenari jarraituz. Ingurumen Ebaluazioari buruzko 2/2000 Legea.
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Txosten berean gogorarazten zen “produktu fitosanitarioak, herbizidak horien artean,
produktu toxikoak” direla. “Izugarri toxikoak. Pozoiak.”

Aztergai den araudiaren konplexutasuna eta horrelako produktuen toxikotasun
arriskua kontuan izanik, Gabriel Iguiñizen TXOSTENEAN gomendatzen da produktu
fitosanitarioak

erabiltzea

eskatzen

duten

jarduerak

kontratatu

eta

ikuskatzeko

erreferentziazko agintea ez dadila Parke eta Lorategien Zerbitzua izan, OSASUN arloa
baizik. Proposamen hori arrazoitzeko, TXOSTENAK kasu bakoitzean ezarri behar diren
lehentasunak kontuan hartzen ditu: nekazaritzan helburu nagusia tratamendu herbizidaren
eraginkortasuna bera izango da, baina hiri eta udal ikuspuntutik lehentasuna hiri eremuan
bizi diren pertsonen segurtasun baldintzak bermatzeak izan behar du, haiek Udalaren esku
uzten baitituzte ingurumen osasuna. Beraz, hau ondorioztatzen du erreferentziazko
TXOSTENAK: “Horrexegatik, bereziki garrantzitsua da udal osasunaren arduradunaren
figura, hark izan behar baitu erreferentziazko agintea gai hauetan, laboreak (berdeguneak,
lorategiak, zuhaitzak...) babestearen gainetik herritarra eta haren osasuna babestearen
alde egin behar baitu”.

2.-

Gasteiz,

hiri

osasungarria.

Gure

hiriak

guztion

osasuna

–ez

bakarrik

indartsuenena– aldeztu eta sustatzeko duen konpromiso berezia.
Munduko Osasun Erakundeak Gasteiz hiria ezagutu du osasunarekin duen
konpromisoarengatik, eta 2007ko urtarrilaz geroztik Europako Hiri Osasungarrien Sarearen
partaidea da. Hirian garatzen diren proiektu edo ekintzek osasunean izan dezaketen
eragina aztertzeko metodologiaz arduratzen den lan-talde bat osatu da Udalean.

Hiri Osasungarrien Sareak –zeinaren barruan sartu baita Gasteiz– lau
jarduera ildo nagusi ditu:
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- Osasuna baldintzatzen duten faktoreak eta ororentzako osasun printzipioak
lantzeko ekintzak.
- Osasun publikoaren alorrean Europako eta munduko lehentasunak integratu
eta sustatzeko ekintzak.
- Osasuna hirien gizarte eta politika programetan sartzeko ekintzak.
- Osasunarekin lotuta gobernu egokia eta itunetan oinarritutako plangintza
ahalbidetzeko ekintzak.

Hiri eremuan produktu toxiko eta pozoitsuak erabiltzea edo zabaltzea edozein HIRI
OSASUNGARRIK mugatu behar duen osasunaren baldintzatzaile oinarrizkoenetako bat da.
Izan ere, pozoia eta osasuna kontzeptu bateraezinak dira.

Gogoeta horrekin lotuta, Europako Hiri Osasungarrien Sarearekiko konpromisoak
udal jarduera bideratzeko duen balioa gogoratu beharra dago.

Hiri osasungarriaren profila
Hiri

osasungarriaren

profila

balio handiko

tresna

da

hiri bateko

osasun

ezberdintasunak ulertzeko, eta herritarren osasunari zein faktorek eragiten dieten jakiteko.
Profil horiek aktiboki erabili behar dira, hiri plangintzako prozesuetan informazio iturri izan
daitezen, eta hiriko osasun egoeran dauden aldaketez ohartzeko. IV. fasean, hiriek lortu
beharko dute beren profilak lehentasunezkotzat jo diren herritar taldeetan ahalik eta gehien
zentratzea: adingabeak, pobrezia egoeran dauden herritarrak eta beste talde ahul batzuk.

Aztertzen ari garen gaian, txorko eta lorategien tratamendu fitosanitarioetan
herbizida gisa erabiltzen diren produktu toxikoek osasunean dituzten ondorio
kaltegarriak bereziki larriak dira pertsona ahulenengan, hala nola ALERGIAK,
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ARNAS GUTXIEGITASUNA, NEKE KRONIKOA EDO BIRIKETAKO GAITZAK
DITUZTEN PERTSONAK, HAURDUNAK, ADINEKOAK, UMEAK...

Bereziki sentikorrak diren pertsonengan, produktu toxiko horien airezko
eraginpean

egote

hutsak

ondorio

hauen

izan

ditzake:

narritadura,

arnas

gutxiegitasuna areagotzea, negel birulentoak aurpegian, arazo gastrointestinalak,
gihar eta artikulazio minak, buru nahasmenduak, depresioaldiak, nekea, zauriak ahosabaian.

Txorkoetan landareak berez sortzeak eta horiek tratatzeak sortzen dituen arazoak
eta tratamendu herbizidek pertsona askorengan sor ditzaketen osasun arazoak ezin dira
maila berean jarri. Gabriel Iguiñizen TXOSTENEAN (2008-10-16) berez sortzen diren
landare horien kontra txorkoak estaltzea proposatzen da: “Zoladurak gero eta zurrunagoak
eta oinezkoentzako espazioak askotan murritzak diren honetan, zabalak izan behar duten
txorkoak jartzea –hala agintzen baitu ordenantzak– oztopoa da oinezkoentzat eta, ez
gutxitan, arriskugarria.
Txorkoa material zigilatzaile porotsuz edo material zurrunez (xaflaz edo saretaz)
estaltzeak azalera erabilgarria handitzen du, eta txorkoaren koska desagerrarazten. Eta era
gutxi-asko eraginkorrean, landareak berez ateratzea mugatzen edo eragozten dute.”
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3.-Ebazpena
2009ko udaberria iristearekin batera, berriro sortuko da hiriko zuhaitzak eta
lorategiak tratatzeko kanpainaren beharra, beraz, une egokia izan daiteke aipatutako
alderdietako batzuk gogoratu eta berriro gomendio batzuk egiteko:

1.- Udaleko Osasun Arloak izan behar du erreferentziazko agintea tratamendu
fitosanitarioak baimentzeko, halakorik erabiltzen bada. Enpresa kontratistek beste herbizida
batzuk –glifosatorik ez baina PICLORAN dutenak– erabiltzeko aukeraz galdetu dute,
esaterako AK-YERBACID produktua, KLINER-METAL QUÍMICA S.A. enpresak fabrikatzen
duena; edonola ere, produktu hori edo beste edozein produktu toxiko erabiltzea baimendu
aurretik Osasun eta Kontsumo Sailak txostena egin dezan GOMENDATZEN DUGU, hura
baita Udalean erreferentziazko agintea osasunari dagozkionetan.

2.- Ahal den neurrian, belar txarrak kontrolatzeko hiri eremuan produktu toxikoak
erabiltzera behartzen ez duten metodoak lehenetsiko dira: txorko estaliak, tratamendu
mekaniko edo termikoak...

3.- Produktu toxikoak erabiltzea baimentzen bada, toxikotasun txikikoak izan
daitezen aginduko da, eta aplikatzerakoan informazio eta prebentzio neurriak zein
berrogeialdia bete daitezen, herbizidaren eraginkortasuna txikiagoa bada ere.

4.- Erreferentziazko udal aginteak egiten diren tratamenduak behar bezala ikuskatu
behar ditu, bai baitakigu aurreko urteetan enpresa kontratistek eta banakoek jokamolde
arriskutsuak izan dituztela. Produktu toxikoak (herbizida edo plagizidak) erabiltzean osasun
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segurtasunaren arloko neurriak ez betetzea behar bezala zigortu behar da kontratuen
baldintza-agirian. Berme horiek ez betetzea administrazio-bidean35 salatzekoa litzateke.

5.- Eskaera horiek EUSKOTRANen Zuzendaritzari jakinaraz dakizkiola, hark ere
tratamendu fitosanitarioak botatzen baititu hiriko tranbiaren ibilbidean36, alor horretan
erreferentziazkoa den udal aginteaz aparte eta ezer ohartarazi gabe joka ez dezan.

6.-

Europako

Hiri

Osasungarrien

Sarearen

kide

gisa

hiriak

hartu

dituen

konpromisoekin lotuta Udalaren jarduerek osasunean duten eragina aztertzeko osatu den
lan-talde

teknikoari

–zeinean

Osasun

eta

Kontsumo

Sailak,

Ingurumen

Sailak,

Gizartegintza Sailak, XXI. Zabalguneak eta IGIk hartzen baitute parte– gai hau helaraz
dakiola, horren berri izan eta azter dezan.

c)

Orientabidea

Industria ikuztegia Lermandan (erreg. zk.: 1241/09)

35

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legea.

109. artikulua.- Oso arau-hauste larriak.
Ondoko ekintzak arau-hauste oso larriak dira, pertsonei, beren ondasunei edo ingurugiroari arrisku edo kalte
handiak sortzen dizkietenean eta ordenamendu juridikoaren kontra burutzen direnean:
…/… Ingurugirora (uretara, atmosferara edo lurrera), ingurugiro-egoera kaltetu edo oro har oreka ekologikoari
eragiten dioten produktu edo substantziak (solido, likido edo gasak edo energi formak, soinu-energia barne)
botatzea.
…/… Eskumena duen organoak hartutako kautelazko neurriak ez betetzea
…/…
1. Arau-hauste larriak dira aurreko atalean aipatutakoak, pertsonei, beren ondasunei edo ingurugiroari arrisku
edo kalte larriak sortzen dizkietenean eta ordenamendu juridikoaren kontra burutzen direnean.
36
Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad FERROCARRILES. Corporación Financiera Internacional.
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Railways_Spanish/$FILE
/0000199659ESes+Railways++rev+cc.pdf
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1.-Erreklamazioa
Lermandako Administrazio Batzarreko ordezkariak etorri dira bulegora hango
Santa Katalina kalean industria ikuztegia jartzearekin ados ez daudela adierazteko.
2.-Azterketa
Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 58.2.
artikuluak

xedatutakoari

jarraiki,

industria

ikuztegia

jartzeko

jarduera

lizentziaren

eskabidearen berri eman zitzaion Lermandako Administrazio Batzarrari, dagokion proiektu
fakultatiboarekin bat eta Arabako Foru Aldundiak sustatua.

Administrazio Batzarrak proiektuaren kontrako argudioak defendatu ditu, jarduera
horrek, egun, toki horretan dagoen berdegune bakarra galtzea ekarriko baitu, eta, jada,
nahiko eragin eta eragiten dute eremu hori bertan eta inguruan dauden azpiegitura eta
instalazioek (autobia, hiri hondakinak birziklatzeko lantegia, industrialdea...). Kontuan hartu
behar da industrialdearen mugakide dela menpeko toki erakundea, eta industria ikuztegia
industrialdetik kanpo jarri nahi dela.

Adierazitako tokian industria ikuztegia jartzeak inpaktu bat ekarriko du harekin.
Arropa deskargatzen duten kamioiak izango dira goizeko lehen orduetan, horretarako duten
bi kaietan; 200, 50 eta 30 kiloko hiru ikuzgailu ariko dira martxan ikuzkatzeko 750 m2-ko
eremuan; gainera aurreikusita dago bigarren ikuzkatze tunela jartzea eta 200 kiloko
lehorgailua, gehi beste hiru lehorgailu, banatzaile bat, uniformetasun tunela, mugitzeko hiru
zinta txiki eta handi bat..., hau da, makinak erabiliko dituen eta inpaktu akustikoa eragingo
duen jarduera tinkoaz ari gara.

Gerora jasotako informazioagatik sustatzaileak, hots, foru aldundiak proiektua bertan
behera utzi duela jakin izan dugu, beraz, momentu honetan, eta gure aldetik akatsa izan ez
bada, ez da ekimenaren kontrako argudio gehiagorik aurkeztu behar.
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3.-Ebazpena
Edozein

modutan,

eta

aurretik

aipatutako

arrazoiengatik,

hasiera

batean

aurreikusitako kokapena desegokia da, azken finean industria ikuztegia Gasteizko
industrialdetik kanpo gelditzen baita.

2.3.2 OGASUN SAILA
2.3.2.1
a)

Ondare Erantzukizunaren Atala
Ezestea

Lope de Larrea kaleko garaje bateko pasabidean erori izana (erreg. zk.: 1133/09)
1.-Erreklamazioa
Lope de Larrea kalean gaizki zegoen pasabide batean estropezu egin eta erori egin
zela adierazi digu herritar batek.

2.-Azterketa
Herritarrarekin izandako elkarrizketan leku hartako argazkiak erakutsi dizkigu, eta
bertan ikus dezakegunez, pasabidea nahikoa seinaleztatuta dago eta zoladura egoki du; ez
dago erorketetarako arriskurik bertan. Hori dela eta, ez dugula gomendiorik egiterik adierazi
diogu.

3.-Ebazpena
EZESTEA
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Erorketa San Prudentzio kalean (erreg. zk.: 1210/09)

1.-Erreklamazioa
San Prudentzio kalean, Principal antzokiaren aurrean, obrak seinalatzeko hesi
batzuekin estropezu egin eta erori egin zela adierazi digu herritar batek.

2.-Azterketa
Elkarrizketa izan dugu herritarrarekin, eta azaldu diogu Udalaren erantzuna
(herritarrak egindako erreklamazioa ezezten duena) zuzena dela.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Erorketa Sansomendiko parkean (erreg. zk.: 1234/09)

1.-Erreklamazioa
Gasteizko Udaleko Ondare Erantzukizunaren Atalak dosier bat ezezteko emandako
ebazpena zela eta kexu agertu zaigu herritar bat eta orientabideak eskatu dizkigu.
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2.-Azterketa
Herritarrak adierazi digunez, Sansomendiko parkean (Urbasa Mendiaren kalea),
bikotearekin solasean zihoalako ikusi ez zuen lauza apurtu baten ondorioz erori egin zen”
eta horregatik udal atal horretan erreklamazioa, bajan egon zen egunengatik, jarri zuen.
Kasua aztertuta, Gasteizko Udalak ondo jokatu duela ondorioztatu dugu, eta gainera,
gure ustez, gai horren inguruko jardunbide egokiekin bat (arrazoizkotasuna, fede ona,
arrazoi kongruente, auziaren inguruabarrak baloratu ditu, frogaren objektibotasuna...),
zeinek errekurtsoa arrazoiz ezeztea ekarri baitu. Oso nabarmena zen bide publikoan
gertatzen zena, gutxieneko arreta jarriz erraz ikustekoa, gainera ez zen munta handikoa eta
kaletik gutxieneko arretaz ibiltzen den oinezkoari eskatu behar zaion arreta, are gehiago
pertsona gaztea eta bere gaitasun guztiak dituena, kontuan hartuz gero erraz ekiditekoa.
Kasu honetan administrazioaren jardunbidea zuzena izan dela esan liteke, eta,
sentitzen dugu, baina Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 29. artikuluan
xedatutakoaren ildotik, ezin dugu aldeko ebazpenik eman.
3.-Ebazpena
EZESTEA

Lauza apurtuta egoteagatik erori izana (erreg. zk.: 1257/09)

1.-Erreklamazioa
Gasteizko Udaleko Ondare Erantzukizunaren Atalak dosier bat ezezteko emandako
ebazpena zela eta kexu agertu zaigu herritar bat eta orientabideak eskatu dizkigu.
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2.-Azterketa
Ikusi ez zuen lauza apurtu baten ondorioz erori egin zela eta udal atal horretan
erreklamazioa jarri izana adierazi digu.
Kasua aztertuta, Gasteizko udalak ondo jokatu duela ondorioztatu dugu, eta
horregatik bota da atzera errekurtsoa.
Kasu honetan administrazioaren jardunbidea zuzena izan dela esan liteke, eta,
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 29. artikuluan xedatutakoaren ildotik,
ezin dugu aldeko ebazpenik eman.

3.-Ebazpena
EZESTEA

b)

Gomendioa

Erorketa San Antonio kalean (erreg. zk.: 1163/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar bat etorri da gure bulegora, eta jakinarazi digunez, 2007ko irailaren 4an, San
Antonio kaleko oinezkoen pasabidean erori zen bere ama, Turismo Bulegoaren aurrean,
eta kalteen erreklamazio idazkia aurkeztu zuen, dagozkion frogak barne (mediku txostena,
argazkiak...).

2008/02/26ko data duen jakinarazpena jaso zuen, non, hamar eguneko

epean, haren dosierra —20077HACRPXXXXX— berrikus zezan eskatzen zitzaion; harez
geroztik ez du egindako erreklamazioaren inolako idatzizko erantzunik jaso, nahiz eta
eskuratzeko insistitu duen 2009/03/03ko instantzian.
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2.-Azterketa
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta gai honekin lotutako agiriak ekarri ditu:
“2008ko otsailaren 26an jakinarazpena jaso zuen Ondare Erantzukizunaren Ataletik.
Turismo Bulegoaren inguruan bere amak izan zuen erorketa baten ondorioz irekitako
kalteengatiko erreklamazio-dosierraren berri ematen zaio egoki iritzitako alegazioak egin
ahal ditzan”. Herritarrak ez zuen alegaziorik egin, ordura arte aurkeztutako dokumentuek
amaren erorketa eta jasandako kalteen (betaurrekoen apurketa) arteko kausazko
harremana frogatzen dutelakoan.

2009ko maiatzaren 7an oraindik ez du Administrazioaren erantzunik jaso, ez aldeko
ez kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen da,
nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko aukera izan
dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea du beti, laburki
bada ere administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duenentz jakiteko.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.1.
artikuluak:
42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar du
prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.
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42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.
Herritarrei

dagokion

jurisdikziora

jotzeko

aukera

ematea

du

helburu

administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren eskabide
eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.

3.-Ebazpena
Horrenbeste denbora pasa denez (urtebete baino gehiago) herritarrak erreklamazioa
aurkeztu zuenetik, gure ustetan bada arrazoirik ONDARE ERANTZUKIZUNAREN ATALAri
herritar horrek egindako eskariari ERANTZUN DIEZAIOLA GOMENDATZEKO.

GOMENDIO ONARTUA

Erorketa San Bizente Paulekoaren kalean (erreg. zk.: 1158/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar bat gure bulegora etorri da, eta adierazi digu “2008ko maiatzaren 20an erori
egin zela San Bizente Paulekoaren kalean, galtzadarriak eta losetak egoera txarrean
zeudelako, eta ondarearen gaineko erreklamazioa aurkeztu zuela zegozkion frogekin
batera (mediku txostena, argazkiak, lekukoak, poliziaren atestatua), 2008ko ekainaren 6an.
2008/07/22an jakinarazpena jaso zuen, hamar eguneko epean 2008/HACROxxxxxxx
zenbakiko dosierrean apurtutako betaurrekoen kristalak sartzeko eskatuz. Herritarrak,
2009ko otsailaren 13an, gutuna bidali zuen udalera egindako eskaera erantzundakotzat jo
zezan eta zegokion ebazpena eman zezan eskatuz.

Gutun horretatik ez du inolako

erantzun idatzirik jaso erreklamazioari.
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2.-Azterketa
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta gai honekin lotutako agiriak ekarri ditu:
“2008ko uztailaren 22an jakinarazpena jaso zuen Ondare Erantzukizunaren Ataletik. Horren
bidez, 2008/05/20an izandako istripuan apurtutako betaurrekoak eramateko eskatzen
zitzaion, eta berak, idazki baten bidez, eskaera erantzundakotzat jotzeko eskatu zuen,
aurkeztutako frogak nahiko baitziren”. Herritarrak ez zuen alegaziorik egin, epearen
barruan, ordura arte aurkeztutako dokumentuek bide publikoaren egoera txarraren eta
erorketaren eta jasotako kalteen arteko kausazko harremana frogatzen dutelakoan.

2009/04/20an, oraindik ere ez du Administrazioaren erantzunik jaso, ez aldeko ez
kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen da,
nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko aukera izan
dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea du beti, laburki
bada ere administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duenentz jakiteko.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.1.
artikuluak:

42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar du
prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.
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42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.

Herritarrei dagokion jurisdikziora jotzeko aukera ematea du helburu
administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren eskabide
eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.

3.-Ebazpena
Horrenbeste denbora pasa denez, herritarraren erreklamazioaren fumus boni iuris
itxuraz gain, gure ustetan bada arrazoirik ONDARE ERANTZUKIZUNAREN ATALAri
herritar horrek egindako eskariari erantzun diezaiola GOMENDATZEKO.

GOMENDIO ONARTUA.

Betoñuko ateko bidegorrian erori izana (erreg. zk.: 1136/09)
1.-Erreklamazioa
Herritar gure bulegora etorri da, eta jakinarazi digunez, “2006ko ekainaren 28an erori
egin zen Betoñuko atearen eta Gamarrako atearen arteko bidegorrian. Horren ondoren,
erreklamazioa aurkeztu zuen kalteen ordaina eskatzeko. Frogak ere aurkeztu zituen:
(medikuaren txostena, argazkia, lekukoak. Herritarrak 2008ko otsailaren 28an jaso zuen
azken jakinarazpena eta hamar eguneko epean xxxxxxxxx zenbakiko dosierra azter zezala
eskatzen zitzaion. Gutun horretatik aurrera, bere eskariak ez du erantzun idatzirik jaso.

2.-Azterketa
Herritarrak gugana jo du eta kontatu digunez, 2008ko otsailaren 28an jakinarazpena
jaso zuen Ondare Erantzukizunaren Ataletik. 2006ko ekainaren 28an bidegorrian izandako
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erorketa baten ondorioz irekitako kalteengatiko erreklamazio-dosierraren jakinarazpena
bidali zioten bertan, egoki iritzitako alegazioak egin ahal zitzan. Herritarrak ez zuen
alegaziorik egin, ordura arte aurkeztutako dokumentuek bidegorriaren zoladuraren egoera
txarra eta erorketaren ondorioz izandako kalteen arteko kausazko harremana frogatzen
zutelakoan.

2009ko martxoaren 16an oraindik ez du Administrazioaren erantzunik jaso, ez aldeko
ez kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen da,
nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko aukera izan
dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea du beti, laburki
bada ere administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duenentz jakiteko.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.1.
artikuluak:

42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar du
prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.
42.3. art.- <Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.
Herritarrei

dagokion

jurisdikziora

jotzeko

aukera

ematea

du

helburu

administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren eskabide
eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.
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3.-Ebazpena
Horrenbeste denbora pasa denez (urtebete baino gehiago), eta gu herritarrak
aurkeztutako gaia baloratzen hasi gabe, gure ustetan bada arrazoirik ONDARE
ERANTZUKIZUNAREN ATALAri herritar horrek egindako eskariari erantzun diezaiola
GOMENDATZEKO.

Erorketa eta Administrazioaren fede ona (erreg. zk.: 1225/09)

1.-Erreklamazioa
Emakume bat gure bulegora etorri da, bere ustean ez delako oso zentzuzkoa 2007ko
abenduaren 12an bide publikoan izan zuen erorketak eragin zizkion kalteengatik abiarazi
zuen, eta lekuko-froga ugariz jantzi zuen (polizi atestatua, argazkiak, arreta medikua in
situ,...) ondarearen gaineko erantzukizunari buruzko prozeduraren ondorioa (zbka.:
2007/HAxxxxxxxxxxx) ezezko ebazpena izatea.

2.-Azterketa
Udalaren ondarearen gaineko erantzukizuna Konstituzioaren 106.2. artikuluan
zehazten da: “ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri-administrazioek ordaindu egin behar
dizkiete herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, izandako
kaltea zerbitzu publikoen jardueraren ondorioz sortu bada”.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren

26ko

30/1992

Legearen

139.

artikuluak

ezartzen

duenaren

arabera,

“ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri-administrazioek ordaindu egin behar dizkiete
herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, izandako kaltea
zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz sortu bada. Nolanahi ere,
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alegatutako kalteak benetan gertatutakoa izan behar du, diru aldetik zenbatgarria eta
pertsona edo pertsona-talde bati mugatua”.
Jurisprudentziaren arabera, honako baldintzak bete behar dira erantzukizun hori
egon dadin: a) benetako kalte edo galera identifikatzea, ekonomikoki ebaluagarria, eta
pertsona jakin batengan edo pertsona-talde jakin batengan berezitzeko modukoa; b)
erreklamaziogileak ondarean jasandako kalte edo lesioa zerbitzu publikoen jarduera on edo
txarraren ondorio izatea, zergati-ondorio harreman baten bidez, eta kausalitatezko
harremana aldaraz lezakeen elementu arrotzik ager gabe, c) ezinbesteko kasua ez izatea,
eta d) kaltetuak bere jarreragatik kalte edo lesioa juridikoki zertan jasan ez izatea.
Esku artean dugun kasuan, ekonomikoki ebaluatzeko moduko kaltea jasan izan du
pertsona jakin eta berezi batek, Administrazioak berak onartu duen galtzadan gaizki
amaitutako obrek eragindako zulo batengatik (kausalitatezko harremana),ezinbesteko
kasua ez zelarik, eta kexu etorri zaigun herritarrak juridikoki zertan jasan ez duena.
Erreklamaziogileak ahalegin handia egin du frogak aurkezteko: polizi atestatua, erori
eta hurren-hurrengo unekoa, argazkiak, medikuen txostenak, eta beragatik urrats bakar
batera zegoen lekuko baten deklarazioa. Froga horiek guztiek baieztatu egiten dute bere
deklarazioa.
Bide Publikoaren Zerbitzuak eginiko txostenean ez du ukatzen zuloa une hartan
seinaleztatu gabe zegoela (argazkietan ikusten da); “obrak, oro har, behar bezala
seinaleztatuta zeuden”, hori baino ez du esaten.
Fede onaren printzipioak bai Administrazioaren eta baita administratuen jokaera
gidatu behar duela uste dugu; horrela aldarrikatzen da behin eta berri. Fede ona ez da
mugatu behar harreman juridiko-pribatuetara; Zuzenbide pùblikoak erre bere egin behar du.
Eta, nahiz eta ez duen zertan printzipio erabakigarria izan bere hutsean gatazka
konpontzeko, hala ere esanguratsua da ebazteko unean. Gainera, argira atera behar dira
egitate frogatu edo oinarridun usteak, erabakiaren atzean egon diren beste elementuekin
batera baloratu daitezen.
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Erreklamaziogileak ahalegin handia egin du erreklamazioan azaldutako gertakarien
egiazkotasuna

frogatzeko adinako zentzuzko ekarpenak aurkezteko. Gure ustean,

Administrazioak "deabruzko froga" bat eskatzen du; izan ere, konbentzimenduzko
elementuak aztertzerakoan, ezeztu egiten du kasua, kausalitatezko harremana ez dela
frogatzen argudiatuta.

Alderdi garrantzitsu bat aipatu behar da: administrazio prozeduran Administrazioa
epaile eta alderdi da, baina horrek ez du objektibotasunean eta bere zereginetan fede onez
jokatzen ahalegintzetik salbuesten, interes orokorraren alde, eta ez bere interesen alde.
Bizilagunak

administrazio

prozedura

kontraesankor

baten

agertzen

direnean,

Administrazioak fede onez jokatuko duela sinesteko eskubidea dute, bere ahalmen neurriz
kanpokoak zentzuz eta tentuz erabiliko dituela sinestekoa. Egindako frogan erorketaren eta
kalteen berri jasotzen da. Gainera, denboraz eta tokiz erorketak eta segurtasun-baldintzarik
ez zuen bide publikoko puntu jakin baten arteko kointzidentzia egiaztatzen duen lekuko
baten deklarazioa eta polizi atestatua ere badaudela. Hori guztia kontuan hartuta, gure
ustetan bada froga nahikorik,, nahiz eta lekukoek ez duten ikusi kaltetua erori une zehatza.

Horrenbestez,

3.-Ebazpena
Hauxe da 2001eko irailaren 28ko Sindikoa-Herritarren Defendatzailearen araudian
xedatutakoarekin bat GOMENDATZEN duguna: 2007/HACRxxxxxxx9 berrikustea, eta
erreklamaziogilearen eskaera onartzea.

ONARTU EZ DEN GOMENDIOA

Erorketa: polizia-argiketa (erreg. zk.: 1251/09)
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1.-Erreklamazioa
Emakume bat gure bulegora etorri da kexa azaltzera: 2006ko urtarrilaren 24an bide
publikoan izan zuen erorketak kalteak eragin zizkion, eta horregatik ondarearen gaineko
erantzukizuna

abiarazi zuen

(zk.: 2006/HACRPxxxxxxxxxxx). Emakumeak ez du

zentzukotzat jotzen prozedura horri ezezko ebazpena eman izana. Prozedura froga ugariz
jantzi zuen: lekukoak, arreta medikua, argazkiak, baita GERTAKARIAK BENETAKOAK
DIRELA JASOTZEN DUEN POLIZIA-TXOSTENA ere.

2.-Azterketa
Udalaren ondarearen gaineko erantzukizuna Konstituzioaren 106.2. artikuluan
zehazten da: “ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri-administrazioek ordaindu egin behar
dizkiete herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, izandako
kaltea zerbitzu publikoen jardueraren ondorioz sortu bada”.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren

26ko

30/1992

Legearen

139.

artikuluak

ezartzen

duenaren

arabera,

“ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri-administrazioek ordaindu egin behar dizkiete
herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, izandako kaltea
zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz sortu bada. Nolanahi ere,
alegatutako kalteak benetan gertatutakoa izan behar du, diru aldetik zenbatgarria eta
pertsona edo pertsona-talde bati mugatua”. 37
Esku artean dugun kasuan, ekonomikoki ebaluatzeko moduko kaltea jasan du
pertsona jakin eta berezi batek; espaloiaren egoera kaxkarra eta hautsitako harlauza ez

37

Jurisprudentziaren arabera, honako baldintzak bete behar dira erantzukizun hori egon dadin: a) benetako
kalte edo galera identifikatzea, ekonomikoki ebaluagarria, eta pertsona jakin batengan edo pertsona-talde jakin
batengan berezitzeko modukoa izatea; b) erreklamaziogileak ondarean jasandako kalte edo lesioa zerbitzu
publikoen jarduera on edo txarraren ondorio izatea, zergati-ondorio harreman baten bidez, eta kausalitatezko
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ziren ezinbesteko kausa (kausalitatezko harremana), eta herritarrak ez du juridikoki zertan
jasan.
Sindikoaren bulegoan aztertu ditugun beste kasu batzuetan gertatu den bezala,
arazoaren gakoa hauxe da: administrazioak

ahalegin handia eskatzen dio herritarrari

honek zerbitzu publikoaren eta gertatutako kaltearen arteko kausa egiaztatu ahal izateko
behar dituen probak lortzeko. Aztergai dugun kasu honetan, erreklamazio egilea alabarekin
oinez zihoan. Gure ustez ahalegin handia egin du probak biltzeko, izan ere, erorketaren
ondoren shock egoeran zelarik, udaltzainei deitu baitzien. Udaltzainak handik minutu
gutxitara iritsi eta argiketa prestatu zuten. Argiketan jasotzen denez, parte hartu zuen
udaltzainak ezin izan zuen zuzenean ikusi erorketa, ez baitzen bertan; baina hala ere
egoeraren berri jaso ahal izan zuen: lekua, galtzadaren egoera, lekukoen aitorpenak,
aztarnak..... Berak modu apodiktikoan aitortu du gertaerak benetakoak direla.
Guk udalaren BEREZKO EKINTZA dela jotzen dugu jardunean ari zen udaltzain
batek gertaera izan eta handik gutxira egindako aitorpen hau; eta beraz, udalak ondarearen
gaineko erreklamazio prozedura bateko proba-fasean hori jaso egin behar duelakoan
gaude. Udaltzainak erorketa gertatu eta gutxira izan zuen ingurumaria guztien berri.
Administrazio publikoak fede onez jokatu behar du eta udaltzain honen txostenari kasurik
ez egitea ez da fede onez jokatzea.
Fede onaren printzipioak bai Administrazioaren eta baita administratuen jokaera
gidatu behar duela uste dugu; horrela aldarrikatzen da behin eta berriz. Fede ona ez da
mugatu behar harreman juridiko-pribatuetara; Zuzenbide publikoak ere bere egin behar du.
Edonola ere, nahiz eta bere hutsean gatazka konpontzeko printzipio erabakigarria izan
behar ez badu ere, esanguratsua da ebazteko unean. Horretaz gain, argira atera behar dira
frogatutako egitate eta oinarridun usteak, erabakiaren atzean egon diren beste
elementuekin batera baloratu daitezen.

harremana aldaraz lezakeen elementu arrotzik ager gabe, c) ezinbesteko kasua ez izatea, eta d) kaltetuak bere
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Gure ustez, Administrazioa ez da bere ekintzak ezagutzen ari.

Bizilagunak administrazio prozedura kontraesankor batean badaude, Administrazioak
aginte publiko gisa fede onez jokatuko duela sinesteko eskubidea dute, eta bere ahalmen
neurriz kanpokoak zentzuz eta tentuz erabiliko dituela sinestekoa.

Egindako frogan erorketaren eta kalteen berri jasotzen da. Orobat, erorketak eta
segurtasun-baldintzarik ez zuen bide publikoko puntu jakin batek denboraz eta tokiz bat
datozela egiaztatzen duen polizi argiketa ere badago, eta bertan egiaztatzen da gertakari
horiek benetakoak direla. Hori guztia kontuan hartuta, gure ustetan bada froga nahikorik,
nahiz eta lekukoek ez duten ikusi kaltetua erori den une zehatza.

Horrenbestez,

3.-Ebazpena
Hauxe da 2001eko irailaren 28ko Sindikoa-Herritarren Defendatzailearen araudian
xedatutakoarekin bat GOMENDATZEN duguna: aipatutako ebazpena berraztertze-aldian
berrikustea, eta erreklamaziogilearen eskaera onartzea, zuzen izaki.

ONARTU EZ DEN GOMENDIOA

jarreragatik kalte edo lesioa juridikoki zertan jasan ez izatea.
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b)

Idazki lagundua

Erorketa: estolda (erreg. zk.: 1228/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek gugana jo du berraztertzeko errekurtsoa egiten lagun diezaiogun,
erorketa batean izandako kalte ordainengatik aurkeztutako errekurtsoaren ezezko
erantzuna jaso ondoren.

2.-Azterketa eta Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.

Istripua ibilgailuarekin (erreg. zk.: 1286/10)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek guregana jo zuen Erantzukizun Atalarentzako idazkia lantzen lagun
geniezaion, galtzadaren egoera txarra zela-eta bere ibilgailuak izandako kalteengatik
erreklamatzeko.

2.-Azterketa eta Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.
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d)

Orientabidea

d)Orientación
Erorketa:
balorazio ekonomikoa eta ondorioak (erreg. zk.: 1296/10)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek gugana jo du erorketa baten kalte-ordainen balorazio ekonomikoa
egiteko eskatu baitiote ondarearen gaineko erantzukizun atalekoek.
2.-Azterketa eta Ebazpena
Istripu aseguruak barematzeko orientabide-taulari buruzko eta erorketak eragingo
dizkion ondorioen behin betiko balorazioari buruzko orientazioak eman dizkiogu bulegoan
izandako elkarrizketan.

2.3.2.2
a)

Diru-bilketa
Herritarrak berak itxia

Bahitura aurretik ohartarazi gabe (erreg. zk.: 1159/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digu bahitura egin diotela aurretik inolako ohar edo
jakinarazpenik bidali gabe.
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2.-Azterketa
Erabiltzaileari,

berarekin

izandako

elkarrizketan,

adierazi

diogu

prozesua

zuzenbidearekin bat burutu bada, Udalaren Diru-bilketa Zerbitzuan kontsulta egin beharko
lukeela lehenengoz. Horrela egin du eta ondoren adierazi digunez jakinarazten saiatu ziren,
beraz, ez dago irregulartasunik.
3.-Ebazpena
HERRITARRAK ITXITA.
b)

Ezestea

Isuna: kontrako noranzkoa (erreg. zk.: 1238/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek “kontrako noranzkoan ibiltzeagatik” udaltzainek jarritako isuna
baliogabetzeko proposatzen du.

2.-Azterketa
Herritarrarekin elkarrizketatu ginen, eta poliziaren jardunbide desegokia ez dela
adierazi diogu, bai eta isuna zuzenbidearekin bat jarri dutela ere.

3.-Ebazpena
EZESTEA
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Isuna, zama-lanak oztopatzea (erreg.zk.. 1196/09)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek udaltzaingoen salaketa baliogabetzeko proposatzen du; zamalanetarako aparkalekuetan, zirkulazioan oztopo larria eragiten, aparkatzeagatik jarritako
salaketa da

2.-Azterketa
Udaltzaingoak errekurtsoaren gai den salaketa jartzeko legezko ahalmena duela
jakinarazi diogu. Gainera, errekurtso horiek amaitu dute administrazio bidea.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Isuna oztopatzeagatik (erreg. zk.: 1269/10)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek salatu zuen bere kontu korrontetik isun bati dagokion zenbatekoa
kendu ziotela eta ondoren Udalaren gutuna jaso zuela, defentsarako aukerarik izan gabe.

2.-Azterketa
Diru-bilketa Zerbitzuari txostena eskatu genion eta salaketan egindako tramiteak
azaldu zizkigun. Zuzenak dira eta hala jakinarazi diogu herritarrari.
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3.-Ebazpena
EZESTEA

c)

Orientabidea

Isuna, zama-lanak oinezkoen esparruan (erreg.zk.. 1206/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar bat etorri da gure bulegora, eta oinezkoentzako esparruetako biztanleen
arazoen berri eman digu, beren etxe inguruetan zama-lanak egin nahi dituztenean, eta
debekatutako guneetan aparkatzen dutenean.

2.- Azterketa
Jakinarazi diogu Hirigintza Saileko Bide Publikoen Zerbitzuko arduradunekin bildu
garela, bai bere salaketa hori helarazteko, baita oso antzeko egoerak salatzeko aurkeztu
dizkiguten beste batzuk ere. Esan digute egoera horiek konpontzeko irtenbide egokienaren
bila dabiltzala, are gehiago orain, hiriko peatonalizazioaren mapa egin nahi baita. Jaso
ahala, informazioa emango diogu herritarrari.

3.-Ebazpena

ORIENTABIDEA
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d)

Gomendioa

Jakinarazpena eta Administrazioaren ikerlana (erreg. zk.: 1195,1187, 1178, 1174/09)

1.-Erreklamazioa
Dagoeneko hainbat herritar etorri dira gure bulegora, beren ondasunak bahitu
aurretiazko diru-bilketa jardueren berririk jaso eza salatzeko, jakinerazpenik ez dutelako
jaso, gehienetan posta zerbitzuek “banaketa orduetan hartzailea kanpoan egotea”
aitzakipean itzuli egin dituztelako.

Hona jarraian kasu horietako batzuk:

a/ Udaltzaingoak trafiko-salaketa egin dio XXX XXX XXX andereari (NANa: XXX), eta
ez dio jakinarazi egungo bizi den lekuan. andereak salaketaren berri izan du isunei
helegiteak aurkezten diharduen enpresa bat telefonoz deitu diolako.

b/ XXX XXX XXX izenekoak (NANa: XXX) salatu du beste zerga batzuen berri
bizileku berrietara jakinarazi zaizkion arren, etxebizitza jakin bat saltzetik sortutako
gehikuntzaren gainekoaren inguruan ez diotela ezer jakinarazi, harik eta bankuko kontua
bahitu dioten arte.

c/ xxxxxxxxxx izenekoak (NANa: xxxxxxxxx) salatu du ez dela Udaltzaingoak eman
dizkion hiru trafiko-isunen jakitun, harik eta premiamendu-dosierra abiarazteari buruzko
jakinarazpena jaso arte; izan ere, aurretiaz ez zuen inolako jakinarazpenik jaso etxean.
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d/ XXX XXX XXX izenekoak (NANa: XXX) jakinarazi digu hainbat trafiko-isun ipini
dizkiotela, horietako batzuk enpresako ibilgailu bateko gidaria ez identifikatzeagatik, eta
dagoeneko bahitze prozesua hasia da, nahiz eta orain arte ez dioten ezer jakinarazi isun
horien gainean. Udalak dio “ediktuen bidez informatua izan dela”

2.-Azterketa
Udalek ediktu jakinarazpenak eman aurretik egin beharreko ikerlanari buruzko
doktrina
Kasu horietarako doktrinaren arabera, trafiko-isunen gaineko ediktu jakinarazpenak
egin aurretik, udalek gutxieneko ahalegina egin behar dute beste bizilekuren baten berri
jakin eta, hartara, zordunak informazioa zuzenean hartzeko aukera izan dezan.
“Gutxieneko ahaleginak” ahalegin benetan ñimiñoa esan nahi du, esaterako, udalaren
beraren erregistroetan administratuak beste bizilekurik ba ote duen begiratzea. Hala izan
ezean, herritar horrek defentsa-eskubidea urratu zaiola argudia dezake, eta salaketari
buruzko informazioa jasotzeko eskatu. Izan ere, administratu orok dokumentazio edo
informazio jakin bat izan baduen Administrazioari berriro ez emateko duen eskubidearen
ondorio hutsa baino ez litzateke. Hala jasotzen da hemen:

30/92 Legearen 35. artikulua: F) horretan diharduen administrazioak dagoeneko bere
esku duen agiririk

/

ez aurkezteko eskubidea

Auzitegi Konstituzionalak 2008ko urriaren 27an emandako epaian (Lehen Sala,
helegite zenbakia: 1292/2005), Auzitegiak berak gogoratzen du behin baino gehiagotan
adierazi behar izan duela Konstituzioaren 24. artikuluko bermeen artean defentsa eta beren
kontrako akusazioaren berri jasotzekoa daudela; eskubide horiek praktikara eramateak
esan nahi du salatuari prozeduraren abiarazpena jakinarazi behar zaiola behar bezala, hori
izango baitu bere burua leporatu dioten arau-haustetik behar bezala defendatzeko
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eskubidea egiazki gauzatzeko bide bakarra, eta, ondorioz, baita Administrazioak salatuari
egokitzat jotzen dituen froga eta argudioak aurkezteko modua emango dion prozedura
aurrera eramateko ere. (Auzitegi Konstituzionalaren 226/2007 epaia, urriaren 22koa, FJ 3).
Beraz,

trafiko

alorreko

dosier

zigortzaileen

kasuan

ediktu

jakinarazpenei

dagokienean, Auzitegi Konstituzionalak dio lehenago ere azaldu duela baita Ibilgailuen
erregistroan adierazitako helbidean norberari zuzenean jakinaraztea ezinezko gertatzen
denean ere, Administrazio zigortzaileari eskatu ahal zaion gutxieneko diligentziaren
baitakoa dela beste erregistro publiko batzuetan ageri daitezken helbidean jakinarazten
saiatzea [batez ere, erregistro horiek Administrazio jardule berberaren jabegokoak badira],
kontuan hartuta behin prozedura administrazio-bidean sartzen denean normaltasun osoz
jotzen dutela bertara (guztien erakusgarri, otsailaren 25eko Auzitegi Konstituzionalaren
32/2008 epaia).

Kasu administratiboa ireki zioten trafiko alorrean; ediktuen bidez jakinarazi zizkioten
bai prozeduraren abiarazpena, baita ebazpen zigortzailea ere. Helbide jakin batean
zuzeneko jakinarazpena egiten saiatu eta ezin lortu ondoren jo zuten ediktu jakinarazpenen
bidera. Helbide hori Ibilgailuen erregistroan ageri zena izan arren, posta zerbitzuak itzuli
egin zuen hainbatetan, lehen aldian adierazitako kalean halako zenbakirik ez omen zelako,
eta beste batzuetan hartzailea ezezaguna zelako. Aldiz, premiamendu probidentziei
buruzko

jakinarazpena

normaltasun

osoz

zuzendu

zen

beste

helbide

batera;

errekurtsogileak han jakin izan zuen prozedura zigortzailea abiarazi zela bere aurka, horixe
izanik errekurtsogileak jakiterik izan zuen lehen Administrazio-egintza.

Auzitegi Kontituzionalak ondorioztatzen du urratu egin zela errekurtsogilearen bere
burua defendatzeko eta bere kontrako akusazioaren berri jasotzeko eskubidea (Espainiako
Konstituzioaren 24.2 artikulua). Izan ere, egia bada Granadako Udala saiatu zela Ibilgailuen
erregistroan zehaztutako helbidean prozedura zigortzailearen baitako jakinarazpenak
egiten saiatu zela, hala ere, eta behin hori ezinezko gertatu zenean, Administrazio
zigortzailea ezin zen aurretiaz jakinarazpenetarako helbide alternatiboren bat bilatzeko
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bulego eta erregistro publikoetan gutxieneko ikerlana egin gabe, ediktu jakinarazpena
egitera mugatu. Hala jokatzera, errekurtsogilearen helbidea bereganatuko zukeen ahalegin
handirik gabe (bere erregistroetan miatze hutsa baino ez); horren froga, betearazpenbidean premiamendu probidentziaren berri emateko ustez normaltasun osoz erabili ziren
datu horiek. Horregatik guztiagatik, bertan behera utzi izan da ebazpen administratibo
zigortzailea. Ez du zentzurik Administrazioak administratuak arazorik gabe jakinarazpenak
jasotzen ditueneko helbide jakin bat identifikatuta edu arren, trafiko alorreko isunak ediktu
bidez jakinarazteak.

Horrenbestez,

3.-Ebazpena
Gure ustez, administratuari diru-ondoriorik dakarkion egintzen berri (isunak,
zergak...) ediktu jakinarazpenen bidera jo aurretik, haren bizilekua bilatzeko gutxieneko
ahalegina egin behar luke gure Udalak bere erregistroetan, beti ere administratuaren
defentsa-eskubidearen alde. Ez ahalegin handia; nahikoa da bere erregistroetako
informazioa gurutzatzea, administratuaren beste helbide batzuk aurkitu eta jakinarazpenak
hara buideratzeko.

