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1. HITZAURREA
Gasteizko Udalaren Sindiko-Herritarren Denfendatzailearen lehen agintaldia amaituko da, 20062007 urte tartean, ziklo oso bat amaitu dugu eta analisi globala egin dezakegu erakundeak gure hirian izan
duen esperientziaren inguruan.
Aurkezten dugun oroit-idazkiak formatuan, barne egituran eta, orokorrean, azaldutako gaietan,
herritarren defendatzailea zer izatera heldu den islatzen du.
Hasteko nabarmendu nahi dugu, oraingoan, oroit-idazkia, lehenengo aldiz, CD formatuan soilik
aurkezten dela, alde batera utzita estatistika laburpena eta balioespen orokorra, paperean aurkeztuko
baitira horiek. Gainera gaurtik aurrera udalaren web orrian izango dira ikusgai, oso-osorik, gomendio eta
txostenak –anonimatua behar bezala zaindu egingo da–, horrela ahalik eta errazen izan dadin horien berri
izatea eta udalaren JARDUNBIDE EGOKIei buruz garatu ahal izan ditugun irizpideak zein udalaren
zerbitzu publikoen kalitate maila ezagutzea.
Aurten Arartekoarekin erakundeen arteko lankidetza hitzarmena izenpetu da, erakunde bien
arteko koordinazioa eta gure bulegoen arteko ohiko komunikazioa indartzera bideratua. Sindikoaren eta
Arartekoaren arteko harreman onek agerian uzten dute elkarren arteko osagarri direla.
Aldi berean esan KATALUNIAKO FÒRUM DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEFENSORS I
DEFENSORES LOCALS-eko kide atxikiak garela.
Oroit-idazki honekin ekitaldiko datuen irakurketa kualitatiboa proposatu nahi dugu, izan ere, kexak
kudeatzen dituenean, sindikoaren zeregina, funtsean, Gasteizko Udalak ematen dituen zerbitzu anitzen
kalitatea kontrolatzea dela uste baitugu.
Oroit-idazkiak hartzen duen aldian zehar, hots, 2006ko martxotik 2007ko otsailera bitartekoa,
herritarrentzat garrantzi berezia izan duten hainbat txosten burutu dira; txosten horietako gaiek herritar
askoren arreta bereganatu dute eta horrek isla izan du hedabideek eskaini dioten arreta. Udalari
zuzentzen zaizkion aparteko txostenak dira, haren zerbitzuak hobetzeko proposamenak definitzeko baitira:

Erdi Aroko hirigunera iristeko arranpei buruzko txostena.
Zainpeko apartamentuen inguruko txostena
Ibaiondoko txalet bioklimatikoei buruzko txostena
Barneen Diseinatzaile-Dekoratzaileen Elkargoaren inguruko txostena

Kasu horietan Sindikoaren Bulegoak txostena egitea aukeratu du eta ez gomendioa. Sindikoaren
Araudiaren 41. artikuluak jasotzen du aukera hori:

Bestalde, herritarren defendatzaile edo sindikoak ezohiko txostenak ere aurkeztu ahal
izango dizkio udalbatzari, bere parte hartzea eragin duten ekintzen larritasunak edo garrantziak
hala eskatzen dutela irizten badio.

Aipatu kasuetan egokiagotzat jo dugu txostena baliatzea eta ez gomendioa hainbat
arrazoiengatik, kasuen arabera.
Erdi Aroko hiriguneko arranpen irisgarritasunari dagokionez, herritarren artean zalantza ari zelako
sortzen, hain zuzen, udal ekimenak irisgarritasunaren inguruan legeek diotena betetzen zuen edo ez ari
10
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zelako jartzen zalantzan. Gure ustez garrantzi berezia zuen horren inguruko zalantzak argitzea eta kasua
juridikoki baloratzea, hala ere, proiektuaren balorazio politiko eta egokitasunaren ingurukoa egin ahalko
zen, ondoren. Arazo horretan hiriko bi erreferentzia erabakigarri lotzen dira, alde batetik irisgarritasun
unibertsalaren balioa, lotzen gaituen konpromisoaren gai diren elkartasun eta hiritartasun balio gisa, eta
bestetik gure hiriaren jatorria den Erdi Aroko hiriguneak behar duen hobekuntza zein biziberritzea,
zeinetan udala aritu baita azken urte hauetan.
Zainpeko apartamentuen arazoari dagokionez, txostena derrigorrezkoa zen hainbat alderdi
zirelako auzigai, ez bakarrik udalaren eskumenekoak, eta txosten orokorrak erabiltzaileak mota horretako
higiezinen sustatzaileekiko harremanetan –zibilak zein kontsumokoak– orientatzeko balio zezakeela uste
baikenuen
Ibaiondoko txalet bioklimatikoen erosleek aurkeztutako kexari dagokionez txostena aukeratu
genuen, gure ustez, erosleek espero zuten –espero zutena eta ez eskubidea– etxebizitza horien prezioen
inguruko arazoa bazen ere, larriagoa baitzen jarduera horretan Hirigintza Sailaren funtzionamendu ez
ohikoa, hain zuzen, udalaren ondare interesen kalterako izan zitekeena, eta horrek udalbatzak berak
haren eskumenen defentsarako esku-hartzea eskatzen baitzuen.
Bukatzeko, Dekoratzaileen Elkargoak Eraikuntzaren Kode berriaren interpretazioari dagokionez
azaldutako gaian, hain zuzen, lanbide eskumenen inguruan, txostena aukeratu genuen nahiko konplexua
zelako gaia eta beste balorazio juridikoekin erka zitekeen balorazio juridiko sakona eskatzen zuelako.
Txostenak, orokorrean, duen abantaila da ez dela mugatzen arazoari erantzun bakarra ematera,
baizik eta balizko aukerak aztertzen dituela; gainera, gobernuaren jardutearekin lotua Gobernu Batzarrak
zein udalbatzak, kasuan kasu, burutzen dituzten egokitasun alderdien balorazioa osotasunean
errespetatzen dute.
Aipatutako berrikuntzez gain, gure oroit-idazkia gainbegiratzen animatzen denak indexazio
sistema berria, argiago eta eraginkorragoa, aurkituko du bestelako informazioaren barruan galdu gabe
nahi duena aurkitzea ahalbidetuko diona. Ikusi ahalko du Hirigintza Sailarekin zerikusia duten galdera eta
kexek beste urteen aldean lortu duten garrantzia, eta hori bat dator erabiltzaile zein herritarrek sail
horretako kudeaketaren irregulartasunen inguruan jarri dituzten kexen igoerarekin, gainera, horiek
ikertzeko hainbat batzorde eratu dira.
Bukatzeko, esan dezakegu, atseginez, udalak haren sailetan eman digun arreta zein erantzuna
emateko maila mantendu egin dela. Udaltzaingoak gure gomendioei egin eta egiten dien harrera ona da
nabarmentzeko modukoa.

Azken finean gehien balio duena, akaso, Sindikoaren Bulegoa herritarrak kezkatzen dituzten
gaietan ohiko erreferentzia bihurtu izatea da, orientatzeko, aholkatzeko eta laguntzeko instantzia gisa.

Hori lortzeko egiten dugu lan, gure hiria, Victoria quae vincit, gogoan dugula.

Javier Otaola.
Sindico - Herritarren Defendatzailea.
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2. GASTEIZKO
SINDIKO
EDO
HERRITARREN
DEFENDATZAILEAREN JARDUERAREN LABURPENA
2.1 TXOSTEN BEREZIAK
Oroit-idazkiak hartzen duen denbora tartean, 2006ko martxotik 2007ko 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

Erdi Aroko hirigunera iristeko arranpei buruzko txostena.

2.1.2

Zainpeko apartamentuen inguruko txostena

2.1.3

Ibaiondoko txalet bioklimatikoei buruzko txostena

2.1.4

Barrualdeko Diseinugile-dekoratzaileen Elkargoaren txostena

2.1.1 ERDI AROKO HIRIGUNERA IRISTEKO ARRANPEI BURUZKO TXOSTENA

1.- Arazoaren aurkezpena
Arranpa mekanikoaren bidez Erdi Aroko hirigunera iristeko bide mekanikoaren inguruko kexaren
oinarri diren hainbat txosten jaso ditugu Sindikoaren Bulegoan, irisgarritasuna sustatzearen alde aritzen
den elkarte batek bidalita. Gasteizko Erdi Aroko hiriguneko BAKARDADE KANTOIAN ETA SAN
FRANTZISKO XABIERKOAREN KANTOIAN ARRANPA MEKANIKOAK JARTZEKO PROIEKTUA da obra
publiko horren izen ofiziala; proiektuak definitutakoaren arabera, Gasteizko Erdi Aroko hirigunean arranpa
mekanikoak jartzea da xedea. Altzairu herdoilgaitzezko eta beira ijeztuzko sabai eta alboak izango
dituzten arkupeek estaliko dituzte arranpak. Zoladuran sartuko diren hormigoi armatuko kaxen gainean
bermatuko dira.
Aldi berean, hedabideetan zein udal erakundeetan gai horren beraren inguruan garatu den
eztabaida publikoaren berri ere izan dugu.
Aztergai den arazoak, hots, txosten honetan jaso denak, Eusko Legebiltzarraren Irisgarritasuna
Sustatzeko 20/1997 Legean jasotakoa du abiapuntu.
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2.- Iritsi-erraza, erabilgarri, egokigarri
Leku zehatz batzuetara iristeko moduen inguruan kontzeptu ezberdinak bereizten ditu doktrina
juridikoak, hain zuzen ere, mugikortasun gutxi duten pertsonei eskaintzen dizkieten erraztasunen arabera.
Irisgarritasuna
Espazio, instalazio edo zerbitzu bat iritsi-erraza izango da edozein pertsonak, mugaren bat
duenak barne, era autonomo zein erosoz erabil dezan bermatzen duten eskakizun funtzionalak zein
neurriei dagozkienak betetzen baditu.
Erabilgarritasuna
Espazio, instalazio edo zerbitzu bat erabilgarri izango da, lehen aipatu errekerimendu guztien
araberakoa izan gabe, mugikortasun murriztua edo bestelako muga funtzionala duten pertsonek era
autonomoan erabiltzea badute.
Egokigarritasuna
Espazio, instalazio edo zerbitzu bat egokigarri izango da haren funtsezko konfigurazioan eragiten
ez duten aldaketa batzuk eginda, gutxienez, egokigarri bihur badaiteke.
Espainiako akademiako hiztegiak irisgarritasuna definitzean iritsi-erraza denaren nolakotasuna
dela baino ez du esaten. Nolakotasun hori 20/1997 Legeak dioenaren araberakoa da, hau da, espazio
publikoen eta horiekin zerikusia duten ekipamenduen –ekipamendu komunitarioak, zerbitzu publikoko
instalazioak eta hiriko altzariak (3.1.a), eraikinak (4. artikulua), garraioak (5. artikulua) eta komunikazio
sistemak (6. artikulua)– legearen araberakoa.
Eraikitzen den ingurunea bertan edozein pertsona modurik independente, seguru eta
naturalenean murgildu ahal izateko antolatu beharko da.
Irisgarritasuna ingurunearen beste nolakotasun gisa hartu behar da eta bizitza humanoagoa
egitea da haren helburu nagusia; beraz, ez da besterik gabe gurpildun aulkia erabiltzen duten pertsonen
eskakizunak aintzat hartzea, baizik eta nola edo hala ingurunean moldatzea, hura erabiltzea eta ulertzea
1
baldintzatzen duten egoera pertsonalei erantzutea. .

• Eman daitezkeen egoera pertsonalen artean honakoak daude:
• Haurrak izatea
• Mugikortasun arazoak izatea
• Makulu edo makilak erabili behar izatea
• Objektuak heldu edo manipulatzeko zailtasuna izatea
• Gurpildun aulkia erabiltzen duen pertsona izatea (paraplejia, hemiplegia, tetraplegia)
• Koordinazio psikomotoraren gabezia izatea
• Mugak izatea erresistentzia fisikoan
• Belauniko jartzeko, makurtzeko zailtasuna izatea
• Ikusmen murriztua edo erabateko gabezia izatea
1

Cfr: "Accesibilidad Universal. Diseño sin discriminación". José Antonio Juncá Ulbierna
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• Hipoakusia edo gorreria izatea
• Hitz egiteko zailtasunak izatea
• Orientatzeko edo interpretatzeko zailtasunak izatea
• Altura gehiegi edo gutxiegi izatea
• Adinekoa izatea
• Alergia, asma edo arazo kardiorespiratorioak izatea
• Haurdun egotea
• Haurrentzako kotxeak mugitu behar izatea
• Objektu astun eta handiak mugitu behar izatea (ekipajea, erosketetako gurdiak, besteak
beste)
• Adimen ezgaitasuna izatea
Ikusten denez, ezgaitasunaren barruan, gaur egun, errealitate sorta handia dago, eta horietako
bakoitzak muga maila partikular eta berezko beharrak ditu.
Gaur egun, berdintasunari buruzko doktrina juridikoak dioenaren arabera, irisgarritasuna ez
dagokie bakarrik behin betiko eta larria den ezgaitasuna duten pertsonei, herritar guztioi baizik, hots,
adinekoei, haurrei, haurdun dauden emakumeei, haurren kotxea daramaten pertsonei, paketeak eramaten
dituztenei, eta abar. Ohartu behar gara “pertsona guztiek izan dutela inoiz ezgaitasunen bat, bestela
izango dute edo, jada, badute”.
Hori da diseinu unibertsalaren oinarri nagusia, laburbilduta honako definizio elementuen
2
araberakoa dena :

– Eraikitzen den ingurunea, produktuak eta komunikazioak pertsona guztientzako iritsi-errazak,
ulergarriak eta erabilgarriak izatea da helburu, edozein dela adina, garaiera, pisua, gaitasuna zein haren
bizitzan zehar ezagutu dezakeen edozein egoera berria.
– Autonomia kontzeptuari ematen dio garrantzi handiena: diseinu unibertsalak pertsona guztiei
ahalbidetuko die sarbidea eta erabilera autonomoa.
– Diseinu unibertsala ez da ingurunea talde zehatzen behar berezietara egokitzea, herritar
guztien beharren aniztasuna kontuan hartua ingurunea proiektatzea baizik, eta horrek ingurunea “sortu”
beharra dakar diseinuaren hasierako fasetik, hau da, guztion beharretara egokitzen diren ezaugarriak
izango dituen ingurunea sortzea. Baina, iritsi-erraza den
guztiarentzako

ingurunea sortzeko gaitasunak jende

egin berriak diren espazio publikoak izatearekin edo legea promulgatu aurretik, jada,

zeudenak izatearekin du zerikusia eta horrela xedatzen du 20/1997 Legeak.

2

Euskal Autonomia Erkidegoko erabilera publikoko eraikinetako irisgarritasuna. Eusko Legebiltzarraren Arartekoen
aparteko txostena. 2003ko uztaila.
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Era berean, Gasteiz atxiki zen Hirian Giza Eskubideak Babesteko Gutunak honela dio:
1. Biztanle guztiena den espazio kolektiboa da hiria, errealizazio politiko, sozial eta
ekologikoa erdiesteko baldintzak aurkitzeko eskubidea dutelarik hiritarrek, elkartasunbetebeharrak onartuz.
2. Udal-agintariek, dituzten bitarteko guztiekin, guztien duintasunaren errespetua eta
biztanleen bizitza-kalitatea sustatzen dute.

Guztion bizitza kalitatea sustatzeko eta hiriko elkartasun loturak sendotzeko oinarri nagusietako
bat bihurtu da irisgarritasuna gure ordenamendu juridikoan, eta hori Konstituzioaren 9. artikuluak
xedatutakoaren ondorioz, bertan esaten baita hiritarren benetako berdintasuna eragozten duten oztopoak
desagerrarazteko lan egin beharko dutela botere publikoek.

Horretaz aparte, adostasuna dago doktrina juridikoan esaten duenean irisgarritasunaren
eskaerak ikuspegi zorrotzetik planteatzea maximalismotik ihes egitea dakarrela baita erabiltzaile ororen
beharren asebetetzera hoberen egokitzen diren diseinu parametro eta konponbideak baliatzea
ahalbidetzen duen oreka puntua bilatzea ere.

3

Aipatu proiektuaren kontra botatako kexak honako arrazoi dute oinarri:
4
1.- Arranpa proiektuan 6º, 10º eta 12º-ko maldak daude aurreikusiak tarte diferenteetan , eta

mota horretako arranpetarako irisgarritasunaren eskakizun teknikoek diote, legeak dioenari jarraiki,
gehienez ere 8º-koa izango dela 10 metro baino gehiagoko tarteetarako (“Hiri Ingurunearen Irisgarritasun
Baldintza Tekniko"ei buruzko II eranskinaren 3.2 art.)
2.- Mugikortasun gutxi duten pertsonentzako alternatiba moduan Aihotz plazan jarriko liratekeen
igogailuak ibilbide bereizturako sarbide ezberdintzat jotzen da.
3.- Irisgarritasun Kontseiluan proiektuaren inguruko informazioa ez zabaltzea eta bertan kontsulta
ez egitea kexaren beste oinarrietako bat da, interesa duten sektoreek proiektua hobeto ezagutzea
ahalbidetuko baitzuen horrek.

3.- Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legearen analisia
Legearen zioen adierazpenean legearen garrantzia eta helburua ulertzeko baliatu behar diren
interpretazio irizpideak garatzen dira eta horrela xedatzen du: “lege hau botere publikoen jarduna bideratu
eta koordinatzen duen beharrezko erreferentzia esparru gisa eratu da, hain zuzen ere, bere jardueraesparruan sartuta dauden pertsonei dagokienez, nazioarteko antolamenduan jasotako aukeraberdintasunaren oinarrizko printzipioak, bai eta Konstituzioaren 14. atalean zein Autonomia Estatutuaren
9. atalean –lurraldearen antolamendu, hirigintza, etxebizitza edo garraioa bezalako arloetan estatutuen
bidez Euskal Autonomia Erkidegoari emandako berariazko aginpidetza garatu eta burutzen duenean–
jasotzen den berdintasunaren printzipioa ere betetzen direla bermatzea xedea duen jarduna, gizartean
desberdintasunen egoeran dauden gizataldeentzat ekintza positiboko neurriak hartuz. ”
3

MANUAL DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL.- Guía para la Aplicación del Código de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha.-2. argitalpena. Lege-gordailua: GU-394/2003
4
Ikusi arranpa tarteetako fitxa teknikoei dagokien eranskina
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Lege horretan, 20/97 Legea, aurreikusitakoak Erdi Aroko hirigunera iristeko arranpa mekanikoen
proiektuan aplikatu beharrekoak dira, izan ere, haren 2. artikuluan esaten baita Euskal Autonomia
Erkidegoan aplikatu beharko dela nortasun fisiko zein juridikoa, publiko zein pribatua duen edozein
subjektuk burutzen dituen hirigintza, eraikuntza, garraio eta komunikazio arloko jarduera guztietan
Legeak ezartzen dituen irisgarritasun estandarrak 3. artikuluan daude jasota:
3. artikulua. Hirialdeen eta leku publikoen irisgarritasunari buruzko xedapen orokorrak.
a) Erabilera publikoko guneek, eta batez ere, bide publikoek, parkeek eta plazek, baita horiei dagozkien
elkarte-hornidurek, zerbitzu publikoen instalazioek eta hiriko altzariek ere bermatu egingo dute euren
irisgarritasuna lege honek eta berau garatzeko arauek ezartzen dutenaren arabera.
b) Botere publikoek sustatu egingo dute lehendik daudenak lege honen aginduetara pixkanaka-pixkanaka
egoki daitezen.

5

c) Bide emango zaio Euskal Autonomia Erkidegoko ondare historiko-artistikoa lege honek ezarritako
irisgarritasun irizpideetara arian-arian egokitzeari.
Legeak dioenaren ondorioz derrigorrezkotasun maila goren eta berehalakoaren printzipioa
ezartzen da zeinen arabera erabilera publikoko gune berriek, eta batez ere, bide publikoek, parkeek eta
plazek, baita horiei dagozkien komunitate-ekipamenduek, zerbitzu publikoen instalazioek eta hiriko
altzariek ere bermatu egingo baitute euren irisgarritasuna, lege honek eta berau garatzeko arauek
ezarritakoarekin bat. Baina legeak berak gradualtasun mailaren printzipioa ezartzen du, jada, dauden
espazioetarako eta ondare historikorako, azken horren kasuan ondare gisa dagokion babesa eta
irisgarritasunarena bateratu beharko direla.
Espazio, instalazio edo zerbitzu bat erabilgarri izango da mugikortasun gutxi edo bestelako muga
funtzionala duten pertsonek erabil dezaten gutxieneko baldintzak betetzen baditu.
Erabilgarritasun kontzeptua maila egokira hurbiltzen den kontzeptu gisa erabiltzen da,
irisgarritasun maila egokiaren inguruko zehaztasun guztiak betetzen ez dituen irisgarritasun maila bada
ere, mugikortasun edo komunikazio gutxitua duten pertsonen irisgarritasunaren erosotasuna hobetzen
duten eskakizunak gradualtasunez sar daitezen ahalbidetzen du maila horrek, araudiek xedatzen dituzten
gutxienekoak abiapuntu direla eta irisgarritasun osoa lortzea helburu izanik.
Aztergai dugun kasuan, obra berriaren proiektua bada ere, jarduketa 20/1997 Legea indarrean
6
sartu baino lehen hor zegoen erabilera publikoko espazio baten gainekoa da ; oso zaharra den hiri

espazioa, Erdi Aroko trazaduraduna, muinoan dagoena eta kale zein kantoietako desnibel maila
nabarmena duena, hots, 20/1997 Legea baino lehen zegoen espazio publikoa zeinetan egituraren aldetiko
hainbat muga baitaude kontuan hartu beharrekoak.
5

Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren bidez garatzen da lege hau, zeinak hiri inguruneetako, espazio publikoetako
eraikuntzetako eta informazio zein komunikazio sistemetako irisgarritasunaren baldintzei buruzko arau teknikoak onartu
baitziren.
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Proiektuaren helburua ere hor dago; Erdi Aroko hirigunera iristea ez da erabat ezinezkoa, hots,
erabilgarri da, izan ere, ibilbide desberdinak baitaude hara iristeko, erosoagoak edo ez hain erosoak
segun eta abiapuntua zein den, baina egia da iristeko hainbat zailtasun eta egitura aldetiko ez
erosotasunak daudela oinezkoek hara hurbiltzeko oztopotzat har ditzaketenak, horren ondorioz espazioak
elementu isolatzaile gisa jokatzen duela erdigunean, eta Erdi Aroko hiriguneak osotasunean bai komertzio
gune zein bizitoki gune gisa izan zezakeen erakargarritasuna galtzen du. Txosten honen xede den
proiektuak Erdi Aroko muinoaren izaera isolatzaile hori arindu nahi du.
Ezin dugu ahaztu, Gasteizko muinoa, jatorriz, harresia zuen hiria izan zela, are gehiago, defentsa
arrazoiak zirela eta iristea zaila zen tokian sortu zela.
Oso aspaldiko eta harresiz inguratutako espazioa izateaz aparte, hirigintza zein espazio muga
nabarmenak dituena, ondare multzo historikoa ere bada, zeinetan hirian interes historikoa duten eraikin
gehien biltzen baita (harresiak, Santa Maria katedrala, San Miguel, San Pedro, San Bizente elizak,
ingurabidea, Eskoriaza-Eskibel jauregia, Espainia plaza, Goiuri jauregia, Aihotz plaza, Montehermoso
jauregia...). Puntu honetan Gasteizek Erdi Aroko hiri harresituen hirigintza zein gizarte arazo berdintsuak
7
ditu, hain zuzen, Piraneko adierazpenetik hiri ingurune harresituei balioa eman behar zaiela eta hirigintza

erasoetatik babestu behar direla aldarrikatu duten hiri harresituenak.
Arranpa mekanikoen proiektuak hainbat eskakizun bete behar ditu igurunearen ezaugarri fisikoek
eragindak: (1) 24 metroko desnibela, (2) arranpak Erdi Aroko hirigunearen perimetrotik haratago jartzeko
ezintasuna eta (3) ingurunearen ezaugarriak gordetzen dituzten jardun ez erasokorrak aukeratzeko
beharra.
Ohar horiek guztiak kontuan hartuta esan daiteke aztergai dugun kasuan 20/1997 Legeak, jada,
dauden espazio publikoetarako eta balio historiko, ondarezko eta artistikoa duten inguruneetarako
aurreikusten dituen formula gradual eta alternatiboak baliatu daitezkeela eta baliatu behar direla.
Espazio publikoak baita erabilera publikoko eraikinak ere egokitzeko orduan, onartua dago ohiko
doktrina juridikoan8 “BAT GUTXIENEZ” dioen formula alternatiboa, hau da: “Haren irisgarritasuna
aztertzen ari den espazio edo eraikin konkretua horizontalean edo bertikalean komunikatzen duen
ibilbideetako bat, gutxienez, iritsi-erraza izan beharko da.
Interpretazio teleologikoak ere emaitza konklusio horretara bertara eramaten gaitu: Zein da
20/1997 Legearen xedea?: irisgarritasun unibertsala lortzea espazio publiko guztietan. Nola lor daiteke
irisgarritasun unibertsala? Kasu bakoitzean posible diren bitarteko teknikoak baliatuta, espazio berriak edo
jada daudenak diren kontuan hartuta eta haien hiri ezaugarrien arabera.
Aztergai dugun kasuan, antzinatasun ezaugarriak eta espazio muga nabarmenak dituen espazioa
izanik, teknikoki posible diren formula bakarrak dira bide alternatiboak.
6

Ikusi Ley de la Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.> Espacios urbanos de uso público existentes Se
acometerán las intervenciones necesarias para conseguir su accesibilidad, siempre que la orografía y la urbanización
preexistente lo permitan. El nivel mínimo de accesibilidad conseguido será el de praticable.
7
“Hiri harresituak iraganaren ondoretasun paregabea dira eta gorde, onik zaindu eta begiratu behar ditugu edozein
zabarkeria, kalte edo hondamendi paira ez dezaten, eta ondorengo belaunaldiei eman ordeztu ezin den ondare gisa”
14. Hiri Harresituen Urteko Batzarraren emendakinaren arabera .- Chichester, England 2004ko irailaren 15a.
8
Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas LEY 8/1993, ekainaren 22koa,
B.O.C.M. 152 zk. - 1993ko ekainaren 29a, asteartea
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Proiektu honetan, iristeko bide alternatiboak aurreikusi al dira?
Iristeko alternatibak badaude, hain zuzen, Aihotz plazatik Erdi Aroko hirigunearen goiko aldera
erraz iristea ahalbidetuko duten igogailuak jartzea, baina horiek ez daude proiektu honetan baizik eta Erdi
Aroko hirigunearen birgaitzeari lotuak dauden beste proiektuetan, hurrengo faseetarako programatuak
daudenak. Lortura hori sendotu beharko da irisgarritasun alternatiboa bermatuko bada, 20/1997
Legearen 17.2 artikuluak xedatutakoari jarraiki.
Kexaren sustatzaileen ustez Aihotz plazan jarritako igogailuaren bidez iristea ez da arranpetatik
egingo den igoerarako alternatiba, izan ere, puntu horiek oso urrun baitaude bata bestetik (420 eta 310
metro bitartean)
Hala ere, alegazio horri dagokionez esan behar da (1) Erdi Aroko hirigunea, bereziki goiko partea,
berezko hiri nortasuna duen gune bakartzat har daitekeela, eta hara iristeko bideak –arranpak, igogailuak
eta geroago balia daitekeen edozein– iristeko sistema bakar gisa uler daitezkeela, hain zuzen, fase
jarraituetan burutuko dena; (2) ezin dira bazter utzi hiri ingurune horrek dituen zailtasun OROGRAFIKO,
ESTRUKTURAL zein FORMAZKOAK.
4.- Ondorioak
Horregatik guztiagatik, txosten hau ematen dugu 2001eko irailaren 29ko Sindiko-Herritarren
Defendatzailearen Araudiak 22. artikuluan ematen digun ahalmena baliatuz.
Hirian Giza Eskubideak Babesteko Gutunaren IV. artikulua ikusi da;
20/1997 Legea zein hiri inguruneetara, espazio publikoetara, eraikinetara eta informazio zein
komunikazio sistemetara iristeko baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen apirilaren 11ko
68/2000 Dekretua ikusi dira;
Hiri inguruneetara, espazio publikoetara, eraikinetara eta informazio zein komunikazio
sistemetara iristeko baldintzei buruzko arau teknikoak kontsultatu dira, 68/2000 Dekretuaren I., II., III., IV
eta V. eranskin gisa daude jasota.
Gure ustez, Gasteizko Erdi Aroko hirigunera iristeko arranpa mekanikoen proiektuak 20/1997
Legearen 3. artikuluak eskatzen duena betetzen du, irisgarritasunerako ezartzen dituen betebeharrei
dagokienez.
IZAN ERE, aldez aurretik zegoen erabilera publikoko espazioaren gaineko jarduera baita, hau da,
20/1997 Legea baino lehenagokoa, gainera ondare multzo historikoaren barruan dago.
DENA DEN, PROIEKTUAREKIN LOTU BEHARKO da igogailuak jartzearena –edo beste bide
alternatiboak jartzea– ezinduak Erdi Aroko hirigunera erraz irits daitezen, beste herritar guztiek egiten
duten erosotasun baldintza berberetan ez bada ere, bai antzekoetan.
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Horrenbesteko garrantzia duen proiektua, herritarren artean hainbesteko interesa piztu duena,
behar bezala informatu eta hiriko parte-hartze organoen barruan kontrastatu ez izana tamalgarria da,
batez ere, Irisgarritasun Kontseilua baliatu ez izana horretarako, bertan ingurune fisiko zein komunikaziora
iristeko zailtasun handienak dituzten pertsonen bizitza kalitatea hobea babesten eta sustatzen aritzen
diren elkarte zein herritarren taldeei informazioa eman, haien proposamenak jaso eta horiek parte hartzen
baitute.
Hau da gure txostena, hobea eta zuzenbidean oinarritutako beste edozeinen menpe jartzen
duguna
Vitoria-Gasteizen, 2006ko maiatzaren19an.

Javier Otaola Bajeneta
Sindikoa-Herritarren defendatzailea
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ERANSKINAK
FITXA TEKNIKOAK

4,214 mm-ko DESNIBELA DUEN ARRANPA
Erreferentzia

A arranpa mekanikoa (Bakardade kantoia)

Eredua

TNE2092 C4 A10

Kopurua

Bat (1)

Instalazioa

Egurats zabalean

Hornikuntza

Hornitzailearen ustez beharrezko den pieza kopurua

Kokaera

Arrunta

Gainditu beharreko altuera

4,214 mm (arranpak 30,15 m izango ditu)

Lurraren malda

9º

Arranparen malda

10ª

Mailen zabalera

1.000 mm

Trantsizio-kurba

Goiko partean

Abiadura

0,5 m/s

Edukiera

9.000 pertsona/orduko

Bermeen arteko distantzia

29.920 mm

Tarteko bermeak

Tarteko berme bat

Balaustrada mota

Berira eta aluminio lakatua

Eskubanda

Kautxua eta zuntz sintetikoa, beltza

Kanpoko estaldura

Bi aldeak eta atzeko partea AISI 304 altzairu herdoilgaitzezkoa

Zokaloa

AISI 316 altzairu herdoilgaitza

Hobia
Motorraren potentzia

Zabalera, guztira: 1.590 mm
Sakonera: 1.150 mm
9 Kw

Indar-tentsioa

Trifasikoa 380 V-50 Hz

Argi-tentsioa

Monofasikoa 220 V
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6,893 mm-ko DESNIBELA DUEN ARRANPA
Erreferentzia

B arranpa mekanikoa (Bakardade kantoia)

Eredua

TNE2092 C4 A10

Kopurua

Bat (1)

Instalazioa

Egurats zabalean

Hornikuntza

Hornitzailearen ustez beharrezko den pieza kopurua

Kokaera

Arrunta

Gainditu beharreko altuera

6,893 mm (arranpak 34,475 m izango ditu)

Lurraren malda

12º

Arranparen malda

12º

Mailen zabalera

1.000 mm

Trantsizio-kurba

Goiko partean

Abiadura

0,5 m/s

Edukiera

9.000 pertsona/orduko

Bermeen arteko distantzia

33.850 mm

Tarteko bermeak

Tarteko berme bat

Balaustrada mota

Berira eta aluminio lakatua

Eskubanda

Kautxua eta zuntz sintetikoa, beltza

Kanpoko estaldura

Bi aldeak eta atzeko partea, AISI 304 altzairu herdoilgaitzezkoa

Zokaloa

AISI 316 altzairu herdoilgaitza

Hobia
Motorraren potentzia

Zabalera, guztira: 1.590 mm
Sakonera: 1.150 mm
10,5 Kw

Indar-tentsioa

Trifasikoa 380 V-50 Hz

Argi-tentsioa

Monofasikoa 220 V
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5,910 mm-ko DESNIBELA DUEN ARRANPA
Erreferentzia

C arranpa mekanikoa (Bakardade kantoia)

Eredua

TNE2092 C4 A10

Kopurua

Bat (1)

Instalazioa

Egurats zabalean

Hornikuntza

Hornitzailearen ustez beharrezko den pieza kopurua

Kokaera

Arrunta

Gainditu beharreko altuera

5,910 mm (arranpak 31,39 m izango ditu)

Lurraren malda

12º

Arranparen malda

12º

Mailen zabalera

1.000 mm

Trantsizio-kurba

Goiko partean

Abiadura

0,5 m/s

Edukiera

9.000 pertsona/orduko

Bermeen arteko distantzia

30.900 mm

Tarteko bermeak

Tarteko berme bat

Balaustrada mota

Berira eta aluminio lakatua

Eskubanda

Kautxua eta zuntz sintetikoa, beltza

Kanpoko estaldura

Bi aldeak eta atzeko partea AISI 304 altzairu herdoilgaitzezkoa

Zokaloa

AISI 316 altzairu herdoilgaitza

Hobia
Motorraren potentzia

Zabalera, guztira: 1.590 mm
Sakonera: 1.150 mm
10,5 Kw

Indar-tentsioa

Trifasikoa 380 V-50 Hz

Argi-tentsioa

Monofasikoa 220 V
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4,295 mm-ko DESNIBELA DUEN ARRANPA
Erreferentzia

D arranpa mekanikoa (Bakardade kantoia)

Eredua

TNE2092 C4 A10

Kopurua

Bat (1)

Instalazioa

Egurats zabalean

Hornikuntza

Hornitzailearen ustez beharrezko den pieza kopurua

Kokaera

Arrunta

Gainditu beharreko altuera

4,295 mm (arranpak 23,68 m izango ditu)

Lurraren malda

12º

Arranparen malda

12ª

Mailen zabalera

1.000 mm

Trantsizio-kurba

Goiko partean

Abiadura

0,5 m/s

Edukiera

9.000 pertsona/orduko

Bermeen arteko distantzia

23.280 mm

Tarteko bermeak

Tarteko berme bat

Balaustrada mota

Berira eta aluminio lakatua

Eskubanda

Kautxua eta zuntz sintetikoa, beltza

Kanpoko estaldura

Bi aldeak eta atzeko partea AISI 304 altzairu herdoilgaitzezkoa

Zokaloa

AISI 316 altzairu herdoilgaitza

Hobia
Motorraren potentzia

Zabalera, guztira: 1.590 mm
Sakonera: 1.150 mm
9 Kw

Indar-tentsioa

Trifasikoa 380 V-50 Hz

Argi-tentsioa

Monofasikoa 220 V
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3,080 mm-ko DESNIBELA DUEN ARRANPA
Erreferentzia

E arranpa mekanikoa (San Frantzisko Xabierkoaren kantoia)

Eredua

TNE2092 C3 A10

Kopurua

Bat (1)

Instalazioa

Egurats zabalean

Hornikuntza

Hornitzailearen ustez beharrezko den pieza kopurua

Kokaera

Arrunta

Gainditu beharreko altuera

3,080 mm (arranpak 28,60 m izango ditu)

Lurraren malda

6º

Arranparen malda

6ª

Mailen zabalera

1.000 mm

Trantsizio-kurba

Goiko partean

Abiadura

0,5 m/s

Edukiera

9.000 pertsona/orduko

Bermeen arteko distantzia

28.435 mm

Tarteko bermeak

Tarteko berme bat

Balaustrada mota

Berira eta aluminio lakatua

Eskubanda

Kautxua eta zuntz sintetikoa, beltza

Kanpoko estaldura

Bi aldeak eta atzeko partea AISI 304 altzairu herdoilgaitzezkoa

Zokaloa

AISI 316 altzairu herdoilgaitza

Hobia
Motorraren potentzia

Zabalera, guztira: 1.590 mm
Sakonera: 1.150 mm
9 Kw

Indar-tentsioa

Trifasikoa 380 V-50 Hz

Argi-tentsioa

Monofasikoa 220 V
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2,900 mm-ko DESNIBELA DUEN ARRANPA
Erreferentzia

F arranpa mekanikoa (San Frantzisko Xabierkoaren kantoia)

Eredua

TNE2092 C3 A10

Kopurua

Bat (1)

Instalazioa

Egurats zabalean

Hornikuntza

Hornitzailearen ustez beharrezko den pieza kopurua

Kokaera

Arrunta

Gainditu beharreko altuera

2,900 mm (arranpak 28,60 m izango ditu)

Lurraren malda

6º

Arranparen malda

6ª

Mailen zabalera

1.000 mm

Trantsizio-kurba

Goiko partean

Abiadura

0,5 m/s

Edukiera

9.000 pertsona/orduko.

Bermeen arteko distantzia

28.450 mm

Tarteko bermeak

Tarteko berme bat

Balaustrada mota

Berira eta aluminio lakatua

Eskubanda

Kautxua eta zuntz sintetikoa, beltza

Kanpoko estaldura

Bi aldeak eta atzeko partea AISI 304 altzairu herdoilgaitzezkoa

Zokaloa

AISI 316 altzairu herdoilgaitza

Hobia
Motorraren potentzia

Zabalera, guztira: 1.590 mm
Sakonera: 1.150 mm
9 Kw

Indar-tentsioa

Trifasikoa 380 V-50 Hz

Argi-tentsioa

Monofasikoa 220 V
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3,775 mm-ko DESNIBELA DUEN ARRANPA
Erreferentzia

G arranpa mekanikoa (San Frantzisko Xabierkoaren kantoia)

Eredua

TNE2092 C3 A10

Kopurua

Bat (1)

Instalazioa

Egurats zabalean

Hornikuntza

Hornitzailearen ustez beharrezko den pieza kopurua

Kokaera

Arrunta

Gainditu beharreko altuera

3,775 mm (arranpak 33,96 m izango ditu)

Lurraren malda

6º

Arranparen malda

6ª

Mailen zabalera

1.000 mm

Trantsizio-kurba

Goiko partean

Abiadura

0,5 m/s

Edukiera

9.000 pertsona/orduko

Bermeen arteko distantzia

33.750 mm

Tarteko bermeak

Tarteko berme bat

Balaustrada mota

Berira eta aluminio lakatua

Eskubanda

Kautxua eta zuntz sintetikoa, beltza

Kanpoko estaldura

Bi aldeak eta atzeko partea AISI 304 altzairu herdoilgaitzezkoa

Zokaloa

AISI 316 altzairu herdoilgaitza

Hobia
Motorraren potentzia

Zabalera, guztira: 1.590 mm
Sakonera: 1.150 mm
9 Kw

Indar-tentsioa

Trifasikoa 380 V-50 Hz

Argi-tentsioa

Monofasikoa 220 V
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2.1.2 ZAINPEKO APARTAMENTUEN INGURUKO TXOSTENA

1.- ARAZOAREN AURKEZPENA

Kudeaketa pribatuko zainpeko apartamentu baten titularrak jo du Sindikoaren Bulegora eta honako
kontsulta egin digu.

Zer babes eman dezake udalak, ekipamendu sozialerako sailkatutako lurra erabiltzeko baimena
ematen duen administrazioa den aldetik, kudeaketa pribatuko zainpeko apartamentuen xede sozialean ez
adostasunak eta/edo ez betetzeak gertatzen direnean?

Hain zuzen ere, pertsona horrek planteatzen duen ez adostasunak zerikusia du zainpeko apartamentuen
eskaintzaren oinarrizko zerbitzuetako baten eduki zein kostearekin, izan ere, publizitatean ematen den
informazioaren arabera, bada zerbitzu bat, "etengabeko harrera zerbitzua, dagoen edozein behar zaindu eta
bideratuko duena”, oinarrizko zerbitzuen artean dagoen beste batetik, “24 orduko arreta, botoia sakatzea,
besterik ez da egin behar”, bereizia definitzen dena.

Oinarrizko Zerbitzu horiek Arabako Foru Aldundiak baimendutako proiektuaren oroit-idazkian, gure ustez
eskaintza publikoaren balioa duena, daude definituak; hona hemen definizioak:
- “Atezaintza Zerbitzua (Elkarte kudeatzailearen langileek bideratua; arretarekin, zaintzearekin,
informatzearekin, eta abarrekin zerikusia dutenak izango dira haren zereginak... atezaintzarenak berezkoak
direnak)
-

24 orduko harrera kontrol zerbitzua (TEPA sistema – larrialdi egoeran kanpoarekin

komunikatzeko sistema)
-

Gune komunen mantentze eta garbiketa lanak (pasabideak, sarrerak, berdeguneak, egoteko

guneak, eta abar...)
-

Instalazioak onik zaintzea (galdarak, igogailuak, eta abar).

-

Elkartearen administrazioa (kobrantza eta ordainketen kontrola, akta liburua gauzatzea, eta

abar...)
-

Gune komunen kudeaketa (berdeguneen, jolasguneen, egoteko guneen eta abarren erabileraren

kontrola, komunitateak horren inguruan xedatzen dituen arauekin bat.
-

Erabilera pribatuko aukerazko guneen kudeaketa (kafetegiaren, jangelaren, medikuaren

kontsulten eta aparkalekuaren kudeaketa).
-

Animazio eta gune komunak erabiltzeko programa, aurreikusitako helburuekin bat.

Zerbitzu horiek guztiak komunitatearen kuotaren barruan daude eta oinarrizko izaera dute, beraz,
jabeek ezin izango diete uko egin".

Dena den, 2005eko urrian onartutako Barne Erregimeneko Arauen artean –9. artikulua–, aurretik
esandakoaren parekoak ez diren oinarrizko zerbitzuei buruzko definizioak ematen dira, hain zuzen, honelakoak:
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a) ZERBITZU MOTA

Hiru zerbitzu mota daude:

1) Edozein jabekideen komunitatetan berezkoak diren oinarrizko zerbitzuak,

banan-banakotu

ezin direnak eta jabeek kuotari dagokion ehunekoan ordaindu beharko dituztenak. Honako hauek
dira:
•

Jabekideen komunitatearen administrazioa.

•

Eraikina onik zaintzea eta kontserbatzea.

•

Igogailuen mantentze lanetarako kontratuak.

•

Su itzalgailuen mantentze lanetarako kontratuak.

•

Erantzukizun zibileko aseguruak.

•

Hornigaiak (ura, gasa, gune komunetako elektrizitatea, berogailua eta ura,
kontsumigarriak eta produktuen berriztatzea barne, zabor bilketa zerbitzua,
higiezin, altzari eta ekipamenduen amortizazioa. Bestelako gastuak jabekideen
komunitatearen elementu komunengatik. Oinarrizko zerbitzu horien zenbatekoa
elkarte kudeatzaileak proposatzen du urtero eta jabekideen komunitateak
berresten du urteko aurrekontuak onartzean. Ezustekoen ondorioz, besteak
beste, matxurak edo istripuak, aparteko gastuak eragin daitezke beste edozein
auzo-komunitatetan bezala, eta dagozkien jabeen derramarekin konponduko
dira.