Kasu hau aurkezteko ekarri ditugun adibideak direla-eta (a/ b/ c/ eta d/ letrak),
ebazpen administratibo zigortzaileak indargabetzea GOMENDATZEN DUGU, zigorra
administratuak bere burua defendatzeko eskubidea urratuz etorri baita.

GOMENDIO ZATI BATEAN ONARTUA
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Isuna eta zigorra aldatzea (erreg. zk.: 1243/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek gure bulegora jo du eta honakoa adierazi digu “semaforoari kasu ez
egiteagatik” isuna jarri didate eta prozeduran zehar, ageriko arrazoirik gabe, larriagotu.
(DOS.: E04060xxx 2008/2xxx9 eta DOS: 0302xxx2009/xx3)

2.-Azterketa
Egiaztatutako gertakariak

a/ Herritar horrena den ibilgailuari —matrikula: M95XXXX— isuna jarri zitzaion
2008/09/4an semaforoak adierazitakoari kasu ez egiteagatik (martxoaren 2ko 339/90
LEDaren 65.4 artikulua)
b/ Ibilgailuaren titular gisa, gertakari horiek direla eta, zigortzeko prozedura
abiarazteko eguna jakinarazi zitzaion, garaiz, bai eta gertakarien erantzulea ez bazen
hori identifikatzeko 15 egun balioduneko epea zuela ere. Hala egin ezean, ibilgailuaren
titularra joko da arau-haustearen erantzuletzat.
c/ Epearen barruan, 2008/11/10ean, hain zuzen, zuribide orria aurkeztu zuen
herritarrak (1. agiria), eta bertan honakoa adierazi zuen (euskaratik gaztelaniara itzulia):

“Pasa den astean salaketa-dosierra jaso nuen etxean eta hirugarren puntuan
eskatutakoari erantzunez, ez dakit nor den semaforoak adierazitakoari kasu egin ez ziona,
egun horretan (irailak 4) hainbat pertsonak hartu baitzuten kotxea. (….) Dena den, gidaria
zein den ikusten ez bada, nik neuk ordainduko dut salaketa. Eskatzen dut: kotxea
semaforoa pasatzen ari denean hartutako argazkia ikusi nahiko nuke, arau-haustea nork
egin zuen ikusteko eta kasu horretan salaketa ordaintzeko”.
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d/ Alegazioak ikusita erabaki proposamena egin zen eta zigortzeko prozedura berria
abiarazi zen 2009/02/23an “horretarako betebeharra izanik, eskatutako arau-hauslearen
datuak ez emateagatik” (339/90 LEDaren 72.3 art.)

Erreferentzia juridikoak eta jardunbide egokiak.

Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko
Legearen testu artikulatua onartu zen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege
Dekretuaren bidez, eta haren 72.3 artikuluak honela DIO:
3. Arau-haustea egin duen ibilgailuaren titularrak edo errentariak, horretarako behar
bezalako eskaera egiten zaionean, arau-hauslea identifikatu beharko du egia esanik.
Prozeduraren barruan dagokion izapidean betebehar hori bete ezean, horretarako
justifikaziorik egon gabe, diru-zehapena jarriko zaio 65.5.i artikuluan xedatutako falta oso
larriaren egile gisa.
Era berean, aurreko idatz-zatian adierazitako pertsonek zigorra jasoko dute haiek
identifikatu duten gidariari salaketa jakinarazi ezin zaionean, beraiei egotzi ahal zaizkien
arrazoiak direla eta .
Udalak, arau-hauslearen erantzukizuna aldatu du bere eskaeran, horrela ibilgailuaren
titularrak arau-hauslea identifikatzen ez badu, bera joko da erantzuletzat.

Horrelako kasuetan administrazioak ezin du bere egintzen kontra jardun salatutakoen
kalterako den interpretazioa bultzatuz. Erabiltzaileak aurkeztutako zuribide orrian
(2008/11/10) ez dio uko egiten gidaria identifikatzeari, berariaz esaten du poliziak hartutako
irudietan beste gidari bat ez bada identifikatzen, berak hartuko duela isunaren
erantzukizuna; hori EZIN da bihurtu egilea identifikatzeko ukazio, gehienez ere eskabide
baliogabe, ez egindakotzat har daitekeena eta ondorioz ibilgailuaren titularra salaketaren
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erantzule hartzera eramango gaituena, baina ez dago arrazoirik arau-haustea oso arauhauste larri bihurtzeko gidaria ez identifikatzeagatik.

3.-Ebazpena
Horrenbestez,

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hauxe gomendatzen dugu:

a/

Kasu

konkretu

honetan,

aipatutako

ebazpena

berrikus

dadin

eta

BALIOGABETZAT har dadin “horretarako betebeharra izanik, eskatutako arau-hauslearen
datuak emateari uko egiten diola” dioen salaketa (Dos.: E0302xxxxx), semaforoak
agindutakoa ez betetzeari dagokion arau-haustearen salaketa eta ez beste gauza dadin.

b/ Dena dela, eta arlo horretan jardunbide hoberen gisa Toki Administrazioak
egindako errekerimenduekin bat jokatu behar duela ulertzen dugu, salatutakoen
babesgabezia ekidituko bada. Kasu honetan, isiltasuna edo beste gidariaren identifikazioa
ez den beste edozein adierazpen ikusita titularrak arau-haustea bere gain hartzen duela
ulertu behar da, Udalak berak errekerimenduan esaten duen bezala: Hala egiten ez bada,
ibilgailuaren titularra joko da arau-haustearen erantzuletzat. Gidaria identifikatzeari uko
egiteagatik arau-hauste larriagotzat jotzeko, berariaz gelditu behar da agerian udal
agintariei aurre egin edo iruzurra egin nahi zaiela.
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e)

Bitarteko jarduera

Isuna: ezinduentzako aparkalekua (erreg. zk.: 1215/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar

bat

etorri

da

gugana,

kontraesana

dagoelakoan

ezinduentzat

erreserbatutako gunean derrigorrezko baimenik gabe aparkatzeagatik jaso zuen salaketa
baten aurka jarri zuen helegite bat hasieran onartzearen eta gerora ez onartzearen artean”.

2.-Azterketa
Gasteizko

Diru-Bilketa

Zerbitzutik

hauxe

jakinarazi

digute:

aurkeztu

zuen

berrikusteko errekurtso berezia ONARTU egin zen 2009ko ekainaren 1ean (dok. zenbakia:
xxxxxxxxxx), aurtengo maiatzean errekurtsoa jarri zioten (uste dute isunak kudeatzeaz
arduratzen den enpresaren oker batengatik izan zela); azkenik, azken helegite hau EZ ZEN
ONARTU, kontraesanaz ohartzerakoan. Hartara, isun honen likidazioa baliogabetuta dago
2009ko martxoaren 23tik.

Sindikoaren bulegoak egindako tramiteak eta herritarrak sortutako interesa kontuan
izanik, kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren
araberakoa izan dela esan daiteke.

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
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f)

Idazki lagundua

Isuna: forma akatsa (erreg. zk.: 1232/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek gure bulegora jo du beste batek salatu izanaren jakinarazpena jaso
duelako. Salaketaren arrazoia da semaforoak agindutakoa ez betetzea eta, 2008/09/27an,
istripu batean nahastua egonik beste pertsonei ibilgailuaren datuak ez ematea; gainera,
salatzailearen idazkietan egunak ez datoz bat.

2.-Azterketa eta ebazpena
Idazkia egiten lagundu genion, jardunean forma akatsa dagoela uste baitugu.

Isuna: autobus geltokia eta elurra (erreg. zk.: 1288/10)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek guregana jo zuen hau azalduz: salaketa jakinarazpena jaso zuen,
autobus geltokian zirkulazioari arazo larria sortuz aparkatu izanagatik. Kaleko markak
elurrez estalita zeudela eta beraz ezin izan zela debekuaz ohartu jakinarazi zigun.

2.-Azterketa eta ebazpena
Idazkia lantzen lagundu genion.
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2.3.2.3
a)

Zergak
Ezestea

Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga eta bahiketa (erreg. zk.: 1170/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek salatu du Udalak Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga
kobratu nahi izan diola bere lokala bahitu eta jarraian enkante publikoan jartzeagatik. Bere
ustetan ez dagokio berari zerga hori ordaintzea, baizik eta ondasuna erosten duenari,
onuradun aterako denari, bera transmisio egile baita.

2.-Azterketa
Bilera izan dugu berarekin, eta azaldu diogu zerga hori arautzen duen Ordenantza
fiskalaren 6. artikuluaren arabera, zuzena dela zerga transmisioa egiten duen pertsonari
bideratzea.

3.-Ebazpena
EZESTEA
b)

Gomendioa

OHZren hobaria babes ofizialeko Etxebizitzetan (erreg. zk.: 1216/09)
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1.-Erreklamazioa
Herritar batek jo du gugana, esanez Gasteizko Udalak 2009 ekitaldiko Ondasun
Higiezinen

gaineko

Zerga

(OHZ)

likidatu

diola

(zenb.:

2009/71xxxxxxxx

eta

2009/7xxxxxxxxx), indarrean dagoen legediaren arabera Babes Ofizialeko Etxebizitzei
dagokien % 50eko hobaria aplikatu gabe.

2.-Azterketa
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren 15 eta 17
artikuluek xedatzen dutenaren arabera, babes ofizialeko etxebizitzek Ondasun Higiezinen
gaineko Zergaren kuotan % 50eko hobarirako eskubidea izango dute behin betiko
kalifikazioa eman eta hurrengo hiru zergaldietan

17. artikulua
3. Zergaren kuotan % 50eko hobaria izango dute babes ofizialeko etxebizitzek eta
etxebizitza sozialek behin betiko kalifikazioa eman eta hurrengo hiru zergaldietan. Hobari
hori interesdunak eskatuta emango da. Irauten duen hiru zergaldiak amaitu baino
lehenagoko edozein unetan egin ahalko da, eta hala badagokio, eskatzen den zergaldiaren
hurrengoan izango ditu eraginak.
Aurreko paragrafoan adierazitako hobariez baliatzeko aldia bukatzen delarik,
zergaren kuotaren % 50eko hobaria izango dute babes ofizialeko etxebizitzek hiru urtez,
eta etxebizitza sozialek, berriz, % 75ekoa sei urtez, baldin eta batzuek nahiz besteek
jatorrizko kalifikazioari eusten badiote denbora horretan eta jabe edo esleipendunen famili
errentek –hau da, familiaren zerga-oinarriari (zerga-oinarri orokorra gehi aurrezpenaren
zerga-oinarria) familiaren kuota likidoa kenduz ateratzen denak– ez badituzte gainditzen
ondoren zehazten diren gehienezko mailak (...)
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Batetik,

herritarrak

153143xxxxxxxxxxx

(etxebizitza)

eta

1531433xxxxxxxxxx

(garajea) katastroko erreferentzia duten, eta Atenas ibilbideko 8.eko eraikinean dauden
higiezinen gainean ekarri duen dokumentazioa aintzat hartuta, hasierako % 50eko hobaria
aplikatu zaie 2006, 2007 eta 2008 urteetan, kontuan hartuta 2005eko azaroaren 30eko
obra amaierako ziurtagiria (Udalak emana); beraz, eta Udal sailaren arabera, 2006 urteari
legokioke OHZrengatiko lehen zergaldia.

Kasu honetan Eusko jaurlaritzak bisatzen duen behin behineko kalifikazioa hainbat
hilabetez atzeratu zen, 2006ko martxora arte; beraz, OHZ ordaindu beharreko lehen urtea
2007koa izan behar luke, eta, ondorioz, kuotaren % 50eko hasierako hobaria 2007, 2008
eta 2009an aplikatu beharko litzateke, erabiltzaileak eskatu bezala. Legea hitzez hitz
hartuta, hobaria aplikatzeko aintzat hartu behar da behin betiko kalifikazioaren unea, eta ez
obra amaierako ziurtagiriarena.

Ez da aintzat hartzen xxxxxxxxxxx jaunak ipini duen helegitea Ordenantzaren 17.3
artikuluko 2. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz, aurreko paragrafoan adierazitako
hobariez baliatzeko aldia bukatutzat jotzen da, eta aztertu egin zaio gehienezko familia
errenta.

Legea hitzez hitz hartuta, 2009a hiru urteko mugan sartzen da; izan ere, behin betiko
kalifikazioa eman osteko hiru zergaldien baitakoa da: 2007-2008-2009. Udalak egin duen
interpretazioa contra legem da, aldarazi egiten duelako ad quem (zenbatzen hasten
deneko) unea, hau da, hobaria aplikatzen hasteko unea, EZ Udalak obra amaierako
egiaztapena egiten duen eguna, baizik eta Eusko Jaurlaritzak behin betiko kalifikazioa
ematen duenekoa. Ziurtagiri biak urte natural berean emanez gero ez da kontraesanik
sortzen, baina horrela gertatzen ez denean eraginak desberdinak dira, eta kaltetu egiten da
etxe-eroslea; hala gertatzen da esku artean dugun kasuan.
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Horrenbestez,

3.-Ebazpena
Gure ustean, kasu hauetan ez da zilegi obra amaitzearen ziurtagiria emateko unea
OHZren % 50eko hasierako hobaria aplikatzeko zergaldiak zenbatzen hasteko une gisa
hartzea (Ordenantza fiskalaren 17.3 artikulua), baizik eta behin betiko kalifikazioa emateko
unea; horixe da eragin hauetarako aintzat hartu beharrekoa.

Kasu honetan, xxxxxxxxx jaunari aipatu hobaria aplikatzea GOMENDATZEN DUGU;
izan ere, 2009 urtea behin betiko kalifikazio eman osteko hiru zergaldien artekoa da (20072008-2009), eta, legearen arabera, esleipendunaren familia-errentaren maila aintzat hartu
gabe aplikatu beharrekoa.

Horixe GOMENDATZEN DUGU, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
han xedatutako eraginarekin.

GOMENDIO ONARTUA
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2.3.3 Hirigintza Saila
2.3.3.1
a)

Bide Publikoa
Gomendioa

Aretoetako irisgarritasuna (erreg. zk.: 1036/08)

Aurreko oroit-idazkian ebatzi gabe geratu zen gaia dugu, eta oraingoan gomendio
bat emango dugu.

1.-Erreklamazioa
1. EZINTASUNA DUTEN PERTSONEI BURUZKO NAZIO BATUEN HITZARMENA, ETA
ARLO HORRETAKO BERDINTASUNERAKO POLITIKEI BULTZADA BERRIA
2007ko abenduaren 3an, ezintasuna duten pertsonen nazioarteko egunean,
Espainiak berretsi egin zituen ezintasundun pertsonen eskubideei buruzko Nazio Batuen
hitzarmena eta bere aukerako protokoloa. Espainia eta Suedia izan dira prozesu honi ekin
dioten Nazio Batuetako lehen lurraldeetakoak38.
Berrespenak haratago joatea dakar berekin; Estatuak berariaz oniritzia emateak
Nazioarteko arau maila duen hitzarmen honekiko lotura dakar berarekin, zein Espainiako

38

Erreferentziak: ENABLE. Nazio Batuen erakundearen web orriahttp://www.un.org/disabilities/index.asp
Ezintasunak dituzten pertsonen eskubideei buruzko hitzarmena
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
Ezintasunak dituzten pertsonen eskubideei buruzko hitzarmenaren aukerako protokoloa
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccoptprots.pdf
CEAPATen dokumentazio zentroa. Aukera berdintasun, ez bazterketa eta irisgarritasun unibertsaleko legea, eta
hori garatzen duten dekretuak.
http://www.ceapat.org/mostrarDocumento.do?idDoc=200711160002
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Konstituzioaren 9. artikuluarekin bat, Hitzarmen Nagusian bermatutako oinarrizko
eskubideen definizioari dagokionez konstituzionaltasunaren multzoan sartzen baita.

Eusko Legebiltzarrak 1997an onetsi zuen Irisgarritasuna bultzatzeko 20/97 Legea.
Ezintasuna

duten

pertsonentzat

aukera-berdintasun,

diskriminazio

eza

eta

irisgarritasun unibertsalerako 51/2003 Legeak tresna egokia sortu du Espainian, hitzarmena
betetzearen alorrean lan egiteko, izan ere Euskal Herrian ezartzekoa baita. Aginte
publikoek kontuan hartu beharreko printzipio hauek zehazten ditu Lege horrek, hitzez hitz:
“Artículo 2. Principios.
Esta ley se inspira en los principios de vida independiente, normalización,
accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en
materia de discapacidad.
A estos efectos, se entiende por:
a)) Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el
poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su
comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad
b) Normalización: el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben
poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios
que están a disposición de cualquier otra persona.
c) Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en
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condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Presupone la estrategia de "diseño para todos " y se entiende sin perjuicio de los ajustes
razonables que deban adoptarse.
d) Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen,
y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos,
instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas
las personas, en la mayor extensión posible.
e) Diálogo civil: el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de
personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las
leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con
discapacidad.
f) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, el principio en virtud
del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan
únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para
estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general
en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las
necesidades y demandas de las personas con discapacidad”.
I.1.- Ezintasunen inguruko Nazio Batuen hitzarmeneko doktrina, zeinek
nazioarteko eskubide maila baitu.
Hitzarmenak hitzaurrean dioenez, ezintasuna garatzen ari den kontzeptua da, eta
ezintasunak dituzten pertsonen eta oztopo arkitektonikoen arteko ekintzatik sortzen da,
ezinduek gizartean berdintasun egoeran parte hartzea eragozten baitute. Ezintasuna
alderdi mediku edo biografikoa izateaz gain, bada alderdi politiko eta soziala ere, eta
horrenbestez, gizarteari dagokio bere jokaerak aztertzea, inor bazterturik gera ez dadin, eta
pertsona guztiak irisgarritasun mailarik unibertsalean txerta daitezen.
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I.2.- Hitzarmeneko konpromisoak.
Hitzarmenak hala dio 4. artikuluan: “los Estados Partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad.
A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente
Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas cumplan lo establecido
en la Convención.
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o
empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo
e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer
las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad
y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y
las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo
adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible”;
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I.3.- Kontzientziazioa (8. artikulua)
“Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y
pertinentes para:

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor
conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los
derechos y la dignidad de estas personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de
las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos
los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de
las personas con discapacidad.

Las medidas a este fin incluyen:

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización
pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las
personas con discapacidad;
ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social
respecto de las personas con discapacidad;
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de
las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y
el mercado laboral;
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b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños
y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las
personas con discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una
imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la
presente Convención;
d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a
las personas con discapacidad y los derechos de estas personas”.

Etengabekoa izan behar dute berdintasunaren eta ezinduak ez baztertzearen
inguruko sentsibilizazioak eta gizarte pedagogiak. Ezinduek jasaten duten bazterketa
egoerak maiz ez dira nahita eginak izaten, baizik eta mugitzen gaituen arreta faltaren eta
inertziaren ondorio dira. Inertzia horri amaiera emateko, aginte publikoek agirian utzi behar
dute aldiro bidegabekeriaz baztertuta izan daitezkeen pertsona horien guztien egoera.

1.4.- IRISGARRITASUNAREN balio berdintzailea
Hitzarmenak hala dio 9. artikuluan:
“ A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
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b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.

Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices
sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso
público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones
y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su
accesibilidad para las personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en
Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías,
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a
edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con
discapacidad para asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a
fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo”.
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I.5.- Independente bizitzeko eta komunitatean gizarteratzeko eskubidea

Hitzarmenak hala dio 19. artikuluan:
“Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad
de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con
opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para
facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena
inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se
vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la
asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la
comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a
disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en
cuenta sus necesidades.

I.6.- Jendearen mugikortasunal
Legearen 20. artikulua:
“Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas
con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre
ellas:

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en
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la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia
humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas
para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado
que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la
movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y
tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las
personas con discapacidad”.

2.- IRISGARRITASUNA GASTEIZEN
2.1 UDAL ERAIKINAK
Duela bi urte, zerbitzuak eskaintzen dituen eraikin guztietara sartzeko irisgarritasun
unibertsala bidera zezela gomendatu genion udalari.

Gizarte kohesioaren alor askotan Gasteizek maila bikaina lortu badu ere, gure ustez
irisgarritasuna sustatzeko bidean ez du maila bera lortu, ez behintzat Nazio Batuen
hitzarmenean finkatuta dagoena: Biztanle guztientzat diren instalazio eta komunitate
zerbitzuek ezintasunak dituzten pertsonentzat ere izan behar dute baliagarri, eta azken
hauen beharrak kontuan hartu behar dituzte.

Ildo honetatik, beste zenbait alditan ere aipatu izan dugu herritarrentzako zerbitzu
garrantzitsuak eskaintzen dituzten udal eraikinak ez direla guztiontzat irisgarriak,
irisgarritasuna sustatzeko Legea onartu zenetik hamar urte bete badira ere. Eraikin
horien artean, berdintasunerako zerbitzua dagoen eraikina bera dago. Hona hemen
irisgarritasun arazoak dituzten eraikin horiek:
119

2009-2010ko Oroit-Idazkia

ETXANOBETARREN ETXEA
Irisgarritasuna sustatzeko 20/97 Legea 1997ko abenduan onetsi zen. Dakigunez
Bide Publikoen Zerbitzuko arduradunek Etxanobetarren etxeko irisgarritasunari buruzko
txostena 1998ko ekainean idatzi zuten. Bertan jaso ziren etxea une hartan indarrean
zegoen legedira egokitzeko egin beharreko gutxieneko irisgarritasun-jardunak (txosten hori
eranskinean jaso da 1. dok.).

Hamar urte pasa badira ere, oraindik ez dago Etxanobetarren etxera gurpildun
aulkian sartzerik: sarrerako atetik pasatzeko koska handia dago, txirrina oso altu eta hiru
pisutako etxea bada ere, bertan ez dago igogailurik. Bestalde, bitxia da Udalaren Gazteria
Zerbitzua eta Berdintasunerako Zerbitzua eraikin horretan izatea.

NORABIDE
1999ko abenduan, Hirigintza Sailak Norabide Zentroa egokitzeko behar ziren
gutxieneko lanak egiteko 5 milioi pezeta baliatzea erabaki zuen, eta, hartara, zeuden
hainbat oztopo arkitektoniko kentzea. Oztopo horiek kanpoko sarrerari zein barruko bi
solairuen arteko loturei zegozkien (Eraberritzeko proiektua eta aurrekontua erantsi dira. 2.
dok.).

GOIURI JAUREGIA
Mugikortasun arazoak dituzten pertsonek ezinezko dute Goiuri jauregian sartzea.
Sarrerako atean koska dagoenez, ezintasuna duen pertsonak “jarri eta kentzeko” arrapala
ipini arte zain egon behar du.

Bide Publikoen Zerbitzuak 2007ko urtarrileko txostenaren bidez jakinarazi digunez,
Goiuri jauregiko sarbideak egokitzeko aski da arrapala txiki batzuk jartzea, eta
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horrenbestez, oztopo arkitektonikoak kentzeko 2007ko programan sartuko du; izan ere lan
txiki eta bideragarria baita.

2.2 JABETZA PRIBATUKO ERAIKIN ETA ARETOETAKO IRISGARRITASUNA

Hiriko eraikin gehienak 1997a baino lehen eraikitakoak dira eta, beraz, egun
indarrean dauden irisgarritasun printzipioak kontuan hartzen ez zituzten lizentzia baldintzen
arabera

eraikiak.

Horren

ondorioz,

lizentzia

horiek

indarrean

dauden

artean

irisgarritasuneko betebeharrek ez dute atzera eraginik. Hala ere, horrek ez du esan nahi
irisgarritasuna bermatzen ez duten lekuek horrela gertatu behar dutenik betiko, ezta
Administrazioak guztiok irisgarritasuna izateko ekintzak bideratzeko aukerarik ez duenik
ere. Hitzarmenaren doktrinarekin eta Gorteen 2003ko Legearekin bat, poliki-poliki baina
etengabe, betebeharren estandar gero eta handiagoa ezarri beharra dago. Lizentzia berriak
eskatzen direnean (eraberritzeak, eraldatzeak zein jarduera edo jabe aldaketa taberna,
jatetxe, zinema, ikastetxe, merkataritza gune, negozio areto eta etxebizitzatan), ez da
baimenduko oztopo arkitektonikoak jartzea; gainera, horietako asko erraz kentzekoak
izaten dira.

a)

GOMENDIOA

Irisgarritasunaren sustapenak Nazio Batuen Hitzarmena dela medio izan duen
bultzadarekin bat, eta 2003ko Gorteen Legeari eta Eusko Legebiltzarraren 1997ko Legeari
jarraiki, honako GOMENDIOA egiten dugu:

1.- Udalak zerbitzuak eskaintzen dituen eraikinetan guztiontzako irisgarritasuna
gauzatzea, Nazio Batuen Hitzarmenak finkatutakoari jarraiki. Biztanle guztientzat diren
instalazio eta komunitate zerbitzuak ezintasunak dituzten pertsonentzat ere baliagarri izan
behar dute, eta azken hauek beharrak kontuan hartu behar dituzte.
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2.- 1997a baino lehen eraikitako eraikin pribatuei dagokienez, erabilera publikoa
duten edo jendearentzako irekita dauden zerbitzuetako irisgarritasun jarraibideak arreta
handiz berraztertzea, lizentzia berriak gertatzen diren kasu guztietan (biziberritzeko, edo
hainbat aretotako –taberna, jatetxe, zinema, ikastetxe, merkataritza areto, negozio,
etxebizitza- jabetza zein jarduera aldatzeko lizentziak ematean). Halaber, lizentzia horiek
ezargarri den araudira egokitzea.

3.-

Sentsibilizazio

kanpainak

direla

medio,

mugikortasun

arazoak

dituzten

pertsonekiko errespetua eta pertsona horien eskubideak bultzatzea.

Zaratak eta ibilgailuen pasabidea Domingo Beltran de Otazu kaleko Eroskin (erreg. zk.: 845/07)

Aurreko oroit-idazkian ebatzi gabe geratu zen gaia dugu, eta oraingoan gomendio
bat emango dugu.

1.-Erreklamazioa
Guregana jo zuen auzokide batek Domingo Beltran de Otazu kaleko 17.ean dagoen
Eroski supermerkatuan kamioiek zama lanak egitean enbarazu egiten dutela salatzera.

Udaleko Hirigintza Saileko Azpiegitura Zerbitzuarekin harremanetan jarri eta haiek
adierazi ziguten 2003ko ekainaren 24an eman zitzaiola Eroskiri 553 zenbakiko pasabide
lizentzia, baina pasabidea berritzeko eskatzea falta zaiola enpresari.

2.-Azterketa
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IBILGAILUEN

PASABIDEETARAKO

BAIMENAK

EMATEKO

ORDENANTZA

ARAUTZAILEAK (2003-06-25eko ALHAO, 73. zk. eta aldaketa, 2004-10-08ko ALHAO, 117.
zk.) ibilgailuak espaloietatik eta oinezkoentzako alderdietatik igarotzeko baimenak emateko
eta pasabideak egokitu ahal izateko betebeharrak eta prozedura finkatzea du xede.

Izan ere, jabari publikoko ondasunen erabilera komun berezia da ibilgailuak, espaloi
eta oinezkoentzako alderdietan barrena, orubeetatik atera eta horietara sartzea, eta udal
administrazioari dagokio hori zaintzea.

Ordenantzak xedatzen duenez, merkataritza establezimenduetarako —aztergai
duguna bezalakoetarako— pasabide lizentziak bost urteko indarraldia du, eta titularrak
luzatzeko eskatzen ez badu iraungitzat joko da.

12. artikulua. Pasabide baimenaren iraupena
1.- Pasabide baimenaren indarraldia emate ebazpenean adierazten dena izango da,
jabari publikoko ondasunen alorrean aplikagarri den toki jaurbideari buruzko legedian
ezarritako mugekin.
Merkataritza eta industria establezimenduei dagokienean, bost urterako emango da
pasabide baimena, eta epe hori igarotzen delarik iraungitzat joko da, salbu eta titularrak,
gutxienez hiru hilabete lehenago, indarraldia beste bost urtez luzatzeko eskaria egiten
duenean.

Ibilgailu gordeleku eta famili bakarreko etxebizitzei dagokienean, besterik

adierazten ez bada –beti ere adierazten den mugaren barruan–, baimenak bost urterako
emango dira, eta besterik gabe luzatuko dira horiek, beste horrenbesteko eperako,
kontrako berariazko ebazpenik ez dagoen bitartean. 2.- Edozein unetan, interes publikoko
arrazoiak tarteko direla eta ebazpen arrazoituaren bidez, pasabide baimena bertan behera
utzi ahal izango du udalak.

3.-Ebazpena
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Bide Publikoen Zerbitzuak 2009-04-01ean egindako txostena kontuan hartuz, uste
dugu Domingo Beltran de Otazu kaleko 17.ean dagoen Eroski supermerkatuak ez duela
pasabide lizentzia berritzeko eskatu, beraz zerbitzu horri GOMENDATZEN diogu ESKA
diezaiola aipatu establezimenduari lizentzia berritu dezan, edo bestela hura iraungitzat jo
dezala, horrek dituen ondorioekin.

GOMENDIO ONARTUA

Isuna eta seinaleak Alde Zaharrean (erreg.zk.. 1152/09)

Herritar bat kexu agertu da Sindikoaren Bulegoan Udaltzaingoak berez debekuekin
lotutako ekintzengatik zigortu duelako, kasu horretan debekua argia ez bazen ere. 01059 5
xxxxxxx zenbakiko dosier zigortzailea da

Dosier horretan zigorra ezartzen zaio herritarrari “ibilgailuen zirkulazioari enbarazu
larria sortuz aparkatzeagatik” baina –aurkeztutako argazkiek erakusten duten bezala– leku
horretan (Goiuriko plazan) ez dago seinalerik, ez bertikalik, ez horizontalik, aparkatzea
debekatzen duenik. Bestalde, Alde Zaharreko kalea da, eta espaloirik ezean, zintarria
osatzen duten bolardoak ditu; beraz, Zirkulazioaren kodearen arabera, ez dago argi ezta
ibilgailua aparkatuta zegoen lekua “galtzada” zenik. Izan ere, aurreko aldean baziren
geratzea debekatzen zuten seinaleak; beraz, sensu contrarion, seinalerik ez zegoen lekuan
aparkatzea baimenduta zegoela pentsatzera eraman zezakeen egoera zen. 

Gure ikuspegian, Administrazioaren ahalmen zigortzaileak ez du kalterik, ez galerarik
batere jasaten bere burua zuzendu, eta soilik behar-beharrezkoak diren kasuetara
mugatzen bada. Alderantziz, hartara indartu egiten da botere publikoen ahalmen
zigortzailearen funtzio diziplinazko eta zuzentzeko funtzioak.
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2.-Azterketa
Salatuak ekarritako argazkiak eta beste froga batzuk aztertu ondoren, ikusten da
nahasteko arrazoiak zituela, kasu honetan ez seinale ezagatik, baizik eta behar baino
gehiago daudelako; izan ere, egoera horrek seinalerik ez zegoen lekuan aparkatzea
baimenduta zegoela pentsatzera eraman zezakeen.

Azken finean, ez da debeku argirik antzematen; horregatik, zigorra bertan behera
uztea gomendatzen dugu, bai eta inguru horretako seinaleztapena zuzentzekoa ere,
aurrerantzean zalantzarik gerta ez dadin.

Beste batzuetan adierazi dugun bezala –eta jurisprudentzia bakezalea da–
administrazioaren jarduera zigortzailea Estatuaren ius puniendi-aren zati da, eta ondorioz,
arlo horretan indarrean dauden kautela eta berme handienen menpe dago: errugabetasunpresuntzioa, defentsarako eskubidea, gutxieneko esku-hartzearen eta ultima ratio
printzipioa, in dubio pro reo printzipioa aplikatzea. Zalantzarik izanez gero erruztatuaren
alde jokatu behar dela dioen printzipioaz ari gara.




“Pro reo” printzipioa errugabetasun ustekizunarekin lotuta dago eta ustekizun hori
“gutxieneko frogatze zeregin” baten bidez baino ezin da indargabetu (STC 31/81, 3. oinarri
juridikoa, JC II, 213. or. eta hurrengoak). Horrek esan nahi du ezin zaiola erruztatuari egotzi
«bere errugabetasuna frogatzeko karga, hori hasieratik egiazkoa dela uste baita kontrakoa
frogatu arte» (STC 124/83, 1. oinarri juridikoa, JC VII, 522. or. eta hurrengoak), eta hortik
ondorioztatzen da «frogatze zeregina» (STC 31/81eko “gutxieneko frogatze zeregina”
adierazpidearen ordez pixkanaka beste hura erabiltzen hasi zen autu eta epaietan; cfr. STC
36/83, 2. oinarri juridikoa, JC VI, 28. or. eta hurrengoak) edo “frogaren karga” salatzaileei
dagokiela eta salaketa orok hura osatzen duten gertaeren frogaketa eraman behar duela
berekin» (STC 77/83, 2. oinarri juridikoa, JC VII, 1. or. eta hurrengoak).
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Trafiko

alorreko

arau-haustearen

frogak

hautsitako

debekua

ARGIA

eta

ZALANTZAEZINA izatea eskatzen du, eta administrazioari dagokio debekuak adierazten
dituzten seinaleak –horizontalak, bertikalak, soinu edo argi bidezkoak– zuzen ulertzeko
moduko egoeran mantentzea, administratua ezin baita behartu asmakizunetan ibiltzera edo
bere askatasuna mugatzen duten ustekizunak egitera.

Horrenbestez,

3.-Ebazpena
Hauxe GOMENDATZEN DUGU, gure araudian jasotakoarekin bat etorriz:
1.- 01059 5 xxxxxxxxxx zenbakiko dosier zigortzailea indarrik gabe uztea, in dubio
pro reo Zuzenbideko printzipioa urratzen duelako, eta interesdunei jakinaraztea.

2.- Esparrua zoruko seinale horizontalen bidez mugatzea, gaur egun dauden eta
okerrak sor ditzaketen seinale bertikalen ordez.

EZ ZEN ONARTU GOMENDIOA

b)

Orientabidea 

Zidorra Guayaquil kalean (erreg. zk.: 1144/09)

1.-Erreklamazioa
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Herritar batek salatu obrak eta gero Latinoamerika biribilgunetik Guayaquil kalera
joateko igarobidea urritu egin dela: bidegorria baino ez dago, oinezkoentzako igarobidea
kendu egin dutelako. Oinezkoentzako igarobidea eskatzen du.

2.-Azterketa
Inguru horretara bertaratu ondoren, obretan dagoela jakinarazi diogu herritarrari, eta,
antza, oinezkoentzako bide berri bat egiten ari omen dira.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Zamalanak oinezkoentzako esparruan (erreg. zk.: 1299/10)

1.-Erreklamazioa
Oinezkoentzako esparruan bizi den herritar batek bertan zamalanak egiteagatik
isunak jartzen dizkiotelako kexa egin zigun. Informazio eskatu zigun, Udalak horrelakoetan
nola jokatzen duen jakiteko.

2.-Azterketa
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketan udala egoera hori arautzeko ordenantza bat
prestatzen ari dela erantzun genion. Horren inguruan ematen diren pausuen berri emango
diogu.

3.-Ebazpena
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ORIENTABIDEA

c)

Bitarteko jarduera

Irisgarritasuna, Ezki kalea zaharberritu ondoren (erreg. zk.: 1172/09)

1.-Erreklamazioa
Bizilagunek eskatuta, Ezki kalera joan ginen, zaharberritze lanen emaitza bertatik
bertara ikusi eta ezagutu asmoz.

Joan den ekainaren 17an, inguruko hainbat bizilagunek lagunduta, lanen ondoren
Ezki kalea nola geratu den ikusi ahal izan genuen. Gure ustean, eta nahiz eta kalearen
itxura nabarmen hobetu den, hala ere, obrak jaso aurretik konpondu daitezkeen hutsak
daude.

2.-Azterketa
Garrantzitsua da kontuan hartzea ebazpen hau eman den egunean Udalak oraindik
ez duela obra jaso, eta ondorioz, ulertzen dugunaren arabera oraindik ez dela udal-jarduera
amaitu. Hori dela eta, ez da egoki une honetan gure aldetik gomendio bat ematea.

Alabaina, bitartekaritza-proposamen gisa, eta zuhurtasun osoz, honako oharpen egin
nahi ditugu, bizilagunen eta Udalaren arteko jarrerak hurbil ditzaketelakoan:

1/ Kalea aldapa nabarmen batean egonik, euri urak bizi-bizi ibiltzen dira bertatik.
Obraren diseinuak goratu egin ditu galtzadaren erditik espaloietarainoko zeharkako aldapa;
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beraz, orain indar handiagoz joaten dira euri urak etxebizitzetara. Horren froga, duela
gutxiko kazkabar-zaparrada bitartean hainbat bizilagunek egindako deiak, etxea ureztatu
egin zaiela salatuz.

Bizilagunek kalean dauden euri uren hodi biltzaile gehiago ipintzea proposatu dute,
hau da, euri urak biltzeko xareta ipintzea espaloi estuan, bai eta galtzadaren ardatzarekiko
paraleloan, inguru zabalenean. Gure ustez eskaera guztiz zentzuzkoa da, udal zerbitzuek
jarrera irekienarekin aztertu behar luketena, baldin eta uholde-efektua saihesteko aukera
hoberik aurkituko ez balitz.

2/ Bizilagunak mugitzeko arazoak dituzten hiriko zenbait kolektiboren (Eginaren
Eginez) salaketa azaldu ziguten, zeinaren arabera “Espaloietako bat guztiz ezinezkoa da
mugitzeko arazoak dituzten pertsonentzat”.

Ikusi ahal izan dugunez, irisgarritasunari buruz Legeak ezarritako irizpide orokorrak
gordetzen diren arren, eta nahiz eta kalea erdi-oinezkoentzako den, espaloi estuena hartuta
daukate batetik zenbait zuhaitzen zuztarrek, bestetik enborren tamaina handiak. Hartara,
alboz igarotzea oztopatzen zaie mugitzeko arazoak dituzten pertsonei, adionekoei,
haurrentzako kotxedunei. Egia da espaloi zati horri ezin zaiola ikuspegi tekniko batetik
horrela deitu, kalea erdi-oinezkoentzako delako, eta ondorioz oinezkoak kale osoan ibil
daitezkeelako; baina, bestalde, espaloia hartzen duten zuhaitzak ez dira ezta dozena erdia
ere, denak balore biologiko berezirik gabeko espezie berekoak (akazia beltza); hartara,
irtenbide egoki irizten diogu espezie bereko baina tamaina txikiagoko beste ale batzuekin
ordezkatzeri: zuhaiztiaren erregulartasunaren kalterik gabe, kalean ibiltzeko aukerak
hobetuko lituzke.

3/ Azkenik, obrak areagotu egin ditu kalearen alde zabaleko etxebizitza jakin
batzuetara sartzeko aldez aurretik ere baziren oztopo arkitektonikoak.
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Gure ustean, inguru onak edukitzeko eskubideak –bereziki norberaren etxeetarako
sarbideetan– Udalari kasu honetan nola edo halako ekintzak abiaraztea eskatzen diola,
bitarteko tekniko egokien bidez aipatutako aldapak konpontzeko.

Gaur egun gauden fasea kontuan hartuta, bizilagunen eskakizunak entzun eta
konpontzeko modukoak direlakoan gaude, dela hemen aurkeztu ditugun neurrien, dela
beste batzuen bidez.

Hau da gure txostena, zuzenbidean hobeto oinarritutako beste edozeinen menpe
jartzen duguna.

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA; Denbora-tarte bat igaro ondoren, bizilagunak Hirigintza
Batzordera joan dira, akordioak lortu asmoz, eta gure parte hartzea eskatuz. Horregatik,
GOMENDIO bihurtu dugu gure txostena.

1.- ARAZOAREN AURKEZPENA
Auzi honen inguruan beste txosten bat aurkeztu genuen aurretik, 1172/09
zenbakikoa, zeinari helduko diogun kasua aurkezteko.

2.- ARAZOAREN AZTERKETA
Gomendio-proposamen batera iritsi ahal izateko, aldez aurretik zenbait alderdi
objektibori heldu behar zaio aurretiaz, auziaren testuingurua zertan den zehaztu ahal izateko.

1. Ezki kalea zaharberritzeko proiektua
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Kalea oinezkoei lehentasuna emateko moduan egokitzea, eta Ezki kalek urisurketaren presa natural gisa jokatzen zuten galtzara eta zintarriak kentzea, kaleko urak
husteko beste sistema batzuen bidez ordezkatzeko.

Ezki kalea zaharberritzeko proiektua bide publikoko inbertsioa handia da, kalearen
egoera orokorra alde guztietatik hobetu asmoz (estetika, segurtasuna, argitasuna, erabilera
soziala, irisgarritasuna); alabaina, desadostasun eta tirabirak daude kaleko bizilagunen eta
Udalaren artean. Desadostasunen jatorria eta alderdi objektiboak ezagutzen saiatuko gara

Proiektuaren ezaugarri nabariena zintarriek mugatzen zuten galtzada espaloien
mailatik behera jaistea da. Obraren ostean bide bakar, zintarriz gabea, eta nagusiki
oinezkoentzakoak ordezkatuko du; urak bideak izango dituen okerduren eta hustubidexareten bidez bideratuko ditu urak. Ur-isurketa arro edo drainatze-superfizie baten
goialdeko ur-lamina da, hau da, euri-urak, isurian eta zabalean, eta inguruko lurraren
maldaren arabera, hartzen duen altueran milimetrotan neurtuta. Normalean, ur-isurketa
definitzen da prezipitazioari benetako ebapotranspirazioa eta lurreko infiltrazioa kentzearen
ondorio gisa, baina harrizko edo asfaltozko hiri-lurrazal

batean ez da inolako

ebapotranspiraziorik; beraz, ur-isurketa prepizitazioz eroritako guztia da, eta

kalearen

maldak eta hustubideek bideratu eta jaso behar dute.

Ezki kaleko bizilagunek benetako uholdeak bizi izan dituzte auzoaren historiaren
hainbat unetan (eguneroko ogia izan gabe, tarteka-tarteka gertatu da). Eskarmentu hori
oinarri, nolabaiteko zuhurtziaz hartu dute berme teknikoz jantzita eman zaien arren
segurtasun gutxiagoko itxura duen sistema berria. Hori dela eta, ahalik eta ur-isurketa
biltzeko sistema gehien jartzearen egokitasuna azpimarratzen dute, orain dauden hustubide
eta xareten kopurua ez baitu nahikoa “ematen”.
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Bizilagunek (batez ere ura etxeetan sartzeko arriskua duten zenbaki bakoitien
aldekoek) babestuta sentitzeko moduko bide bakarra ikusten dute: zeharkako hustubidexaretak (hiruzpalau...) ipintzea kalean zehar, luzeagoa izan arren antzeko malda duen
Andre Maria Zuriaren plazan egin den antzera (zeharkako 10 xareta ipini dira plazaren
alderik alde).

Udalak zati batean onartu du bizilagunen nahia, baina soilik kalearen goialdean,
Kristo kalearekiko lotunean, kale horretako ur-isurkiak ezin dezan Ezki kalekoarekin bat
egin. Udalaren aburuz, kalearen goialdeko ur-bilketa hori nahikoa da Ezki kaleko hustesistemak kaleko isurkiak jasoko dituela bermatzeko.

2. Ezki kaleko zuhaitzak.
Bitxia da: Ezki kalea deitu arren, bide horretan ez dago ezki bakar bat ere. Aldiz, bi
ilara akazia dago kalean (akazia beltz, sasiakazia edo akazia robinia espeziekoak), batzuk
nahiko antzinakoak. Bizilagunek jakinarazi dutenez, zuhaitz horietako batzuk gogaikarri dira
bizilagunentzat; dela enborren lodiera handiagatik, egoera txarragatik edo erroen
sendotasun eta garapenagatik, espaloia mozten dute, kalea zikintzen duen erretxina darie,
erroak lorategi eta etxeetan sartzen dira.

Akazia robinia ohikoa da hiri-paisaian, gure hirian dezente daude.

Gasteizen landaretza ez da apaingarri huts; gure hirigintzaren eta ingurumenkalitatearen funtsezko osagaia da, eta beste hiri-elementu guztiak bezala, hiriaren jarduera
orokorrarekin koordinatu eta harmonizatu behar da. Horrela dago jasota Hirian Giza
Eskubideak Babesteko Gutunean, XIX. artikuluan:
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XIX. artikulua.- XIX. art. – HIRIGINTZA OREKATU ETA IRAUNKORRERAKO
ESKUBIDEA
1.

Herritarrek hirigintza garapen antolaturako eskubidea dute, habitataren, zerbitzu

publikoen, ekipamenduen, berdeguneen eta guztien erabilerarako egituren arteko harreman
orekatua ziurtatzera helburu duela.

Ezki kalearen kasuan, bere ezaugarriak eta akazia beltz edo robiniarenak baloratu
behar dira.

Aztertu dugun doktrina eta IGIren irizpide publikoa bat datoz akazia robinia erro
arriskutsuko espezie gisa hartzean; izan ere, horma eta harresiak suntsitzeko indarra dute,
espaloietako zoladurak, bideak, zimenduak, ubideak, putzu eta igerileku eta ur- eta gashodiak altxatzeko adinakoa. Horregatik, gutxieneko tartea utzita landatzen dira. Robinia
sasiakaziaren kasuan, eraikinetatik gutxienez 10 metrora landatzea gomendatzen da.

Alergiei dagokienez, akazia robinia alergia emaile gisa kontsideratzen da.

Gainera, robinia sasiakaziaren hostoak, haziak eta azala neurri batean tocxikoak
dira.

Alabaina akazia mota guztiak oso onuragarriak dira CO2 xurgatzeko gaitasunaren
aldetik; horrek azaltzen du motordun ibilgailuen trafiko handiko bideetan landatzeko
gomendioa, betiere eraikinetatik gutxieneko tarte batera.

Ezki kalea txiki/ertaina da tamainaz, zuhaitzak lorategi pribatuetatik metro eskasera
daude, eta etxebizitzetatik hiruzpalau metrora. Nagusiki oinezkoentzako kalea da, ez da
apenas motordun ibilgailurik ibiltzen bertan, bai aldiz ibiltari, haur, etab. ugari. Aintzat
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hartuta erro arriskutsuak dituela, haren polinizazioak alegia sor dezakeela, eta haren hosto,
azal eta fruituak toxikoak direla, robinia sasiakazia EZ dela kale hartarako zuhaitz egokia
pentsatzen dugu. Bestalde, zuzen-zuzenean ikusi dugu gaur egun dauden zuhaitzetatik
gutxienez sei txorkoetatik ateratzen dira, beren erroek espaloia inbaditu eta etxebizitzak
mehatxatzen dituzte. Hori guztia dela eta, uste dugu zuhaitz horiek kalerako egokiagoak
diren beste espezie batzuekin ordezkatu daitezkeela, hiri-ondare biologikoaren kalterik
gabe; aldaketa pixkanaka eta epe luzean egin daiteke.

134

2009-2010ko Oroit-Idazkia
3.- Oztopo arkitektonikoak zenbaki bakoitien aldeko etxebizitzetan.
Bizilagunek diote obra ostean 5 eta 14 zentimetro inguru handitu direla aldez aurretik
ere bakoitien aldeko etxebizitzen sarreran baziren oztopo arkitektonikoak. Udalak
ezinezkotzat jotzen du hainbeste handitzea, asko jota 3-4 zentimetroko hazkuntza onartzen
du. Udalak bakoitien aldeko etxebizitzetako irisgarritasuna hobetzeko lanak bere gain
hartuko duela eskaini du, baina banan-banan, aldez aurretik eskatzen dioten bizilagunei.

Gehiago edo gutxiago izan, oztopoen altuera handitu egin bada, horrek uholdeak
saihesten laguntzen du, eta etxebizitzak babesten ditu; alabaina, egia da baita okertu
egiten duela aurretiaz ere oso txarra zuten irisgarritasuna. Gure ustean, Udalaren
erantzuna (laguntza pertsonalizatuak emateko konpromisoa eskaintzea), egokia eta
orekatua da.

4. Kalearen argiztapena.
Bizilagunak kexu dira, kalearen argiztapen orokorra hobetu egin den arren, hala ere
ez baitiote nahiko irizten; izan ere, bizilagun askok ez dute beren etxebizitzetara sartzeko
argi egokirik.

Gure ustean, gai horri dagokionez Udalaren jokabidea guztiz akasgabea da. begi
bistakoa da kalearen argiztapena hobetu egin dela, bai erabiltzaileen ikuspegitik, baita argikutsaduraren murrizpenaren ikuspegitik; horren inguruan egin diren neurketak ez dute
zalantza-izpirik uzten. Udalak ez du bide publikoa baino hornitu behar argiteri publikoaren
bidez, ez gune pribatu eta bizilagunen lorategi, ate eta ataririk.

4- Udal kutxatilen zigilatzea eta zarata.
Bizilagunean aburuz udal kutxatilak ez daude ondo iltzatuta eta zarata egiten dute
ibilgailuren bat pasatzean; obra egin berria izanik, hori ez litzateke onargarria.
135

2009-2010ko Oroit-Idazkia
Guk ere uste dugu kutxatila ondo iltzatuta egion behar dutela, eta hori hiri osoan
aplikatzeko irizpide orokorra dela, ez soilik Ezki kalerako. Udalak –ezin bestela izan– bere
gain hartu du erreklamazio hori.

Horrenbestez,

Gure ustean ezki kalea zaharberritzeko obrak bide publikoko inbertsioa handia dira,
eta nabarmen hobetzen du kalearen egoera; hartara, Udalaren jarduera zuzena da, ez
soilik legezkotasunaren ikuspegitik, baita parte hartzearenetik ere. Komunikazio- eta
kontziliatze-bide ugari erabili ditu, bizilagunekin harremanetan jartzen saiatu da sarritan;
alabaina, oraindik desadostasunak daude hainbat gairen gainean.

Kontuan hartzekoa da Giza Eskubideak Babesteko Gutunaren XIX. artikuluaren
arabera, herritarren parte hartzea bide publikoaren kudeaketaren alorrean izan behar duela
bereziki sendoa:

XIX. art. 2. Herritarren parte hartzearekin, udal agintariak hiriko plangintzaz eta
kudeaketaz arduratuko dira, hirigintzaren eta ingurumenaren arteko oreka lortzeko.

Ez da, ez, kasualitate hutsa partaidetza-maila gorena den eskumenak besteren gain
uztearen formula hain zuzen ere alor horretako partidaren % 10ari aplikatu izatea. Begi
bistakoa da espazio publikoa urbanizatzeak pertsonen habitati eragiten diola, zuzen-zuzen
eta pertsonalki.

3. Ebazpena
Ikuspegi horretatik, beraz, gure GOMENDIOA da har dadila kontuen bizilagunen
asmoa, BI puntu hauetan:
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1.- Jar daitezela hustubide-xareta batzuk kalearen luzeran (hiruzpalau...) Andre
Maria Zuriaren plazan ipinitakoen berdinak edo antzekoak; hartara, inongo zalantzarik gabe
berma liteke Ezki kalean ez dela euri urengatiko uholderik ez ureztaketarik gertatuko, eta
zenbaki bakoitien aldean horrek sor ditzakeen kalteak saihestuko direla erabat.

2.- Ken daitezela txorloetatik irtenez zonalde pribatuak mehatxatzen dituzten akaziak,
eta horien ordez kalearen tipologiari hobeto egokitzen zaion espezieren baten aleak
ipintzea. Azken xedea litzateke pixkana eta epe luzean akaziak Ezki kalearen
ezaugarrietara hobeto egokitzen den beste zuhaitzen batekin ordezkatzea, betiere
Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren irizpide orokorrak jarraituz.

Eraikinen irisgarritasuna hobetzeko laguntzak Udalak hartu ditu bere gain, bai eta
kutxatilen estalkiak zigilatu eta finkatzeko lanak ere.

Azken hausnarketa bat egin nahi dugu: bizilagunen argudioen eta erreferentziazko
doktrinaren arabera, gomendio horiek zentzuzkoak dira, eta kostua hutsaren hurrena
delako aurrekontu osoaren barruan; bestalde, obra kalearen hobekuntza argia da zalantza
gabe, eta espero dugu horrela ikusi eta ulertuko dutela bizilagunek hemendik ez oso
urrutira.

EZ ZEN ONARTU GOMENDIOA.

Pasabiderako eskaera Guayaquil kalean (erreg. zk.: 1197/09)
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1.-Erreklamazioa
Herritar batek jakinarazi digu pasabiderako baimena eman diotela, baina gehienez
ere hamar hilabeteko eperan; horren gainean jarri dituen errekurtsoei ez du erantzunik jaso.

2.-Azterketa
Harremanetan jarri gara Bide Publikoko zinegotziarekin, eta hauxe jakinarazi digu,
eta guk herritarrari:
“Indarrean dagoen araudiari jarraiki pasabide baimena inolako baldintzarik gabe
emateko ebazpena sinatzeko dago. laster jasoko du ebazpenaren berri (hilabeteko epean
gutxi gorabehera (abuztuko oporraldi aaintzat hartuta))”

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Argiak Ibaiondon (erreg. zk.: 1207/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek jakinarazi digu bere kalea bi hilabetetik gora dagoela argirik gabe,
nahiz eta sarritan ipini dituen horren gaineko salaketak.

2.-Azterketa
Harremanetan jarri gara Bide Publikoko zerbitzuarekin, eta jakinarazi digutenez joan
dira egoera begiratzera; pizgailuaren programatzaileko matxura izan da arazoa, eta
dagoeneko konponduta dago. Hala jakinarazi genion herritarrari.
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3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Lanak Aretxabaletan (erreg. zk.: 1226/09)

1.-Erreklamazioa
Aretxabaletako auzokide batek esan digunez, lanak hasi zirenetik, bizi den tokian ez
dago oinezkoentzako sarbidea eta uholdeak egoteko arriskua dagoela uste du.

2.-Azterketa
Zonaldera bertaratu eta eragindako zerbitzuko arduradunekin bildu ginen egoera
azaltzeko. Adierazi digutenez, egoera hori konpontzen saiatzeko herritarrarekin hitz egingo
dute.

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

d)

Ezestea

Extremadura kaleko lonjetara sartzeko ibilgailuen sarbidea (erreg. zk.: 1189/09)
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1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek Aranbizkarra kalean, Extremadura kaleko x.aren aurrean dagoen
bere lonja batera ibilgailuz sartzeko bidea kendu diotela salatu du, berriki, plaza
oinezkoentzat jartzeko gauzatu diren lanen ondoren.

2.-Azterketa
Ikerketa lana egin eta zonaldera bertara joan ondoren (honekin batera argazkiak
daude), lonja ibilgailuentzako sarbiderik gabe gelditu dela egiaztatu dugu, baina Udalean
dauden datuen arabera, erabiltzaile horrek inoiz ez du
ahalbidetuko

zion

pasabide

baimena,

horren

izan ibilgailua lonjan sartzea

ezaugarriak

ez

baitatoz

arauak

xedatutakoarekin bat. Izatezko egoera ez da eskubide bihurtzen.

Azken finean, eta bestelako informaziorik ez dagoen bitartean, uste dugu Udalak
egoki betetzen dituela bere zereginak; beraz, ezin diegu errieta egin udal teknikariei, gure
ustez, zuzenbidearen araberakoa den jokabide batengatik.

3.-Ebazpena
EZESTEA

e)

Herritarrak berak itxia

Tranbia: ez dadila Alaba Jeneralaren kaletik igaro (erreg. zk.: 1219/09)

140

2009-2010ko Oroit-Idazkia
1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu zuen tranbiak Alaba Jeneralaren kaletik egiten duen bidea
ez dela ziurra. Sindikoaren esku hartzea eskatzen zuen, tranbia bertatik igaro ez dadin.

2.-Azterketa eta Ebazpena
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketan, aurretik Udalari bidalitako idazki bat
helaraziko zigula esan zigun, horretan lanean jarrai genezan. Baina denbora epe bat igaro
zelarik erabiltzailea gurekin berriro harremanetan jarri ez zenez, itxi egin genuen kasua.

f)

Idazki lagundua

Irisgarritasuna Alde Zaharrean (erreg. zk.: 1224/09)

1.-Erreklamazioa
xxxxxxxx elkarteak idazki bat lantzeko laguntza eskatu zigun, partaide diren lurralde
kontseiluaren osoko bilkuran Alde Zaharreko irisgarritasunarekin lotutako gai bat
aurkezteko.

2.-Azterketa eta Ebazpena
Idazkia landu genuen.

2.3.3.2
a)

Eraikuntzen Legezko Jaurbidea
Errefusatzea

Lanak Abetxukun (erreg. zk.: 1039/08)
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Aurreko oroit-idazkian ebatzi gabe geratu zen gaia dugu, eta honela ebatzi dugu:

1.-Erreklamazioa
Bere etxebizitzaren ondoko lursailean (Abetxukuko Pozaldea kalea) egindako lanek
eragin dizkioten kalteak eta enbarazuak salatu ditu herritar batek.

2.-Azterketa
Partikularren arteko gaia izanik (obra egin zuen enpresaren eta herritarraren artekoa)
gure eskumenetik kanpo dagoela eta ez dugula kexa onartzerik adierazi diogu; izan ere
hala baitio Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen araudiak:

26. artikulua.- Herritarren Defendatzaileak errefusatu egin ahalko ditu kexak honako
kasuetan:d) bere eskumen eremutik kanpo egotea.…

Dena dela, egokiena enpresarekin harremanetan jartzea dela eta egindako kalteak
konpontzen ez baditu, horiek bide zibiletik auzitaratu daitezkeela ohartaraz diezaiola
adierazi diogu herritarrari. Lurrari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen
211. artikuluarekin bat Udalak hirugarrenei kalterik egin gabe ematen dituenez baimenak,
ez da enpresak egindakoaren erantzule eta bere esku-hartze bakarra istilu egoeretan
(zaratak neurtzea, kalteak balioztatzea...) probak ematera mugatzen da.

3.-Ebazpena
EZESTEA
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b)

Bitarteko jarduera

Alde Zaharreko arrapalak jartzeak eragindako pitzadurak (erreg. zk.: 1137/09)

1.-Erreklamazioa
San Frantzisko kantoian arrapala mekanikoak jarri zirenetik bere etxearen fatxada
hondatuta dagoela salatu du erabiltzaile batek.

2.-Azterketa
Gai horren inguruan Gasteizko Udalak igorri digun txostena jakinarazi nahi dugu.
Hona hemen:
“2007ko azaroan jaso zen udal agentzia honetan aipatutako idazkia, eta honakoa
azaltzen dugu horrekin lotuta:
San Frantzisko Xabierkoaren kantoian egiten ari diren lanak bertan instalatzekoa den
arrapala mekanikoa bermatzeko zanga eta hormigoi armatuzko oinarria prestatzea dute
helburutzat; oro har hiriko biztanle guztien eta bereziki Erdi Aroko Hiriguneko bizilagunen
irisgarritasun eta mugikortasun baldintzak hobetzeko erabaki du Udalak hori jartzea.
Lanak baimendutako proiektu teknikoari jarraituz egiten ari dira —horiekin zerikusirik
ez duten gorabeherak direla kausa zertxobait atzeratu badira ere—, eta lan planean
zehaztutakoa betez.

Aurreikusitako prozedurak, teknologia eta makineria erabiltzen ari

dira, eta horiek zorupearen eta inguruko eraikinen ezaugarrietarako egokiak dira.
Enpresa esleipenduneko eta agentzia honetako teknikariek uztailaren amaieran egin
zituzten azken ikuskaritzetan ez zen arrisku zantzurik edo kalterik antzeman eraikin
horretan.
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Irailean, abuztuko oporren ondoren, berriro ekingo zaie lanei, eta egunero jarraituko
da lanak zein gertuko ingurua ikuskatzen; ezaugarri hauek dituen edozein lanek bezala,
inguruari eragiten dio ezinbestean, baina eragozpenak ahalik eta txikienak izatea espero
dugu.

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

b)

Orientabidea

Adinekoentzako egoitzarako lizentzia (erreg. zk.: 1094/08)

Aurreko oroit-idazkian ebatzi gabe geratu zen gaia dugu, eta honela ebatzi dugu:

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek Berlin ibilbidean adinekoentzako egoitza eraikitzeko eman ziren
lizentziez galdetu zuen.

2.-Azterketa
Agintaldi honetan eraikuntzaren aldeko txostena helarazi diogu erabiltzaileari, lana
lizentziekin bat datorrela egiazta dezan.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA
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Eraikitzeko lizentzia garajeetan (erreg. zk.: 1199/09)

1.-Erreklamazioa
xxxxxxxxxx kalean dauden garajeen jabeek hustubide-hodi bat kentzea eskatu dute;
hodia xxxxxxxxxx-k instalatu du, aurretiazko onespenik gabe, eta Udalaren baimenarekin.

2.-Azterketa
Hirigintza Sailarekin izandako bileren bitarrez, bide zibilerantz zuzendu ditzakegu.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Eraikitzeko lizentzia Manuel Iradier kalean (erreg. zk.: 1221/09)

1.-Erreklamazioa
Manuel Iradier kaleko xx zenbakiko bizilagun batek esan digunez, beste bizilagun
batek bere etxebizitzan eraikinaren egitura arriskuan jar dezaketen obrak egin dituen
susmoa dauka. Informazio eskatu digu, jakiteko zer eta nola egin dezakeen Udalak era
honetako auzien aurrean.

2.-Azterketa
Udalak etxebizitza hori ikustera joatea nahi badu, aurretiaz salaketa egin behar duela
jakinarazi diogu.
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3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Igogailua jartzea eta bizilagunek ez ordaintzea (erreg. zk.: 1297/10)
1.-Erreklamazioa
Herritar batzuk adierazi digutenez, jabeen komunitateak onetsitako proiektua bete
bada ere, bizilagunek igogailua jartzeak dakartzan gastuak ordaintzeari uko egiten diotela
uste dute.

2.-Azterketa
Jabetza Horizontalaren Legeak horren inguruan adierazten dituenak jakinarazi
genizkion.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Aretxabaletako orubea eta jabetza (erreg. zk.: 1275/10)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek Aretxabaletan duen orubeari eta ondokoari buruzko gomendio
batean eman ditugun datuak ez direla erabat zuzenak jakinarazi digu.
2.-Azterketa
Horren inguruko txostena eskatu dugu, eta Sailak gure gomendioa neurri batean
onartzearen alde egindako txostena jakinarazi diogu herritarrari. Erregistroan orubea bere
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izenean dagoenez, berea da, eta erreklamatu nahi izanez gero, Administrazio Batzarrak
Erregistroan egin beharko du.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

d)

Ofiziozko gomendioa

Prostituzio etxeak etxebizitzetan (erreg. zk.: 37/09)

1.-Erreklamazioa
2002an bertan, Sindikoak haren bideari ekin zionean, auzotarren kexak iristen hasi
ziren Gasteizko etxebizitzetan zein leku publikoetan prostituzio jarduerak eragiten zituen
arazoak direla eta.

Harez geroztik, asko dira auzokideen elkarteek eta auzotarrek, banaka, aurkeztu
dituzten salaketak, haiek bizi diren higiezinetako etxebizitzetan prostituzio jarduera
burutzearen ondorioz sortutako enbarazu, zarata, zikinkeria eta segurtasun-eza dela eta.

Ildo horretatik, kasu horiek guztiak, hogeita hamar bat, gutxi-gorabehera aztertu,
balioetsi eta horien jarraipena egin dugu; izan ere, udalaren eskumen esklusiboa ez bada
ere, udalaren nolabaiteko erantzuna merezi baitu.
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Udaltzaingoaren lankidetza eraginkorra izan dugu eta ikuskaritza lana39 egiteko
eskatzen genionean txosten xeheak ematen zizkigun, zeinetan etxebizitzetan jarduera hori
burutzen zela egiaztatzen baitzuen, are gehiago, ministerio fiskalari igorri dizkiogu
salaketak, proxenetismo delituaren zantzuengatik40. Salaketa horiek, zigor arloko bidea
amaitu ondoren, largetsi egin dira Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia-doktrinarekin bat
(adibidez, 2004ko azaroaren 29ko Auzitegi Gorenaren epaia), zeinaren joera baita
delitutzat ez hartzea, inork prostituziora behartzen duela era fede-emailean demostratua ez
badago. Epai horiek honakoa argudiatzen dute: “... apelatutako epaiaren egitate frogatuak
jasotzen dituen kontakizunean ez da inoiz esaten haren lokalean lan egiten zuten neskak
haien borondatearen kontra ari zirela lanean, edo, beste era batera esanda, beste pertsona
batek behartzen zituelako lan egiten zutela han; horretaz gain, beste datu eztabaidaezin
bat dago, klub horretan lan egiten eta ahozko epaiketan lekuko gisa agertu ziren ia neska
guztiek esan zuten akusatuak nahiko ondo jokatzen zuela haiekin eta lagundu ohi ziela,
behartuak egotearen inguruan, berriz, ez zuten ezer esan.” (2007ko ekainaren 1eko Las
Palmaseko Probintzia Auzitegiaren epai).

Sindikoak, 2005eko maiatzean, gai horren inguruko txosten orokorra eman zuen,
etxebizitza arruntetan funtzionatzen zuten prostituzio etxe horiek arazo konkretua eragiten
zutela ikusi zuelako, auzokideek eta herritarrek, oro har, kexa eta iritziak aurkezten
zituztelako, baita udal teknikariek, Udaltzaingoaren txostenek eta eremu horretan jardun
duten hainbat elkartek iradokitzen zutelako ere.

EGAILAN 2002 txostena eta Gizarterako elkartearen zein Emakunderen datuak
erreferentzia hartuta, Gasteizko arazo zehatza aztertu genuen gure txostenean, eta
arautzeko proposamenen bat edo beste egin genuen, Bartzelona edo Bilbo bezalako

39

“Gasteizko etxebizitzetan burutzen den prostituzio jardueraren egoerari buruzko txostenaren eranskina”, 2006ko uztailaren
26koa.
40
Ministerio Fiskalaren aurreko salaketak, proxenetismo zantzuak direla eta: 2008ko azaroaren 17a, 2008ko martxoaren 11n
zabaldua; 2009ko urtarrilaren 16a.
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hirietan egin direnen antzera. Onartu behar dugu araubide mota horren abantailak ez direla
ez argi ez nabariak, horregatik ez dugu proposamen hori onartua izateko haren alde lan
egingo, baztertu egin dugu eta.

Gaia berariazko erregulazioaren bidez arautzea arazo garrantzitsua bazuen eta badu
—onartu egin behar da—; izan ere, udal administrazioa eztabaida sakonaren aurrean
jartzen baitu, politika zein moralaren aldetik sakona den eztabaida41, hain zuzen, ez baita
erabat argitu ez iritzi publikoan42, ez feministen mugimenduaren barruan43, ez gure
inguruko herrialdeen zuzenbide konparatuan44 —arauzaleen eta aboliziozaleen artean—.

Dena

den,

prostituzioari

buruzko

balioespen

negatiboaren

gainean

nahiko

adostasuna BADA, eta ez bakarrik harekin lotzen ohi diren delitu-jarduerengatik, baizik eta
haren izaera beragatik, Nazio Batuen 1948ko Hitzarmenak horrela xedatzen du:

Aintzat harturik prostituzioa eta hari lotuta agertzen den gaitza, hots, prostituzioan
aritzeko pertsonen salerosketa bateraezinak direla pertsonen duintasun eta balioarekin,
gainera norbanakoen, familiaren eta komunitatearen ongizatea arriskuan jartzen dutela45,

41

http://www.ugt.es/comunicados/2006/mayo/compre18052006.pdf

42

http://www.unesco.org/courier/1998_12/sp/ethique/txt1.htm

43

http://prostitucion-visionobjetiva.blogspot.com/

44

http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
Pertsonen salerosketa eta beste baten prostituzioa ustiatzea larderiatzeko hitzarmena, Batzar Nagusiak 1949ko
abenduaren 2ko 317. ebazpenaren (IV) bidez bere egin zuena. Indarrean sartu zen eguna: 1951ko uztailaren 25a, 24
artikuluarekin bat.

45

149

2009-2010ko Oroit-Idazkia
Beraz, adinez nagusiak diren pertsonen artean, eta tartean indarkeriarik egon gabe,
burutzen denean zigorrik ezartzen ez zaion jardueraren aurrean gaude, baina edozein
modutan ARAUTU GABEA. Prostituzioaren estatus juridikoa tolerantzia soila dela esan
genezake. Hau da, zigortzea kaltegarri jotzen den jarduera da, baina pertsonen duintasuna
babesteari

begira

negatibotzat

hartzen

dena,

horregatik

legegileek

onartu

edo

normalizatzeko arautzeari uko egiten diote .

Arazoa honakoa da, nola jokatu ARAUTU GABEko jarduera honen aurrean
auzokideen legezko interesak urratzen dituenean?

Gure txostenak, gutxienez, interesa piztu zuen udalkideen aurrean, eta horren
ondorioz, Gasteizko Udaleko Berdintasun Zerbitzuaren ekimenez, Gasteizko udalerrian
prostituta ari diren emakumeen egoera aztertzeko lantalde bat osatu zen. Lan horren
emaitza, Arabako HIESaren aurkako batzordeak landutako

diagnosi-azterlana, 2006ko

abenduan argitaratu zen.

Jarduera nabarmen ari da goranzko bidean, horregatik, “arautu gabeko” prostituzio
etxe horien eragina jasaten duten auzokideen salaketek ere gora egin dute azken
hilabeteetan.

Gure hirian, etxebizitzetan burutzen den prostituzioa gutxien ikusten dena da,
zuhurrena, baina auzokideei begira arazoak sortzen dituen bakarra, eta gure ustez, udal
administrazioak arreta eskain diezaioke. Ondoren, udalak salaketa horiei eman ahal dien
erantzuna aztertuko dugu.
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2.-Azterketa eta Gomendioa
Etxebizitzetan ematen den prostituzioa berria ez bada ere, beste garai batean "casa
de citas" izenaz ezagutzen baitziren, hazkunde nabarmena izan du EAEan zein gure hirian.

Aipatu ditugun kasuetan, prostituzio jarduera bizitegirako erabilera duten eraikinetako
etxebizitzetan ematen da. Bezeroak bereganatzeko toki egunkarietako harreman atalean
argitaratzen dira iragarkiak. Mezu horietan, jarduera ekonomiko antolatua dela argi
geratzen ohi da, merkataritza izenak baitituzte eta iragarki garestien bidez esanbidezko
sexu zerbitzuak eskaintzen baitira —batzuetan, argazki zehatzekin—, gero bezeroak
telefonoz deitzen duenean etxebizitzara bidaltzen dute, batzuetan erdialdeko kaleetan —
Eduardo Dato, Foru, San Antonio— dagoen etxebizitzara, hain zuzen.

Auzokideen artean lekukotuz modalitatearen ezaugarri nagusietako bat zuhurtasuna
izatea lortzen da, enbarazua jasaten duten auzokideen kasua kenduta, zaila baita
etxebizitza horietan ematen den jarduera zein den ezagutzea. Horregatik, etxebizitzetan
ematen den prostituzioa OPAKU da, eta oso zaila da jakitea zenbat pertsona ari diren,
horien adina, legezko zein osasun egoera, zein egoeratan dauden, pertsonen kontrako
gehiegikeriak edo behartzeak ematen ari diren...46

Gure antolamendu juridikoan prostituzioagatiko zigorrik ez badago ere —adinez
nagusi diren pertsonen artean, eta tartean indarkeriarik gabe burutzen denean— ezin da
ukatu jendeari irekita dagoen jarduera dela, eta etxebizitzetarako higiezinean kokatua
egoteagatik KALTEGABEtzat jo behar dela, “bizileku partikularra bailitzan”, egitan ez baita
horrela.

46

Gasteizko udalerrian prostituta ari diren emakumeen egoeraren gaineko diagnosi-azterlana. 2006ko urria.
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Bestelako lokaletan ere prostituzio etxeak daude, pub, disko-bar edo saunetan, baina
administrazioaren kontrola burutu daiteke haietan, lokalen sailkapenagatik agintaritzaren
agenteak eta udalaren ikuskaritza zerbitzuak sar baitaitezke. Ez da gauza bera gertatzen
etxebizitzetan dauden prostituzio etxeekin, horiek EZKUTUKOAK dira, bizitokiaren
bortxaezintasunak babesten ditu eta.

Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren 2002ko azaroaren 20ko epaiaz
geroztik, prostituzioa jarduera ekonomikotzat har daiteke.

Ikuspuntu horretatik, udalak arautzeko eskumena duela uste dugu, ez prostituzio
jarduera bera arautzeko, baina bai, kasua denean, jarduera ekonomikoa den aldetik, haren
kokapena, bestelako erabileren kontra joan badaiteke, kasu honetan bizitegitarako eta
etxebizitzetarako erabileraren kontra.

Lizentzia beharrik ez duen jarduera bada ere, bizitegitarako erabilerarekin
bateragarria ez den jardueratzat jo daiteke eta jo behar da, eta horretarako nahikoa
litzateke udal administrazioak dagozkion hirigintza tresnen barruan hori horrela adieraztea.

Erabilera bateraezintzat jotzea ez da prostituzioa “arautzea”, eta ez dio inolako
legezkotasunik aitortzen —kontrakoa baizik—, besterik gabe, ageriko gertakizuna
egiaztatzen du: bizitegirako higiezinean dagoen etxebizitzan prostituzio etxea antolatzea,
jarduera ekonomikoa den aldetik eta, nolabait, jende asko hartuko duen lokala irekitzea den
aldetik, bateraezina da higiezin horretako erabilera bereizgarriarekin.

Zein eragin izango luke tratamendu horrek jarduera horretan?
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Prostituzioa lizentzia beharrik gabe burutzen den jarduera denez, printzipioz,
bateraezintasun adierazpen horrek ez dio inolako ondorio zuzena ekarriko administrazioari,
baina maizterrei alokairu kontratua bertan behera uzteko aukera emango die, baita
eragindako jabekideen elkargoei jarduteko aukera eman ere, Jabetza Horizontalaren
Legeko 7. artikuluak xedatzen duen erantzukizun-amaierari buruzko ekintzaren bidez; hori
guztia, jarduerak eragiten duen enbarazua frogatzeko prozesu konplexuan sartu behar izan
gabe, besterik gabe, udalaren hirigintza araudiarekin bat, ERABILERA BATERAEZINA dela
eta, ondorioz, legez kontrakoa egiaztatuz.

Gai honen inguruan hirian indarrean dagoen Hiri Antolakuntzarako Plangintza
Orokorrak bateragarritasun mugatua eta oso baldintzatua ezartzen du, etxebizitzetan
dauden prostituzio etxeen kasuan betetzen ez dena:
“3.- Erabilera bereizgarriarekiko bateragarritasunerako baldintzak
…/…
5. baldintza: Solairuko oinplanoan baimentzen da betiere titularraren behin betiko
bizitoki iraunkorrarekin zerikusia badu, luze-zabal osoaren erdia baino gehiago betetzen ez
badu eta, gehienez, 75 m2 baditu. Hezkuntza erabilerarako hizkuntza, oposaketa,
helduentzako irakaskuntza bereziak edo antzekoetarako

akademiak baino ez dira

onartzen, betiere luze-zabalaren muga errespetatzen bada.”

Gure gomendioa hausnarketa apal baten ondorioa da: Prostituzio etxea, horrek
berarekin dakarrena kontuan izanik, ezin da de facto bateragarritzat jo, solairuko
oinplanoan, hezkuntza, osasun eta lanbide jarduerek bateragarritasun muga zorrotzak bete
behar dituzten bitartean. Prostituzio etxearen jarduera erabilera bateragarritzat jotzea ez da
onartu behar.

Europako jurisprudentziak jarduera ekonomiko gisa sailkatu du, eta pertsonen
salerosketaren kontrako borrokan nazioarte mailak hartutako konpromisoekin bat,
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administrazioaren aldetik nolabaiteko zaintza beharko lukeen jarduera da, balizko
proxenetismo, pertsonen salerosketa edo derrigortzeak ekidite aldera, horregatik ez da
logikoa ezta arrazoizkoa ere, egoitzaren bortxaezintasunak babestua gelditzea, eta gainera,
erabateko askatasunaren mesedea izatea, erabat kalte gabea bailitzan.

Prostituzioaren jardueraz ari garenean erabilera bateragarritasuna aintzat ez hartzea
eta hari erabateko askatasuna ematea, arautu gabe utziz, praktikan, etxebizitzetan
burutzen den prostituzio jarduera SUSTATZEA da, hezkuntza eta osasun arloko jarduerek
bete beharreko baldintzak askoz estuagoak baitira.

Gure GOMENDIOA da etxebizitzetan dauden prostituzio etxeetarako ERABILERA
BATERAEZINTASUNAren inguruko hirigintza aurreikuspena martxan jartzea.

2006ko uztailean guk egindako GASTEIZKO ETXEBIZITZETAN BURUTZEN DEN
PROSTITUZIO JARDUERAREN EGOERARI BURUZKO TXOSTENAREN ERANSKINA
garatzeko eta ZUZENTZEKO, honakoa da gure GOMENDIOA:

Hiriko hirigintza tresnen barruan (HAPO) solairuetako oinplanoan jarritako prostituzio
etxeek

etxebizitzetarako

ERABILERA

BEREIZGARRIEKIKO

duten

BATERAEZINTASUNAri buruzko aipamena egitea.

Prostituzio etxeei baino ez zaie aplikatuko aurreikuspen hori, hau da, prostituzio
jarduera era antolatuan eta jarduera ekonomiko gisa burutzen den etxebizitzei.
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Bateraezintasuna aitortzea baino ez da, planteatu diren kasuen errealitatearekin
ados dagoena eta jabekideen erkidegokoei Jabetza Horizontalaren Legeko 7. artikuluak
dioena baliatzea ahalbidetzen diena, jarduera ez zilegiagatik.

Hori da gure proposamena, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren
ildotik eta bertan aurreikusitako eraginarekin.

GOMENDIO EZ ONARTUA

e)

Ezestea

Lursailak ixtea (erreg. zk.: 1148/09)
1.-Erreklamazioa
Herritar bat etorri da, eta salaketa bat planteatu, bere ustean ez delako bidezkoa
hertsatze isunak, eta gero baita bere lursailak ixteko agindua jasotzea berari, eta bere
bizilagunei ez.

2.-Azterketa
Bertaratu egin gara, eta lursailen egoerei erreparatu diegu. Behin erreferentziazko
araudia aztertu ondoren, herritarrari esan diogu gai horietan Administrazioak nolabaiteko
ahalmen diskrezionala duela, eta horrek erabakiak bere kasa hartzeko aukera ematen dio
hein batean, HAPOk ezin duelako den-dena, goitik behera, aurreikusi.

HAPOren 3.02.23 artuikuluan artikuluan hauxe esaten da:
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“2. Jardueren ezaugarriak.
Lur Legearen Plangintza Araudiko 98. artikuluak ezarritakoa betez, lur hiritarrean eta
hiritargaian nahiz hiritarrezinean ezarri beharreko edozein elementu kokatuta dagoen
ingurura egokitu behar da. Udal zerbitzu teknikoen zeregina izango da epigrafe honetan
araututako elementuek paisaiaren harmonia eta ikuspegia alda ez dezaten ziurtatzea.
Helburu horrekin, baimena eskatzen dutenei gaur egungo egoeraren argazkiak eta
baimenaren helburu diren elementu osagarrien konposizioa aurkezteko eskatu ahal izango
diete, hala, proposatutako ezaugarriak egokienak diren ala ez ebaluatzeko eta, egokienak
ez balira, paisaia errealera nahiz hiriko paisaiara hobeto egokitzeko neurriak proposatzeko

Kasu horretan, Administrazioak bere erabakia hartzen du (eskatu ahal izango diete,
dio HAPOk), jorratu behar dituen gaien konplexutasuna eta aniztasuna aintzat hartuta, eta
egoera jakinaren harira bidezkoen jo duen irizpidea erabiliz, baina, jakina, Arauak
ezarritako irizpide orokorrak beteaz.




Kasu honetan, eta esandakoa kontuan hartuta, Udalaren jardunbidea indarren
dagoen legea errespetatu duela deritzogu; alabaina, hiriaren inguru honetan aurrerantzean
egingo diren jardueren gaineko informazioa bilduko dugu.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Lonja batean zolata konpontzea (erreg. zk.: 1185/09)
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1.-Erreklamazioa
Auzotar batzuek helarazitako kexaren arabera, Udalak berak edo Manuel Diaz de
Arkaia kaleko XXXX.ean dagoen lonjako jabeak lokal horren asentua konpontzeko lana har
dezaten eskatzen dute.
2.-Azterketa
Auzotarrekin izandako elkarrizketan adierazi diegun bezala Jabetza Horizontala
eraikia dagoen higiezinaren gaineko benetako eskubidea da (pertsona eta gauza baten
artean ezarritako eskubidea, hain zuzen, eta pertsonen artean ezartzen diren eskubide
pertsonalak beste aldean daude), sektore baten gaineko eskubide esklusiboa eta beste
batzuen gaineko eskubide komuna bere barruan hartzen dituena.

Jabetza horizontalaren benetako eskubidearen titularrak erabateko jabaria du,
esklusiboa, zati pribatiboaren gainean, hots, gauzarekin nahi duena egin dezake; legearen
1. artikuluak honela definitzen du hori (apirilaren 6ko 8/1999 Legeak aldatutako uztailaren
21eko 49/1960 Legea, Jabetza Horizontalarena): “eraikin baten etxebizitzak, lokalak edo
independente aprobetxatu daitezkeen horien zatiak, eraikinaren elementu komunera edo
bide publikora berezko irteera dutelako, jabetza banandua izan ahalko dira”. Baina horretaz
gain, lurrak osatzen duen zati komunaren gaineko zein erabilera konpartitua duten edo
eraikinaren segurtasuna mantentzeko ezinbestekoak diren gauzen gaineko jabekidetasun
eskubidearen titularra izango da. Ondoren, gauza horiek zerrendatzen ditu artikuluak: “...
eraikinaren elementu komunen gaineko jabekidetasunaren eskubidea dakar berarekin, hain
zuzen, erabilera egoki eta aproposerako beharrezko direnak, adibidez, lurra, hegalak,
zimenduak, estalkiak; egiturazko elementuak, besteak beste, zutabeak, habeak, forjatuak
eta karga-hormak; fatxadak, kanpoaldeko estaldurekin, hots, terraza, balkoi eta leihoekin...”
Bai sektore pribatiboaren gaineko jabariak, bai zati komunaren gaineko jabekidetzak
higiezinaren jabeari eskubide eta betebehar partikularrak ekarriko dizkio, hain zuzen, lege
honen artikuluetan jasotakoak.
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Horrenbestez, 9.1. artikuluko e) letrak dioenez jabe bakoitzak higiezinari, haren
zerbitzuei eta banakatu ezin diren zama zein ardurei behar bezala eusteko egin behar diren
gastuetan parte hartuko du, tituluan jasotako parte-hartze kuotaren edo berariaz
ezarritakoaren arabera.

Beraz, auzotar horiek jabekide direnez gero, aurreko aldea Manuel Diaz de Arkaia
kalera duen lonjaren zolataren asentamendua konpontzeko gastuak ordaintzen parte hartu
behar dute. Zorupea trinkotzeko eskatu die Gasteizko Udalak (gaia: 2008/RJEOEXXXXX)

Udalaren esku dauden txostenek diotenarekin bat, jabekideen erkidegoak, zolataren
jabe den aldetik, ez du eraikina segurtasunez mantentzeko betebeharra bete eta horregatik
udal administrazioak, eskubide horren bermatzailea denez, konponketa egin dezan eskatu
dio, eta erkidegoari egotzi behar zaizkion konponketa lanak zeintzuk diren ezarri ditu;
ekainaren 30eko Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen 199.1. artikuluan daude
jasota segurtasun baldintza horiek.

Sindikoaren esku jarri diren agiriak oinarri hartuta, Udalak zuzen jokatu duela esan
dezakegu.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Akatsak Abetxukuko txoko baten lizentzian (erreg. zk.: 1176 eta 1183/09)
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1.-Erreklamazioa
Herritar bat etorri da gure bulegora kultur eta jolas elkarte baten izenean, eta salatu
du Gasteizko Udalak bere babestuari tratu baztertzailea ematen diola xxxxxxxxx jaunaren
aurrean.

2.-Azterketa
Ingurumen Sailaren 2009ko ekainaren 25eko idazki baten berri eman diogu, alegia,
zabaltzeko lizentzia ukatzeko Dekretuari egin zion berraztertze errekurtsoari Sailaren
erantzuna. Errekurtso horrek bulego honetan egindako zenbait eskakizun jaso zituen, eta
ebazpenak erantzun. Honakoak:

a/ Zabaltzeko lizentziaren eskakizuna, ondoko lokalean etxebizitza ez izatera
baldintzatua.
b/ Lokalaren neurketa akustiko berria.
c/ Prozeduran parte hartuko duten agintarien eta langileen identifikazioa.

Erreferentziazko

idazkia

aztertu

dugu

eta,

Administrazioarekiko

auzietarako

jurisdikzioaren aurreko iraganean izan zitezkeen balizko akats administratiboak gorabehera
(hain prozesu luze eta konplexua erruz), gaur egun Udal administrazioa zuzenbidearen
arabera ari da jokatzen; hartara, aipatutako ebazpena irmoa da, eta agortu egiten du
administrazio bidea.

Beste hauek ere eskatu dizkigu:
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a/ xxxx andere arkitektoak dagoeneko zenbait urte egindako kontsultari (xxxx
jaunaren etxebizitzari eragin gabe bere bezeroaren lokalaren erabilerak berbanatzeari
buruzko) erantzun diezaioan eskatzea Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuari.
b/ xxxx jaunaren etxebizitza lehenengoz okupatzeko baimena eman aurreko
bisitaldia eta ikuskaritzaren berri ematea, eta Sindikoa bera ere bisitaldian bertan izatea.
c/ Udalari gomendatzea bezeroaren lokala ez dezala itxi harik eta xxx/09 epaia irmoa
den arte, errekurtsoa egiteko asmoa baitauka.
d/ Auziari irtenbide negoziatua aurkitzea.
e/ irekitzeko baimena lortzeko eskaerari buruzko (lokalean etxebizitzarik ez
egotearen baldintzapean) xxx3666 prozeduraren ebazpen administratiboaren kopia. Baita
xxxx jaunak kopia hori eman zigun eguneko data ere.
f/ gatazka honen gainean Sindikoaren bulegoan dagoen dosier osoaren kopia.

Eta hauxe adierazi diogu:

a/ BERARIAZ ETA BETI ERANTZUTEKO behar formala gogoratuko diogu
Administrazioari, baina hark idatziz kontsulta hau eskatzen zigun dokumentazioa
eskuratuko baligu, auziari buruzko gomendioa eman ahal genezake.
b/ Ikuskaritza-bisitaldian bertan izateko aukera planteatu zigunerako bisitaldia egina
zela jakinarazi genion lehenagotik; beraz, ezin izan gara bertan egon.
c/ Era horretako gomendioak (zeharka hirugarrenei eskubideak aitortzen dizkien
administrazio egintza jakin bat etetearen aldekoak) muzin egiten dio administrazio egintzak
bete behar izateko printzipioari (gauzagarritasun printzipioa), eta zuhurtasunezko neurri
gisa indargabetzeari buruzko jurisprudentziaren arabera, soilik bi kasutan justifikatu daiteke,
eta salbuespen gisa: errekurtsoaren fumes bonis iuris delakoaren aurrean (ezin izan dugu
halakorik agertzen den edo ez), eta errekurtsoa jarritako egintza indargabetzean
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gauzatzearen eraginak konponezinak direnean (une honetan ezin dugu egiaztatu halakorik
egiazki gertatu denik).
d/ Auzi honetan irtenbide negoziatua bideratu liteke soilik inplikatutako alde guztiek
eskatuko baligukete, edo bere gain hartuko balukete, eta ez guk dakigula ez da halakorik
gertatu.
e/ Esana diogu aurretiaz jasotako dokumentazioaren jatorria, alegia, bulego honek
zegokion udal zerbitzuari egin zion txosten eskari bat
f/ xxxx jaunari dagokionez, Sindikoaren bulegoak ez du inolako gomendiorik ez
ebazpenik eman eta, beraz, ezta dosierrik sortu ere. Gure zeregina hirigintza sailarekin
bitartekari-lana egitera eta bizilaguna Udalarekiko harremanetan laguntzera mugatu da.
Bulego honetan auzi honen inguruan dugun dokumentazioa bizilagunak informazio asmoz
utzitako kopiak dira. Edonola ere, bizilagunek aurkeztutako kexu-dosierrak isilpekoak dira,
Datu Pertsonalak babesteari buruzko Legeak babestuak, eta, edozein modutan ere,
hirugarrenen interesei dagokienez, Udal Administrazioak administrazio-dosierrean dituen
jatorrizko administrazio dosierren kopiak baino ez dira. 30/1992 legearen arabera,
dokumentazioa hori eskuratu ahal izango du, baldin eta alde interesatu kontsideratzen
badute.

Azkenik, kasua gure eskumenetatik kanpo geratzen dela jakinarazi diogu, ezin
dugularik eskatutakoa onartu, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 26. e)
artikuluak hauxe baitio:

“26. Art. …/…
e) Epaitegietan edo Justizia Auzitegietan dauden gaiak direnean”.

3.-Ebazpena
EZESTEA
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Baimenik gabeko solairuarteko etxebizitza (erreg. zk.: 1201/09)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu duenez, bere etxebizitzagatiko zergak ordaintzen ditu, baina
Udalak ez dio etxebizitza baimena, etxebizitza gisa, eman nahi.

2.-Azterketa
Dagokion sailarekin izandako hainbat bileratan jakinarazi zigutenez, solairuarteko
horrek ez du etxebizitzarako baimena eta haren ezaugarriengatik ez zaio emango, egun
duen erabilera mantendu egingo dela. Hala jakinarazi genion herritarrari.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Handitzeko obrak ondoko etxebizitzan (erreg. zk.: 1248/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek orientazioa eskatu du bere auzokidea (Bizkaia kalea) udal araudia
bete gabe egiten ari den obraren inguruan.
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2.-Azterketa
Herritarrak

adierazi

digunez

"bere

auzokideak

etxebizitza

—herritarraren

etxebizitzaren mugakidea— handitzeko obra egin du dagokion udan lizentzia eskatu gabe,
inguru horretako homogeneotasun arkitektonikoa zaindu eta mugakideen arteko tarteak
gorde gabe”

Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuko arduradunekin, 2009/12/18an,
izandako bileran adierazi zigutenaren berri eman genion, hain zuzen ere, auzokideari eskatu
egin zitzaiola 2008/04/11n emandako udal lizentziarekin bat ez zetorren obra legalizatzeko,
eta behin lizentzia horri egokitu eta zegozkion tasak ordaindu ondoren, 2009/09/23an, lehen
erabilerarako lizentzia eman zitzaiola; hori ez zen egin modu arbitrarioan edo berezian,
Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuak horrela egiteko legezko baldintza guztiak
betetzen zirela uste zuelako baizik.

Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorrak —07 Ordenantza: Lorategi Hiria Mistoa—
ez du eremu hori babestu beharrekotzat jotzen, arkitekturaren edo eraikuntzaren
ikuspuntutik. Besterik gabe, gutxieneko atzeraguneekiko lursaila betetzeko baldintzak
aipatzen ditu haren 6.07.04 artikuluan, lursailaren mugatik eraikuntza berria egin, eraikin
bera berriro eraiki edo zabaldu nahi denean, hain zuzen..

Gainera, herritarrak ongi dakienez, berak izenpetutako akordioa (2007/10/30) dago
administrazio dosierrean, non eraikuntzarekin ados dagoela adierazten den (erantsitako 2.
agiria). Dena den, mugakideen arteko tarte eta bistak Kode Zibilean ezarritakoak dira,
beraz, partikularren arteko arazo zibila da, eta alderdien arteko desadostasuna egonez
gero, Auzitegi Zibiletan konpondu beharrekoak.
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3.-Ebazpena
Aurreko guztia aintzat harturik administrazioaren jardunbidea zuzena izan dela esan
behar dugu, bai legeari, bai jardunbide egokiei dagokienez,

eta kasu honetan aldeko

ebazpenik ezin dugula eman jakinarazten dizugu.

Harresia Amaritan (erreg. zk.: 1142/09)

1.-Erreklamazioa
Amaritan ordenamenduz kanpo harresi bat jarri izana salatu du herritar batek.

2.-Azterketa
Horren inguruko txostena eskatu dugu eta EEJak atzera bota duenez, horrela
jakinarazi diogu herritarrari.

3.-Ebazpena
EZESTEA

f)

Idazki lagundua

Itoginen konponketa zainpeko apartamentuetan (erreg. zk.: 1211/09)

1.-Erreklamazioa
Maizter bat etorri da gure bulegora, eta jakinarazi digu alokairuan hartu duen
zainpeko apartamentuaren errentatzaileak ez dizkiola itoginak konpontzen.
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2.-Azterketa
Elkarrizketa izan dugu herritarrarekin, eta azaldu diogu era horretako erreklamazioak
idatziz egin behar direla. Laguntza eskatu digu errentatzaileari egin nahi dion erreklamazioa
idazteko.

3.-Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.

g)

Bideratzea

Tranbia eta lanak etxebizitzan (erreg. zk.: 1229/09)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile bat kexu agertu da bulegoan, haren eraikina birgaitzeko jarri behar dituen
aldamioak jartzeko Tranbiaren enpresa kudeatzaileak betearazi nahi dizkion baldintzak
direla eta.

2.-Azterketa eta Ebazpena
Arartekoari helarazi diogu haren eskumenen barrukoa dela uste dugulako.

Udal Sindikoak, haren araudiak xedatutakoarekin bat, Arartekori lagundu behar dio
honela:
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43. artikulua.- Herritarren Defendatzailea edo Sindikoa lankidetza estuan arituko da
Herri Defendatzailearekin eta Arartekoarekin, Erakunde horiekin izan beharreko lankidetza
eta koordinazioa modu egokian garatu eta zehaztu ahal izateko.
……
45. art.- Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak, jaso duen kexa Gasteizko
Udaleko organoen jardueratik kanpo geratzen dela, eta, ondorioz, bere eskumenen barruan
ez dagoela uste baldin badu, Herri Defendatzaileari edo Arartekoari jakinarazi beharko dio.
Horren berri eman beharko dio kexa aurkeztu duenari.

Eusko Jaurlaritzaren eskumenak eragiten dituen kexa bat helarazi zaigu, eta
ondorioz, Arartekoari dagokio haren berri izatea, hori dela eta, Sindikoaren Araudiarekin bat
kexa eta harekin batera dauden agiriak (hasierako eskaeraren testuaren kopia) igortzen
dizkiogu.

2.3.3.3
a)

Nekazaritza eremua
Gomendioa

Lursailak birsailkatzea (erreg. zk.: 1122/09)

Aurreko oroit-idazkian ebatzi gabe geratu zen gaia dugu, eta honela ebatzi dugu:

1.-Erreklamazioa
Arangiz, Aztegieta eta Uribarri Dibiña menpeko toki erakundeetako bizilagunen talde
batek hainbat gertakari azaldu eta kexa egin digute. Adierazi digutenez, 2008ko
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abenduaren 31n “Vitoria autoriza 339 casas en 16 pueblos de su municipio” izenburuko
artikulua argitaratu zen prentsan. Artikulu horretan jakinarazten zenez, Arangiz, Aztegieta
eta Uribarri Dibiña ZERO hazkundea izatera pasatzen ziren, hau da Hiri Antolakuntzarako
Plangintza Orokorrean aurreikusitako etxeak (7, 23, eta 20, hurrenez hurren) bertan behera
geratzen ziren Abiazio Zibilak hala esan zuelako.

ACOVI-Gasteizko udalerriko kontzejuen elkarteak albiste horren inguruko informazio
eskatu zion udalari administrazio batzarrei jakinarazteko. Gasteizko udalerriko kontzejuen
elkarteak 2008ko abenduaren 11n egitekoa zen informazio-bilerarako deia egin zien
administrazio batzarrei. Bilera horretan hirigintzako zinegotzi Juan Carlos Alonso jauna,
nekazaritza eremuko zinegotzi Peio Lopez de Munain jauna eta hirigintzako hainbat
teknikari izan ziren, eta hirigintza erabaki hori hartzearen oinarri izan zen Abiazio Zibilaren
txostena aurkeztu zuten.

Eragindako administrazio batzarrek adierazi zutenez, beraien ustez ez zen bidezkoa
2004tik hona Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kontribuzioa hiri ondasun gisa
ordaindu izana, baldin eta Abiazio Zibilaren txostenaren arabera ezinezkoa zen bertan
eraikitzea, eta ondorioz hirigintza lizentziak ematerik ez bazen.

Abiazio Zibilaren txosten hori 2003ko uztailaren 22an jaso zuen Vitoria-Gasteizko
Udalak.

Udalak Abiazio Zibilaren txostena jaso zuenean jakin zuen Forondako aireportuak hiri
kalifikazioari eragingo ziola, eta ondorioz, herritarren ustez, une horretatik aurrera ingurune
horretako herritarrei ez zien Ondasun Higiezinen hiri zerga kobratu behar, hori baita
administrazio onaren jarraibidea. Herritarrek Nekazaritza Eremuko zinegotziari azaldu
zioten erreklamazioa eta honek gaiaz arduratuko zela adierazi zuen.
Harrez gero herritarrek ez dute erantzunik jaso.
167

2009-2010ko Oroit-Idazkia

2.-Azterketa
Kasu honek bi alderdi ezberdin ditu. Batetik “ius variandi”, hau da, interes orokorra
kontuan hartuta, administrazioak hirigintza planak aldatzeko duen eskubidea, nahiz eta
aldaketa

horiek

aprobetxamendu

pribatuetan

eragina

izan

dezaketen.

Bestetik

“administrazio egokirako eskubidea” delakoa dugu. Horren arabera, aginte publikoek
zuzenbidearekin bat etorriz erabakitzea administratuen eskubidea izateaz gain, erabaki hori
“egokiena47” izatea espero dezakete.

Oinarrizko Eskubideen Europako gutunak 142. artikuluan aldarrikatutako eskubidea
da Administrazio egokia izatea, eta Batasuneko erakunde eta organoei egiten die
erreferentzia zuzena; horretaz gain, eskubideak duen indar zabaltzaileak estatu kideetan
ere aplikatzea dakar48.

47

El Dret a una bona administració.
www.sindicadegreuges@bcn.cat

Sindicatura

de

Greuges

de

Barcelona.

2007.

Cfre

48 1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos
imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
2. Este derecho incluye en particular:
. el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual
que le afecte desfavorablemente,
. el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses
legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial,
. la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.
3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados por sus
instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales
comunes a los Derechos de los Estados miembros.-
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Abiazio Zibilaren txostenean jasotakoarekin bat, Forondako aireportuak berekin
dakarren hirigintza arloko aldaketak kalte egingo dio erreklamazio egileen lur sailen balioari.
Baina, hala ere, erreklamazio egileak ez dira horretaz kexu. Erreklamazio -egileek onartu
egiten dute Udalak gai honetan izan duen “ius variandi", hau da, hiri lurra zena landa lur
bihurtzea. Beraien kexa bestelakoa da: Udalak Forondako aireportuak inguruko lurren
sailkapenean eragingo zuela jakin zuen unean bertan zerga-aldaketa horri ekin behar ziola
adierazten dute, hartara lur horrengatik ordaindu beharreko zerga landa-lurrena izan zedin,
hau da, benetan zuen sailkapenari zegokiona.

Honek zuzena dirudi, eta aipatutako

administrazio batzarretako lur sail kaltetuengatik 2004an bideratutako Ondasun Higiezinen
gaineko zergen aldea itzultzea baino ez dakar berekin.

Horrenbestez,

3.-Ebazpena
Administrazio

egokiaren

eskubideari

jarraiki,

eta

sindikoaren

araudian

xedatutakoarekin bat, erreklamazio egileek 2004tik ordaindutakoari ez zegokion aldea
itzultzeko eskabidea onartzeko GOMENDIOA egiten dugu, hau da, udalak aipatutako lur
sail horien hiri-lur sailkapena mantentzea ezinezkoa zela jakin zuen unetik hona gaizki
ordaindutakoa itzultzeko.

GOMENDIO ONARTUA

b)

Orientabidea

Lursailera ezin sartu (erreg. zk.: 1131/09)
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1.-Erreklamazioa
Herritar batek jakinarazi digu Gamarran jabegoan duen lursailera traktorez sartu
ezinik gabe geratu dela, inguru hartan Udalak urbanizatze lanak egitearen ondorioz.

2.-Azterketa
Lursailera joan gara, hura ikuskatzera, eta herritarraren egungo egoera baloratu
ondoren, Udalari lursaila saltzeko eskaintza egin diezaiola proposatu diogu, interesgarria
izan dakiokeelakoan.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

2.3.3.4
a)

Zuzendaritza
Gomendioa

Manuel Iradier kaleko 68 zenbakiaren irisgarritasuna (erreg. zk.: 1120/09)

1.-Erreklamazioa
Dosier hau nahikoa antzinakoa da bulego honetan. Manuel Iradier kaleko 68
zenbakiko bizilagunen ordezkari batek salatu zigun Jose Erbina kalean RENFEko
etxebizitzak egin zirenean eraikina guztiz itxita utzi zutela etxadiaren patioan, isolatuta,
Manuel Iradier kalearekiko komunikazio bakarra bide-zor bat zela, eta horrek arazo larria
sortze ziela, alegia, suhiltzaileen ibilgailuak ezin direla bertara iritsi, ezin dela
salbamenduzko eskailerarik paratu ere.
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Bere garaian begitandu zitzaigun Udal administrazioak ezin ziola muzin egin gai
horretan zegokion erantzukizun objektiboari. Eta, eragindako kaltea aintzat hartuta,
gomendioa eman genuen 2005eko otsailaren 1ean, adieraziz ordaina eraikin kaltetua
erabat hertsatzea baimendu zuen planifikazio urbanistikoaren okerrez galarazitako
ebakuazio bideari alternatibak bilatzera jo behar lukeela.

Egiaz larrialditako ibilgailuei iristea galaraziko balitzaie (baina egiaztatu egin beharko
litzateke), eta ez balego bestelako alternatibarik, ondarearen gaineko erantzukizunaren
kasu baten aurrean geundeke, berariazko txosten bat eskatuko lukeena.

2.-Azterketa
Bizilagun kaltetuak gugana etorri dira berriro orain gutxi, eta salatu dute segurtasunik
gabeko egoerak bere horretan jarraitzen duela, behar zenean ez zelako arazoa
konpontzeko neurririk hartu.

Hori dela eta, txostena eskatu genion Herritarren Segurtasunaren Sailari, eta 2009ko
maiatzaren 21ean idatzi ziguten, honako neurri alternatiboak proposatuz:

* “...2.-segurtasuneko neurri alternatiboak bi irtenbidetatik etor litezke:
a) Fatxada bidezko ebakuaziorako bideak bilatzea
b) Eraikinaren barne-autobabesa hobetzea

irtenbidearen bidetik, honako alternatibak daude:
- Larrialdiko kanpo-eskailera ipintzea 3., 4. eta 5. solairuetarako.
- Kanpo-plataforma bat ipintzea, suhiltzaileek erabiltzeko moduan.
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- Etxebizitza bakoitzean jaitsigailu automatikoa ipintzea. (…)”.

Gai horretan eskumenak dituzten zerbitzuek azaldutakoaren arabera, eraikina erabat
inguratzeak ez du galarazten suhiltzaileak eta beren ekipoak (hodiak...) bertara iristea;
gainera, ez du galarazten ezta 3., 4. eta 5. solairuetan salbamenduzko sistema
alternatiboak ipintzea. Bidebatez esanda, eraikina antolamendutik kanpo dago.

3.-Ebazpena
Hauxe GOMENDATZEN DUGU, gure araudian jasotakoarekin bat etorriz:

1.- Eraikina erabat hertsitu aurretik larrialditarako ibilgailuak benetan bertaraino
iristea ba al zuten aztertzea. garrantzitsua da xehetasun hori zehaztea. Ez da nahikoa
oztopo egiten duten eraikinik ez zegoela egiaztatzea; gainera, suhiltzaileen kamioiek han
ibiltzerik ba ote zuten zehaztu behar da. Horretarako, Udalak Renfe BIPB etxeak egin
aurretik zerutik eginiko argazkiak ekarri beharko ditu; horien bitartez jakin ahal izango da
eraikinari galarazi egin ote zitzaion goiko solairuetarako salbamenduzko eskaileradun
ibilgailu astunak bertaraino iristeko aukera.

2.- Eskatzaileei Su itzaltze zerbitzuak planteatutako alternatibaren bat(zuk)
eskaintzea.

Piboteak Ural-Mendi kalean (erreg. zk.: 1156/09)
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1.-Erreklamazioa
Herritar batek jo du gure bulegora Kexaako Gazteluaren kaleko, Gaztelako ateko (48.
zenbakiaren inguruan) eta Ural-Mendi kaleko auzotarrak jasaten ari diren egoeraren berri
emateko. Adierazi digunez “Bide Publikoen Zerbitzuak emandako 1999/04/15eko txostenari
jarraiki

(1

zenbakiko

eranskina),

Ural-Mendi

kalean

pibotea

jarri

zuen

udalak

oinezkoentzako eremu horretara ibilgailuak sar zitezen ekiditeko asmoz; baina, kale txiki
horretako beste sarreran ez dago piboterik eta ibilgailu asko hortik sartzen da, nahiz
irteerarik ez egon, horrela etengabeko trabatzea eragiten dutela. Udaltzaingoak gai horrekin
lotutako zeregina burutzen badu ere, ez da nahikoa asmoa kentzeko.”

2.-Azterketa
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta gai honekin lotutako agiriak ekarri ditu:
“1999ko apirilaren 15ean Bide Publikoen Zerbitzuak adierazitakoaren arabera, udaleko
bideetako ingeniariaren txosten batean dago jasota Ural-Mendi kalea oinezkoentzako dela,
eta zama handiak deskargatzeko edo ezintasuna duten pertsonak zein adinekoak
hurbiltzeko, auzokideei edo taxiei,

salbuespen gisa, sartzen utziko zaiela, baita

larrialdietarako ibilgailuei ere, baina inolaz ere ezingo dela bertan aparkatu", gainera,
horrelako egoeretan gerta daitezkeen gehiegikeriak aurreikusita neurri fisikoak, adibidez,
piboteak edo antzekoak, jarri ahalko direla adierazten du.

Auzokideek, bere garaian, alde horretako zirkulazioa murrizteko eskatu zuten, zamalanak eta larrialdietako ibilgailuak baino ez baimentzeko, baina agerikoa da salbuespen
horri ez zaiola kasu egiten. Bertaratu ginen, eta ibilgailuen sartu-irtena etengabekoa dela
egiaztatu genuen (2009/06/17an egindako ikuskaritza horren argazkiak erantsi ditugu),
horrek oinezkoentzat dakarren arriskuarekin, gainera haurrentzako jolasgunea ere hurbil
dago.
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Horrenbestez,

3.-Ebazpena
Oinezkoentzat urbanizaturiko kale horretan ematen ari den gehiegikeria dela eta,
Hirigintza-Azpiegituren Sailari GOMENDIOA egiteko nahiko arrazoi dagoela uste dugu; izan
ere, ibilgailu asko ibiltzen da bertan, deskargatzeaz aparte bertan aparkatzen dutenak,
haurrentzako parke baten ondoan dagoen kalean, hain zuzen. Beraz, beste pibote bat
jartzeko dagokiona egin dezala eskatu behar diogu sail horri, partikularren ibilgailuak UralMendi kalera sar daitezen ekiditeko (larrialdietarako zerbitzuenak salbu).

GOMENDIO ONARTUA

b)

Orientabidea

Eraikitzeko lizentzia Jungitun (erreg. zk.: 1182/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek esan digu bere lursaila bi zatitan banatzea interesatzen zaiola,
hartara eraiki zuen eta Udalak bertan behera bota nahi duen eranskina gorde ahal izango
duelako.

2.-Azterketa
Udalaren jardunbidea zuzena izan dela jakinarazi diogu, etxebizitza dagoen zoruaren
kalifikazioak ez duelako bi etxebizitza eraikitzerik baimentzen.
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3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

2.3.4 Gizartegintza Saila
2.3.4.1
a)

Zuzendaritza
Ezestea

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak eta erroldako izen-emate ezegokia (erreg. zk.: 1113/09 eta 1114/09)

Aurreko oroit-idazkian ebatzi gabe geratu zen gaia dugu, eta oraingoan ezezko
ebazpena emango diogu.

1.-Erreklamazioa
Bi

hiritarrek

alojamenduko

gizarte

larrialdietarako

laguntzak

izapidetzeko

atzerapenak salatu dituzte.

2.-Azterketa
Gizartegintzako txostenetan gai honen inguruan jasotakoa jakinarazi diogu:
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko arduradunek etxebizitzara egindako ikuskatzeetan ikusi ahal
izan denez, etxebizitza hori ez da egokia, 317/2002 Dekretuak IV. eranskinean xedatutako
bizigarritasun baldintzei dagokienez (...) 2009ko urtarrilaren 12an ontzat eman zen gizarte
larrialdietarako laguntzaren eskabidea.
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3.-Ebazpena
EZESTEA

Gizarte Larrialdiko Laguntza eta Aterpen izandako eztabaida (erreg. zk.: 1126/09)

Aurreko oroit-idazkian ebatzi gabe geratu zen gaia dugu, eta oraingoan ezezko
ebazpena emango diogu.

1.-Erreklamazioa
Herritar batek bulego honetan salatu du oinarrizko prestazio eta baliabideak
emateari, hots, jateko eta ostatuko txartela emateari uko egin diotela justifikazio nahikorik
gabe.

2.-Azterketa
Gizartegintza Sailaren txostena ikusita ondokoa ondorioztatu daiteke:

Udalaren Gizartegintza Saileko HURBIL intentsitate handiko taldeak atenditu du
JMT, esku-hartze ibilbide luzea izan duen erabiltzailea baita, eta benetan intentsitate
handiko arreta behar izan du, gainera gizarte langile batek, psikologo batek eta bi gizarte
hezitzailek osatutako taldeak emandako laguntza zein egindako proposamenak jaso ditu.
2008ko urtarrilaren 27tik 2009ko urtarrilaren 24ra 63 esku-hartze egin dira JMT izeneko
pertsonarekin, ohikoak batzuk eta presazkoak, beste batzuk, interesdunak berak eskatua.

Beste aldetik, JMT izeneko pertsonaren jarrera ez da Gizartegintza Sailak egindako
ahaleginaren parekoa izan, egokitzeko arazoak izan baititu, nahiz eta gure ustez argi geratu
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den HURBIL Intentsitate Handiko Taldeak ahalik eta modurik egokienean jardun duela kasu
bakoitzean, interesdunaren aldetik gutxieneko lankidetza lortu nahian, hori gabe ezinezkoa
baita Gizartegintzako baliabideak eskuratzea.

Beraz, gure ustez ezin zaio ezer txarrik leporatu Gizartegintza Sailari, are gehiago
eskura zituen bideak eta baliabideak JMT gizarteratze eta laneratze ibilbidean sartzeko
modu egokian erabili dituela uste dugu.

Kasu honetan eta adierazitakoaren argitan udalaren jarduera indarrean dagoen
legeriarekin eta gizartegintzaren arloan praktika onekin bat datorrela uste dugu.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Gizarte Larrialdiko Laguntza: administrazioaren isiltasuna (erreg. zk.: 1161/09)
1.-Erreklamazioa
Herritar bat gure bulegora etorri da, eta Gizarte Larrialdiko Laguntza eskuratzeko
Gizarte Zerbitzuekiko hitzordua aurreratzea eskatzen duen erreklamazio idatzia aurkeztu
du, bai eta atzeraeraginari buruzko informazioa eskatzeko ere. 

2.-Azterketa
Hauxe adierazi diogu:

Eskaera aztertu dugu eta, nahiz errolda-data 2008ko irailaren 16koa den, apirileko
lehen egunera arte ez da hasi Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzeko eskubidea izateko
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nahitaez sei hilabetez erroldan egoteko epea. Beraz, eta kontuan hartuta zenbat eskatzen
dituzten Gizarte Zerbitzuak, zentzuzkoa dirudi hitzordua maiatzaren 5ean izatea.

Bestalde, Gizarte Larrialdietarako Laguntzak arautzen dituen apirilaren 20ko
199/1999 Dekretuaren araberako izapidetuko da eskaera (2009ko apirilaren 01eko
Aginduak aldatu egin ditu aurtengo zenbatekoak):

Beraz, Gizarte Zerbitzuek 60 eguneko epea izango dute dosierraren ebazpena
jakinaraztek; epea gaindituta ebazpenik eman ez bada, eskaria ezetsi egin dela ulertu
behar da (administrazioaren isiltasun negatiboa); hala badagokio, diru-laguntza eskatu den
unetik beretik ordainduko da (12/1998 Legea):

48. artikulua.- Ebazpena emateko epea eta administrazioaren isiltasuna.
1.- Laguntza ekonomikoen kasuan, bi hilabeteko epea izango du gehienez ebazpena
emateko eskumena duen organoak laguntza ematea edo ezeztea erabakitzeko, eskaria
aurkeztu zen egunetik hasita.
Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreren kasuari dagokionez, epe horretan ebazpenik
emango ez balitz, laguntza eman dela ulertuko da.
Gizarte larrialdirako laguntzen kasuan, aldiz, laguntza ukatu egin dela ulertuko da.

21. artikulua.- Sortzapena eta ordainketa.
1.- Laguntza eskaera aurkezten den egunaren biharamunean zorpidetuko da.






Beraz, Udala zuzen jokatzen ari dela ulertzen dugu. Alabaina, Gizartegintza Saila
epeak laburtzen saiatzen ari dela ere jakinarazi diogu. Asmo horrekin, eta beste neurri
batzuen artean, indartzeko talde bat jarriko da datozen hilabetetan, oinarrizko gizarte
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zerbitzu baten antzera funtzionatuko duena, zerbitzu horietan itxarote zerrendetan zeuden
kasu berriei arreta emateko, gizarte alorreko arretaren eskaera nabarmen handitu baita.

3.-Ebazpena
EZESTEA 

Gizarte Larrialdiko Laguntza: adingabeko baten tutorea (erreg. zk.: 1177/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek 15 eguneko epean gizarte langilearekin izan beharreko hitzordua
aurreratzea eskatzen du, adieraziz laguntza behar duen pertsona bere kargu duen
adingabe bat dela.

2.-Azterketa
Kasua aztertu ondoren, epea zentzuzkoa dela jakinarazi diogu, eta horren inguruko
zalantzak argitu dizkiogu.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Gizarte Larrialdiko Laguntza: etetea (erreg. zk.: 1242/09)
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1.-Erreklamazioa
Herritar batek ematen dioten Gizarte Larrialdiko Laguntzaren etetea berrikusteko
eskatzen du, “ez baitzuen gizarteratze hitzarmena ez betetzeko asmorik haren familia
egoeraren aldaketaren berri ez ematean".

2.-Azterketa
Kasua aztertu ondoren, zuzenbidearekin bat datorrela adierazi diogu.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Bebé Laguntza: aurrezteko zerga-oinarria (erreg. zk.: 1212/09)

1.-Erreklamazioa
Bebé Laguntza eskatu dute herritar batzuek eta laguntza ukatu diete aurrezteko
zerga-oinarriak horretarako baremoak gaindi ditzaten egiten baitu.

2.-Azterketa
Kasua aztertu ondoren, kasua zuzenbidearekin bat datorrela jakinarazi diegu,
laguntza horretarako arauek egoera hori aintzat hartzen baitute. Laguntza emateko
baremoak erabakitzeko aurrezpenaren zerga-oinarri hori aintzat hartzea edo ez erabaki
politikoa da.
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3.-Ebazpena
EZESTEA

Gizarte Larrialdiko Laguntza ukatzea (erreg. zk.: 1262/09)

1.-Erreklamazioa
Gizartegintzak Gizarte Larrialdietarako Laguntza ukatu dio herritar bati, eta honen
ustez, Gizartegintzak erabilitako arrazoiagatik (urtebetez erroldatua ez egotea) ez zaio
laguntza ukatu behar.

2.-Azterketa
Herritarrarekin elkarrizketatuta, agirietako datak zuzenak direla jakinarazi diogu, eta
beraz, Sailak zuzen jokatu duela.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Gela alokatzeko gizarte larrialdiko laguntza ukatzea (erreg. zk.: 1254/09)
1.-Reclamación

1.-Erreklamazioa
Herritar batek salatu du ukatu egin zaiola gizarte larrialdiko laguntza.
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2.-Azterketa
Sailari informazioa eskatu genion eta erabiltzaileari horren berri eman, saila
indarreko legeriarekin bat jokatzen ari dela uste baitugu. Gizarte zerbitzuek diote ez dutela
premiarik ikusten.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Gizarte Larrialdiko Laguntza: ostatu-emailearen bizikidetzako unitate ekonomiko independentea (erreg. zk.: 1273/10)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu zuen udal zerbitzuek ez diotela gizarte laguntzarik ematen.

2.-Azterketa
Gasteizko Udaleko Gizartegintza Sailak txostena igorri zigun 2010eko otsailaren 4an,
eta erabiltzaileari horren berri eman genion, gizarte laguntzak ez emateko arrazoiak
azaltzen zituelako:

“...2009-10-14ko errekerimendu baten bidez, interesdunari eskatu genion agiri batzuk
aurkezteko, besteak beste, xxxxx-en errolda aldaketa. Errolda aldaketa hori aurkeztu ez
zuenez, Gizarte Gaien Arloko zinegotzi ordezkariaren 2010-01-14ko ebazpenaren bidez
interesdunak eskaera bertan behera utzi zuela jo zen, eskatutako agiriak aurkeztu ez
zituelako, 30/1992 Legearen 71. artikuluetan xedatutakoaren ildotik...".
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Senarrak eta berak ezin dutela diru-sarrerak bermatzeko errentarik eskuratu
jakinarazi genion, ez dutelako bizikidetzako unitate ekonomiko independente bat osatzen
xxxxx beren etxean bizitzen dagoen bitartean, bi elkarbizitza unitate ezberdin izanik ezin
dituztelako gizarte laguntzak aldi berean eskatu. Legeak hori agintzen duelako eta oro har
onartuko praktika hori delako jokatzen da horrela, beraz, ez dago gomendiorik egiterik
Udalari horri dagokionez.

Administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan da, eta
herritarrari jakinarazi genion kasu horretan ezin genuela aldeko ebazpenik ema, Sindiko
edo Herritarren Defendatzailearen Araudiko 29. artikuluan xedatutakoaren ildotik.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Gizarte larrialdietarako laguntzak: errolda aldatzea (erreg. zk.: 1274/10)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu zuen udal zerbitzuek ez diotela gizarte laguntzarik ematen.

2.-Azterketa
Gasteizko Udaleko Gizartegintza Sailak txostena igorri zigun 2010eko otsailaren
10ean, eta erabiltzaileari horren berri eman genion, gizarte laguntzak ez emateko arrazoiak
azaltzen zituelako:

“... ez du bizikidetzako unitate ekonomiko independente bat osatzen, eta ezin da
baliatu “premia handia duelako beste bizikidetza unitate batean ostatu eman zaion
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pertsonari” dagokion motaz, ostatu eman dion bizikidetza unitateak ere ez baitu baliabide
nahikorik bere oinarrizko gastuei aurre egiteko. Ostatu eman dion bizikidetza unitateari
xxxxko oinarrizko gizarte zerbitzuaren laguntza du, eta oinarrizko beharrizanei aurre egiteko
prestazio ekonomikoak eskatu ditu. Haiek ere ezin dute diru-sarrerak bermatzeko errentarik
eskuratu, xxxxxxx-ek haien etxean bizitzen jarraitzen duen bitartean ez baitute bizikidetzako
unitate ekonomiko independente bat osatzen.

xxxxxxx-ek gizarteratze hitzarmena bete ez duenez, ez zaizkio berritu 2009an jaso
zituen prestazio ekonomikoak (ez du bilatu beste bizileku bat).

Legeriak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituen bizileku bat lortu bezain laster,
xxxx-ek diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu ahalko du”.

Txostena eta ematen dituen arrazoibideak aztertu ditugularik, indarreko legeria eta
oro har onartuko jardunbideak kontuan administrazioaren jokaera zuzena izan dela esan
liteke, eta, beraz, ezin dugu gomendiorik eman.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: erroldatik kentzea (erreg. zk.: 1290/10)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek adierazi digunez ez diote gizarte laguntzarik ematen, egun duen
bizilekutik ez direlako erroldatik kendu hainbat pertsona.
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2.-Azterketa
Gasteizko Udaleko Gizartegintza Sailak igorritako txostena erabiltzaileari jakinarazi
diogu, bertan gizarte laguntzak ez emateko arrazoiak azaltzen baitira.

3.-Ebazpena
EZESTEA

b)

Errefusatzea

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: etxebizitza ezegokia (erreg. zk.: 853/07)

Aurreko oroit-idazkian ebatzi gabe geratu zen gaia dugu, eta oraingoan ebatziko
dugu.

1.-Erreklamazioa
Emakume batek guregana jo du, idatziz, berak etxebizitza bat duen komunitateko
bizilagunekin

duen

epaiari

buruzko

argibideak

eskatzera.

Emakumeak

Gizarte

Larrialdietarako Laguntzak eskuratzen dituzten pertsonei alokatzen die etxebizitza hori.

2.-Azterketa
Bi arrazoirengatik eskaera hori ezin dugula onartu adierazi diogu; batetik, arazoa
partikularren arteko kontua delako (erabiltzailearen eta auzo komunitatearen artekoa) eta,
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bestetik, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 26. e) artikuluan
finkatutakoaren ildotik gure eskumenetatik kanpo geratzen dela uste dugulako.

“26. Art. .../…
e) Epaitegietan edo Justizia Auzitegietan dauden gaiak direnean”.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Tratu txarrak jasan dituen emakumea izateagatik jasotako laguntzak (erreg. zk.: 1149/09)

1.-Erreklamazioa
Tratu txarrak jasan dituen emakumea izateagatik ematen zitzaion laguntza murriztu
dela salatu du herritar batek.

2.-Azterketa
Ekarritako agiriak gainbegiratu ondoren, genero indarkeriaren biktima direnei Eusko
Jaurlaritzak ematen dizkien laguntzak direla adierazi diogu. Beraz, ez da gure eskumeneko
gaia.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Auzokideen zaratak (erreg. zk.: 1186/09)
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1.-Erreklamazioa
Herritar batek salatu ditu bere auzokideek etengabe egiten dituzten zaratak:
etxebizitza horretan helbideratuak dauden pertsona gehiago daudela uste du, eta badaki
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak jasotzen dituztela alokairuagatik.

2.-Azterketa
Gizarte Zerbitzuetara jotzeko eta egoeraren berri emateko adierazi diogu, dena den,
auzokideen arteko arazoa da eta guk ez dugu horren gaineko eskumenik.

3.-Ebazpena
EZESTEA

c)

Bitarteko jarduera

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: atzerapena hitzorduetan (erreg. zk.: 1140, 1145/09)

1.-Erreklamazioa
Zenbait herritarrek jo dute bulegora udaleko gizarte zerbitzuetako arreta jasotzeko
atzerapena dela kausa, oinarrizko beharrizanetarako baliabiderik gabe geratu direla
salatzera.
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2.-Azterketa
Kasu horietako batzuen premia kontuan izanik, alor horretako arduradunekin jarri
gara harremanetan, eta ondorioz erabiltzaileei zegozkien oinarrizko laguntzak eman
dizkiete; gainera, jakinarazi digute indartzeko talde bat jarriko dela, oinarrizko gizarte
zerbitzu baten antzera funtzionatuko duena, zerbitzu horietan itxarote zerrendetan zeuden
kasu berriei arreta emateko, gizarte alorreko arretaren eskaera nabarmen handitu baita.
Halaber, “Premiazko gizarte eskaerei arreta emateko protokolo” bat jarriko da abian, sortu
diren disfuntzioei erantzuteko.

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Amvisa: txorrotekin izandako arazoak (erreg. zk.: 897/07)

1.-Erreklamazioa
Gizartegintzari jakinarazten diogu erabiltzaile baten egungo egoera; izan ere, 2007ko
irailean dosierra ireki zitzaion Sindikoaren bulegoan, eta harez geroztik hainbatetan hartu
izan baitugu. Bisita horiek haren gaitasunetan izan duen narriatzea antzematea ahalbidetu
digu, eta gure ustez, behar beharrezkoa da udalaren Gizarte Zerbitzuen esku-hartzea.

2.-Azterketa
2007/09/26an XXXX andrea heldu zen lehenengo aldiz bulego honetara eta adierazi
zigunez, era nahasgarri eta inkongruentez, xxxx kalean duen etxebizitzako ur kontsumoa
gehiegizkoa zen; bakarrik bizi dela kontuan hartuta, AMVISAren ia 1.000 euroko faktura
jasotzea ez zitzaion normala iruditzen. Kontsumo horren arrazoiei buruzko informazioa
eskatu zigun. (1 zk.ko agiria erantsi dut - Erabiltzaileak izenpetutako kexa inprimakia)
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2007/10/01ean Amvisako gerentearekin bulego honetan izandako bileran honek
adierazi zigun, dagozkion agiriak erakutsita, horrelako kasuetarako aurreikusten den
prozedurari jarraitu zitzaiola eta abonatuari jakinarazi zitzaiola aurreko sei hilabeteekin
konparatua nabarmen igo zela kontsumoa eta komenigarria zela orduko irakurketa
egiaztatzea, irakurketaren balizko akatsa baztertzeko, edo instalazioak berrikustea
gomendagarri zela.

Jakinarazpen horren harira, adierazten digu erabiltzailea, jada, harremanetan
zegoela Amvisarekin eta arduradunek jokatzeko modu arraroa sumatu zuten andrearengan:
kontsumoa onartu zuen, are gehiago fakturak ordainduak zituen eta kontsumoa
justifikatzeko txorrotak irekita uzten zituela esan zuen, ez lehertzeko (sic), eta ez zion uzten
inori etxean sartzen, instalazioen egoera egiaztatzeko.

2008/01/28,

2008/04/7,

2008/05/05,

2008/07/24,

2008/07/29,

2008/09/22,

2009/01/28, 2009/02/05 eta 2009/03/25ean: erabiltzailea hartu dugu, gure esparruaren
barruan, agian, ez dauden arazoengatik, baina horrek bere egoera zein den egiaztatzen
lagundu digu.

Berarekin izandako elkarrizketetako bakoitzean modu nahasian esaten digu gauetan
pentsio batera joaten dela lo egitera zaratak ez diolako atsedena hartzen uzten, txorrotak
uzten ditu irekita ur-deposituak gainezka ez egiteko, eta iturginei ez die uzten sartzen etxea
egokitua ez dagoelako...

Arrazoibide nahasmendua duela erakusten du eta bizitza independenterako
baldintzetara egokitzeko zailtasuna. Nolabait laguntza eskatzen ari dela uste dugu.
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Adierazitako inguruabarrak, baita erabiltzaileak duen behar egoera ere, balioetsi
ondoren, Gizartegintza Sailarekin harremanetan jarri gara, dagokion tratamendua azter
dezaten.

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Gizarte Larrialdiko Laguntza kentzea (erreg. zk.: 1181/09)

1.-Erreklamazioa
Senarra ez dagoelako ematen zaion Gizarte Larrialdiko Laguntza eta Oinarrizko
Errenta kendu diotela salatu du auzotar batek.

2.-Azterketa
Gizartegintza Sailarekin hitz egin dugu eta laguntza kentzeko arrazoia datuak
ezkutatzea izan dela esan digute: alabarekin bizi izan da eta pisukidea zela esan zuen.
Hala jakinarazi diogu herritarrari.

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Auzokoen zaratak eta adingabeko baten babes-gabezia (erreg. zk.: 1179/09)

1.-Erreklamazioa
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Auzotar batek 2.A etxebizitzako auzokideek bere semeari enbarazua eragiten diotela
(txiza, gaueko zarata, takoiena, musika altua...) salatu du.

2.-Azterketa
Gai horren inguruan Gasteizko Udalak txostena igorri digula jakinarazi nahi dugu,
hain zuzen, erabiltzaileari helarazi dioguna, eta honela dio:

"Askotan hartu izan da pertsona hori Ariznabarreko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan,
lehenengoan jabekideen erkidegoko lehendakari zenean zerbitzuan bertan arreta ematen
zitzaion herritar batekin izandako arazoengatik eta gerora berari zuzenean irekitako
dosierrarekin"

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Gizarte Larrialdiko Laguntza: etetea agiriak ez ekartzeagatik (erreg. zk.: 1175/09)

1.-Erreklamazioa
Eskatutako dokumentazioa ez aurkezteagatik, ordura arte ematen zioten Gizarte
Larrialdiko Laguntza eta Oinarrizko Errenta eten diotela salatu du herritar batek.

2.-Azterketa
Gai horren inguruan Gasteizko Udalak txostena igorri digula jakinarazi nahi dugu,
hain zuzen, erabiltzaileari helarazi dioguna, eta honela dio:
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“Bertan behera utziko du Udalak prestazioak eteteko ebazpena, eta atzera eraginez
ordainduko dizkiote. Antza, ez zuen gizarteratzeko hitzarmena sinatzeko gutunik jaso bere
etxebizitzan. Kasu honetan Posta zerbitzua behin bakarrik joan zitzaion etxebizitzara;
hartara, ez zuten jakinerazpena behar bezala egin.

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: etxebizitzaren alokairua ez ordaintzea (erreg. zk.: 1200/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek, errentatzaile den aldetik, eskatu digu gizarte zerbitzuei bere egoeraz
jakinarazteko; alegia, maizterra errenta ez ordaintzeagatik salatu du, nahiz eta, bere
ustean, maizterrak “horretarako gizarte laguntzak jasotzen dituen”.

2.-Azterketa
Maizterrak xxxxx kalean errentan hartu duen etxebizitzaren jabeak adierazi digunez,
egoera salatu du gizarte zerbitzuetan, baina Sindikoaren bulegoaren bitartez ere
informazioa iristen zaiela jakin nahi du.

Eskariari erantzunez, Udal gizarte zerbitzuei jakinarazi diegu berriro ustez maizterrak
ez duela Gizarte Larrialdietarako Laguntza alokairua ordaintzeko erabiltzen.

Kasu hauetan egoki iruditzen zaizkien eraginetarako eman diegu informazioa.
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3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

d)

Herritarrak berak itxia

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: etxebizitzak jabetzan (erreg. zk.: 1157/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek adierazten digu bi etxebizitzaren jabea denez ez diotela laguntzarik
ematen. Hurrengo egunean du hitzordua gizarte langilearekin.

2.-Azterketa
Jantokirako txartela eman diotela jakinarazteko deitu digu, eta laster laneratzeko
ikastaro bat hasiko duela.
3.-Ebazpena
ERABILTZAILEAK BERAK ITXIA.

e)

Orientabidea

Gizarte Larrialdiko Laguntza gehiago ukatzea (erreg. zk.: 1146/09)
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1.-Erreklamazioa
Herritar batek jakinarazi digu ez dituela ulertzen laguntza ekonomiko gehiago
ukatzeko bere Gizarte Langileak eman dizkion azalpenak.

2.-Azterketa
Txostena eskatu diogu dagokion Sailari, eta hala jakinarazi diogu herritarrari.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Laguntzak hirugarren adinekoentzat (erreg. zk.: 1171/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek informazioa eskatu digu hirugarren adinekoentzako laguntzei buruz.

2.-Azterketa
Etxeko Arreta Emateko Zerbitzuei buruzko informazioa eman diogu.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Gizarte Larrialdiko Laguntza ukatzea eta errekurtsoa (erreg. zk.: 1168/09)
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1.-Erreklamazioa
Herritar batek salatu du eten egin diotela Diru-sarrerak bermatzeko errenta, inolako
motiborik gabe.

2.-Azterketa
Ekarritako agiriak gainbegiratu ondoren, erakunde honek bigarren instantzia gisa
jarduten duela adierazi diogu, hau da, herritarrek, aldez aurretik, udal administrazioaren
aurrean aurkeztu dituzten salaketak jasotzen ditugula, beraz, gaiarekin zerikusia duen sailak
beren helegiteari (209/07/07) emandako erantzunaren zain gelditu behar dugu, etete horren
arrazoia hor egon baitaiteke.

Zentzuzko epe batean herritarrak ez balu erantzunik jasoko, edo, behin erantzuna
jasota, hark asebeteko ez balu, gugana etor liteke berriro.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: pentsioak osatzeko legea (erreg. zk.: 1280/10)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batzuek azaldu ziguten Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan pentsioen
osagarri bat eskatzean zenbait agiri eskatu zizkietela eta ez zutela uste horiek
beharrezkoak zirenik horrelako laguntzak eman ala ez balioesteko.
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2.-Azterketa
Erabiltzaileekin

izandako

elkarrizketetan

diru-sarrerak

bermatzeko

oinarrizko

errentari buruzko informazioa eta haiek lortzeko betekizunei buruzko orientabideak ematen
saiatu gara, kotizaziorik gabeko pentsioak jasotzen dituzten heinean.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

f)

Bideratzea

Gizarte Larrialdiko Laguntza: administrazioaren isiltasuna (erreg. zk.: 1154/09)

Arartekoari helarazi diogu kasua, herritarrak ipinia zuelako haren aurrean kexa hauxe
bera.

1.-Erreklamazioa
Gure bulegora etorri da

g)

Gomendioa

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: baztertua, ez bizitzeagatik (erreg. zk.: 1151/09)
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1.-Erreklamazioa
Herritar bat etorri da gure bulegora (xxxxxxxxx) eta bere desadostasuna erakutsi
digu, Gizarte laguntza eskatu duen etxebizitzan ez bizitzeagatik laguntzak ukatu egin
dizkiotelako (xxxxxxxx ebazpena, 2009ko martxoaren 6koa).

2.-Erreklamazioa
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta gai honekin lotutako agiriak ekarri ditu:
“2009ko martxoaren 6an eskatutako laguntza ukatu egin ziotela adierazteko Gizartegintza
Saileko jakinarazpena jaso zuen, ez zelako bizi laguntza eskatzen zeneko etxebizitzan"

2009ko maiatzaren 28an udaltzaingoak egoera hori argitzeko asmoz eginiko
ikerketen berri jaso izan dugu. Abetxukuko gizarte zerbitzuek esandako helbidean bizi zen
egiaztatzeko txostena eskatu zioten Udaltzaingoari, eta honek 2008ko abenduaren 11n
eman zuen txostenean, zeinean adierazten den "Udaltzaingoko agenteak bizilagunekin
mintzatu ziren, eta esan zieten Xxxx anderea ez zela aaspalditik bertan bizi".

Herritarra bertan ez dela bizi erabakitzeko lekukotasun bakarra nahikoa ez dela
ulertzen dugu; beraz, ebazpen hau ematen dugu:

3.-Ebazpena
Arrazoiak daude dagokion Sailari Udaltzaingoari pertsona eskatzailea bertan bizi al
den egiaztatzeko froga gehiago egin ditzala eskatzea IRADOKITZEKO, hartara, eskatutako
laguntzak ukatzeko froga gisa erabil dadin.

ONARTU EZ DEN GOMENDIOA

Suspensión
de ayudas
por pérdidaez
debetetzeagatik.
requisitos económicos.
Nuevos
datos. (Nº
Laguntza
etetea baldintza
ekonomikoak
Datu berriak
(erreg.zk.:944/07)
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1.-Erreklamazioa
Aspaldian gure bulegoan sartu zen kasua da honakoa, eta dagoeneko baloratu izan
da eragindako sailarekin batera. Dena den, gertakari berriak daude Sindikoaren Bulegoak
esku-har dezan justifikatzen dutenak.

[Kasuaren laburpena]
2006ko urriaren 30eko dokumentua, non Gizarte Gaien Arloko zinegotzi ordezkariak
ebatzi baitzuen OINARRIZKO ERRENTA KOBRATZEKO ESKUBIDEA ETETEA, 2001EKO
IRAILAREN 1EKO ONDORIOEKIN, ALDI BATEZ BALDINTZA EKONOMIKOAK EZ
BETETZEAGATIK. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan esan diotenez, Arlanzón-en (Burgos)
ondasun higiezin baten herenaren jabekide delako izan daiteke (bere gurasoen ohiko
bizilekua).

Ebazpen horrekin lotuta, 27.900,53 euro itzultzeko eskatzen zaio (36.000 euro,
gainordainak kontuan hartuta), 2001eko irailetik 2006ko irailera bitartean kobratu duen eta
kobratu behar ez zuen Oinarrizko Errentagatik.