2) Zainpeko apartamentuetan oinarrizko diren berariazko eta derrigorrezko zerbitzuak (Eusko
Jaurlaritzaren 41/1998 Dekretuarekin bat), horiei dagokien zenbatekoa apartamentu bakoitzak
ordaintzen duen kuotaren bidez kitatzen da: Apartamentu bakoitzak elkarkomunikazio sistema
egokia du larrialdi egoerarako (deskribatu beharko litzateke) Kanpoaldearekin komunikatzeko
telefonoa dago zentroan, baita pertsona bat erabiltzaileentzako erreferentzia izango dena ere.
Elkarte kudeatzailea arduratuko da zeregin horretaz. Erabiltzaileek Osasun Iturria Babestutako
Apartamentuetan dauden lokalak, oinarrizko zerbitzuak eta aukerakoak baliatuko dituzte
lehenengo. Zentroko funtzionamenduaren kudeaketa zein koordinazioa baita haren instalazio
zein laguntza-zerbitzuenak erakunde kudeatzaileak bermatuko ditu. Oinarrizko zerbitzu hauen
barruko prestazioak dira, besteak beste, larrialdietarako etenik gabeko konexioa, 24 orduko
arreta, familiakoak deitzea larrialdiren bat gertatuz gero, errezetak eta botikak tramitatu eta
biltzea, orientabidea eta aholkularitza prestazio sozialetan, zerbitzu profesionalen inguruko
informazioa eta kudeaketa, kontsulta eta aholkularitza orokorra, zentroak eskaintzen dituen
instalazio eta laguntza zerbitzuak orokorrean erabiltzaileen eskura egotea.
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3) Banan-banakotu daitezkeen hautazko zerbitzuak: horiek erabiltzen dituenak ordainduko ditu.
Adibidez: apartamentu bakoitzak egiten duen berogailu zein ur beroaren kontsumoa, osasun
zerbitzuak, fisioterapia, ikuztegia, garbiketa partikularra, jangela zerbitzua, laguntzailea, etxez
etxeko asistentzia, apartamentuak onik zaintzea eta garbitzea, etxez etxeko erosketa zerbitzua
eta elkarte kudeatzaileak zentroko erabiltzaileek

izan ditzaketen beharrak asebetetzera

zuzenduta eskaintzen duen beste edozein. Elkarte kudeatzaileak zehaztuko ditu zenbatekoak,
jabekideen komunitateko zuzendaritza batzarrari jakinarazi ondoren.”

b)

ZAINPEKO APARTAMENTUEN ZERBITZUEI DAGOZKIEN PREZIOAK ZEHAZTEA, JABETZAREN

ERREGISTROAN PROTOKOLIZATUA DAGOEN BARNE ERREGIMENAREN ARAUDIAREN ARABERA:

“12. artikulua.- Zerbitzuetako prezioak eta kobratzeko sistemak

Hilaren hasieran, guztira ordaindu behar zaionaren ordainagiria igorriko die jabe guztiei elkarte
kudeatzaileak. Hiru kontzeptu jasoko dira ordainagirian:
¾ Jabekideen komunitatearen berezko oinarrizko zerbitzuak; merkatuak markatuko du prezioa
eta apartamentuetako titularren artean prorratan banatuko da jabekideen komunitatean
duten parte-hartze kuotaren heinean. Gaur egun merkatuan dauden prezioak kontuan
hartuta batezbesteko kuota 23 eurokoa da.
¾

Zainpeko apartamentuetan oinarrizko diren berariazko

eta derrigorrezko zerbitzuak;

horiei dagokien zenbatekoa apartamentu bakoitzak ordaintzen duen 64 euroko kuotaren
bidez kitatzen da. Hileko batezbesteko kuota 90 eurokoa da (apartamentuen tamainak
eta bestelako elementu pribatibok, adibidez, garajeak, trastelekuak eta laguntzazerbitzuetarako guneak, eragiten dute aldaera kuotan)
¾

Erabiltzaile

bakoitzak

aurreko

hilean

erabiltzen

dituen

aukerako

zerbitzuak,

erregulartasunez eta denbora luzez erabiltzen denean.
Aukerako zerbitzuak noizean behin baino ez badira erabiltzen jasotzean
ordaindu beharko dira. Zerbitzu batzuk erregulartasunez erabiltzeko enkargua eginez
gero, baldintza onuragarriak ezarriko dira; adibidez, jangelan hilabete osoz jateko
bonoarekin otordu bakoitza 5 euroren truke egin ahalko da.
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Honakoak izango dira aukerako zerbitzuak:
•

Zerbitzu medikua

•

Fisioterapia

•

Ikuztegia

•

Garbiketa partikularra

•

Jangela zerbitzua eta kafetegia

•

Laguntzailea

•

Etxez etxeko asistentzia

•

Apartamentuak onik zaintzea eta garbitzea

•

Etxez etxeko erosketa zerbitzua

•

Apartamentu bakoitzak egiten duen berogailu kontsumoa

•

Elkarte kudeatzaileak zentroko erabiltzaileek izan ditzaketen beharrak asebetetzera
zuzenduta eskaintzen eta antolatzen duen beste edozein. Zerbitzu horietan egon
daitezkeen aldaketak zuzendaritza taldeari jakinaraziko zaizkio.

Egindako ordainketa bakoitzeko ordainagiri bat emango da.
KPIrekin eguneratzeko klausula: adierazitako prezioen zenbatekoa urtarrilaren 1ean, automatikoki,
eguneratuko da KPIren igoerarekin bat.

2.- KEXAREN EDUKIA

Auzokidearen kexa da ez dela argi eta garbi adierazi zeintzuk diren apartamentu bakoitzak ordaintzen
dituen 64 euroengatik erakunde kudeatzaileak emango dituen zerbitzuak. Eta zehatzago izanda, ea prezio horren
barruan zuzeneko atezaintza zerbitzua ote dagoen.

Printzipioz, zerbitzu horiek proiektuaren oroit-idazkian definitutakoak baino ezin dira izan, foru aldundiak
egiten duen interpretazioaren arabera, eta zainpeko apartamentu gisako sailkapen legala eskuratzeko baldintza
“sine qua non” dira.

3.- AINTZAT HARTU BEHARREKO ARAUDIAREN ANALISIA ETA UDALAREN ESKUMENA

Hirugarren adinekoentzako egoitza-zerbitzu sozialei buruzko Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 10eko
41/1998 Dekretuak apartamentu mota hori adinekoentzako egoitza baliabide gisa sailkatzen ditu, eta arazoari
aplikatzeko, baliabide sozial gisa sailkatzen ditu 2. artikuluan:
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2. artikulua.- Sailkapena

Dekretu honi dagozkionetarako, honela sailkatzen dira egoitza-zerbitzu sozialak:

a) Zainpeko apartamentuak: pertsona bakarreko eta/edo bikoteko etxebizitza autonomoen multzoak dira;
taldeko zerbitzuak dituzte, aukeran erabiltzekoak; duten egoera psiko-fisiko eta soziala dela eta, baliabide
gehiagorik behar ez duten pertsona nagusientzat dira.

b) Etxebizitza komunitarioa: Gehienez 14 plaza dituen elkarbizitza unitatea da, zeinetan bere buruaz
baliatzeko nolabaiteko maila duten adineko pertsonak

biltzen baitira familia giroaren antzeko

bizimoduarekin.

c) Egoitza: 14 plaza baino gehiago dituen elkarbizitza zentroa, etxebizitza iraunkor eta komuna izango
dena, non arreta osoa eta jarraia ematen zaien adinekoei. Nahitaez, maila altuko ahalmen urritasunak
atenditzeko nahiko baliabide materialez hornitua izango da.

4.- ONDORIOAK

1.- Aipatu araudia aintzat hartuta eta behin Arabako Foru Aldundiak proiektua baimendu ondoren,
zainpeko apartamentuak adinekoentzako egoitza baliabide gisa egiaztatu baita, udalak dagozkion hirigintza
baimenak eman baino ez du egingo.

2.- Baina, udalak badu interesa gai horretan, hain zuzen, lurraren xedeak udalak adostutako hirigintza
helburuak bete ditzan.

3.- Planteatu zaigun arazoa, neurri batean, zuzenbide zibilari dagokion gatazka da, erakunde
kudeatzailearen eta zainpeko apartamentuetako jabekideen komunitatearen arteko kudeaketa kontratuaren
derrigorrezko egituraren interpretazioaren ingurukoa; baina, harreman juridiko-zibil horretaz aparte administrazio
eskumena eta interes orokorra ere badago, zainpeko apartamentuen xede soziala ez dadin urra ezta faltsutu ere,
hori baita, azken finean, lur horretan eraikitzeko udalak eman behar duen baimenaren justifikazioa.

4.- Puntu honetara helduta uste dugu babes ofizialeko etxebizitzen inguruko 2006ko maiatzaren 31ko
txostenean adierazten genuena aplikatu behar dela hemen; kasu hartan bezala oraingo honetan ere erakunde
kudeatzailea eta zainpeko apartamentuetako erabiltzaileen artean gerta daitezkeen interpretazio aldeak VitoriaGasteizko Arbitraje Batzordearen bidez argitu beharko lirateke, arbitraje sistema azkarra eta ekonomikoa baliatua,
azken batean mota horretako urbanizazioen xede soziala babestuko duena.

5.- Zainpeko apartamentuen berariazko oinarrizko zerbitzuak proiektuaren oroit-idazkian definituak
zeudenak baino ezin dira izan, hots, foru administrazioak gainbegiratu dituenak, eta bertan interpretatuak dauden
moduan; gainera, baldintza “sine qua non” dira zainpeko apartamentu gisako sailkapen legala eman dakien, eta
foru aldundia izango da proiektuko baldintzak baimentzeko edo betetzen diren –xede sozialari dagokionez–
ikuskatzeko ardura duen administrazio eskuduna.
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6.-

Auzokideak

planteatutako

galderari

dagokionez,

zainpeko

apartamentuetan

erreferentziako

administrazioa foru administrazioa da.
7.- Proiektuaren oroit-idazkian onartu ziren baldintzak betetzea, horren arabera baimendu baitziren
zainpeko apartamentuak, hirigintza baimenaren zati da, eta ondorioz, gure ustez, Eraikuntzen Legezko
Jaurbidearena ere; hori dela eta, udalak foru administrazioari eman beharko dio balizko ez betetzeen berri –
administrazio publikoak koordinatzeko duten zereginen barruak– eta behar diren ondorioetarako.

Honakoa da gure txostena, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako
eraginarekin ematen duguna..

2.1.3

IBAIONDOKO TXALET BIOKLIMATIKOEI BURUZKO TXOSTENA

708/06 erreg. zk. duen ebazpenaren osagarri txalet bioklimatikoak.

1.- Txostenaren Justifikazioa

2006ko abenduaren 4an Ibaiondoko txalet bioklimatikoei buruzko txosten bat (708/06 zk.) egin genuen, kexa
aurkeztu zuen herritarrak emandako informazioa zein Hirigintza Sailak guk eskatuta eman zigun informazioa
kontuan hartuta.
Adierazi beharra dugu Sailak emandako informazioa ez zela osoa izan, argi eta garbi; hala ere, gerora, eta 2006ko
abenduaren 18an Hirigintza Batzordeak egin zuen aparteko bilkuran parte hartu izanaren ondorioz, beste agiri
batzuk jaso ditugu, kexaren berri izateko argigarriak: Batetik, Udalbatzak 2002ko urriaren 18an onetsitako irizpena;
bestetik, "Ibaiondo" 8B sektoreko EUH-1, EUH-5 eta EUA-10 bizitegietarako lursailen balioespen txostena, balioa
ezarrita duten 43 etxebizitza klimatiko eraikitzeko, Plangintza eta Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzuko
Balioespen Atal Teknikoak 2002-10-23an sinatua.

2.- Arazoaren azterketa
Aurreko txostenean esaten genuen bezala, kasu honetan bi harreman juridiko bereiz gertatzen dira, bakoitzak
berezko araubide juridikoa eta baliozkotasun printzipioak dituelarik.
Batetik, txaleten salerosketari dagokion harreman juridikoa, Hiri Berrikuntzarako Eragintegiak egindako iragarkieskaintza publikotik eta txalet bioklimatiko deitutakoen azken adjudikaziodunekin sinatutako aurre-kontratu eta
kontratu zibiletatik eratorritakoa; aurreko txostenean eman genuen horri buruzko iritzia.
Bestetik, lursailak besterentzeko kontratuzko harreman juridikoa dugu; aurreko txostenean esaten genuen bezala,
hori organo kontratugilearen borondatearen mende dago, zeina UDALBATZA baitzen kontratua onetsi zen unean;
hain zuzen ere, Udalbatzak 2003ko otsailaren 7an onetsitako baldintza-agiriak arautzen du harreman hori.
Izaera administratiboa duen harreman juridiko horri dagokionez toki-administrazioak zenbait eskumen ditu,
Kontratu Legean ezarritakoaren arabera:
Kontratazio organoak eta ez bestek du eskumena berak sinatutako administrazio kontratuak interpretatzeko eta
zenbait baldintzatan horiek aldatzeko.
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Hauxe dio Administrazio Publikoaren Kontratuei buruzko Legeak 59. artikuluan:
“59. 1.- Lege honetan ezarritako mugen barruan, eta adierazitako betekizun eta ondorioei lotuz, kontratazio
organoak administrazio kontratuak interpretatzeko eskumena du, bai eta horiek betetzeak sortarazten dituen
zalantzak argitzeko, interes publikoa dela eta bertan behera uzteko eta horren ondorioak zehazteko ere.
Horren inguruko ebazpenek agortu egingo dute administrazio bidea eta berehala gauzatzekoak izango dira.
Dagokion dosierrean kontratugileari entzunaldirako aukera emango zaio. “

2003ko uztailaren 22an, eraikuntza enpresa adjudikaziodunaren eskariz, Hirigintza Zuzendaritzak “Oharra”
deiturikoa plazaratu zuen, zeina, izena eta ondorio juridikoak alde batera utzita, interpretazio egintza baita (areago,
kontratuaren aldaketatzat ere jo liteke) eta hori organo kontratugileak baino ezin zuen egin, hots, Udalbatzak.
Administrazio-egintzan izaera juridikoa ez du izenak agintzen, edukiak eta ondorioek baizik.

Baldintza-agiriaren 5.5 klausulak hau zioen hitzez hitz: “etxebizitzen eta haiei loturiko eranskinen
salmentako prezioa azken erabiltzaileentzat deialdi hau argitaratzen den unean babes ofizialeko etxebizitzei buruz
indarrean dagoen araudiak Vitoria-Gasteizko udalerrirako zehazten duen gehienezko prezioa gehi % 75 izango da”;
hala ere, oharrak,

horretarako eskumenik izan gabe interpretazioa eginez, prezioaren 54.091 euroko

gehikuntzaren alde egin zuen, kontzeptu berri batez.
3.- Udalbatzaren eskumenak kontratazio-organo gisa
Sindiko-Herritarren Defendatzailea Udalbatzaren komisionatua den aldetik, organo horrekiko erantzukizun
berezia dugu eta haren gaitasun eta eskumenen defentsarekin bereziki konprometituak sentitzen gara.
Udalbatzaren aurrean Hirigintza Zuzendaritzak plazaratutako oharra justifikazio materiala duen
interpretazio egintza dela, interes publikoa duela xede eta zuzentzeko gutxieneko lege betekizunak betetzen dituela
egiaztatuko balitz, hark “a posteriori” berrets lezake, kontratazio organoa den aldetik.
Era berean, egindakoa kontratuaren aldaketatzat joko balitz, Kontratuen Legearen 101. artikuluan eta
harekin bat datozenetan aurreikusitako betekizunak bete beharko lirateke hura zuzentzeko.
Gure ustez, ordea, Udalbatzaren irizpidearen eta Hirigintza Zuzendaritzak informatutako irizpidearen
artean dauden ezadostasunak Udalbatzak baino ezin ditu ebatzi, bera baita kontratazio organoa, aukera
hauetakoren bat baliatuz:
1.- Egintzak interes publikorako kaltegarritzat jo daitezke, eta gero administrazioarekiko auzien
jurisdikzioaren esku utzi, horiek baliogabetzeak lituzkeen ondorioak zehatz ditzan. (Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 103. artikulua. Egintza deuseztagarriak kaltegarritzat jotzea)
2.- Bestela, egindakoan funtsezko deuseztasun-akatsa izan dela jo daiteke, eta kasu horretan, kontratazio
organoak berak –Udalbatzak- jo dezake deuseztzat, Aholku Batzorde Juridikoari txostena eskatuta, Euskadiko
Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen haritik. (Administrazio Prozedura Erkidearen
Legearen 102. artikulua)
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4.- Besterentzako ondorioak
Aukera bakoitzak ondorio ekonomiko eta juridiko ezberdinak izango lituzke, noski.
Egintza deuseztzat jo edo judizialki deuseztatuz gero, horrek ondorioak izan litzake lursailei ezar
dakiekeen gutxieneko balioan sustatzaile adjudikaziodunak Udal Ondarera itzuli behar izatekotan, Plangintza eta
Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzuaren txostenaren arabera.
Bestetik, eta zeharka, kalte-galeren ordainketa bidez, egintza deuseztzat jo edo judizialki deuseztatuz gero
etxebizitza tasatuen erosleei konpentsazioak ordaindu behar izatea erabaki liteke, Udalaren kontura.
Horrenbestez,
Hasieran aipatu dugun kexaren gainean txosten hau egin dugu, interesdunei AHOLKU emateko eta
Udaleko organo eskudunen -kasu honetan, Udalbatzaren- lege betekizunak GOGORARAZTEKO¸ Sindiko edo
Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 18. eta 19. artikuluetan emandako aginpideaz baliatuz.
Hau da gure txostena, zuzenbidean hobeto oinarritutako beste edozeinen menpe jartzen duguna.

2.1.4

I.

BARNEEN DISEINATZAILE-DEKORATZAILEEN ELKARGOAREN TXOSTENA

ARAZOAREN AURKEZPENA

Arabako Barneen Diseinatzaile-Dekoratzaileen Elkargoaren kexa jaso da bulegoan, zeinetan esaten baita,
urte hasieratik, Udalaren Eraikin Zerbitzuak uko egin diola eskatu diren obra lizentziak emateari, zerbitzu horren
ustez, dekoratzaileek ez dutelako berrikuntza egokitzeko proiektuak idazteko eskumenik, hain zuzen, dagozkion
obrek lizentzia eskuratzeko beharrezko diren proiektuak. (Vg.: dossier zk.: 2006/ RJERF00535)
Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuak emandako txostenak ikusi ditu Hirigintza Sailak eta lokalak
egokitzeko lizentziak emateari uko egiten dio “dekoratzaileek egin dituztelako proiektuak”.
Berriki onartu den Eraikuntzaren Kode Teknikoan du oinarri zerbitzuaren irizpideak (martxoaren 17ko
314/2006 ED); kode horren 5. artikuluak arautzen ditu baldintza tekniko eta administratiboak baita xedatu ere
eraikuntza prozesuan parte hartzen duten agenteak izango direla aplikazioaren arduradunak, Eraikuntza
Antolatzeko Legearen III. kapituluan xedatutakoarekin bat.

Eraikuntza Antolatzeko Legearen 10. artikuluak dioenez proiektu egileak arkitekto, arkitekto tekniko,
ingeniari edo ingeniari tekniko gisa aritzeko gaitzen duen titulazio akademiko eta profesionala izan beharko du,
dagokionaren arabera.
Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuak berak eskatu zion udalaren Aholkularitza Juridikoari
txostena eman zezan bere irizpidea berretsi edo zuzendu behar bazuen zuzentzeko.
2007ko urtarrilaren 29an eman da txosten hori eta honela dio:
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“DEKORATZAILEEN ESKUMENEI BURUZKO TXOSTEN JURIDIKOA, PROIEKTU ETA LIZENTZIEN
ESKAEREI DAGOKIENEZ AZALDUTAKO GAIA”

Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuko buruak, 2007ko urtarrilaren 10ean, emandako
txostena ikusi du Hirigintza Sailak eta ASPACEri Gasteizko Sofia Erreginaren hiribideko 100.ean lokala
egokitzeko lizentzia emateari uko egin dio, dekoratzaile batek egin duelako proiektua.
Toki Jaubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 129. artikuluak dioenarekin bat,
Aholkularitza Juridikoari eskatu zaio txostena eman dezan dekoratzaile titulu ofiziala duten profesionalek
berrikuntza egokitzeko proiektuak idazteko duten eskumenari buruz, hain zuzen, obra lizentzia
eskuratzeko beharrezko diren proiektuak.

AZTERKETA
Edozein obra zein instalazio lizentziaren eskabidearekin batera proiektu teknikoa aurkeztu behar
da, Toki Korporazioen Zerbitzuetako Araudiaren 9. artikuluak zein Lurrari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen 207. artikuluak diotenez, obra edo instalazioa behar bezala egiten den berme gisa. Proiektua
idazten duen teknikariak horretarako legezko eskumena eduki behar du.
…/…

ONDORIOAK
BAKARRA.- Titulua duten dekoratzaileak eta legezko titulazio homologatua dutenak gaituak
daude obra eta instalazio proiektuak idazteko, beti ere, egitura elementuei, eraikinaren konfiguraziari
zein obra nagusiaren instalazio komunei eragiten ez badiete; hori da beraz, kasuz kasu, baliatuko den
irizpidea eskumena zehazteko.

II.- ARAZOAREN AZTERKETA

Dekoratzaile tituludunen eskumen zein ahalmenak apirilaren 1eko 902/1977 Errege Dekretuak jaso
zituen, eta ondoren ez da eman kontrakoa berariaz dioen araurik, beraz, indarrean jarraitzen du eraginkortasun
juridikoari dagokionez. Errege Dekretu horren lehen artikuluak eskumenen artean, besteak beste, xedatzen du
dekoratzaileek eskumena izango dutela dekorazio proiektuak formulatu eta idazteko, eraginkortasun juridiko zein
erantzukizun osoarekin, beti ere, egitura elementu gogorrei, eraikinaren konfigurazioari eta obra nagusiaren
zerbitzu komuneko instalazioei eragiten ez badiete, hain zuzen, onetsitako proiektuan xedatutakoak eta
dagozkion lizentzia administratiboak ematea eragin dutenak.
Azaroaren 5eko Eraikuntza Antolatzeko 38/1999 Legeak (EAL) EZ zion eragin aipatu eskumenen
markoari, eta uste dugu, orokorrean, Eraikuntzen Kode Teknikoak ere ez diola eragiten.
Lege horretako (EAL) 2. artikuluak aplikazio eremua definitzerakoan, bakarrik aipatzen ditu kasu batzuk, hain
zuzen, ondoren zerrendatzen dituen helburu zehatzetako bat duten obra proiektuei dagozkienak:

2. artikulua.- Aplikazio eremua
1. Lege hau eraikuntza prozesuari aplikatu behar zaio, hau da, iraunkorra izango den eraikin bat, publiko
edo pribatua, eraikitzeko ekintza eta emaitzari; eraikin horren erabilera nagusia honako taldeen barrukoa
izango da:
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…/…
2. Eraikintzat joko dira, lege honetan xedatutakoari dagokionez, eta 4. artikuluan xedatutakoari jarraiki
egindako proiektua beharko dute honako obrek:
…/…
b) Eraikinen konfigurazio arkitektonikoa aldatzen duten zabaltze, aldatze, berritze edo birgaitze obrak,
hots, erabateko esku-hartze edo alde batekoak, baina kanpoko eratze orokorraren, bolumetriaren edo
egitura sistemaren funtsezko aldaera ekartzen dutenak, edo, eraikinaren berezko erabilera aldatzea
helburu dutenak.
c) Sailkatutako edo ingurumenarekin zein historia eta artearekin zerikusia duen nolabaiteko babesa –
legezko arauren edo hirigintza agiriren batean jasota– duten eraikinetan egiten diren erabateko eskuhartzeak; eta babestuak daudenen elementu edo zatiei eragiten dizkieten alde bateko esku-hartzeak.

Eraikuntza Antolatzeko Legean eraikuntzaren prozesua definitzen duten kontzeptuak eta 902/1977 Errege
Dekretuak erabili zituenak antzekoak dira, elementu bakarra da berria “eraikinaren erabilera bereizgarriak aldatzea
helburu duten obrak”. Gure ustez "eraikinaren erabilera bereizgarriak" hirigintza ordenantzetan bezala interpretatu
behar dira, zeinetan funtzio irizpideen arabera bereizten baitira hirigintza erabilerak:
a) Banan-banakoa
b) Nagusiak edo esklusiboak
c) Bereizgarriak

Banan-banako erabilerak: burutzen den edo buru daitekeen jarduera espezifikoa hartzen da kontuan
honen barruan; lantoki, egoitza edo lursail bereizia izan daiteke.
Erabilera nagusiak: eraikin edo lursail bereizian gauzatzen den banan-banako erabilera nagusia hartzen
da kontuan honen barruan. Alde batera utzita lokal bat edo gehiago dauden bertan, banan-banako erabilera mota
bakarra egoten den eraikina (edo lursaila) erabilera esklusibokoa da.
Erabilera bereizgarriak: burutzen den edo buru daitekeen erabilera nagusi edo erabilera nagusien
nahasketa hartzen dira kontuan honen barruan, bereziki lurralde eremu jakin bateko eraikin edo lursailak. Banaketa
eremu batean eta intentsitate zein tipologia bereizgarriarekin batera aprobetxamendu tipoko erreferentzia gisa
baliatu daitezkeenak dira. Horrelakoak dira, adibidez: egoitzetakoa -etxebizitzetakoak, administraziokoa,
merkataritzakoa– egoitza-publikoa –ikastetxeak, ospitaleak, biltoki publikoak, aparkalekuak ...–.
Sensu contrarion, bestelako kasuetan legeak ez du hartzen eraikin batean buru daitezkeen obrak
"eraikitzeko prozesu"tzat eta ondorioz, ez ditu eragiten 902/77 Errege Dekretuak dekoratzaileen esku uzten dituen
eskumenak.
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III. ONDORIOA

Aurrean esandakotik ondorioztatzen da, gure ustez, tituludun dekoratzaileek eta titulazio homologatua
dutenek obra edo instalazio proiektuak egin ditzaketela eraikinen konfigurazio arkitektonikoa aldatzen EZ duten
zabaltze, aldatze, berritze edo birgaitze obrak direnean; BESTE ERA BATEZ ESANDA:

kanpoko eratze

orokorraren, bolumetriaren edo egitura sistemaren funtsezko aldaera ekartzen duten, edo, eraikinaren berezko
erabilera aldatzea helburu duten

erabateko edo alde bateko esku-hartzeei dagozkien proiektuak egiteko

eskumenik ez dute. “Erabilera bereizgarria” azaldutakoaren arabera ulertuko da.

Dena den, kode teknikoaren SI “Segurtasuna sutea izanez gero” (III.- Aplikatzeko irizpide orokorrak)
izeneko oinarrizko agiriaren aplikazioak Eraikuntza Antolatzeko Legearen III. kapituluan aurreikusitakoetan
proiektugilearen esku-hartzearen beharra kasuz kasu balioestea eskatuko luke, “sutea izanez gero” bete
beharreko segurtasun baldintzak behar bezala betetzen direla bermatzeko.
Bukatzeko, esan, hasiera batean dekoratzaileek aurkeztutako obra proiektuei lizentzia ukatu bazaie ere,
administrazio prozeduran berean ari direla hasierako ebazpen horiek zuzentzen, eta ukatze horiek Eraikuntzaren
Kode Teknikoa (314/2006 ED) interpretatzeko egon diren zailtasunei zor zaiela.

Hau da gure txostena, zuzenbidean hobeto oinarritutako beste edozeinen menpe jartzen duguna.
Vitoria-Gasteizen, 2007ko otsailaren 5ean

2.2 ESKU-HARTZEAK
2006ko martxoaz geroztik, Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat jarduketa burutu ditu
erakundea herritarrengana helarazteko, auzokideei arreta egiteko eta argibideak emateko, banaka zein
gizataldeka. Lankidetzan aritu da udal sailetako arduradunekin, herritarrek aurkezten dituzten salaketak direla eta,
horiek hobetzeko.

2.2.1

HIZLARIA
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:

-

Carlos III. Unibertsitateko 2006ko udako programan zuzendarikide (Madril). “Políticas globales
a favor de las víctimas del terrorismo”. 2006ko uztailaren 3tik 7ra.

-

“Deslegitimación de la violencia” izeneko solasaldia “Gesto por la Paz” elkarteak antolatua.
2006ko urriaren 19a.

TARTEKO EKITALDIA:
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Herritartasuna, bake eta segurtasun forua
Javier Otaolak emana. Sindico-Herritarren Defendatzailea

Denok gogoratzen dugu honela dioen Guillén olerkigilearen La Muralla abesti ederra: Al corazón del amigo/abre la
muralla;/al veneno y al punal,/cierra la muralla. Irudi poetiko horrek agerian uzten du hesiek irudimen kolektiboan
segurtasun, babes, bake eta adiskidetasun zibilarekin duten lotura.

Jatorri klasiko eta Erdi Arokoa duen hiriaren ideia bera hesiaren inguruan jaio zen. Izan ere, hiria bake eta
segurtasun foruaren gainean sortzen baita kanpoko erasoaren aurrean; burguak, berriz, hesitik at eraikitzen diren
baserri eta etxebizitzak dira, zabalkunde gisa eta hesituak dauden tokiak gainditze aldera egindakoak.

Gure hiriek, aitzinean bezala, segurtasun eta babes gune izaten jarraitzen dute, baina, jada, hesien beharrik ez
dute; izan ere, hiria eratzeko baliatzen den adiskidetasun zibilaren foru hori lege eta erakundeen bidez lortzen
baita. Hesiak eraikitzeari utzi zitzaion teknika militarrek, kanoien suaren potentziak eta garapen ekonomikoak hesi
horiek defentsarako balio ez zutela erakutsi zutenean.
Bake eta zuzenbide gune gisa hiriak duen balioaren metafora perfektua da hesia. Espazio fisikoa da hiria, non
biztanleen artean eraso ez egiteko paktua zein bizi eta elkarrekin bizitzeko moduaren inguruko konpromiso zehatza
baitaude, hain zuzen, elkarbizitzeak berarekin dakartzan ez adostasunak eta gatazkak konpontzeko hornitu ditugun
lege eta zuzenbidea baliatzekoa. Hesiek ez dute, jada, hiria definitzen, izan ere, bertan baliatzen diren eskubide
zein betebeharrek betetzen baitute, gaur egun, zeregin hori.

Hirian Giza Eskubideak Babesteko Gutunak

dioenez “hirian bizitzeak, gaur egun, berarekin dakar hainbat eskubide gehiago zehaztu behar izatea; izan ere,
bertan bizi, lana bilatu, leku batetik bestera mugitzen baikara. Eskubide berriak aitortzea ere badakar:
ingurumenarekiko begirunea, elikadura osasuntsuaren, lasaitasunaren, elkartrukerako aukeren eta aisialdiaren eta
abarren bermea.”

Hiriko administrazioaren aurrean herritarren eskubideak defendatzeaz arduratzen den pertsona naizen aldetik,
zuzenbidean sinetsi eta konfiantza dut harengan, baita ezartzen dituen elkarbizitza zein duintasun balioetan ere,
eta herritarrek haien eskubideak bete daitezen eskatzen dute baita haietara jo ere, era naturalean, sinetsi eta
konfiantza dutelako zuzenbidean.

Zuzenbidea, definizioz, jatorrizko bortizkeria eta zuzeneko ekintza gainditzea da, gatazkak erritu bihurtzea eta
prozedurak agertzea ekartzen du, baita bortizkeriara jotzeko tentazioan erortzea norberaren suntsipenera daraman
kiribila irekitzea dela onartzea ere. Horregatik edozein bortizkeria ekintzaren aurrean bat-batean atera behar zaigu
honela dioen oihua: EZ DAGO ESKUBIDERIK.

Nire ustez, herritarren artean kultura sustatzea da bortizkeriari zilegizkotasuna kentzeko modurik onena.
Herritartasunaren kulturak, politika ulertzeko era gisa, halabeharrez eskatzen du nolabaiteko dohain pertsonala,
hain zuzen, gutako bakoitzak gizarte anitzean dagoen plano bikoitza bereizten jakitea, ezinbestean mugitu behar
baitugu horretan. Plano horietako bat zentzu edo izatearen inguruan egiten diren norberaren aukera arriskutsuei
dagokie, egiaztatu eta enpirikoki erakutsi ezin direnei, hain zuzen; eta bestean, elkarrizketa zibila zein legeen
inguruko diskurtsoa ditugu, non baliozkotzat jotzen den gauza bakarra guztien begien aurrean egiaztatu edo
faltsatu daitekeena baita, beste guztia ezin da ezta ulertu ere.
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Dohain zibil hori, kontzeptu zein emozio mailan, gure artean indarrean jartzea lortzen badugu, eta ez bestela, aurre
egin ahalko diogu aniztasunaren biderkatzeak orden guztietan –erlijiosoa, estetikoa, filosofiko eta kulturala– ekarri
duen erronkari. Gero eta agerikoagoa den aniztasun sozial horrek egingo du herritartasuna ez nazionalitatearen
administrazio dosier hutsa elkarbizitzaren agindu baizik, guztion batune, zeinen ezak aniztasuna suntsipen
bihurtzen baitu eta batasuna zapalkuntza.
Europako tradizio demokratikoak XXI. mendean bizirik iraungo badu, herritartasun politikoa sortu beharko da,
gutako bakoitzak haren bihotzean gorderik dituen izatezko nahietatik aske, bereizi eta independente. Kontua ez da
nahi horien errealitate psikologiko, afektibo eta sinbolikoa ukatzea; ez zait zuhurra iruditzen eratzen gaituzten
adimenik gabeko indar horien errealitatea bazter uztea eta, noizean behin, indar maila desberdinekin agertzen zein
indar horiek elikatzen dituen irrikarekin ez ikusiarena egitea; atzean gelditu den XX. mendeak fenomeno horiek
dituzten suntsipen gaitasuna ikustea ahalbidetu digu. XXI. mendean ezin ditugu akats berberak egin.
-

Arabako Gizarte-laguntzaile eta Gizarte-langileen Elkargoan egindako prestakuntza saioa.
2007ko otsailaren 16a.

- Hirigintza Irregulartasunak Ikertzeko Batzordean agertzea. 2007ko otsailaren 21a.

2.2.2

GONBIDATUA
Sindiko edo Herritarren Defendatzailea gonbidatu gisa joan da erakunde, elkarte zein instituzioek

antolatutako biltzar, hitzaldi, erakusketa, inaugurazioetara..., Gasteizko herritarrengana hurbiltzeko asmoz.

-

Arabako auzo elkarteen biltzarra. Gasteiz, 2006ko martxoaren 21a.

-

Ahalmen urriko pertsonen tutoretzaren inguruko biltzarra. Donostia, 2006ko martxoaren 9 eta
10a.

-

Santa Maria Katedrala Fundazioaren hitzaldia. 2006ko apirilaren 5a.

-

BBPB-Tres Santoseko bileran moderatzaile. 2006ko apirilaren 6a.

-

Biomasaren aprobetxamenduaren kultura berriari eta udal hondakinen erreakzio organikoari
buruzko nazioarteko biltzarra. 2006ko maiatzaren 9 eta 10a.

-

“Irisgarritasuna sustatzeko legea”ri buruzko hitzaldia. 2006ko maiatzaren 9a.

-

"Moda edo errealitatea. Kalitate saioa" izeneko jardunaldiak. 2006ko maiatzaren 10a.

-

Eusko Jaurlaritzaren Justizia saria. 2006ko maiatzaren 18a.

-

Katedrala ezagutzen. 2006ko maiatzaren 18a.

-

Prostituzioaren inguruko jardunaldiak. Emakunde. 2006ko maiatzaren 25 eta 26a.

-

Araba Euskaraz 2006ko aurkezpena. 2006ko maiatzaren 31.

-

Herritarrek parte hartzeko lantegia. Gasteizko etorkizuna. 2006ko ekainaren 3 eta 4a.

-

Mugikortasun iraunkorraren planaren forua. 2006ko ekainaren 13a.

-

El Correo egunkariak urteko arabarrari ematen dion sariaren II. edizioa. 2006ko ekainaren 15a.

-

“Genero indarkeria- Zero tolerantzia" izeneko erakusketa- karparen inaugurazioa. Gasteiz,
2006ko irailaren 7a.

-

"Elkarbizitza, hiria eta merkataritza: mugitzen den agertokia" izeneko nazioarteko lehen hiri
biltzarra. 2006ko irailaren 27a.
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2.2.3

-

Mugikortasun iraunkorraren herritar forua. 2006ko urriaren 4a.

-

Gizarte etxeetan egiten den lanaren aurkezpena, Caleidos Fundazioa 2006ko urriaren 17a.

-

Adinekoen arretarako gizarte politikei buruzko lehen biltzarra Gasteiz, 2006ko urriaren 25a.

-

Mugikortasun iraunkorrerako herritar foruaren bigarren saioa. 2006ko azaroaren 21a.

-

Herritarren parte-hartzeari buruzko txostena FAVAk antolatua, 2006ko azaroaren 24a.

-

Mugikortasun iraunkorraren forua. 2007ko urtarrilaren 22a.

-

Olaguibel arkitektoa izeneko lehen arkitektura eta hirigintza jardunaldia. 2007ko otsailaren 16a.

-

Hiriko mugikortasun planaren aurrerapenaren aurkezpena. Gasteiz, 2007ko otsailaren 21a

-

Eco-Gasteiz egunkariaren aurkezpena. 2007ko otsailaren 28a.

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.

-

San Pablo kultur elkartearekin egindako bilera. Gasteiz, 2006ko martxoaren 2a.

-

Aizan elkartearekin egindako bilera. Gasteiz, 2007ko martxoaren 7a.

-

Arkupeak elkartearekin egindako bilera. Gasteiz, 2006ko martxoaren 27a.

-

Aldapa elkartearekin egindako bilera. Gasteiz, 2006ko martxoaren 27a.

-

Arabako Kontsumoko Arbitraje Batzordeko lehendakariarekin egindako bilera. 2006ko
maiatzaren 24a.

-

Barrenkale elkartearekin egindako bilera, 2006ko ekainaren 14a.

-

Zabalganeko auzo elkartea sustatzeko batzordearekin egindako bilera, 2006ko uztailaren 11.

-

Hiesaren aurkako kolektiboarekin egindako bilera, Gasteiz, 2006ko uztailaren 13a.

-

Ijito Herriaren Euskal Kontseiluarekin egindako bilera, 2006ko uztailaren 17a.

-

Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Gorenarekin egindako bilera, 2006ko uztailaren 20a.

-

Gasteiz On merkatari elkartearekin egindako bilera, Gasteiz, 2006ko uztailaren 24a.

-

Euskadi-Kuba elkartearekin egindako bilera. Gasteiz, 2006ko urriaren 23a.

-

Gao-Lacho-Drom elkartearekin egindako bilera. Gasteiz, 2006ko urriaren 30a.

-

Taberna, pub eta diskoteketako elkartearekin izandako elkarrizketa. 2007ko urtarrilaren 25a.

-

Arabako Barneen Diseinatzaile-Dekoratzaileen Elkargoaren ordezkariekin egindako bilera.
2007ko urtarrilaren 25a.

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.

-

Sindikoen bilera, Reusen (Tarragona). 2006ko martxoaren 28, 29 eta 30ean.

-

Sindikoen prestakuntza jardunarldiak, Sabadellen (Bartzelona). 2006ko urriaren 26 eta 27an.

-

Assemblea del Forum de Sindics (Figueres). 2007ko otsailaren 26an.
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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.

-

Sindikoaren 2005-2006 oroit-idazkia aurkezteko osoko bilkura. 2006ko ekainaren 9an.

-

Hiriaren egoerari buruzko osoko bilkura. 2006ko ekainaren 29 eta 30ean.

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.

2006ko martxotik 2007ko otsailera bitartean, hau da, oroit-idazki hau bukatutzat jo dugun arte, irizpen
batzorde hauetara joan izan gara:

-Ingurumen Batzordea. 2006ko martxoaren 13an.
-Gizarte Zerbitzuen Batzordea eta Lehendakaritza Batzordea. 2006ko martxoaren 20an.
-Hirigintza Batzordea. 2006ko martxoaren 21ean.
-Hirigintzako Aparteko Batzordea. 2006ko apirilaren 3an.
-Hirigintza Batzordea. 2006ko apirilaren 4an.
-Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2006ko apirilaren 7an.
-Ingurumen Batzordea. 2006ko maiatzaren 8an.
-Hirigintza Batzordea. 2006ko maiatzaren 16an.
-Hezkuntza, Kultura eta Kirol Batzordea, apartekoa. 2006ko maiatzaren 22an.
-Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2006ko maiatzaren 29an.
-Ingurumen Batzordea. 2006ko ekainaren 5ean.
-Hirigintza Batzordea. 2006ko ekainaren 13an.
-Lehendakaritza Batzordea. 2006ko ekainaren 26an.
-Hirigintza Batzordea. 2006ko ekainaren 7an.
-Hirigintza Batzordea, apartekoa. 2006ko uztailaren 11n.
-Herritarren Parte-hartze Batzordea. 2006ko uztailaren 11n.
-Hirigintza Batzordea. 2006ko irailaren 12an.
-Lehendakaritza Batzordea. 2006ko urriaren 2an.
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-Lehendakaritza Batzordea. 2006ko urriaren 23an.
-Lehendakaritza Batzordea eta Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2006ko azaroaren 8an.
-Hirigintza Batzordea. 2006ko azaroaren 14an.
-Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2006ko azaroaren 20an.
-Hirigintza Batzordea eta Herritarren Parte-hartze Batzordea. 2006ko azaroaren 21ean.
-Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2006ko abenduaren 4an.
-Hezkuntza, Kultura eta Kirol Batzordea. 2006ko abenduaren 11n.
-Hirigintza Batzordea. 2006ko abenduaren 18an.
-Herritarren Parte-hartze Batzordea. 2006ko abenduaren 19an.
-Hirigintza Batzordea. 2006ko abenduaren 20an.
-Ingurumen Batzordea. 2006ko abenduaren 21ean.
-Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2007ko urtarrilaren 8an.
-Hirigintza Irregulartasunak Ikertzeko Batzordea. 2007ko urtarrilaren 11n.
-Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2007ko urtarrilaren 22an.
-Hirigintza Batzordea. 2007ko urtarrilaren 30ean.
-Ingurumen Batzordea. 2007ko otsailaren 1.ean.
-Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2007ko otsailaren 5ean.
-Ingurumen Batzordea. 2007ko otsailaren 12an.
-Herritarren Parte-hartze Batzordea. 2007ko otsailaren 21ean.

PARTE-HARTZE KONTSEILU ETA LURRALDE-KONTSEILUETARA JOATEA

Parte-hartze kontseilu hauetan izan gara, Gasteizko Udalak deialdia egin digularik:
-

LURRALDE KONTSEILUAK:

-

Iparraldeko Lurralde Kontseilua. 2006ko martxoaren 1.ean.

-

Lakuako Lurralde Kontseilua. 2006ko martxoaren 2an.

-

Pilarreko Lurralde Kontseilua. 2006ko martxoaren 6an.

-

Aldabeko Lurralde Kontseilua. 2006ko martxoaren 7an.

-

Pilarreko Lurralde Kontseilua. 2006ko maiatzaren 22an.

-

Aldabeko Lurralde Kontseilua. 2006ko maiatzaren 29an.

-

Aldabeko Lurralde Kontseilua. 2006ko uztailaren 11n.

-

Nekazaritza Eremuko Lurralde Kontseilua eratzea. 2006ko azaroaren 10ean.

-

Nekazaritza Eremuko Lurralde Kontseilua. 2007ko otsailaren 2an.

-

SEKTORE KONTSEILUAK:

-

Irisgarritasun Kontseilua. 2006ko martxoaren 30ean.

-

Berdintasunerako Kontseilua. 2006ko ekainaren 21ean.

-

Irisgarritasun Kontseilua, apartekoa. 2006ko ekainaren 22an.

-

Berdintasunerako Kontseilua. 2006ko urriaren 10ean.

-

Irisgarritasun Kontseilua. 2006ko urriaren 19an.

-

Hirugarren Adinekoen Kontseilua. 2006ko abenduaren 19an.

-

Irisgarritasun Kontseilua. 2006ko abenduaren 21ean.

-

Osasun eta Kontsumo Kontseilua 2007ko urtarrilaren 29an.
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-

Prostituzioari buruzko mahaia. 2007ko martxoaren 27an.

-

Prostituzioari buruzko mahaia. 2007ko ekainaren 13an.

-

Prostituzioari buruzko mahaia. 2006ko abenduaren 14an.

-

Zainpeko apartamentuei buruzko batzorde txostengilea. 2006ko ekainaren 6an.

-

Zainpeko apartamentuei buruzko batzorde txostengilea. 2006ko ekainaren 14an.

-

Zainpeko apartamentuei buruzko batzorde txostengilea. 2006ko ekainaren 21ean.

-

Zainpeko apartamentuei buruzko batzorde txostengilea. 2006ko uztailaren 12n.

-

Zainpeko apartamentuei buruzko batzorde txostengilea. 2006ko azaroaren 2an.

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:

- Alkatea.
- Hirigintza Saileko zuzendaria eta zingotzia.
- Hiri Berrikuntzarako Eragintegiko zuzendaria.
- Eraikuntzen Legezko Jaurbidearen Zerbitzuko arduradunak.
- Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendaria.
- Ingurumen Saileko zinegotzia.
- XXI Zabalguneko zuzendaria.
- Udaleko Osasun eta Kontsumo Saileko administrazio burua.
- Mugikortasun eta Garraio Zerbitzuko burua.
- Hirigintza Arloko zinegotzia.
- Gizartegintza Arloko zinegotzia.
- Ingurumen Saileko zuzendaria.
- Irisgarritasun teknikariak.
- Haurtzaro Zerbitzuko eta Gazteria Zerbitzuko teknikariak.
- Hirugarren Adinekoen Zerbitzuko burua.
- Udaltzaingoko arduradunak.
2.2.6

BISITALDI ETA IKUSKAPENAK
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:

-Handizkako saltzaileen azokara, egungo egoera zein den ikusteko. Nieves Cano kalera, bertan
zabuak jartzearen inguruko dosierra zela eta. Santa Isabel hilerriaren ingurura, zuhaitz
inausketaren egoera ikusteko. Lizarra kalera, dosier batean salatzen zen autobus geltokiaren
kokalekua ikusteko. 2006ko martxoaren 31n.
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-Bisitaldia Triana zainpeko apartamentuetara, gaiaren inguruko dosier bat zela eta. 2006ko
maiatzaren 25ean.
-Bisitaldia, Jesusen Zerbitzarien kaleko kolektorea ikusi eta argazkia ateratzera. 2006ko uztailaren
19an.
-Bisitaldia, Batango zainpeko apartamentuak ikusi eta argazkia ateratzera. Zabalganeko auzoa.
Pintaketak unibertsitateen zubian. 2006ko irailaren 22an.
- Bisitaldia, Alde Zaharreko arranpetara. 2007ko urtarrilaren 21en.
Gasteiz hiribideko arraindegia ikuskatzea. 2007ko otsailaren 20an.

2.3 SINDIKOAREN - HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN EBAZPENAK, SAILEZ SAIL (GOMENDIOA
EGITEA, EZESTEA, EZ ONARTZEA, ORIENTABIDEA EMATEA ETA BESTE).

2.3.1

LEHENDARITZA SAILA

2.3.1.1 Gizarte etxeak

a)

Ofiziozko gomendioa
•

Gizarte etxeetako iragarki tauletako publizitatea (erreg. zk.: 13/06)

Erreklamazioa

Hainbat herritarrek jo dute bulego honetara, hiriko gizarte etxeetakoren batean zenbait jarduerari buruzko
informazio kartelak jartzen utzi ez dietela salatzeko. Hain zuzen ere, bertan udalaren logotipoa ageri ez zelako ez
omen zieten utzi kartelak jartzen, nahiz eta hirian entzute handikoak diren beste erakunde laguntzaile batzuen
zigilua (Vital Kutxa, Euskadiko Kutxa, Euskal Herriko Unibertsitatea, prentsa lokala...) bai ageri zen haietan.

Azterketa
Hiriko auzoetan kokatutako ekipamendu gisa sortu ziren gizarte etxeak, herritarrei elkargune irekiak,
prestakuntza eta aisialdi lekuak, orientabide eta informazio lekuak eskaintzeko asmoz.
Hain zuzen ere, Gasteizko zentro soziokultural horien zereginetako bat, antolakuntza eta funtzionamendu
araudiaren arabera, zerbitzu, programa, jarduera eta besteren berri ematea da.
Gizarte etxe guztietan dago informazio taula bana, araudian funtsezkotzat jotzen den zeregin hori
sustatzeko bitartekotzat balia daitekeena, hau da, hiriko elkarte, eskola, fundazio, lantegi eta abarrek nahiz taldeek,
erabiltzaileek eta bestek antolatzen dituzten jardueretan modu aktiboan parte hartzeko aukera eskaintzeko.
Jakin badakigu ez dagoela berariaz arautua, gizarte etxeetan, udalarenak ez diren jardueren publizitatea,
eta Gasteizko Udalak antolatuak ez diren edo laguntzaile gisa ageri ez den jarduerei buruzko informazio kartelak
jartzea galaraztea dela baliatu ohi den irizpide orokorra. Uste dugu, ordea, uko egite hori hiriko gizarte etxeen
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araudian adierazten den informatze xedearen interpretazio oso murriztailea dela, eta administrazioak esku hartzen
dueneko jarduerak ez ezik, gizarte zibilarenak ere aintzat hartu beharko liratekeela helburu horri dagozkionez.
Muga bakarra jarri beharko litzaioke era horretako informazioari, jakina: jardueraren beraren
legezkotasuna eta gizalegezko balioen sustapena eta defentsa –askatasuna, berdintasuna, elkartasuna eta kultur
eta gizarte aniztasuna. Begien bistako arrazoiak direla eta, horretatik kanpo geratuko lirateke interes pribatu edo
merkataritza-interes hutseko informazioak.
Informazio taulak modu egokian erabiltzen direla bermatzeko irizpideetako bat hauxe izan liteke: jendaurrean jarri
nahi diren kartelek erakunde publiko edo antzekoen, elkarte edo besteren zigilua edukitzea (unibertsitatea, Vital
Kutsa, auzo elkarteak...), jardueraren interes orokorra bermatzeko.

Ebazpena
Uste dugu hiriko gizarte etxeen informatze zeregina ez litzatekeela mugatu behar administrazioak
zuzenean bideratzen dituen jardueratara bakarrik, baizik eta gizarte ekimenetara ere zabaldu beharko lukeela,
onartze protokolo soil baten bitartez; hartara, interes sozialeko ekimen guztien publizitatea egiteko aukera emango
litzateke, eta, bidenabar, gizarte etxeetako informazio taulak erabiltzeko orduan bidegabekeriak gertatzeko aukera
baztertuko litzateke.
Horixe GOMENDATZEN diogu sail horri, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
bertan aurreikusitako eraginarekin.

b)

Idazki lagundua
•

San Pablo kultur elkarteari diru-laguntza ematea (erreg. zk.: 643/06)

Erreklamazioa
Hogeita bederatzi urte daramatza San Pablo kultur elkarteak hainbat ekintza bideratzen. Eratu zenetik,
Vital Kutxaren aretoak erabili izan zituen lehenik, eta gerora, berriz, San Pablo parrokiakoak eta Ariznabarreko
gizarte etxekoak. Orobat jaso izan du beti udalaren laguntza ekonomikoa. Jakinarazpen bat jaso dute udaletik:
aurrerantzean orain arte jasotzen zituzten laguntzak ukatu egingo zaizkiela esaten zaie, beren jarduerak gizarte
etxeek eskaintzen dituztenak bikoiztu egingo lituzketela eta.

Azterketa
Bulego honetara jo dute elkartearen ordezkariek, beren ezinegona azaltzera, eta udalari zuzendutako
idazki bat egiten lagundu diegu.
Hauxe adierazten da bertan:

(…) Hirugarrena.- Gure elkarteak motibazio maila oso altua duela, esan nahi baita batez beste 35 lagunek parte
hartzen dutela, gutxi gorabehera, programatzen ditugun ekintzetan.
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Laugarrena.- Gure elkarteak antolatzen dituen ekintzen ezaugarriek eta

parte hartzeko metodologiak oso

bestelako egiten dituztela udalak antolatzen dituenen aldean, bai gaien edukiari dagokionez, bai

auto-

antolakuntzari eta parte hartzeko moduari dagokionez. Administrazioak aintzat hartu beharko lituzkeen balioak
direla uste dugu, hirian bideratzen diren kultur ekimenetan herritarrek zuzenean parte hartzeko aukera eskaintzen
duten aldetik.

Bosgarrena.- Azken batean, azaldu ditugun arrazoiak direla eta, EZ GATOZ BAT 2006. urte honetan izenpetu
dugun lankidetza hitzarmenaren izaera mugatu eta iragankorrarekin. Uste dugu hori onartzeak ezin duela berekin
ekarri aldez aurretik baztertzea lankidetzarekin jarraitzeko aukera –gizarte etxeko aretoak kargurik gabe baliatuz,
elkartea gizarte eta kultur intereseko jarduerak antolatzen jarraitzeko gai den bitartean.

Horrenbestez, hauxe,

ESKATZEN DUGU: azaldu duguna aintzat harturik, Tokiko Gobernu Batzarraren erabaki

proposamenean

finkatutako iragankortasun baldintzak bertan behera utz daitezela, eta, hartara, orain arteko baldintza berberetan
ekintza proposamen berriak aurkezten jarraitzerik izan dezagula hurrengo ikasturteetan ere, eta kasuan kasu
balioetsi daitezela horiek, beren interesaren eta elkarteak bertararaztea lortzen duen parte-hartzaileen kopuruaren
arabera".

Ebazpena
Aurreko oroitidazkian ebatzi gabe geratu zen, eta oraingo honetan IDAZKI LAGUNDUA egin dugu.

c)

Ezestea
•

Gizarte etxeetako lekuak esleitzea (erreg. zk.: 743/06)

Erreklamazioa
Herritar batek kirol ikastaroetako leku hutsak esleitzerakoan Udalak nola jokatu duen salatu du.

Azterketa
Zentzu horretan, Gasteizko Udalak herritarraren eskabideari erantzuteko egindako idazkia aztertu
ondoren, esan beharra daukagu administrazioaren jarduera indarrean dagoen legediaren araberako izan dela uste
dugula. Hala ere, udal sailek aurreikusi zuten baino pertsona gehiagok eskatu dituzte gizarte etxeetan eskaintzen
diren ikastaroak. Dena dela, Teknologia Berrien Sailak hitz eman du datorren urterako udalaren web-orrira zein
informazio zerbitzuetara sartzeko sistemak egokitzen saiatuko dela.

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 29. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz kasu
honetan aldeko ebazpenik ematerik ez dugula jakinarazi diogu erabiltzaileari.
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Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU kexa.

2.3.1.2 Euskara

a)

Bitarteko Jarduera
•

Atzerapena diru-laguntzaren ordainketan (erreg. zk.: 675/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jakinarazi digu diruz lagundutako euskara ikastaro bat egin duelarik eta dagokion faktura
aurkeztu udalean, ordainketa atzeratzen ari dela.

Azterketa
Udaleko Euskara Zerbitzuari kontsulta egin diogu, eta ordainketa zein egunetan gauzatuko den adierazi
digute. Hala jakinarazi diogu herritarrari.

Ebazpena
Horixe izan da gure BITARTEKO JARDUERA.

b)

Orientabidea
•

Euskara ikasteko beka eskabidea (erreg. zk.: 737/06)

Erreklamazioa
Euskara ikasteko beka eskatu zuenean aurkeztu behar zituen agirien berri ez zitzaiola idatziz eman
adierazi digu herritar batek. Horrek sortu dion babesgabetasun egoera salatu du.

Azterketa
Prozedurari buruzko argibideak eskatu genituen Zerbitzuan eta han jakinarazitakoa adierazi diogu
herritarrari:
“... 2005eko urriaren 19an, 2005/2006 ikasturtean euskara ikasteko beka eskaria aurkeztu zuen. Aurkeztu
beharreko hainbat agiri falta zitzaizkion, eta Tokiko Gobernu Batzarrak -2005eko uztailaren 29an onetsi zituen
deialdiko oinarriekin bat–, hutsak zuzentzeko 15 eguneko epea ematea erabaki zuen 2006ko urtarrilaren 20an.
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Eskatutako agiriak aurkeztu ez zituenez, eskaria atzera botatzea eta artxibatzea erabaki zuen Tokiko
Gobernu Batzarrak 2006ko maiatzaren 12an.

Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiak deialdiaren bederatzigarren arauari jarraiki argitaratu ziren.

XXXX jaunak 2006ko irailaren 22an aurkeztu zituen falta ziren agiriak eta diru laguntza eskatu.

Urtarrilaren 22an txostena idatzi zen, agiriak ez onartzeko eta 2006ko maiatzaren 123an Tokiko Gobernu
Batzarrak eskaria ukatzeko hartu zuen ebazpena mantentzeko erabaki proposamena egin zen. Proposamen hori
Tokiko Gobernuari igorriko zaio, deialdi horri lotutako beste zenbait errekurtsorekin batera.”

Ebazpena
ORIENTABIDEA

2.3.1.3 Garapenerako laguntza

a)

Ezestea
•

Euskadi-Kuba elkarteari diru-laguntza ukatzea (erreg. zk.: 738/06)

Erreklamazioa
“Euskadi Kuba” taldea etorri zaigu bulegora salaketa jartzera. Udalaren 2006ko diru-laguntza deialdira
Kubarekiko lankidetza proiektu bat aurkeztu dute eta deialdiko oinarri guztiak betetzen badituzte ere, ukatu egin
zaie diru-laguntza honako argudioa baliatuta: “no ser compatible el objetivo estratégico del Servicio de
Cooperación al Desarrollo contribuir al fortalecimiento de instituciones locales democráticas y de participación
ciudadana”.
Azterketa
Elkarteko ordezkariek bileran adierazi digutenez, guregana etorri aurretik Arartekoari helarazi diote kexa
eta administraziorekiko auzi-errekurtsoa aurkeztua dute.
Aurkeztutako kexa errefusatu beharra dugu, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiko 26
artikuluko e) atalean xedatutakoari eta duela gutxi (2006ko irailaren 18an) Arartekoarekin izenpetutakoari
jarraiki.
26. artikulua:
Herritarren Defendatzaileak errefusatu egin ahalko ditu kexak honako kasuetan:
a)…
e) Epaitegietan edo Justizia Auzitegietan dauden gaiak direnean.
Azterketa
ERREFUSATZEA
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2.3.2

OGASUN, ONDARE ETA AURREKONTU SAILA
2.3.2.1 Zuzendaritza

a)

Gomendioa
•

Jundizko lur sailak desjabetzea (erreg. zk.: 650/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du bulego honetara, eta hauxe salatu: ez duela Udaleko Ogasun Sailaren erantzunik jaso
2005eko irailaren 21ean aurkeztu zituen alegazioak direla eta –udalak Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza
Orokorreko “Jundiz hegoaldearen zabalkundea” 20. sektorearen baitako lur sailak desjabetu zizkiola azaltzen zuen
bertan–. (Baterako Tasazioaren bidezko Desjabetze Proiektu horretako 17., 18. eta 44. lur sailak dira, hain zuzen
ere, eta Gasteizko Udala izan da horien onuradun).

Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga igorri omen zuen udalak desjabetze horretarako, eta
zerga-oinarria kalkulatzeko katastro-balioak atzera eraginez finkatu, esan nahi baita Arabako Foru Aldundiko
Diputatuen Kontseiluaren 2004ko urriaren 7ko 793/2004 Erabakiaren bitartez –2004ko urriaren 25eko ALHAO,
124. zk.– onetsitako Balioen Txostena aintzat harturik.

Hala eta guztiz ere, zerga sortze data, udalaren beraren likidazioaren arabera, 2002ko urriaren lehena
da, hau da, balioen txosten hori onetsi baino bi urte lehenagokoa.

Eskatzaileak uste du BALIOGABETASUNA berekin dakarten egoeretako batean egokitu dela udala,
2002. urtean artean izan ere ez ziren katastro balioak –subjetu pasibo gisa lehenagotik jakitera eman ezin izan
zizkionak, jakina– aplikatu zituelarik.

Azterketa
Sindikoaren bulegora jo du herritar horrek, eta gaiaren inguruko hainbat agiri aurkezteaz batera, hauxe
azaldu digu: 2005eko irailaren 25ean idazki bat aurkeztu zuela, eta Gasteizko 20. Sektoreko (Jundiz hegoaldearen
zabalkundea) lur sail batzuen desjabetzea zela-eta egindako Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergaren
likidazioen baliogatasuna onar zekiola eskatu zuela bertan.

2006ko otsailaren 16an oraindik ez du administrazioaren erantzunik jaso.

Administrazioari eskabide edo errekurtsoren bat aurkezten diolarik, herritar orok du berariazko erantzun
arrazoitua jasotzeko eskubidea, eta hark, laburki bada ere, aurkeztutako eskabide edo erreklamazioa onartu dion
ala ez jakinaraztekoa.

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

Gaiari berari gagozkiolarik, nahitaezkoa da Konstituzioaren 9.3. artikuluan xedatutakoa kontuan hartzea,
eta, zehazki, segurtasun juridikoaren eta banakako eskubideak murrizten dituzten xedapenen atzeraeragin ezaren
printzipioak. Bistan da zergen alorreko xedapenek eskubideak murrizten dituztela eta inolaz ere ezin direla
atzeraeraginez baliatu.

Ebazpena
Aurreko oroitidazkian ebatzi gabe geratu zen kasu hau, eta oraingo honetan ematen diogu erantzuna.
Gertakari eta oinarri horiek direla eta, hauxe GOMENDATZEN DUGU:
1.- Edozein kasutan ere, Ogasun Sailak berariaz erantzun diezaiola salatzaileari, eta, behar diren azalpen eta
arrazoiak emateaz batera, egin zuen eskabidea onetsi ala ezetsi egingo dion jakinaraz diezaiola.
2.- Gaiari berari gagozkiolarik, uste dugu ezen, Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia aintzat harturik –gainbalioaren
zergaren likidazioak baliogabetzat jotzen ditu zerga sortu zenean izan ez ziren katastro-balioetan oinarritzen
direlarik nahiz subjetu pasiboari jakinarazi ez zaizkiolarik–, arrazoi juridikoak babesa ematen diola herritarraren
erreklamazioari eta, beraz, administrazioak fede onez jokatzekotan ezinbestekoa dela errekurritutako egintza
baliogabetzat jotzea.

Partez onartu zen gomendioa.
•

Aretoa irekitzeko baimenari dagokion tasa kobratzea gertatu ez den titulartasun aldaketa dela eta
(erreg. zk. 756/06)

Erreklamazioa
Herritar batek gure bulegora jo zuen honakoa salatzeko: 2006ko abuztuaren 28an Errioxa kaleko XX.eko
aretoak lehendik zuen irekitze eta jarduera baimenaren titulartasuna aldatzeko eskatu zuen, bere izenaren ordez
XXXX sozietate zibilarena jartzeko. Eskabidean argi eta garbi azaltzen zen ez zegoela ez jarduera aldaketarik ez
handitzerik, titulartasun aldaketa hutsa baizik, baina gertatu ez den aldaketa hori dela eta tasa kobratu diote
(dosier zk.: xxx).
Azterketa
Tasen ordenantza aplikatzeko araudiaren 6.2 artikuluan argi adierazten da kasu hauetan baino ez dela
ordainaraziko tasa:
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1. Tasaren zorbidea lizentziaren eskaera egiten denean egingo da, edo hau eskatzen ez denean hurrengo atalean
aipatutako xehetasunetako bat gertatzen denean.

2. Ordainarazpen honi dagokionez, honako hauek joko dira zabaltze baimena eskuratzeko beharra berekin duten
establezimendu nahiz instalaziotzat:
a) Lehenengo ezarpenak, baita tresneria edo merkataritza, industria edo zerbitzurako beste tresna ezarketa
bakarra ere, nahiz eta ezarketa horren ondoren martxan jarri edo zabaldu egiten ez den.
b) Lokalen lekualdaketak.
c) Jardueraren aldaketak, nahiz ez aldatu ez izena, ez titularra, ez aretoa.
d) Jardueraren handitzea, Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren kuotaren gehitzeak dakartzanean hori
egon dela susmatuz, kuotaren gehitze horiek zerga erreformagatik izan direnean izan ezik.
e) Lokal zabalketak.

3. Lizentzia eskuratua izan ondoren, establezimenduek bere eginkizuna aldatzen badute, ondorengo puntuen
arabera kitatuko dira tasak. Baldin eta jarduera berriak Ekonomi Jardueren gaineko Zergako sekzio edo atalaren
aldakuntza badakar, tarifa orokorrean xedatutakoa aplikatuz zehaztuko da tasa.

Zorpetzeko kasu horietako bat ere gertatuz ez denez, 313,58 euroko likidazioa BIDEGABEA dela uste
dugu eta, beraz, baliogabetu eta ondoriorik gabe utzi behar dela.

Ebazpena
Gertakari eta argudio horiek direla eta, hauxe GOMENDATZEN DIOGU Ogasun Sailari:

Erabiltzaile horri bidali zaion tasaren likidazioa (313,58 euro) baliogabetu eta ondoriorik gabe utz dezala,
lehendik aretoak zuen irekitzeko baimenaren TITULARTASUN ALDAKETAK ez duelako horrelakorik sortzen.

Sailak ONARTU EZ duen Gomendioa

b)

Ezestea
•

Etxe aldaketa tasa gehiegizkoa (erreg. zk.: 704/06)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du baimena eskatu behar izan zuela, eta halakoetarako jarritako tasa ordaindu,
alabak –Alde Zaharrean bizi baita– etxe aldaketa egin ahal izateko. Bidegabetzat jotzen du, neurritik kanpokotzat.
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Azterketa
Herritarraren eskabidea zela eta, horren inguruko araudia aztertu genuen, eta 2006ko ordenantza fiskal
eta prezio publikoen baitan, 16. artikuluan, tasa hori behar bezala jasoa eta justifikatua dagoela ikusi genuen. Hala
jakinarazi genion.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU kexa.
•

OHZren ordainketa zatikatzea maizterrei (erreg. zk.: 621/06)

Erreklamazioa
Etxebizitzen jabeei ez ezik, maizterrei ere OHZren ordainketa zatikatzeko aukera eman dakiela eskatzen
du herritar batek. Hau da, maizterrek ordaintzeko modua alda dadila.

Azterketa
Elkarrizketa izan genuen herritarrarekin, eta bere argudioak eman zizkigun.

Ebazpena
Aurreko oroitidazkian kexa aztertzekotan geratu ginen. Beraz, dosierra zabalik geratu zen orduan.

Geroztik, Udaleko Ogasun Saileko arduradunei proposamenaren inguruko kontsulta egin genielarik, hona
aldatzen dugun orientabidea eman ziguten:

Etxebizitza-alokairua partikularren arteko kontratua da. Dena delako etxebizitza erabili eta baliatzeko
aukera ematen dio horren bitartez errentatzaileak maizterrari errenta baten truke, denbora jakin baterako. Gaur
egun, 1994ko abenduaren 24ko Hiri Alokairuen Legeak arautzen du etxebizitzen alokairua. Hartan jaso gabeetan,
berriz, bi aldeek erabakitzen dutena aplikatzen da, eta, horren osagarri, Kode Zibila.
Kontratu hori, beraz, zerga harreman juridikoaz aparteko harremana da. Horrenbestez, kontratuaren bi
aldeek baino ezin dituzte erabaki baldintza zehatzak, hala nola zergak zeinek ordaindu beharko dituen, Ondasun
Higiezinen gaineko Zergaren zatikapena barne, eta ez liteke izan udal administrazioa horren ingurukoak
erabakitzen dituena.

EZETSI EGITEN dugu kexa, legedi zibilak nahiz zergen alorrekoak mugaturik aurkitzen baita udala gai
horretan.
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•

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga kobratzea eta dohaintza (erreg. zk. 758/06)

Erreklamazioa
Herritar batek adierazi du ez dagoela ados hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga dela eta egin
dioten likidazioarekin, etxebizitzaren gozamena dohaintzan eman izanagatik.

Azterketa
Kasua aztertu eta adierazten diogu dohaintza ez dela gozamenaren berezko bukaera, borondatezko
etetea baizik, gainera ondasunaren balioa jabea hil aurretik eta epe barruan berreskuratzen baitu.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU aurkeztutako kexa.

2.3.2.2

a)

Diru-bilketa

Ofiziozko gomendioa
•

Isunak: Identifikazio egokia (erreg. zk.: 14/06)

Erreklamazioa
Hainbat herritarrek jo dute dagoeneko bulego honetara, hauxe salatzera: Udaltzaingoko agenteek
egintza jakin batzuengatik salatu dituztelarik salaketa-orrian, horiek ez datozela bat Udaleko Ogasun Sailak gerora
bidalitako salaketaren jakinarazpenean adierazten diren arau-hausteekin. Bada salatutako arau-haustearen
definizioari berari eragiten dion aldakuntzarik ere, erabatekoa nahiz zati batena izan.
22. artikulua da aplikagarri: Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak bere jarduketak ofizioz edo alde
batek hala eskatuta hasi ahal izango ditu.

Azterketa
Adibide gisa, har dezagun XXXXXXXXXXX-ri egindako salaketa. Oinezkoen alderdian barrena bizikletaz
ibiltzeagatik salatu omen zuen Udaltzaingoak Gasteizen, urtarrilaren 17ko 13/1992 EDaren 121.5. artikuluaren
ildotik. (Identifikazio zk.: 0 XXXXXXX).
Salaketaren jakinarazpenak egintza hori bakarrik aipatzen du, eta hori aintzat hartzean bi arauren
artikuluek talka egiten dute: 339/1990 LEDak eta udal ordenantzak.
Salaketaren jakinarazpenean salatutako egintza gisa aipatzen den horrek bat etorri beharko luke
Udaltzaingoko agenteak salaketa-orrian adierazitakoarekin, eta, horrenbestez, urratutako arau zehatza aipatu
beharko luke, eta ez besterik.
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Administratuak uneoro salaketaren arrazoia zein den jakitea eskatzen du haren segurtasun juridikoak, eta
arrazoi hori prozesuan zehar zuzenketa material hutsen bitartez aldatzerik ez izatea. Babesgabetasunaren
debekua Konstituzioaren 9. artikuluan adierazten diren aginduetako bat da, agintari publiko guztiek zuzenean eta
ezinbestean bete beharrekoa.
Aipatu dugun adibide horretan, salaketa-orrian hauxe ageri zen: “circular por la acera a gran velocidad
atropellando a un peatón”. Diru-bilketa Zerbitzuko Isunen Ataletik igorritako salaketaren jakinarazpenak hori bera
jaso beharko luke salatutako egintzatzat, eta hartara urratutako araua aipatu, eta ez beste bat. Kasu honetan,
hauxe litzateke urratutako araua, salatutako egintza salaketa-orrian adierazitakoa baldin bada: Izaera Urbanoko
Bideetako Erabilera, Trafikoa, Zirkulazioa eta Segurtasuna arautzen dituen Udal Ordenantzaren 11.4. artikulua, eta
ez martxoaren 2ko 339/1990 LEDaren 121.5. art.

Ebazpena
Gertakari horiek direla eta, hauxe GOMENDATZEN DUGU, adierazitakoak aintzat harturik:

Ogasun Sailak –zehazki, Diru-bilketa Zerbitzuko Isunen Atalak– behar bezala identifika dezala beti,
kasuan kasu, salatutako ARAU-HAUSTEA, bai salaketa-orrian, bai gerora egiten dituen jakinarazpenetan.
Salatutako arau-haustearen aldakuntza ezin da inolaz ere zuritu akats material baten zuzenketa hutsa delakoan;
aitzitik, prozedura BERRI bati ekin behar zaio halakorik egokituz gero, baldin eta arau-haustea lehenago
baliogabetzen ez bada. Beste edozein jokabidek herritarren segurtasun juridikoari kalte egiten diola uste dugu.

Zerbitzuak ez zuen onartu gomendio hori.
•

Isunak: salaketaren jakinarazpena (erreg. zk.: 22/06 eta 713/06)

Erreklamazioa
Errepikatu egiten dira bulego honetan hainbat herritarren salaketak, kexu ageri baitira zigortze prozedura
zenbaitetan segurtasun juridikorik gabe eta beren burua aldezteko aukerarik gabe egokitzen direla, Ogasun Sailetik
trafiko arau-hausteen inguruko beren zuribide orriak tramitera ez onartzeko ematen dizkieten arrazoietan gidari
arau-hauslea ez dutela identifikatu esaten zaielarik, nahiz eta salatutako herritarrek aldez aurretik inongo
jakinarazpenik jaso ez duten.
Trafiko arau-haustearen salaketaren inongo jakinarazpenik ez dutela jaso adierazten dute herritar
horiek, eta bidali dieten gauza bakarra –zuzenean– dosier zigortzailearen instruktorearen ebazpena izan dela,
arau-haustean gidari zena ez identifikatzearen ingurukoa. Hauxe salatzen dute: Ogasun, Ondare eta Aurrekontu
Sailak gerora bidalitako idazkian, zeinetan beren zuribide orria tramitera onartzerik ez dagoela esaten baitie,
339/90 LEDaren 72.3 eta 79.1 artikuluetan xedatutakoaren inguruko arrazoiak ematen dizkietela, hau da, erantzule
den gidaria identifikatzeko epearen ingurukoak –“salaketaren jakinarazpenetik kontatuta” esaten zaie bertan, baina
hori, bistan denez, zentzugabea da, EZ baitute salaketaren jakinarazpenik jaso artean.
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Sindikoaren Araudiaren 22. artikulua da aplikagarri: Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak bere
jarduketak ofizioz edo alde batek hala eskatuta hasi ahal izango ditu. Horrenbestez, kasu honetan, okerreko
hainbat administrazio-jarduera egokitzen bide direlarik, ofiziozko gomendio bat egitea komeni delakoan gaude.

Azterketa
Arau-haustearen erantzule den gidaria identifikatu ez delako ez bada errekurtso bat tramitera onartzen,
eta herritarrak salaketaren jakinarazpena etxean ez duela jaso adierazten duelarik, ez da egoki honela erantzutea:
“339/90 LEDaren 72.3 eta 79.1 artikuluetan xedatutakoaren ildotik, hamabost laneguneko epean identifikatu
beharra dago arau-haustearen erantzule den gidaria, hura identifikatzeko eskakizunari buruzko jakinarazpena
jasotzen den egunaren biharamunetik kontatuta”, kontuan izanik, hain zuzen ere, interesdunak inongo
jakinarazpenik EZ duela jaso.

Erantzuna segurtasun juridikoarekin bat etortzekotan, jakinarazpena interesdunaren etxean gauzatzeko
saioak egin direla egiaztatu beharko litzateke, edo, hori ezinezko izan bada, ediktu baten bidez egin dela,
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59. artikuluan xedatutakoaren ildotik:

“Prozedurako interesdunak ezezagunak direnean, jakinarazpena egiteko lekua eta, artikulu honetako
lehen paragrafoaren arabera, bidea jakiteko modurik ez denean, edota jakinarazpena egiten saiatu
arren ezin jakinarazi izan denean, iragarkia jarriko da interesdunak azken bizileku ezaguna
izan duen udaletxeko iragarki-oholean. Era berean, argitaratu egin behar da Estatuko Aldizkari
Ofizialean, autonomia-erkidegokoan edo probintziakoan, kontuan hartuta jakinarazi beharreko
egintza zein administraziorena den eta egintza eman duen organoa zein lurralde-eremutakoa
den.”

Jakinarazpena ediktu baten bidez gauzatu dela egiaztatzeko ALHAOren zenbakia eta argitaratze eguna
adierazi beharra dago.
Horrenbestez,
Ebazpena
Gertakari horiek direla eta, hauxe GOMENDATZEN DUGU, adierazitakoak aintzat harturik:

Ogasun Sailak, eta, zehazki, Trafiko Isunen Atalak, herritarrak salaketaren jakinarazpena etxean ez duela
jaso adierazten duenean, beti ere EGIAZTA DEZALA JAKINARAZPENA EDIKTU BATEN BITARTEZ GAUZATU
ZELA, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4. artikuluan xedatutakoaren ildotik: “Prozedurako interesdunak
ezezagunak direnean, jakinarazpena egiteko lekua eta, artikulu honetako lehen paragrafoaren arabera, bidea
jakiteko modurik ez denean, edota jakinarazpena egiten saiatu arren ezin jakinarazi izan denean, iragarkia
jarriko da interesdunak azken bizileku ezaguna izan duen udaletxeko iragarki-oholean. Era berean,
argitaratu egin behar da Estatuko Aldizkari Ofizialean, autonomia-erkidegokoan edo probintziakoan,
kontuan hartuta jakinarazi beharreko egintza zein administraziorena den eta egintza eman duen organoa
zein lurralde-eremutakoa den”. Eta ALHAOren zenbakia eta argitaratze eguna ADIERAZ DITZALA.

Sailak onartu egin du Gomendioa.
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b)

Orientabidea
•

Isuna: identifikazio ezegokia (erreg. zk.: 672/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du bulegora, eta isun bat erakutsi digu. Bertan salatzen diren gertakariak ez datoz bat
salaketaren jakinarazpenean aipatzen den arauarekin.
Azterketa
Asministrazio izapideetarako epeak dagoeneko agortuak baditu ere, berak azaldutakoaren antzeko
salaketa ugariren kariaz bulego honek lehendik egina duen gomendioaren berri eman diogu. (14/06 gomendioa)
Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

•

Isuna: gidaria identifikatzea eta LOPD legea (erreg. zk.: 695/06)

Erreklamazioa
Bere ibilgailua ezinduentzako aparkaleku batean utzi zuen gidaria ez identifikatzeagatik –Datuak
Babesteko Legea oinarritzat hartuta– jarri dioten isunarekin ados ez dagoela azaldu digu herritar batek.

Azterketa
Administrazioak –bere administrazio eginbeharrak direla eta– eskatzen dituelarik, datu horiek ez direla
datu babestutzat jotzen, jakinarazi diogu.

Ebazpena
Horixe da eman diogun ORIENTABIDEA.

c)

Ezestea
•

Isuna: telefono mugikorra erabiliz zirkulatzea (erreg. zk.: 680/06)

Erreklamazioa
Gidatzen ari zela telefono mugikorra –esku libreko gailurik gabe– erabiltzeagatik jarritako isuna erakutsi
digu herritar batek.
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Azterketa
Salaketa aztertu dugularik, zuzenbidearen araberako dela uste dugu.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU aurkeztutako kexa.
•

Isuna: semaforo gorriari kasurik ez egitea (erreg. zk.: 716/06)

Erreklamazioa
Bidegurutze bateko semaforo argiek agindutakoa ez betetzeagatik jarritako isuna erakutsi digu herritar
batek.
Azterketa
Salaketa aztertu dugularik, zuzenbidearen araberako dela uste dugu.
Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU aurkeztutako kexa.
•

Salaketaren jakinarazpena helarazteko helbidea (erreg. zk.: 627/06)

Erreklamazioa
Aurreko oroitidazkian azaldu genuen herritar bat kexu ageri zela salaketa batzuen berri EHAAn argitaratu
zelako, aldez aurretik salaketaren jakinarazpenik etxera igorri gabe.

Halakoetan egin beharreko jarduerak azter zitezela eskatzen zuen. Gai horren inguruko txostena eskatu
genion Diru-bilketa Zerbitzuari.

Aurreko oroitidazkian jasotako txostena aztertzekotan geratu ginen.

Azterketa
Txostena aztertu ondoren, herritarrari helarazi genion, interesgarri gerta zekiokeelakoan:
“Zigortze prozedurako izapideei buruzko jakinazpenak (abiaraztea, zigortzeko ebazpenproposamena, errekurtsoen ebazpenak, tramitera ez onartzea eta beste) partikularrak (pertsona fisiko
nahiz juridikoa) bere idazkietan adierazitako helbidera igortzen dira lehenik eta behin. Halakorik ezean,
berriz, interesdunari (ibilgailuaren titularra) ofizioz jakitera eman beharreko izapideren bat izanez gero,
ibilgailuen erregistroan ageri den helbidera bidaltzen zaio jakinarazpena.
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Hori guztia martxoaren 2ko 339/1990 LEDaren bidez onetsitako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen
Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen 78. artikuluan eta eta azaroaren 26ko Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 5860. artikuluetan xedatutakoaren ildotik.

Zehazki, hauxe dio delako 78. artikuluak, hitzez hitz:

“Jakinarazpenak egiteko, ibilgailuaren gidariak eta titularrak berariaz adierazitako egoitza
hartuko da beren egoitzatzat. Halakorik egin ez badute, aldiz, hurrenez hurren, Gidarien eta Arauhausleen Erregistroan eta Ibilgailuen Erregistroan agertzen dena hartuko da egoitzatzat. Bai
ibilgailuen titularrek, bai gidatzeko baimenen titularrek, egoitza aldatzen badute, jakinarazteko
betebeharra daukate.
Salaketaren unean ematen ez diren jakinarazpenak, eta zigor-prozeduraren barruan
egin daitezen beste jakinarazpenak ere, artikulu honetako aurreko idatz-zatian aipatutako
egoitzara bidaliko dira, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Jarduera
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean aurreikusitako araubidea eta betekizunak
kontuan hartuta egingo dira.”

Horrenbestez, gorago esan bezala, Trafikoari buruzko Legearen 78. artikuluaren arabera ibilgailuaren
titularrak nahiz gidatzeko baimenaren titularrak, bizilekua aldatuz gero, hori jakinarazi beharra daukala azpimarratu
nahi genuke; kontuan izan beharko zenuke isunaren jakinarazpenaren berri zergatik izan ez dugun argitzeko
orduan.
Kasu honetan, bada, administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan dela
esan liteke.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU aurkeztutako kexa.

d)

Errefusatzea
•

Isuna: berraztertzeko errekurtsoa (erreg. zk.: 694/06)

Erreklamazioa
Sindikoaren bulego honen bitartekaritza eskatu du herritar batek, trafiko salaketa baten ondoriozko
zigortze ebazpenaren kontrako berraztertzeko errekurtsoari Udaltzaingoak ezezko erantzuna eman diola eta.
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Azterketa
Kasua aztertu dugularik, egoki eritzi dioguna jakinarazi diogu, hau da:

“1.- Zure kexa balioetsi eta aurkeztutako agiriak aztertu ondoren, kasu hau gure eskumenetatik kanpo
geratzen dela uste dugu –Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 26. e) artikuluan finkatutakoaren
ildotik–, eta, horrenbestez, ezin dizugu eskatutakoa eman.

26. artikulua.…
e) Epaitegietan edo Justizia Auzitegietan dauden gaiak direnean.

Dosier horri dagokionez, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko aukera dago oraindik, eta,
hartara, epaileek aztertu ahal izango lukete; beraz, ezin dugu horretan esku hartu.

2.- Beraren alde bitartekari lanak egin ditzagun egiten digun eskariari dagokionez, damurik jakinarazi
beharrean gaude ezin dugula horrelakorik egin, gure araudian araututakoaz gaindikoa izaki."

Une honetan ezin dugu aldeko ebazpena eman.

Ebazpena
ERREFUSATU EGIN DUGU aurkeztutako kexa.

e)

Idazki lagundua

•

Isuna: jakinarazpenik ez (erreg. zk.: 759/06)

Erreklamazioa
Herritar batek adierazi du beste isun bat ordaintzera joan zenean eman zitzaiola salaketa baten
berri.

Azterketa
Erreklamazio idazkia lantzen lagundu diogu.

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.
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f)

Gomendioa
•

Isuna: jakinarazpen akatsa (erreg. zk.: 773/07)

Erreklamazioa
Trafiko isun baten salaketaren eta isunaren inguruko kexa adierazi digu herritar batek. Isunaren arabera
XXXX ibilgailua (Eusko Jaurlaritzarena) Ceferino Urien kaleko espaloi baten gainean zegoen 2005eko apirilaren
7an, 16,25ean.

Herritarrak agirien bidez frogatu digunez, ibilgailuaren ohiko gidari eta salaketaren subjektu pasibo delarik,
apirilaren 7an Eusko Jaurlaritzaren aparkalekuan zegoen. Beraz, egiaztatu egiten da AKATSA izan dela ibilgailua
identifikatzean edo salaketa egunean; ondorioz, akats honek salaketa deusez bihurtzea eta isuna kentzea ekarri
behar du berekin.

2005eko azaroaren 11n alegazioak aurkeztu zituen Gasteizko udalean, eta dosierretik ondoriozta
daitekeen bezala, udaltzainen XXX salaketa orriaren tramitazioan akatsa egon zela esaten zuen behin eta berriz.
Alegazioak aztertu ondoren, abiarazitako dosierra bertan behera uzteko eskatzen zuen.

Salaketa jarri zion udaltzainak berretsi egin zuen bere salaketa eta 2005eko apirilaren 7an XXXX ibilgailua
gaizki aparkatzeagatik ordaindu beharrekoa zehazten zuen ebazpena jakinarazi zitzaion 2006ko otsailaren 22an.

Hala ere, salaketa orria irakurtze hutsak Gasteizko udalak abiarazitako prozedura zigortzaileak
DEUSEZTASUN-AKATSA duela ondorioztatzen da, izan ere, isunaren sorburu den salaketa orrian EZ DA
DATARIK ADIERAZTEN.

Azterketa
Agiriak aztertu eta salaketa orria irakurrita, arau-haustearen eguna EZ DELA IDENTIFIKATU egiaztatzen
da. Arau-haustea behar bezala identifikatzeko ezinbestekoa da datu hau jakitea, elementu objektiboa dugu.
Gerora, arau-haustearen datatzat 2005eko apirilaren 7a jarri da eta ez da ageri zergatik. Baina salaketa orrian ez
dago data dokumentaturik.

Balizko arau

haustearen

datako

akatsak

BABESGABETASUNA eragin

dio herritarrari, eta

administrazioak dosier zigortzaileak izapidetzeko orduan bete beharreko segurtasun juridikoaren bermea dela eta,
herritarraren alde jokatu beharra du.

Zigortzeko ahalmena –zigor zuzenbide oro bezala– berme-erregimen zorrotz baten menpe dago gure
ordenamendu juridikoaren baitan eta bertan “in dubio pro reo” printzipioak agintzen du.

Horrenbestez,
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Ebazpena
Deuseztasun akatsa izateagatik XXXX dosier zigortzailea baliogabetzeko GOMENDIOA EGIN DIOGU
Gasteizko Udaleko OGASUN SAILARI.
Sailak ONARTU egin zuen gomendioa.

2.3.2.3 Ondare Erantzukizunaren Atala

a)

Idazki lagundua
•

Erorketa: Dendarabako aparkaleku sarreran (erreg. zk.: 683/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du bulego honetara. Duela urtebete baino gehiago Dendarabako parkineko sarreran izan
zuen erorketaren ondorioz hainbat eskari egin omen zituen, eta ondare-erantzukizunari buruzko prozedura
abiarazi, baina ez omen dator bat dagokion udal sailetik eman dioten erantzunarekin.

Azterketa
Idazki bat egiten lagundu diogu, udaletxean aurkezteko.

Ebazpena

IDAZKI LAGUNDUA.
•

Erorketa: zezen plaza berriko obrak (erreg. zk.: 757/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du gugana, eta zezen plaza berriko obretan izan zuen erorketaren lekuko bat
identifikatzeko laguntza eskatu digu, hartara ondarearen gaineko erreklamazioa egiteko.

Azterketa
Idazkia egiten lagundu diogu, udaletxean berriro aurkezteko.

Ebazpena

IDAZKI LAGUNDUA.
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b)

Herritarrak berak itxia
•

Erorketa: kalea egoera txarrean (erreg. zk.: 655/06)

Erreklamazioa
Erori egin zen emakume gasteiztar bat kalean, hura egoera txarrean zegoelako. Sindikoarekin
elkarrizketatzea eskatu zuen.

Azterketa
Ez zen hitzordura agertu.

Ebazpena
ITXI EGIN ZEN kasua.

c)

Ezestea
•

Istripua: ez da frogatu kausalitaterik (erreg. zk.: 711/06)

Erreklamazioa
Erantzukizun Ataletik bidali dioten erantzuna helarazi digu herritar batek. Ezetsi egin diote galtzada egoera
txarrean zegoela-eta bere ibilgailuak izandako kalteengatiko erantzukizun-eskabidea.

Azterketa
Kasua aztertu ondoren, jaso duen erantzuna arrazoizkoa dela erantzun diogu; izan ere, bere idazkian ez
zuen istripuaren eta galtzadaren egoeraren arteko erlazioa frogatzerik lortzen.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU kexa.
•

Erorikoa elurtea dela eta (erreg. zk.: 762/06)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek jakinarazi digu joan den urteko elurteen erruz erori ondoren ondare erreklamazioa
aurkeztu zuela Udalean eta hark ez duela tramiterako onartu.
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Azterketa
Erabiltzaileak elkarrizketan emandako datuak aztertu eta legez “ezinbesteko kasutzat” jotzen den
horietako bat dela jakinarazten diogu; izan ere, elurra ezin saihestukoa denez ezin zaio administrazioari egotzi.