2008ko maiatzaren 28an egin genuen gomendioa; hasieran eskatutako kopurua,
gainordainak barne, neurriz kanpokoa zela uste genuen, 198/1999 Dekretuaren 21.1
artikuluan jasotako irizpidearen arabera: - “Jabetzan dauden landa nahiz hiri lurreko
ondasun higiezinak dagokion katastro balioaren arabera baloratuko dira” Arartekoak ere
horrela justifikatu zuen, 2007ko urriaren 8an emandako txostenean; bere ustez, Komunitate
Jarduerarako Zerbitzuak behar ez bezala kobratutako prestaziotzat jo beharko lituzke,
soilik, 2005etik aurrera jasotakoak, ez besterik. Izan ere, kalkuluen arabera, argi ikusten
baita 2002an, 2003an eta 2004an, behinik behin, eskatutako laguntzak jasotzeko
baldintzak betetzen zituela.
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Gerora, herritarra berriro etorri da Sindikoaren bulegora, bere egonezina adieraztera.
Izan ere, Derrigorrezko Dirubilketa Agentziak bere eskariei muzin egin eta zorra kitatzen ari
da, kopuru nagusiari eta premiamendu gainordaina zein kostuei dagokiena, hain zuzen,
guztira 33.504,12 euro; gainera gurasoen etxebizitza ENBARGATZEKO abisua jaso du.
Zorraren gauzatzea eta enbargoa eteteko zatika ordaintzen ari da (hileko 30 euro), eta bere
gain hartu du ordaintzeko ardura bere egoera ekonomikoak onera egiten badu; hala ere,
Arartekoaren eta Sindikoaren txostenetan jasotzen dena kontuan hartzeko eskatzen du.

Eskatzaile honen inguruan hartu zuen erabakia berriro aztertzeko GOMENDIOA egin
genion Komunitate Jarduerarako Zerbitzuari, 2008ko urriaren 22an, bai eta Foru Organoari
PROPOSAMEN arrazoitua egitekoa ere, prozedura betearazlea baliogabetu eta behar ez
bezala jasotako diru-kantitateen erreklamazioa, SOILIK, 2005etik aurrera Oinarrizko
Errenta gisa jasotakotara murriztu dezala, eta beharrezkoa balitz, Gizarte Larrialdi gisa
egokitu litzaizkiokeenetara. Behin kitapen berria (askozaz txikiagoa) sortu eta gero, zorra
borondatez ordaintzeko epean kitatzeko aukera emango zaio interesatuari.

Datu berriak ekarri zituen erabiltzaileak, 2009ko urrian, eta gure ustez egoera
aldatuko dute.

Katastroko

Lurralde

Zuzendaritzak

(Ekonomia

eta

Ogasuneko

Ordezkaritza

Burgosen) akats bat egin zuela onartu du, katastroa zuzentzeko administrazio ebazpenaren
bidez. Izan ere, etxebizitza bakartzat hartu zituen Arlanzónen bata bestearen ondoan
dauden bi finka: erabiltzailearen gurasoena (288 m2) —aztertzen ari garen kasuarekin
zerikusia duena— bat eta horien auzokidearena (400 m2) bestea.

Burgosko Katastroko Lurralde Ordezkaritzaren Kudeaketa Ataleko buruak akats
materialak zuzentzeko eman zuen erabakiaren kopia ekarri du.

199

2009-2010ko Oroit-Idazkia
Agiri

horretan

egiaztatzen
2

denaren

arabera,

erabiltzailearen

familiak

bere

2

etxebizitzaren (288 m ) eta auzokidearen etxebizitzaren (400 m ) balioagatik ordaindu du
OHZ, 2004. urtetik. Horrek esan nahi du % 33ren jabekidea den higiezinaren katastroko
balioa 67.941,48 euro direla, hots, duela 5 urtetik hona ordaindu duena (169.763,20 euro)
baino askoz gutxiago; beraz, Gizarte Zerbitzuek, 2006an, Gizarte Laguntzak behar bezala
jasotzen zituela egiaztatzeko higiezinaren inguruko informazioa eskatu ziotenean,
ondarearen balioak (heren bat) ez zuen gainditzen laguntza horiek jaso ahal izateko
gehienez eskatzen zen kopurua.

2.-Azterketa
Kasu honetan bi argumentu mota daude, eta bakoitza bere aldetik ontzat ematen du
administratuari eskatu zaizkion kopuruak ordaintzeko agindua baliorik gabe uzteko
gomendioa:

1.- Forma akats larria dago prozeduraren jatorrian, prozedura bera baliogabetzen
duena; izan ere, jaso diren zenbatekoak, printzipioz jaso behar ez zirenak, eskatzeko
administrazio egintzaren oinarria da eskatzailearen EGOERA EKONOMIKOAREN
ALDAKETA. Dena den, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa tartean dela eta ezkutuan,
prozeduran bertan, egintza horren oinarria aldatu da eta DATUAK EZKUTATZEA egotzi
zaio eskatzaileari. Aldaketa administrazioarekiko prozedura xedatzen duten arauen erabat
kontrakoa da eta administratuaren babes gabezi agerikoa eragiten dute.

2.- Horretaz aparte, eta ehunekoaren eta ekitatearen inguruko arrazoiak direla eta,
ez dirudi arrazoizkoa horren zama ekonomiko gogorra ezarri behar zaionik pertsona horri
datu bat ezkutatzeagatik, azken finean eta katastroko balioa kontuan hartuta, ez baitzen
adierazgarria laguntzak zehazteko. Ezkutatze horrek gauzatutako laguntzen etetea justifika
dezake, baina ARARTEKOaren irizpidearekin bat, ez luke justifikatuko jasotako laguntzak
erreklamatzea, ezkutatu den datua ezagutzera eman izan balu ere, jasotzeko eskubidea
izango baitzuen; izan ere, katastroko balioa aintzat hartuta ez baitzen arrazoirik ukatzeko.
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Azken batean, Udal Administrazioak bere egintzekiko lotura du eta honako kasua
ebazteko finkaren benetako katastro-balioa aintzat hartu behar du, ez beste, eta gizarte
zerbitzuen erabiltzaileak jasotakoaren gainean eduki zezakeen eraginera egokitu.

3.-Ebazpena
2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
ezarritakoarekin bat, honako GOMENDIOA egiten diogu Komunitate Jardueraren
Zerbitzuari: katastroko datu berri horiek agertu direnez, erabiltzailearen egoera berrikus
dezaten eta ebazpen berriaren bidez, kobratu behar ez ziren zenbatekoen gaineko
kalkuluak finkako benetako katastro-baliora egokitu daitezen —%33ren jabea da—, bai eta
Foru Aldundiari ebazpen berria jakinaraz dakion ere, aipatutako prozedura betearazlea
baliorik gabe uzteko.

2.3.5 Herritarren Segurtasunaren Saila
2.3.5.1
a)

Udaltzaingoa
Orientabidea

Prostituzio etxea Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalean (erreg. zk.: 1125/09)

1.-Erreklamazioa
Tomas Zumarraga Dohatsuaren kaleko x zenbakiko eraikineko bizilagunek pisuetako
batean prostituzio etxe bat egon daitekeela eta horrek sortzen dituen enbarazuak salatu
dizkigute.
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2.-Azterketa
Udaltzaingoaren esku-hartzea eskatu dugu. Ikerketa egin ondoren bidali diguten
txostenean jaso denez, berretsi egiten dute bertan prostituzio etxea dagoela.

Bizilagunekin bildu gara eta Jabetza Horizontalaren Legeak 7. artikuluan (eteteekintza) ematen dituen jarraibideak adierazi dizkiegu. Halaber, txostenaren kopia ere
banatu diegu prozedura abiarazi nahi izatekotan proba gisa baliatzerik izan dezaten.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Kaleko edana Buruileria plazan (erreg. zk.: 1130/09)

1.-Erreklamazioa
Auzoko batek asteburuetan Buruileria plazan egiten den "kaleko edanak" sortzen
dituen zaratak eta enbarazua salatu ditu. Horrekin lotuta Udaltzaingoak egiten duenari
buruzko argibideak eskatu ditu.

2.-Azterketa
Udaltzaingoari txostena eskatu diogu eta erabiltzaileak hori salatzen bazuen ere, ez
daudela ezer egin gabe adierazi digute, hilean horrekin lotutako 20 esku-hartze baino
gehiago izaten baita.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA
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Isuna, Sagrado Corazón ikastetxean aparkatzeagatik (erreg. zk.: 1169/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek bere haserrea azaldu digu; izan ere, haurren eskolako irteeran
aparkatzeagatik zigortu dute, baina jarduera hori oso ohikoa da, eta ez zaie isunik jartzen
beste gurasoei.

2.-Azterketa
Berarekin bildu gara, eta salaketa zuzena dela jakinarazi diogu, beste batzuek
arauak haustea ez dela norberak ere hausteko aitzakia.




3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Prostituzio etxea Mendoza kalean (erreg. zk.: 1167/09)

1.-Erreklamazioa
Mendoza kaleko auzotar batek haren etxejabeen elkarteko etxebizitzetako batean
prostituzio etxea dagoela salatu du, eta horrek enbarazu egiten diela.

2.-Azterketa
Udaltzaingoaren ikerketa lanen ondoren, prostituzio etxea dagoela ziurtatzen duen
txostena eskaini ahal diogula adierazi diogu erabiltzaileari berarekin izandako elkarrizketan.
Ondoren, eman beharreko urratsen berri eman diogu.
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3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Furgoneta Udal Biltegian (erreg. zk.: 1062/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar bat gure bulegora etorri zen bere egunean, esanez udal garabiak bere
furgoneta eraman zuela inolako motiborik gabe. Udaltzaingora jo genuen, eta herritarrari
bere bila joateko esan zioten. Herritarra gugana etorri da berriro, 8 hilabete beranduago,
bere furgoneta dagoeneko autoan desegiteko lantokian dagoelako.

2.-Azterketa
Herritarrarekin izandako elkarrizketan prozesuan irregulartasunik egon dela uste
badu helegitea nola egin azaldu diogu.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Prostituzio etxea Olagibel kalean (erreg. zk.: 1205/09)

1.-Erreklamazioa
Olagibel kaleko x zenbakiko eraikineko bizilagunek pisuetako batean prostituzio etxe
bat egon daitekeela eta horrek sortzen dituen enbarazuak salatu dizkigute.
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2.-Azterketa
Udaltzaingoaren esku-hartzea eskatu dugu. Ikerketa egin ondoren bidali diguten
txostenean jaso denez, berretsi egiten dute bertan prostituzio etxea dagoela.
Bizilagunekin bildu gara eta Jabetza Horizontalaren Legeak 7. artikuluan (eteteekintza) ematen dituen jarraibideak adierazi dizkiegu. Halaber, txostenaren kopia ere
banatu diegu prozedura abiarazi nahi izatekotan proba gisa baliatzerik izan dezaten.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Prostituzio etxea Prudencio Maria Berastegi kalean (erreg. zk.: 1218/09)

1.-Erreklamazioa
Prudencio

Maria

Berastegi

kaleko

auzotarrek

haien

etxejabeen

elkarteko

etxebizitzetako batean prostituzio etxea dagoela salatu du, eta horrek enbarazu egiten
diela.

2.-Azterketa
Udaltzaingoaren ikerketa lanen ondoren, prostituzio etxea dagoela ziurtatzen duen
txostena eskaini ahal diogula adierazi diogu erabiltzaileari berarekin izandako elkarrizketan.
Ondoren, eman beharreko urratsen berri eman diogu.
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3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Zaratak: zigor larria eta aretoa ixtea (erreg. zk.: 1292/10)

1.-Erreklamazioa
Taberna baten jabeak guregana jo du, Eusko Jaurlaritzaren ebazpen baten berri
emateko, non zigor larria eta aldi baterako aretoa itxi ahal diotela jakinarazten zaion. Nola
jokatu behar duen galdetu digu.

2.-Azterketa
Berarekin izandako elkarrizketan dosierra Ordenantzaren zein unetan dagoen eta
etorkizunean eman ahal dituen pausuen berri eman diogu.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Prostituzio etxea San Prudentzio kalean (erreg. zk.: 1213/09)

1.-Erreklamazioa
San Prudentzio kaleko xx zenbakiko auzotarrek beren etxejabeen elkarteko
etxebizitzetako batean prostituzio etxea dagoela salatu dute, eta horrek enbarazu egiten
diela.
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2.-Azterketa
Erabiltzaileekin elkartu eta Udaltzaingoaren ikerketa lanen ondoren, prostituzio etxea
dagoela ziurtatzen duen txostena eskaini ahal diegula adierazi diegu.

Ondoren, eman

beharreko urratsen berri eman diogu.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Bereizkeria: lokaletan sartzea debekatzea arraza dela eta (erreg. zk.: 1278/10)

1.-Erreklamazioa
Herritar bat bulegora etorri zitzaigun salatzera hiriko aisialdiko areto batzuetan
bereizkeriaz jokatzen dutela, beste arraza batzuetako pertsonei ez baitiete sartzen uzten.

2.-Azterketa
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketan jakinarazi genion aurretik ere aztertu
dugula gai hori, eta horri buruz egindako txostena eman genion.

Gainera, horrelako

kasuetan nola jokatu azaldu genion.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA
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Prostituzio etxea Posta kalean (erreg. zk.: 1230/09)

1.-Erreklamazioa
Posta kaleko xx.eko auzotarrek beren etxejabeen elkarteko etxebizitzetako batean
prostituzio etxea dagoela salatu dute, eta horrek enbarazu egiten diela.

2.-Azterketa
Erabiltzaileekin elkartu eta Udaltzaingoaren ikerketa lanen ondoren, prostituzio etxea
dagoela ziurtatzen duen txostena eskaini ahal diegula adierazi diegu.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Udaltzainen tratu ezegokia: gaizki aparkatutako ibilgailua (erreg. zk.: 1268/10)

1.-Erreklamazioa
Gure bulegora herritar bat etorri da, bere emazteak Udaltzaingoko agente batzuekin
izan zuen gorabehera batengatik haserre. “Al producirse un hurto en un establecimiento la
dependienta

b)

Recomendación
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Zarata eta ixteko ordutegia: Estopa taberna (erreg. zk.: 1150/09)
1.-Reclamación

1.-Erreklamazioa
Hiritar batek gure bulegora jo zuen, ESTOPA taberna dela eta. Establezimendu
horren gaueko jarduerak sortutako enbarazuaren inguruko kexa agertu zigun. Ixteko
ordutegia ez betetzearen inguruan, baimendutakoa baino beranduago ixten ohi zutela
adierazi zuen, eta horrek eragozpenak sortzen dizkiela auzokideei, baita jasaten duten
zarata maila ere.

Establezimendu mota horretarako ezarritako ordutegia bete zein baimendutako
zarata maila gainditu ez dadin behar diren neurriak har zitezela eskatzen zuen.

2.-Azterketa
ESTOPA tabernak araututako ordutegiak modu sistematikoan urratzeak eta
jarduerak sortutako zaratak etengabe eta larriki kalte egiten dio herritarren atsedenerako
eskubideari.

Eskubide

hori

Konstituzioan

jasota

dago,

egoitzaren

intimitaterako

eskubidearen urratzea eta osasunari kalte egitea berekin dakarren aldetik, eta badago
eskubide horiek babesten dituen jurisprudentzia zibil eta penalik.

Horrenbestez,

3.-Ebazpena

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hurrengo hiru asteetan, ASTEBURUAN ZEHAR ETA IXTEKO
EZARRIA DUEN ORDUTEGIAREN INGURUAN, ESTOPA tabernak ixteko ordutegia eta
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haren lizentziaren neurri zuzentzailea —90 dB-A baino gehiagoko igorpen maila duten
musika aparailuak ezingo ditu erabili— benetan betetzen duen ikuskatu eta zaindu dezala
GOMENDATZEN DIOGU Udaltzaingoari, 296/1997 Dekretuan finkatutako ixteko ordua
errespetatzen duen ikusteko eta hala izan ezean, ordutegi urraketak salatzeko, bai eta, ahal
den neurrian, esku-hartze horien berri eman diezagula ere.

GOMENDIO ONARTUA

Handizkako merkatuaren aldea: poliziaren zaintza (erreg. zk.: 148/03 eta 706/06)

1.-Erreklamazioa
Duela urte batzuetatik hona elkarbizitzarako gutxieneko arauak behin eta berriko
hausten dituzte Oto hiribideko hainbat biztanleek alde horretako osasungarritasunaren
kalterako, zeina bereziki ahula baita hiriko elikagaien handizkako merkatuaren ondoan
egoteagatik; eta pertsonen eta beste auzokideen zein mugakideen (benetako lapurretak
Garbigunean) ondasunen segurtasunaren kalterako. Gainera, oinarrizko zerbitzuek ez dute
funtzionatzen (garbiketa, udaltzaingoa eta bideak...)

Alde horretako hainbat auzokidek egoeraren laburpena —urtetan eman dena— egin
digute honela:
1.- Espaloien eta galtzadaren eguneroko garbiketa zerbitzurik ez dago, kontratetako
langileak beldur baitira.
2.- Askotan deitu behar izan dugu 010era garbitzera etor daitezen. Etortzen direnean
6, 4 eta 2 zenbakietara heltzean salto egiten dute (hurrenkera horretan). Eta Udalak
erakutsitako eraginkortasun falta edo, agian, utzikeriagatik, guk geuk garbitu behar izan
ditugu espaloiak (LOTSAGABEKERIA benetan).
3.- Altura horretara iristean ibilgailuak gelditu behar izaten ditugu zaborra, txatarra,
haurren kotxeak, aulkiak eta bizikletak... kentzeko, zirkulatzen jarraitu nahi badugu.
210

2009-2010ko Oroit-Idazkia
4.- Denbora batez telefonorik gabe egon ginen arratoiek kablea jaten dutelako.
Hurrengo aldian Udalari helaraziko diogu konponketaren faktura (Telefonicarena)
5.- Ingururako gune osasungaitza da hori. Baina, zerbaitengatik horrek EZ DU
GARRANTZIRIK.
6.- Pertsona horiek nahi dutenean sartzen dira etxeetan eta ezin diezu ezer esan
mehatxatzen zaituztelako, eta mehatxu horiek sinesteko modukoak dira.
7.- Kotxeak marratu dizkigute, leihoak apurtu eta lapurtu egin digute. Hainbatetan vg:
motoa...
8.- Aske dabiltzan txakurrak dituzte, eta horietako batzuek, inoiz, ez digute lanera
joateko etxetik ateratzen utzi, etxeko atearen aurrean jartzen baitira eta zaunka hasi ero
moduan. Makilak eraman behar ditugu uxatzeko. Txakur horiek ez dute txertorik jarrita eta
erasokorrak dira, eta hainbatetan autotik ateratzea eragotzi izan digute.
9.- Aire konprimatuzko eskopetarekin tiro egin diote gure txakurrari.
10.- Jolas moduan, etxeko txirrina jotzen orduak eman ditzakete, baina jasan behar
izaten dugu.
11.- Gure kotxeak txikitzearekin mehatxatzen gaituzte.
12.- Udaltzaingoei deitzeak ez du ezer konpontzen, egin dugunean buelta eman dute
kotxetik jaitsi gabe, edo jaitsi badira, haiekin hitz egiten hasi dira oso lagunak bailiran (hori
geuk ere badakigu egiten...) eta ez dute ezer egin.

Egoera horretan ez dugu

Udaltzaingorik.
13.- Goizean, altxatzen garenean ikusten dugun lehenengo gauza txatar eta zabor
metatua da, haien etxebizitzaren aurreko aldean pilatzen baitute agintarien inolako
debekurik ez dutelako.

2.-Azterketa eta Ebazpena
29/98

Legearen

25.2

artikuluak

xedatutakoarekin

bat,

partikularrek

administrazioarekiko auzien jurisdikzioa abian jar dezakete administrazioaren jardun
ezagatik.
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Kasu honetan, alde horretako higiezin batean pilatu den pertsona taldeak jarrera
antisoziala erakutsi du eta udal administrazioak ez du ezer egin. Pertsona horiek indarkeria
baliatzen dutela erakutsi dute, gainera ezin da jakin nola erreakzionatuko duten, eta horrek
haiekiko jarduna baldintzatzen du, bai eta jardun eza eragin ere.

Jakin, badakigu Udal Gobernu guztiak —edozein zela alderdia— arazo hori
konpontzen saiatu direla, edo gutxienez, ahalik eta hoberen eramaten; zeharka, pertsona
horien jarrera antisozialak konpontzen ahalegindu dira diru-laguntzak, laguntzak, lekuz
aldatzeko proposamenak baliatuta, eta indarrean dauden legeetan salbuespenak eginez.
Baina batek ere ez du lortu, alde horretan bizi diren pertsonen jarrera tematiagatik —haien
ekintzen ardura ez dute hartzen eta hiriko beste aldeekin inolako antzik ez duen
marjinalitate egoeran bizi dira—, ematen den egoera osasungaitz eta segurtasun gabekoa
ekiditea.

Gure hasierako gomendioetan horrekin lotutako ekimenen bat planteatu genuen.

Momentu honetan, honakoa da gure GOMENDIOA, auzokideen eskabidearekin bat:

Oto hiribideko alderako segurtasun plana

Inoiz ez zaizkigu atsegin egiten polizia neurriak, baina kasu honetan, larritasuna dela
eta, lehenengo neurria poliziaren zaintza espezifikoa eta handiagoa izan behar dela uste
dugu; hain zuzen ere, salatzen diren jarreretan normaltasun jarraibideak sartu, abusuak eta
elkarbizitzarako oinarrizko arauak eten gabe hausteak eragotzi, eta beldurtuak dauden
auzokideei

segurtasuna

emango

dietenak.

Ondoren,

nolabaiteko

normaltasuna

bermatutakoan, bestelako neurriak aztertu ahalko dira, gizarte, hezkuntza edo bestelako
neurriak, baina betiere guztiok herritar egiten gaituen legezkotasuna betetzea abiapuntu
hartuta.

GOMENDIO ONARTUTA
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Bizilagunak Alde Zaharrean zamalanak egitea (erreg.zk.. 1255/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek jo du bulego honetara, eta hauxe salatu: Udalak ez die erantzun
2008ko urriaren 13an, 2009ko otsailaren 9an eta 2009ko azaroaren 12an aurkeztu zituen
idazkiei, zeinetan alde zaharreko bizilaguna izaki zamalanak egiteko bere ibilgailua
sartzeko baimena eskatzen zuen.

2.-Azterketa
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta gai honekin lotutako agiriak ekarri ditu:
batetik, bere etxebizitzatik (Hedegile kalea, 21) ibilgailua pasatzeko baimena eskatzeko
2008ko urriaren 13an aurkeztutako idazkia; eta bestetik, Udalaren erantzunik jaso ez
zuenez, 2009ko otsailaren 9an eta azaroaren 12an horren inguruan aurkeztutako
alegazioak. Hauek ere ez dute erantzunik jaso.

2009ko abenduaren 16an oraindik ez du administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen da,
nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko aukera izan
dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea du beti, laburki
bada ere, administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duen jakiteko.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.1.
artikuluak:
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42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar du
prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.

42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.

Herritarrei

dagokion

jurisdikziora

jotzeko

aukera

ematea

du

helburu

administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren eskabide
eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.

3.-Ebazpena
Aurkeztutako salaketan eta erabiltzaileak egindako alegazioen balioan gehiegi
sakondu gabe, hauxe

GOMENDATZEN DIOGU dagokion sailari, igaro den denbora

kontuan hartuta: berariaz ERANTZUN diezaiola erabiltzaileari, eta, behar diren azalpen eta
arrazoiak emateaz batera, haren alegazioak aintzat harturik, egin zuen eskabidea onetsi ala
ezetsi egingo dion jakinaraz diezaiola.

GOMENDIO ONARTUA

Erantzun gabeko idazkiak (erreg. zk.: 1267/10)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek bulego honetara jo du, eta hauxe salatu: Udalak ez die erantzun
2009ko apirilaren 20an (1 zk.ko agiria), 2009ko ekainaren 26n (2 zk.ko agiria) eta 2009ko
irailaren 30ean (3 zk.ko agiria) aurkeztu zituen idazkiei, hau da, Zuribide orria bat eta
Udaltzaingoaren agente baten kontrako salaketa.
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2.-Azterketa
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri zen eta gai horrekin lotutako agiriak ekarri
zituen: “ 2009ko apirilaren 20an, ekainaren 26an eta irailaren 30ean eskaera orriak
aurkeztu zituen.

Udalak erantzun ez dionez, Herritarren Defendatzailearengana jotzea

erabaki zuen, 2010eko urtarrilaren 5ean".

Aurtengo urtarrilaren 5ean oraindik ez du administrazioaren erantzunik jaso, ez
aldeko ez kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoak administrazioaren isiltasuna jasotzen du herritarrek,
nahi izanez gero, administrazioarekiko jurisdikziora jo ahal dezaten bermatzeko, baina hori
horrela izanagatik, berariazko erantzun arrazoitua jasotzeko eskubidea ere badute, labur
bada ere, administrazioak haren eskaera onartzen duen edo ez jakinaraziko diona.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.
artikuluak:

42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar du
prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.

42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.

Herritarrei dagokion jurisdikziora jotzeko aukera ematea du helburu
administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren eskabide
eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.
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3.-Ebazpena
Igaro den denbora kontuan izanik, eta gaian –aurkeztutako salaketan eta
erabiltzaileak egindako alegazioetan– sakondu gabe ere, dagokion sailari GOMENDATZEN
DIOGU berariaz ERANTZUN diezaiola erabiltzaileari, eta, behar diren azalpen eta
arrazoiak emateaz batera, haren alegazioak aintzat harturik, egin zuen eskabidea onetsi ala
ezetsi egingo dion jakinaraz diezaiola.

GOMENDIO ONARTUA

Prostituzio etxea Ibaiondon (erreg. zk.: 1272/06)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek gure bulegora jo zuen xxxxxx kalean prostituzio etxe klandestino bat
dagoela salatzeko.

2.-Azterketa
Udaltzaingoari ikertzeko eskatu genion eta hark txostena egin zuen; erabiltzaileari
horren berri eman genion, etxejabeen elkarteak egokitzat jotzen badu bide zibiletik joan
daitezen.

3.-Ebazpena
GOMENDIO ONARTUA.

c)

Ezestea
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Bazterkeria arraza dela eta (erreg. zk.: 1162/09)

1.-Erreklamazioa
Bulegora jo zuen jatorri afrikarra duen herritar batek, eta dantza-leku bateko
atezainek, haren arraza dela eta, handik bota zutela adierazi zigun.

2.-Azterketa
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketaren ondoren, handik botatzeko arrazoiak
arrazismoarekin zerikusirik ez zuela ikusi genuen, haren lagunaren jokaera ez egokiarekin
baizik.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Auto-ilarak Magdalena kalean (erreg. zk.: 1135/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek jo du gure bulegora Magdalena kalean sortzen diren auto-ilarak
salatzeko, bere ustez, Ursulinas ikastetxeko (gaur egun Urkide) gurasoek haien haurrak
hartzera joaten direnean kotxea bertan uzten dutelako da.

2.-Azterketa
Honen inguruan esan behar dugu, Udaltzaingoko agenteek duten lanbide
eskumenak hiriaren eta auzokideen interes orokorrei zuzenduak daudela, beraz, trafiko
handia jasaten duen bide horretan bigarren lerroek eragindako auto-ilarak ekiditeko,
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ikastetxean sartu eta ateratzeko ordutegietan ibilgailuak espaloiaren gainean momentu
batez gelditzea baimentzen dute.

Hiriko hainbat gune eta momentutan Udaltzaingoaren agenteek baimentzen duten
ohiko jarduna da; arau-hausteak zuzenbidearen kontrakotzat zein erruduzkotzat jo behar
dituzte salatzaileek. Ezin diegu udaltzainei automaten pare joka dezatela eskatu, eta
zenbait jokabide justifika dezaketen errugabetasun-arrazoiak balioesteko ahalmenaz
gabetu, salbuespenez eta beti ere balioespen horiek arrazoizkotasun-irizpidearen
araberakoak badira.

Azken finean, uste dugu Udala (Udaltzaingoa zehazki) egoki betetzen dituela bere
zereginak; beraz, ezin diegu errieta egin udaltzainei, gure ustez zuzenbidearen araberakoa
den jokabide batengatik.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Prostituzio
etxeei buruzko publizitatea (erreg. zk.: 1165/09)
1.-Reclamación

1.-Erreklamazioa
Herritar bat etorri da gure bulegora, prentsa idatzian prostituzio etxeei buruz dagoen
publizitatea salatuz, eta Sindikoak horren gainean zerbait egin dezala eskatu du.




2.-Azterketa
Herritarrarekin elkartu gara, eta azaldu diogu gai hori gure eskumenetatik kanpo
dagoela, moralaren esparruko esku hartzea eskatzen duelako, eta, itxuraz behinik behin,
oinarri juridikorik gabe.
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3.-Ebazpena
EZESTEA

Isuna. Olagibel kaleko garajeko irteera (erreg. zk.: 1184/09)

1.-Erreklamazioa
Auzotar batek jo du gure bulegora udaltzainek bere garajetik ateratzean luzetarako
lerroa gainditu zuelako jarri zioten isunarekin ados ez dagoelako.

2.-Azterketa
Herritarrarekin elkarrizketatu ginen, eta zuzen jarritako isuna dela adierazi diogu,
agenteek zuzen jokatu zutela.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Isuna. Udaltzainen tratu ezegokia (erreg. zk.: 1198/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar bat etorri da gure bulegora, eta bere haserrearen berri eman digu, arauzko
txartelik gabe TAO eremuan aparkatzeagatik salatu dutelako, eta behin Agirrelandara
joanda jaso zuen tratuagatik.
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2.-Azterketa
Herritarrarekin elkarrizketatu ginen, eta zuzen jarritako isuna dela adierazi diogu, eta
agenteen jokamoldeari buruz, arduradunei jakinaraziko diegula, egoki iruditzen zaiona egin
dezan.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Udaltzainen atxiloketa eta tratu ezegokia (erreg. zk.: 1266/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar bat gure bulegora etorri da, bere emazteak Udaltzaingoko agente batzuekin
izan zuen gorabehera batengatik haserre. “Saltoki batean lapurreta izan ondoren,
saltzaileak herritarraren emaztearen ezaugarrien oso antzekoak erabili zituen lapurra
deskribatzeko. Agenteek kalean aurkitu zuten eta “atxilotu” egin zuten lapurra zen edo ez
egiaztatzeko.

2.-Azterketa
Gertakarien berri eskatu zaio Udaltzaingoari, eta bai erabiltzaileari bai guri bidali
digute txostena. Herritarrak gugana jo du emandako erantzuna nahiko ez dela adierazteko.
Kasu honetan agenteek zuzenbidearekin bat jardun dutela adierazi diogu eta haien
barkamen eskeak zuzenak direla.
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3.-Ebazpena
EZESTEA

Udaltzainen tratu ezegokia: gaizki aparkatutako ibilgailua (erreg. zk.: 1268/10)

1.-Erreklamazioa
Gure bulegora herritar bat etorri da, bere emazteak Udaltzaingoko agente batzuekin
izan zuen gorabehera batengatik haserre.

2.-Ebazpena
ORINTABIDEA

d)

Herritarrak berak itxia

Prostituzio etxea Foru kalean (erreg. zk.: 1128/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek jo du gure bulegora Foru kalean prostituzio etxe klandestino bat egon
daitekeela salatzeko.
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2.-Azterketa
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketan jarraitu beharreko prozesua adierazi diogu;
jabekideen elkargoko beste auzokideen adostasuna lortu nahi du ikerketarekin jarraitu
aurretik. Erantzunaren zain gelditu gara.

3.-Ebazpena
Zentzuzko denbora pasa ondoren, erabiltzailea gurekin harremanetan jarri ez denez,
DOSIERRA ITXI DUGU.

Prostituzio etxea Bruno Villarreal kalean (erreg. zk.: 1261/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek gure bulegora jo du Bruno Villarreal kalean prostituzio etxe klandestino
bat egon daitekeela salatzeko.

2.-Azterketa
Herritarrarekin izandako elkarrizketan jarraitu beharreko prozedura adierazi genion
eta Udaltzaingoari txostena eskatzeko esan zigun. Horrela egin genuen, baina bidali baino
lehen deitu egin zigun prostituzio etxea desagertu zela esateko.

3.-Ebazpena
HERRITARRAK ITXITA.
e)

Iraungi egin delako itxia
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Familia ijitoak Azukreola kalean (erreg. zk.: 1139/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar bat etorri da gure bulegora, eta Azukreola kaleko bizilagun ijitoekin
etxebizitzan arazoak dituela salatu du.




2.-Azterketa
Herritarrarekin izandako elkarrizketan jarraitu beharreko prozedura adierazi diogu,
eta udaltzainen parte hartzea eskatzeko, aldez aurretik etxebizitzako obraren hasiera
jakinarazi behar ligukeela esan diogu.

3.-Ebazpena
Zentzuzko denbora pasa ondoren, erabiltzailea gurekin harremanetan jarri ez denez,
DOSIERRA ITXI DUGU.

f)

Errefusatzea

Adin txikikoa eta legez kontrako atxiloketa (erreg. zk.: 1209/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar bat etorri da gure bulegora, eta salatu digu Udaltzaingoak legez kontra
atxilotu duela, eta alaba kendu motiborik gabe.
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2.-Azterketa
Elkarrizketa izan dugu herritarrarekin, eta ekarri dizkigun dokumentuak aztertu
ondoren, jakinarazi diogu ezin dugula aintzat hartu bere salaketa, egoera Auzitegian
dagoelako.

3.-Ebazpena
EZESTEA

g)

Ofiziozko gomendioa

Kontrako noranzkoa Mendizabala kalean (erreg. zk.: 38/09)

1.-Erreklamazioa
Mendizabala kaleko tarte batetik gidari asko kontrako noranzkoan ibiltzen dela
egiaztatu ahal izan dugu.

2.-Azterketa
Hizkuntza Eskola Ofizialeko aparkalekutik ateratzen diren kotxe asko kontrako
noranzkoan ibiltzen da, Mendizabala kaletik Lasarteko atera iristeko, eta kale horretara
noranzko zuzenean sartzen diren autoak arriskuan jartzen dituzte.

Gure ustez, egun dauden seinaleek ez dute argi adierazten kalea noranzko
bakarrekoa dela, kaleak derrigorrezko noranzkoa eta bakarra duela argiago adierazten
duten seinaleak jarri beharko lirateke.
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Gainera, kale horretan patruila bat ibiltzea komenigarria litzateke, batez ere ikasleen
irteera orduan, orduan hausten baita gehien bat araua (18:30etik 20:30era, gehien bat).

Neurri horiekin batera, informatzeko oharrak bidali beharko lirateke Hizkuntza Eskola
Ofizialeko Zuzendaritzara, eskolako aparkalekura sartzen direnek handik ateratzean argi
izan dezaten derrigorrezko noranzkoa zein den.

3.-Ebazpena
Horiek dira gure IRADOKIZUNAK, aintzat hartzea eta irizpide tekniko hobeak badira
horien eragozpena ez izatea espero dugu.

GOMENDIO ONARTUA.

h)

Gogorarazpena

Zaratak: “El Pase” taberna (erreg. zk.: 1006/08)

1.-Erreklamazioa
Gai hau salaketa zaharra da gure bulegoan. Hiritar batek gure bulegora jo zuen,
BAR-PASE (lehen, Bar Baco) taberna zela eta. Establezimendu horren gaueko jarduerak
sortutako enbarazuaren inguruko kexa agertu zigun. Lokala ixteko ordutegien erregimena
ez betetzeari dagokionez, herritar horrek salatu zuen baimendutakoa baino askoz ere
geroago itxi ohi zutela, eta, ondorioz, enbarazua egiten ziela bizilagunei; gainera, ezkutuan
jokatzen zutela. “Gau osoa egoten da irekita, argiak itzalita, baina atea irekita, bezeroak
sartu eta irten ahal izan daitezen, diskoteka barruko soinua kanporatzen dela, goizaldeko 3,
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4, 5, 6, 7etara arte”. Hori gutxi balitz, TABERNArako baimena bakarrik izan arren,
KONTZERTUAK antolatzen zituen, eta haien publizitatea kartel ugarirekin egiten [agiriak
eransten

genituen],

bai

eta

http://www.myspace.com/paseclub).

INTERNETeko

iragarkien

bidez

ere (

Direlako iragarkietan EZ DAGOKION ordutegia

iragartzen zuen, hau, hain zuzen: 23:00etatik goizaldeko 3:30etara, OSTEGUN, OSTIRAL
eta LARUNBATETAN (sic), baina haren ordutegia, berriz, udan 2:00etara artekoa da, eta
ostiral eta larunbatetan bakar-bakarrik.

Behar ziren neurriak har zitezela eskatu genuen orduan (2008ko ekaina), era
horretako establezimenduentzat finkatua dagoen ordutegia bete zezan.

Erabiltzaileak berriro jo zuen guregana, orduko egoerak bere horretan jarraitzen
zuela salatzeko, alegia, baimendutako ordutegitik kanpo zarata egiten jarraitzen zutela.

Kexa aurkeztu ondoren taberna ikustera joan ginen (2010-01-22an) eta ohartu ginen
karteletan gaueko hamarretan eta hamabietan egitekoak ziren KONTZERTUAK eta goizeko
7etarako GOIZEKO SAIO BAT iragartzen zutela 2010-01-22 eta 2010-01-23an (hori
egiaztatzen duten argazkiak eransten ditugu, 1. dok.)

2.-Azterketa
BAR PASE tabernak araututako ordutegiak modu sistematikoan urratzen dituelarik,
etengabe eta larriki kalte egiten ari zaio herritarren atsedenerako eskubideari. Eskubide hori
Konstituzioan jasota dago, egoitzaren intimitaterako eskubidearen urratzea eta osasunari
kalte egitea berekin dakarren aldetik, eta badago eskubide horiek babesten dituen
jurisprudentzia zibil eta penalik.

Horrenbestez,
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3.-Ebazpena
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen 2001eko irailaren 28ko Araudian
xedatutakoaren ildotik, Udaltzaingoari GOMENDATZEN DIOGU hurrengo hiru asteetan
BAR PASE tabernak OSTEGUN, OSTIRAL ETA LARUNBATETAN ETA IXTEKO EZARRIA
DUEN ORDUTEGIAREN INGURUAN ordutegia benetan betetzen duen ikuskatu eta zaindu
dezala, 296/1997 dekretuan finkatutako ixteko ordua errespetatzen duen ikusteko eta hala
izan ezean, ordutegi urraketak salatzeko, bai eta, ahal den neurrian, esku-hartze horien
berri eman diezagula ere.

Lehen ere, antzeko kasuetan, gomendio bera egin dugu, eta Udaltzaingoak gogo
onez onartu izan du.

Hori guztia Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta bertan
aurreikusitako eraginarekin. ONARTUA.

2.3.6 Udal sozietate anonimo eta erakunde autonomoak
2.3.6.1
a)

Amvisa
Gomendioa

Ur kontagailuetan baja ematea (erreg. zk.: 1121/08)

1.-Erreklamazioa
Hainbat herritarrek jo dute guregana orain aztertuko dugun gaiaren antzeko egoerak
salatzera. Salaketa: XXXXXXXXXXXX kaleko areto baten jabeak ur zerbitzuan BAJA eman
zuen eta, dirudienez areto hori gerora alokatu dutenek egindako kontsumoagatik zorra
duela jakinarazi dio AMVISAk. Zerbitzuan berriz alta emateko kontsumo horiek ordaindu
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behar dituela jakinarazi dio, nahiz eta berak 1997an eten zuen AMVISArekiko kontratua,
baja eman zuen, alegia.

2.-Azterketa
1.- Kontsumitzaileak beren beregi emandako bajaren eraginak eta horrek, logikoki,
enpresa hornitzaileari dakarzkion ondorioak.

AMVISAk idatziz jasoa du 1997an aretoko jabeak zerbitzuan baja eman zuela, baina,
hala ere, ur hornikuntza ez zen eten. AMVISAk, bere aldetik ez zuen bete baja aitorpena,
eta garai hartan ez zuen kontagailua zigilatu. Hornitzaileak dioenez, BEHIN joan zen ur
hornikuntza etetera, aldez aurretik abisatu gabe, baina ez zuen sartzerik izan itxita
zegoelako.
Gure ustez, kasu honek agirian jartzen ditu hornikuntza kontratu batetako bajei eman
behar zaien izapideak direla eta, kontsumitzaileek eskubide orokorren babes eta
segurtasun juridikoaren arloan dituzten arazoak. Horniketa zerbitzu batean baja modu
arrazoitu eta seguru batez emateko eskubidea kontsumitzaile ororen oinarrizko eskubidea
bada ere, hornitzaile eta kontsumitzaileen arteko liskar bihurtzen da. Auzitegiek hainbat
praktika txarren inguruan epaia emateko aukera izan dute: telefonia, kreditu txartel eta
abarren enpresa hornitzaileak beraiekin kontratatutako zerbitzuetan baja emateko oztopoak
jarri ohi dituzte eta.

Kasu honetan hainbat alderdi azter daitezke:

LEHENENGOA.- Kontsumitzaileak baja eman zuenean AMVISA ez zen berarekin
harremanetan jarri hornikuntzako giltza zigilatzeko eta baja eraginkorra izateko. Beraz,
herritarrari ezin zaio egotzi Gasteiz hiriko ura hornitu eta arazteko Zerbitzuaren
Ordenantzako 12.5 artikuluak zehazten duen betebeharra bete ez izana.
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“12. ARTIKULUA:
Ordenantza honetan ezartzen diren berariazko betebeharrez gain,
abonatuak ondoko arau orokor hauek bete behar beharko ditu:

5.- Poliza edo kontratua egina daukaten finka, etxebizitza, lokal edo
barrutietara zein tutu-instalazioak dituzten eremuetara sartzeko pasabidea
erraztu eta libre uztea, bai AMVISAko langileei, beren eginkizuna bete dezaten,
eta baita AMVISAkoak ez izan arren, hark emandako identifikazio-txartela
dutenei ere, obrak edo ikuskatze-lanak egin ditzaten (adibidez neurketa-ekipoei
dagokiena).”

Badirudi agerikoa dela, aretoaren titularrak AMVISAn baja eman zuenean honek
hornikuntza modu eraginkorrean eten behar zuela. Kasu honetan aplikatzekoa da
Ordenantzaren 61.1 artikulua:

“61. ARTIKULUA.
Ura hornitzeko kontratuak honako arrazoi hauengatik iraungiko dira:

1-. Abonatuak hura deuseztatzea formalki eskatu duelako, ordu arte zor
zituen kopuruak aurrez ordainduta. Horretarako AMVISAren bulegoetara jo eta
hala egin nahi duela dioen idazkia aurkeztu beharko du. Idazki hori, polizaren
titularrak edo legez baimendutako pertsonak sinatuta egon behar du.”

BIGARRENA.- Bestalde, aretoaren jabearen jokabidea ezin da Ordenantzaren 13.8.
artikulua bete ez izanagatiko arau-hauste larritzat jo (“...Dagokion kontratua egina daukan
neurketa-ekipoaren bidez kontrolatu gabe ur-kontsumoa egitea” ); izan ere, herritarrak bere
borondatez utzi baitzuen BERTAN BEHERA enpresarekiko kontratua, eta horrek, logikaren
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arabera, ur hornikuntza etetea zekarren berekin. Ondorioz, ezin zaio zigortutako jarrera
egotzi. Gure ustez, BORONDATEZKO BAJAren ondoren gertatu ahal izan den kontsumoa
ezin zaio erabiltzaileari egotzi, ezta ordaindu beharra duenaren ordezko gisa ere, AMVISAk
ez baitu zuzen jokatu hornikuntza eteteko orduan.

HIRUGARRENA.- Tasen Legeak 17.2 artikuluan xedatzen duenez, higiezinen jabeak
izango dira erantzule subsidiarioak. Ordenantza Fiskalak 2008an ura hornitzeko zerbitzua
emateko lehen aplikazio arauan, berriz, honakoa xedatzen du: “Kontsumoaren eta
arazketaren ordainagiriak ordaintzeko orduan, maizterren ordezko izango dira jabeak,
pertsona fisiko nahiz juridikoak izan”.

Kontsumoaren “ordezko edo erantzule subsidiario” aretoaren jabea jo ahal izateko,
ordeztu beharreko erantzule nagusi bat egon beharko luke, baina honako kasuan ez da
hala gertatzen, izan ere ez baitago behar hori zeini egotzi, horniketako kontraturik ez
dagoelako. Gainera, baja adierazpena 1997tik egiaztatuta dago eta denbora horretan
AMVISA ez da baja eraginkor bihurtzeaz arduratu.

2.- Zerbitzuko baja egoeretan kontsumitzaileek dute segurtasun juridikoa

Erabiltzaileen eta kontsumitzaileen segurtasuna bermatzen duten printzipioekin bat,
erabiltzaileek, nahi izanez gero, alta eta baja emateko modu argi eta segurua ezarri behar
du AMVISAk. Izan ere, kontu hau oso garrantzitsua da, berora alokairu kontratuak egiten
badira.

Kontsumitzaileen segurtasun juridikoak agintzen duenez, erabiltzaile batek zerbitzu
batean (ur, argindar, banku, telefono..) modu frogagarrian baja emanez gero, hornitzaileari
dagokio baja benetakoa izateko eginbeharrekoak zuzen egin dituela egiaztatzea,
horretarako horniketa etenda. Zerbitzuan BAJA emateko modu argi eta seguruak ezartzeko
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beharra dute enpresa hornitzaileek. Ezinezkoa da kontsumitzaileak 1997an baja emana
izatea, eta gerora data zehaztugabean eta zehaztugabeko hirugarrenek egin dituzten
kontsumoak ordaintzeko eskatzea berari 2008an, hain zuzen, hirugarrenek kontraturik gabe
egindako kontsumoak ezin baitzaizkio kontsumitzaileari egotzi.