Ebazpena
EZESTEA

d)

Errefusatzea
•

Iparralde gizarte etxean erori izana (erreg. zk.: 739/06)

Erreklamazioa
Vitoria-Gasteizko Iparralde gizarte etxeko igerilekuetan erori ondoren, ondarearen gaineko erreklamazioa
egiten laguntzeko eskatzera etorri zaigu herritar bat.
Azterketa

Herritarraren kexa balioetsi eta aurkeztutako agiriak aztertu ondoren, kasu hau gure eskumenetatik kanpo
geratzen dela uste dugu –Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 26. e) artikuluan finkatutakoaren
ildotik–, eta, horrenbestez, ezin dizugu eskatutakoa eman.

26. artikulua.…
e) Epaitegietan edo Justizia Auzitegietan dauden gaiak direnean.

Dosier horri dagokionez, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko aukera dago oraindik, eta,
hartara, epaileek aztertu ahal izango lukete; beraz, ezin dugu horretan esku hartu.

Ebazpena
Horrenbestez, EZ DUGU KEXA ONARTU.

•

Erori ondoren ondare gaineko erantzukizuna ukatzea (erreg. zk.: 746/06)

Erreklamazioa
Bide publikoaren egoera txarraren ondorioz erori zelarik, ondarearen gaineko erreklamazioan laguntzeko
eskatzera etorri zaigu herritar bat.
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Azterketa
Herritarraren kexa balioetsi eta aurkeztutako agiriak aztertu ondoren, kasu hau gure eskumenetatik kanpo
geratzen dela uste dugu –Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 26. e) artikuluan finkatutakoaren
ildotik–, eta, horrenbestez, ezin dizugu eskatutakoa eman.

26. artikulua.…
e) Epaitegietan edo Justizia Auzitegietan dauden gaiak direnean.

Dosier horri dagokionez, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko aukera dago oraindik, eta,
hartara, epaileek aztertu ahal izango lukete; beraz, ezin dugu horretan esku hartu.

Ebazpena
Horrenbestez, EZ DUGU KEXA ONARTU.

2.3.3

HIRIGINTZA SAILA
2.3.3.1 Zuzendaritza

a)

Bitarteko jarduera
•

Pilarreko gizarte etxeko irisgarritasun neurriak (erreg. zk.: 536/05)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du Pilarreko gizarte etxean ez dela betetzen irisgarritasunari buruzko araudia.

Azterketa
Gasteizko Udalari informazioa eskatu diogularik, ondoko txostena bidali digu. Hitzez hitz eman diogu
horren berri herritarrari, interesgarri gerta dakiokeelakoan:
“HESIRIK GABE elkarteak aurkeztutako idazkiak –otsailaren 27an idatzia– irisgarritasunarekin zerikusia duten
hainbat kontu jorratzen ditu, bai alderdi fisikoari dagokionez –mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonek
mugitzeko eta zerbitzuak baliatzeko dituzten zailtasunak–, bai zentzumenei dagokienez –itsuek eta ikusmen
arazoak dituztenek, baita gorrek eta entzumen arazoak dituztenek ere, iragarki tauletan, errotuluetan eta
bestetan eskaintzen den informazioa bereganatzeko dituzten zailtasunak.
Idazkiak zein esparru jorratzen duen azaldu ondoren, banan-banan erantzungo diegu ondoren testuan aipatzen
diren puntuei, bertan duten hurrenkerari eutsiz:
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1.- Larrialdi irteerak.
Larrialdi ateek baldintza bat betetzen ez dutela salatzen da idazkian: ez dutela behean barra bat, lurretik
20 cm-ra, arauek agintzen duten bezala.
Zentzu horretan esan beharra daukagu, hori dekretuan benetan horrela jasota badago ere, gaur egun ez
dagoela merkatuan horrelako larrialdi aterik eta, beraz, ezinezko surtatzen dela halakoak jartzea; izan, ez dago
gaur egun euskal autonomia erkidego osoan eraikin bakar bat ere halako zabaltze-mekanismorik duenik, ez
baitago halakorik merkatuan.

2.- Barruko ate kristaldunak
Bi kontu salatzen dira: batetik, ez dutela seinalatzen dituen bandarik; bestetik, berriz, ez dutela beheko
aldean babes-oholik.
Kristalak seinalatzen dituzten bandak dekretuan adierazten den moduan jarri behar dira, hau da, binilo
batzuk itsatsi behar dira –ongi nabarmentzeko moduko kolorekoak– lurretik 1,50 eta 0,90 metro artean.
Kristalezko paramentuaren beheko aldean babes-ohol bat jartzeak aurreko arauditik, hau da, Eusko
Jaurlaritzako Lurralde Politika eta Garraio Sailaren traba arkitektonikoak kentzeari buruzko 291/1983 dekretutik
hitzez hitz hartutako segurtasun alderdi bati erantzuten dio; izan ere, aulkien oin-euskarriek bertan talka eginda
kristala ez hausteko metalezko babes bat jartzera behartzen du dekretuak, halako gertakariek, bestela, kalte
egin bailiezaiekete gurpil aulkietan ibiltzen direnei. Uste dugu beira laminatuzko ateetan neurri hori sobera
dagoela; izan ere, ez dago kristala hautsi eta halako istripuren bat gertatzeko arriskurik, kristala ez baita askatu
eta atetik erortzen, baizik eta atzean duen binilozko lamina bati lotua geratzen.

3.- Eskailerak.
Dekretuak tranpal eta eskailera buruetan ere, “ahal den guztietan”, heldulekua jartzera behartzen duen
arren, askotan, bertara jotzen duten ateak daudelako, ezinezko gertatzen da hori egitea; izan ere, mesede
baino kalte gehiego egingo luke maiz heldulekua jartzeak, batez ere itsuen eta ikusmen arazoak dituztenen
kasuan, katigatu egin bailitezke bertan, igaroleku edo ateetatik gertu jarriz gero.

4.- Igogailuak.
Igogailuak identifikatu eta aurkitzeko jarritako piktograma 68/2000 dekretuaren IV. eranskinean ematen
diren jarraibideak aintzat harturik egin beharko da; beraz, goierliebe zerrenda bat eduki beharko du erdian,
baina ez da braillez osatu beharko, ez baitago piktogramari atxikitako testurik, erantsitako argazkian ikusten
denez.
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5.- Kabina.
Kabinaren barruko botoien kolore-kontrastea ez betetzearena zuzenean Eusko Jaurlaritzako Industria
Sailari dagokion kontua da, bera baita igogailu mekanismoak homologatu eta ontzat ematen dituena eta, jakina,
aintzat hartu beharko bailuke Irisgarritasuna Sustatzeko Legea instalatutako tresne mekanikoari oniritzia
ematerakoan.
6.- Komuna, aldagela eta dutxetako txorrotak.
Egokitutako aldageletako txorrotek, baita egokitutako komunetakoek ere, mando bakarrekoak izan behar
dute, eta, aukeran, palanka luzekoak, proiektuaren oroit-idazkian ageri denez, eta ez badira halakoak jarri,
aldatu egin beharko dira, eta ezaugarri horiek betetzen dituztenak jarri.
7.- Altzariak
Leundu egin beharko dira izkinak, inor bertan katiga ez dadin, eta ertz zorrotzak baztertu.
8.- Erakusmahai eta leihatilatik.
68/2000 dekretuaren III. eranskineko 8.2. artikuluan adierazten diren ezaugarriak dituen berariazko leku
bat izan beharko da leihatila eta erakusmahaietan, gurpil aulkia erabiltzen dutenei gainerako erabiltzaileei
bezalaxe erantzun ahal izateko, proiektuaren oroit-idazkian ageri denaren ildotik, eta tarte horiek jarri ez badira,
egin egin beharko da.
9.- Erabilitako seinale eta errotuluen diseinuari, jartzeko moduari eta kolore-kontrasteari dagokienez, IV.
eranskina ez bete izana.
Horri dagokionez, eta atzemandako akatsen deskargu gisa, esan beharra daukagu komunikazio sistemen
irisgarritasunari buruzko IV. eranskineko jarraibideak betetzearena oso kontu korapilatsua dela; izan ere, hain
da teknikoa eranskin hori, ONCE fundazioak egina, non gehienbat iradokizun eta gomendio sorta bat baita
bertan ematen dena –eta ez dira, gainerako eranskinetan jasotzen direnek bezala, ezinbestean eta nahitaez
bete beharrekoak–. Hain da konplexua eraikin bat komunikazio irisgarritasunaren irizpideak aintzat harturik
seinaleztatzea, non eranskinean bertan ONCEren esku uzten baita produktuak eta enpresak homologatzea,
eta, hartara, ziurtagiria duten enpresei agintzen zaizkien seinaleztatze lanak dekretuko jarraibideak aintzat
harturik egiteko nahikoa gaitasun badutela aitortzea.
Zentzu horretan, errotulazioaz arduratu den Rótulos Regui, SL enpresak badu ONCEk emandako
homologazio ziurtagiri hori, zeinek bermatzen baitu beraren produktuak egokiak direla eta bat datozela 68/2000
dekretuaren IV. eranskinaren ondoriozko irisgarritasun parametroekin, eta, beraz, ez luke arazorik izan behar
seinaleztapenaren kalitateari dagokionez. Nolanahi ere, dirudien bezala, IV. eranskineko jarraibide horiek,
nabarmenki, ez direla bete atzemanez gero, ONCEko teknikari batek erabaki beharko luke, irizpide eta
ezagutza hobea izaki, zenbateraino ez den bete beharrekoa bete, halakorik gertatu bada, eta berak proposatu
beharko lituzke atzemandako akatsen konponbideak.”
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Ebazpena
Kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan dela esan
liteke. Nolanahi ere, txosten horretan aurreikusten diren aldakuntzak eta hobekuntzak gauzatzen diren ala ez
erne egoteko konpromisoa hartzen dugu gure gain. Horixe izan da gure BITARTEKO JARDUERA.
•

“El Batan” zainpeko apartamentuak (erreg.zk.: 710/06, 733/06, 741/06)

Erreklamazioa
“El Batan” zainpeko apartamentuak eraikitzean araudia ez dela bete salatu dute hainbat herritarrek.

Azterketa
Hainbat bide jorratu ondoren, Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuak txostena igorri zigun 2006ko
azaroaren 8an. Hirigintza baimen egokirik ez izateagatik, lan horietako batzuk geldiarazi egin direla jakinarazten da
txostenean.
Hala jakinarazi diegu herritarrei.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA
•

Kalea oinezkoentzako bihurtzeko lanak eta marmolezko plaka haustea (erreg. zk.: 772/07)

Erreklamazioa
Bastiturri kalean marmolezko plaka bat hautsita dagoela adierazi digu herritar batek.

Azterketa
Informazioa eskatu diogu Udalari eta honek erantzundakoa herritarrari helarazi diogu, interesgarri izango
zaiolakoan:
“1.- Ez ginen gertakari horren jakitun. Sindikoaren idazkia jaso ondoren kale horretara joan gara eta plaka
bat hautsita dagoela ikusi dugu.
2.- Ez dakigu kale hori urbanizatzeko lanek eragin duten plaka haustea, ezta zergatik dagoen konpondu
gabe ere. Edonola ere kontratistari dagokio lan hori; istripu mota hori barne hartzen duen asegurua du.
Kontratistarekin harremanetan jarri gara eta konponketa egiteko arazorik ez dutela adierazi digute, hala
ere, ez dakite plaka hori obren ondorioz apurtu ote den."
Edonola ere, berriz ere lanak egiten ari den enpresarengana jotzeko adierazi diogu, udalak plaka
konpontzeko egin dion eskariaren aldeko jarrera azaltzeko.
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Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA
•

Herrandarren kaleko dantzalekua. Zabaltze lizentzia (erreg. zk.: 796/07)

Erreklamazioa
Herrandarren kaleko 88.eko aretoaren jabeek dantzalekua jarri nahi dute bertan, baina proiektuak legeak
ezarritako neurri guztiak betetzen baditu ere, Hirigintza Sailak irekitzeko baimenik ematen ez dielako kexu dira.

Azterketa
Hirigintza Sailekoekin harremanetan jarrita hala adierazi digute: “lizentziak emandakotzat joko dira, jabetza
eskubidea salbu, hirugarrenen kaltetan izan gabe”

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA. Hala jakinarazi diegu herritarrei.

b)

Ezestea
•

Babes ofizialeko etxebizitzak eta zozketa-araudia aldatzea (erreg. zk.: 659/06)

Erreklamazioa
Babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren inguruko kexa aurkeztu digu herritar batek.

Azterketa
Erabiltzaileak emandako datuak aintzat hartu ditugu, eta udaleko etxebizitza arduradunarengana jo. Gaia
gure eskumenetatik harago doala jakinarazi diogu interesdunari, babes ofizialeko etxebizitzei dagozkien
zuzemenak egiteko orduan udalaren zeregin bakarra zozketetan parte hartu nahi dutenen datuak biltzea baita, eta
prozesuko gainerako kudeatze lanak Eusko Jaurlaritzari baitagozkio –Etxebideren bitartez.

Horrenbestez, gai horren inguruko desadostasuna aurkeztera Arartekoarengana jo dezakeela esan diogu,
erakunde horrek eman dezan bidezko den ebazpena, herritarrek Euskadiko Autonomia Erkidegoko erakunde
publikoen aurrean egiten dituzten erreklamazioei erantzuteko ardura duen erakundea bera izaki.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU kexa.
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•

Erdialdeko lokal bateko jarduera (erreg. zk.: 599/05)

Erreklamazioa
Ramon Ortiz de Zarate kalean duen pabilioi baten erabilerak alda zitezela eskatu zuen herritar batek.

Azterketa
Kasu horren inguruko informazioa eskatu genion Ingurumen Sailari.

Ebazpena
Dosierra zabalik zegoen aurreko oroitidazkia bukateko orduan, txostena aztertu zain.
Oroitidazki honetan hauxe adierazten dugu:

“Delako pabilioia, erabileren bateragarritasun erregimenari dagokionez, II. kategorian eta 1. egoeran
sartzen da; beraz, Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorrrean horri dagokionez finkatutako
baldintzak betetzen dituzten erabilera bateragarriak bakarrik baimentzen dira. Interesgarria litzateke
aldameneko beste lokal bat erostea, beste jarduera batzuetarako eskatzen diren neurrietara iritsi ahal izateko.

Bidenabar, jakizu Ondasun Higiezinen gaineko Zerga zuzeneko zerga erreal eta objektiboa dela, ondasun
higiezin guztiei dagokiena, eta ondorio fiskalei dagokienez mugatutako jabetza duten hiri ondasunei eragiten
diela. Zerga hori arautzen duen ordenantza fiskalak ez du salbuespenik jasotzen, jarduerarik bideratu ezin den
zurearen gisako lokalei dagokienez. Damurik ezin dizugu beste erantzunik eman, zergen alorreko legediak
mugak jartzen baitizkio udalaren jarduerari gai horretan.”

Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU aurkeztutako kexa.

•

Nieves Cano kaleko 19.ean ibilgailuak aparkatzea eta jolastokia kentzea (erreg. zk.: 646/06)

Erreklamazioa

Herritar batek adierazi zigun Nieves Cano kaleko barnealdeko patioetan automobilak espaloiaren gainean
aparkatuta egoten direla eta hori dela-eta ingurua hondatzen ari dela, eta gainera haurrentzako jolastokia kendu
egin zutela eta zabuak ez dituztela berriro jarri.

Udaltzaingoak salaketak jartzerakoan zorrotzago jokatzeko eta zabu berriak jartzeko eskatu zuen.
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Azterketa
Aurreko oroitidazkia bukatzeko orduan, ikuskatze txostena egitekotan geratu ginen. Oroitidazki honetan,
hainbat gestio egin ondoren, hauxe adierazten diogu erabiltzaileari:

Lehenik eta behin esan beharra daukagu inguru hori ikuskatu dugularik autoak egoki aparkatuta zeudela
ikusi dugula, eta ez zutela galarazten inolaz ere beste ibilgailu batzuk edo oinezkoak bertatik igarotzea. Nolanahi
ere, ibilgailuek zirkulazioa modu nabarmenean oztopatzen dutenean bakarrik esku har dezake Udaltzaingoak
horrelakoetan, interesdunek abisu ematen dielarik.

Bestalde, zure salaketaren inguruko kontsulta egin ondoren, Gasteizko Udaleko Bide Publikoen
Zerbitzuaren 2003ko abuztuaren leheneko txosten batek hauxe dioela jakin dugu: “Nieves Cano kaleko 19.
atariaren parean dauden lurrak ez dira udalaren jabetzakoak”. Txosten horretan bertan adierazten da ezen,
Gasteizko Udalak Vital Kutxako langileekin hitz egin zuelarik, etxebizitza horiek garai bateko Probintzi Kutxak eraiki
zituela egiaztatu zela, eta une hartan horien barruko patioen lagapena izan zela, baina patioetako baten jabetza eta
beste baten parte batena bakarrik lagatu zirela, baina ez 19. atariari dagokionarena, antza lege-arrazoiren bat izaki
horretarako. Beraz, edo patio horiek Vital Kutxarenak dira gaur egun, edo auzokoenak dira, baina inolaz ere ez
udalarenak, eta, horrenbestez, printzipioz ez dago horiek onik zaintzera bahartuta.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DITUGU aurkeztutako kexak.

•

Atarira sartzeko arranpa jartzea (erreg. zk.: 749/06)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek bere etxeko atarian aldi baterako ezinduentzako arranpa bat jartzea eskatzen digu;
horretarako bide publikoa hartuko luke.

Azterketa
Erabiltzaileak emandako datuak aztertu genituen eta Bide Publikoen Udal Zerbitzuko arduradunekin bildu
ginen. Haiek adierazi zigutenez, atarian sartzeko metalezko arranpa bat jartzea, bide publikoa hartuz, aldi baterako
izanda ere, atari barruan gainerako irisgarritasun arazoak gaindituta (alegia, atariko eskailerak eta
arkitektura oztopoak kenduta) egonez gero baino ez litzateke posible eta beti ere salbuespen gisa, beste
aukerarik izan ezean. Kontsultatutako teknikarien arabera, kasu honetan arranpa atariaren barruan jar daiteke,
etxejabeen elkarteko gainerako kideak aurka egon arren, eta lan hori egin ondoren udal zerbitzu horrek atariaren
sarrerako maila igotzeko arranpa jartzerik dagoen aztertuko luke.
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Ebazpena
EZESTEA.
•

Prezio finkoko txalet bioklimatikoen azken prezioa aldatzea (erreg. zk.: 708/06)

(Ezestea eta

Gogorarazpena)

Erreklamazioa
“Ibaiondo" 8B sektoreko EUH-1 lursaileko 24 etxebizitza klimatikoetako baten behin-behineko adjudikazioa
egokitu zitzaion herritar batek kexa aurkeztu zuen bulego honetan, eta esku hartzeko eskatu; gertaera hauekin ez
zegoela ados adierazi zigun:

Lursaila besterentzeko deialdian adierazten zenez, etxebizitzen azken prezioak babes ofizialeko
etxebizitzen araudian ezarritako gehiengoa gehi % 75 izan behar zuen, etxebizitza horien kostu handiagoa eta
ingurumenaren arloko ezaugarriak kontuan hartuta. Lana Construcciones Opacua enpresari esleitu ondoren,
etxebizitzen azken prezioari beste 54.000 € gehitzea adostu zuen Udalak eraikuntza enpresarekin; hori ez dator bat
lehiaketako oinarrizko baldintzekin, eta etxebizitzen adjudikaziodunei ordainarazten die lehiaketara aurkeztu zen
beste enpresak (SARKIS) egin zuen eskaintzaren aldean (60.000 €) Opacuak gehitu duena (1.770.614,66€).

Etxebizitzen azken prezioari (1,75eko koefizientea aplikatuz ezarria) 54.000 euro gehitzeko Udalak hartu
zuen erabakia baliogabetzeko ESKATZEN DU, uste baitu etxebizitzen azken prezioa zehazten zuen baldintzaagiriaren baldintzen kontrakoa dela, ez duela eraginkortasun juridikorik, eta azken esleipendunei kalte handia
egiten diela, eraikuntza enpresak lursailarengatik eskaini duen gainprezioa ordainarazten dielako.

Azterketa
Interesdunak eskaturik eta premia zela eta, ahozko kontsulta egin genuen gai horren gainean; dena dela,
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiak aurreikusitakoa betetzeko, idatziz ere erantzuten dugu honen
bidez.
Eusko Legebiltzarrak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea onetsi arte, udal
etxebizitza tasatuaren figura ez zen legean lantzen, hots, ez zegoen eskubideak eta betebeharrak bermatzen zuen
maila horretako araurik, eta udalen ekimenaren baitan geratu ohi da horrelakoak eraikitzea.
Aurkeztutako auzian bi harreman juridiko bereiz gertatzen dira.
Batetik, lur urbanizagarriko lursail batzuen salerosketari dagokion harreman juridikoa, Udalaren eta
tasatutzat jotako 24 etxebizitza egiteko lehiaketara aurkeztu ziren eraikuntza enpresen artekoa; harreman horretan
garai hartan kontratazio organoa Udalbatza bera zen. Bestetik, etxebizitza horien erabiltzaileekiko salerosketa
harremana.
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Ibaiondoko 8B sektoreko etxebizitza tasatuen salmenta arautzen duen harreman juridikoa eraikuntza
enpresa adjudikaziodunen eta haiek erosi dituzten erabiltzaileen artekoa da, eta horren helburua, prezioa eta
baldintzak Hiri Berrikuntzarako Eragintegiak argitaratuko iragarki publikoan nahiz eskatzaileen erregistroan izen
emateko eskabidean zehazten dira; azken horretan, onartzeko baldintzen laburpenean, etxebizitzen gutxi
gorabeherako prezioak zehazten ziren, eta eskatzaileek hori onartu zuten.
Prezio horiek baliogabetu eta lursailak esleitzeko eta etxebizitza klimatiko deritzenak eraikitzeko baldintzaagiria interpretatu eta ezartzerakoan irregulartasunik gertatu ote zen aztertzeko, aldez aurretik hirugarrenen
eskubideetan eragina duten zenbait administrazio egintza –horietako batzuk onartuak eta irmoak– baliogabetu
beharko lirateke, eta horrek eskumena duten egileek deuseztatzea eskatuko luke, edo bestela administrazio
egintza horiek KALTEGARRITZAT JOTZEA eta baliogabetzeak zein ondorio izatea nahi den argi zehaztea, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea aldatzen duen
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 103. artikuluko 1. eta 5. paragrafoetan ezarritakoaren ildotik.
103. artikulua.- Egintza deuseztagarriak kaltegarritzat jotzea.
1. Interesdunen aldeko egintzak izanda, lege honen 63. artikuluaren arabera deuseztagarri diren egintzak
badira,

egintzok

interes

publikorako

kaltegarritzat

jo

ditzakete

herri-administrazioek,

gero

administrazioarekiko auzien jurisdikzioan egintza horien aurka egiteko.
5. Egintza tokiko administrazioko erakundeena bada, korporazioko batzak joko du kaltegarritzat edo,
horrelakorik ez badago, erakunde horretako kide anitzeko organo gorenak.
Ebazpena
Hori guztia aintzat harturik, eskatzailearen eskaera ezetsi beharra dugu, etxebizitza klimatiko deritzenen
salerosketari dagokion harreman juridikoaren barruan –zeinetatik baitatozkio erosle eskubideak eta betebeharrak–
bete egin baitira iragarki publikoan eskainitako eta berarekin hitzartutako baldintzak.
Horrek ez ditu ukitzen Udalbatzari kontratazio-organo gisa eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 103.
artikuluko 1. eta 5. paragrafoetan aurreikusitako egintza bat KALTEGARRITZAT jotzeko organo eskudun gisa
dagozkion ahalmenak.
Hori da gure ebazpena, begirune osoz egina, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik
eta bertan aurreikusitako eraginarekin.

708/07 Erreg. Zkiaren luzapena Txosten Berezietan
•

Arrandegi baterako obra-baimena (erreg.zk.: 740/06)

Erreklamazioa
Gasteiz hiribideko 91. atariko beheko aretoetan obrak egiteko baimena eman izanagatik ezadostasuna
adierazi du etxe horretako jabeen elkarteak.
Hauen ustez, egindako lan horietan jarritako apaingarri metaliko batek erabilera publikoko espazio
pribatuari dagokion zati bat hartzen du, pasabide partikularrari dagozkion 10 cm. hain zuzen ere.
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Azterketa

Bide Publikoen Zerbitzuko arduradunekin bildu ginen eta haiek emandako informazioaren berri eman
genien herritarrei: obra hori espazio pribatuan egin da (nahiz eta erabilera publikokoa izan) eta ondorioz, Udalak
obra baimenak ematen ditu, hirugarrenen kalteak gorabehera.
Baimendutako obrak hirigintza arloko legeen baitan jarduteko baimen administratiboa dira obra lizentziak;
ez dute berez titulua osatzen eta ez dute titulu zibilak aldatzeko gaitasunik. Udalaren lizentzia duen obra horri
ezin zaio eskatu obra eskatzaileari dagozkion orden zibileko titulu erreal edo kontratupekoen azterketarik.
Beraz, aztertzen ari garen kasu honetan, Udalak ezin du orain bere ekintzen aurka jo, baina elementu
komun horien jabeen elkarteak (fatxada eta pasabide partikularren jabeak) lan horiekin bere eskubideak
errespetatu ez direla uste badu, bide judiziala erabil dezake bere defentsan (interdiktua edo beste), ekintza zibil
horren gorabeherak berez lizentziaren akats administratiboak ez badira ere.
Ebazpena
EZESTEA

c)

Errefusatzea/Ez onartzea
•

Alokairu sozialeko etxebizitza eta irregulartasunak (erreg. zk.: 652/06)

Erreklamazioa
Udalak etxe agentzia baten bidez emandako alokairu sozialeko etxebizitza batean bizi dela dio herritar
batek, eta azkenaldian etengabe bizilagunen zaratak eta eragozpenak jasaten dituela. Sortzen zaizkion
irregulartasunak zeini erreklamatu diezazkiokeen jakin nahi du.

Azterketa
Hiri Berrikuntzarako Eragintegiari informazioa eskatu diogu.

Ebazpena
Aurreko oroitidazkia bukatzeko orduan dosierra zabalik zegoen artean, ebatzi gabe. Oroitidazki honetan
hauxe adierazten diogu:

“Zure kasua aztertu eta Udaleko Etxebizitza Bulegoari informazioa eskatu diogularik, hauxe jakinarazi
beharrean gaude: era horretako alokairu soziala eskuratzeko aukera izango duten pertsonek finkatuta dauden
betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzeaz bakarrik arduratzen da udala. Horregatik, berak eman zituen esleitu
zitzaion alokairu sozialeko etxebizitza horren zozketan parte hartuko zutenen datuak.
xxxxx etxe agentzia da etxebizitza horren jabea, era harengana jo beharko duzu eraikinean
irregulartasunik sumatzen baduzu. Etxe agentzia horren kudeaketa kontrolatu eta etxebizitzen alokairu kontratuak,
errenta eta beste ontzat emateko ardura, berriz, Eusko Jaurlaritzarena da.
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Laburbilduz, Udaleko Etxebizitza Bulegoa etxebizitza sozialen zozketetan parte hartuko dutenen datuen
emaile hutsa da, eta betebeharrak betetzen direla bermatzen du.

Beraz, azaldu diguzun kasua udal eskumenetatik kanpo dagoela uste dugu eta, beraz, Sindikoaren
eskumenetatik kanpo, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 26. d) artikuluan finkatutakoaren
ildotik. Izatekotan, Eusko Jaurlaritzara (Etxebide) edo Lizarraga etxe agentziara bertara jo beharko zenuke.

Damurik ezin dizugu beste erantzunik eman, mugak jartzen baitizkio lege zibilak udalari gai horretan, eta
ezin zaio besterik egin dezala eskatu.”

Horrenbestez, ERREFUSATU EGIN DUGU kexa.

d)

Herritarrak berak itxia
•

Zezen plazako etxebizitza (erreg. zk.: 647/06)

Erreklamazioa
Zezen plazaren inguruko etxejabe elkarteak ordezkatzen dituen herritar batek jo du bulego honetara, eta
beren ondoeza adierazi digu, inguru horretan aurki eraikitzekotan diren etxebizitza-blokea dela eta; zehazki, tarte
txikia izango delako egungo etxebizitzetatik etxebizitza berrietara, eta, gainera, garaiera handia izango dutelako
horiek, eta egungo egoiliarrei kalte egingo.
Erreklamazio egilearen ustez, eraikin horrek ez du errespetatzen HIRI ANTOLAKUNTZARAKO
PLANGINTZA OROKORRA, eta eraikuntza bere baitan jasotzen duen 3. BBPBk ezin du horren kontra joan.

Azterketa
Erabiltzailearekin elkarrizketatu ondoren, gaia aztertzeari ekin genion.

Ebazpena
Gaia ebatzi gabe geratu zen aurreko oroitidazkia egin genuenean. Denbora bat igaro ondoren
interesdunak kasua IXTEA erabaki zuen, bide judizialetik jotzeko asmoa izaki, eta beraz gure eskumenetik kanpo
geratuko baitzen.

e)

Ofiziozko gomendioa
•

Kontsumitzaileak babestea, babes ofizialeko etxebizitzen sustatzailearekiko harremanetan (erreg. zk.:
15/06)
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Erreklamazioa
1.- Gaiaren aurkezpena
Babes ofizialeko etxebizitzetan balizko eraikuntzako akatsen inguruan garrantzi gehiago eta gutxiago
duten eta kontuan hartzeko modukoak diren kexak heldu dira Sindiko-Herritarren Defendatzailearen Bulegora
azken urteetan, eta kasu guztietan behar bezalako erreklamazioa egiteko zailtasunak agerian daude. Kasuetako
batzuetan eraikuntza akats larriak aipatzen dira; baina kontsumitzaileak sustatzaile-eraikitzailearen aurka egiteko
dituen baliabideak luze eta garestiak dira, bestelako aurreikuspenik egon ezean, izan ere, Kode Zibilera,
eraikitzailearen hamar urteko erantzukizun aldira eta ohiko epaitegien jurisdikziora jotzea beste aukerarik ez
baitago.
Askotan, babes ofizialeko etxebizitzen esleipendunak, bere egoera ekonomikoa dela eta, ezin du doako
laguntza juridikoa izan, baina, aldi berean ezin du epaitegietan bideratutako auzia aurrera eraman.
2.- Lotutako legeria
Espainiako Konstituzioaren 51. artikuluan kontsumitzaile zein erabiltzaileen segurtasuna, osasuna eta
legezko interesak babesteko eraginkorrak diren prozedurak antolatu ditzaten eskatzen zaie botere publikoei.
Hirian Giza Eskubideak Babesteko Gutunaren XVI. artikuluak honela dio: 1.- Herritar guztiek dute
etxebizitza duin, seguru eta osasungarria izateko eskubidea.
Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsarako lege orokorraren 31. artikuluak judizioz kanpoko arbitraje
sistemaren sorrera xedatzen du, hain zuzen, kontsumitzaile zein erabiltzaileek kontsumo legeek aitortzen dizkieten
eskubideak, modu erraz, azkar eta ekonomikoz, defenda ditzaten.
Arbitrajeari buruzko abenduaren 23ko 60/2003 Legeak xedapen gehigarri bakarrean dioenaren arabera
lege hori, 26/1984 Legeak xedatzen duen arbitrajearen ondoren aplikatuko da.
Maiatzaren 3ko 636/1993 Errege Dekretuak Kontsumoko Arbitraje Sistema arautzen du.
Martxoaren 8ko 120/1994 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoko Kontsumoko Arbitraje Batzordearen
atxikipena eta laguntzeko zerbitzu administratiboa sortzea xedatzen du.
Azaroaren 5eko Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko 38/1999 Legearekin bat honakoa da sustatzailea:
“edozein pertsona fisiko edo juridikoa, publiko edo pribatua, bakarka zein taldetan aritua, bere edo beste
baten baliabideekin eraikuntza lanak erabaki, bultzatu, programatu edo finantzatzen dituena, berarentzat
edo ondoren, hirugarrenei, edozein dela titulua, besterentzeko, emateko edo lagatzeko”
Gaur egun, onartua dago Zigor Kodeak 1.591 artikuluan ezartzen duen hamar urteko erantzukizuna
sustatzaileari ere eskatu ahal zaiola; eskaeraren indarraldi eraginkortasuna jurisprudentziaren bidez lortu da, berak
adierazi baitu “sustatzailea kontratistaren parekoa dela Zigor Kodearen 1.591 artikuluak xedatzen duen hamar
urteko erantzukizunari dagokionez, eta horrela da egindako lanaren onuradun nagusia aipatu sustatzailea delako,
eta berez du erantzukizuna kontratista eta lanean parte hartzen duten teknikoekiko, gutxienez, “in eligendo”, ez
bada “in vigilando (Auzitegi Gorenaren 1990ko urriaren 8ko, 1992ko ekainaren 8ko eta 1998ko abenduaren 30eko
epaiak. Antzera zioen 1987ko ekainaren 29ko epaiak) ” .
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Kontsumitzailearentzat lehen erantzule eta nagusia sustatzaile-saltzailea da, hala ere, horrek
eraikuntzaren bestelako eragileen aurka egin dezake legearekin bat, besteak beste, proiektugilearen,
eraikitzailearen, lanaren zuzendariaren, lana gauzatzearen zuzendariaren, eraikuntzaren kalitatea kontrolatu duen
erakunde eta kontrol laborategien edo produktu hornitzaileen kontra.
3.- Kontsumoko Arbitraje Sistema

9

Udalak Kontsumoko Institutu Nazionalarekin eta Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritzarekin batera
hitzarmena izenpetu zuen 1994ko ekainaren 16an, horrekin bat Gasteizko Kontsumoko Arbitraje Batzordea
martxan jartzeko konpromisoa hartu zuen udalak, baita Kontsumoko Arbitraje Sistemaren zabalkundea herritarren,
enpresen eta inplikatuak dauden eragile ekonomikoen artean sustatzekoa ere.
Udalaren Aholkularitza Juridikoaren oroit-idazkietan mota horretako zerbitzuak erabiltzaileentzat duen
erabilgarritasuna azpimarratu da, dena den, aztertu den kasu kopurua jaitsi dela antzeman da, baita zerbitzuaren
berri duten herritarren kopurua ere. Honela dio, adibidez: "...deskribatu diren sistemaren abantailak direla eta,
herritarrentzat kontsumitzaile diren aldetik, egoki ikusten dugu udal zerbitzu publiko garrantzitsu hori zabaltzeko,
sustatzeko, diruz hornitzeko eta duintzeko hartzen diren neurriak areagotzea.” 10
Benetan dira asko Arbitraje Sistemaren abantailak. Kontsumoaren protagonista bien –enpresaburuak eta
kontsumitzaileak– artean suerta daitezkeen gatazkak Justiziako Epaitegi arruntetara jo gabe era erraz eta
orekatuan konpontzea ahalbidetzen duen prozedura da, honako ezaugarriak dituena:
BORONDATEZKOA IZATEA. Alderdiek haien borondatez egiten dute bat Arbitraje Sistemarekin haren
ebazpenei lotuak gelditzeko.
DOAN IZATEA. Prozedura doakoa da alderdientzat.
AZKARRA IZATEA. Arbitrajeko laudoa lau hilabete pasa baino lehen eman beharko da arbitraje taldea
eratu denetik.
ERAGINKORRA ETA IRMOA IZATEA. Aztergai den arazoa laudo bidez ebazten da bide judizial arruntera
jo beharrik gabe, eta izaera loteslea du alderdientzat.
ALDERDIAK BERDINAK IZATEA Agerian gelditzen da bai Arbitraje taldeen eraketan, bai arbitrajeprozeduran zeinak entzunaldi, kontraesan eta berdintasun printzipioak bete beharko baititu.
Arbitraje taldea hiru arbitrok osatuko dute honela banatuak:
Kontsumitzaileen ordezkari den arbitroa.
Inplikatutako espresa sektorearen ordezkari den arbitroa.

9

http://www.consumo-inc.es/home/home.htm
Cfr AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN 2004KO OROITIDAZKIA. 21. or. Ibidem 2003 eta 2002ko oroitidazkia.

10
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Arbitraje elkargoaren lehendakari bat, administrazioak izendatua, hain zuzen, Kontsumoko Arbitraje
Batzordea bere eraginpean duen administrazioa.
Arbitraje araudiaren arabera, prozedurak, gehienez, lau hilabete iraun dezake.
Auzigai denaren muntari dagokionez ez dago mugarik.

4.- Udalaren lurrean babes ofizialeko etxebizitzen sustapenerako esleipendunak hautatzeko lehiaketan
aurreikusitako arbitrajerako konpromisoa.

Arbitraje sistema kontratu bidezko edo atxikitzeko sistema da, beraz, sustatzaile-eraikitzaileak horretara
lotu daitezen, gure ustez, kontratu hori lurraldean egiten diren babes ofizialeko etxebizitzen esleipenetarako
lehiaketetara aurkeztu ahal izateko baldintza partikular gisa sartzea baliabide egokia da.
Esleipendunei, sustatzaileei eta udalaren eskumenekoak diren babes ofizialeko etxebizitzen eraikitzaileei
eskatzen zaien betebehar hori babes ofizialeko etxebizitzetako erabiltzaileen babesaren bermea sendotzen duela
uste dugu, gainera sistema horren bidez, kontsumitzaileek beraiek babes ofizialeko etxebizitzei eskatzen zaizkien
kalitate estandarren kontrolean lagunduko dute, batzuetan ezinezko egiten baitzaio administrazioari berari egitea.
Printzipioz kontsumoko arbitraje sistema enpresa baten jarduera eta zerbitzu guztietarako dago
aurreikusia, baina ez dago inolako eragozpen legalik jarduera mota zehatzarekin ere garatu ahal izateko. Kasu
honetan lehiaketaren baldintzen bidez ezarritako baldintza izanik honelako edo antzekoen arabera formulatu ahal
da:

GASTEIZKO

KONTSUMOKO

ARBITRAJE

BATZORDEAREN

BIDEZKO

ARBITRAJERAKO

KONPROMISOA
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ENPRESA SUSTATZAILE ETA/EDO ERAIKITZAILEAREN DATUAK:
IZENA:
HELBIDEA:

PK:

HERRIA:
IFZ/IFK:

PROBINTZIA:
TEL.:

FAXA:

JARDUERA:
LEGEZKO ORDEZKARIA:
ORDEZKARI ARI DENA:

ADIERAZTEN DU:
1.- Honako agiri hau izenpetzearekin bat, KONTSUMOKO ARBITRAJE SISTEMARI atxikitzen zaio Gasteizko
Kontsumoko Arbitraje Batzordearen bidez, eta 636/1993 Errege Dekretuaren 6. artikuluan xedatutako eskaintza
publikoa egiten du Kontsumoko Arbitrajearen menpe jartzearen inguruan; Gasteizko udalerrian, babes ofizialeko
etxebizitza/etxebizitza tasatu/zainpeko apartamentuen sustapen zein salmentarekin zerikusia duten eta horien
kontsumitzaile eta erabiltzaileekin etorkizunean izan ditzaketen gatazkak konpontzeko da hori.
2.- Eskaintza honen lur eremua honakoa da:
Udalarena, Gasteizko udalerriari dagokiona, hain zuzen.
3.- Kontsumoko Arbitraje Sistemaren arauak, maiatzaren 3ko 636/1993 Errege Dekretuan bildu direnak, ezagutzen
ditu eta noizbait eman daitekeen laudoa betetzeko konpromisoa hartzen du.
4.- Konpromiso hori mugatua da, hain zuzen, Gasteizko Udalak edo haren baltzu publikoek esleitutako lurrean
sustatu diren babes ofizialeko etxebizitza/etxebizitza tasatu/zainpeko apartamentuetara mugatzen da, eta
esleipenerako baldintza “sine qua non" da.
5.- Konpromisoaren kopia Gasteizko Kontsumoko Arbitraje Batzordeari eman zaio.
6.- Dagozkion salerosketa kontratuetan adieraziko da arbitrajerako konpromiso hau badagoela eta zeren arabera
egingo den.
7.-Arbitrajerako konpromiso honen iraupena eraikuntzaren ondoriozko hamar urteko erantzukizunak dirauen
bitartekoa izango da.
................ ……(e)ko …………aren………………(e)(a)n
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Izp.:
5.- Ondorioak
Adierazitakoarekin bat, udalari gomendatzen diogu babes ofizialeko etxebizitzetarako zein interes
sozialeko besteetarako (zainpeko apartamentuak, etxebizitza tasatuak...) lur publikoa esleitzeko lehiaketa
publikoetan parte hartu ahal izateko, arbitrajerako konpromisoa publikoki egin dadila baldintza gisa ezartzea;
Gasteizko Arbitraje Batzordea arduratuko da arbitrajeaz, Kontsumoko Arbitraje Sisteman aurreikusitako baldintzen
arabera, “ut supra” proposatu den klausularekin edo antzeko batekin bat.
Sustatzaile gisa jarduten duten erabiltzaileen kooperatiba sozietateei dagokienez, antzeko arbitrajerako
konpromisoen babesa izan beharko dute eraikitzaileen aurrean.
Partez onartu zen gomendioa.

•

Handizkako merkatua (erreg. zk.: 18/06 eta 706/06) (Eragiten dien beste sail batzuk: Ingurumena,
Udaltzaingoa...)

Erreklamazioa
Sindikoaren bulegoan ireki den dosier zaharrenetariko baten jarraipena da oraingoan aztergai den arazoa,
izan ere, gai horren inguruan egindako lehenengo gomendiotik hiru urte baino gehiago pasa baitira, jada.
Lehen kexa auzokide batek bidali zuen eta Oto hiribideko 70.ean dagoen Handizkako Merkatuko
ingurunean zegoen zikinkeria zein utzikeriaz kexu zen. Momentu honetan, Azukreola kaleko (Oto hiribidea
mugakide baitu) hamar bat auzokidek erne jarrarazi digute eta Gasteizko alde hori baldintza ezin txarragoetan
dagoela ohartarazi.
Azterketa
Arazoa eragiten zituen udal sailei jakinarazi zitzaien, 2003ko apirilean, Gasteizko Udalaren handizkako
merkatuko (fruta, barazki eta arrainarena) ingurune hesitu eta apurtuan mota guztietako hondakin solidoak zeudela
eta higiene zein osasun baldintzei dagokienez kalitate gutxiko itxura zuela, are gehiago elikagaiak manipulatzen
diren tokia izanik. Hori egiaztatzen zuten txostenak ere aurkeztu genituen.
Harez geroztik, alde horretako auzokideek, merkatariek eta langileek bizi duten segurtasun gabezia ere
salatu dugu, merkatuaren ondoan dagoen eraikinean bizi diren familietako batzuen jokaera gizalegegabea dela eta.

Sei errekerimendu egin dizkiegu udal sailei gertakariek eragiten zituen auzokide hark kexa jarri zuenetik.
Denbora honetan egoera, jada, alarma bihurtu da gizartean eta udalbatzak berak “kezkatzeko” modukoa dela esan
du.
2005eko azaroan, eta osasun zein aldeko segurtasun egoerek okerrera egin zutenez, eragindako
sailetako arduradunek konpromisoa hartu zuten hobetzeko jarduerak burutzeko, besteak beste, merkatuaren
ondoko etxean bizi diren familiekiko neurri sozialak zein lursaila txukuntzeko hirigintza neurriak.

Gaur egun, Oto hiribideko aldean, Mercedes lantegiaren aurrean, bizi diren auzokide askok aurkeztu dute
kexa oraindik ere alde horretan dauden baldintza ezin txarragoak salatzeko.
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Merkatuko higiene zein osasun egoerari dagokionez, garbiketa eta asfaltatze lan batzuk besterik ez dira
egin, baina lursailean berriro ere nahastea da nagusi; hesirik ez dagoenez edozein sar daiteke, lehen zegoen
inguruneko itxitura desagertu baita eta merkatuan lan egiten ez duten pertsonak ere sar daitezke.

Berriki, auzokideekin bizitzeak dituen zailtasunen berri eman digute alde horretako auzokideek,
areagotzen direnak haien kaleetan udalaren hainbat zerbitzuren jardute faltagatik (Udaltzaingoa, Zaborra biltzeko
Zerbitzua, Bide Publikoaren Zerbitzua, besteak beste):

-

Segurtasun gabezia da nagusi, merkatuaren ondoan bizi diren auzokide batzuen jokaera gizalegegabea
eta polizia erregulartasunez ez bertaratzea dela eta.

-

Hondamendia merkatuarekin mugakide diren espaloien asfaltora heltzen da.

-

Azukreola kalean kale hori dela adierazten duen xafla erauzi dute

-

Merkatuaren ingurune osoan dagoen zikinkeria agerikoa da.

-

Zabor-ontzi bakarraren kokapenak autobusak pasa daitezen eragozten du. Ez dago hiriko beste tokietan
bezala zaborra biltzeko gunea.

-

Euri zaparrada handia dagoen egunetan estolderia buxatzen da garbitasun faltagatik.

Ebazpena
Planteatutako arazoa osotasunean konpontzeko zailtasunak handiak direla ulertzen dugu, baina gure
ustez, Oto hiribideko eta Azukreola kaleko auzokideei erantzun eraginkorra ematen hasi behar zaie, eragin dizkien
erantsitako zailtasunak arintze aldera. Beraz, eta orientabide gisa, alde horretako auzokideek duten utzikeria
sentsazioa desagerraraziko duten honako esku hartzeak GOMENDATZEN DITUGU:
-

Auzokideek bizi duten segurtasun gabeziari dagokionez, Udaltzaingoak aurreikusitako jarduteko
protokoloa burutzea Oto hiribiderako, eta polizi patruilen bisita erregularrak programatzea.

-

Azukreola kalea asfaltatzea.

-

Bere tokitik erauzi den eta kalearen izena adierazten duen xafla jartzea.

-

Merkatuko ingurunean dagoen zikinkeriari dagokionez, alde horretarako jardute planean garbiketa
kontrata berriarekin adostu dena betetzea, eta beharrezkoa balitz inguru hori garbitzeko aparteko
kanpaina ezartzea.

-

Zaborra biltzeko ontzia beste leku batean jartzeko aukera aztertzea, autobusak pasa daitezen
ahalbidetzeko.

-

Birziklatzeko edukiontziak jartzea.

-

Estolderia garbitzea, ezarritako aldizkakotasunarekin bat.
Halaber, berriro eskatzen dugu bulego honetatik 2003ko apirilean egin zen lehenengo gomendioari

erantzun positiboa eman dakion; orduko hartan udalari gogorarazi genion merkatuko ingurunea berritzeko
konpromisoa zegoela, hain zuzen, etxebizitza mugakide duen alde bakarrean, eta oraingo honetan proiektua
ekonomikoki bere gain hartzea baita merkatuaren hesia berritzeko lana ere gomendatzen diogu,
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haren osotasuna eta alderdi esleipendunaren gain dauden mantentze lanetako betebeharrak behar bezala buru
daitezen bermatzeko.
Horixe GOMENDATZEN diogu sail horri, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
bertan aurreikusitako eraginarekin.
Partez onartu da gomendioa, puntu zehatz batzuk soilik.

•

Auto-karabanentzako aparkalekua (erreg. zk.: 20/06 eta 731/06)

Erreklamazioa

Jakina da nolako interesa erakusten duen udalak hiriko turismoa sustatzeari dagozkionetan, eta, hala ere,
ohartuak gara –turismoa egiteko auto-karabana erabili ohi duten hainbat pertsonak esanda– ez dagoela
halakoentzako parking gisa erabil daitekeen leku bakar bat bera.
Esan dezagun, bidenabar, zazpi milioi bidaiaritik gora mugitzen direla urtero modu horretan; beraz,
interesgarria litzateke eskariari erantzutea, Gasteizen era horretako ekipamendu bat jarriz.

Azterketa
Auto-karabanen edo turismo ibiltariaren fenomenoak hazkunde handia izan du azken urteotan. Espainian
barrena urtean zirkulatzen duten auto-karabanen kopurua, gutxi gorabehera, 400.000ekoa da.
Halakoen erabiltzaileak, jeneralean, inguruarekin eta ingurumenarekin engaiatutako pertsonak izan ohi
dira, maila ekonomiko ertain edo handikoak, iristen diren lekuetako turismo eta merkataritza zerbitzuen erabiltzaile
–beste edozein turistak adina edo gehiago–. Kontua da Europako hiriburu nagusi gehienetan badela halakoentzako
instalaziorik, hirigunetik gertu. Espainian, ordea, 40 leku besterik ez dago auto-karabanekin gaua igarotzeko.
Aldera bedi Frantziarekin, esate baterako: 6.000tik gora dira han horrelako lekuak.
Trafiko legeen baitako inongo arauk ez du debekatzen aparkatuta dagoen bitartean horretarako egokituko
ibilgailu batean bizitzea. Beraz, legezko jarduera da bizileku gisa egokitutako ibilgailu batean denbora mugatu
batez bizitzea, baldin eta kanpora begira eragin nabarmenik ez badu, eta halaxe dago jasota eskubide hori
aipatutako legeetan.
Gasteiz inguruan auto-karabanentzako aparkaleku bat egiteak turismo etorri handiagoa ekar lezake
berekin, eta, aldiz, halako ostatu-lekurik ez izateak bisitariak galtzea bide dakar berekin (kontuan izan behar da
Errioxa, Bilbo, Donostia eta bestetarako igarobide dela hiria). Azpiegiturei dagokienez, aintzat hartzekoa da
Zirkulazio Araudi Orokorrean gidariei ematen zaien gomendioa: beren joan-etorrietan, aldian behin –gidatzen
denbora bat eman ondoren–, atseden hartu dezatela. Beraz, interesgarria litzateke hirian, Frantziarako igarobide
izaki, zerbitzu eta atseden leku bat izatea, auto-karabana erabiltzaileen beharrei erantzuteko moldatutako
zerbitzuekin, horiei beren jardueran laguntze aldera.
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Auto-karabanen eta horien erabiltzaileen jarduera nagusietako bat horixe da, bidaiatu bitartean bertan
bizitzea. Beraz, atsedenlekuetan hainbat instalazio jarri beharra dago, pertsona askoren ongizatearen mesedetan
eta, aldi berean, gure hiriaren irudia eta eskaintza hobetzeko.
Puntako teknologia izan ohi dute ibilgailu horiek, eta ia erabat autonomo egiten ditu horrek, salbu eta
beren biltegietako ur zikina hustu beharra izaten dela. Tratamendurako egokitutako lekuetan egin behar da hori,
formola edo ingurumenari kalte egin liezaiokeen beste osagairen bat izaten baitu ur horrek. Horregatik, beren
hondakinak modu arduratsuan, ingurumena zainduz kudeatzeko aukera behar dute auto-karabanen erabiltzaileek.
Auto-karabanentzako aparkaleku edo gaua igarotzeko leku horrek zenbait zerbitzu eduki beharko lituzke
–ura, argindarra, saneamendua eta zabor bilketa–, horiek erabiltzeagatik gutxieneko tarifa batzuk finkatu behar
badira ere.
Sektore bizia da, ezaugarri oso bereziak dituena, eta etorkizun handikoa, aire zabaleko turismo
alternatiboaren alde egiten duena. Gure hiriko proiektuek nazioarteko foroetan sortzen duten interesarekin bat
letorke horrelako neurri bat eta, aldi berean, herritarren bizitza kalitatearen hobekuntzaren alde egingo litzateke
hartara, eta Gasteizen erakargarritasun turistikoa sendotuko.
Ebazpena
Gasteiz inguruan auto-karabanentzako aparkaleku edo gaua igarotzeko leku bat jartzea GOMENDATZEN
DIOGU HIRIGINTZA SAILARI, halakoen erabiltzaileek behar izaten dituzten zerbitzuekin –iradokizun gisa,
Mendizabaleko orubean kokatzeko aukera aipatuko genuke–. Adibide bat ematearren, horra Badajozko Udala,
zeinek Zafran jarri baitu era horretako leku bat. Badira beste hainbat hiri ere, horrelako ekipamendua aspalditxotik
dutenak: Llanes, Lugo, Segovia, Figueras, Bartzelona…
Bidenabar, aipatzekoa da Bilboko Udala ezaugarri horiek izango dituen kanpin bat egiteko proposamena
bideratzen ari dela, eta nabarmentzekoa Senatuaren bilkura batean ere jorratu zela gaia, 2006ko maiatzaren 9an.
Hori da gure gomendioa, guztia ere Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
bertan aurreikusitako eraginarekin.

•

Obren gauzatze subsidiarioa (Erreg. Zkia.: 28/06 eta 645/06)

Erreklamazioa

Gertaera hauetaz kexu diren herritarren salaketa ugari jaso dugu gure bulegoan: aldatutako errealitate
fisikoak leheneratzeko aginduak –itxiturak, murruak, hormak eta obrako beste egitura batzuk eraistea– betetzen ez
direlarik, eta salatuak borondatez betetzeko epea igaro delarik, Administrazioak ez du arau-hauslearen kargura
subsidiarioki jarduten, oso kasu gutxitan izan ezik, eraikuntzen segurtasuna edo bide publikoaren babesa
tartean denean oro har.
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Sindikoaren Araudiaren 19. artikulua da aplikagarri: 19. artikulua.- Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak
honako hau egin ahal izango du:
…/…
b) Organo eskudunei (...) aholkuak bideratzea edo eginbeharrak gogoratzea.

Azterketa

Orain arte indarrean izan den legerian, hirigintza-legezkotasuna hausten zuten obrak deuseztatzeko lanak
subsidiarioki gauzatzea aukerakoa zen Administrazioarentzat, alegia, aukeraren eta aurrekontuko zuzkiduraren
arabera baliatu zitekeen ahalmen bat. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak,
ordea, erabat aldatu du alderdi hori. Oraingo legeriaren arabera, emandako epean arau-hausleak aldatutako
errealitate fisikoa leheneratzeko agindua betetzen ez duenean, agindutakoa berriro betetzen ez badu hertsatzeko
isunak –hilabeteko bat– ezarriko zaizkiola ohartaraziko zaio.

Eta, edonola

ere, ezarritako azken hertsatze

isunarekin batera agindua borondatez betetzeko emandako azken epea igarotakoan, administrazio jardulea
aldatutako errealitate fisikoa subsidiarioki leheneratzeko beharra izango du, arau-hauslearen kargura.Izan
ere, lege berriaren 224.6 artikuluak hau dio:

Hirigintzako antolamendua leheneratzeko ekintzak
Aldatutako errealitate fisikoa leheneratzen ez baldin bada lurralde- eta hirigintza-antolamendua
bere osotasunean oneratzeko, hertsatzeko isunak ezarriko dira; hilabete bakoitzeko bat ezarriko da,
eta gehienez 10 ezarri ahal izango dira. Gainera, ministerio fiskalari bidaliko zaio horren
lekukotasuna, baldin eta ekintzak desobedientzia-delituak direlako arrastorik baldin bada. Isun
horietako bakoitzaren zenbatekoa, hain zuzen, jarraian adierazten diren zenbateko hauetatik
handiena izan daiteke: konpontzeko obra eta lanen gutxi gorabeherako kostuaren % 10 edo 600
euro. Ezarri den azkeneko hertsatze-isuna borondatez ordaintzeko epea amaitu ondoren,
administrazioak, subsidiarioki, aldatutako errealitate fisiko hori leheneratu beharko du, eta araua
hautsi duenari ordainaraziko dio.

Horrenbestez,

Ebazpena
Gertakari eta oinarri horiek direla eta, aipatu lege aldaketaren garrantzia nabarmendu nahi dugu, aurreko
egoera erabat aldatzen duelako, eta administrazioari antolakuntza eta kudeaketa ahalegin handia eskatuko diolako.

Beraz, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiak aitortzen dizkigun ahalmenez baliatuz,
Hirigintza Sailari GOGORARAZTEN DIOGU aipatu kasuetan, eta legezko epeak igaro badira, aldatutako
errealitate fisikoa subsidiarioki leheneratzera behartuta dagoela toki-administrazioa, arau-hauslearen
kargura, halaxe agintzen baitu Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 224.
artikuluaren 6. paragrafoak.
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Eraikuntzen Legezko Jaurbideak dituen giza eta material baliabideen gabezia dela eta, lege agindu honek,
Udala zerbitzu honentzako aurrekontua indartzera derrigortzen du betebehar legal hauei modu egokian aurre egin
ahal izateko.
f)

Gomendioa
•

Gauzatze subsidiarioa (erreg. zk.: 389/04)

Erreklamazioa
Duela urtebete baino gehiago, orientabidea eman zitzaion herritar bati bulego honetan. Izan ere, gure
bitartekaritza eskatzen zuen, edo hainbat dosierren inguruan Gasteizko Udaleko Eraikuntzen Legezko
Jaurbiderako Zerbitzuarekin zituen ezadostasunak argitzeko.

Azterketa
Hauxe jakinarazi genion herritarrari 2005eko otsailaren 15ean:

“…Guk udal zerbitzu horretako arduradunekin izandako elkarrizketez geroztik, eta dosierrek
ukitzen duten eremua ikuskatu ondoren, dagoeneko ebazpena emana da Hirigintza Saileko zuzendaria.
Hain zuzen ere, horma eraisteko agintzen zaio zure auzoari bertan, hartara zuzenbidezko egoerara
bihurtzeko.

Hori galdatu zaiolarik, badago aukerarik aurrerantzean gauzatze subsidiarioari ekiteko, baina
gauzatze hori udalak –aurrekontuei dagokienez– dituen aukeretara moldatu beharra dago, eta hirigintzalegezkotasuna aldezteari dagokionez finkatuta dauden lehentasunetara, arau-haustearen munta,
hirigintza-antolakuntzan eragindako kalteak, besteren segurtasunerako arriskuak eta abar aintzat
harturik…”

Agiri hori bidali genionetik urtebete baino gehiago igaro da. Are gehiago, ordea: Gasteizko
Administrazioarekiko Auzietarako 1. Epaitegiak –185/02 epaia– dosier horien gai diren obren eraiste subsidiarioa
agindu zuenetik zazpi urte baino gehiago igaro da (xxx/xx-xxx/xx gaia), eta hori ez dago inolaz ere onartzerik, are
gutxiago erabaki judiziala aspaldian hartua izanik.

Horrenbestez,
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Ebazpena
Hauxe GOMENDATZEN DIOGU Gasteizko Udaleko Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuari:
lehentasuna eman diezaiola dosier horri eta albait lasterren ekin diezaiola Gasteizko Administrazioarekiko
Auzietarako 1. Epaitegiak 185/02 epaian agindutakoa modu subsidiarioan gauzatzeari, behar diren aginduak eta
aurrekontu-zuzkidura bitarteko direla.

Hori guztia Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako
eraginarekin.

Sailak onartu egin zuen gomendioa.
g)

Orientabidea
•

Euskaltzaindiaren plazako iturria garbitzea (erreg. zk.: 729/06)

Erreklamazioa
Euskaltzaindiaren plazako iturria garbitzeko eskaera aspaldi aurkeztu zen bulego honetan. Berriro ere
inguru horretako auzoko batzuen kexa jaso dugu, plaza horretan dagoen “La Inocencia-Lo Inesperado” eskultura
zikin dagoela salatzeko.

Azterketa
Aurtengo urriaren 5ean Hirigintza Arloko zinegotzi ordezkariarekin bildu eta laster eskultura garbituko
zutela hitz eman zion hark Sindiko edo Herritarren Defendatzaileari.
Dena den, jakinarazten dizugu Vitoria-Gasteizko Udalak Euskaltzaindiaren plaza hartu badu ere, ez dela
hori gertatu eskultura-iturriarekin, eta, berez, hura mantentzea ez dela bere erantzukizuna oraingoz; izan ere, gaia
auzi-bidean dago oraindik.
Auziaren jarraipena egingo dugu eta edozein aldaketa egonez gero horren berri emango dizugu.

Ebazpena
Horixe da eman diogun ORIENTABIDEA.
•

Ahalmen urrikoentzako aparkaleku txartela gaizki erabiltzea (erreg. zk.: 728/06)

Erreklamazioa
Gasteizen ahalmen urrikoentzat erreserbatuta dauden aparkalekuei buruzko informazioa eskatu zigun
herritar batek, eta pertsona horien senideei ematen zaizkien txartelak gaizki erabiltzen ari direla salatu.
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Azterketa
Hauxe jakinarazi genion, hori zela eta: abenduaren 5eko 256/2000 dekretuaren arabera, aparkaleku
txartel hori zangoen mugitze funtzioei larriki eragiten dien ahalmen urritasunen bat duten pertsonentzat da,
eta elbarritasunak balioesteko batzorde tekniko batek eman ohi du, baldintza nagusi hori betetzen dela egiaztatu
ondoren, eta ez, inolaz ere, modu arbitrarioan.
Izan ere, aplikagarri den araudiak funtsean bermatu nahi du pertsona guztiek, beren mugak gorabehera,
berdintasun egoeran izango dutela ingurune fisikora iristeko aukera, eta, horregatik, hain zuzen ere, aparkaleku
txartela titularrari ez ezik hura garraiatzen duten ibilgailuei ere emateko aukera uzten du.
Orobat helarazi genion mugitzeko ahalmen urria duten pertsonentzat erreserbatutako hiriko aparkalekuen
zerrenda –1995etik 2005era bitartean jarriak–. Aparkaleku horien kokalekua, Irisgarritasun Kontseiluko udal
teknikarien eta Bide Publikoen Zerbitzuko arkitektoen esanetan, honela finkatzen da: Hainbat irizpide aintzat
hartzen dira, hala nola Irisgarritasunari buruzko Legean nahitaezkotzat jotzen den ratioa bete beharra –berrogei
aparkalekuko bat–, eta eskatzaileen eskabideak aintzat harturik kokatzen dira, ahalmen urriko pertsonen
bizilekuetatik eta ekipamendu kolektiboetatik gertu –gizarte etxeak, kiroldegiak, administrazioa, ikastetxeak...–.
Aurtengoak oraindik jarri gabe daude.

Ebazpena
Horixe da eman diogun ORIENTABIDEA.
•

Telefonia-antena Abetxukun (erreg. zk.: 707/06)

Erreklamazioa
Abetxukun telefonia antena bat jartzeko proiektuaren legezko egoerari buruzko informazioa eskatu digu
auzokide batek.

Azterketa
Gasteizko Udaleko Obra Ikuskaritzaren Ataleko arduradunekin abenduan izandako bileraren ondoren,
honako txostena egin dugu:

Herritarrak adierazten digun arazoa udalaren eskumenetatik kanpo dago, neurri batean, izan ere, telefonia
mugikorraren estazioei eta emisio irrati-elektrikoen kontrolei eragiten baitie (2001eko irailaren 28ko 1066/2001
Errege Dekretuak arautzen ditu irrati-elektrikoen emisioak).

Telefonia mugikorreko operadoreak Osasun eta Kontsumo Ministerioak ezarritako lizentzia guztiak
eskuratu ondoren, udalaren zeregina antena jartzeko obra lizentzia izapidetzea da, hori baino ez.

Abetxuku

auzoan jarri nahi izan zen antenari dagokionez, obra lizentzia falta zuen, eta horregatik geldiarazi zen lana.
Dagokion jarduera lizentzia izanez gero eta proiektua aurkeztu ondoren, udalak ezin du ziurtatu etorkizunean
antena jartzeko baimena ukatu ahalko dela.
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1.- Erreferentzia arauak, Europa eta Osasunerako Mundu Erakundearen gomendioak

Osasun eta Kontsumo Ministerioak emandako informazioaren arabera, arau xedapenak hainbat
diziplinatako adituen batzordeak emandako jarraibideen arabera eman dira. Hauek ondorioztatu dutenez, telefono
mugikorren edo estazio-baseen emisio irrati-elektrikoen gertutasunak- Europako 1999/51 CE gomendioak
ezarritako mugen barruan- ez du pertsonen osasunean eragin kaltegarririk (emisio irrati-elektrikoei buruzko
Espainiako Errege Dekretuan jasoa).

Erreferentziazko balioak Errege Dekretuaren 6. artikuluan jaso dira:
Emisio irrati-elektrikoak jasateko mugak. Oinarrizko murrizketak eta erreferentzia mailak.

Telekomunikazioei

buruzko

apirilaren

24ko

11/1998

Lege

Orokorraren

62.

artikuluan

ezarritakoarekin bat, apirilaren 25eko 14/1986 Osasun Lege Orokorra garatuz -Europako Batasuneko
osasun ministroen kontseiluak 1999ko uztailaren 12an emandako gomendioarekin bat- eta herritarren
osasunaren babesa bermatzeko asmoz, II. eranskinean jasotzen diren emisioak jasateko mugak
ezarriko dira.

Ezarritako muga horiek bete egin behar dira jendea egon ohi den lekuetan eta ekipo terminalen
emisioekiko esposizio guneetan, lan-esparruko xedapenetan ezarritakoa gorabehera.

Erreferentzia-balio horiek bat datoz Osasunerako Mundu Erakundeak, arau elektroteknikoei buruzko
Europako batzordeak (CENELEC), ionizatzaileak ez diren erradiazioez babesteko nazioarteko batzordeak
(ICNIRP) eta egindako ikerketen ondorioz beste lurralde batzuetako –Erresuma Batuak eta Frantzia, esaterakoosasun agintariek emandako gomendioekin.

2.- Emisio irrati-elektrikoekiko esposizio-maila baimenduak

Osasun eta Kontsumo Ministerioaren arabera, telefonia mugikorren sistemen inguruan hartutako neurriak
eta egindako kalkuluek argi erakusten dute estazio baseen antenetatik hurbil dauden inguruetan emisio irratielektrikoekiko dagoen esposizio-maila osasuna babesteko aipatu ditugun muga horiek baino askoz baxuagoa dela,
oro har.
Telefonia mugikorreko estazio base batetik sortutako emisioekiko esposizio-maila sakelako telefonoa
erabiltzeak dakarrena baino baxuagoa izan ohi da.

Ez da gomendagarria antenak hiriguneetatik urruntzea, nahiz eta teknikoki zenbait kasutan zerbitzuaren
estaldura galdu gabe egin ahal izan. Urrunduz gero, estazio baseek goreneko potentzian emititu beharko dute
hiritarrei estaldura ematekotan, eta, horretaz gain, terminalek ere potentzia handiagoa erabili beharko dute estazio
basera iristeko, eta, azken batean, esposizio-maila areagotu egiten da.
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Sakelako telefono asko izaten den hiriguneetan estazio base gehiago jarri beharra dago, zerbitzua eskaini
nahi bada. Estazio bakoitzak estaldura txikia du, beraz, tamaina eta itxura aldatzen ez den arren, emisio potentzia
baxua dute. Horretaz gain, sakelako telefono eta estazio baseen arteko distantzia laburra bada, beraiek potentzia
automatikoki erregulatzeko duten sistemek bien emisioak murrizten dituzte, hartara esposizio-maila murriztu eta
komunikazioen kalitatea hobetzen delarik.

3. Estazio irrati-elektrikoak baimentzea

Errege Dekretuak ezartzen duenez, operadoreak Zientzia eta Teknologia Ministerioari azterlan bat
aurkeztu behar diote estazio base bat jarri aurretik. Jendea egon ohi den inguruneetan Europako Batasuneko
kontseiluaren gomendioan finkatu diren esposizio mugak ez direla gainditzen egiaztatu beharko da bertan. Halaber,
martxan diren estazio baseak egiaztatu beharko dira.

4. Administrazioak kontrolatu beharreko esposizio-maila

Errege Dekretuak ezartzen duenez, operadoreek eskumena duen teknikari batek egindako egiaztagiria
aurkeztu beharko diote urtero Zientzia eta Teknologia Ministerioari, eta bertan Europako Batasuneko Kontseiluak
emandako gomendioan ezarritako esposizio mugak gainditzen ez direla ziurtatuko da.
Bestetik, Zientzia eta Teknologia Ministerioak instalazio irrati-elektrikoak ikuskatzeko plan bereziak prestatuko ditu.

Zientzia eta Teknologia Ministerioak emisio irrati-elektrikoekiko esposizioari buruzko txostena aurkeztu
beharko du urtero.

Bestalde, Osasun eta Kontsumo Ministerioak herritarrek, oro har, emisio irrati-elektrikoekiko duten
esposizioari buruzko osasun ebaluazioa egin beharra du urtero.

Telefonia mugikorreko antena arrunt batek aurrerantz eta horizontalean egiten ditu emisioak, sorta lau
gisa, eta 60 eta 120 gradu bitarteko sektore bat hartzen du. Gainontzeko norabideetan ez du ia emisiorik egiten
(atzerantz, beherantz eta gorantz).

Telefonia mugikorreko antenak elementu altuen gainean jartzen dira, hala nola, dorre edo masta zein
eraikinen gainean. Kokagune berean antena bat baino gehiago jar daiteke, estaldura zirkularra emate aldera.
Sektore berari zuzendutako 3 antena jartzean, erdikoak bakarrik igortzen ditu emisioak. Ondoan dituen biak
seinaleak hobeto hartzeko dira eta ez dute emisiorik sortzen.

Antena hauen ezaugarriak eta jartzeko izaten diren baldintzak kontuan hartuta, emisio maila oso baxuak
sortzen dituzte kokatzen diren guneetan.
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Emisioen indarra gutxitu egiten da distantziarekin (distantziaren karratuaren proportzioan). Antena egileek,
operadoreek eta erakunde independenteek egindako kalkuluen arabera, bermatua dago osasuna babesteko
mugak errespetatzea, oro har, eta bost metrotik aurrera, sistema isolatutzat jotzen da.

Operadore batek

kokaleku berean telefonia mugikorreko hainbat sistema pilatzen baditu, distantzia hori hamar metrora
handi daiteke. Distantzia horiek antena bakoitzak hartzen duen emisio sektoreari eta norabide horizontalari
dagozkie. Gainontzeko norabideetan distantziak laburragoak dira.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

h)

Idazki lagundua
•

Jesusen Zerbitzariaren kaleko hodi biltzailea (erreg. zk.: 542/05)

Erreklamazioa
Aspaldiko eskaria dugu gure bulegoan. Hodi biltzaile publikoaren bidea aldatu izanagatik sortutako egoera
arautu eta konpentsatzeko, Udalarekin hitzarmena izenpetu zen, 2005eko azaroaren 14an; Eulogio Serdan kaleko
1. zenbakiko merkataritza aretoen gaineko higiezinari dagokionean, hain zuzen ere. Erreklamazioan erabaki horren
lehen eta bigarren xedapenak ez direla betetzen salatu dute.
Azterketa
Herritarrak hala eskatuta, bete gabe dauden erabakien zerrenda egin da eta Udalari erreklamazioa
aurkezteko idazki bat prestatzen lagundu zaio.
Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.

2.3.3.2 Mugikortasuna eta Garraioa

a)

Orientabidea
•

Iruñea kaleko geltokiak lekuz aldatzea (erreg. zk.: 658/06)

Erreklamazioa
Gaur egun Lizarra kaleko 1. atariaren parean –bere etxeko leihoaren azpian– dagoen autobus geltokia
lekuz aldatzeko aukera azter zedila eskatu zuen Lakua auzoko herritar batek.
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Azterketa
Inguru hori ikuskatu ondoren, txosten bat eskatu genien TUVISAko arduradunei, eta zehatz-mehatz
adierazteko bertan autobus geltokia gaur egun dagoen lekuan kokatzeko orduan aintzat hartu ziren irisgarritasun

irizpideak. 2006ko martxoaren 31n jaso genuen txostena. Hitzez hitz eman genion herritarrari horren berri,
baliagarri izango zaitzaiolakoan:
“Irisgarritasun irizpideak indarrean dagoen legedian jasotakoak dira; zehazki, honako hauek:
“68/2000 DEKRETUA, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta
komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena.

3.2.– Oinezkoentzako ibilbideak.
1.– Oinezkoen pasaerara edo oinezkoen eta ibilgailuen pasaera mistora destinatutako erabilera
komunitarioko ibilbide publiko edo pribatuen trazadura eta diseinua irisgarritasuna bermatzeko moduan
egingo da.
2.– Diseinuaren eta trazaduraren zehazpen teknikoak ondokoak izango dira:
– Oztoporik gabeko gutxieneko igarotze-zabalera 2,00 m-koa izango da, hektarea bakoitzeko 12
etxebizitzako dentsitatea edo txikiagoa duten etxebizitzen urbanizazioetan izan ezik. Hauetan zabalera
hori 1,50 mra murriztu ahal izango da, betiere oztoporik gabeko 1,80 x 1,80 m-ko karratu bat egitea
ahalbidetuko duten elkartzeko eta biratzeko azalerak instalatzen badira (beren arteko gehieneko distantzia
20 m-koa izanik) eta elkarren begi-bistan badaude.
– Ibilbidearen edozein puntutan, igarotze-altuera librea 2,20 m-koa izango da gutxienez.
4.2.2.10.– Autobus-geltokiak, markesinak.
1.– Alde batean eta itxaron-eremuan eta nasan 1,80 m-ko zabalera librea izango duen oztoporik
gabeko errenkada bat geratzeko moduan instalatuko dira.
2.– Eserlekurik izanez gero, arestian ezarritako altuerak beteko dituzte.
3.– Autobus-lineen ibilbide eta ordutegiei buruzko informazioa jartzen bada, komunikaziorako
irisgarritasunari buruzko IV. eranskinean ezarritakoa beteko du eta autobus egokituen berri emango du.
3.– Autobus-geltoki guztiak oinezkoentzako ibi baten ondoan egongo dira.
4.– Autobus-geltokia egitean espaloitik plataforma bat ateratzen bada, honek espaloiaren
zoladura eta ezaugarri berberak izango ditu eta zintarria 20 cm-ko altueran eduki ahal izango du. Horrela,
zoladuraren eta autobusaren arteko altuera-desberdintasuna murriztu egingo da.
5.– Markesinek 4.2.1 ataleko 8. puntuan adierazitakoa beteko dute.
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“Elementu garden guztiek bi seinaleztapen-marra horizontal izango dituzte, 20 cm-ko zabalerakoak, bata
1,50 m-ko eta bestea 0,90eko altueran jarriak (beheko ertzetik lurreraino neurtuta), ikusmen-urritasuna
duten pertsonek antzeman ditzaten.”"

Ez dugu nahikoa arrazoi aurkitzen geltokia lekuz aldatzeko, herritarren interes orokorra dela eta
ezinbestekoa izaki bide publikoan leku bat hartzea. Nolanahi ere, hurrena Udaltzaingoarekin elkarrizketatzen

garenean leku horretan egunero egiten diren trafiko arau-hausteen berri emango diogula jakinarazten dizugu,
egokitzat jotzen dituen zuzemenak egin ditzan, besteak beste zuk salatutako bigarren ilara horiek galarazteko.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

•

Santa Barbara plazara sartzeko txartela eskatzea (erreg. zk.: 697/06)

Erreklamazioa
Posta kalean dagoen kontrolpeko sarrera sistema irekitzeko txartel bat eman dakiola eskatzen du Santa
Barbara plazako bizilagun batek, plazan barrena Jesus Guridi kalera iritsi ahal izateko. Udal sailak ukatu egin zion
eskabidea, bizilagun guztiei txartela emanez gero zail bailitzateke horien erabilera kontrolatzea.
Azterketa
Bizilagunarekin hitz egin genuen, eta udalaren irizpidea zuzena dela jakinarazi genion.
Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

b)

Bideratzea
•

Irisgarritasun-arazoak. RENFE (erreg. zk.: 670/06)

Erreklamazioa
Ezintasun bat izaki gurpil aulkia erabili beharra daukan pertsona batek jo du bulego honetara. Miranda de
Ebron (Burgos) bizi da, maiz etorri behar izaten du Gasteizera osasun zentroetan, erakundeetan eta bestetan
gestioak egitera, eta RENFEren zerbitzu publikoa erabili behar izaten du horretarako.

Trena erabiltzekotan, bai Miranda de Ebroko geltokian, bai Gasteizkoan, ezinduentzako plataforma baten
beharra dauka, eta RENFEko langileen laguntza behar du horretarako. Uko egiten diote langile horiek, ordea,
zerbitzua eskaintzeari, edo maila pertsonalean egiten dute, eta era guztietako zailtasunak jartzen dizkiote, eta hitz
iraingarriak erabiltzen berarekin –benetako "mobbing" kasu bat–, trena ez erabiltzeko komentzitu nahi baitute
nonbait.
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Azterketa
Gaia dela eta, Ombudsmanaren esku-hartzea plantea daitekeela uste dugu, baina, halaber, eskumena
duen administrazioa zein den aintzat harturik, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen araudiko 45. artikulua
aplikatu beharra dagoela:

“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.”

Horrenbestez, Herri Defendatzaileari igorri diogu dosierra, eta berariaz esan diogu interesdunari
harengana jo dezala, trenbide garraioaren zerbitzua modu normalizatuan erabiltzeko duen eskubidearen
defendatzailea hura izaki.

Ebazpena
Horrenbestez, hara BIDERATU DUGU kasua.

2.3.3.3 Bide Publikoa

a)

Idazki lagundua
•

Foru kaleko kutxatila (erreg. zk.: 676/06)

Erreklamazioa
2006ko maiatzaren 4ko data duen jakinarazpen bat jaso duela adierazten digu herritar batek, eta bere
ama jabekide den Foru kaleko 25. atariko saneamendu sareko hartuneen kutxatila kendu egingo dutela
jakinarazten zaiola bertan. Bidezko diren alegazioak egiteko laguntza eskatzen digu.

Azterketa
Lagundu egin genion, eta honela geratu ziren alegazioak:
Lehena eta bakarra.- Delako jakinarazpenak ez ditu betetzen administrazio jakinarazpenek bete beharreko
baldintza formalak, eta ez dagokio inongo administrazio dosierri; ez du adierazten zer errekurtso aurkez daitezkeen
beraren kontra eta ez dago jasota eskumena duen organo batek hartua denik erabakia. Beraz, erabat deuseza dela
uste dut. Horregatik, uste dut ezin duela inolako ondoriorik izan, ez baita ekintza balioduna Foru kaleko xx-ko
etxejabeen elkartearen zerbitzu kutxatila bat –zein antzinatik baitago bertan eta udalak onartu egin baitu orain arte–
kendu dadila agintzeko.

Horrenbestez, hauxe
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ESKATZEN DUT: aurkeztutzat jo dadila idazki hau, eta, azaldu duguna eta egin ditugun alegazioak aintzat
harturik, 2006ko maiatzaren 4ko jakinarazpena indarrik gabe uztea erabaki dezala udalak, eta Foru kaleko xx-ko
etxejabeen elkartearen zerbitzu kutxatila errespetatzea.

Ebazpena
Idazki lagundua egin genuen.
Bestalde, ondoren hitzez hitz ematen dugun GOMENDIOA egin genuen gerora.

I.

ARAZOAREN AURKEZPENA

Bide Publikoaren Zerbitzuaren egitezko bideko jarduera baten berri eman digu Foru kaleko xx-ko
etxejabeen elkarteak, etxe horrek, berokuntza sistemaren eta udal estolderia sarearekiko hartuneen beharrei
erantzuteko, bide publikoan zituen erregistroak kentzearen inguruan.

II.

ADMINISTRAZIO-PROZEDURA ETA EGITEZKO BIDEA

Bide publikoko kutxatila edo erregistroak kentzea justifika lezaketen sakoneko arrazoiak gorabehera,
administrazioa berharturik dago jarduera modu arautuan bideratzera, hau da, 30/1992 legearen 53. artikuluan eta
hurrengoetan jasota dauden jarraibideak aintzat harturik, eta, horrenbestez, erabilera pribatuko kutxatilak kentzeko
erabakia ezin da justifikatu beste izapiderik gabeko jakinarazpen huts batekin.

III.

ONDORIOA

Azaldutako guztiagatik uste dugu egiatan Foru kaleko xx-ko etxejabeen elkartearen alde dagoela legea,
antzinatik baliatzen zuen erabilera pribatiboko elementu bat kendu baitzaio, egitezko bidean. Horrek guztiak ez du
esan nahi ezin zaionik eskatu administrazio-prozedura baten baitan galda lekiokeen baimena eskuratzea. Horixe
adierazten dugu, OROITARAZTE ALDERA, Herritarren Defendatzaile edo Sindikoaren Araudian jasotakoaren
ildotik.
Onartu egin zen gomendioa.

b)

Ezestea
•

Arriagako ateko kolektorea buxatzea (erreg. zk.: 634/06)

Erreklamazioa
Eraikuntza akats bat dela eta galdara-gelan azken aldian izan dituzten uholdeei konponbidea eman
dakiela eskatzen du Arriagako ateko zenbait etxebizitzaren jabeen ordezkariak.

Azterketa
Txosten hau igorri zigun Gasteizko Udalak 2006ko ekainaren 6an, eta hala helarazi genion herritarrari,
baliagarri izango zitzaiolakoan.
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• Arriagako ateko 12.eko etxea (San Ignazio Loiolakoaren kalearekiko kantoi ebakia) 1969tik 1972ra
bitartean eraiki zen. Saneamentu irteera harginlanez egindako garai bateko ahokadura edo galtzadaigarobide gangadun bati lotu zitzaion. Eraikineko galdara-gela ahokadura horretara hustu zen,
grabitatea medio.
• Arriagako ateko 10.eko etxea (Antepara kalearekiko izkina) 1973tik 1976ra bitartean eraiki zen.
Bertako galdara-gela, jabetzaren barrutik, 12.ekoek duten hustubide berari lotu zitzaion. Eraikineko
gainerako ura espaloian barrena doan azaleko saneamendu lerro batera ateratzen da –aipatutako
harginlanezko egiturari lotzen zaio hori.
• 1986an udalak kolektore bat eraiki zuen San Ignazio Loiolakoaren kalean. Moztu egin zuen horrek bi
eraikin horien hustubideak hartzen zituen harginlanezko ubidea.
• Azken urte hauetan, euri jasak izan direnean, gainezka egin izan du urak etxe horietako galdarageletan. Orobat izan dira arazoak merkataritza-lokaletan, ur zikinen sare pribatuan izandako
butxaduren ondorioz. Garai bateko egitura gangaduna garbitzu konpondu izan ditu CESPAk egoera
horiek.

Bide Publikoen Zerbitzuaren esku hartzeak:
-

1998an, Hiriko Mantentze Lanen Ataleko lantalde batek esku hartu zuen harginlanezko egituran,

oso hondatua baitzuen ganga, eta espaloia hondoratzeko arriskua baitzegoen. Barruan plastikozko hodi
bat sartu ondoren hustubidea betetzea erabaki zen, eta zegoen erregistro-putzua uztea. 12. atariko
eraikinaren ur zikinen irteera altura jakin batean geratu zen, eta hartara ez da gerora butxadura arazorik
izan. Nolanahi ere, bertako bizilagunek ez zioten uko egin nahi izan beren galdara-gelen grabitate
bidezko hustubideari, eta, horrenbeztez, hodi baxu bat jarri zen (San Ignazio Loiolakoaren kaleko
kolektorearen oinarriaren mailan), bertatik hustutzen jarraitzeko, nahiz eta arrisku handia izan
butxaduren ondorioz edo ubide publikoa kargatuegi egotearen ondorioz urak gainezka egiteko.
-

Gerora ahoz azaldu izan zaie bizilagunei galdara-geletan urak gainezka egiteko dagoen arrisku

handia, San Ignazio Loiolakoaren kaleko kolektore handiaren oinarria baino gutxi gorago egonik.
Bizilagunek diote ezen, obra egiten ari zirela, udal teknikariak ohartu zirela kolektore berria eraiki zen
alturan eraiki zelarik ez zuela aukerarik uzten eraikineko urak behar bezala husteko, harginlanezko
ubidearen irteera egindako kolektorearen ur-mailatik gutxi gorago geratzen zenez (beherago ere bai,
zenbaitetan). Bizilagunen esanetan, udalak planteatu zuen kontua izan zen hori, eta obrak aldi batez
geldirik egotea ekarri zuen berekin. Orobat diote ordurako eraikia zegoena ez aldatzea erabaki zela, eta
horren truke garbitze lanen maiztasuna handitzea eskaini zitzaiela, baina guzti hori ez dago inon jasoa,
udal dosierretan.
-

Kolektorea jartzeko obrek hasierako egoera okertzea ekarri zuten ala ez eztabaidatzen hasi gabe

ere, inolaz ere ukatzerik ez dagoena zera da: euria egiten duenean kolektoreetako urak gora egiten
duela. Eta, hain zuzen ere, aski da uraren maila 60 cm igotzea, 12. atariko galdara-gela arriskuan
jartzeko. Galdara-gelen grabitate bidezko hustubideak “luxu” bat dira; agian garai batean eraikinek
baliatu zitzaketen halakoak, inguruko kolektoreek horrenbeste ur jasotzen ez zutenean, baina gaur egun
ezin zaio egoera horri eutsi. Orobat jakinarazi zaie bizilagunei gurearen tamainako hiri batean ez dela
bideragarri saneamendu-garbiketaz arduratzen den enpresari garbitze aldien maiztasuna handitzeko
eskatzea, edo une jakineko arazoei aurre egiteko.
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Inguruko saneamendu publikoaren planoa eman zitzaien bizilagunei, non etxeen hustubideak

-

ageri baitziren, egokitzat jotzen zituzten barne-konponbideak bila zitzaten, aurreko atalean adierazitako
inguruabarrak aintzat harturik.
Konponbide posibleak:

Galdara-gelak San Ignazio Loiolakoaren kaleko kolektore handiaren oinarria baino gutxi gorago
egonik, eta grabitate bidezko hustubidea dagoenez horietan, arrisku handia dago urak gainezka egiteko.
Maiz garbituta ere, ez litzaioke aurre egingo arrisku horri, eta 1986. urtearen aurreko egoerara itzultzea
ezinezkoa da.

Itxura guztien arabera, konponbiderik eraginkor eta iraunkorrena hauxe litzateke: galdara-gelen
grabitate bidezko hustubidea kentzea eta ponpak jartzea, inoiz bertan sor litezkeen ur emari txikiak
kanporatzeko. Hartara, hiriko halako instalazio gehienen antzeko bihurtuko lirateke gela horiek.

Gure ustez arazo pribatua da, eta jabeei dagokie konponbide horren bideragarritasuna
ebaluatzea, baita hala egiteko erabakia hartzea eta lanak gauzatzea ere.

Ebazpena
Kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan dela esan
liteke eta, horrenbestez, EZETSI EGITEN DUGU kexa.
•

Kalteak atarian, kolektore bateko obrak direla eta (erreg. zk.: 696/06)

Erreklamazioa
Domingo Beltran de Otazu kaleko hainbat etxebizitzaren jabeen ordezkariak jo du bulego honetara, eta
argibideak eskatu. Hain zuzen ere, saneamendu hartunea konpontzeko lubaki bat egitean atarian eragindako
kalteak zirela eta aurkeztutako ondarearen gaineko erreklamazioa udalak ezetsi egin dielarik, nola joka dezaketen
jakin nahi du.

Azterketa
Urtebetetik gora izaki udalak erreklamazioa ezetsi zuela, dagoeneko inongo administazio errekurtsorik
aurkezterik ez daukala jakinarazi diogu herritarrari.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DA eskaria.
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c)

Orientabidea
•

Trenbide kaleko kolektorea (erreg. zk.: 747/06)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek argibideak eskatu zizkigun Trenbide kaleko saneamenduko zorrotenarekiko konexioez.

Azterketa
Bide Publikoen Zerbitzuko arduradun eta teknikariekin zenbait bilera izan genuen eta adierazi ziguten
haiek zekitenaren arabera udalak ez zuela kale horretako kolektorearekin lotutako inolako lanik sustatu.
Horrenbestez, ez dute horri buruzko dosierrik.
Hala ere, erabiltzaileak aurkeztu digun dokumentazioa baliatuz, administrazioari leporatu nahi dizkion
gastuengatik ondarearen gaineko erreklamazioa egiteko idazkia taxutzen lagun diezaiokegu. Dena den, jada dituen
“ikusizko lekukotasunez” gain, bere argudioei pisu handiagoa emateko beste agiri batzuk izatea komeniko
litzaiokeela ohartarazten diogu.
Horiek horrela, telefonoz deitzeko eskatu diogu, hitzordua eman eta ekartzen dizkigun datuekin
erreklamazio idazkia taxutu ahal izateko.
Ebazpena
ORIENTABIDEA.
•

Kanpokale Berriko saneamendua (erreg. zk.: 776/07)

Erreklamazioa
Herritarra argibide eske etorri zaigu bulegora: Kanpokale Berriko 18.eko eraikinaren atzealdetik doan
hustubidearen konponketa ordaintzea nori dagokion jakin nahi du. Hustubide horiek bere etxearen atzeko aldetik
eta ondoko atarien atzetik doaz (aipatu kaleko 4,6,8,10,12 eta 16 atariak) daude. Ur zikinen hustubide horiek etxadi
bereko hainbat higiezinetako urak biltzen ditu.
Azterketa
Udalean diren txostenak aztertu ondoren honakoa adierazi behar zaie: “saneamendurako bide
pribatu bat gaizki dagoelako sortzen da arazoa. Kanpokale Berriko zenbaki bakoitietatik Aska kaleko ur estolderia
publikoraino doan saneamendurako bidea da eta, gune pribatuetatik pasatzen denez, horren jabeei dagokie
garbitzea.”