Abenduaren 29ko 44/2006 Gorte Legeak, kontsumitzaile eta erabiltzaileak
babestekoak, legez kanpokotzat jotzen ditu honakoak: Kontsumitzaileek segida duten
ondasun hornikuntza edo zerbitzuetako kontratuei amaiera emateko duten eskubideak
mugatzea edo behar ez bezalako betebeharrak ezartzea; hitzartutako prozedura baliatuz
kontsumitzaileak kontratua eteteko duen eskubideari oztopoak jartzea; prozedurako
aurreikuspenik eza; edo erabiltzaileari zerbitzuan baja emateko prozeduraren berri ez
ematea.

2006ko legeak zerbitzuetan alta eta baja emateko erraztasun berberak eskatzen ditu.
Lege berriak ezartzen duenez, zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresekin egindako
kontratuetan baja emateko alta emateko beste erraztasun izan behar da. Kontsumitzaileek
kontratua eteteko duten eskubidea baliatzeko orduan enpresa hornitzaileak oztopoak
jartzen baditu arau-haustea egingo du. Arlo hau oso garrantzitsua da, bereziki, aldian aldiko
zerbitzuak eskaintzen direnean. Horretaz gain, enpresak eskubide horren berri eman
beharko du aldez aurretik eta dohainik.

3.-Ebazpena
Gure ustez kasu honetan ezin zaio abonatuari Ordenantzaren 12.5 eta 13.8
artikuluak hautsi izana, ezta kontsumoak egotzi ere; izan ere jasota baitago abonatuak
modu egokian eta beren beregi baja eskatu izana. AMVISAk, berriz, ez du bere funtzioak
betetzeko eskatu ahal zaion gutxieneko diligentziaz jokatu eta ez du hornikuntza eten.
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AMVISAk ezin du bere akatsarengatik dagokion erantzukizuna baztertu, zuzen jokatu
duen erabiltzaileari ondorioak ordainarazi.

Kasu honetan, kontsumitzaile honi inolako tasarik ez eskatzeko GOMENDATZEN
DUGU, izan ere MODU FROGAGARRIAN BAJA EMAN DUENEZ, EZIN ZAIZKIO BAJA
HORREN ONDOREN KONTRATURIK EZ DUTEN HIRUGARRENEK EGINDAKO
KONTSUMOAK EGOTZI.

Horretaz gain, SEGURTASUN JURIDIKOA bermatze aldera eta etorkizunean
horrelakorik gerta ez dadin, BORONDATEZKO BAJEN arloko ordenantza eta protokoloak
aldatzeko GOMENDIOA egiten dugu, honako irizpideei jarraiki:

Abonatuari ohartaraztea ezen zerbitzuan baja eskatzeko egin duen eskabidea49
BEHIN-BEHINEKO BAJA BAKARRIK adierazten duela. Baja behin betikoa izan dadin, hiru
hilabeteko epean, enpresako langileek kontagailua zigilatu behar dute eta orduan etengo da
hornikuntza behin betiko.

Erabiltzaileak AMVISAko langileei lagundu behar die lan horretan, eta beti ere, areto
horretan gerora egiten diren alokairu edo lagapen kontratuen berri eman, AMVISAk kontratu
horiei dagozkien hornikuntza kontratuen berri izan dezan. Erabiltzaileari ohartaraztea
betebehar hauek ez betetzeak hirugarrenek egin ditzaketen kontsumoen gaineko
erantzukizuna ekar dezakeela berekin.

49

Ordenantzaren 61.1 artikuluaren arabera, ur hornikuntzako kontratuak honako arrazoietakoren batengatik
bukatuko dia: Erabiltzaileak zor guztiak ordaintzen baditu eta bertan behera uztea formalki eskatzen badu.
Horretarako AMVISAra joan behar da eta hala eskatzeko agiria eraman, zein polizaren titularrak edo legez
baimendutako pertsonak izenpetu behar duen.
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Hauek dira gure GOMENDIOAK, eta Herritarren Defendatzailearen araudian
aurreikusitako hedapena izan dezakete.

Amvisak normala ez den ur kontsumoaren berri ez ematea (erreg. zk.: 1263/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek gure bulegora jo du eta honakoa adierazi digu: “Amvisak “ezkutuko”
isuri batek eragindako gehiegizko ur kontsumoagatik neurriz kanpoko zenbatekoa kobratu
nahi dio haren senarrari, baina enpresak isuri horren berri bazuen lehenagotik —
kontagailuen irakurketa du— eta ez dio horren berri eman.

2.-Azterketa
Emakume horren senarra —xxxxxxxxxxx jauna— Arana kalean dagoen aroztegi
lantegi baten jabea da, eta honako gertakarien berri eman zein haien inguruko agiriak
aurkezten ditu:

1/ Lonja horretako ur kontsumo ohikoa, gutxi gorabehera, 1m3-kokoa da hiruhileko
(1. zk.ko agiria), are gehiago, 2008ko uztailetik 2009ko urtarrilera 0m3-kokoa izan da.

2/ Kontagailu orokorretik bere lantegirako eroanbidea lur azpitik doa, beraz, isuria
bada ezin da antzeman, dagoena antzemateko Amvisako langile adituengana jo behar izan
zuen.

3/ 2008ko hirugarren hiruhilekoko ordainagirian (2008/06/3tik 2008/09/17ra)
irakurketa 143 m3-kokoa zen (1 zk.ko agiria, ordainagiri zenbakia RE/2008/002xxxx)
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4/ Jakinarazitako hurrengo ordainagirian (2009ko urtarrilaren 29a) 2008ko laugarren
hiruhilekoarena (2008/10/30etik 2008/12/4ra) (2 zk.ko agiria, ordainagiri zenbakia
RE/2009/XXXX1) aurreko aldiko irakurketa ALDATU EGITEN DA eta 506 m3-kokoa dela
adierazi (143 m3-kokoa beharko luke). Nahiz eta momentu horretatik (2008/10/30) Amvisak
normala ez den ur kontsumoaren jakitun izan, berriro ere bidaltzen dio 2008/10/30etik
2008/12/4ra (2008ko laugarren hiruhilekoa) doan epearen eta 786 m3-koko kontsumoa
jasotzen duen ordainagiria.

Eta 2008/12/22ra arte ez dio ohartarazten, ohiko postaz,

eroanbidean isuria egon daitekeela (3 zk.ko agiria).

5/ Abonatuak 562/19-xx eskabidearen bidez ”zerbitzuari dagozkion kuotak eta ez
beste kobratzeko” eskatu zuen “aipatutako aldiari dagokion ur kontsumoa zero izan baita”
(4 zk.ko agiria) Amvisak eskaerari uko egin zion 233/6.xxx zenbakiko agiriaren bidez (5
zk.ko agiria), eta ur arazketaren tratamenduari dagokion tarifaren zenbatekoa baino ez
zuen kendu ordainagiritik.

Datu horiek ikusita, gure ustez, Amvisak balizko isuria zegoela antzeman zuen
momentuan ohartarazi behar zion (2008/10/30) abonatuari eta ez hiruhilekoa pasatzen utzi
jakinarazteko (2008/12/22).

Amvisak, zerbitzu publikoa den aldetik, balizko isuria dagoela dakien momentuan
(irakurketa egin den momentua) arretatsu jokatu behar du, eta Kode Zibilaren 1.902
artikuluak xedatzen duen betebehar orokorrari jarraitu beharko, hori baita gizarte
harremanetan galdatu daitekeen jokabide araua, are gehiago udal enpresa izanik.
“norbaitek, egite edo ez-egitearen ondorioz, kalte egiten badio beste inori, tartean errua edo
zabarkeria izanik, eragindako kaltea konpontzeko betebeharra du".

Egia da ordenantzak ur kontsumoengatik kobratu beharrekoak barkatzeko arrazoien
inguruan dioena eztabaidaezina dela, baina horrek ezin du eragin AMVISAren beraren
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jokatzeko

moduan

izandako

zabarkeria

kontsumitzaileari

egotzi

ahal

izatea.

AMVISAk, hainbeste hilabetez, justifikaziorik gabe, normala ez den kontsumoaren berri
ez emateak kontsumo horri dagokion ordainagiria kobratzeko asmoa —AMVISAk emaitza
horrekin zerikusirik izango ez balu bezala— bidegabe bihurtzen du. Izan ere, isuria
ezkutuan zegoen eta erabiltzaileak ezin zuen horren berri izan, AMVISAk egindako
irakurketen berri ematen ez bazion.

Horrenbestez,

3.-Ebazpena
AMVISAri honako GOMENDIOA egiten diogu: normala ez den ur kontsumoaren —
ezkutuko isuriak eraginda— berri

justifikatu gabe ez emateagatiko bere erantzukizuna

aintzat har dezan eta erabiltzailearekin hainbanatu.

EZ ZEN ONARTU GOMENDIOA.

b)

Bitartekaritza

Faktura atzeratuak kobratzea (erreg. zk.: 1208/09)
1.-Erreklamazioa
Herritar bat gure bulegora etorri da, eta jakinarazi digu duela sei urte baino
gehiagotik

AMVISAk

ur-horniduraren

erreziboak

bidaltzen

dizkiola,

gutxieneko

kontsumoagatik. Teknikoek argudiatzen dute etxea hutsik dagoela, eta hori dela arrazoia.
Orain atzerapen guztiak kobratu nahi dizkiote (1.000 eurotik gora)
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2.-Azterketa
Elkarrizketa izan dugu herritarrarekin, eta AMVISArekin gaiari buruz bitartekaritza
lana egitea proposatu diogu.

Izan dugu bilera hori, eta esan digute akatsa zuzenduko dutela, eta azken 4
urtetakoa kobratuko diotela, gainontzekoak preskribitu duelako. Hala jakinarazi diogu
herritarrari.

3.-Ebazpena
BITARTEKARITZA

c)

Orientabidea

Ur isuriak ondoko eraikinean (erreg. zk.: 1295/10)

1.-Erreklamazioa
Ortiz de Zarate XXX zk.ko jabeen komunitateak guregana jo du komunitateak duen
arazo larri baten berri ematera; izan ere, eraikineko xxx. pisuan (terraza du) ur filtrazio
handiak gertatzen baitira.

2.-Azterketa
Filtrazioaren sorburua ez dago argi zehaztua, baina arazoa gero eta larriagoa da eta
inguruko eraikinetako ur edangarriaren kanalizazioan galerak ekar ditzake. Bestalde,
AMVISAren ur kontagailuetako erregistroak normalak ez izateagatik zehaztu ahalko dira.
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Interesatuek hala eskatuta, uren udal enpresari inguru horretan kontsumo arrarorik
gertatu ote den galdetzea komeni dela adierazi diogu komunitatea administratzen duen
enpresari.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

2.3.6.2
a)

Tuvisa
Gomendioa

Molinuevo garajea: plazaren titularra aldatzea (erreg. zk.: 1132/09)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek gure bulegora jo zuen eta adierazi zigunez, emaztearengandik
banatzeko prozesuaren ondoren, Molinuevo aparkalekuan zuen

alokairuzko plazaren

titularra aldatzea erabaki zuten, ordura arte emazte zenaren izenean baitzegoen. TUVISA
enpresako arduradunek aholkatutako izapideak burutu zituzten; baja eta alta izenpetu, baita
2009ko martxoaren 1eko data duen kontratu berria ere.

JMFA eskatzaileak salatzen duen bezala, geroago, honela dioen TUVISAko 2009ko
otsailaren 20ko jakinarazpena jaso zuen:
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“Jakinarazten dizugu, Molinuevo aparkalekuko alokairuzko plazaren esleipena
itxarote zerrendaren hurrenkera kontuan hartu gabe egin zela, beraz, akatsa izan zela,
horregatik martxoaren 1eko indarraldia zuen kontratua bertan behera geldituko da.

Jakinarazten dizugu zure izena eta zure telefono zenbakia alokairuzko plazen
itxarote-zerrendan sartu dugula .

2.-Azterketa
Bestelako gogoetarik egin gabe, TUVISAren aldetik lehenengo egintza irregularra
dagoela uste dugu: ez dator

bat zuzenbidearekin alderdietako BATEK BERE KABUZ

erabakitzea behar bezala izenpetutako eta elkarrekiko eskubide zein betebeharrak eragiten
dituen kontratua BERTAN BEHERA uztea.

Gure ustez, 2009ko martxoaren 1ean hasiera zuen kontratua EZIN DA bertan behera
utzi horrelako baldintzetan eta modu horretan, beraz, Molinuevo aparkalekuan, JMFA
jaunaren alde egin den alokairuzko plazaren esleipena ontzat eman behar da, eta ondorioz,
eska daiteke, kontratu hori

alderdi biek horrela erabakitzen dutelako edo tartean

baliogabetzen edo aldatzen duen epaia dagoelako bertan behera gelditu bitartean.

Kontratuen teoria guztien printzipio orokorra da honakoa:
1256 CC. artikulua.
Kontratuen baliozkotasuna eta horiek betetzea ezin da utzi alderdietako baten
arbitrioaren mende.
Printzipio hori ez jarraitzeak dagokion ondare erantzukizuna eragin dezake, kasu
honetan, TUVISAri leporatzekoa.
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Horrenbestez,

3.-Ebazpena
Egindako jakinarazpenaren —2009.2.20an— zentzua gainbegiratzeko GOMENDIOA
egiten diogu TUVISAri, eta interesdunarekin, bere garaian, adostu zituen baldintzak
mantentzeko; izan ere, ezin baitzaio berari Molinuevo aparkalekuan alokairuzko plazaren
esleipenean egon den akatsaren —egon bada— ondorioa jasanarazi.

Ezinduentzako garraio hobariduna (erreg. zk.: 1214/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar bat kexu agertu da TUVISAk ezindu fisiko zein psikikoek (% 33 eta % 65
bitartekoa) garraio txartel hobariduna lor dezaten eskatzen dituen baldintzengatik.

2.-Azterketa
“TUVISA” kontseiluaren erabakiarekin bat, ezindu fisiko zein psikikoek garraio txartel
hobariduna eskuratzeko honakoak bete behar dituzte:

TXARTEL HOBARIDUNA ESKURATZEKO:
*Laguntzen duen finantza-erakunderen baten txanpon txartela.
*Eskabidea betetzea.
*Ezintasun maila (% 35etik % 65era bitartekoa) egiaztatzen duen jatorrizko agiria.
* Ez gida-baimenik ez garraiorako beste laguntzarik ez izatearen zinpeko aitorpena
* Bono-taxiaren onuradun ez izatea, aparkatzeko txartelik ez izatea eta eskatzailea
trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergan subjektu pasiboa ez izatea.
239

2009-2010ko Oroit-Idazkia

Baldintza guztiak ikusi ondoren, laguntza horien onuradunek garraiorako bestelako
laguntzak ez jasotzeko baldintza justifikatzen duen HELBURUA uler dezakegu, hain zuzen
ere, kontzeptu beragatik laguntzak ez pilatzea, baina ez dugu ulertzen zergatik eskatzen
zaien % 33tik % 65era bitarteko ezintasuna dutenei ibilgailurik eta gidatzeko baimenik ez
izateko. Mugikortasun murriztua duen pertsonak Gasteiztik kanpo bidaiatzeko ibilgailu
egokitua izan dezake eta aldi berean TUVISAren zerbitzuko ohiko erabiltzaile izan.
Matrikulazioaren gaineko zerga ordaintzetik salbuestean pertsona horiek hobaria jaso
dutela esaten da, hau da, jada ezindu izateagatiko onura jaso dutela; baina ezin gara ados
egon arrazoi horrekin hobaria ezinduei hiritik haratagoko mugimenduan autonomia emango
dien autoa lortzeko baita, eta hori ez da hiri espazioa. Autobuserako hobaria, berriz, hiri
garraiorako espezifikoa da. Gainera, bi arrazoi osagarri gehitu ahal ditugu, alde batetik 65
urtetik gorakoei hobaria ematen zaie gidatzeko baimenari uko egin behar gabe, eta,
bestetik, kontuan hartu behar da ezinduek, bestelako herritar taldek (adinekoak, familia
ugariak...) bezala, beste herritarrek baino gehiago behar dutela zerbitzu publiko hori eta
horregatik baldintza berberak bete beharko liratekeela hobaridunak izateko

3.-Ebazpena
Horrenbestez,

Herritarren Defendatzailearen Araudian xedatutakoarekin bat, honako GOMENDIOA
egiten dugu: ezindu fisiko edo psikikoek garraiorako txartel hobariduna lortzeko bete behar
dituzten baldintzak berrikusteko eta honakoa kentzeko: Gidatzeko baimenik ez izatearen
zinpeko aitorpena.

GOMENDIO ONARTUA

Bikientzako kotxeak autobusetan sartzea (erreg. zk.: 1236, 1245, 1260/09,1281/10 eta 1282/10).
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1.-Erreklamazioa
Herritar batek gure bulegora jo zuen esanez bikientzako kotxea autobusean sartu
nahi duenean gidariek ez diotela uzten.

2.-Azterketa
TUVISAk argitaratu duen informazioan bikientzako kotxeak autobusetan ezin direla
sartu adierazten da bestelako argibiderik eman gabe.

TUVISArekin hitz egin dugu eta egoera benetan eman dela adierazi digute. Esan
digutenez debeku horretarako arrazoia da bikientzako kotxe gehienak, bereziki eserlekuak
lerroan dituztenak, ez direla behar bezala sartzen gurpildun aulkientzako autobusetan
dauden tokietan. Dena den, bikientzako hainbat kotxe, paraleloan jarrita daudenak, toki
horietan sar daitezke, plaza bakarrekoen neurri ia berbera baitute.

Bestelako udalerrien egoera aztertu da, adibidez, EMTUSAren (Gijongo Udalaren
Hiri Garraioak SA) araudia, eta egia da barneko espazioen distribuzio desberdina izan
daitekeela arrazoia. Edozein modutan, zerbitzua erabiltzaileen aldekoagoa da.

Gijonen haurren kotxeak sartzen uzteaz aparte, horien sarbiderako eskubidea
aitortzen da, beste erabiltzaileen eskubidetik bereiz jarrita, ondorengoa esaten denean:
1. artikulua.- 6
2. Batez ere, honako eskubideak izango dituzte bidaiariek: … /….
d) Bikientzako edo bikoitza den kotxearekin, tolestu behar izan gabe, sartu ahalko
dira autobusean ibilgailuaren erdiko atetik. (…)
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Planteatu den kasuan, kotxea zeharkakoa denez eta gurpildun aulkientzat
erreserbatua dauden tokietan sartzeko neurri egokiak dituenez, gure ustez txartel berezia
onar daiteke erreserbatutako tokietan sartzeko neurri egokiak dituzten kotxeentzako, arau
orokorrak aldatu behar izan gabe. Horrela eginez gero, kasuen araberako konponbidea
ematen da, alde batetik, segurtasun neurri orokorrak kontuan hartzen dituena, eta bestetik,
zerbitzu publikoa behar duten gurasoei zerbitzu ematen diena; hori guztia haien behar
espezifikoak eta hiriko mugikortasunaren planean garatutakoarekin bat.

3.-Ebazpena
Gure GOMENDIOA da kasu bakoitzean bikientzako kotxeak sartzeko “pasea”
emateko aukera baloratzea, zerbitzua bereziki behar duten erabiltzaile horiei autobusean
sartzea ahalbidetzeko.

Horixe GOMENDATZEN DUGU, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
han xedatutako eraginarekin.

Hainbat erabiltzailek egin zuten bat salaketa horrekin, eta gomendio bera egin
genien.

Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezira eraman zen gaia eta bertan horri
buruzko txosten teknikoa egin arte itxarotea erabaki zen.
TUVISAren Kontseiluak 2010-01-28an egindako bilkuran onetsi zen bikientzako
kotxeei sartzen uztea, baldin eta autobusetan horretarako utzitako lekuaren neurriak
betetzen badituzte.

GOMENDIO ONARTUA.
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TUVISAren txanpon-txartela: saldoa gutxitzea (erreg. zk.: 1271/10)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek bulego honetara jo zuen, eta hauxe salatu: haren alabak erreklamazio
bat aurkeztu zuen 2009ko azaroaren 19an, autobus txartela txanpon-txartelaren
saldoarekin kobratu ziotelako, berak hileko abonamendua kontratatuta izan arren, eta
TUVISAk oraindik ez dio erantzun.

2.-Azterketa
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta gai honekin lotutako agiriak ekarri zituen:
2009ko azaroaren 19an salatze idazkia aurkeztu zuen, bere egoera salatze aldera. TVISAk
erantzuten ez zionez, Sindikoarengana jotzea erabaki zuen, eta aurtengo urtarrilaren
21erako oraindik ez du administrazioaren erantzunik jaso, ez aldeko ez kontrakorik.

Gure ordenamendu juridikoan administrazioaren isiltasunaren figura jasotzen da,
nahi izanez gero herritarrak administrazioarekiko auzien jurisdikziora jotzeko aukera izan
dezan. Dena den, erantzun adierazi eta arrazoitua jasotzeko eskubidea du beti, laburki
bada ere, administrazioak aurkeztutako eskaera onartzen duen jakiteko.

Hauxe dio Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 42.1.
artikuluak:

42.1. art.- Administrazioak esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi behar du
prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.
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42.3. art.- Prozeduretako arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik
ezartzen ez denean, hiru hilabetekoa izango da.

Herritarrei dagokion jurisdikziora jotzeko aukera ematea du helburu
administrazioaren isiltasunaren figurak, baina horrek ez du baztertzen herritarren eskabide
eta idazkiei berariaz erantzun nahiz halakoak ebatzi beharra.

3.-Ebazpena
Aurkeztutako salaketan eta erabiltzaileak egindako alegazioen balioan gehiegi
sakondu gabe, hauxe GOMENDATZEN DIOGU TUVISAri, igaro den denbora kontuan
hartuta: berariaz ERANTZUN diezaiola erabiltzaileari, eta, behar diren azalpen eta
arrazoiak emateaz batera, haren alegazioak aintzat harturik, egin zuen eskabidea onetsi ala
ezetsi egingo dion jakinaraz diezaiola.

b)

Iraungi egin delako itxia

Astegietako autobusak (erreg. zk.: 1143/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar bat etorri da gure bulegora, Astegietako hiriko autobusen linea bertan behera
utzi nahi dela salatzera, eta orain arte bezala jarrai dezala eskatzeko.
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2.-Azterketa
Bilera bat izan dugu berarekin gure bulegoan, eta Mugikortasun eta Garraioko
zinegotziarekin biltzeko zain dagoela jakinarazi digu. Informazio berrien zain gaude,
jardunbidean jarraitzeko.

3.-Ebazpena
Zentzuzko denbora pasa ondoren ezer berririk jakin gabe, DOSIERRA ITXI DUGU

c)

Ezestea

Zerbitzurik gabeko markesina (erreg. zk.: 1244/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek gure bulegora jo du txango baten dirua galdu zuela adierazteko, lanak
direla eta, autobusen markesinan lineen aldaketa izango zela jakinarazi ez ziotelako.

2.-Azterketa
Bulego honetan izandako elkarrizketan arazoa konpondu dela, baina eskatzen duena
ez dela posible adierazi genion.

3.-Ebazpena
EZESTEA
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d)

Bitarteko jarduera

Gurpil aulkia-scooterra autobusetan sartzea (erreg. zk.: 1249/09)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile bat bulego honetara etorri da, autobusetan Scooter txikiak (98 cm-ko
luzera guztira, atzealdean 51 cm-ko zabalera eta 40 kg-ko pisua dute) daramatzaten
erabiltzaileei sartzen utz diezaieten eskatzeko, gurpil aulkientzako lekuetan sartzen badira
ere ez baitzaie sartzen uzten.
2.-Azterketa
2009ko abenduaren 9an Tuvisako kudeatzailearekin harremanetan jarri ginen eta
arazoa aztertuko zuela esan zigun; Gasteizko Udalak, bestalde, aldeko txostena bidali digu
eta bertan dio scooter horiek sartzeko eskatzen diren neurriak betetzen dituztela eta beraz,
autobusetan sartzen utziko dutela (txostena erantsi dugu).

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

2.3.6.3 XXI Zabalgune
a)

Orientabidea

Errekaleorreko leihoak itsutzea (erreg. zk.: 1233/09)
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1.-Erreklamazioa
Errekaleorreko hainbat auzokidek XXI Zabalguneak hustu dituen hainbat higiezin
itsutzen ari direla salatu dute. Uste dute ezin duela hori egin.

2.-Azterketa
Herritarrekin elkarrizketatu ginen, eta bide zibilean konpondu beharreko gaia dela
adierazi genien. Etxejabeen elkarteek Jabetza Horizontalaren Legeak aurreikusitako
prozedurari jarraitu behar diote, eta Udala, kasu honetan, beste etxejabe bat da.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

b)

Bitarteko jarduera

Zainpeko apartamentuak (erreg. zk.: 1256/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batzuek jakinarazi digutenez, Salburuko zainpeko apartamentuetako giltzak
noiz emango zain daude azken hilabeteetan. Dirudienez XXI Zabalguneak ez dio enpresa
eraikitzaileari behin betiko kalifikazioaren bisatua eskuratzeko behar diren baldintzak bete
ditzan presiorik egiten.
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2.-Azterketa
Hainbat kudeaketa egin ditugularik, herritarrek hauxe jakinarazi digute: XXI
Zabalguneari eskriturak egiteko data bat jartzeko galdatu zaiolarik, honek azkenean
adierazi du zein izango den data hori.

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

2.3.6.4
a)

Gasteizko Hirigune Historikoa Era Integralean Biziberritzeko Agentzia
Orientabidea

Alde Zaharreko kantoietako arrapalak (erreg. zk.: 900/07)

1.-Erreklamazioa
Barrenkale auzo elkartearen ordezkariak bulegora etorri dira, Alde Zaharreko
kantoietan irisgarritasuna hobetzearekin lotutako dosierra berriz irekitzeko; izan ere, egun
dauden eskailerak igotzen zailak dira mugitzeko arazoak dituztenentzat, adinekoentzat,
haurrentzako kotxeak daramatzatenentzat...

2.-Azterketa
Gasteizko Hirigune Historikoa Era Integralean Biziberritzeko Agentziara jo dugu eta
haiek zenbait datu eman dizkigute; guk gure aldetik erabiltzaileei jakinarazi dizkiegu,
haientzat interesgarriak izango direlakoan. Agentziak aurreikusi duenaren arabera, “2009ko
maiatzerako ideiak, proiektuak eta bestelako jarduerak bideratzeko lehiaketaren baldintza248
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agiria aurkeztuko da Kontseiluan, eta besteak beste aurrekontuak, programazioa, eraikin
publikoen sarbideak, igogailuak... sartuko dira bertan. Hiriko Alde Zaharraren irisgarritasuna
oro har aztertuko da, beraz, proposamen zehatzak, kantoietara igotzeko zailtasuna
gainditzearena, esaterako, plan orokor horren barruan hartu ahalko dira kontuan”.

Beraz, Agentziak aurkeztu duzun eskaera kontuan izango duela uste dugu, dena
den, dagokion jarraipena egingo dugu aipatutako planetan jaso dezaten.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Lurralde kontseiluetan parte hartzea (erreg. zk.: 1138/09)

1.-Erreklamazioa
Barrenkale elkarteak kexa bat azaldu zigun, elkarteak Hiriko Gizarte Kontseiluan zein
bere inguruko lurralde kontseiluan hartzen diren erabakietan esku hartzeaz.

2.-Azterketa
Bizi diren inguruaren morfologia kontuan izanik, udal administrazioa Erdi Aroko
Hirigunearen beharrizanetara egokitzen den parte hartzeko modua aztertzen ari da,
interesa duten auzoko sektore guztiekin kontaktu jarraitua izan dadin.

Hain zuzen ere, Gasteizko Hirigune Historikoa Era Integralean Biziberritzeko
Agentziaren

kontseiluaren

martxoaren

25eko

bilkuran

Alde

Zaharreko

Gizarte

Biziberritzerako Mahaia Ezartzeko Plan bat abiarazteari buruz eztabaidatzea aurreikusi da,
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eta parte hartzeko prozesu baten barruan bertako elkarteen ahotsa kontuan izango da
horretarako.

Horri buruz berri gehiago jakin bezain laster zuekin harremanetan jarriko gara berriro,
eta Erdi Aroko Hirigunean parte hartzea sustatzeko ekimenei adi jarraituko dugu.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Ekintza bandalikoak Alde Zaharreko denda baten kontra (erreg. zk.: 1276/10)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu zuen gastu ugariri egin behar izan diela aurre aurten, Alde
Zaharrean duen lokalean izandako ekintza bandalikoak direla eta. Bere aretoa dagoen
kantoian jende ugari kaleko edana egitera elkartzen dela salatu zuen.

2.-Azterketa
Bulegoan izandako elkarrizketan, erabiltzaileak aipatu zigun harremanetan jarria zela
Vitoria-Gasteizko Hirigune Historikoa Era Integralean Biziberritzeko Agentziarekin, eta xxxx
kalean beirate artistikoak saltzeko duen aretoko errotulua ordain ziezaioten eskatu ziela,
baina ez ziotela ezer erantzun.

Ingurua ikuskatzera joan ginen (2010-01-22an hartutako argazkiak eransten ditugu)
eta erabiltzailearen negozioaren errotulua aztertu genuen; bertan Hirigune Historikoa Era
Integralean Biziberritzeko Agentziako arduradunekin egin genuen topo.
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Kontuan izanik agentziaren helburua Hirigune Historikoa biziberritzea dela, auzokoen
bizitza kalitatea hobetzen saiatuz, kultura motorearen ideian sakonduz... bertako kaleetan
ekonomia suspertzen saiatzea ezinbestekoa dela uste dugu. Zurea bezalako eskulangintzei
eusteak nahitaezkoa izan behar du, beraz, gure ustez negozioa bertan edukitzeko egiten
duzun ahalegina kontuan izan beharko luke Agentziak, eta aipatu diguzun egoerak
eragindako kalteetako batzuk behintzat ordaintzen saiatu beharko lukeela.

Horrela jakinarazi genien Agentziaren arduradunei hautsitako errotuluari dagokionez,
eta adierazi ziguten konponketaren faktura aurkeztu beharko zenukeela edo enpresak
berak egindako lana izanez gero, zenbatekoa zehazten duen enkargu oharra.

Horrenbestez, berriro Hirigune Historikoa Era Integralean Biziberritzeko
Agentziarekin harremanetan jartzeko aholkatzen dizugu, eskatutako agiriak aurkeztuta
konponketaren ordainketa idatziz eskatzeko.

Kaleko edanarekin lotutako kexari dagokionez, horren berri eman genion Sailari, eta
inguru hartan egindako jarduerei buruzko txostena bidali ziguten. Hala jakinarazi genion
erabiltzaileari (bitarteko jarduera).

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Lizentzia: lanak begiratoki batean (erreg. zk.: 1147/09)
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1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu duenez, haren bizilagunak balkoi bat eraiki du eta
baimendutakoa baino gehiago atera du fatxadatik, berari argitasuna kenduz.

2.-Azterketa
Agentziarekin bildu eta lanak Alde Zaharrerako BBPBak baimendutako lerrokadurak
betetzen dituela adierazi digute. Informazioa erabiltzaileari helarazi diogu, bai eta obra
lizentzia behar bezala eman dela egiaztatzen duten agiriak.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Zaramagarako Berritze plana (erreg. zk.: 1166/09)

1.-Erreklamazioa
Zaramaga auzoko hainbat bizilagunek salatu dute Udalak ez dituela geldiarazi
auzoko berritze planaren jarduerak, nahiz eta bertako bizilagunen % 80k gutxienez hala
eskatu dion.

2.-Azterketa
Bilera izan dugu beraiekin gure bulegoan, eta jakinarazi diegu erabakia politikoa
denez, ez daukagula auziaren muina baloratzeko eskumenik.

3.-Ebazpena
EZESTEA
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Begiratokiak zaharberritzea Hedegile kalean (erreg. zk.: 1193/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek salatu du duela zenbait urte udal teknikariek bere etxebizitzako
(Hedegile kalea, 143) fatxadako begiratokia nahi zuen kolorean (marroiz) margotzen utzi
ziotela, baina berriki Hiria Birgaitzeko Zerbitzuko txosten batek dioenez, “zurixka (zuri
zikindua) kolorekoa izan behar zukeen”.

2.-Azterketa
Baieztatu ahal izan dugunez, egia da Eraikinak Berreskuratzeko Ordenantzaren
arabera GAUR EGUN bere higiezina “Planeamendura Egokitutako Oinarrizko Babesdun
Eraikina” da, Alde Zaharreko hiriguneko O Etxadian dagoena. Ondorioz, Erdi Aroko
Hirigunearen Berrikuntza Integraturako Plan Berezia (BIPB) bete behar du; hirigintzakatalogazioaren, eta antzeko eraikinetako aurrekarien arabera, Vitoria-Gasteizko Hirigune
Historikoa Era Integralean Biziberritzeko Agentziak kanpo aldeko paramentuak kolore zuri
zikinduaz homogeneizatzea exijitzen ari dela, kolore horrek marroiak baino tonu-aldaera
gutxiago dituelako.

Bere begiratokia zuri zikinduaz margotzearen aldeko hautua ez da irizpide arbitrario
hutsa, BIPBn oinarritzen da, eta horren arabera kolorea bat etorriko da bere hiriinguruarekin. Agentziak udal teknikariei dagokien lanbide eskumenak ditu, arrazoizkotasunirizpidearen arabera jokatzen du, eta kasu honetan gertuko eraikinen katalogazioaren
arabera; Portaloia XV. mendeko eraikina da, balore arkitektoniko handikoa, jatorrizko
kolorea (marroia) gorde duen zuraje berezia dauka; baina ez da Hedegile kaleko 143
zenbakiko higiezinaren kasua. Eraikin historiko jakin baten fatxada besteetatik berezi nahi
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da; hartara, beste begiratoki guztietarako marroiaz aparteko kolorea hautatu da, eraikin
antzinagoko batekiko nahaste desegokia sorraraziko lukeelako.

Azken finean, uste dugu Udalak egoki betetzen dituela bere zereginak; beraz, ezin
diegu errieta egin udal teknikariei, gure ustez, zuzenbidearen araberakoa den jokabide
batengatik.

3.-Ebazpena
EZESTEA

c)

Bitarteko jarduera.

Etxartea eta baratzeko sarbidea (erreg. zk.: 1231/09)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek hau salatu du: Udalak Hedegile kaleko xx.ean –bera bertan bizi
da– lan batzuk egin zituen, eta horien ondorioz, baratze batera sartzeko biderik gabe utzi
dute, eta fatxada hondatu. Hainbatetan eskatu dio Udalari horri buruzko informazioa baina
orain arte ez dio ezer erantzun.

2.-Azterketa
Gai horren inguruan Gasteizko Udalak igorri digun txostena jakinarazi nahi dugu.
Hona hemen:
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“1231/09 dosierrari dagokionez, azken bileran aipatu genuen bezala, igarobide bat
jarriko da Hedegile kaleko xx.eko jabeak bere baratzera sartzerik izan dezan. Datorren
astean Film Office bulegoa jartzeko lanak hasiko direnez Hedegile kaleko 70.ean, eta areto
horretatik igarobidea jartzekoa den lekura sar daitekeenez, proiektu horretaz arduratzen
diren arkitektoei eskatu diegu aurrekontu bat egin diezaguten. Datorren astean egingo
dute.”

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

2.3.7 Hezkuntza Saila
2.3.7.1
a)

Zuzendaritza
Orientabidea

“Dantzaterapia” lantegietarako diru-laguntza (erreg. zk.: 1141/09)

1.-Erreklamazioa
xxxxx elkarteak kexa adierazteko dosierra ireki zuen, elkarteak ez baitzuen 2008ko
urritik argibiderik izan ordura arte egiten zituen “dantzaterapia” lantegietarako aurreikusitako
diru-laguntzez.

2.-Azterketa
Udaleko Hezkuntza Saileko arduradun teknikoekin bildu ginen, 2009ko martxoaren
23an.

Haiek

jakinarazi

zigutenez,

zalantzak

zituzten

zuen

elkartearekin

aurten
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“dantzaterapia” ikastaroak emateko hitzarmena sinatzeko garaian eta horregatik ez da
berritu.

Edonola ere, horrelako jardueretarako sinatzen diren hitzarmenak unekoak dira, ez
dira epe luzeetarako planteatzen, baizik eta beharren arabera, ikasturte baterako gehienez;
beraz, hitzarmen bat sinatu izanak ez du automatikoki bermatzen hura baldintza beretan
berrituko denik.

Ikastaro hori emateko zegoen hitzarmena berraztertu eta zenbait gabezia zituela
ikusi dute; horiek zuzendu daitezke, baina jarraibide berriekin ezingo lukete hitzarmenaren
barruan zuzenean sartu, orain arte bezala. Aurrekontu hauetan bada partida bat jarduera
horietarako, baina hemendik aurrera urtero dagokion lehiaketa egingo da eta elkarte zein
beste talde batzuentzako deialdia egingo da, objektibotasun eta publizitate printzipioak
bermatzearren.

Azken

batean,

kontratazio

mekanismoak

hobetu

eta

gero

eta

irizpide

kontrolagarriagoak erabili nahi dira horrelako diru-laguntzen kasuan.

Hortaz, informazioaren berri eman genien.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

b)

Bideratzea

Aldundiko udalekuak: hizkuntza eredua (erreg. zk.: 1160/09)
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1.-Erreklamazioa
Arabako Foru Aldundiaren eskumenak eragiten dituen kexa bat helarazi zaigu, eta
ondorioz, Arartekoari dagokio haren berri izatea, hori dela eta, Sindikoaren Araudiarekin bat
igortzen diogu.

2.-Azterketa
43. artikulua.- Herritarren Defendatzailea edo Sindikoa lankidetza estuan arituko da
Herri Defendatzailearekin eta Arartekoarekin, Erakunde horiekin izan beharreko lankidetza
eta koordinazioa modu egokian garatu eta zehaztu ahal izateko.

45. art.- Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak, jaso duen kexa Gasteizko
Udaleko organoen jardueratik kanpo geratzen dela, eta, ondorioz, bere eskumenen barruan
ez dagoela uste baldin badu, Herri Defendatzaileari edo Arartekoari jakinarazi beharko dio.
Horren berri eman beharko dio kexa aurkeztu duenari.

3.-Ebazpena
BIDERATZEA

2.3.7.2
a)

Haur eskolak
Ezestea

Lanak haur eskolan (erreg. zk.: 1190/09)
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1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek Txagorritxuko haur eskola, datorren ikasturtean, lehenengo
hiruhilekora arte ez dela irekiko salatu du, lanak direla eta. Bere alaba eskola horretan hartu
dute, baina zerbitzua ez da ordura arte emango. Denbora horretan bere alaba beste zentro
batean har dezaten eskatzen du.

2.-Azterketa
Adierazi diogunez, lanen berri bazuen, familiei zuzendutako informazioan horrela
argitaratu baitzen.

3.-Ebazpena
EZESTEA

2.3.8 Herritar Harremanen Saila
2.3.8.1
a)

Gizarte etxeak
Ezestea

Udal igerilekuetan sartzeko familia abonamendua (erreg. zk.: 1155/09)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek jakinarazi digunez, familia bat izanik udaleko kirol instalazioetarako
doako matrikula eskatu zuenean, ukatu egin zioten famili unitateko kide guztiak ez zirelako
batera matrikulatu.
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2.-Azterketa
Erreferentziazko araudia azterturik ikusi dugu horren xedea familiari lehentasuna
ematea dela, beraz, familia osoak eman behar du alta; kasu horretan baino ezin da baliatu
kide zaharrenaren matrikula bakarrik ordaintzeko eskubideaz.

3.-Ebazpena
EZESTEA

2.3.8.2
a)

Gazteria
Errefusatzea

Elkartrukea: atzerriko bidaiak (erreg. zk.: 1188/09)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek

atzerriko bidaien deialdian parte hartu duten eskatzaileak

hautatzeko irizpideetan udalaren Gazteria Zerbitzuak egin duen aldaketa salatu du.

2.- Azterketa
Kexa-orria ikusi ondoren, salaketa bera, aldi berean, Gasteizko Udalaren eta
Arartekoaren aurrean aurkeztu duela jakin dugu.

Erakunde honek bigarren instantzia gisa jarduten duela adierazi behar diogu, hau da,
herritarrek, aldez aurretik, udal administrazioaren aurrean aurkeztu dituzten salaketak
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jasotzen ditugula, beraz, gaiarekin zerikusia duen sailaren erantzunaren zain gelditu behar
dugu, irizpide aldaketa horren arrazoia hor egon baitaiteke.

Gainera, salaketa hori Arartekoaren aurrean ere planteatu denez, Sindikoa eta
Arartekoaren arteko hitzarmenarekin bat, bikoizketak ekidite aldera, esku hartzeari uko egin
behar diogu eta Arartekoaren gomendioaren zain gelditu behar.

3.-Ebazpena
EZESTEA

2.3.8.3
a)

Berdintasuna
Bideratzea

Gizonekiko bereizkeria dantzaleku baten sarreran (erreg. zk.: 1191/09)
1.-Erreklamazioa
Bulego honetan jasotako kexa Berdintasunerako Defendatzaileari bideratu diogu
haren eskumenekoa izan daitekeelakoan.

2.-Azterketa
2009ko ekainaren 18an jasotako kexa honek toki batean sartzeko eskubidea
urratzearekin du zerikusia, XXXX dantzalekuan gizonezkoei sarrera kobratzen baitzaie eta
emakumezkoei ez, beraz, gizonekiko bereizkeriaren aurrean egon gaitezkeela uste baitu
salatzaileak.
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Horren haritik, erabiltzailearekin izandako elkarrizketan sartzeko eskubidearen
urraketa ez dugula ikusten adierazi diogu, edonor sar baitaiteke lokalean, baina sexua dela
eta, bereizkeria egon daitekeela gizonezkoei sarrera kobratzen zaielako eta emakumezkoei
ez.
Dena den, gure eskumenetik kanpo dago gaia, sektore pribatuan ematen den
bereizkeria delako, gainera, ez da zigor arloko jurisdikzioaren kontrako zantzurik ikusten.
Gaiaren inguruko agiriak erantsi ditugu (ondoren adierazitakoa), eta bertan
herritarraren datuak daude:

1. agiria.- e-postaz jaso den herritarraren kexa.

Eskabidea helarazten diogu demanda Defendatzailearen eskumenen barrukoa
delakoan.

3.-Ebazpena
BIDERATZEA

b)

Ezestea

Gizonekiko bereizkeria emakumeentzako gimnasioetan (erreg. zk.: 1247/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek gero eta maizago ematen den egoera salatzen du, hain zuzen ere,
emakumeentzako gimnasioak irekitzearena, gizonekiko bereizkeria eginez.
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2.-Azterketa
Herritarrarekin elkartu gara, eta jarduera partikularra dela azaldu, kirol arloan
espezializatua, eta berdintasunaren kontra joan gabe burutu daitekeena.

3.-Ebazpena
EZESTEA

2.3.8.4
a)

Euskara
Gomendioa

Hizkuntza-okerra kale izen jakin batean (erreg. zk.: 1220/09)

1.-Erreklamazioa

Herritar bat etorri da gure bulegora, eta salatu du bere etxebizitzaren fatxadan (Giza
Eskubideen hiribidea, 4) ipinitako txartel batean akats gramatikala ageri dela euskarazko
itzulpenean. Hauxe dio txartelak: GUIZA ESKUBIDEEN HIRIBIDEA, baina hauxe esan
behar luke: GIZA ESKUBIDEEN HIRIBIDEA.

2.-Azterketa
Hauxe dio Euskararen erabilera normaltzeko oinarriei buruzko azaroaren 24ko
10/1982 Legeak, 27.2 artikuluan:
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EUSKARAREN GIZARTE-ERABILERA ETA ERAKUNDEEN ALORREKO BESTE
ZENBAIT ALDERDI
27. artikulua.
1. Euskal herri-aginteek euskararen erabilera sustatuko dute publizitatean.
2. Halaber, euskal giroa eta euskara errotulazioan erabiltzea bultzatuko dute, era
guztietako entitate komertzial, atsedenarako, kulturarako zein ofizialtasunik gabeko
elkarteetan.

3.-Ebazpena
Girotzeari buruzko erreferentziak bide publikora zuzenduriko jarduera oro hartzen du
barne, axola gabe bide publiko horren titulartasuna publikoa edo pribatua den. Euskararen
erabilera normaltzeko Legearen arabera, Gasteizko Udalak, euskal giroa bultzatzaile gisa
dagozkion jarduerak betetzeko, euskararen erabilera zuzena zaindu behar du, jakina.
Beraz, Euskara Zerbitzuak edo/eta Bide Publikoen Zerbitzuak, dela ofizioz, dela
salaketaren bidez, gertakariaren berri eduki bezain laster, premiatu egin behar du txartela
ipintzeko ardura duen enpresa, eraikinaren zenbaki administratiboarekin batera euskarazko
testuan dagoen akats gramatikala zuzendu dezan. (Construcciones Montenegro).

Hori da gure gomendioa, 2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren
Defendatzailearen Araudian jasotakoari erantzunez.

GOMENDIO ONARTUA

263

2009-2010ko Oroit-Idazkia

2.3.9 Ingurumena
2.3.9.1
a)

Zuzendaritza
Ezestea

Zarata: ibilgailu ekortzailea Zaramagan (erreg. zk.: 1164/09)
1.-Erreklamazioa
Herritar batek egunero, goizeko 6:30ean, ibilgailu ekortzaileek bere etxebizitzatik
gertu egiten dituzten zaratak salatu ditu, alegia, Sta. Isabel, Bernal Díaz, Lorenzo
Prestamero, Vicente Manterlta eta Diego Rojas kaleetan.