Jabetza horizontalaren 49/1960 Legeak -8/1999 Legeak aldatuta– jasotzen du herritarrak aipatzen digun
kontua, bertan ageri baita Kode Zibilak zehazten duen jabetza. Kode Zibilaren 396 artikuluak Espainiako
zuzenbidean “eraikinen elementu komuna” delakotzat jotzen dena zerrendatzen du.
Esate baterako ondorengoak:
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Kode Zibilaren 396. artikulua:
"Jabetza banatuaren xede izan daitezke eraikin bateko pisu eta aretoak zein bide publikora edo
eraikineko elementu komun batera irteera izateagatik aprobetxamendu independenterako balia
daitezkeen pisu eta areto horien zatiak. Honek berekin dakar eraikineko elementu komunekiko
jabekidetza eskubidea. Elementu komunak erabilera egoki eta aproposerako beharrezko guztiak
dira. Lurra, hegalkinak, zimenduak eta estalkiak; egitura elementuak (habeak, zutabeak, forjatuak eta
zama-hormak); fatxadak (terraza, balkoi eta leihoen kanpoko estaldurak barne, baita irudia eta itxura,
ixteko elementuak eta kanpoko estaldurak ere); ataria, eskailerak, atezaindegia, korridoreak,
pasabideak, hormak, zuloak, patioak, putzuak eta instalazio komunetarako diren guneak, baita erabilera
pribatiboa dutenak ere (igogailu, biltegi, kontagailu zein telefoniarako guneak, besteak beste); igogailuak,
instalazioak, eta hainbat zerbitzu bideratzeko, hornitzeko eta husteko instalazioak: ura, gasa,
argindarra, eguzki indarra, ur beroa, berogailua, haize egokitua, aireztapena, keak; suteak antzeman eta
horien prebentziorako sistemak, atezain automatikoa eta segurtasunerako eraikinak dituen gainontzeko
neurriak, ikus-entzunezkoetarako eta telekomunikaziorako zerbitzuetako antena kolektiboak eta
instalazioak (guztiak gune pribatiboa hasten den tokiraino), zortasunak eta duten izaera edo
erabileragatik zatiezinak den edozein elementu material edo juridiko. "

Higiezinen elementu komunak baliatzen dituzten guztien betebeharrak jaso dira Jabetza horizontalaren
Legearen 10. artikuluan:

1.

Higiezina eta bere zerbitzuak egoki mantentzeko eta zaintzeko beharrezko lan guztiak

egiteko beharra dute, hau da, higiezinak egitura, irazgaitasun, bizigarritasun, irisgarritasun eta
segurtasun arloko baldintza egokiak izan ditzan egin beharreko lanak.
.5.- Mantenimendu eta irisgarritasun arloko lanek eragiten dituzten gastuak ordaintzeko
beharra. Hori neurtzeko, 9. artikuluan gastu orokorretarako zehaztu diren termino eta baldintza beretan
eragingo die etxebizitza eta aretoei.

Aipatutako arauekin bat, konpondu beharreko lanak hainbat higiezinek partekatzen duten sistema orokor
bati badagozkie, guztien elementu komun dira, eta ondorioz, konponketa eta mantenimendu gastuak, guztien
artean banatu behar dituzte.
Eraikuntzako elementu pribatuak direnez, partikularrei dagokie zainketa eta mantenimendua, ez udalari.

Hau da gure txostena.
Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.
•

Big-Ben tabernako terrazak (erreg. zk.: 712/06)

Erreklamazioa
Big-Ben tabernak jartzen dituen terrazei buruzko azalpena eskatu digu herritar batek.
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Azterketa
Udaleko Hirigintza Sailak 2007ko otsailaren 13an emandako informazioa igorri diogu:

“ 1.- Big-Ben tabernak bide publikoan mahaitxoak jartzeko baimena dauka 2001eko abuztutik.
2.-Pedro Asua kaleko fatxadaren kontra hiru mahaitxo jarraian jartzeko baimena da”

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

d)

Gomeindua
•

Kutxatila hondatua Hedegile kalean (erreg. zk.: 763/06)

Erreklamazioa
Auzoko batek bulego honetara jo du duela urtebete baino gehiago jasan behar duen zarata salatzeko;
Hedegile kaleko 92.aren aurrean lurrean dagoen kutxatila hondatu baten gainetik igarotzen diren ibilgailuek sortzen
dute zarata.

Azterketa
Inguru horretara bertaratu eta aipatu lekuan dagoen kutxatilaren estalkia gaizki doitua dagoela ikusi
genuen; horren ondorioz, ibilgailu bat igarotzen den bakoitzean zarata nabarmena, harrabots handia sortzen du,
beharrik gabe.

Gainera kutxatilaren estalkian Udalaren izena ageri dela ohartu ginen.
Kutxatilaren estalkiaren titularitateak berez dakarren erantzukizunaz gain, Udalak bide publikoen alorrean
duen erantzukizun orokorra dago, zeina udalen oinarrizko eskumenetako bat baita, Tokiko Gobernua Eraberritzeko
Neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legeak –Toki Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea aldatu
zuen horrek– 25.2 d) eta f) artikuluan ezarritakoaren ildotik: “Nolanahi ere, Udalak hartuko ditu bere gain alor
hauetako eskumenak, Estatuko eta autonomia erkidegoetako legeriak ezarritakoaren arabera:
d) Hiri antolamendua, kudeaketa, gauzatzea eta diziplina; (...) hiriko bide publikoak zolatzea, eta landa
bideak mantentzea.
l) Urez eta kaleko argiez hornitzea;

kaleak garbitzeko eta hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzuak,

estolderiak eta ur zikinen tratamendua."

Gure ustez, dagokigun kasuan udal administrazioak kutxatila hori konpontzeko duen erantzukizuna
onartzea da zuzenena, Udalaren identifikazioa baitu, are gehiago Udalak bide publikoen zerbitzua zaindu,
mantendu eta begiratzeko erantzukizun orokorra izanik, haren eskumena baita.
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Ebazpena
Horretan oinarriturik, Bide Publikoen Zerbitzuari GOMENDATZEN DIOGU kasu honetan erreklamazioa
aintzat har dezala eta Hedegile kaleko 92.aren aurreko kutxatilaren estalkia doi dezatela, inguruko auzokoei
eragiten dien kaltea eragozte aldera.
Eragindako Sailak onartu egin du gomendioa.

2.3.3.4 Eraikuntzen Legezko Jaurbidea

a)

Orientabidea
•

Legez kanpoko eraikuntza Estibalizen (erreg. zk.: 669/06)

Erreklamazioa
Beraren ustez legez kanpokoa den eraikuntza baten berri eman digu Estibalizko herritar batek. Udalak
onartu egin omen du, obra egiteko baimena eman duelarik.

Azterketa
Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuko arduradunekin elkarrizketatu ondoren, txosten bat bidali
ziguten, eta guk herritarrari helarazi, interesgarri izango zitzaiolakoan.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

b)

Bitarteko Jarduera
•

Pintore kaleko komun bat erori izana (erreg. zk.: 736/06)

Erreklamazioa
Herritar batek Aiztogile eta Pintore kaleen arteko ubidean erorita dagoen komun baten zikinkeria salatu du
gure bulegoan (Pintore kaleko 13.ean dago komuna, hain zuzen ere).

Azterketa
2006ko urriaren 18an Eraikinen Legezko Jaurbideko arduradunekin izandako bileran, arazo hau
konpontzeko behar diren kudeaketak egiten hasteko konpromisoa hartu zuten. Hala jakinarazi zaio herritarrari.
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Bileran adierazi zutenez, teknikariak, zerbitzuak eta enpresak bertara ahalik eta azkarren joango ziren
(2006ko urriaren 19a aipatu zen), lanei noiz ekin aztertzeko:
Lehenengo eginbeharrekoa: inguruko garbiketa lanak (zikinkeria eta usain txarrak desagerrarazteko),
hondakinak kentzea, desinfekzio lanak .. .
Bigarrenik, gauzatze subsidiarioari ekiteko beharrezko kudeaketak egin direlarik, lanen gauzaketa
zehaztea.
Ebazpena
Horixe izan da gure BITARTEKO JARDUERA.

c)

Ezestea
•

Janari-denda jardueragatiko zabor tasa (erreg. zk.: 778/07)

Erreklamazioa
xxxxx kaleko bere lokalaren errentariari janari-denda jarduerarako baimena eman zaiola salatu du herritar
batek. Jarduera hori, ordea, ez da sekula gauzatu, eta, aldiz, bai eskatzen zaio berari zabor tasa –baremoaren
arabera jarduera horri dagokiona– ordain dezala. Ordaindutako diru-kopurua itzultzeko eskatzen du.

Azterketa
Aurkeztutako agiriak aztertu ondoren, izenpetutako alokatze kontratuan lokal horretan gauzatu daitezkeen
jarduerei buruzko salbuespenik ez dela ageri adierazi diogu. Horregatik maizterrak baimen hori eska dezake, eta
eskuratu. Egoki da, beraz, zabor tasa eskatzea.

Ebazpena
EZESTEA.

d)

Gomendioa
•

Ehariko txaletak eta lehenengoz erabiltzeko lizentzia (erreg. zk.: 783/07, 784/07, 785/07, 786/07,
787/07)
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Erreklamazioa
Asestadero kaleko 2.eko (Ehari) etxebizitzen erosle gehienek jo dute bulego honetara –ikerketa
batzordean aztertze aldian dago bertako obra lizentzia–. Azaldutako kasua presazkoa izaki, Eraikuntzen Legezko
Jaurbiderako Zerbitzuari kontsulta egin diogu, eta dosierreko jarduera nagusiak gainetik aztertu ditugu, eta, inork
eman litzakeen iritzi jantziagoak eta ikerketa batzordeak ebatzi lezakeena gorabehera, ondorengo txostena egin
dugu, eta GOMENDIOA eman.

2004ko abenduaren 15ean aurkeztu zuen Xxxxxxx SA enpresak Asestadero kaleko 2.ean 7 etxebizitza,
trasteleku eta garaje egiteko proiektua Gasteizko Udalean, eta obra lizentzia eskatu zuen (dosier zk.:
2004/RJENE00163).

Lehenago, 2003ko uztailaren 28an, Asestadero kaleko 2.ean 7 etxebizitza, trasteleku eta garaje egiteko
antzeko proiektu baten kontrako irizpena eman zen, eta ukatu egin zen lizentzia (banaketa-aldakuntza txiki batzuk
besterik ez zeuden bi proiektuen artean).

Gasteizko

Hiri

Antolakuntzarako

Plangintza

Orokorraren

Berrikuspenaren

Testu

Bateginaren

(aurrerantzean HAPO) arabera –2003ko martxoaren 31ko ALHAOn argitaratu zen, behin betiko onespena jaso
ondoren–, lizentzia dagokion lur sailari OR-7 ordenantza –Lorategi-Hiri Mistoa– zaio aplikagarri.

Oinarrizko proiektua eta 2004ko abenduaren 15eko eskabidearekin batera aurkeztutako agiri osagarriak
aztertu ondoren, Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuak ezezko erantzuna eman zuen 2005eko urtarrilaren
28an, honako hauek kontuan izanik:

1.- Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuak kontsulta egin ziolarik Topografia eta Mapagintza Atalari
lur sailaren azalera zein zen jakiteko, 2004/RJENE00163 dosierreko lur sailak 1.963 m² zituela jakinarazi zion hark
2005eko urtarrilaren 13an, eta urbanizazioa egiteko 63 m² eman behar zituela, HAPOren arabera. Beraz, azalera
garbia 1.900 m²koa litzateke hartara.

Aurkeztutako proiektuan adierazitako dataz geroztik beste jarduera bat gauzatu da. TRACASAk
aurkeztutako dokumentazioaren arabera, azken eguneratzearen alta-data 2004ko irailaren 15a da, eta lur sailaren
azalera gordina 1.974,85 m²koa.
2
2.- Gasteizko HAPOko OR-7 ordenantzak gutxienez 800 m dituen lur-zatian gehienez hiru etxebizitza

egiteko aukera ematen du, eta etxebizitza bat gehitzen den bakoitzean beste 300 m2 eskatzen, 8 etxebizitzari
2
dagokien 2.300 m ko azalerara iritsi arte, horixe baita lur-zati batean gehienez egin daitezkeen etxebizitzen

kopurua. Lur sailaren azalera garbiaren gainean kalkulatu behar da etxebizitza kopurua.

3.- Eskatutako lizentzia dagokion lur sailaren azalera garbia 2.000 m²tik beherakoa denez, HAPOren
arabera egin daitezkeen etxebizitzen kopurua, Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuaren iritziz, 6koa da, eta
ez 7koa, eskatu bezala.
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4.- Gainera, araupetze arazo bat dago, lur sailaren eta bidearen proiektuan planteatzen dena, non
erabilera publikoko espazio libre bati ere eragiten baitzaio, eta HAPOren aldakuntza puntuala eskatzen du horrek.

Hala eta guztiz ere, eskabidea egin zuen berriro eraikuntza-enpresak, eta oraingoan bai eskuratu zuen
obra lizentzia, bere asmoen aldekoa, 2005eko ekaineko (sic) datarekin, nahiz eta Eraikuntzen Legezko
Jaurbiderako Zerbitzuak ez zuen irizpena eman, ezta hura kudeatu ere.

Gertakari horien berri izateko eta udalak gai horretan izandako jarduera argitzeko ikerketa batzorde bat
eratu da 2007ko urtarrilean.

Aldi berean, eraikuntza-enpresak etxebizitzak eraikitzen bukatu du, eta horiek lehenengoz erabiltzeko
lizentzia eskatu dio udalari. Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzura igorri du eskabide hori Hirigintza Saileko
zuzendariak, ikuskatze lanak egin ditzan, eta, egoki bada, etxebizitza horiek lehenengoz erabiltzeko lizentzia eman
dezan.

Nolanahi ere, Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuak hauxe adierazi du: batetik, edozein ikuskatzelan egiteko zerbitzuak duen zailtasun praktikoa, obra lizentzia hori bertatik at kudeatu zenez gero, eta, bestetik,
berriz, ikerketa batzordea abian jarria izaki eta, halaber, litekeena izaki emandako obra lizentzia berrikusteko
erabaki hartzea horren baitan, gerora konpondu ezina edo nekez konpontzekoa izan litekeen egoerarik ez sortzeko
hobe dela etxebizitza horiek lehenengo aldiz erabiltzeko lizentziarik ez ematea, aldi berean kautelazko neurriren
bat hartu ezean, harik eta ikerketa batzordeak horren inguruko ebazpena eman arte.

Dosier horretako hirigintza-jarduerak de facto bertan behera geratu izanaren errua ezin zaio sustatzaile
eraikitzaileari leporatu, ezta etxebizitzak fede onez erosi dituztenei ere, eta bai, ordea, udal administrazioaren ezohiko funtzionamenduari.

Azterketa
Hauek dira, gure ustez, aintzat hartu beharreko inguruabarrak:

1.- Egina dagoen obra bat dugu, eta, horrenbestez, ezin dira aplikatu hirigintza-diziplinaren alorreko
araudian hasita dauden obrak bertan behar uzteko aurreikusten diren mekanismoak.
2.- Azkenean emandako lizentziak ez du aintzat hartzen udal zerbitzuek aldez aurretik egindako neurketen
arabera, gutxigatik bada ere, lur sailak ez duela betetzen HAPOko OR-7 ordenantzak 7 etxebizitzako urbanizazio
bat egiteko eskatzen duen gutxieneko azalera garbia –bai betetzen du, ordea, 6 etxebizitzako urbanizazio bat
egiteko eskatzen dena.
3.- Azkenean emandako obra lizentzia zalantzan jarria dago, eta ikerketa batzordearen ondorioz litekeena
da administrazio-prozeduraren legean aurreikusitako berrikuste prozeduretakoren bati ekitea (deuseztzat jo edo
deuseztatzea).
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Ebazpena
1.- Egoera hori, dagoeneko, kalte egiten ari zaie etxebizitza horiek erosi zituzten herritarrei. Izan ere,
egindako ordainketen balioaren eta etxebizitzen erosketaren xede onaren inguruko kezkak sortzeaz gain, batzuek
saldua dute orain artean zuten etxea, etxe berrira aldatzerik izango zutelakoan, baina orain ezin dute, ordea, etxe
horretara joan, bukatua egon arren, udalak ez duenez ematen horiek lehenengoz erabili ahal izateko lizentzia.
2.- Gure ustez, fede onez jokatu duten herritarrei kalterik ez liekeela egin behar kontuan izanik jokatu
beharko luke udalak egoera honetan, ez baitagozkie horiei obra lizentzia dela eta sortu diren arazoak.

3.- Lehenengoz erabiltzeko lizentzia ez da administrazio jarduera autonomoa, lehendik emandako obra
lizentziarekin loturik gabea, esan nahi baita ez duela eragin-indarrik berak bakarrik ez obra lizentziak izan litzakeen
akatsak zuzentzeko, ez haren baliotasuna berrikusteko, hau da: lehenengoz erabiltzeko lizentziaren xede eta
helburu bakarra dena delako obra lizentzian jarritako baldintzei eta eraikuntza proiektuari jarraiki gauzatu dela
ikuskatzea da, eta ezin du deus jarri edo kendu.

4.- Ikerketa batzordean aztertzen ari den obra lizentzia, bestalde, ez du eskumena duen inongo organok
kontestatu, ezta bertan behar utzi ere, eta, printzipioz, alde du legezkotasun ustekizuna, eta gauzagarria da, beraz.

5.- Kautela eta fumus boni iuris irizpideak.
Ikerketa batzorde bat dagoenez, eta obra lizentzia berrikustea ekar lezakeenez horrek, 30/1992 legearen
111. artikuluan aurreikusitako kautelazko neurrien eta fumus boni iuris zuhurtziazko irizpidearen mende jarri
beharko litzateke obraren gauzagarritasuna eta, horrenbestez, baita lehenengoz erabiltzeko lizentzia ere. Hau da,
lizentzia horiek gauzatzearen ondorioz gerora egokitu litekeen deuseztapena ezinezkoa edo oso garesti
egingo lukeen egoera sortzea galarazi beharko litzateke.

6.- Gure ustez, dauden interes guztiak salbu geratuko lirateke baldin eta, alde batetik egindako obrak
ikuskatuko balira eta, egoki izanez gero, lehenengoz erabiltzeko lizentziak eman, baina 6 etxebizitzari dagozkienak
bakarrik, horiek izaki gaur artean sustatzaileak benetan saldu dituenak; izan ere, edozein kasutan era, etxebizitza
kopuru horren gainean baliozkotu ahal izango bailitzateke proiektua. Horrek ez luke eskatuko sustatzaileeraikitzaileari emandako lizentziaren baliozkotasuna ebatzi arte zazpigarren etxebizitza ez saltzeko galdatzea; izan
ere, etxebizitza horrek ez bailuke lehenengoz erabiltzeko lizentzia eskuratuko harik eta obra lizentziaren
baliozkotasuna argitu edo dena delakoa erabaki arte.

7.- Obra lizentzia berrikusteak etxebizitzen salerosketan dituen eraginak:

Kasurik okerrenean 30/1992 Legearen 106. artikuluan finkatutako zuzentasun printzipioa aplikatu beharko
delako ustean oinarritzen dugu gure arrazoibidea, hau da:
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“Berrikusteko ahalmenaz baliatzerik ez dago, akzioen preskripzioa, epeen amaiera edota bestelako
gorabeherak direla eta, berrikusketa hori ekitatearen, fede onaren, herritarren eskubideen edo legeen aurkakoa
bada”.

Gure ustez, obra lizentziaren balizko berrikuspenak eta hirigintza legezkotasunaren defentsak ez liokete
eragin beharko, eragitekotan, benetan HAPOren kontra doan eraikuntza proiektuaren zatiari baino; hau da, ez
eraikuntza proiektu osoari, nahiz eta eraginaren norainokoa balizko berrikuste prozesuaren baitan baino ezingo den
argitu.

Nolanahi ere, eta eragindako erosleen segurtasunerako, bai galda lekioke sustatzaile eraikitzaileari
salerosketa eskrituran berariaz aurreikus dezala salerosketa bertan behera uztea ekarriko lukeen egoera, eta hori
egokituz gero, hau da, obra lizentziaren akatsen ondorioz erosleen eskubidea kaltetua gertatu eta horrek
etxebizitzaren jabetza osoa edo parte bat galtzea berekin ekarriko lukeen kasu hipotetikoan, erosleek
ordaindutakoa berehalakoan berreskuratuko lukeela berma dezala.

Horrenbestez,

Hauxe GOMENDATZEN DIOGU Hirigintza Sailari:

-

Kautelazko neurri gisa, egin beharreko izapideak egin ondoren, hasiera batean –kontratu pribatuen
bitartez– saldutako sei etxebizitzei dagozkien lehenengoz erabiltzeko lizentziak eman ditzala, ikerketa
batzordeak egin litzakeen proposamenak gorabehera.

-

Azaldutako arrazoiak aintzat harturik, enpresa eraikitzaileari jakinaraz diezaiola zazpigarren etxebizitza
saltzeko edozein kudeaketa bertan behera utzi beharra daukala, harik eta ikerketa batzordeak esan
beharrekoa esan arte, hari dagokion obra lizentziaren balizko berrikuspena dela eta.

Sailak PARTEZ ONARTU du Gomendioa

2.3.4

HERRI ERTZAINGOAREN SAILA
2.3.4.1 Zuzendaritza

a)

Gomendioa
•

Alde Zaharreko tabernek ordutegia ez betetzea (erreg. zk.: 552/05)

Erreklamazioa
Hainbat herritarrek salatu dute hiriko alde zaharreko Zapatari kaleko tabernetan ez dituztela ordutegiak
betetzen.
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Azterketa
Establezimenduen baimenei buruzko informazioa eskatu zion Sindikoak Ingurumen Sailari, horien
kategoria finkatu ahal izateko.

Sail horrek emana zigun eskatutako informazioa aurreko oroitidazkia bukatu aurretik.

Ebazpena

Aurreko oroitidazkia bukatzeko orduan dosierra zabalik zegoen artean. Oroitidazki honetan gomendio hau
ematea erabaki da:

II.

ARAZOAREN AURKEZPENA

Hiriko alde zaharreko herritarren hainbat salaketa jaso ditugu bulego honetan, inguru horretako zenbait
establezimenduren gaueko jarduerak sortzen dien enbarazua dela eta. Zehazki, Zapatari kalean gertatzen da hori,
bezeroek sortzen duten zaratagatik –zenbait lokalek dagoeneko instalatua duten ate bikoitza itxita edukitzen ez
delako–, musika-tresneriaren bolumen handiagatik eta, batez ere, establezimenduek ordutegiak betetzen ez
dituztelako.

Zapatari kalean kokatutako hainbat tabernek egindako arau-hausteak ageri dira Udaleko Ingurumen
Sailaren txosten batean. Eta salatutako elementu objektiboetako bat, hain zuzen ere, horixe da: etengabe urratzen
dutela ordutegia kale horretan taberna kategoria duten establezimenduek; besteak beste, honako hauek: Totem
tabernak, Pkos tabernak, Punto Com tabernak, 1900 tabernak, Utopia tabernak eta Absolut tabernak.

III.

AZTERKETA

Kasuari abenduaren 16ko 296/997 Dekretua aplikagarria zaio, EAEn ikuskizun publikoen eta aisialdiko
jardueren ordutegiak eta jarduera horiekin loturiko beste alderdi batzuk arautzen baititu. Hain zuzen ere, hauxe da
dekretuak horrelako lokalentzat ezartzen duen oinarrizko ordutegia:
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OSTALARITZA ETA
IKUSKIZUNETAKO LOKALAK

1. TALDEA

2. TALDEA

3. TALDEA

4. TALDEA

Adingabekoentzako

Tabernak,

Taberna bereziak,

Dantzalekuak,

lokalak, alkoholik

upeltegiak,

whiskitegiak,

diskotekak, kafe

ez da saltzen

jatetxeak,

klubak, taberna

antzokiak, jatetxeak

(gazteentzako

erretegiak,

dantzalekuak,

kafetegiak, txokoak,

disko-barrak,

abar... (dantzatzeko

diskotekak,

gastronomi

karaokeak, eta

pistarekin)

dastalekuak, eta

elkarteak,

abar... (dantzatzeko

abar...)

sagardotegiak, eta

pistarik gabeak)

amerikarrak, pubak, ikuskizunarekin, eta

abar...
IXTEKO ORDUTEGI
OROKORRA

22:30

00:30

02:00

04:00

23:30

01:30

03:00

05:00

23:00

01:00

02:30

04:30

02:00

03:30

05:30

OSTIRAL, LARUNBAT ETA JAI
BEZPERAK
EKAINAREN

ORDUT.

1ETIK

OROK.
00:00

IRAILAREN

OR., L., JAI

30ERA

BEZ.

Ordutegi berezia:
Jai nagusiak,
Aste Santua (ostegunetik
astelehenera)

AURRETIK ADIERAZITAKO ORDUTEGIEI 2 ORDU GEHITZEA

Inauteriak (ostegunetik
asteartera)
Gabonak (abenduaren 21etik
urtarrilaren 6ra)
Udalak ordutegi hori alda
dezake
EUSKO JAURLARITZAREN 210/1998 DEKRETUAREN BIDEZ, ORDUTEGI HORIEI 30 M. GEHITZEN ZAIZKIE
LOKALAK HUSTUTZEKO

IV.

GOMENDIOA

Taberna horiek araututako ordutegiak modu sitematikoan urratzen dituztelarik, 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.
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Hori guztia aintzat harturik,

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian finkatutakoaren ildotik, Totem
tabernak, Pkos tabernak, Punto Com tabernak, 1900 tabernak, Utopia tabernak eta Absolut tabernak ordutegia
benetan betetzen duten ikuskatu eta zaindu dezala GOMENDATZEN DIOGU Udaltzaingoari –hiru astez bakoitza,
egokientzat jotzen duen moduan–, 296/1997 dekretuan finkatutako ixteko ordua errespetatzen duten ikusteko eta
hala izan ezean ordutegi urraketak salatzeko.
•

Zarata Kebap Gasteiz tabernan (erreg. zk.: 668/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du gure bulegora, kexu, KEBAP GASTEIZ taberna (Jesusen Zerbitzarien Sortzailearen
kalea, 16) dela eta. Establezimendu horren gaueko jarduerak sortutako enbarazuaren inguruko hainbat kexu eta
salaketa eginak ditu. Ixteko orduari dagokionez, hain zuzen ere, gehienetan gaueko ordu 2:00ak jota ixten dutela
dio, eta goizeko 6:00ak baino lehenago zabaltzen.
Behar diren neurriak har daitezela eskatzen du, era horretako establezimenduentzat finkatua dagoen
ordutegia bete dezan.

Azterketa
Salatutako elementu objektiboetako bat, hain zuzen ere, hauxe da: etengabe urratzen duela ordutegia
establezimendu horrek.

Kasuari abenduaren 16ko 296/997 Dekretua aplikagarria zaio, EAEn ikuskizun publikoen eta aisialdiko
jardueren ordutegiak eta jarduera horiekin loturiko beste alderdi batzuk arautzen baititu. Hain zuzen ere, hauxe da
dekretuak horrelako lokalentzat ezartzen duen oinarrizko ordutegia:
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OSTALARITZA ETA

1. TALDEA

2. TALDEA

3. TALDEA

4. TALDEA

IKUSKIZUNETAKO LOKALAK

Adingabekoentzako

Tabernak,

Taberna bereziak,

Dantzalekuak,

lokalak, alkoholik

upeltegiak,

whiskitegiak,

diskotekak, kafe

ez da saltzen

jatetxeak,

klubak, taberna

antzokiak, jatetxeak

(gazteentzako

erretegiak,

dantzalekuak,

kafetegiak, txokoak,

disko-barrak,

abar... (dantzatzeko

diskotekak,

gastronomi

karaokeak, eta

pistarekin)

dastalekuak, eta

elkarteak,

abar... (dantzatzeko

abar...)

sagardotegiak, eta

pistarik gabeak)

amerikarrak, pubak, ikuskizunarekin, eta

abar...
IXTEKO ORDUTEGI
OROKORRA

22:30

00:30

02:00

04:00

23:30

01:30

03:00

05:00

23:00

01:00

02:30

04:30

02:00

03:30

05:30

OSTIRAL, LARUNBAT ETA JAI
BEZPERAK
EKAINAREN

ORDUT.

1ETIK

OROK.
00:00

IRAILAREN

OR., L., JAI

30ERA

BEZ.

Ordutegi berezia:
Jai nagusiak,
Aste Santua (ostegunetik
astelehenera)

AURRETIK ADIERAZITAKO ORDUTEGIEI 2 ORDU GEHITZEA

Inauteriak (ostegunetik
asteartera)
Gabonak (abenduaren 21etik
urtarrilaren 6ra)
Udalak ordutegi hori alda
dezake
EUSKO JAURLARITZAREN 210/1998 DEKRETUAREN BIDEZ, ORDUTEGI HORIEI 30 M. GEHITZEN ZAIZKIE
LOKALAK HUSTUTZEKO

Ebazpena
KEPAB GASTEIZ taberna-kafetegiak araututako ordutegiak modu sitematikoan 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.
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Hori guztia aintzat harturik,

2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian finkatutakoaren ildotik,
hurrengo hiru asteetan KEBAP GASTEIZ tabernak ordutegia 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.

Hori guztia Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako
eraginarekin.
•

Motorrak bide publikoan (erreg. zk.: 742/06)

Erreklamazioa
Gasteizko Miguel Mieg kaleko eta inguruetako zenbait auzokok jo dute bulego honetara, XXXX
enpresaren aurrealdean dagoen aparkatzeko zati osoa motorrez eta ziklomotorrez beteta dagoelako. Jokaera
horrek, justifikaziorik eta eskubiderik gabe, auzokoentzat garrantzitsua den aparkaleku publiko bat

erabiltzea

eragozten duela salatzen dute.

2003ko urriaren 28an, Legutianoko atean auto saltoki batekin izandako antzeko arazoari buruzko
gomendioa egin zuen bulego honek; orduan enpresari beharrezko tasak ordain zitzala eskatzeko gomendatu zen,
egoera bi ikuspuntutatik ikus zitekeela uste izanik: batetik, trafiko poliziaren arloko arazotzat, bide publikoan
baimendutako denbora baino luzaroago aparkatzeagatik eta jabetza publikoaren aprobetxamendu berezia zelako;
bestetik, enpresa horrek bere aretoen aurrealdeko aparkaleku zatia erakusleihoaren jarraipena balitz bezala
erabiltzen zuelako.

2004ko urtarrilaren 21ean Udaltzaingoaren erantzuna jaso genuen: ibilgailuak “abandonatuta” ote zeuden
egiaztatuko zutela adierazten zuten, eta hala izanez gero kaletik kendu egingo zituztela, eta espazio publikoa era
irregularrean erabiltzen ari zirela egiaztatuz gero beharrezko txostena egin eta Ogasun Sailari helaraziko ziotela,
Udalaren herri jabariaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa arautzen
duen ordenantzan aurreikusitako zerga tasa ordainaraz zezan.

Geroztik aipatu egoerak bere hartan jarraitzen zuela jakinarazi zuten auzokoek. Beraz, aurrekari hura eta
Miguel Mieg kalean XXXX dela medio sortu den beste kexa hori kontuan izanik, eta beste udal batzuen ereduari
jarraituz (esaterako, Getxoko Udalak hartutako neurriak) beste irtenbide bat proposatzen dugu.

Azterketa

Aparkaleku publikorako espazioak ibilgailuen salmenta zuzenerako erabiltzeak sortu duen arazoari aurre
egiteko, jokaera hori eragozteko neurriak hartu behar dira, leku horiek auzokoek edo inguru horretara doazenek
aparkatzeko libre gera daitezen.
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Jardunbide horrek, inolako justifikaziorik eta baimenik gabe, aparkatzeko espazio publikoak oztopatzen
ditu, erabiltzaile bakar baten onerako, eta bere ibilgailua aparkatzeko leku baten bila bide publikoetan barrena
dabiltzanei kalte argia eragiten die, hots, ezinezko bihurtzen du gainerako gidarien artean, inguruko auzokoak
barne, lurzoruaren bidezko erabilera bermatzea.

Jardunbide horrek EAEko Merkataritza Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legea hausten du,
merkataritza establezimendu iraunkorretik kanpoko salmenta baita. Izan ere, aipatu legearen 11. artikuluak
dioenez, salmenta edo zerbitzua merkataritza-establezimendu batean gauzatu behar dira, zenbait kasutan salbu,
eta aztertzen ari garen jarduera ez da horien barruan sartzen.

Arau-hauste horrengatik, beraz, isuna ezar daiteke (1.502, 53 eurorainokoa), dagokion administrazio
dosierra tramitatu ondoren.

Gainera, bide publikoa denez, baimenik gabeko erabilera pribatua da, eta, horrenbestez, Udalari dagokio
herri eskupeko ondasunen erabilera komun orokorra aldeztea eta horretarako baimenik ez duen partikular batek
gune hori har dezan eragoztea.

Ebazpena

Beraz, EAEko Merkataritza Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legea aplikatzea
GOMENDATZEN DUGU, hots:
*

Bai aipatutako kasuetan (xxxx motorrak eta xxxx automobilak) bai hurrengoetan, ibilgailuak bide
publikotik kentzea, eta udalaren ibilgailu biltegira eramatea, baldin eta susmatzen badugu
establezimendutik kanpo ibilgailuak saldu, alokatu edo konpontzeko merkataritza jarduera dela.
Orientabide gisa, horrelako jarduera dela susmatuko dugu kasu hauetan:
- Leku jakin batean edo handik gertu etengabe aparkatutako ibilgailurik bada, txartelak edo salgai
daudelako beste adierazgarriren bat dutelarik, edo konpontzeko asmotan.
- Telefono zenbaki bat edo saltzailearekin harremanetan jartzeko beste bideren bat ikusgai
badute.
- Bide publikoan etengabe aparkatuta badaude, kale jakin batean edo handik gertu.

Aldi berean, dagokion dosier zigortzailea abiaraziko da ibilgailuaren titularraren kontra, aipatu dugun
legearen 11. artikuluan ezarritakoa urratzeagatik; 1.502,53 eurorainokoa izan daiteke isuna.
Lege horren 43.1 artikuluaren arabera, Udalak bere egin dezake arintzat jotzen den zigor
hori ezartzeko eskumena.
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b)

Ezestea
•

Legez kanpoko CD salmenta (erreg. zk.: 657/06)

Erreklamazioa
CD eta DVD piraten salmenta ibiltaria (top manta eta abar) dela eta Udaltzaingoak deus ez duela egiten
salatu digu Gasteizko herritar batek.
Azterketa
Zentzu horretan, esan beharra honako txosten hau igorri zigula Gasteizko Udalak 2006ko apirilaren 7an,
baita guk herritarrari helarazi ere, baliagarri izango zitzaiolakoan.

“...Udaltzaingoaren 2004, 2005 eta 2006ko esku hartzeen zerrenda ematen dugu ondoren:
2004an 30 zuzemen judizial egin ziren, jabetza intelektualaren kontrako ustezko delituagatik, kalean
musika eta filmen legez kanpoko kopiak saltzeagatik; esku hartze horien ondorioz, 34 pertona inputatu ziren
gertakari horiengatik, eta, guztira, 5.087 CD eta DVD formatuko 1.246 film konfiskatu eta epaitegira bidali, baita 54
Play Station joko ere. Halaber, beste 4 esku hartze izan ziren kalean legez kanpoko kopiak saltzeagatik; guztira,
504 CD eta 40 DVD konfiskatu ziren, baina horietan ez zen inputaturik izan, erantzuleek ihes egin baitzuten, horiek
bertan utzita.
2005ean 19 zuzemen judizial egin ziren, eta 19 inputatu izan ziren; guztira, 3.544 CD eta 1.187 DVD
konfiskatu ziren, eta guardiako epaitegira bidali.
2006an, orain artekoan, esku hartze bat izan da arrazoi horregatik, eta inputatu bat; legez kanpo
kopiatutako 85 CD eta 75 DVD konfiskatu zitzaizkion, eta egin beharreko zuzemen judizialak egin ziren hori zela
eta. Konfiskatutakoak guardiako epaitegira bidali ziren.”

Kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan dela esan
liteke, eta, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 29. artikuluan xedatutakoaren ildotik, ezin dugu
ontzat hartu kexa.

Erreklamazioa
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU kexa.
•

Isuna: bigarren ilaran aparkatzea (erreg. zk.: 794/07)

Erreklamazioa
Bigarren ilaran aparkatzeagatik salatu dutelako kexu azaldu zaigu herritarra,
Azterketa
Salaketaren jakinarazpenak aztertu ditugu, eta bertan ez dago inolako akatsik. Herritarrak aurkeztu nahi
dituen errekurtsoak onartzeko biderik ez dugu ikusten.
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Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU erreklamazioa.
•

Isuna: gidaria ez identifikatzea (erreg. zk.: 797/06)

Erreklamazioa
xxxxxx dosier zigortzailearen prozedura aztertzeko eskatu digu herritar batek.
Azterketa

Kexa balioetsi ondoren, eta aurkezten digun informazioa azterturik, honakoa adierazi ahal diogu:
ibilgailuaren jabeak bere ibilgailuarekin araua hautsi zuen gidariaren identifikazioa eman beharra du. Halakorik egin
ezean, arrazoi justifikatu gabe, arau-hauste larriaren egiletzat joko da, eta isunaren goren maila ezarri: 50.082
pezeta (301 euro).

Halaber, identifikatu duen gidariari salaketa jakinarazterik ez badago, titular horri egotzi

dakizkiokeen arrazoiengatik, ibilgailuaren jabea izango da erantzule.

Gidaria identifikatzea, trafiko arloko dosier zigortzaileetan.
Zigortzeko Ahalmenaz Baliatzeko Prozeduraren Araudia
(1398/1993 ED, 1993ko abuztuaren 4koa)
Administrazio Prozedura Erkidearen Legea
1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 35. artikulua
Zigor Prozeduraren Araudia
(1994ko otsailaren 25eko 320/19994 ED)
Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legea
Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko 18/1995 Legea, uztailaren
25ekoa
339/1990 Legegintzako Errege Dekretua
Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua

Hala ere, datu berririk izateko agiri gehiago bidaliz gero, kasua berriz ere onar daitekeen aztertuko dugula
adierazi diogu.

114

2006-2007ko Oroit-Idazkia
Ebazpena
EZESTEA

c)

Errefusatzea
•

Katua eta Udaltzaingoa (erreg. zk.: 682/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du gure bulegora, eta katuak auzoko baten terrazara ihes egin ziola azaldu digu, eta hark
Udaltzaingoari deitu ziola, eraman zezaten. Hala egin zuen Udaltzaingoak. Auzokoa oharrarazteko eskatzen digu.

Azterketa
Herritarrarekin elkarrizketatu ginen, eta jakinarazi genion bulego honetan ez direla partikularren arteko
bitartekaritza lanak egiten.

Ebazpena
Horrenbestez, ERREFUSATU egin dugu kexa.

d)

Idazki lagundua
•

Isunak: premia egoera (erreg. zk.: 674/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du gure bulegora, eta azaldu digu hainbat bider salatu dutela udaltzainek, eta kasu
guztietan justifikazioa duela uste duela, semeak duen gaixotasun kronikoak sortzen dion premia-egoera dela eta.

Azterketa
Herritarrarekin elkarrizketatu ondoren, honako idazki hau egin genuen:

1.-“Nire zuribide orrian azaldu nuen luze-zabal egoera berezi batean gertatu zen salaketa, baita nire seme Javier
une hartan osasun egoera berezian aurkitzen zela ere: salaketa egin zenean bost urte zituen; “pneumonia
errepikakorra” du, eta horrek eragindako zauri bat ezkerreko birikan; ahalegin fisikoa egitea galarazten dioten
zenbait muga ditu horregatik, eta hainbat astez iraun ohi duten febrikula aldi luzeak izaten ditu; sendagileak hala
aginduta, bada, modu berezian zaindu beharra daukagu, inolaz ere ez dadin hoztu, kalte egingo balioke horrek
beraren egoerari.
Hori dela eta, azaldu nuen nola nire ibilgailuarekin iritsi nintzenean udaltzainarekin hitz egin nuen eta jakinarazi
nion premia egoeran nengoela, haurraren gaixotasuna zela eta, une hartan zain baineukan eta ezin baitzen
bakarrik atera ikastetxetik, eta hiru minutu behar nituela hura jasotzeko. Hala eta guztiz ere, salaketa jarri zidan.
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2.- Nire zuribide orria ezestean, udaltzainak salaketa berretsi egin duela besterik ez zait esaten, baina horrek ez dio
erantzuten nik azaldutako kontuari. Bigarren ilaran aparkatu nuela besterik ez du esaten salaketak –gidaria bertan
egon gabe eta zirkulazioari enbarazu eginez–; aldiz, ez ditu inondik ere aipatzen aurkeztu nituen datu medikoak,
zeinek gertakaria argitzen baitute eta bere testuinguruan kokatzen. Premia egoera dela eta, arau-haustetik
errugabetzeko nahiko izan beharko lukete horiek, nire ustez.

3.- Udaltzainak berak, salaketa jarri zidan unean, premia egoera –semearen gaixotasuna– egiaztatzen ez niolako
egiten zuela adierazi zidan. Hala ere, zuribide orrian bai egiaztatu dut nire seme Javierren osasun egoera berezia,
eta nola hori erabakiorra izan zen ni leku eta une horretan gelditzeko garaian.

4.- Sindiko edo Herritarren Defendatzaileari kontsulta egin diodalarik kasuaren inguruan, hauxe adierazi dit berak:
nire semearen osasun egoera berezia, haren adina, udaltzainari emandako informazioa eta nire geldialdiaren
laburtasuna aski arrazoi direla arau-haustetik errugabetzeko, eta kontuan hartu beharko liratekeela jarritako isuna
bertan behera uzteko, zuzen izaki.

Horrenbestez, hauxe,
ESKATZEN DUT: aurkeztutzat jo dadila idazki hau, bere kopia eta agiri guztiekin, eta, azaldutakoa eta kasu
honetako egoera berezia aintzat harturik, bertan behera utz dadila ebazpen-proposamena, eta indarrik gabe
salaketa. Halaxe eskatzen dut, begirunez, zuzen delakoan.

Azterketa
IDAZKI LAGUNDUA.
•

Isunak: premia egoera –zamalanak– (erreg. zk.: 662/06)

Erreklamazioa
Berraztertzeko errekurtsoa egiteko laguntza eskatu digu herritar batek, zamalanetarako lekuan
aparkatzeagatik jarritako hainbat salaketa direla eta.

Azterketa

Horrenbestez, lagundu egin diogu idazkia egiten.

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.
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e)

Orientabidea
•

Isuna: zirkulazio bidean aparkatzea (erreg. zk.: 665/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du guregana, sindikoak orientabidea eman diezaion zirkulazio bidean –zirkulazioari
enbarazu larria sortuz– aparkatu zuela dioen salaketaren jakinarazpena dela eta.

Azterketa
Egoera azaldu digu, eta bidezko diren agiriak aurkeztu.

Ebazpena
Horrenbestez, ORIENTABIDEA eman diogu.
•

Eduardo Dato kaleko prostituzio etxea (erreg. zk.: 686/06)

Erreklamazioa
Herritar batek bulegora jo du prostituzio etxe klandestino bat eta horrek atariko gainerako jabeei egiten
dien enbarazua salatzera.

Azterketa
Udaltzaingoko arduradunei kontsulta egin genielarik, 2006ko ekainaren 30eko ikerketaren emaitzak bidali
zizkiguten, eta guk herritarrari helarazi, interesgarri izango zitzaizkiolakoan.
Txosten horrek etxejabeen elkarteko kide den aldetik dituen eskubideak aldezten lagundu ahal izango
ziola jakinarazi genion. Hain zuzen ere, jabetza horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 legean daude
jasota eskubide horiek. Zehazki, lege horren 7. artikuluan aurreikusitakoa da kontuan hartzekoa.
Kode zibileko 396. artikuluan zehaztutako jabetza modu berezia arautzea du xede lege horrek, hau da,
jabetza horizontal esan ohi zaiona. Etxejabeen elkartearen estatutuetan jasotakoaren arabera, lege horren 7.
artikuluko 2. atala izan daite aplikagarri. Ikus bedi:
“7. artikulua, 2. atala:
“Etxearen edo lokalaren jabeak eta okupatzaileak ezin dituzte bertan edo higiezinaren gainerako
lekuetan estatutuek debekatutako jarduerak egin, baldin eta finkarentzat kaltegarriak badira edo
jarduera nekagarri, osasungaitz, kaltegarri, arriskutsu edo debekatuei buruzko xedapen orokorren
kontra badoaz.
Etxejabeen Elkarteko lehendakariak, bere kabuz edo edozein jabe edo okupatzaileren ekimenez,
debekatutako jarduera horiek gauzatzen ari denari eskatuko diote berehala horiek bertan behera
uzteko, bestela dagozkion ekintza judizialei hasiera emango dietela ohartaraziz.
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Arau-urratzaileak bere jokabideari eutsiko balio, Lehendakariak, horretarako behar bezala
deituriko jabeen Batzordeari baimena eskatu ondoren, beraren aurkako etete-ekintza abiarazi ahal
izango du artikulu honetan berariaz aurreikusi gabeko gaietan, eta hori epaiketa arruntaren bidez
gauzatuko da.
Demanda, eta horrez gainera arau-urratzaileari errekerimendua egin zaiola dioen egiaztagiria eta
jabeen Batzordeak hartutako erabakiaren ziurtagiria aurkeztu ondoren, epaileak, kautelazko neurri
gisa, debekatutako jarduera berehala geldiaraztea erabaki ahal izango du, bestela desobedientziadelitua egin dezakeela ohartaraziz. Era berean, gelditzeko aginduaren eraginkortasuna segurtatzeko
beharrezkoak diren kautelazko neurri guztiak hartu ahal izango ditu. Demanda jabearen aurka egingo
beharko da, eta hala badagokio, etxebizitza edo lokalaren okupatzailearen aurka.
Epaia baieslea izanez gero, jarduera behin betiko gelditzeko eta egokiak diren kalte eta galeren
ordaina emateko erabakitzeaz gainera, etxebizitza edo lokala erabiltzeko eskubidea ere ken dezake
hiru urtetik gorakoa ez den denboran, arau-urratzearen larritasuna eta elkarteari egindako kalteak
kontuan hartuta. Arau-hauslea jabea ez bada, epaiak behin betiko iraungitzat jo ahal izango ditu
etxebizitza edo lokalari buruzko haren eskubide guztiak, eta hura berehala botatzeko agindua ere
eman dezake.”
Ebazpena
Horrenbestez, ORIENTABIDEA eman diogu erreklamazioa egiteko.
•

Jungituko prostituzio etxea (erreg. zk.: 17/06)

Erreklamazioa
Jungituko herritar batek jakinarazi dio sindikoari prostituzio etxe klandestino bat dagoela herri horretan.

Azterketa
Ikerketa egin du Udaltzaingoak, bulego honek eskatuta, eta txosten bat aurkeztu digu. Guk herritarrari
helarazi diogu, interesgarri izango zaiolakoan.

Ebazpena
Horrenbestez, ORIENTABIDEA eman diogu.
•

Larrugile kaleko prostituzio etxea (erreg. zk.: 705/06)

Erreklamazioa
Larrugile kaleko bere etxebizitzan jasan behar izaten dituen enbarazuak salatu ditu herritar batek.
Berearen gaineko etxebizitza prostituzio etxe klandestino bat izan daitekeela uste du.
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Azterketa
Honako informazio hau igorri zigun Gasteizko Udaltzaingoak 2006ko irailaren 8an, eta guk herritarrari
helarazi, baliagarri izango zitzaiolakoan.
“... egin beharreko gestioak egin ondoren, hauxe jakin ahal izan dugu:
1.- Helbide horretan ez dago erregistratua inongo ostaturik, eta, beraz, ez dago inolako jarduera
lizentziarik.
2.- Etxebizitza horretan, aurten, bi esku hartze izan ditu Udaltzaingoak, bata 06-12935 dei-fitxa duena,
2006ko martxoaren 19an, zeinen arabera, 13:31n herritar batek deitu baitzuen eta jakinarazi bi emakume
eztabaida bizian ari zirela etxean –emakumeetako bat identifikatu zen, eta patruilaren esku hartzearekin
konpondu zen istilua–; bestea 06-33683 dei-fitxa duena, 2006ko uztailaren 26an, zeinetan adierazten baita,
19:30ean, partilularren arteko borroka dagoela –anbulantzia bati dei egin zitzaion, bi emakumek elkar eraso
baitzuten, baina ez batak ez besteak ez zuen salaketarik jarri nahi izan–; ezin izan zen egiaztatu arma zuririk
zegoen; Polizia Nazionalaren atzerritarren atalera eraman ziren bi emakumeak, identifikatzeko.
3.- Egindako ikerketen arabera, 11 pertsona bizi dira eta erroldatuta daude etxebizitza horretan; horietatik
zazpi erroldako agiriak izapidetzen ari dira, eta hainbat herrialdetakoak dira: espainiarrak, nigeriarrak,
brasildarrak, aljeriarrak, pakistandarrak..., eta oso zail egiten du horrek etxebizitza legez kanpoko prostituzio
etxe gisa erabiltzea; itxura handiagoa du jabeak etxebizitza logela edo oheka alokatu izanarena.”
Horixe da herritarrari bere kexaren inguruan jakinaraz diezaiokeguna. Nolanahi ere, etxebizitza horretan
pertsona asko bizitzearen ondorioz osasungarritasunaren alorreko arazorik –eraikin osoari eragiten dionik–
atzemanez gero, hala nola enbarazu egiten duten usain txarrak edo gehiegizko zikinkeria, Udaleko Osasun eta
Kontsumo Sailera jo dezala iradoki diogu –San Bizente aldapa, z/g (tel.: 945-161244), eta ikuskatzaileak arazoa
bertatik bertara ikustera joateko eska dezala.
Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

f)

Ofiziozko gomendioa
•

Alkohol salmenta adingabeei (erreg. zk.: 25/06)

Erreklamazioa
Egunkarietan azkenaldian agertu izan diren informazioen arabera, inork adina galdetu gabe eskuratu ohi
dituzte adingabekoek edari alkoholdunak asteburuetan gure hirian, eta hiriko aisialdi inguruneetan ez da poliziarik
izaten.
Hori legearen kontrakoa dela uste dugu, baita Gasteizko Ostalaritza Establezimendu Publikoei
buruzko Udal Ordenantzaren 78. artikuluan jasotakoaren kontrakoa ere, eta zaintze, ikuskatze eta salatze lanak
behar bezala egiten ez direlako ez direla betetzen arau horiek.
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Horrenbestez, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 22. artikuluan adierazten denaren
ildotik, ofiziozko gomendio hau egiten dugu.
Azterketa
Euskadi eta Drogak 2006 azterketan jasotako datuen arabera, euskal gazteek, bereziki 15 urtetik 18ra
bitartekoek, gero eta maizago edaten dituzte edari alkoholdunak. Adin tarte horretako gazteen % 35etik gora
“gehiegizko edale” dira asteburuetan, eta hartzen dituzten edariak, gainera, gero eta alkohol gradu gehiagokoak
dira. Oso ehuneko handia da: adin horrekin (18 urtetik beherakoak) debekatuta dago halakoak kontsumitzea.
Orobat bikoiztu egin dira halako edariak saltzen diren lokalak. Lehen tabernak bakarrik ziren, baina
orain pub, disko-taberna, supermerkatu eta gau eta eguneko dendak ditugu hiriko alde zaharrean eta inguruetan.

Hainbat kanpaina egin dira kontzientzia harrarazteko, batez ere nagusiei zuzendurik, horiek baitira, azken
batean, gazteei edari alkoholdunak eskura jartzearen ardura dutenak, bai tabernetan, bai supermerkatuetan.
Baina hori ez da nahikoa. Uste dugu nagusiei kontzientzia harraraztera dei egiteaz gain 1998az
geroztik indarrean dagoen drogen kontrako legea betetzen ez duten establezimenduak –drogen baitan sartzen
baita alkohola– salatu eta zigortu beharra dagoela, Gasteizko Ostalaritza Establezimendu Publikoei buruzko
Udal Ordenantzaren 78. artikulua zuzenean aplikatzeaz gain. Nahiz eta sentiberatzeari lehentasuna emana zaion
zigorrak jartzearen aldean, behar izanez gero arau horietan jasotako zigorrak erabakitasunez aplikatu beharra
dago.
78. artikulua.- EDARI ALKOHOLDUNEN SALMENTA
1.- Tipologien koadroan adierazten diren eta ordenantza honen xede diren establezimendu publikoek
edari alkoholdunak saldu edo ez erabakiko dute.
2.- Lokaletan baimenik gabe edari alkoholdunak saltzen badira, administrazioaren esparruko arauhauste larritzat hartuko da.
3.- Debekatuta dago 18 urtetik beherakoei edari alkoholdunak saltzea eta esparru horretan indarrean
dagoen araudia beteko da.

Zigorren taula berrikusi zelarik, duela bi urte baino gehiago, Gasteizko taberna, denda eta supermerkatuei
adingabekoei edari alkoholdunak saltzeagatik jarriko zitzaizkien isunen zenbatekoak hirukoiztu egin ziren kasu
gehienetan, eta, zenbaitetan, baita hamar bider handiago bihurtu ere, aurreko ordenantzan jasotakoaren aldean.
Arau-hausleen lokalak ixtea ere aurreikusia dago.

Praktika horren kontra modu aktiboan borrokatzeko ezinbestekoa da Udaltzaingoak nabarmenki esku
hartzea, taberna eta lokalak zainduz, une horietan. Premia-premiazkoa da ostalari eta kontsumitzaileek ez uste
izatea era horretako arauek ez dutela garrantzirik, ez dela zaintzen betetzen diren, eta horiek hausteak ez diela
inolako katerik ekarriko.

Horrenbestez,
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Ebazpena
Adingabekoei edari alkoholdunak saltzearen inguruko administrazio-polizia lehenik eta behin udalei
dagokienez, Udaltzaingoari dagokio era horretako salaketak egitea.
Azaldu ditugun arrazoi horiengatik, eta Sindikoaren edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
aurreikusitako ondorioekin, hauxe GOMENDATZEN DIOGU Udaltzaingoari: hurrengo HIRU ASTEETAN areagotu
egin dezala zaintza, eta, behar izanez gero, zigorrak jar diezazkiela alde zaharreko eta inguruetako lokal, denda
eta tabernei, asteburuetan adingabeei –inolako bereizkuntzarik gabe– edari alkoholdunak sal diezazkietela
galarazteko.
Hori guztia Udaltzaingoak bere eskumenen baitan eta egokien irizten dion moduan

har ditzakeen

bestelako erabaki iraunkorrak oro gorabehera.
Onartu egin zen gomendioa.
•

Hiriko erak eta ohiturak (erreg. zki.: 24/06 ofizioz, 671/06, 677/06)

Erreklamazioa
Hirian badira berariaz aparkatzeko prestatuta egon gabe ere horretarako erabili ohi diren lekuak,
Udaltzaingoa horren jakitun zelarik eta nolabait onartzen zuelarik; zenbait herritarrek sindikoaren bulego honetara
jo dute leku horietan aparkatzeagatik isunak jarri dizkietelako.
Azterketa
Eremu horietan (orube abandonatuak, obretan dauden edo urbanizatu gabe dauden lursailak,
aparkaleku gutxi duten auzoak...) ez zegoen sartzeko inolako mugarik ez eta aparkatzea debekatzen zuen inolako
seinalerik, eta hiriko erek eta ohiturek onartutako ohiko jardunbidea zelakoan jokatzen zen.
Esaterako, leku hauetan jokatzen zen horrela: Musikaren ibilbidean, urbanizatu gabe zegoelako;
Herrandarren kalean eta Arriagako atean obretan dauden eremuak; Judimendi eta Lakua-Arriaga auzoetan,
aparkatzeko lekurik ez dagoenez ibilgailuak galtzadaren erdian uzten baitira.
Hala ere, BATZUETAN, eta inolako abisurik gabe, Udaltzaingoak isunak jartzen dizkie herritarrei orain arte
aparkatzea baimentzen zen leku horietan ibilgailua uzteagatik.
Beste kasu bat: gutxienez duela bost urtez geroztik, Kexaako Gazteluaren kaleko orube abandonatu bat
aparkaleku gisa erabiltzen zen Mendizorrotzen partida zegoen egunetan; horrelakoetan, partidara zihoazenen
ibilgailuez betetzen zen inguru guztia. Udaltzaingoa horren jakitun zelarik eta nolabait onartzen zuelarik erabiltzen
zen orube hori aparkalekutzat. Futbol-partida zegoen egun batean, ordea, aldez aurretik abisatu gabe,
Udaltzaingoak dozenaka gidari salatu zituen gaizki aparkatzeagatik.
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Ebazpena
Gure ustez, Udaltzaingoak argi izan behar du agintearen agente gisa salatzeko duten ahalmenak
diziplinazko helburua izan behar duela, alegia, gizarte jokamoldeak heztekoa; beraz, trafiko-zigorren xedea ezin da
inola ere dirua biltzea izan, eta azken baliabide gisa erabili behar da.

Badakigu ASKOTAN Udaltzaingoak horren berri ematen duela jokatzeko irizpidea aldatzen denetan. Gure
ustez, hori jardunbide egokia da, eta herritarrek biziki eskertzen dute, beraz, antzeko egoeretan orokortzeko
moduko jokaera da.

Aipatutako kasuan, partida zela kausa ibilgailu asko biltzen zenean orubea aparkaleku gisa erabiltzeko
praktika onartua bazen, begi bistakoa da ez zegoela ez arau-haustea egiteko asmorik, ez horren kontzientziarik.

Gure iritziz, zigortzeko ahalmenaz neurriz baliatzeak benetan ezartzen diren zigorren diziplina balioa
handitzen du, arbitrarietate kasuak gutxitzen ditu eta Udaltzaingoaren beraren irudia hobetzen laguntzen du.

Horrenbestez, hauxe,
gogorarazten diogu UDALTZAINGOARI: salaketei dagokienez aurrekari bat aldatzeko asmoa
dagoenean, isunak jartzen hasi aurretik horren berri ematea komeni dela, iragartzeko txartelen bidez,
haizetakoetan orriak jarriz, eta abar.
Guztia ere Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako
eraginarekin.
Partez onartu den Gomendioa.
•

Udaltzainen identifikazioa (erreg. zk.: 26/06)

Erreklamazioa

Hainbat herritarrek jo dute dagoeneko bulego honetara kexu, Gasteizko Udaltzaingoko zenbait agentek
behin eta berriro uko egin diotelako beren burua identifikatzeari, beren jardueretan.

Azterketa
Herritarrek salatzen dutenez, jarduera baten baitan udaltzainei zuzendu zaizkielarik eta identifikatzeko
eskatu, horiek beren lanbide-xaflako zenbakiarekin identifikatzeari uko egin diotela gertatu izan da.
Esan beharra daukagu Euskadiko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen baitako
Deontologia Kodean (30.3. artikulua) hauxe esaten dela Poliziaren Zerbitzu Publikoari buruz:
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“30. artikulua.3.- Herritarrekin dituzten harremanetan jokabide zuzena eta arretazkoa izan beharko dute, eta esku
hartzen dutenean zergatik eta zein helbururekin egiten duten ahalik eta argibide gehienez azaldu
beharko dute.
Hala behar izanez gero, eta beren jarduketekin zerikusia duten pertsonek hala eskatzen badiete,
poliziak direla egiaztatu beharko dute.”
Halaber, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen 30/1992 Legearen 35. artikuluan jasota dagoenaren arabera, prozedurak izapidetzeko ardura duten
herri-administrazioetako agintari edo langileak identifikatzeko eskubidea dute herritarrek.
Horrenbestez, lege-araudi horien ildotik, hona gure:
Ebazpena
Beren jarduerekin zerikusia duten pertsonek hala eskatzen dietenean udaltzainek identifikatzeko, hots,
lanbideko identifikazioa erakusteko obligazioa dutela GOGORARAZTEN DIOGU Udaltzaingoari.
Hori da gure gomendioa, begirune osoz egina, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren
ildotik eta bertan aurreikusitako eraginarekin.
Dagokion Sailak onartu egin du erabat Gomendioa.
•

Salaketaren jakinarazpenean gertaerak bat etortzea (Erreg. Zkia 27/06 eta 734/06)

Erreklamazioa
Dagoeneko hainbat kasutan honetaz ohartu gara: Udaltzaingoko agenteek salaketa-orrian egintza jakin
batzuk salatu dituztelarik, horiek ez datozela bat Udaleko Ogasun Sailak gerora bidalitako salaketaren
jakinarazpenean adierazten direnekin. Horrek babes-gabezia sortzen die herritarrei.

22. artikulua da aplikagarri: Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak bere jarduketak ofizioz edo alde
batek hala eskatuta hasi ahal izango ditu.

Azterketa
Har dezagun hurrengo kasua adibidetzat: herritar batek jakinarazpen bat jaso du, zeinaren bidez 66,40
euroko isuna ezartzen baitzaio, ustez “ibilgailuen zirkulazioari enbarazu larria sortuz aparkatzeagatik”.
Salaketa-orriaren arabera, ORDEA, hasierako salaketaren arrazoia elbarrientzat erreserbatutako aparkalekuan
dagokion txartela erakutsi gabe ustez aparkatzea izan zen, eta horren kontra errugabetze idazkia aurkeztu zuen,
Udalak emandako elbarri txartela baliatuz aparkatu zuela alegatzeko.
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Zigor zuzenbidearen printzipio orokorretako bat da salatuak salaketaren zioa jakiteko eskubidea duela,
bere errugabetasunaren aldeko alegazioak aurkezterik izan dezan. Erabiltzaileak errugabetze-idazkia aurkeztu
ondoren salaketaren zioa aldatzen bada, BABES-GABEZIA gertatzen da, ez baitu bigarren salaketa hori
ezeztatzeko aukerarik izan; salaketa hori, bestalde, ez dator bat hasieran adierazitako egintzekin, eta horrek haien
zehaztasunari buruzko zalantzak sortzen ditu, salaketa-orriaren eta azkenean leporatutako egintzen arteko
kongruentziarik ezak inputazioak ez duela aurretiaz polizia txostenik izan adierazten baitu.
Salaketaren jakinarazpenean salatutako egintza gisa aipatzen den horrek bat etorri beharko luke
Udaltzaingoko agenteak salaketa-orrian adierazitakoarekin. Administratuak uneoro salaketaren arrazoia zein den
jakitea eskatzen du haren segurtasun juridikoak, eta arrazoi hori prozesuan zehar zuzenketa material hutsen
bitartez aldatzerik ez izatea.
Trafikoaren, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioaren eta Bide Segurtasunaren arloko Zigor Prozeduraren
Araudia onartzen duen otsailaren 25eko 320/94 EDaren 9. artikuluan xedatutakoaren ildotik, prozedura zigortzailea
abiarazteko eskumena duen organoak egintzen kalifikazioa egiaztatzeko eta, beraz, aldatzeko ahalmena du, bai
eta salatzaile izan den agenteak adierazitako isuna aldatzeko ere. Baina kalifikazioak aldatzeak egintza berei
beste kalifikazio juridiko bat ematea esan nahi du, ez besterik, alegia, ez beste egintza batzuk edo salaketan
agertzen zirenekin bat ez datozen egintzak sartzea.
Ebazpena
Gertakari eta oinarri horiek direla eta, hauxe GOMENDATZEN DUGU:

Ogasun Sailak –zehazki, Diru-bilketa Zerbitzuko Isunen Atalak– behar bezala identifika ditzala beti
salaketaren zio diren egintzak; horiek, bestalde, salaketa-orrian jasotakoak baino ezin dira izan, horien kalifikazioa
aldatzerik bada ere. Izan ere, salaketa-orriak eta ondorengo jakinarazpenetan salatutako egintzak bat etortzeak
herritarren segurtasun juridikoa bermatzen du, eta babes-gabezia eragozten.
Hori da gure gomendioa, begirune osoz egina, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren
ildotik eta bertan aurreikusitako eraginarekin.

Dagokion Sailak onartu egin du Gomendioa.

g)

Bitarteko Jarduera
•

Zerkabarren kaleko aparkalekua (erreg. zk.: 744/06)

Erreklamazioa
Kexu etorri zaigu hiritarra bulegora, izan ere, oinezkoentzako bidea izanik, zenbait gidarik bere aretoaren
aurrean aparkatzeko ohitura hartua dute (Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea, XX).
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Azterketa
2006ko azaroaren 3an, telefonoz hitz egin dugu Vitoria-Gasteizko Udaleko Trafiko eta Udaltzaingoko
zinegotzi ordezkariarekin, eta egoera hori konpontzeko bideei ekiteko konpromisoa adierazi digu. Halaxe
jakinarazi diogu herritarrari.
Zehatzago esanda, aparkatzea debekatzen duen behin-behineko seinale bat jarriko omen dute leku
horretan eta ahalik eta azkarren (15 egun aipatu ziren) behin betikoa jarriko da, zein berezia eta neurrira eginda
izango baita.
Bestetik, udaltzainek eremu horretako arau hausleekin gogor jokatzeko agindua dagoeneko jasoa dutela
adierazi du zinegotziak.
Azkenik, udal teknikariek areto horren aurrean pibotak jartzeko aukera aztertu dutelarik, ez dute
bideragarritzat jo, inguruko garajeetarako sarbidea oztopatuko dute eta.
Ebazpena
Horixe izan da gure BITARTEKO JARDUERA.
•

Prostituzio etxea Landaberde kaleko etxebizitza batean (erreg. zk.: 726/06)

Erreklamazioa
Babes Ofizialeko etxebizitza batean ezkutuko prostituzio etxea dagoela salatu du herritar batek; hain
zuzen ere, Landaberde kalean, bere etxebizitzaren gaineko pisuan. Jarduera honek sortutako enbarazuak salatu
ditu.

Azterketa
Udaltzaingoak 2006ko azaroaren 7an erantzun du egindako eskariari, eta guk herritarrari helarazi diogu,
interesgarri izango zaiolakoan:
“Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak Araban duen ordezkariaren eskariz, agenteak Landaberde kaleko
XX.era joan dira adierazitako egun eta orduan, Babes Ofizialeko Etxebizitza batean prostituzioan aritzen ote
diren aztertzera.
Txirrina jo ondoren, Hegoamerikako emakume batek ireki die atea. Agenteek udaltzainak zirela adierazi
ondoren, emakumeak etxebizitzaren barrura sartzeko gonbita egin die.
Bisitaren arrazoia adierazi zaionean, emakumeak gaztelania ondo ez dakiela adierazi du, baina ulertu du
agenteek esandakoa. Etxebizitzaren jabea oporretan dagoela eta bera jabearen emaztearen senitartekoa dela
dio (pasaportea erakutsi du). Beste bi emakume dira berarekin une horretan; bata, adinekoa, kalera irtetear
dago; bestea, arreba du (identifikatu egiten da).
Jabearen (XXX jauna) emaztearen senitartekoak direla adierazi dute biek. Gizona Bilbon dela adierazi eta
telefonoz deitu zaio agenteak bere etxean garela jakinarazteko.
Une horretan emakume itxurako pertsona bat irten da gela batetik. Agenteen presentzia azaldu zaio eta
identifikatu egin da.
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Pertsona honek etxean beste lagun bat ere badela adierazi du; hau egongelara agertu eta agiriak galdu
zaizkiola dio (salaketaren kopia erakusten du). Bere izena YYYYYYYYY dela esan du.
Agertu diren azken biak “trabestiak” dira eta etxebizitza horretan prostituzioan aritzen direla aitortu dute.
XXX jaunak ba omen daki. Egun horretako “EL CORREO” egunkaria erakutsi dute eta bertako HARREMANAK
atalean pertsona hauek ageri dira bi argazkitan, baita harremanetan jartzeko telefonoa ere.
Egunkari horretako orriaren fotokopia erantsi da.
Bi pertsona horietako bakoitzak etxebizitzako gastuetarako xxx euro ordaintzen dituela adierazi dute.
Norberaren borondatez prostituzioan aritzea ez dagoela zigortuta adierazi zaie berriz ere, baina kasu
honetan irregulartasun bat dago, izan ere, jarduera babes ofizialeko etxebizitza batean gauzatzen baita, eta
bestelako erabilera eman behar zaio horri."
Txostena egin zenetik hainbat

denbora igaro denez, ikertu egin da, eta egun, ezin da esan, ziur,

etxebizitza horretan prostituzioa egiten denik. Bizilagunekin hitz egin dugu eta jende arrarorik ez dabilela aitortu
dute.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA
h)

Herritarrak berak itxia
•

Isuna: Andre Maria Zuriaren plazan kanpatzea (erreg. zk.: 723/06)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salaketa aurkeztu du gose greban zegoelarik Andre Maria Zuriaren plazako lorategietan
kanpatzeagatik isuna jarri diotelako; haren esanetan, kanpaina denda ez zuen berdegunean jarri, plazako
asfaltoaren gainean baizik.

Azterketa
Dosierrari buruzko agiri guztiak aurkeztu behar dituela jakinarazi diogu.

Ebazpena
IRAUNGI EGIN DELAKO ITXI dugu erreklamazioa, erabiltzaileak ez baitu eskatutako dokumentazioa
aurkeztu.
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i)

Gogorarazpena
•

Udaltzainen tratua (erreg. zk.: 718,724,748/06)

Erreklamazioa

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Bulego honetan hainbat dosier abiarazi dira hiriko kaleetan
lanean diharduten udaltzainek, antza, tratu zuzena eskaintzen ez dutelako jarritako salaketak direla eta.

Zerbitzuburuak informazioa interesgarritzat jo dezakeelakoan gaude, bai zerbitzuak hobeto funtziona
dezan, bai herritarren asebetetze-maila neurtzeko egiten dituzten inkesten portzentajeak egiteko.

Hori kontuan harturik, gure bulegora etorri diren herritarrek jarritako salaketen arrazoiak zerrendatu ditugu
eta zerbitzuko arduradunei jakinarazi, grosso modo eta salatutako ekintzen zehaztasuna eta objektibitatea baloratu
gabe.
Azterketa

•

Agirrelandako bulegoetara garabiak hartutako ibilgailuak jasotzera zein salaketak jartzera joanez
gero, bertako Udaltzainek eskaintzen duten tratua ez da egokia. Ez dute herritarrei zor zaien
prestutasuna eta arreta erakusten, aginte mailan egonik harrotasunez jokatzen dute. Esaterako: bi
lagun ziklomotoreari egin zizkioten erasoak salatzera joan ziren Udaltzainak axolagabekeriaz
mintzatzen ziren gertakariez. (Udaltzaina: XXX. Eguna: XXX Ordua: XXX)

•

Istilutsuak diren lekuetan esku hartzeko borondaterik ez. Udaltzainak prebentzio lanik ez dutela egiten
salatu dute herritarrek, istilua gertatu denean bakarrik agertu ohi dira. Esaterako: Foru kalean obratan
ari ziren garaian, herritar batzuk hiri hornigarriak erasotzen zituzten asteburuetako lehen orduetan.
Udaltzainak gertaera horien jakitun izanik eta behin eta berriz gertatu arren, ez ziren bertaratzen
ingurua hondatzen zutenei asmo hori ken zekien. Beti istiluak gertatu ondoren agertu ohi zirela salatu
dute auzokoek. (2006ko iraila).

•

Herritarrekin zuzeneko harremanetan harro eta axolagabetasunez jokatzen dute, hauek esandakoa
entzutean. Esaterako, herritarra bizikletan zihoan eta semea aulkitxo batean zeraman. Udaltzain
batek gerarazi egin zituen eta herritarrak urduritu. Udaltzainak agintea neurriz gain erabiltzeaz ez ezik,
uko egin zion identifikatzeari. (Udaltzaina: XXX. Eguna: XXX. Ordua: XXX)

•

Larrialdi egoera bat dela kausa ibilgailua geldituz gero, udaltzainek ez dituzte kontuan hartzen
herritarrek azaldutako egoera partikularrak eta egoerak aztertu gabe jartzen dituzte isunak.

•

Alde zaharrera zamalanak egitera sartu nahi izatea eta bertan zeuden udaltzainek ez uztea, nahiz eta
bertako bizilaguna izan, zamalanetarako ordutegia izan eta zamalan horiek egiteko aldez aurretik
telefonoz deitu eta baimena lortu. Emandako arrazoiei kasu egin gabe, ez zioten sartzen uzten Erdi
Aroko azokarako prestatu behar zutela adierazita. Bertan sartzeko debekatutako ordutegia ere ez zen
baina ez zioten argudio horri kasurik egin. (xxxx)
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Gertakari solteak dira eta salaketa jartzaileen subjektibotasun maila ere handia da -harro jokatzea,
gertatutakoarekiko axolagabekeria..... Hori dela eta, gertaera horiei ez diegu gomendio bat emateko adina irizten
baina, hala ere, interesgarria deritzogu Udaltzaingoko zuzendaritzak horien berri izateari.
Horrenbestez,

Ebazpena
Gogorarazpena.
•

Udaltzainek salaketa jasotzea (erreg. zk.: 765/06)

Erreklamazioa

Bere txakurtxoari beste batek eraso egin ziolako Udaltzaingora jo zuen emakume batek kexa jartzera (Eguna:
XXXXX Ordua: XXXXXX), eta Udaltzainek salaketa jaso nahi izan ez zutelako haserre etorri zaigu emakume bat
bulegora.

Herritarrak adierazi digunez, udaltzainek ez zuten gertakizunei buruzko galderarik egin eta ez zuten

salaketarik jaso; Udaltzainek gertakari horiek ikusi ez zituztenez, ez zirela bere eskumenekoak argudiatu zuten.
Handik hamabost egunetara, herritarrak berak idazkia aurkeztu zuen Udalean eta bertan adierazi bere txakurrari eraso
egin zion txakurraren jabearen izena, deiturak eta helbidea.

Azterketa

Udaltzainek ez zuten zuzen jokatu herritarraren salaketa ez jasotzean. Euskal Autonomia Erkidegoko Herri
Administrazioen Zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoarekin bat (baita
zigortzeko ahalmenaz baliatzeko prozedurari buruzko araudia onesteko abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege
Dekretuarekin ere), pertsona batek –legezko betebeharrez edo gurariz– administrazio organo bati administrazio arau
haustea izan daitekeen gertakari baten berri emateko ekintza dugu salaketa (11.1.d artikulua).

Argi dagoenez, guri dagokigun kasuan herritarrak hainbat gertakariren berri eman du (arriskutsuak izan
daitezkeen animaliak bide publikoan izatea eta sortutako kalteak), eta hauek egia balira, administrazio arauhaustea izango lirateke.

Ebazpena

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren
20ko 2/1998 Legean ezarritakoa betez (baita zigortzeko ahalmenaz baliatzeko prozedurari buruzko araudia
onesteko abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretukoa ere) honakoa gogorarazten diogu Udalari:

Herritarrak Udaltzainengana salaketa jartzera joanez gero, hauek gertakariak jaso egin behar dituzte,
administrazio arau-hauste izan baitaitezke, eta DAGOKION SALAKETA IDATZI.
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2.3.5

INGURUMEN SAILA.
2.3.5.1 Zuzendaritza

a)

Gomendioa
•

Zaratak Lakuako Eroski supermerkatuan (erreg. zk.: 654/06)

Erreklamazioa
Lakua auzoko herritar batek jo du gure bulegora, eta hauxe azaldu digu: azken urte eta erdian
gutxienez bost salaketa jarri dituela Jose Maria Diaz de Mendibil kaleko 1. eta 3.ean eta Gernikako Arbolaren
kalearen 6. eta 8.ean dagoen Consum (Eroski) supermerkatuak sortzen dituen zaratak direla eta.

Azterketa

Horren inguruko hainbat agiri aurkeztu ditu herritarrak gure bulegoan. Hauxe azaltzen da bertan:
- 2004ko urriaren 26an etxean jasan behar izaten zituen zaratak salatu zituen herritar batek. Eroski
supermerkatuan salgaiak kargatu eta deskargatzeko orduan sortzen ziren zarata horiek, gurdiak batera
eta bestera mugitzean.

Neurketa egin zuen Udaltzaingoak, eta baimendutako dezibelioak gainditzen

zirela ikusi zen (40, 25 dB-A).
- 2004ko azaroaren 8an, 15 eguneko epean arazoa konpon zezala galdatu zion Udaleko Ingurumen Sailak
Eroski S. Coop.i. (Erantsia: 1. agiria)
- 2004ko abenduaren 17an errepikatu egin zen salaketa, eta Ingurumen Saileko Ikuskaritza Zerbitzuak
bertara jo zuen, egoera egiaztatzera. Hain zuzen ere, neurketen bitartez egiaztatu zen salgaiak batetik
bestera mugitzean, gurdiekin eta biltegiko ateekin 48 dezibeliora arteko zaratak sortzen zirela. Bi
hilabeteko epea eman zion udalak kooperatibari udal araudia betetzeko (2. agiria).
- Salaketa horrek ere ez zuen emaitzarik izan; beraz, errepikatu egin zen egoera 2005eko apirilaren 8an:
neurketak berriro –baimendutako dezibelietatik gora–, eta lau hilabete luzaezin, arazoa konpontzeko (3.
agiria).
- 2005eko abenduaren 10ean laugarren aldiz errepikatu zen egoera, berriz neurtu zen –positibo eman
zuen– eta berriz agindu zitzaion supermerkatuari bi hilabeteko epean bete zezala galdatutakoa (4. agiria).
- 2005ko otsailaren 3an, azkenik, zigorra jarri zitzaion Eroski Consum supermerkatuari (5. agiria), baina
ez dakigu gauzatu den.

Kasu guztietan, Udaleko Ingurumen Sailak izenpetutako ebazpenetan, neurri zuzentzaileak hartzeko
epeak “luzaezinak” zirela adierazten zen, baina, hala ere, hori ez da bete, eta luzatu egin dira epeak. Horrenbestez,
behin eta berriro salaketak egiten aritu behar izan du herritarrak, Eroski supermerkatuaren kontrako dosier
zigortzailea abiaraz zedin.
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Ez dauka justifikaziorik udalak galdatutakoa betetzeko orduan enpresa horrenbeste berandutzeak.
Ebazpena
Uste dugu neurri zuzentzaileak betetzeko epeak luzatzen direlarik Ingurumen Arloaren iritzi teknikoak
aintzat harturik egiten dela, baina, nolanahi ere, iritzi tekniko horiek ez lukete berekin ekarri beharko enpresak
galdatu zaiona ez betetzearen ondorioak kaltetuek jasan behar izatea, eta, horrenbestez, gure ustez, neurri horiek
betetzeko epe horiek neurrien zailtasun teknikoagatik bakarrik justifikatzen dira eta inolaz ere ez dute ekarri
behar hirugarren kaltetuak babesgabeturik geratzea.

Kasu honetan begien bistakoa da behin eta berriro egin direla salaketak, kaltetuak aurkeztu dituen agiriak
aintzat hartzen baditugu. Eta egungo zoladuraren ordez zoladura flotagarria jartzeak izan lezakeen zailtasun
teknikoak ez dakar berekin, Eroski kooperatiba sozietatearen neurriko enpresa batentzat, aparteko ahaleginik egin
beharrik.
Gertakari horiek direla eta, hauxe GOMENDATZEN DUGU:

Azaldu duguna kontuan izanik, ez dakiola beste atzerapenik onartu neurri zuzentzaileak hartzera behartua
dagoen enpresari horiek betetzeko orduan. Orobat eskatzen diogu hertsatuki Ingurumen Sailari ziurta dezala
araua hautsi duen enpresak galdatutakoa betetzen duela, hots, zarata iturburu horiek desagertarazten
dituela, bi hilabeteko epe luzaezinean, 2006ko otsailaren 3ko idazkian adierazitakoaren ildotik (agiri zk.:
XXXXXXX).

Partez onartu den Gomendioa.
•

Damm kafetegira sartzeko atea (erreg. zk.: 568/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo zuen gure bulegora joan den urteko uztailean, eta Gasteizko Bartzelona kaleko 14.ean
dagoen Dam kafetegiak Zumaia plazara duen atea ixteari buruzko dekretua –2005eko urtarrilaren 27koa– artean
bete gabea zela salatu zuen.

Azterketa
Taberna horren jarduera-lizentzian berariaz adierazten da biltegiko atea bertara merkantziak sartzeko
baino ez dela izango, eta debekatu egiten da hori bezeroak establezimendura sartzeko erabiltzea.
Etxejabeen elkarteak hainbat salaketa egin dituelarik, baita udal zerbitzu teknikoak hainbat bisita egin ere
bertara –sindikoaren bulego honetako langileek ere ikuskatu dute lekua–, igaro den denbora gorabehera
establezimenduak ate horretatik duen sarbidea ez duela kendu egiaztatu ahal izan da.
Dosier zigortzailea abiarazi zen 2004ko irailaren 28an, 2004ko otsailaren 13ko dekretua ez betetzeagatik,
eta 2005eko urtarrilaren 27an, berriz, ebatzi egin zen dosier zigortzaile hori, eta bigarren aldiz galdatu
establezimenduaren jabeari sarrera-ate hori kendu eta horren ordez ate finko bat jar zezala.
Gerora, ikuskatze bisita egin zen, eta galdatutakoa bete gabe zegoela egiaztatu. 2005eko irailaren 7an
dosier zigortzailea abiarazi zen, zinegotziaren probidentzia baten bitartez, biltegiko atea behar ez bezala
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erabiltzeagatik; 2005eko irailaren 27an jakinarazi ziztaion establezimenduaren jabeari, eta 15 eguneko epea eman
zitzaion alegazioak aurkezteko.

Dakigunez, 2006ko martxoaren 13ko data du dosier horren baitan bideratu den azken jarduerak. Bertan,
Ingurumen Arloko zinegotzi ordezkariaren ebazpen baten bitartez, isuna jarri zitzaion Dam taberna-kafetegiaren
jabeari, baina, berriro ere, beste epe bat eman zitzaion “aurrerantzean zerbitzuko sarrera atea establezimenduko
langileek bakarrik erabil zezaten, eta ez bezeroek, sartzeko eta ateratzeko".

Horrenbestez,
Ebazpena
Hauxe GOGORARAZTEN diogu Ingurumen Arloko zinegotzi ordezkaria, Herritarren Defendatzailearen
Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako eraginarekin: salaketa ekarri zuen arazoa luzatzen ari denez, kontuan
izan dezala galdatutako neurriak betetzeko epeak luzatzea neurrien zailtasun teknikoagatik bakarrik
justifikatzen dela, eta inolaz ere ez dutela ekarri behar hirugarren kaltetuak babesgabeturik geratzea.

Behin eta berriro egin dira Dam tabernaren kontrako salaketak, eta delako atea ixteak izan lezakeen
zailtasun teknikoak ez dakar berekin, modu objektiboan, aparteko ahaleginik.

Beraz, azaldutako gertakarien inguruan azaldu duguna kontuan izanik, hauxe GOMENDATZEN DUGU: ez
dakiola beste atzerapenik onartu neurri zuzentzaileak hartzera behartua dagoen enpresari horiek betetzeko orduan.
Orobat eskatzen diogu hertsatuki Ingurumen Sailari ziurta dezala galdatutakoa betetzen dela, eta auzokoen
ezinegona sortzen duten arrazoiak desagertzen direla hartara. Epe luzaezin bat jarri beharko luke horretarako, eta,
behar izanez gero, udalak betearazte subsidiarioari ekiteko aukera aztertu.
•

Zaratak: Santa Fe diskoteka (erreg. zk.: 685/06)

Erreklamazioa
Santa Fe diskotekak sortutako zaratak sakatu ditu herritar batek, eta ordutegia ez duela betetzen eta
adingabeei sartzen uzten diela.

Azterketa
Horren inguruko txostena jaso ondoren, hitzez hitz helarazi genion:
“Gasteizko Eduardo Dato kaleko 42.ean dagoen Santa Fe diskotekaren jarduerak sortzen duen
enbarazua dela eta, hauxe adierazi beharrean gaude:
Hiru dosier zigortzaile daude, izapidetzen hasiak:

· 2005/HOSAFO 829.- Finkatutako edukiera gainditzeagatik.- 2006ko ekainaren 30eko ebazpena:
12.000 euroko isuna eta diskoteka lau hilabetez ixtea. Jakitera emateke. Abuztuaren 1.etik itxiko
da.
· 2006/HOSAFO 343.- Maitzaren 24an abiarazi zen dosierra, edukiera gainditzeagatik. Frogaaldian dago.
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· 2006/HOSHOR 293.- Maitzaren 12an abiarazi zen dosierra, ordutegia ez betetzeagatik.
Ebazteke dago.”