2.-Azterketa
Sailetik igorri diguten txostena helarazi diogu, Administrazioak auzi honetan zuzen
jokatzen duela adierazteko.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Enbarazua harategia dela eta (erreg. zk.: 1180/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek salatu du bere etxebizitzaren tenperatura baxuagoa dela auzokideena
baino bere etxebizitzaren azpian dagoen harategiko hotz-ganberak direla eta.

264

2009-2010ko Oroit-Idazkia
2.-Azterketa
Gasteizko Udaleko Ingurumen Sailak igorritako 2009ko apirilaren 22ko txostena ikusi
dugu, eta egindako neurketak parametro egokien barrukoak direla kontuan hartuta, ez dago
faktore erabakigarririk XXXX harategiari auzotar horren etxebizitzaren tenperatura baxua
egozteko. Konklusio horrek gure lehenengo susmoa indartu baino ez du egiten, gure ustez
ez baitzirudien hotz-ganberen hotza eraikinari pasatzea gerta zitekeenik. Makina horien
mekanismo eta diseinuak motore elektrikoaz sortutako beroa —kanpotik— hotz —
barruan— bihurtzen du. Pentsa liteke ganberen motoreek horiek dauden tokia gehiegi
berotzen dutela, baina ez kontrakoa, hau da, ez da posible hoztea, ganberen barruko
aldean baitako hotza, hermetikoki gordeta.

Kasu honetan, bada, administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren
araberakoa izan dela esan daiteke.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Igogailuaren zaratak (erreg. zk.: 1194/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek salatu du Nafarroako Errege-Erreginen kaleko xxxx zenbakian igogailu
batek ipintzeko lanek zarata gogaikarriak eragiten dituela.

265

2009-2010ko Oroit-Idazkia
2.-Azterketa
Zentzu horretan, esan beharra honako txosten hau igorri zigula Gasteizko Udalak
2009ko uztailaren 10ean, baita guk herritarrari helarazi ere, baliagarri izango zaiolakoan.

“Gure ustean, eraikuntza proiektuaren alorrekoak dira, eta EZ jarduera-proiektukoak,
azken hori izan ere ez baitute.

Jarduera ez dela Udalarena kontsideratzen dut, baizik eta Jurisdikzio zibilari, herritar
bati Komunitateko instalazio orokorrek eragindako kalte-galerengatik.
Ez dago egoera horren kontra joko lukeen inongo udal jarduera babesten duen
administrazio-araudirik, eta sumatzen dut (ez dut egoera zehatz-mehatz ezagutzen), ez
duela ezta eraikuntza kode teknikoa ere.

Kasu

honetan

administrazioaren

jardunbidea

indarrean

dagoen

legediaren

araberakoa izan dela esan daiteke, eta sentitzen dugu, baina herritarrari jakinarazi genion
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiko 29. artikuluan xedatutakoaren ildotik,
ezin genuela aldeko ebazpenik eman.

3.-Ebazpena
EZESTEA

Zabalgana: zabor bilketan, zaintzan... dauden hutsuneak (erreg. zk.: 1222/09)
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1.-Erreklamazioa
Herritarrak, bere ustez, Zabalgana auzoan dauden hainbat hutsune salatzen ditu: ez
dago telefono sarerik, garbiketa eta zabor bilketa eskasa du, polizia-zaintza eskasa da ere.

2.-Azterketa
Zonalde horretara joan garela (argazkiak erantsi zaizkio honakoari) jakinarazi diogu
herritarrari, bai eta oraindik finkatu gabeko sektorea denez, zerbitzuek muga batzuk izan
ditzaketela uste dugula ere; adibidez, zabor bilketa pneumatikoaren sarea oraindik ezin da
martxan jarri, baina etorkizunean zonaldeko beste eremuei lotuko zaio; garbitasuna zuzena
da, haren bizitokiaren inguruko lursailetan burutzen ari diren lanek eragiten duten zikinkeria
kontuan hartuta; zaborra egunero biltzen da, horretarako jarri diren puntuetan, edo bestela
auzokideen deiei zorrotz egiten zaie kasu. Edukiontziak jartzea ez da gomendagarria,
aipatutako lursailetako hondakinak botatzeko erabiltzea eragotziko bada.

Polizia zaintzari dagokionez, salaketa egonez gero udal agenteak bertaratuko direla
jakinarazi diogu, baina patruilek hiri osoan zehar egiten dute haien lana eta dispositiboak
ezin dira toki zehatz batean mugitu gabe egon denbora guztian.

Bukatzeko, telefono lineari dagokionez, erabiltzaileari gure bulegoan harekin
izandako elkarrizketan esan genion bezala, ez da udalaren menpeko zerbitzua, beraz,
Telefónica España SA enpresara jo beharko luke, oraindik egin ez baduzu.

Azken finean, Udalak bere zereginak egoki betetzen dituela uste dugu; beraz, ezin
diegu errieta egin eragindako udal zerbitzuei, gure ustez, zuzenbidearen araberakoa den
jokabide batengatik, gainera, arrazoi bat dago horrela jokatzeko, aldi baterako mugak direla
kontuan hartua.
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3.-Ebazpena
EZESTEA

Herbizidak: kalteak hainbat zuhaitzetan (erreg. zk.: 1192/09)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzen diren herbizidek hiriko hainbat zuhaitzetako hostoei eragin diela salatu
digu herritar batek.

2.-Azterketa
Arlo honen ardura duen sailak igorri digun txostenean ezeztu egiten dute zuhaitzetan
kalteak izan direla; ez dute horren berririk eta halaxe jakinarazi diogu herritarrari.

3.-Ebazpena
EZESTEA

b)

Orientabidea

Komun publikoak itxita (erreg. zk.: 1203/09)

1.-Erreklamazioa
Herritar batek salatu du hiriko komun publikoak itxita daudela.
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2.-Azterketa
Gai horren inguruan Gasteizko Udalak igorri digun txostena jakinarazi nahi dugu.
Hona hemen:
Hirian hamar komun automatiko daudela, honako kokaguneetan:
Teodoro Doublang Margolariaren kalean, Gaztelako ateko izkinan
Venezuela kalean, petankaren ondoan
Heraclio Fournier kalearen amaieran, Hegoaldeko parke Linealean
Adriano VI.aren kalean, Bustinzuri kalearen aurrean
Katedraleko parkean
Valladolid kalean, Aranbizkarra parkean
Judimendi parkean, Ricardo Puga kalearen aurrean
Batan inguruan, Frai Frantzisko ibilbidearen aurrean
Fontetxako Gazteluaren kalean, Ozioko gazteluaren kalearen aurrean
Wellingtongo Dukearen kalean, Bartzelona kalearen aurrean

Gainera, beste bi finko daude, Florida parkean eta Adatseko Andre mariaren kalean
(Postetxearen atzean).

Hauxe da komun horietako ordutegia:
Astelehenetik igandera, 10:00etatik 20:00etara.
Udan, 10:00etatik 21:00etara.

Horra jakinaraz diezaiokegun guztia.
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3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

Prostituzio etxea Prudencio Maria Berastegi kalean (erreg. zk.: 1218/09)

1.-Erreklamazioa
Prudencio

Maria

Berastegi

kaleko

auzotarrek

haien

etxejabeen

elkarteko

etxebizitzetako batean prostituzio etxea dagoela salatu du, eta horrek enbarazu egiten
diela.

2.-Azterketa
Udaltzaingoaren ikerketa lanen ondoren, prostituzio etxea dagoela ziurtatzen duen
txostena eskaini ahal diogula adierazi diogu erabiltzaileari berarekin izandako elkarrizketan.
Ondoren, eman beharreko urratsen berri eman diogu.

3.-Ebazpena
ORIENTABIDEA

c)

Bitarteko jarduera

Zaratak Zaratak Korrokon tabernan (erreg. zk.: 1076/08)
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1.-Erreklamazioa
Aurreko beste txosten batzuetan ere herritar batek behin baino gehiagotan salatu du
Aiztogile kaleko 3. zenbakiko lokaletik (lehen Korrokon taberna) sortutako zaratak.

2.-Azterketa
Gai horren inguruan Gasteizko Udalak igorri digun txostena jakinarazi nahi dugu.
Hona hemen:

“Ikuskatze-bisita egin ostean, egiaztatu ahal izan da ukondo berria instalatu duela
kea erauzteko kanpaiaren irteera tutuaren zati bertikalarekin, eta lotuneak poliuretanoz
estalita daude. Bizilagun salatzailearengana jo genuen gero, eta hark esan zigunez
konpondua zen usain txarren arazoa".

Kasu honetan, bada, administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren
araberakoa izan dela esan daiteke.

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Zaratak: Logia tabernaren lonja (erreg. zk.: 997/08)

1.-Erreklamazioa
Herritar etorri zaigu, Bulegoan antzina jasotako kexu bat berriro errepikatzen ari
delako: zarata Logia tabernaren lonjan.
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2.-Azterketa
Gai horren inguruan Gasteizko Udalak igorri digun txostena jakinarazi nahi dugu.
Hona hemen:

“Gaur bertan Ingurumen Saila gutun bana bidaltzeko puntuan da, gutun bat
erreklamatzaileari, bestea salatuari, honako kontuak azaldu asmoz: lonjaren titularrak edari
eta ontziteri biltegiko lizentzia duela, lizentzia horren baldintzak zehaztea, eta bertan
jasotakoa ez betetzeak ekar ditzakeen ondorioena”.

Alabaina, edari edo ontziteriari egotz ezineko zaratek jarraituko balute, zalantza gabe
berriro salatzeko adierazi diogu.

3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Zaratak Aldabeko lonja batean (erreg. zk.: 804/07)

1.-Erreklamazioa
Herritar etorri zaigu, Bulegoan antzina jasotako kexu bat berriro errepikatzen ari
delako: zarata Aldabe kaleko lokal batean.

2.-Azterketa
Berriro eskatu diogu Sailari zerbait egin dezatela, eta lokal horretako ile-apaindegi
jardueraren itxieraren berri eman digute.
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3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

Ordutegia zabaltzea okindegi baten (erreg. zk.: 1217/09)

1.-Erreklamazioa
xxxxxxxxxxxxxxxx kaleko okindegi bateko bizilagunak salatu du gauez ere lan egiten
dutela, duen lizentziari muzin eginda.

2.-Azterketa
Ingurumen Saileko txosten baten bidez erakusten digu okindegiak zabaldu egin
duela lizentziako ordutegia, bere egunean agindu zizkioten neurri zuzentzaileak betetzen
dituelako egun.
3.-Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

d)

Gogorarazpena

Belar-pozoia: gogoraraztea (erreg. zk.: 1246/09 eta 985/09)

1.- Arazoaren aurkezpena
Gai honen beraren inguruan hainbat gomendio egin ditugu lehenago (honekin batera
doaz 1. agiria: 1. gomendioa (2008ko martxoaren 14koa), 2. agiria: 2. gomendioa (2009ko
273

2009-2010ko Oroit-Idazkia
martxoaren 25ekoa) eta 3. agiria: aparteko txostena (2009ko maiatzaren 12koa). Udalak
hiriko txorkoen garbiketarako kontratatu duen enpresak erabiltzen dituen tratamendu
fitosanitarioen inguruko arazoa dugu, berriz ere, gure bulegoan kexa berriak jaso baitira.
Oraingoan EKOLOGISTAK MARTXAN taldeak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzaren Osasun
Sailaren ebazpenekin eta Foru Aldundiaren txostenekin batera. Gure hausnarketaren
emaitza horrela labur dezakegu: erabiltzen diren tratamenduak —printzipio aktiboa:
glifosato, picloram— nekazaritzan erabiltzeko legearen baitakoak dira, bat datoz Espainia
zein Europako araudiekin, baina, hala ere, hiriguneetan erabiltzea ez da komenigarria, ezta
egokia ere, gainera, jasotako salaketak ikusita aplikatzeko metodoak eta neurriak ez dira
behar bezalakoak izan.

2.- Foru Aldundiaren txostena
Kexarekin batera eskatzaileek Foru Aldundiaren txostena ere aurkeztu dute, non
honakoa esaten baita:
“Herritar batek AK-YERBACID produktu fitosanitarioa aplikatzearen inguruan —
Gasteizko zuhaitzetako txorkoetan— jarritako salaketan jasotzen diren hainbat alderdiri
buruz 2009ko ekainaren 15ean egindako eskabideari erantzunez, honakoa adierazi behar
dizut:
AK-YERBACID

produktua ez dago erregistratua izen horrekin Ingurumen,

Nekazaritza eta Arrantza Ministerioaren produktu fitosanitarioen erregistroan, hain zuzen.

TORDON 22 K merkataritza produktua

erregistratua dago (11760 erregeistro

zenbakia), DOW AGROSCIENCES IBERICA S.A. da erregistroaren titularra eta Picloran
24€ (gatz-potasioa) SL PN haren materia aktiboa.
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Produktu fitosanitarioak merkaturatu eta erabiltzeko baimena emateko komunitateko
sistema armonizatua ezarri zen azaroaren 4ko 2163/94 Errege Dekretuaren bidez, eta
haren 27. artikuluan jasotzen du etiketan jaso beharreko datuak eta baldintzak. Lehen
puntuan zehazten du “produktu fitosanitarioaren merkataritza izena edo izendapena jaso
beharko duela” (a idatz-zatia) eta “baimenaren titularraren izena eta helbidea, bai eta
produktuaren baimenak duen erregistro zenbakia ere, desberdina izango balitz, merkatuan
dagoen produktu fitosanitarioaren amaierako ontziratze eta etiketatzeaz edo amaierako
etiketatzeaz arduratu den pertsonaren izena eta helbidea” (b idatz-zatia) Beraz, KLINER
PROFESIONAL S.A. baltzuak erabilitako etiketatzea ez da zuzena

erregistro zenbakia

jasotzen badu ere, baimenaren titularraren izena ez baitu jasotzen.

Zerbitzuan dauden datuen arabera, DOW AGROSCIENCES IBERICA S.A. baltzuak
ez dio erregistro horren titulartasuna KLINER PROFESIONAL S.A. baltzuari eskualdatu.

Halaber, honela xedatzen du:
“Produktu fitosanitarioen erregistroan zehaztutako produktu hori erabiltzeko esparrua
landatu gabeko esparruak eta gramineoen soroak dira, dikotiledoneoak, sastraka zurezkoa
eta motzondoak kontrolatzeko. Horrek esan nahi du hiriko txorkoetan zein lorategietan
erabiltzeko baimenik ez dagoela. “
Txosten horrek berariaz berresten ditu gure azkenengo txostenean Kliner enpresak
merkaturatzen duen AK Yerbacid produktua erabiltzearen inguruan plazaratu genituen
zalantzak.
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3.- Arazoaren azterketa
Saileko arduradunarekin hitz egin dugu gaiaz, eta Ingurumen Saileko zinegotziak
berak honakoak jakinarazi dizkigu:
1.- AK Yerbacid erabiltzearen kontra guk aurkeztutako zalantzak direla eta aurreko
kanpainan zehar kontratatutako enpresari agindu zitzaion produktu hori ez erabiltzeko, eta
behar izanez gero, hori erabili aurretik erabiltzen zena erabiltzeko, hots, ATILA markakoa
(glifosatoa da printzipio aktiboa)50, hori baitzen adostu zena hasiera batean.
2.-

Momentu honetan eta datorren kanpainari begira, hots, 2010eko udaberriari

begira, hori da sailaren ildoa, gainera ez da arrazoi ekonomikoak direla eta beste
tratamendu motarik aintzat hartuko.

Ahalik eta kautelazko zein segurtasun neurri

handienak eskatuko dira..
Gure ustez, hiri esparruan aplikatu diren tratamendu fitosanitarioak ez dira burutu,
enpresaren aldetik, produktu egokienak erabiliz eta behar den arreta jarriz, eskatu
daitezkeen segurtasun zein informazio neurriei dagokionez, eta horren ondorioz, behin
baino gehiagotan izan dute sailaren errekerimendurik.

50

“Exposición al herbicida glifosato: aspectos clínicos toxicológicos”. Mabel Burger*, Salomé Fernández
medikuak.†Medikuntza fakultateko toxikologia saila, Errepublikako unibertsitatea. Montevideo, Uruguai.
“Adquiere mucha importancia comprobar que pacientes que sólo se expusieron por vía cutánea e inhalatoria
presentaron síntomas de la esfera digestiva, lo cual sugiere que hubo una absorción sistémica del producto. La
absorción por vía cutánea es considerada muy escasa por la literatura en general, y la inhalatoria se considera
prácticamente inexistente por la escasa volatilidad del producto. Sin embargo, nosotros comprobamos que hubo
absorción pues desarrollaron síntomas generales, quizá haya sido por llevar sus manos contaminadas a la boca
y deglutir mínimas cantidades.”
- Resumen de la Literatura Científica con Respeto a los Efectos Nocivos de Formulaciones que Contienen
Glifosato
en
Biotas
Acuáticas
y
Suelos
25-06-02 , Jeremy Bígwood, Asesor Técnico *
Kolonbian fumigazioek ekarritako kalteei dagokienez, arrainak eta itsasoetako beste zenbait izakiren heriotzari
buruzko txostenak badira, baita nekazaritza, baso eta animaliengan izandako kalteei buruzkoak ere. Egiaztatuta
ez badago ere, gizakiei eragiten dieten kalteei buruzkoak ere badira.
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Gogorarazi behar dugu gure zuzenbidean eta hirian ingurumen babesari ematen
zaion garrantzia, konstituzionala da, 1978ko konstituzioak bere 45. artikuluan honela baitio:



Guztion eskubidea da gizabanakoaren garapenerako egoki den ingurumena eta

guztion eginbeharra ere bada hori zaintzea..


Botere publikoek zainduko dute baliabide natural guztien erabilera arrazionala,

bizitza-kalitatea babestu eta hobetzeko, eta ingurumena defendatu eta berriztatzeko,
behar-beharrezko den elkartasun kolektiboan oinarrituz.


Norbaitek aurreko paragrafoak xedatu duena hausten badu, legezko mugen

barruan horri zehapen penalak ezarriko zaizkio, edo, hala denean, administraziozehapenak, bai eta eragindako kaltea konpontzeko betebeharra ere.

Tratamendu fitosanitarioetan erabiltzen den edozein produktu kimikoa erabiltzea,
merkataritza marka zein enpresa banatzailea erregistratzeari dagokionez, legeak
ezarritako baldintzak bete gabe delitu ekologikotzat har daiteke, hain zuzen, Zigor
Kodearen 325. artikuluan jasotakoetako bat:

1. Sei hilabetetik lau urte arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio, bai eta zortzi
hilabetetik hogeita lau arteko isuna eta lanbide edo ogibidean aritzeko desgaikuntza berezia
ere, urtebetetik hiru artekoa, ingurumena babesteko legeak edo izaera orokorreko beste
xedapenak urratuz, igorpenak, isurketak, erradiazioak, erauzketak edo indusketak,
lurreztatzeak, zaratak, dardarak, injekzioak edo bilguneak, zuzenean edo zeharka, egin edo
eragiten dituenari eguratsean, lurzoruan, lurpean, lurreko, itsasoko zein lurpeko uretan,
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mugaz bestaldeko guneetan eragina badute ere, edo izadiko sistemen orkari kalte larria
egin diezaioketen ur-hartzeak egin edo eragiten dituenari. Pertsonen osasunaren aurka
kalte larria gertatzeko arriskua badago, espetxealdi-zigorra goiko erdian ezarriko da.

Edozein modutan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren
27ko 3/1998 Legeak xedatutakoarekin bat zigortu ahalko da, honela baitio:

109. artikulua.- Oso arau-hauste larriak.
Ondoko ekintzak arau-hauste oso larriak dira, pertsonei, beren ondasunei edo
ingurugiroari arrisku edo kalte handiak sortzen dizkietenean eta ordenamendu juridikoaren
kontra burutzen direnean:
…/… Ingurugirora (uretara, atmosferara edo lurrera), ingurugiro-egoera kaltetu edo
oro har oreka ekologikoari eragiten dioten produktu edo substantziak (solido, likido edo
gasak edo energi formak, soinu-energia barne) botatzea.
…/… Eskumena duen organoak hartutako kautelazko neurriak ez betetzea

1.

Arau-hauste larriak dira aurreko atalean aipatutakoak, pertsonei, beren
ondasunei edo ingurugiroari arrisku edo kalte larriak sortzen dizkietenean

4.- Europako erreferentziak
Azkenengo txostenean gogorarazi genuenez, Europar Batasunak 2008ko maiatzaren
19ko Kontseiluaren bilkuran onetsitako haren 25/2008 Jarrera Bateratuaren bidez ebatzi
zuen fitosanitarioen merkaturatzea; Europar Batasunaren Parlamentu eta Kontseiluaren
2008/... zuzentaraua onartzeari begira, zeinen bidez batasunaren barruan jokatzeko
markoa ezartzen baita, izurri hilkarien erabilera iraunkorra lortzeko.
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Jarrera bateratuak berak dioenez:
Izurri hilkarien erabilera bereziki arriskutsua izan daiteke oso eremu sentikorretan,
adibidez, Natura 2000 espazioak, Europar Batasunaren 79/409/CEE eta 92/43/CEE
zuzentarauek babestutakoak. Beste leku batzuetan, besteak beste, parke publikoetan, kirol
zelaietan

edo

haurrentzako

jolastokietan,

izurri

hilkarietaik

hurbil

egoteagatik

pertsonentzako, oro har, arriskua handia da. Ondorioz, leku horietan erabiltzea debekatu
beharko da edo erabilera murriztu, bestela erabileraren ondoriozko arriskuak ahalik eta
gutxienera jaitsi.

C 266E EBAOn 2008ko irailaren 15eko 25/2008 zenbakiko jarrera bateratua51
argitaratu zen, Kontseiluak onetsitakoa Europar Batasuna eratzeko hitzarmenaren 251.
artikuluan xedatutako prozedurarekin bat, produktu fitosanitarioen merkaturatzeari buruz
Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren araudia onartzeari begira eta 79/117/CEE eta
91/414/CEE zuzentarauak indargabetuko dituena. Komeni da araudi horrek indargabetuko
dituen bi zuzentarauak gogoratzea:

79/117/CEE zuzentaraua, 1978ko abenduaren 21ekoa, hainbat sustantzia aktibo
dituzten produktu fitosanitarioak merkaturatu eta erabiltzea debekatzeari buruzkoa52.

91/414/CEE zuzentaraua, 1991eko uztailaren 15ekoa, produktu fitosanitarioak
merkaturatzeaz53.

51

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:254E:0001:0017:ES:PDF

52

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/plant_health_checks/l13002b_es.htm

53

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/plant_health_checks/l13002a_es.htm
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Edozein modutan jarrera bateratuak izurri hilketarien erabileraren inguruko neurri
bereziak xedatzen ditu (belar-pozoiak barne) hainbat tokitan (11. art.):

Izurri hilkarien erabilera edo horren arriskuak eremu zehatzetan

Estatu kideek, aintzat harturik higiene, osasun publiko, bioaniztasuna edo dagozkion
arrisku ebaluazioen emaitzak, izurri hilkarien erabilera debekatu edo horren arriskuak
ahalik eta gehien murriz daitezen beharrezko dena egingo dute:

1)

jendeak, oro har, erabiltzen dituen espazioak edo populazio talde ahulak,
adibidez, parkeak, lorategi publikoak, kirol zelaiak, ikastetxeak eta jolasguneak

2) 2000/60/CE zuzentarauak jasotzen dituen eremu babestuak edo 79/409/CEE eta
92/43/CEE zuzentarauetan xedatutakoarekin bat, zaintzeko beharrezko neurriak
ezartzeko aipatutakoak
3) berriki tratatu diren eremuak, nekazaritzako langileek erabiltzen dituztenak edo
horiek sar daitezkeenak.

5.- Gomendioa
1/ Aurreko guztia ikusirik kontratatutako enpresari eskatu behar zaio betebeharreko
baldintza gisa aplikatu behar dituen tratamendu fitosanitarioen hautaketan bere ezagupen
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onena ekar dezan54, eta edozein modutan hertsiki bete ditzan legezko betebeharra55,
marka eta banatzaileei dagokienez, baita jendea informatzeko eta segurtasun neurrien
inguruko betebeharrei —seinaleak eta hesiak— dagokienez ere, kontratua ez betetzeagatik
erantzukizuna eskatu ahal zaiola ohartaraziz.

2/ Etorkizuneko ikuspegi hau bera aintzat harturik, jarrera bateratua dela eta, 2011.
urterako izurri hilkarien arloan aurreikusten diren arau aldaketek gaur egun arte hiriko hiri
esparruetarako tratamendu fitosanitarioetan erabilitako prozedura zein produktuen gainean
hausnartzera eraman behar dute Udala, eta metodo alternatiboak erabiltzera56 —egon
badaude—, hain zuzen, ingurumen segurtasuna eta iraunkortasuna bermatuko dituztenak
eta mota horretako produktuen aurrean bereziki sentikor diren pertsonak babestuko:
alergikoak, birikietako gaixotasuna dutenak, haurrak, adinekoak, haurdunak...;

are

57

gehiago, eskuzko metodoak erabiltzera , gutxienez hirian bereziki sentikorrak diren
eremuetan.
Bide Publikoen Sailekoekin bilera izan ondoren, honako gogorarazpena egiten dugu:

Aldez aurretik Sindikoaren bulegoan aztertutako gaia dugu: hiriko txorkoetan
erabilitako herbizidak.

54

Glifosatoa eta piclorama legezkoak badira ere, toxikoak dira, eta ez da hirigunean erabiltzea gomendatzen.

55

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0414:20070201:ES:PDF

56

Zuzentarau honek pestiziden erabilera iraunkorra lortzeko esparrua zehazten du, eta gizakiongan eta
ingurumenena pestizidek izan dezaketen arriskua eta eragina murriztuko da, eta izurrien kudeaketa integratua
eta bestelako bide eta teknikak erabiltzea bultzatuko da.

57

Jarrera bateratua: Hobetsi egin behar dira metodo biologiko, fisikoak eta kimikoak ez diren bestelako metodo
iraunkorrak, baldin eta izurriak kontrolatzeko balio badute.
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Gai honek eragiten dien Sailei hainbat idazki egin diegu (2008ko martxoaren 14ko
gomendioa, 2009ko martxoaren 25eko gomendioa eta 2009ko maiatzaren 12ko aparteko
txostena). Partikular eta elkarte batzuk egindako kexak, ingurumenarekin lotura zuzena
duen arlo honetan dauden sentsibilitateak eta iritzi tekniko kontraesanekoak direla eta, ez
da erraza alde guztiontzat egokia den konponbidea aurkitzea. Hala ere, azken hiru
urteetako jardunetatik zerbait ikasi dugu eta hainbat ondorio atera daitezke; esaterako, gai
hau ez dela egoitza guneetako txorkoak garbitzeko kontratua duen enpresarengan bakarrik
utzi behar. Aitzitik, Parke eta Lorategien udal Zerbitzuek duen esperientzia handia baliatu
beharra dagoela, garai batean bera arduratu baitzen lan hauetaz. Zerbitzu honek hainbat
elementuri buruzko zentzuzko irizpideak ezarri behar dituelakoan gaude: erabili beharreko
produktuak, dosiak, metodoak, langileen kualifikazio maila, herritarrak babesteko neurriak,
eta, azkenik, emaitzak ikuskatzea.

Hori guztia dela eta, 6 gairen inguruan erabili beharreko irizpideei buruzko kontsulta
egin diogu Parke eta Lorategi Zerbitzuari:

(1) erabili beharreko produktuak, markak eta printzipio aktiboak, (2) erabilitako
dosiak, (3) aplikatzeko metodoak, (4) langileen kualifikazio maila, (5) herritarrak babesteko
neurriak, eta, (6) emaitzak ikuskatzea eta lan horiek egiteaz arduratzen diren enpresen
kontrola bermatu (langileak, dosiak, makinak).

Hauxe da gerora egin beharko diren kanpainei begira kontuan hartzeko gure
GOMENDIOA, beti ere irizpide hoberik izan ezean eta Sindikoaren bulegoak herritarren
oinarrizko eskubideak defendatzeko duen lanaren baitan.
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e)

Herritarrak berak itxia

Zaratak: Eroski eta Poseidón taberna (erreg. zk.: 1227/09)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu du Florida kaleko supermerkatuak eta kale berean dagoen
taberna batek zaratak sortzen dituztela, eta horrek kalte egiten diola auzokoen
lasaitasunari. Poliziak begiratu eta salatu ditzan eskatu digu.

2.-Azterketa eta Ebazpena
Bulegoan izandako elkarrizketan jakinarazi genion lehenengo Udalean salatu behar
zituela gertaerak, eta kasurik egin ezean baino ez genukeela guk esku hartuko. Denbora
epe bat igaro eta ez genuen erabiltzailearen berri gehiagorik izan, beraz, kexaren arrazoia
desagertu dela pentsatu eta ITXI EGIN DUGU KASUA.

2.3.9.2
a)

Hondakinen kudeaketa
Gogorarazpena

Ekortzeko makinen zaratak (erreg. zk.: 1164, 1173 eta 1202/09)

1.-Erreklamazioa
Zenbait erabiltzaile kexatu zirelarik hainbatetan txostenak eskatu genituenez,
gogorarazpen hau bidali genuen Hondakinen Kudeaketako Zerbitzura:
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2.-Azterketa eta ebazpena
Sindikoaren bulego honetan hainbat kexa-dosier ireki dira ekortzeko makinek hiriko
zenbait alderditan gaueko ordutegian (06:00ak-7:00ak inguruan) egiten dituzten zaratak
salatzeko. Hori dela eta hainbatetan eskatu dizuegu txostena egin dezazuen.

Gaia Udaleko Ingurumen Sailari helarazi aurretik, arduradunekin bildu ginen, joan
den abenduaren 21ean. Jakinarazten dizugu ezen, Sailak berak adierazitakoaren arabera,
XXX enpresak makina horiek gaueko ordutegian erabili ahal izateko, toki-administrazioaren
beraren berariazko baimena eduki beharko lukeela. Hau da, Udalak berak eman behar dio
berariazko baimena enpresa emakidunari gaueko ordutegian (22:00etatik 08:00etara) lan
hori egiteko.

Beraz, gure eginkizuna betetze aldera, eta Sindikoaren erakundea sortu eta
arautzeko den Sindikoaren-Herritarren Defendatzailearen Araudiko 29. artikuluaren haritik,
berriro ere galdatzen dizugu enpresa horri eska diezaiozun berariazko baimena eskura
dezala baldin eta garbitzeko makina horiek gaueko ordutegian erabili nahi baditu.

Ez dugu ahaztu behar erakunde honi herritarren oinarrizko eskubideak babesteko
egitekoa agindu zaiola, eta zure ekarpenak gure lana betetzen lagunduko digula.

Zabalganeko lorategiak zikin (erreg. zk.: 1259/09)

1.-Erreklamazioa
Erabiltzaile batek kexa aurkeztu zuen, Zabalgana auzoaren erdialdeko lorategiak
(Zabalgana hiribidearen eta Giza Eskubideen hiribidearen arteko biribilgunea, Gurutze
Gorriaren parkea...) zikin daudelako, eta landareak hondatuta.
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2.-Azterketa
2010-01-22an bertara joan ginen ikuskatzera –argazkiak eransten ditugu, gure
gogorarazpena kontuan hartzeko erreferentzia gisa–. Oro har ez da gabezia handirik
antzeman, baina uste dugu oinezko langileek biribilguneetako bat edo beste xeheagoa
garbitzea komeniko litzatekeela, itxura hobea izan dezaten eta inguruko auzokoen nahia
bete dadin.

3.-Gogorarazpena
Ingurumen Saileko Hondakinen Kudeaketarako Zerbitzuak gure iradokizuna kontuan
hartzea espero dugu, hartara, sindikoaren bulego honek herritarren funtsezko eskubideak
zaintzeko duen zereginean lagun diezagun.
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EXPEDIENTES
PROCESO ABIERTOS EN ESTA MEMORIA
3.- ITXI GABE GERATZEN
DIRENEN
DOSIERRAK

Oroit-idazkiak hartzen duen denbora tartean abiarazitako hainbat dosier geratzen dira artean itxi gabe,
oroit-idazki hau bukatzeko orduan. Dosier horiek ez ixtearen arrazoi nagusia hauxe da: udal zerbitzu eta
sailei eskatu dizkiegun txostenak jaso zain gaudela, gehienak oroit-idazkia amaitutzat emateko datatik nahiko
hurbilekoak izaki.

Oraindik itxi gabe dauden dosier horien zerrenda ematen dugu ondoren:

Erreg.
zk.:

ITXI GABE
KASUA

SAILA

ZERBITZUA

EGOTEKO
ARRAZOIA

1223/09 ZARATA ANTSO

HIRIGINTZA

BIDE PUBLIKOA

JAKITUNA KALEKO

IREKITZE
DATA

Aztertzeko

2009ko

zain

URRIA

Aztertzeko

2009ko

zain

AZAROA

Txosten

2009ko

eskaera

ABENDUA

Txosten

2009ko

eskaera

ABENDUA

Txosten

2010eko

eskaera

URTARRILA

TXOSTENA
ESKATZEKO
DATA
-

OBRETAN
1237/09 HONDAKIN

INGURUMENA

ZUZENDARITZA

ORGANIKOEN

-

PLANTA
1258/09 ANTENAK

1264/09 OHZ ORDAINTZEA

INGURUMENA

OGASUNA

ZUZENDARITZA

DIRU-BILKETA

ARRAZOIAK

2010/02/09

2010/01/18

ERANTZUN GABE
1270/10 GARAGE-PASABIDEA TUVISA
MOLINUEVON,

-

2010/01/29

BALDOSAK
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Erreg.
zk.:

ITXI GABE
KASUA

SAILA

ZERBITZUA

EGOTEKO
ARRAZOIA

1277/10 HORMA

HIRIGINTZA

BIDE PUBLIKOA

IREKITZE
DATA

Txosten

2010eko

eskaera

URTARRILA

INFORMAZIOAREN ERROLDA

Erabiltzaileen

2010eko

TEKNOLOGIAK

zain

OTSAILA

Txosten

2010eko

eskaera

OTSAILA

Aztertzeko

2010eko

zain

OTSAILA

Txosten

2010eko

eskaera

OTSAILA

Txosten

2010eko

eskaera

OTSAILA

Txosten

2010eko

eskaera

OTSAILA

MUGIKORTASUNA

Txosten

2010eko

ETA GARRAIOA

eskaera

OTSAILA

DIRU-BILKETA

Txosten

2010eko

ARRISKUTSUA

TXOSTENA
ESKATZEKO
DATA
2010/01/29

BABES OFIZIALEKO
ETXEAN
1283/10 ERROLDAN BAJA

1284/10 ERORKETA ALDE

HBE

-

ZAHARREKO

-

2010/02/28

ARRPALETAN
1285/10 ESKAILERAK

KIROLA

ZUZENDARITZA

IGERILEKUAN
1287/10 ETXEBIZITZA-

HBE

-

JABEKIDETASUNA

-

2010/02/11

UDALAREKIN ALDE
ZAHARREAN
1289/10 ENPLEGUA ETA

FUNTZIO PUBLIKOA ZUZENDARITZA

EZINTASUNAK

2010/02/10

DITUZTEN
PERTSONAK
1291/10 LEHIOAK ETA

21 ZABALGUNEA

-

GARBIKETA ARAUDIA
1293/10 TAO BERRIA ETA

HIRIGINTZA

ABISUA EGOILIARREI
1294/10 PROZESURIK

OGASUNA

2010/02/26

2010/02/24

2010/02/22
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Erreg.
zk.:

ITXI GABE
KASUA

SAILA

ZERBITZUA

EGOTEKO
ARRAZOIA

GABEKO ISUNA
1298/10 ARRAPALA SIMON
BOLIBAR KALEAN

eskaera
HIRIGINTZA

IREKITZE
DATA

DATA

OTSAILA

IRISGARRITASUNA Begiz ikuskatu 2010eko
behar

TXOSTENA
ESKATZEKO

-

OTSAILA

Nb
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4.- BERRIRO
ZABALDU DIREN DOSIERRAK
4 expedientes

Aurreko oroit-idazkian itxitzat jo genituen hainbat dosier zabaldu dira berriro oroit-idazki honek hartzen
duen denbora tartean, gehienetan herritarrek hala eskatuta.

Eragindako sailei eskatu dizkiegun txostenak jaso zain, guk geuk hobeto aztertu zain edo herritarrek
berek dokumentazio berria noiz ekarriko, oraindik ere zabalik dauden dosierrak dira.

1108/08: Alde Zaharrean dagoen eraikin bat zaharberritzea. Hiri Berrikuntzarako Udal Agentziaren
txosten bat jaso zain. Eskabide-data: 2010/01/15

915/07: Kalte-ordaina Zerkabarren kaleko bolardoengatik. Ondare Erantzukizunaren Atalaren txostena
jaso zain. Eskabide-data: 2010/02/28.
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5.5 BERARIAZKO
Actuaciones JARDUERAK
Específicas

5.1

Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia

5.1.1 2009ko maiatzaren 13ko Batzordea

SINDIKO EDO HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN TXOSTENA BALORATZEA
2009, URTARRILAK 10 – 2009, APIRILAK 10

1) EZTABAIDATZEKOAK

5.1.- “Molinuevoko aparkalekua”, erakundeen egoera, eta lagapen-hartzaileen batzordea abiaraztea.

5.2.- Aisialdiko lokalak.

2) EBATZI BEHARREKOAK (bozketaz)

*** Ez dago ebatzi beharreko gairik ***

ORAIN ARTE IRADOKIZUN ETA ERREKLAMAZIO BATZORDERA ERAMANDAKO GAIAK
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5.1.2 2009ko uztailaren 27ko Batzordea

SINDIKO EDO HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN TXOSTENA BALORATZEA
2009, APIRILAK 11 – 2009, UZTAILAK 10

1) EZTABAIDATZEKOAK
1.1.- “Uribe-Nogales” auzo elkartea. Irisgarritasun arazoak Abetxukuko Ezki kalean.

2) EBATZI BEHARREKOAK (bozketaz)
*** Ez dago ebatzi beharreko gairik ***

ORAIN ARTE IRADOKIZUN ETA ERREKLAMAZIO BATZORDERA ERAMANDAKO GAIAK

5.1.3 2009ko urriaren 26ko Batzordea

SINDIKO EDO HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN TXOSTENA BALORATZEA
2009, UZTAILAK 10 – 2009, URRIAK 10

1) Sindikoaren bulegoan jorratutako jarduerak (kontsulta- eta bilera-kopuruak...)

2) Esku-hartzeak: hitzaldiak, gonbidapenak, bilerak kolektibo jakinekin, sindikoekin, udal sailekin....
****2010ean Gasteizen egingo den Defendatzaile Lokalen Estatuko III. Bilkuraren antolaketa-lanak
hastea: protokoloa, komunikazioa, turismoa.***
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3) Prentsa-dossierra

4) 2009KO UZTAILAREN 10ETIK URRIAREN 10ERA BITARTEAN LANDUTAKO ETA ITXI GABEKO
DOSIERREN BALORAZIOA (TAULAK)
4.1.- 1. taula: “Landutako dosierrak”
4.2.- 2. taula: “Itxi gabeko dosierrak”

5) EZTABAIDATZEKOAK
*** Ez dago eztabaidatu beharreko gairik ***

6) EBATZI BEHARREKOAK (bozketaz)
*** Ez dago ebatzi beharreko gairik ***

ORAIN ARTE IRADOKIZUN ETA ERREKLAMAZIO BATZORDERA ERAMANDAKO GAIAK

5.1.4 2010eko urtarrilaren 20ko Batzordea

SINDIKO EDO HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN TXOSTENA BALORATZEA
2009, URRIAK 10 – 2010, URTARRILAK 10

1) Sindikoaren bulegoan jorratutako jarduerak (kontsulta- eta bilera-kopuruak...)

2) Esku-hartzeak: hitzaldiak, gonbidapenak, bilerak kolektibo jakinekin, sindikoekin, udal sailekin....
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****2010ean Gasteizen egingo den Defendatzaile Lokalen Estatuko III. Bilkuraren antolaketa-lanak
hastea: protokoloa, komunikazioa, turismoa.***

3) Prentsa-dossierra

4) 2009KO URRIAREN 10ETIK 2010EKO URTARRILAREN 05ERA BITARTEAN LANDUTAKO ETA
ITXI GABEKO DOSIERREN BALORAZIOA (TAULAK)
4.1.- 1. taula: “Landutako dosierrak”
4.2.- 2. taula: “Itxi gabeko dosierrak”

5) EZTABAIDATZEKOAK
5.1.- Bikientzako kotxeak hiri-autobusetan sartzea (TUVISA)
5.2.- Ezinduentzako hobaria hiri-autobusetan (TUVISA)

6) EBATZI BEHARREKOAK (bozketaz)
*** Ez dago ebatzi beharreko gairik ***

ORAIN ARTE IRADOKIZUN ETA ERREKLAMAZIO BATZORDERA ERAMANDAKO GAIAK

5.2

Giza Eskubideak Babesteko Gutuna Gasteizen zabaltzea
“Biztanle guztiena den espazio kolektiboa da hiria, errealizazio politiko, sozial eta ekologikoa erdiesteko

baldintzak aurkitzeko eskubidea dutelarik hiritarrek, elkartasun-betebeharrak onartuz.”

293

2009-2010ko Oroit-Idazkia
Datorren urtea, 2010a, Babesteko Gutuna sinatu genueneko hamargarren urteurrena izango da, bai eta
Gasteiz Euskal Herriko hiriburu bihurtu zeneko hogeita hamargarrena. Beraz, gure hiriak Babesteko
Gutunarekin duen konpromisoa indartzeko abagune ezin hobean izango gara.

Gutuna ezagutaraztea eta zabaltzea borondate horren adierazle eta konpromisoaren balorea izango da.

5.3

Giza

Eskubideak

Babesteko

Gutuna

Gasteizen zab

Udalerriko

Gizarte

Kontseiluari buruzko informazioa.

2006ko irailean Gasteizko Udalerriko Gizarte Kontseiluaren sortu zen, baina oraingo honetan egin da
bere jardueraren gaineko lehen oroit-idazkia, Bertan, parte-hartze eta eztabaida organo gisa egin duen lana
erakutsi nahi da, Udal aurrekontuaren, hiriaren proiektu handien, plan estrategikoen, eta abarren gainean.

Pertsonen alorreko lan batzordean ageri da organo horren eta Sindikoaren arteko harreman estua, hain
zuzen ere Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluaren figurari buruzko azterlanean, bai eta Gaueko aisialdia eta
Gaueko Legearen jarraipenean ere, Sindikoak gau aisialdiko lokalen ordutegien kontrolari eta Alde Zaharreko
herritarrek Kontseilura zuzendu dituzten kexuen buruzko txostenari segida ema ziona.

Gainera, Gizarte Kontseiluak, ordezkatzen duen Udalerriari begira organo bizi izan nahiak akuilatuta,
“Hiri hezitzailea” izeneko jardunaldiak antolatu zituen Aldabe gizarte etxean. Sindikoa - Herritarren
Defendatzaileak “Hezkuntza eta herritartasuna” izeneko hitzaldia aurkeztu zuen bertan.

5.4

2010eko irailaren 29tik urriaren 1era bitartean Gasteizen egingo den Estatuko
Sindikoen III Topaketen antolaketa
Sindikoen Estatuko Lehen Bilkuran III. edizioa Gasteizen egitea erabaki zen, bai eta

Batzorde

Iraunkorraren bilera deitzea Segovian, antolaketa-lanetarako.
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1.
ÉVALUACIÓN
DEL SERVICIO GASTEIZKO
SEGÚN LOS CIUDADANOS/AS
DE USTEZ
VITORIA-GASTEIZ
6.- ZERBITZUAREN
EBALUAZIOA
HERRITARREN

Erabiltzaileei beren kexetan oinarritutako ebazpenak bidali dizkiegu, eta haiekin batera, beste ekitaldi
batzuetan bezala, galdetegi bat, haiek gure esku-hartzea balioets dezaten eta ahal den neurrian herritarrei
ematen diegun arreta hobetzeko; borondatez betetzekoak dira, eta anonimoak.

2009-2010 ekitaldian 126 galdetegi bidali ditugu: 114 banakakoak eta 12 kolektiboak.

Banakoen eredua baliatuz iritzia azaldu diguten pertsonei buruzko datu aipagarrienak hauek dira:

Erantzun dutenen artean, % 66,67 gizonezkoak izan dira, eta % 33,33 emakumeak.

Erantzun dutenen % 15ek unibertsitate.-ikasketak ditu, eta % 41ek Batxilergo eedo/eta Lanbide
Prestakuntzakoak.

Galdetegiari erantzuteko unean, % 62,5ek lanean zegoela zioen.

Azkeneneko datu hori aipagarria da; izan ere, aurreko ekitaldiko datuei begiratzen badiegu kopuruak
aldatu egin direla ikusten baita, oraingoan erretiratu gutxiago etorri da gure zerbitzura laguntza eske, eta lanean
ari direnen kopuruak gora egin du.

Zerbitzura etorri eta galdetegia bete dutenen adinari dagokionez, 2009-2010 ekitaldian 36 eta 55 urte
artekoen multzoa da nagusiena; aldiz, 26 eta 35 urte bitartekoen multzoa txikiena.
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Bulegoari buruzko iritziari dagokionez, datu hauek atera daitezke:

Sindikoaren Bulegoak emandako informazioa epaitzerakoan, gehienek (% 96,15) oso ona edo ona dela
erantzun dute. Datu horiek bat datoz Sindikoaren esku-hartzeaz egiten den balioespen globalarekin,
erabiltzaileen ia % 83,45ek positibotzat edo oso positibotzat jo baitute.

Kasu bakoitza ebazteko emandako denboraz denaz bezainbatean, erantzun dutenen % 76k baino
gehiagok uste du epea laburra edo oso laburra izan dela.

Zerbitzuak emandako ebazpenarekiko adostasunari dagokionez, % 88,4 nahiko ados edo oso ados
dago ikerketatik ateratako ondorioarekin.

12 galdetegi kolektibo bidali ditugu; erantzun digutenen % 100ek gure esku-hartzearen oso iritzi
positiboa eman dute

Guk geure aldetik, herritarren asebetetze maila ezagutzeko modu hau oso egokia dela jotzen dugu.
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7 ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE QUEJAS Y CONSULTAS EN EL PERÍODO 2009-2010

7.- 2009-2010 EKITALDIAN EGINDAKO KEXA ETA KONTSULTEN ESTATISTIKA

AZTERKETAK
Oroit-txosten honen hasiera egunetik (2009ko martxoaren 1a) bukaera egunera arte (2010eko otsailaren
28a) Gasteizko herritarrek bulego honetan aurkeztutako kexei buruzko estatistika datuak eskaintzen dira
ondoren.

Kontuan hartu behar da landu den dosier bakoitzeko ez dela nahitaez ebazpen bakarra izan behar,
datuak ez baitira ikuspegi bakarrarekin ematen.

Ekitaldi honetan 179 dosier berri ireki dira.

Sortu zenetik 2010eko otsailaren 28ra arte, 1299 dosier landu dira. Bosgarren ekitaldi honetan, dena
den, dosier berriak ez ezik, aurreko oroit-idazkietan irekita geratu zirenak ere landu dira, eta itxitako beste
batzuk ere berriro ireki dira.

7.1.1 KEXA KOPURUA HILEKO
2009-2010 ekitaldian guztira 179 dosier abiarazi dira. Horiez gain, aurreko ekitaldian irekitako beste
batzuk ere landu dira, beraz, guztira 185 dosier izan dira.
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Ondoko grafikoan hileko bulegoan jaso diren kexa berriak agertzen dira, 2009ko martxotik 2010eko
otsailaren 28ra arte. Ikus daitekeenez, irailean izan zuen erabiltzaile gehien Sindikoaren Bulegoak. Dena dela,
ez dago inolako irizpide edo araurik kexak aurkezterakoan, hainbat erabiltzailek arrazoi beragatik kexa aurkez
dezaketela alde batera utzita.

MARTXOA09 APIRILA09 MAIATZA09 EKAINA09 UZTAILA09 IRAILA09 URRIA09
18

14

7

25

10

22

15

AZAROA09 ABENDUA09
18

16

URTARRILA10

OTSAILA10

15

19

TOTAL

179
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Ondoren hilean itxi diren dosierren kopurua azaltzen da; kopuru horrek ez du zertan bat etorri oroitidazki honetan irekitakoen kopuruarekin. Guztira 185 dosier itxi dira.

MARTXOA09

APIRILA09

MAIATZA09

EKAINA09

UZTAILA09

IRAILA09

URRIA09

AZAROA09

ABENDUA09

URTARRILA10

OTSAILA10

12

9

13

22

12

22

6

18

4

18

49

TOTAL

185

7.1.2 JASOTAKO KEXA KOPURUA, GAZTEIZKO AUZOEN ARABERA
Taulak erakusten duenaren arabera, kexa gehien (20 guztira) aurkezten dituzten bizilagunak Gasteizko
Alde Zaharrean bizi dira. Kexa gehien eragin dituzten beste gune batzuk Zabalgunea -18 kexa– eta Arriaga
Lakua –12 kexa guztira– dira. Deigarria da Zabalganetik 10 kexu jasotzea, auzo sortu berria baita.
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BARRIO

Nº EXP

ABECHUCO

7

ADURZA

4

ALI-GOBEO

1

ARANA

2

ARAMBIZKARRA

6

ARANZABELA

2

ARIZNAVARRA

2

ARRIAGA-LAKUA

12

CASCO VIEJO

20

CORONACIÓN

6

DESAMPARADAS

3

EL ANGLO

1

EL PILAR

2

ENSANCHE

18

JUDIMENDI

4

LAKUABIZKARRA

1

LOVAINA

1

MENDIZORROZA

5

SALBURUA

3

SAN MARTÍN

5

SANSOMENDI

9

SANTA LUCÍA

5

SANTIAGO

1

TXAGORRITXU

9

ZABALGANA

10

ZARAMAGA

9

ZONA RURAL ESTE

8

ZONA RURAL SUROESTE

5

TOTAL

161
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7.1.3 JASOTAKO KEXA KOPURUA, ERABILTZEEN SEXUAREN ARABERA

Sindikoaren bulego honetan kexaren bat aurkeztu duten pertsonen sexuari dagokionez, berdintasuna
nahikoa handia dela esan daiteke.

Bestetik, bulegora beren kexak azaltzera taldeak ere hurbiltzen direla gogoratu behar da. Kontuan
hartuta finkatuta dauden erakundeak direla eta izan ditzaketen premiak asetzeko baliabide propioak dituztela,
datu ona da.

Gizonezkoak: 85 dosier (dosier berrien % 50)
Emakumezkoak: 74 dosier (dosier berrien % 44)
Taldeak: 10 dosier (dosier berrien % 6)

301

2009-2010ko Oroit-Idazkia

7.1.4 JASOTAKO KEXEI IRTENBIDEA EMATEKO GASTEIZKO UDALEKO SAILEI
BIDALITAKO EBAZPENAK

SAILA

ATZERA
TARTEKO
IDATZI
GOMENDIOA BITARTEKARITZA EZESTEA BOTATZEA JARDUERAK LAGUNDUA ORIENTABIDEA BESTELAKOAK TOTAL

TUVISA

9

0

0

0

1

0

0

1

URBANISMO

9

0

8

1

3

2

9

3

AMVISA

2

1

1

0

0

1

1

0

DEMSAC

0

0

3

0

0

0

0

0

ENSANCHEXXI

0

0

0

0

1

0

1

0

RELAC CIUDS

1

0

2

1

0

0

0

2

8
3
29
34
21
35
11
35
6
3
2
6

46

1

52

6

18

12

36

22

193

ARICH

0

0

3

0

1

0

4

0

EDUCACIÓN

0

0

1

0

0

0

1

1

HACIENDA

11

0

9

0

1

5

2

1

I. SOCIAL

2

0

13

3

7

0

3

6

M. AMBIENTE

4

0

5

0

4

0

4

4

S. CIUDADANA

8

0

7

1

0

4

11

4

193

Taula honetan ikus daitezke udal zerbitzuak hobetzeko Gasteizko Herritarren Defendatzailearen
Bulegoak egin dituen ebazpenak; ebazpen horiek guztiak dagozkien sailetara bidali dira.

Ekitaldi honetan 193 ebazpen eman dira. Kopurua ez dator bat itxitako kasuenarekin; izan ere, dosier
bakoitza sail bat baino gehiagori dagokiona izan daiteke, edo litekeena da, baita ere, izaera desberdineko
hainbat ebazpen egitea dosier bati buruz, edo ondorio handienak dituena bakarrik hartzea kontuan.

Guztira, lan hauek gauzatu dira:

302

2009-2010ko Oroit-Idazkia

 46 gomendio
 Bitartekaritza 1
 52 ezespen
 6 atzera botatze
 18 tarteko jarduera
 12 idazki lagundu
 36 orientabide
 22 bestelako (oroigarriak, ofizioak, desbideratzeak...)
Adierazi behar da, halaber, ebazpen bakarra egokia izan daitekeela gai bati buruz jasotako hainbat
kexari erantzuna emateko.

Ogasuna da gomendio gehien bideratu diogun saila oroit-idazki honek hartzen duen denbora-tartean.
Hirigintza eta Herritarren Segurtasunekoetara bidali diegu ebazpen gehien, eta jarraian Gizartegintza eta
Ogasunekoetara.
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7.1.5 GASTEIZKO UDALAK ONARTU EDO BAZTERTUTAKO GOMENDIOAK

Bulego honek sailei egindako gomendio guztietatik onartuak edo baztertuak izan direnak eta oroit-idazki
hau amaitzerakoan erantzun baten zain zeudenak erakusten da.

Memoria honen amaieran Gomendioen % 61 onartuak izan dira, % 9 partzialki onartuak, eta % 17ren
kasuan ez dugu erantzunik izan. Beraz, sailek onartu ez dituzten gomendioen portzentajea % 22koa da.
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7.1.6 DOSIERREN EGOERA OROKORRA

Taula horretan daude ekitaldi honetan zehar aztertu diren dosierrak, 2009ko martxoaren 1etik 2010eko
otsailaren 28ra arte.

Hala, bada:
 17 dosier daude irekita
 185 dosier itxita.

Eta horrek esan nahi du oroit-idazki honetan dosierren % 8 baino ez direla geratzen ixteko.
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-

8.- PRENTSA DOSIERRA
Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat hedabidetan parte hartu du (irratia, prentsa idatzia);

batzuetan elkarrizketak egin ditu eta bestetan bulego honek garatutako jarduerari buruzko artikuluak idatzi ditu.

Era berean, oroit-idazki honek hartzen dituen hilabeteetan zehar, erakunde horri buruzko hainbat
erreferentzia agertu dira prentsa idatzian, baita Gasteizko herritarrekin egindako lanei eta beste jarduera batzuei
buruzkoak ere; horiek guztiak modu kronologikoan antolatuta daude jarraian:

8.1

PRENTSA IDATZIA

8.1.1 DIBULGAZIO ARTIKULUAK
ARGITALPENA: Ayuntamiento XXI- 2009, apirila-maiatza

La figura del Ombudsman
o Defensor Local en los
Ayuntamientos
1.-Presentación de la institución
La figura del Ombudsman/Defensor, en cualquiera de sus niveles o ámbitos, ya sea Estatal, Regional o
Local, se ha difundido de una manera general en todos los países del sistema de Common Welth58 en los que
no existe una jurisdicción especializada para el control de las Administraciones y sin embargo ha encontrado
ciertas resistencias en su instauración en los países con sistemas de control Contencioso-Administrativo por
suponer una cierta concurrencia en cuanto al objeto de control sin embargo finalmente se ha impuesto su
utilidad y se han marcado las notas diferenciales entre el control contencioso-administrativo y el control del

58

Cfr.- International Institute of the Ombudsman www.law.ualberta.ca/centres/io.-
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ombudsman. Suelen adoptar nombres variados según la tradición histórica: Sindico, Defensor, Personero,
Valedor…pero “ombudsman” sería el nombre genérico para todas las figuras.

Como punto de partida las funciones del

Ombudsman es proteger a los administrados frente a

cualquier violación de derechos, abuso de poder, error, negligencia, indefensión o malas prácticas
administrativas, lo que es también por supuesto responsabilidad del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo. El Ombudsman desarrolla esas funciones con mecanismos diferentes pero complementarios a
los que le corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa. Además de esas funciones defensivas es
función también del Ombudsman la de promover la implantación de buenas prácticas administrativas y la de
realizar recomendaciones que mejoren la calidad de los servicios públicos y la transparencia de la acción
administrativa.

2.-Características de la función de Defensor.
Las modalidades de actuación de todo Ombudsman se diferencian de cualquier otra instancia de control
por las siguientes características59:

1.-Facilidad de acceso.El acceso al Defensor es gratuito y directo. No precisa de ninguna mediación profesional, como es el
caso de la jurisdicción, no hace falta comparecer mediante abogado o procurador. En el caso del Ombudsman
Local esta característica es especialmente destacada ya que la relación se establece directamente entre el
propio Síndico-Defensor y los interesados o solicitantes60.

59

The Ombudsman’s contribution to improving public administration PUBLICO. ESADE 26/09/2005 - Enric R. Bartlett .http://www.esade.es/public
Reglamento Municipal (Vitoria-Gasteiz) del Síndico-Herritaren Defendatzailea REGLAMENTO DEL DEFENSOR/A
VECINAL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 28 de septiembre de 2001. Art. 18.- El Defensor/a Vecinal o
Síndico/a tiene como misión la prestación de un servicio de asesoramiento, mediación, información e intervención con la
ciudadanía en sus relaciones con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sus Sociedades Anónimas Municipales, Organismos
Autónomos Municipales, patronatos, fundaciones y otros entes que constituyen la Administración Municipal.
60
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2.-Amplios poderes de investigación.El valor añadido que supone la intervención del Ombdsman viene dada por las facultades de
investigación de que está dotado, investigación que se pone al servicio directamente de los vecinos y usuarios
de servicios públicos locales que piden su mediación61 .

3.-Independencia.La independencia de los poderes políticos así como de la estructura jerárquica de la Administración
supone la primera garantía para el desempeño de la función del Ombudsman y es una de las que más aprecia
el ciudadano. Esta característica le acerca al control judicial aunque el alcance de las recomendaciones del
Ombudsman no sea de la misma naturaleza que el de las decisiones judiciales62 .

3.-Sus Recomendaciones son públicas pero no vinculantes.
Esta característica es también sustancial a la hora de definir el perfil de la acción de control del
Ombudsman, cuyas resoluciones no son recurribles en vía judicial porque no son ellas mismas ejecutivas. El
valor de las recomendaciones se sostiene exclusivamente sobre la fuerza de sus argumentos, sobre las
referencias jurisprudenciales, de otras instancias como Defensor del Pueblo o Ararteko, casuística de buenas
prácticas etc.

61

Art. 20.- Se reconocen al Defensor/a Vecinal o Síndico/a los poderes de investigación suficientes para el correcto
desempeño de sus funciones, pudiendo girar visitas de inspección a los departamentos municipales o solicitar la
comparecencia de cualquier persona perteneciente al colectivo del personal municipal al servicio del Ayuntamiento, que
pudiera dar información relacionada con el asunto a investigar, con respeto a los derechos e intereses legítimos de la
ciudadanía y de la Administración municipal.
62
Art. 13.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a desempeñará sus funciones con autonomía e independencia en sus
actuaciones y según su criterio.
Art. 16.- La condición de Defensor/a Vecinal o Síndico/a es incompatible con:
a) Todo mandato representativo de elección popular, todo cargo político o
actividad de propaganda política.
b) Con la permanencia en el servicio activo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sus Sociedades Anónimas Municipales,
Organismos Autónomos Municipales, patronatos, fundaciones y otros entes que constituyen la Administración Municipal.
c) Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal.
d) Con la afiliación a un partido político, sindicato u organización empresarial.
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En el ámbito local tiene importancia también la cobertura que los medios de comunicación pueden dar a
las recomendaciones ya que aumentan la capacidad de influencia de la mismas.

Una de las características del modo de trabajo de las Defensorías, especialmente valiosa en el ámbito
local, es la de su flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades que le plantean los ciudadanos, y la
rapidez con la que las cuestiones problemáticas llegan a su conocimiento. El formato, abierto de las
Recomendaciones permite también explorar posibilidades en la mejora de los servicios que de otro modo no
serían consideradas por las instancias locales63.

4.-Instrumentos del Ombudsman
a) Recomendaciones.Es el instrumento típico del Ombudsman y consiste en un análisis de la queja planteada y de la
respuesta dada a la misma por la Administración local, y en su caso una propuesta para mejorar esa respuesta,
atendiendo no sólo a las cuestiones de legalidad implicadas que son por supuesto prioritarias, sino también
atendiendo a la mejora del servicio a la luz de las buenas prácticas apuntadas por la doctrina legal o por las
referencias conocidas de otras Administraciones.

b) Informe al Pleno y Memoria. –
Además de las recomendaciones concretas que puede plantear caso por caso, como respuesta a cada
una de las quejas que se le plantean, el Ombudsman, local en este caso, tiene a su alcance la posibilidad de
tomar la palabra ante el Pleno del Ayuntamiento presentando su Memoria anual, y en eso foro destacar con
publicidad las cuestiones d de mayor trascendencia de las que ha conocido en el ejercicio de su función, dando
además una valoración General de los servicios públicos a partir de las quejas llegadas a su oficina.

e) Con el desempeño de funciones directivas en una asociación o fundación.
63
Cfr. Foro Español de Defensorías Locales. http://fedel.blogspot.com
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c) Recordatorio de deberes legales omitidos.En ocasiones no será precisa una Recomendación especial sino simplemente el recordar la necesidad
de cumplir adecuadamente un deber legal omitido.

d) Emitir informes en el área de su competencia a solicitud del Pleno del Ayuntamiento.Es un buen mecanismo para que en determinados asuntos el Pleno pueda tener un informe
independiente 64

e) Propuestas normativas.En ocasiones la Recomendación se ceñirá a proponer una interpretación diferente de la que se viene
realizando o incluso proponer una reforma o modificación de Reglamentos y Ordenanzas.

f) Mediación.Si tanto la parte que formula la queja como la Administración Local lo admiten el Ombudsman puede
actuar como mediador entre las partes proponiendo una solución acordada o convencional.

g) Denuncia.En aquellos casos en los que a través de la acción de investigación del Ombudsman este detecta
alguna actuación ilícita por parte de funcionarios públicos puede y debe informar de la misma a los superiores
jerárquicos de este a los efectos de la apertura de un expediente administrativo disciplinario y si los hechos
pudieran ser constitutivo de un delito contra la Administración Pública, debe trasladar el conocimiento de los
mismos al Ministerio Fiscal.

64

Artículo 20 …/…c) Emitir informes en el área de su competencia a solicitud del Pleno del Ayuntamiento.
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h) Orientación.En el ámbito local son también relevantes las funciones de orientación y asesoramiento que puede
desempeñar facilitando así la comunicación entre Administración y Administrado.

i) Evaluación de la acción administrativa.La actuación del Ombudsman en su doble vertiente de análisis de los casos concretos y de control de
calidad de los servicios públicos supone la posibilidad de contribuir a la solución específica de los casos y
también una aportación a la permanente evaluación de los puntos débiles del sector público llamando la
atención de la Administración y del Gobierno local sobre los mismos.

j) Cauce de participación.Del conjunto de instrumentos puestos al servicio del Ombudsman y de sus funciones se deriva un
instrumento más para facilitar la participación ciudadana y la presencia de las quejas y sugerencias de la
ciudadanía en la consideración de la acción del Gobierno Municipal.

5.-Limitaciones y riegos en la acción del Ombudsman
La acción del Ombdsman no puede en ningún caso ser arbitraria o puramente subjetiva ni concurrir con
la acción estrictamente política a la hora de definir cuales son los intereses generales que debe priorizar la
acción de gobierno en cada caso. El Ombudsman no es un órgano de representación política y por lo tanto no
tiene legitimidad para definir finalidades políticas al margen de lo que viene indicado en la Ley y/o en lo que ha
venido en llamarse las buenas prácticas administrativas. Un buen ejemplo de esta necesidad de fundamentar
las investigaciones y recomendaciones de las Defensorías es el trabajo llevado a cabo en los años 80 en
Canadá por los Ombudsmen de Columbia Británica y Ontario respecto de qué actuaciones administrativas era
apropiado investigar y cuales no, o también la lista emitida por el Ombudsman Nacional de Holanda respecto a
cuales son los estándares de conducta exigibles en las diferentes administraciones, en 1988, corregido y
ampliado en 2004. Esta referencia es de uso habitual por parte de los Ombudsmen locales en Holanda. La
identificación de los estándares respecto de los cuales se juzga la acción de las Administraciones es una
exigencia para las recomendaciones que se formulan a petición de los usuarios de Servicios Públicos. THE
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NATIONAL OMBUDSMAN OF THE NETHERLANDS, Annual Report 2004, Summary, pp. 6-7, 10-11, available
at www.nationaleombudsman.nl. Cit. por Enric Bartlet. PUBLICO. ESADE. Cfr. nota

Por otro lado muchas de las cuestiones que se plantean al Defensor local no son simplemente
cuestiones de orden teórico o legal sino que tienen una directa traducción presupuestaria. La acción del
Ombudsman no puede consistir simplemente en requerir una extensión indefinida del ámbito de lo público o de
los presupuestos públicos.

La perspectiva del Ombudsman no puede perder de vista las limitaciones y necesidades de una buena
administración y debe tener en cuenta las disponibilidades presupuestarias así como también el esfuerzo social
que supone siempre la aportación de fondos.

6.-Comparativa en relación con las Comisiones de Quejas y sugerencias.
La comparación del Ombudsman local en relación con la Comisión de Quejas y sugerencias viene
dada por las distintas características de cada una de esas instancias:

El Ombudsman local es un órgano unipersonal que tiene fácil acceso y puede actuar con inmediatez,
diariamente. La Comisión es un órgano Colegiado que no puede reunirse diariamente y que necesita de plazos
de trabajo más largos.

El Ombudsman local es un órgano independiente de los grupos políticos, la Comisión reproduce el
juego de mayorías y minorías políticas existente en el Pleno.

[7]
[8] By a decision of 16 October 2001, published in the official journal, Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón, number 173 of 5 November 2001, the Justicia de Aragon undertook a series of requirements in its
actions in dealing with the public that go beyond the provisions of the law regulating the procedures of public
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administrations. It invited the Gobierno de Aragón and the Aragonese public administrations to draw up their
own code of good practice. Another example of efforts made to specify quality levels offered and to define
performance indicators can be found in articles 24 and 26 of the Carta de Servicios y Buena Práctica
Administrativa (Charter for services and good administrative practice) of the Defensor del Pueblo Andaluz,
available at www.defensor-and.es

ARGITALPENA: Butlletí de l´associación de Síndics, sindiques, defensores i defensores locales de
Catalunya.
2009, uztailak 2

Herbicidas no seguros
Un ciudadano nos plantea una petición de intervención en relación con el uso de herbicidas con el que
se están tratando los alcorques de los árboles de parques y jardines de la ciudad por parte de las empresas
encargadas de realizar labores de acondicionamiento en los mencionados parques y jardines precisamente en
estos días previos a la llegada de la primavera.

El ciudadano, dice haber observado a personal de la empresa contratista, tratar mediante simple vertido
en los alcorques, de herbicida ATILA que tiene como elemento activo el GLIFOSATO, en condiciones que no
cumplen los requisitos de seguridad establecidos por las Directivas Europeas de seguridad, (falta de
señalización, falta de plazos de seguridad.)

Esta misma queja la planteó en Julio 2007 ante el Departamento Municipal de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (DEMSAC) que emitió un informe DESACONSEJANDO la utilización de ese
tipo de herbicidas en la vía pública. (Informe 5-julio-2007 Jefatura del Laboratorio Municipal)
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Diversos estudios concluyen que el glifosato actúa como un fuerte irritante de la piel, ojos y las mucosas
humanas, y a más largo plazo como disruptor endocrino, incluso en concentraciones más bajas que las usadas
en la agricultura.

El Informe del DEMSAC, sin hacer consideraciones alarmistas concluye que en principio la utilización
de ese tipo de herbicidas está autorizada y se contempla el uso a que ha sido destinado en la ficha del registro
de productos fitosanitarios dentro del ámbito de utilización exclusivamente para redes viarias. Se deduce de lo
anterior que su uso no es apropiado en vías públicas urbanas. Los tratamientos herbicidas recomendados para
estas zonas son los tratamientos mecánicos.

Si, a pesar de todo se optara por el tratamiento con glifosato, en ese caso Recomendamos en su día
que debieran aplicarse, sin ahorrarse ninguna las medidas de precaución y de información que se exigen en
las normas de referencia.

A raíz de estos Informes y recomendaciones el Departamento de Medio Ambiente ha revisado en este
año 2009 los procedimientos y exigido el cambio respecto del producto “herbicida” utilizado hasta la fecha, para
la actual campaña fitosanitaria sobre el arbolado y jardinería de la ciudad. Esa modificación supone la exclusión
del producto denominado ATILA que incluía como principio activo el glifosato y la selección de un nuevo
producto que contiene como principio activo el PICLORAM y que está catalogado como menos tóxico (irritante)
aunque con un período de prevalencia mayor.

Tras investigaciones al respecto, accediendo al Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de
Agricultura, comprobamos que el producto que ha aportado la empresa encargada del menester por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no contiene número de registro.

Además El Consejo Europeo en diciembre del 2000 en Niza, estableció que “cuando una evaluación
pluridisciplinaria, contradictoria, independiente y transparente, realizada sobre la base de datos disponibles, no
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permite concluir con certeza sobre un cierto nivel de riesgo, entonces las medidas de gestión del riesgo deben
ser tomadas sobre la base de una apreciación política que determine el nivel de protección buscado”.

Es por esto que emitimos las siguientes conclusiones:

1.- La solución adoptada por el Ayuntamiento de emplear los productos sanitarios con PICLORAM viene
avalada por el DEMSAC y por lo tanto tiene las garantías que le da una intervención de la autoridad de
referencia en materia sanitaria.

2.- Sin embargo tenemos que señalar que hay una cierta indeterminación e inseguridad jurídica, -una
posible irregularidad administrativa-, respecto de cual es el producto comercial que se utiliza en realidad. De
acuerdo con el Artículo 1. del RD 2163/94 -que establece las medidas para la ejecución del control de los
productos fitosanitarios y de las sustancias activas- sólo se debe utilizar como fitosanitario un producto
comercial registrado, que se comercialice con el nombre, envase y etiqueta efectiva y realmente registrado. Y
no otro, aunque tenga los mismos componentes activos, composición que en todo caso sólo puede ser
certificada por la Administración agrícola y no por la parte interesada.

3.- Finalmente, por parte del Departamento de Medio Ambiente de Vitoria-Gasteiz se ha adoptado una
solución que a la vista de los informes aportados es razonable y proporcionad a la fecha de hoy, -pero una
solución que no puede ser definitiva ya que en el mes de enero pasado el Parlamento Europeo ha aprobado un
paquete de normas sobre el uso y la comercialización de pesticidas (concepto que incluye tanto plaguicidas y
herbicidas), que deberá implementarse antes de 2011 y que prohíbe el uso de estos productos en áreas
frecuentadas por el público en general o por grupos sensibles de población, como parques, jardines públicos,
zonas escolares y de juego, áreas deportivas y hospitales.

Por lo cual tenemos que decir que no se ha optado por la mejor de las soluciones posibles desde el punto de
vista de la excelencia en la protección medioambiental y de los efectos sobre las personas con problemas
alérgicos, insuficiencias respiratorias, y otras patologías que les pueden hacer más sensibles de lo normal a
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este tipo de contaminación química. Por otro lado el artículo 3. 16) de la Posición Común de la Unión Europea
en materia de «buenas prácticas fitosanitarias» define están siempre en relación y al servicio de la “producción
agrícola” teniendo en cuenta “las condiciones locales y las posibilidades de control cultural y biológico” cuando
ese uso no se relaciona con la producción agrícola sino con el cuidado de parques y jardines en zonas urbanas
entendemos que las condiciones locales y de control son de una naturaleza completamente distinta.

En todo caso, como señala el informe de DEMSAC, deberá velarse por que se cumplan las
preinscripciones de seguridad del producto,-debidamente registrado- tanto en su almacenamiento, manipulación
y aplicación.

ARGITALPENA: El Correo. 2009, uztailak 18

Presidente beltza eta Ama Birjina Zuria
Denbora joan den arren, oraindik ere ahosabaian darabilkit Obama presidenteak Kapitolioan kargua zin
egiteko diskurtsoaren ondoko zaporea. Nire ustean, diskurtso horretan behin eta berriz hausnarketara ekartzea
merezi duen gauza asko dago.

Obama presidenteak herrikide (fellow citizens) deitu zien entzuleei, hau da, bereziki erakunde politikoen
bitartez loturiko pertsona gisa mintzatu zitzaien. Amerikako Estatu Batuak den proiektu politikoaren sortzetiko
baloreez hitz egin zien, herrialde horren arrakasta edo porrot kolektiboa erabakiko dutenez, hala nola: gogor lan
egitea, zintzotasuna, adorea eta garbi jokatzea, tolerantzia eta jakin-mina, leialtasuna eta aberria maitatzea—
hard work and honesty, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism …

Hitzaldi horretan bertan hauxe esan zuen, argi eta garbi esan ere: Jakin badakigu jaso dugun herentzia
multietnikoa aberastasun dugula, eta ez ahultasun. Kristau eta musulmanen nazioa gara, judutar eta hinduena,
baita fedegabeena ere.
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Herrialde gutxi dira munduan balore politiko hain nabarmenki demokratikoen gainean eraikiak, eta
Aniztasunaren eta Adostasunaren nahitaezko tentsioaren kontzientzia hain garbia dutenak. Hara, Errepublika
Handi horren zigiluko legenda Virgilio latindar poetari egotzi zaion hura da (E pluribus unum), eta ez
kasualitatez: . Askotik, bat. Estatubatuar ideial hori XXI. mendeko ideial politiko globala izango da.

Gure erara bada ere, Gasteizko jai nagusiak ere aniztasunean bat etortzeko ariketa dira. Andre Maria
Zuriaren omenezko jaiak dira gureak; IV. mendean du jatorria haren gurtzak, eta oso hedatua dago baita beste
herrialde batzuetan ere, hala nola Italian, Portugalen eta Latinoamerikan.

Festa honen jatorria Liberio Aita Santuaren garaikoa omen da (352 - 366 urteak); tradizio katolikoari
jarraiki, Ama Birjina fededun batzuei azaldu zitzaien abuztuaren 5ean, Erromako Eskilino mendia elurrak zurituta
agertu zen goiz batean; hartara, bere omenezko tenplua han eraikitzea nahi zuela adierazi zien.

Gure herrikideen artean gutxik jakingo dute jai horren jatorri liturgikoaren berri; izan ere, Andre Maria
Zuriak jatorriarekiko kateak moztu eta gure artean esanahi irekia hartu du bere gain, irekia era guztietako
pertsonentzat: katoliko eta protestanteentzat, musulman, agnostiko eta ateoentzat. Gauza bera gertatzen da
Iruñean San Ferminak bitarte, Logroñon, San Mateoren omenezko jaietan, edo Bartzelonako La Mercè festetan.
Nire ustean barregarria litzateke laikotasun pattal eta dotrinazale baten izenean San Fermin izendapen ezagun
eta unibertsala kentzea.

Arlo honetan badugu zer ikasi tradizio politiko anglosaxoitik, herrialde horiek (Ingalaterrak eta Estatu
Batuek) ondo asmatu baitute herritar gehienentzako identitate ikur diren kultur eta erlijio tradizioei (esaterako
Esker Onezko Eguna, Gabonak) bazter egin gabe, modernitatearekin eta pentsamolde laikoarekin bat egiten...

Beste hiri batzuetako jaietan (hala nola Bilboko Aste Nagusia) jaietako irudikari laikoaren aldeko hautua
egin dute (Marijaia), baina Bilboko festak ez dira horregatik Andre Maria Zuriarenak edo San Ferminak baino
askeagoak, dibertigarriagoak. Esparru horri dagokionean, herri bakoitzak bere senari jarraitzen dio, autonomiaz
jokatzen du.... eta ondo egiten dute!
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Gure artean oso aspalditik ospatzen dira Andre Maria Zuriaren ohorezko jaiak, hiriko zaindari izendatu
baino askoz lehenagotik ere festa egiten zen, ofizialtasunik gabea bazen ere. Baina 1884an, hiriko jaiak ofizialki
Andre Maria Zuriaren (Elurretako Andre maria ere deitzen zaio) ohorez egitearen aldeko udal akordio baten
ondotik, abuztuan hasi ziren ospatzen (haren jaia abuztuaren 5ean zehazten baitzuen egutegi liturgiko katolikoerromatarrak), eta ofizialtasun osoz.

XVII. menderaino aniztasuna Gaitzat jotzen zen. XX. mendeko totalitarismo modernoek ere deabrutu
egin zuten desberdintasun oro. Pluralismoa eta desadostasuna liskarrera eta anabasara daramaten ateak dira
pentsamolde tradizionalaren eta ideologia totalitario modernoen aburuz. Era horietako ahobatekotasunek
homogeneitatea eta molde bakar batera makurtzea jotzen dituzte egonkortasun politikoaren oinarritzat.
Alabaina, John Rawls filosofo politiko handiak zioen bezala, askatasunak, beti, zentzuzko aniztasunera jotzen
du: sinesmenen aniztasuna, gizarte-aniztasuna, aniztasun politikoa. Aniztasun horrek gizartekoitasun irekia eta
erakunde integratzaileak eskatzen ditu, nork bere autonomiaren arabera jokatzeko gaitasuna hautsiko ez duena.
Guri dagokigu -lehen mailako zeregin politikoa ere baden- gizartea gisa egituratzen gaituen aniztasuna
eta gutako bakoitzaren izaera pertsonalak nahitaez eskatzen duen askatasuna egoki kudeatzeko ardura.
Laguntza oro da ongi etorri ardura horri erantzuteko, baita Andre Maria Zuriarena ere. –

ARGITALPENA: El Correo. 2010, urtarrilak 25

Padrón e inmigración.- de Javier Otaola
La Ley niega a quien carezca de permiso de trabajo el acceso al empleo, lo que complica la
normalización de derechos.

La decisión del Ayuntamiento de Vic y la publicación de algunas prácticas como las de Torrejón, Ceuta
y Melilla en relación con el acceso de inmigrantes irregulares al padrón municipal han puesto bajo los focos el
importante papel que juegan los ayuntamientos en una materia tan sensible como es ésta.
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En la Oficina del Síndico-Herritarren Defendatzailea (Vitoria-Gasteiz) hemos recibido en el pasado
algunas consultas sobre esta materia, lo que nos llevó en su día a publicar un informe sobre cuáles son las
buenas prácticas, defendiendo que la inscripción en el padrón es un acto reglado que no admite ni vetos ni
decisiones discrecionales por parte de los ayuntamientos, aunque sí se pueden presentar casos dudosos.

Del padrón municipal dependen cuestiones tan importantes como la vecindad administrativa en un
municipio, el vínculo con una comunidad autónoma determinada (artículo 7 Estatuto de Autonomía del País
Vasco) y, a través del censo electoral, se convierte en condición previa para el ejercicio de un derecho tan
fundamental como el del sufragio.

La regulación del padrón municipal es formalmente clara en relación con el ámbito de personas que
deben empadronarse:

-El Artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que: «Toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente».

La Ley de Bases no excluye a nadie, no se refiere a ciudadanos ni a nacionales, inmigrantes regulares
o irregulares, sino a «toda persona que viva en España», pero de esta escueta declaración se deduce que tiene
que tratarse de una persona con una identidad acreditada -¿quién es? ¿de dónde viene? ¿qué edad tiene?- y
que tiene que residir habitualmente de manera efectiva en el municipio.

-El Artículo 6 de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros recoge «la obligación de los
ayuntamientos de incorporar en el padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio». El
informe de la Abogacía del Estado que contesta al Ayuntamiento de Vic subraya que el dato del domicilio
habitual es un dato «fáctico», de hecho, y que la ley no exige la condición legal de residente sino la simple
«residencia habitual».

El padrón es un registro administrativo de situaciones de hecho, no de derecho, es una especie de
'catastro personal' del municipio, y no tiene capacidad para someter a sus inscripciones a calificación, como es
el caso de los registros de la Propiedad o Civil. Lo único que el padrón hace es (a) comprobar la identidad del
solicitante y (b) determinar su domicilio o residencia habitual en el término municipal, no tiene otra competencia.
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El padrón municipal, sin embargo, viene planteando dudas y rechazando inscripciones en dos tipos de
supuestos:

-Cuando no quede acreditada la identidad del solicitante mediante un documento de identidad fiable
(cédula de identidad personal o pasaporte). ¿Qué hacer cuando el solicitante carece de cualquier clase de
documentación o la tiene caducada, falsificada, manipulada.? ¿Se puede empadronar a alguien sin
nacionalidad, ni nombre, ni identidad conocida?

-Cuando no quede acreditado el domicilio en el municipio, normalmente porque el lugar que se aporta
como domicilio no es una residencia efectiva sino exclusivamente nominal (hacinamiento, locales de negocio,
oficinas.) o bien porque lisa y llanamente es un transeúnte, o consta que no vive en el municipio. En el caso de
que se trate de una persona 'sin techo', el Servicio del padrón debe pedir un informe de los Servicios Sociales
para que acrediten que, aunque la persona solicitante no disponga de un domicilio normalizado, de las
actuaciones e intervenciones de los Servicios Sociales se puede considerar a dicha persona domiciliada en el
municipio y no mero transeúnte.

Nuestra Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, es amparadora de todos los
extranjeros y reconoce un amplio abanico de derechos y prestaciones a todas las personas que viven en
España, cualquiera que sea su situación administrativa, con una generosa voluntad de integración muy lejos de
las legislaciones cicateras de otros países europeos, pero no puede evitar algunas contradicciones que derivan
del hecho de que todo inmigrante irregular no puede acceder legalmente al mercado de trabajo -suponiendo
que encontrara trabajo- y es precisamente el trabajo el primer factor de integración. En otros países europeos vg: Irlanda-, el acceso a los derechos sociales de los inmigrantes y de los nacionales deriva no del
empadronamiento, sino del número PPS (Personal Public Service Number) que acredita que la persona está
buscando trabajo o tiene reconocida una invalidez. Sin ese número es imposible acceder a un trabajo legal o a
cualquier beneficio social.

No conozco el informe jurídico que ha realizado el despacho de Abogados Roca i Junyent en la materia
pero, a la vista de la problemática conocida en mi ciudad -Vitoria-Gasteiz- y la buena opinión que tengo del
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señor Roca -uno de los padres de la Constitución-, imagino que el informe no se habrá planteado en términos
ideológicos o racistas, ni como un veto político a la inmigración, sino respecto de cuestiones jurídicas sobre las
que pueden plantearse dudas legítimas: ¿Qué sucede cuando una persona que ha inmigrado irregularmente no
puede presentar un documento acreditativo de su identidad, no tiene un pasaporte en regla, carece de visado
de entrada y de cualquier otro documento? ¿Qué ocurre cuando una persona ha entrado en el país con un
visado de turista que caduca a los 90 días cuando, a efectos fiscales, se exige una residencia de más de 180
días para ser considerado residente? ¿Se puede residir en un municipio sin siquiera haber solicitado permiso de
residencia o cuando se ha denegado dicho permiso?

Es evidente para nuestra conciencia social que cualquier persona sobre suelo español debe gozar de
un acceso a la asistencia sanitaria independientemente de que su entrada en el país haya sido irregular. Sin
embargo, la Ley niega a quien carezca de permiso de trabajo acceder a un empleo autónomo o por cuenta
ajena, con lo que estas personas se ven abocadas al trabajo 'en negro', y a partir de ese dato es problemático
crear expectativas de integración y de normalización de derechos.

8.1.2 ARGITARATUTAKO ARTIKULU-ELKARRIZKETAK
IRRATIKO ELKARRIZKETAK
-2009, martxoak 12
“Cadena SER” – Alde Zaharreko tabernen ordutegiari buruz

-2009, uztailak 13
“Cadena SER” – Bazterkeriari buruz, Diskotekan sartzerakoan

-2009, uztailak 27
“Gasteiz Irratia” – Iradokizun eta erreklamazio batzordeari buruz
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-2009, uztailak 28
“Cadena SER” – Erraztatzaileek sorturiko zaratari buruz

-2009, uztailak 30
“Euskadi Irratia” – Herritarren Defendatzailearen Bulegoari buruz

-2009, irailak 4.
“Cadena SER” - “Salburuko autobus geltokia”

-2009, urriak 13.
“Gasteiz Irratia” – Zaratari buruz

-2009, urriak 26.
“Gasteiz Irratia eta Cadena SER” - Iradokizun eta erreklamazio batzordeari buruz

-2009, azaroak 13.
“Cadena SER” – Handizkako merkatuari buruz

-2009, azaroak 18.
“Euskadi Irratia” – Prostituzioari buruz

-2009, abenduak 21.
“Cadena SER” – Irrati-katearen 25. urteurrenari buruz
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-2009, abenduak 22.
“Cadena SER” – Bikientzako edo bikoitza diren haur-kotxeei buruz

-2009, urtarrilak 19.
“Gasteiz irratia” – Elurteen ondorioz jendea lurrera erortzeari buruz

-2010, urtarrilak 27.
“Cadena SER” – Bikientzako edo bikoitza diren haur-kotxeei buruz

-2010, otsailak 27.
“Gasteiz irratia”.- Postontzietako publizitateari buruz

ARTIKULUAK
-2009, martxoak 18.
“El Correo”—“El Síndico recomienda mejorar los accesos a Villasuso, Echanove y el centro
Norabide”.

-2009, martxoak 31.
“El Correo”—“Vitoria estudia cómo evitar herbicidas tóxicos”.

-2009, apirilak 14.
“El Correo”—“Vitoria cambia de herbicida tras la alerta del Síndico sobre su toxicidad”.
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-2009 maiatzak 12.
“El Correo”—“El Síndico pide que el Plan General prohíba la prostitución en pisos”

-2009, maiatzak 13.
“Diario Noticias Álava”—“Receptores de ayudas piden al Síndico que investigue los servicios
sociales de Vitoria”.

-2009, maiatzak 14.
“El Correo”—“El Síndico pide que más bares sean pubs”.

-2009, ekainak 17.
“El Correo” Las quejas por obras y tráfico copan la mitad de las reclamaciones al Síndico”.

-2009, ekainak 20.
“El Correo” “La accesibilidad en los edificios municipales es deficiente- El Síndico pide al
Ayuntamiento que garantice el acceso a sus oficinas a personas con discapacidad”
“Diario de Noticias de Álava” “El Síndico pide al Consistorio que haga accesibles sus oficinas”

-2009, ekainak 26.
“El Correo” “Carta sobre los Derechos Humanos”
“Diario de Noticias de Álava” “Vitoria difundirá la Carta de los Derechos Humanos de la ciudad”
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-2009, uztailak 16.
“El Correo” “El Síndico ve discriminatorio que las discotecas sean gratis solo para mujeres”
“Diario de Noticias de Álava” “Critican la discriminación sexista de lo locales que sólo cobran
entrada a los hombres”
“El País” “Un jóven denuncia a las discotecas por discriminar a los hombres”

-2009, uztailak 20.
“El Correo” “Urge una solución a la polémica zona de carga y descarga del Corte Inglés”

-2009, uztailak 28.
“El Correo” “El Síndico pide que las barredoras de la limpieza cumplan la normativa municipal
tras las quejas de vecinos”
“Diario de Noticias de Álava” “El defensor del vecino ve difícil frenar la prostitución en viviendas
de Vitoria”

-2009, abuztuak 23.
“El Correo” “La defensoría investiga si es legal que las discotecas sean gratis solo para
mujeres”

-2009, irailak 27.
“Diario de Noticias de Álava” “Reinserción antes que legalización.”

-2009, irailak 28.
“El Correo” “Vitoria busca entre otras ciudades referencias para oficiar funerales laicos”
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-2009 urriak 7.
“El Correo” “ Vecinos de Los Tilos piden ayuda al síndico por la polémica obra”.

-2009, urriak 10.
“El Correo” “ El Síndico insta a Lazcoz a que ponga más rejillas de desagüe en Los Tilos”.

-2009, urriak 16.
“El Correo” “ El Síndico insta a Lazcoz a anular varias multas de tráfico por falta de notificación
previa”.

-2009, urriak 23.
“Diario de Noticias de Álava” “El Síndico aún espera una respuesta a su propuesta de Los
Tilos.”

-2009, urriak 27.
“El Correo” “El Síndico denuncia trabas municipales en la indemnización por caídas en la calle.”

-2009 azaroak 13.
“El Correo” “Entran es las casas a su antojo. Un informe del Síndico reclama al Gabinete Lazcoz
medidas para los “Bartolos” ante las quejas vecinales.”
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-2009, azaroak 19.
“El Correo” “El Síndico reclama que los conductores discapacitados puedan tener bono de
urbano.”

-2009, abenduak 4.
“Diario de Noticias de Álava” “El Síndico censura a Vitoria por negar tres noches de albergue a
una transeúnte.”

-2009, abenduak 7.
“Diario de Noticias de Álava” “El Síndico apuesta por eliminar el uso de herbicidas en la limpieza
de los jardines.”

-2009, abenduak 8.
“Diario de Noticias de Álava” “EB se suma a la denuncia por el uso de tóxicos en jardines.”

-2009, abenduak 9.
“Diario de Noticias de Álava” “La fiscalía estudia si ha existido delito en el uso de un herbicida
para limpiar jardines.”

-2009, abenduak 10.
“El Punt-Forum Sindics Caatalunya” “Día dels drets humans- Pel rigor, la transparencia, la
legalitat, la bona administrció, per la democrácia.”
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-2009, abenduak 11.
“Diario de Noticias de Álava” “Vitoria descarta por ahora prescindir de los herbicidas para limpiar
jardines.”
“El Correo” “Vitoria volverá a usar el herbicida cuya toxicidad alertó el Síndico por no ser nocivo”

-2009, abenduak 18.
“Diario de Noticias” “Padres de gemelos critican que se limite el acceso de sus carros de bebé a
los urbanos”

-2010, urtarrilak 20.
“El Correo” “12 reclamaciones por caídas. El síndico ve difícil que el Ayuntamiento pague
cantidad alguna ya que los accidentes se debieron a un factor de fuerza mayor”

-2010, urtarrilak 21.
“El Correo” “Los vecinos de zonas peatonales podrán aparcar en su calle 30 minutos”

-2010, urtarrilak 21.
“El Diario de Noticias de Álava” “El Síndico propone evitar el uso de herbicidas al menos en las
zonas más pobladas”
“El Diario de Noticias de Álava” “La oposición en bloque apuesta por abrir las puertas de los
urbanos a las sillas de gemelos”
“El Diario de Noticias de Álava” “El Síndico pide al Ayuntamiento que sea justo con las
indemnizaciones por caídas”
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-2009, otsailak 4.
“El Correo” “El Ayuntamiento paga 360.000 euros en tres años por caídas en la calle”

ELKARRIZKETAK
-2009, abenduak 6
“ Diario Noticias Álava” – “Javier Otaola: quejarse no es malo, sino un sistema que brinda una
información muy valiosa al Ayuntamiento”.

-2010, otsaila
“ Dato Económico” – “Javier Otaola: Será una especie de ITV que favorecerá a los buenos
hosteleros”
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