Ebazpena

Horrenbestez, ORIENTABIDEA eman diogu.
•

Gaueko aisirako lokal zaratatsuen ixtea (erreg. zk.: 780/07,782/07)

Erreklamazioa
Sindikoaren bulegoan jasotako kexak aztertuta, herritarrek pairatzen dituzten zarata eta enbarazu ugari
taberna, pub eta dantzalekuen jabeen gizalegez kanpoko jarrerak sortzen dituela adieraz dezakegu, Izan ere, leku
horietako musika ekipoetako musikak Zarata eta Dardarei buruzko udal ordenantzan zehaztutako maila gainditu
egiten baitu.
XXXXXXX kaleko 7.eko bizilagunek etxepean duten aretoak sortzen duen enbarazua dela eta kexaka
etorri zaizkigu.
Egoera hau 2002. urtetik badugu ere, azken urtean (2006) bizilagunek maiz salatu dute Udaltzaingoan.
Hortik abiatuta, zortzi prozedura zigortzaile abiarazi dira (gutxienez). Hirutan frogatuta geratu dira arau-hauste
LARRIAK, Zarata eta Dardarei buruzko Udal Ordenantzaren 41 b artikuluarekin bat: Establezimendu publikoetan
instalatutako soinuaren erreprodukzio-sistemek balio-muga onargarriak gainditzea . Beste bost dosierren inguruko
ebazpenik ez da eman oraindik, baina Ingurumen

Sailaren arabera, udal ordenantzaren 42. d) artikuluan

aurreikusitako arau-hauste OSO LARRIA izan litezke, Udal errekerimenduz instalatutako potentzia akustikoa
mugatzeko sistema duten soinuaren erreprodukziorako ekipoek balio-muga onargarriak gainditzea.
Arau-hauste larria gertatu izana probatuta geratu den hiru dosierrei dagokienean, 300,51 € ko isun
banarekin zigortu du Udalak dantzalekua (Ordenantzaren 43.1 b) artikuluan jasotakoarekin bat).
Beste bost dosierrak ebatzi gabe daude oraindik, baina ARAU HAUSTE OSO LARRIAK izaki, 901.52 €
eurotik gorako isuna ezar dakioke horregatik, bai eta jarduera aldi baterako nahiz betiko itxiarazi ere (Zarata eta
Dardarei buruzko Udal Ordenantzaren 43 1.c) artikuluan jasotakoarekin bat).
Azterketa
Azken urteetan gertatutakoak (guk dakizkigunak) adieraziko ditugu kronologikoki:
- 2006ko urtarrilak 15. Udaltzainak dantzalekua ikuskatzera joan ziren. Jarduerak sortzen zituen zaratak neurtu
ondoren, barruko zarata mila (musika ekipoarena) 32,83 dB-A-koa egiaztatu zen, baimendutako maila, berriz, 27
dB-A-koa.
Frogatutzat jo zen arau-hauste LARRIA egin zela eta diskotekaren titularrari 300,51 €ko isuna jartzea erabaki zen.
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- 2006ko otsailak 19. Udaltzainak diskoteka ikuskatzera joan ziren. Jarduerak sortzen zituen zaratak neurtu
ondoren, barruko zarata mila (musika-ekipoarena) 32,33 dB-A-koa egiaztatu zen, baimendutako maila, berriz, 27
dB-A-koa.
Frogatutzat jo zen arau-hauste LARRIA egin zela eta diskotekaren titularrari 300,51 €ko isuna jartzea erabaki zen.
- 2006ko martxoak 4. Udaltzainak diskoteka ikuskatzera joan ziren. Jarduerak sortzen zituen zaratak neurtu
ondoren, barruko zarata mila (musika ekipoarena) 33,5 dB-A-koa egiaztatu zen, baimendutako maila, berriz, 27 dBA-koa.
Frogatutzat jo zen arau-hauste LARRIA egin zela eta diskotekaren titularrari 300,51 €ko isuna jartzea erabaki zen.
- 2006ko martxoak 4. Udaltzainak diskoteka ikuskatzera joan ziren. Jarduerak sortzen zituen zaratak neurtu
ondoren, barruko zarata mila (musika ekipoarena) 33,5 dB-A-koa egiaztatu zen, baimendutako maila, berriz, 27 dBA-koa.
Frogatutzat jo zen arau-hauste LARRIA egin zela eta diskotekaren titularrari 300,51 €ko isuna jartzea erabaki zen.
- 2006ko irailak 17. Udaltzainak

diskoteka ikuskatzera joan ziren. Jarduerak sortzen zituen zaratak neurtu

ondoren, barruko zarata mila (musika ekipoarena) 53,3 dB-A-koa egiaztatu zen, baimendutako maila, berriz, 27 dBA-koa.
Gertakari hauek arau-hauste OSO LARRIA izan litezkeela jo eta dosier zigortzailea abiarazi zen.
- 2006ko irailak 23. Udaltzainak

diskoteka ikuskatzera joan ziren. Jarduerak sortzen zituen zaratak neurtu

ondoren, barruko zarata mila (musika ekipoarena) 33,3 dB-A-koa egiaztatu zen, baimendutako maila, berriz, 27 dBA-koa.
Gertakari hauek arau-hauste OSO LARRIA izan litezkeela jo eta dosier zigortzailea abiarazi zen.
- 2006ko urriak 7. Udaltzainak diskoteka ikuskatzera joan ziren. Jarduerak sortzen zituen zaratak neurtu ondoren,
barruko zarata mila (musika ekipoarena) 34,2 dB-A-koa egiaztatu zen, baimendutako maila, berriz, 27 dB-A-koa.
Gertakari hauek arau-hauste OSO LARRIA izan litezkeela jo eta dosier zigortzailea abiarazi zen.
- 2006ko urriak 15. Udaltzainak

diskoteka ikuskatzera joan ziren. Jarduerak sortzen zituen zaratak neurtu

ondoren, barruko zarata mila (musika ekipoarena) 29 dB-A-koa egiaztatu zen, baimendutako maila, berriz, 27 dBA-koa.
Gertakari hauek arau-hauste OSO LARRIA izan litezkeela jo eta dosier zigortzailea abiarazi zen.
- 2006ko urriak 21. Udaltzainak diskoteka ikuskatzera joan ziren. Jarduerak sortzen zituen zaratak neurtu ondoren,
barruko zarata mila (musika ekipoarena) 29,3 dB-A-koa egiaztatu zen, baimendutako maila, berriz, 27 dB-A-koa.
Gertakari hauek arau-hauste OSO LARRIA izan litezkeelako dosier zigortzailea abiarazi zen.
Zarata eta Dardarei buruzko Udal Ordenantzak 300,51€ eta 901,52€ arteko isunak eta mugaketa
akustikoak ezartzen ditu arau hausten larrietarako (43.1.b artikulua).
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Arau hauste OSO LARRIAK badira, 901.52 € eurotik gorako isuna ezar daitezke, bai eta jarduera aldi
baterako nahiz betiko itxiarazi ere (Zarata eta Dardarei buruzko Udal Ordenantzaren 43 1.c) artikulua.

Batetik, DISKOTEKAko arduradunek behin eta berriz arauak hausten jarraitzen dute eta SETATSU;
Bestetik, Gasteizek guztiok atseginez bizitzeko hiri eredugarri izateko konpromisoa du eta horrek soinu arloa egoki
kudeatzea dakar berekin. Beraz, hauek kontuan hartutik, gaueko aisialdiko aretoen jabeak gizalegearen kontra
erakusten duten jarrera aldatzeko modu bakartzat honakoa jotzen dugu: isun mota bakoitzarentzat Ordenantzak
zehaztutako isunik gogorrena jartzea; kasu honetan OSO LARRIA eta ondorioz, aldi baterako nahiz betiko ixtea
(ordenantzaren 43.1 c artikulua).

Horrenbestez,
Ebazpena
Aztertzen ari garen kasuan, zein

SETAKERIAZ musika ekipoak Zarata eta Dardarei buruzko udal

ordenantzan ezarritakoa baino altuago jartzen dituzten diskoteka, pub eta tabernen jabeen kasuetan, behin eta
berriz isun ekonomikoak jartzeko dosierrak abiarazi diren kasuetan, jarduera hori aldi baterako edo behin betiko
ixteko GOMENDIOA egin diogu Ingurumen Sailari (ordenantzaren 43.1.c artikulua).

1. Honela zigortuko dira Ordenantzaren arau-hausteak:
a) Arau-hauste arinak, ohartarazpena edo 25.000 pezetatik 50.000 pezetara bitarteko isuna.
b) Arau-hauste larriak, 50.001 pezetatik 150.000era bitarteko isuna, mugaketa akustikoa.
c) Arau-hauste larriak, 150.001 pezetatik 250.000 pezetara bitarteko isuna,

jarduera aldi

baterako nahiz betiko itxiaraztea.

2. Mugatze akustikoaren isuna soinu aparatuetan potentzia akustikoa mugatzeko sistema bat
ezartzean datza. Larritzat jo diren arau hausteak behin eta berriz egin dituzten establezimendu
publikoetan dauden soinu tresnen titularrei ezarriko zaie isun hau.

3. Aldi baterako ixte partziala, gehienez bi hilabetekoa izango da .

Dagokion sailak onartu egin du gomendioa.

b)

Idazki lagundua
•

Markesina Lakuako denda batean (erreg. zk.: 687/06)

Erreklamazioa
Forondako ateko xx.eko eraikineko etxabean lastaira-denda bat jarri dute. Denda hori jartzeko orduan,
erakusleihoaren luzera guztian markesina bat jartzeko baimena eman du udalak. 1,20 metro zabaleko markesina
bat da, pasabide gisako bat, lehen solairuaren altueran. Obra berri horren ondorioz, kalte larria sortu da; izan ere,
markesina berria dela eta, xx atariko lehen solairuko bi etxebizitzatara, une honetatik aurrera, erraz igo daiteke
kaletik, eta, gainera, beren artean komunikatuta geratu dira, eta pribatutasuna eta segurtasuna galtzea ekarri du
horrek berekin.
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Azterketa

Herritarrarekin elkarrizketatu ondoren, idazki bat egin genuen. Hitzez hitz aldatzen dugu hona:

“Hirugarrena.-

Orain arte izan dugun segurtasun eta lasaitasun egoera galtzea ekarri dute berekin gertakari horiek. Ezin
gara etxetik atera eta leihoak zabalik utzi; egoera honetan gaudenetik, kezka bizian gaude beti; larritu egiten gara
azken aldian etxeetan hain ugari diren lapurreta eta bestelakoen inguruko berriak entzuten ditugularik. Beldurrez
bizi gara.

Laugarrena.-

Sortutako kalteak ez dauka inolako justifikaziorik, ezta markesinak ematen duen zerbitzuarekiko inolako
proportzionaltasunik ere. Zer premia dauka horrelako denda batek halako markesina bat jartzeko, 12 metro luze
(gutxi gorabehera) eta 1,20 metro zabal? Zergatik suertatu behar dute kaltetuta gure segurtasunak eta
pribatutasunak, horretarako funtsezko arrazoirik batere ez badago?

Horrenbestez, hauxe

ESKATZEN DUT: aurkeztutzat jo dadila idazki hau, eta, azaldu duguna eta egin ditugun alegazioak aintzat harturik,
hauxe erabaki dezala udalak:

a)

Markesina hori jartzeko emandako baimena bertan behera uztea, besteren eskubideei kalte egiten dienez.

b)

Markesina kendu eta obra egin aurreko egoerara bihurtzea.

c)

Ondarearen gaineko erantzukizuna –markesina kentzeak berekin dakartzan gastu eta kostuak– bere gain
har dezala.”

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.

c)
•

Orientabidea

Zaratak Lucero tabernan (erreg. zk.: 494/05)

Erreklamazioa
Herritar bat bulegora etorri da eta Antiguo Lucero lokal-tabernako zaratak salatu ditu, bizilagunei ondoez
handia sortzen baitie. Ixteko ordua kontrola dadila eskatzen du, eta lokalari eskatzen zaion intsonorizazio-mailaz
galde egiten.
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Azterketa
Dagokion sailari txostenak eskatu eta gero, hauxe jakinarazi diogu herritarrari: “Udal artxiboak kontsultatu
direlarik egiaztatu ahal izan dugu ez dela inongo dosier zigortzailerik bideratu zaratak direla eta, ezta jardueraren
jabea Zaratei buruzko udal ordenantzako arauak hausteagatik zigortu ere.”
Tabernatik datozen zaratak gehiegizkoak direla uste badu udaltzaingoak neurketak egin ditzala eskatzea
iradoki diogu, hartara gerora egin litzakeen salaketak bideratu ahal izateko.

Ebazpena
Horixe izan zen gure BITARTEKO JARDUERA, aurreko oroitidazkian adierazi bezala. Baina gertaerak errepikatu
egin dira lokalaren jabea aldatzearekin batera, eta berriro zabaldu da kasua. ORIENTABIDE gisa, neurketak
eginarazteko aukera azter dezala esan diogu, dosier zigortzaile berria zabal dadin hartara.

•

Iberdrolaren transformadorea eta eremu elektromagnetikoak (erreg. zk. 653/06)

Erreklamazioa
Herritarrak bera bizi den eraikinaren barruan Iberdrolak transformadore bat duela salatu eta bertatik
kentzeko eskatu du, eremu elektromagnetikoek muga gainditzen dutelako.

Azterketa
Argibideak eskatu ditugu Ingurumen Sailean eta bertan egindako txostena herritarrari igorri diogu, beretzat
interesgarri izango delakoan. Hona hemen:

“ ...2006ko otsailaren 13an egindako neurketan eremu elektrikoaren zarata hautemanezina zen, eta eremu
magnetikoa, berriz, 13,7koa (baimendua 100 da). Emaitza horien ondorioz, salatutako zarata hautemanezintzat jo
zen."

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

•

Hostoek buxatutako erretenak (erreg. zk.: 656/06)

Erreklamazioa
Inguruko zuhaitzen hostoek etxebizitzako erretenak buxatu dizkiotela salatu du herritar batek.
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Azterketa
Udalak emandako informazioa igorri diogu:

“Gasteizko Taldearen kaleko zuhaitzen inausketa dela eta, ohar bat igorri zaio Ingurumen Saileko
Eduardo Rojo jaunari; bertan inausketa lanak egin daitezela eskatzen da, erretenak buxatuta baitaude.

Udala zuzen jokatzen ari dela uste dugu.
Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

•

Autoentzako gordelekua, Zaldiaran plazan (erreg. zk.: 777/07)

Erreklamazioa
Udal administrazioak Zaldiaran plazako 7.ean ibilgailuentzako gordelekua eraikitzeko arauak betetzen ari
diren ikuska dezala eskatu digu herritar batek.

Azterketa
Hauxe jakinarazi diogu ibilgailu gordeleku horretan gauzatu beharreko neurri zuzentzaileen inguruan,
lehenago ere, bulegoan bertan berarekin hitz egindakoan adierazi bezala: “jarduera zerbitzuan jarri aurretik, horiek
betetzen diren eta eraginkorrak diren ikuskatu beharko du udalak. Egoki ez badaude eta zuzenbidearen araberako
ebazpena ematen ez bada berriro ere guregana jo dezazula eskatzen dizugu".
Ebazpena
ORIENTABIDEA.

•

Zaratak Morrison tabernan (erreg. zk.: 725/06)

Erreklamazioa

Morrison tabernako jarduerek sortzen dizkien enbarazuak salatu dituzte hainbat herritarrek.

Azterketa
Ingurumen Saileko zuzendariarekin bildu gara eta hark esandakoa herritarrei jakinarazi diegu:

Udal agintariak Morrison tabernaren baimenean hainbat akats zirela konturatuta, taberna 15 egunez ixteko
dosierra betearazi zitzaion, hain zuzen ere Gabonetan. Akatsak konpondu eta taberna-jarduerako legezko baimena
lortze aldera, tabernaren jabeak baimena lortzeko eskari berria egin duela jakinarazi digute.
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Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diegu herritarrei.

•

Edukiontzien kokalekua (erreg. zk.: 722/06)

Erreklamazioa
Zaborrak uzteko eta birziklatzeko edukiontziak Olagibel kaleko areto baten aurrean daudela eta honek
enbarazuak sortzen dizkiela salatu dute herritar batzuek.

Azterketa
Horien ardura duten Udaleko Sailek maiz adierazi digutenez, edukiontziak interes publikoko zerbitzuak
dira eta hainbat irizpide jarraitzen dira kokalekuak zehazteko: ingurune horretako biztanleak, distantziak .. Herritar
horiekin izandako bilkuran informazio hori jakinarazi diegu.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diegu herritarrei.

d)
•

Ezestea

Zaratak auzokoen artean (erreg. zk.: 698/06)

Erreklamazioa
Bere etxebizitzan zaratak daudela salatu du herritar batek, baina ez daki nondik sortzen diren. Neurketak
egin dira, baina ez da halakorik atzeman.
Azterketa
Bilera egin dugu herritarrarekin, eta jakinarazi diogu partikularren arteko kontu bat dela, eta bulego
honetatik ezin dugula konpondu hori.
Ebazpena
EZETSI EGIN DUGU kexa.
•

Espainia plazako jarduerak (erreg. zk.: 688/06)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du enbarazu egiten diotela bere negozioari –txanponen salerosketa– Espainia plazan
egiten diren ekitaldiek.

138

2006-2007ko Oroit-Idazkia
Azterketa
Zentzu horretan, Gasteizko Udalak herritarraren eskabideari erantzuteko egindako idazkia aztertu
ondoren, esan beharra daukagu administrazioaren jarduera indarrean dagoen legediaren araberako izan dela uste
dugula. “Hiriko talde eta elkarteek antolatzen dituzten zeinbait ekitaldi Gasteiz erdialdeko lekuetan egin
beharrekoak izaten dira, sustatzen dituzten modalitateak ahal den eta jenderik gehienak ezagut ditzan.”

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 29. artikuluan sedatutakoarekin bat etorriz kasu
honetan aldeko ebazpenik ematerik ez dugula jakinarazi diogu.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU kexa.

e)

Bitartekaritza

Okindegi jarduerak sortutako zaratak eta zuzentzeko neurriak

DEKRETUA
2006-01-10ean alkateak emandako dekretu baten bidez, jardueran zuzentzeko neurriak jartzeko
eskatu zen. Zehazki, neurri hauek hartzeko eskatu zen: jardueraren ordutegia eguneko erregimenerako
ezarritakoari (8etatik 22etara) egokitzea; hormako hozkailua zorutik eta hormetatik bereizteko tratamendu
akustikoa egitea; lantegiko aireztapena kanporatzeko gunea lekuz aldatzea (beroa kanporatzeko da hori,
labeak berez lurrina kanpora isurtzeko aginduzko tximinia baitu).
Emandako epea igarotakoan egiaztatzeko bisita egin zen: eskatutako neurriak hartu zirela ikusi
zen, eta salatzaileak berak aitortu zuenez, ordutegia bete egiten zen. Hala ere, hiru kexa azaldu zituzten:
1.- Labea martxan dagoenean tenperatura aldaketak nabaritzen dituzte etxebizitzan, bai eta
lantegian sortutako beroa kanporatzeko sistema konektatzen eta deskonektatzen denean ere; termometro
bidezko erreguladore batek arautzen du hori.
2.- Erauzteko motorrak sortzen duen zarata nabaritzen dute.
3.- Lantegiko beroa kanporatzeko guneak orain dagoen lekuan lehen baino kalte gehiago egiten
diela uste dute.
Erreklamazioen tonu dramatikoa kontuan izanik, zenbait ikuskatzailek hainbat froga egin zuten
egun eta ordu ezberdinetan (baita gauez ere), iritziak alderatzeko asmoz, jarduerak inguruko
etxebizitzetan ez zuela eragin handirik baitzirudien oro har.
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Frogek ondorio hauek izan zituzten:
1.- Etxebizitzan ez da jarduerarekin lot daitekeen tenperatura aldaketarik edo bestelakorik
nabaritzen. Hala ere, ez da horrelakorik egon daitekeenik baztertzen, baina izatekotan oso ahula, eta
sentikortasun handia eta inguruaren ezagutza sakona direla medio (alegia, ustez eragindako etxebizitzan
bizi izanik) bakarrik antzemateko modukoa.
2.- Lantegiko beroa erauzteko motorrak sortzen duen zarata 22 dB-A-tik beherakoa da, beraz,
zuzentzat jotzen da, eragindako auzokoek jasanezina dela adierazten badute ere.
3.- Berrikuntzaren ondoren, lantegiko beroa leihorik ez duen fatxada batera isurtzen da, zeinak
hirian nagusi diren haizeak kontuan izanik beroa ondo barreiatzeko moduko orientazioa baitu. Hego
haizea dagoenean baino ez lioke etxebizitzari eragingo, eta hori ez da oso ohikoa hemen.
Horrenbestez, irekitzeko baimena ematea erabaki zen, uste izan baitzen hartutako neurriak
nahiko zirela, eta jarduerak inguruan izan zezakeen eragina oso txikia zela eta egoitza erabilerarekin
bateragarria. 2006ko uztailaren 17an eman zen baimena; horren kopia Arartekoari zein Herritarren
Defendatzaileari helaraziko zaie honekin batera.
Lantegiaren gaineko auzokoek kexatzen jarraitzen zuten, eta haien larritasuna eta dramatismoa
kontuan hartuz, eta udal zerbitzu teknikoek jarduera horrelakoetarako ezarri ohi diren mugen barruan
zegoela egiaztatzen zutelarik, Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak moderatutako bilera bat egitea
proposatu zen, zeinetara jardueraren titularra eta auzoko salatzailea gonbidatu baitzituzten.
Bilkura hartan, udal zerbitzu teknikoek bi neurri zuzentzaile proposatu zituzten, arautu gabeak
baziren ere, aipatutako hiru eragozpenak nabarmen arintzen lagun zezaketenak. Batetik, aireztatze
motorraren abiaduraren erregulatzaile bat instalatzea proposatu zen, erauzketaren potentzia moteldu eta
zarata entzunezin izan zedin. Bestetik, haizegailua abiarazteko termostatoa kanpoko tenperaturara
egokitzea, lantegiko tenperatura kanpokoarekin bateratuz gero goiko etxebizitzan edozein eragin (positibo
edo negatibo) eragozteko. Azkenik, lantegiko aire beroa kanporatzeko gunea igotzea proposatu zen, 3 mko altuerako hodi baten bidez, barreiatzea are gehiago errazteko.
Jardueraren titularrak aldaketak bere kabuz egitea onartzen du, auzia zela eta sortu zen
konfrontazio eta etsaitasun egoera konpontze aldera.
Geroago, 2006ko ekainaren 27an egindako ikuskapenean, erabakitako aldakuntzak gauzatu
zirela egiaztatu zen. Beste bi ikuskapen egin ziren neurrien eraginkortasuna egiaztatzeko, eta zalantzarik
gabe egoera onargarria zela erabaki zen. Auzokoen jarrera ere nabarmen aldatua zen, jardueraren
bateragarritasuna onartzen baitzuten.
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PROPOSAMEN TEKNIKOA
Izenpetzen duen ikuskatzailearen ustez:
Arartekoari eta Sindiko edo Herritarren Defendatzaileari txosten hau bidaltzea, establezimendua irekitzeko
baimena emateko ebazpenaren kopia erantsita.
Ondoren, bi jakinarazpenen jaso izana dosierrari gehitu eta hura artxibatzea.

Orain arte adierazitakoa kontuan hartuta, eta otsailaren 27ko Euskal Autonomia Erkidegoko
Ingurumena Babesteko 3/98 Legeak 63.2 artikuluan dioenaren arabera, Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei
buruzko 57/2003 Legean aurreikusitako eskumenak baliaturik –Tokiko Gobernu Batzarrak 2005eko urtarrilaren 7ko
erabakiaren bidez beraren gain utzitako aginpidea dela medio–, Ingurumen Arloko zinegotzi ordezkariak hauxe
EBATZI DU:
Jakinarazpena egitea eta dosierra artxibatzea.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko irailaren 20an.

INGURUMEN ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA
f)

Ofiziozko gomendioa
•

Kanpai hotsak (erreg. zk.: 23/06 eta 721/06)

Erreklamazioa

Hainbat herritarrek jo dute dagoeneko bulego honetara kexu, administrazioak ustez ez duelako ezer egin
kanpaiek gauez jotzeak (esaterako, udaletxeko erlojuarenak, Espainia plazan) sortzen dizkieten eragozpenak direla
eta.
Esku hartzeko azken eskaeretako bat San Kristobaleko elizako kanpaiekin lotutakoa da; izan ere, gauez
egiten duen zarata hain garratza da ezen pertsonen atsedenari eragiten baitio.
Azterketa
Erabiltzaileek Ingurumen Sailera jotzen dutenean kanpai edo erlojuen zarata geldiaraz dezaten eskatzera,
erantzuten diete erlojuaren soinu-mekanismoa (alegia, kanpai hots zuzena edo grabatua) ez dagoela sartuta
zaratatzat sailkatutako jardueren barruan, herritarrek tradizioz onetsitako gizarte edo kultura jardueren ondorio
direla uste delako.
Egia da kanpai jotzea praktika tradizionala bilakatu dela mendeetan zehar. Zerbitzu horrek nekazarien
bizimodua arautzeko balio zuen eta herritarrei alerta egoeretan abisatzeko. Gaur egun, ordea, zeregin horiek ez
dira ezinbestekoak eta beste bitarteko batzuk erabiltzen dira horretarako.
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Bizitza modernoaren ezaugarriak eta konplexutasuna direla eta, administrazio publikoa kontrako gertatzen
diren eskubide eta interes posibleak bateratzeko esku hartzera behartuta dago, interes orokorraren eta errealitate
ezberdinen bermatzailea den aldetik.
Une honetan kanpaiek ematen duten informazioak behar orokor bat betetzen ote duen aztertu behar da,
eta objektiboki zaratatsua den jarduera bat gauez mantentzea ezinbestekoa den (Kataluniako Síndic de Greugesaren oroit-idazkia, 2005).
Hasteko, eztabaidaezina da soinu iturri hori Vitoria-Gasteizko Zarata eta Dardarei buruzko Udal
Ordenantzan jasotako zaratetako bat dela. Izan ere, Udal Ordenantzaren 2. artikuluak dionez, pertsona edo
ondasunei eragozpen edo kalte materialak eragin liezazkieketen zarata edo bibrazioak sortzen dituzten jarduera
eta portaera guztiak hartzen ditu barne ordenantzak; lehen paragrafoan, zehazki, hau xedatzen du: ”Ordenantza
honetan ezartzen diren aginduak udalerrian derrigorrez bete beharrekoak izango dira, eta pertsona edo ondasunei
eragozpen edo kalte materialak eragin liezazkieketen zarata edo bibrazioak sortzen dituzten jarduera, instalazio eta
portaera guztiak hartzen dituzte beren barne.”
29.2 artikuluak gaueko atseden-orduetan bereziki sortutako zaraten zerrenda ematen du, eta laugarren
idatz-zatian zehazki aipatzen ez badira ere zaratatzat jo daitezkeenak ordenantzaren menpe geratzen direla
xedatzen du.
Beraz, 2. artikuluak agintzen duenaren arabera, edozein instalazio dago udal ordenantzaren menpe.
Zalantzarik gabe, San Kristobaleko elizako erlojuaren orratzek orduak eta ordu erdiak markatzen dituztenean
kanpaia joarazten duen mekanismoa instalazio bat da, zarata sortzen du, eta zarata horrek baimendutako maila
gainditzen du.
Ordenantzaren 14.3 artikuluak, berriz, debeku horretatik salbu uzten ditu herritarrek tradizioz onetsitako
gizarte edo kultura jardueren ondorio diren zaratak, baina erlojuaren soinu-mekanismoa ezin da gizarte edo kultura
jardueratzat jo, aipamen horrek jaiekin edo erlijioarekin lotutako jarduerak (dantzaldiak edo Egunsentiko Arrosarioa,
hurrenez hurren) baititu gogoan bereziki, eta horiek ezin dira alderatu erloju-mekanismoek automatikoki sortutako
metal zaratarekin.
Hori bai, jokamolde tradizionala da. Baina ohitura bat errepikatzea baino beste onurarik ez duen
jokamolde tradizionala den aldetik, ezin da parekatu horrek eragiten diela uste duten pertsonek atsedenerako duten
bidezko eskubidearekin.

Kontuan izan behar da atsedenerako eskubidea osasunerako oinarrizko eskubidearekin

lotuta dagoela.
Zenbait epaik, Gaztela eta Leongo justizia auzitegi nagusiak 2002-02-01ean emandakoak, esaterako,
argudiatze hori bermatzen dute.
Horrenbestez,
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Ebazpena
Hau GOMENDATZEN dugu:
Kanpai hotsak zaratatzat sailkatutako jardueren barruan sartzea, eta irtenbide tekniko egokiak
bilatzea hiriko kanpandorre eta erlojuek 00:00etatik 08:00etara arte SOINU SEINALERIK EMAN EZ dezaten,
herritarren loa eta atsedena eragozten baitute.
Hori da gure gomendioa, begirune osoz egina, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren
ildotik eta bertan aurreikusitako eraginarekin.
Partez onartu zen gomendioa: Udaletxeko erlojuari dagokiona, hain zuzen ere.

2.3.5.2 Osasuna eta Kontsumoa

a)

Gomendioa
•

Txakur arriskutsuak (erreg. zk.: 651/06)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek jo du bulego honetara, eta salatu alemaniar ardi txakur batek txakurra akabatu ziola,
eta hala ere aske jarraitzen duela, pertsonei eraso egiteagatik, muturrekorik gabe joategatik, arriskutsu izan
litezkeen txakurrei dagokien lizentzia ez edukitzeagatik... egindako salaketa ugari biltzen dituen dosierra izan
arren.

Azterketa
Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailaren txostenaren arabera –txakur hori dela eta bideratu diren
jarduerak jasotzen dira bertan–, hauxe esan liteke:

1) xxxxxxxxxxxx andrearen txakurra, alemaniar ardi txakurra, arriskutsu izan litekeen animalia gisa dago
katalogatua.
2) Txakur horrek, gutxi gorabehera urtebeteko epean, bost lagun baino gehiagori kosk egin die

–beste

horrenbeste salaketa jaso dira.
3) Txakurrak, leku publikoetan ibiltzen denean, ez du muturrekorik eramaten, ezta uhalik ere –hainbat salaketa
egin dira.
4) Txakurraren jabeak ez du hori edukitzeko arauzko administrazio lizentziarik.

Arriskutsu izan litezkeen Animaliak Edukitzearen inguruko Erregimen Juridikoari buruzko
abenduaren 23ko 50/1999 Legean (ALAEL) finkatu ziren arriskutsu izan litezkeen animaliak edukitzeko –eta hori
pertsona eta ondasunen eta gainerako animalien segurtasunarekin bateragarri izan dadin– bete behar diren
baldintzak.
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Martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretua (ALAED) da ALAEL garatzen duen estatuko araudia.
Horretan jasotzen denaren arabera, hemen aipatzen ari garen txakurra arriskutsu izan daitekeen txakurtzat jo
beharra dago, erasokorra izaki –hainbat pertsona eta animaliari eraso egin izan die.

Honela dio ALAELaren 3. artikuluak: “la tenencia de cualesquiera animales clasificados como
potencialmente peligrosos al amparo de esta Ley requiere la previa obtención de Licencia Administrativa, que será
otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante”.

ALAELaren 3. artikuluak, berriz, hauxe xedatzen du: “los propietarios, criadores o tenedores de los
animales considerados potencialmente peligrosos tienen la obligación de identificar y registrar a los mismos en la
forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine” –bai ekainaren 1.eko 1.001/2004
dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak izateari buruzkoak (20. art.), bai Gasteizko Animaliak eduki eta
babesteari buruzko udal ordenantzak (13. art.) garatu egiten dute hori. Aipatutako txakurrarekin izandako
gorabehera guztien berri badute administrazio agintariek, animaliaren erregistro orrian jasota baitaude.

Zenbait betebehar osagarri ere jasotzen dira indarrean dauden arauetan, arriskutsu diren txakurrak
dituztenek nola edo hala bete beharrekoak. Besteak beste, segurtasun neurri osagarri gisa, arriskutsu izan
litezkeen animaliak leku edo espazio publikoetan edukitzekotan, berekin daramatzan eta kontrolatzen dituzten
pertsonek dagokien administrazio lizentzia aldean eraman beharko dutela xedatzen du ALAEDek –baita animalia
Animalien Udal Erregistroan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria ere– (aztertzen ari garen kasuan,
jabeak lizentzia eskuratu arte animalia konfiskatzeko dekretua eman zen 2005eko irailaren 23an, baina ez zen
bete, eta itzuli egin zitzaion txakura ordu gutxiren buruan). Halaber, halako lekuetan daudenean, txakurrek
ezinbestean eraman beharko dute homologatutako muturrekoa, zeinek bere arraza tipologiarako egoki dena, eta
kate edo uhalaren bitartez kontrolatu beharko dira (4.2. art.).

ALAELaren arabera, honako hauek sartzen dira arau-hauste larrien barruan:

b)

Arriskutsu izan daitekeen txakurra bide publikoan baimenik gabe, muturrekorik gabe nahiz
katearekin lotu gabe egotea. (Aztertzen ari garen kasuan, egun hauetan salatu zen txakurra aske
eta muturrekorik gabe zegoela, Iparraldeko parkean: 2005/5/18, 2005/6/3, 2005/9/21, 2005/9/27)

c)

Agintariek eta agenteek eskatzen dituzten datuak edo argibideak emateari uko egitea, edo
eragozpenak jartzea. (Txakurraren jabeak, aztertzen ari garen kasuan, uko egin zion txakurra
identifikatzeari, albaitaritza zerbitzuek hala eskatu ziotelarik, txakurra aztertzeko, 2004ko ekainaren
21ean)

Arau-hauste oso larritzat joko dira, besteak beste:

1)

Arriskutsu izan daitezkeen txakur edo animaliak baimenik gabe edukitzea (ALAELaren 13.1b ar.).

Arau-hauste larriak 301 eurotik 2404ra bitarteko isuna jarriz zigortu daitezke, eta oso larriak, berriz, 2.405
eurotik 15.025ra bitarteko isuna jarriz. Eta, bai arau-hauste larrien, bai oso larrien kasuan, arriskutsu izan litezkeen
animaliak konfiskatu, antzutu edo akabatzea ere erabaki liteke zigor horien osagarri (ALAELen 13.3. art.).
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Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Jarduera Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legean jasotzen diren zigortzeko ahalmenari buruzko printzipioen ildotik zigortzen dira arau-hauste horiek.
Eskumena duten udal organoei dagokie zigortzeko ahalmena baliatzea, arau-hauste arin eta larriei dagokienez.
Arau-hauste oso larriei dagokienez, berriz, eskumena duen foru organoa jakinaren gainean jarri beharra dago, udal
ordenantzaren ildotik:

Udal ordenantzaren 54. art.:

Zigortzeko ahalmenaz baliatzeko, dena delako administrazio-espedienteari hasiera eman eta
bideratu beharko da, lege eta arauzko xedapenetan ezarritakoarekin bat etorriz..

Udalak bideratuko ditu zigor-espedienteak, eta, arau-hausteak oso larriak direnetan, dagokion
foru organoari igorriko dizkio; hark ezarritako zigorraren zenbatekoak udal kutxetara joango dira.

Arau-hauste eta larrietarako aurreikusitako zigorrak ezartzea alkate-udalbatzarburuari dagokio.

Ordenantza honetan aurreikusten diren zigorretakoren bat ezartzen zaiolarik ere, zigortutakoa ez
da erantzukizun zibiletik salbu geratuko.

Arau-hausteak delitutzat edo hutsegitetzat jo litezkeen kasuetan, jurisdikzio penalari emango zaio
gertakarien berri.

Azaldutakotik hauxe ondorioztatzen da: delako alemaniar ardi txakurraren jabe den xxxxxxxxx
andreak arau-hauste larri bat baino gehiago egin duela, eta gutxienez bat oso larria, biek ere zigor osagarriak
ekar baititzakete berekin –animalia konfiskatu, antzutu edo akabatzea (ALAELaren 13.3. art.)–, eta arauhauste arin eta larriengatik aurreikusitako zigorrak jartzea alkate lehendakariari dagokiola, udal ordenantzaren
54. artikuluaren ildotik.
Horrenbestez,
Ebazpena
Delako animaliaren jokabide erasokorraren historial luzea aintzat harturik (antzeko ezaugarriak zituen
txakur bat akabatzera iritsia da) egokitzat jotzen den zigor osagarria aplika dadila GOMENDATZEN DUGU, behar
izanez gero baita animalia akabatu ere, ALAELaren 13.3. artikuluan jasotakoaren ildotik.

Eta, aldi berean, arau-hauste oso larriaren kasuan –arriskutsu izan litezkeen era horretako txakurrei
dagokien administrazio lizentzia ez edukitzea (ALAELen 13.1b art.)–, eskumena duen udal organoari igor dakiola
dosier zigortzailea.

Dagokion sailak ez zuen onartu gomendio hori.
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•

Txakurrak aske ibiltzeko lekuak (erreg. zk.: 186/03)

Erreklamazioa
2003/2004ko oroit-idazkian sartu genuen gomendio bat, txakurrak aske ibiltzeko lekuak egokitzearen
aldekoa. Hona aldatzen dugu, hitzez hitz:

1.- Arazoaren aurkezpena

Kexu agertu dira hainbat herritar Sindikoaren bulegora, uste baitute ezen, informazioaren alorreko neurriak
bakarrik hartu dituela udalak txakurrak edukitzeari dagokionez bete beharreko arauen gainean, baina, aitzitik, ez
dela txakur jabeek horiek aske, hau da, lotuta edukitzeko beharrik gabe, edukitzerik izan dezaten leku mugatu eta
seinaleztaturik inon jarri.

2.- Arazoaren azterketa

Hain zuzen ere, hainbat aurreikuspen egin izan dira udal ordenantzetan, txakurrak leku publikoetan
edukitzeari dagokionez. Hona hemen:

GASTEIZ HIRIKO ESPAZIO IREKI ETA AISIALDI LEKUEN ERABILERARI BURUZKO ORDENANTZA
(1983/04/27)

6. artikulua.Pertsonen aldean joan beharko dute txakurrek, uhalez behar bezala lotuta, eta, hartarako
mugatzen diren eremuetan izan ezik, ibiltokietan barrena ibili beharko dute, belarra zapaldu nahiz
pertsonei enbarazu egin gabe; orobat galarazi beharko zaie haurrentzako jolas lekuetara
inguratzea.
Debekatuta egongo da txakurrak belardi, parke, lorategi, urmael eta iturrietan sartzea eta txori eta
hegaztiak uxatzea.
Txakurrak daramatzatenek jaso egin beharko dituzte haien gorotzak, eta zakarrontzietara edo
inguruan dauden hustubideetara bota. Nolanahi ere, pertsonak ibiltzen diren lekuetan kaka egin
dezaten galarazi beharko diete txakurrei, eta, bereziki, haurren jolaslekuetan.

ANIMALIAK EDUKITZEARI ETA BABESTEARI BURUZKO UDAL ORDENANTZA (1994/04/25)

22. artikulua.Kale eta parke publikoetan, bai eta pertsonen igarobide diren gainerako lekuetan ere, lepokoz
eta kate edo uhalez lotuta eraman beharko dira txakurrak; muturrekoa erabiltzea udal agintariek
aginduko dute, egoera sanitarioak hala eskatzen duenean eta hark dirauen arte.

Muturrekoa

eraman beharra izango dute, kalean, lehendik ere koska egiteko joera erakutsi duten txakurrek,
baita jabearen ustez arriskutsu suerta daitezkeenek ere.
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23. artikulua.Debekatuta egongo da txakurren gorotzak kale eta plaza publikoetan, haur parkeetan,
lorategietan eta, oro har, apaingarrizko zein pertsonen igarobide diren lekuetan uztea.
Hori dela eta, txakurrak daramatzatenek galtzadara eraman beharko dituzte haiek, espaloi
ondora, estolderia-isurbidetik ahalik eta gertuenera, edo udalak horretarako egokitutako
lekuetara.
Hala ere, gorotza espaloietan edo oinezkoen igarobide diren lekuetan geratuz gero, jabeak edo
animalia daramanak izango du bere gain hura bertatik kentzeko ardura, eta boltsa iragazkaitzetan
sartzen duelarik, eta itxi ondoren, zakarrontzira edo udal zerbitzuek zehaztutako antzekoren
batera bota beharko du, edo etxeko zabor boltsara; bestela, estolderia sareko isurbideren batetik
bota beharko du gorotza.
Animaliaren batek kalea zikintzen duelarik, jabeari edo animalia daukanari egindako kaltea
berehalakoan konpontzeko eskatzeko eskubidea izango dute beti ere herritarrek.

24. artikulua.Udalak, aurrekontuek aukera ematen duten neurrian eta komenigarri deritzonean, lorategi eta
parke publikoetan txakurrak ibili eta jolasteko seinaleztatutako leku aproposak egokitzen saiatuko
da, bai eta kaleetan laguntzako animalien gorotzentzako beharrezko ekipamendua jartzen ere,
behar bezala seinalatuta eta adierazita.

Ordenantza horiek hitzez hitz hartuz gero, bistan da udalak zenbait berdegunetan behar bezala
seinaleztatutako leku mugatuak jartzea erabaki lezakeela, eta horietan, txakur arriskutsuak salbu –horiek, beti ere,
muturrekoa eraman beharko baitute–, gainerako txakurrak aske ibili ahal izango liratekeela, beren jabeen
begiradapean.

Gasteiz hiriak, gainera, berdegune ugari ditu –eraztun berdea–, eta harro dago horretaz hiria, eta harro
bertako herritarrak; beraz, badirudi horietan zenbait leku mugatu eta seinaleztatu litezkeela, hirian behar bezala
erroldatutako txakurrek aske ibiltzerik izan dezaten bertan, beren jabeen zaintzapean.

3.- Ondorioak

Aurreikuspen hori udalaren beraren egokitasun eta komenientzi irizpideen mende ageri da ordenantzetan.

Gure ikuspuntutik, hiriko txakurren erroldaren munta eta bertan dauden berdeguneak aintzat hartzen
ditugularik –txakurrak dituztenek horiek bertara eramateko eta haiek bakarrik erabiltzeko lekuak mugatu bailitezke
bertan–, hauxe GOMENDA dezakegu, 2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
aurreikusitakoaren ildotik: eskumena duten udal zerbitzuek (Osasun eta Kontsumo Saila, Ingurumen Saila) zenbait
leku aukeratu, seinaleztatu eta muga ditzatela, eta horietan posible izan dadila behar bezala erroldatutako
txakurrak aske paseatzea, beti ere jabeen zaintzapean eta haien ardurapean; gainera, seinaleztatzeaz aparte,
txakurren gorotzak jasotzeko leku egokiak jarri beharko lirateke bertan.
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Txakurrak aske ibili ahal izateko zein leku egokitu diren jakinarazi zigun Hiri Paisaiaren Zerbitzuak 2006ko
abuztuaren 28an:
- Aralar Mendiaren kaleko bi lur sail -ekipamenduetarako direnak-, erregioen etxeen ondoan
(Voluntaria Entrega kalearen atzeko aldea). Belarra moztu besterik ez dago.
- Alas parke osoa, apenas erabiltzen baita, kalez eta hesiz inguratua.

Azterketa
Informazioa balioetsi ondoren –eta horren inguruko hainbat kexa jaso ondoren–, egokitzat jo genituen
hainbat ohar igorri genizkion Hiri Paisaiaren Zerbitzuari 2006ko irailaren 18an, udalak hartutako erabaki hori zela
eta:

“Oso modu positiboan baloratzen dugu txakurrak aske ibiltzeko lekuak mugatzea, baina hainbat
herritarren kexak jaso ditugu, horretarako aukeratu diren lekuak direla eta.

Udal ordenantzan esaten denez, aurrekontuek aukera ematen duten neurrian eta komenigarri
deritzonean, lorategi eta parke publikoetan txakurrak ibili eta jolasteko seinaleztatutako leku aproposak
egokitzen saiatuko da udala, bai eta kaleetan laguntzako animalien gorotzentzako beharrezko
ekipamendua jartzen ere, behar bezala seinalatuta eta adierazita.

Zail da zehaztea zer ulertu behar den leku egokitzat, baina uste dugu herritarrek eskatzen dutena
arrazoizkoa dela: txakurrak aske ibiltzeko lekuak ez luke egon behar haurren jolaslekuetatik gertu edo
adineko jendea igarotzen den lekuetan, eta, zenbait kasutan, hesiz inguratua.

Horregatik, egokiagotzat jotzen dugu txakurrak aske ibiltzeko lekuak horiek behar bezala zaindu ahal
izango diren lekuak izatea, eta haurrak jolasten diren hesitu gabeko parkeetatik gertu ez egotea. Adibide
gisa, Olarizuko zelaiak, Armentia, Forondako atearen erdiko larreak...

Ahal den neurrian gure oharrak aintzat hartzea espero dugu.”

Ebazpena
Hori izan zen gure azken gomendioa, gai horren inguruan, eta onik erantzun bide dio Ingurumen
Sailak, 2006ko irailaren 26ko prentsa idatzian jasotzen dena aintzat hartzen badugu.
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b)

Ofiziozko gomendioa
•

Borondatezko bitartekaritza prozesua (erreg. zk.: 19/06)

Erreklamazioa
Herritar

batek

egindako

kontsultaren

ildotik,

eta

hark

aurkeztutako

dokumentazioa

ikusita,

Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegotik bidalitako jakinarazpena aipatu beharra daukagu.

Eskutitz horretan esaten zaionez, Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailean lagun-giroko bitartekaritza saioa
egiteko hitzordua jaso arren –ate batzuek izan omen zituzten kalteen inguruko erreklamazioari erantzuteko–,
bitartekaritzak ez zuen ondoriorik izan, bera bertaratu ez zenez. Orobat, 10 eguneko epean informazioa bidaltzeko
eskatzen zaio, eta hala egin ezean administrazio arau-haustea egingo duela, eta zigorra jarri ahal izango zaiola.

Uste dugu jakinarazpen hori osatu daitekeela, administratuaren segurtasun juridikoa areagotzeko, eta
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 22. artikuluaren haritik hartzen dugu gaia gure gain:
Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak bere jarduketak ofizioz edo alde batek hala eskatuta hasi ahal izango
ditu.
Azterketa
Idazki horrek bi zati ditu, eta bereizi egin beharko lirateke, erabiltzaileek argiago ikusi eta hobeto ulertzeko.

Alde batetik, zer eskatzen den zehaztu beharko litzateke. Gaur egun informazio eskabide orokorregia
egiten da: “dosierraren gai den horren inguruko zure jarrera oinarritzen duen informazioren bat, izapideak arindu
eta hura ebazteko baliagarri izango zaiguna”. Argiagoa litzateke, esate baterako, erreklamazioaren kontra
agertzeko dituen arrazoiei buruzko informazio labur-zehatza eskatzen zaiola adieraztea, eta, halakorik izanez gero,
erreklamatzaileari eman zitzaion publizitate edo merkataritza informazioa jasotzen duten agiriak aurkezteko.

Bestalde, argigarri litzaioke interesdunari administrazio arau-haustea egokituz gero jar lekiokeen isuna
zenbatekoa izango litzatekeen jakinaraziko balitzaio.

Ebazpena
Gertakari horiek direla eta, hauxe GOMENDATZEN DUGU, adierazitakoak aintzat harturik:
Osasun eta Kontsumo Sailak, eta zehazki Kontsumitzaileen Informaziorako Bulegoak, argi eta garbi bereiz
ditzala aipatutakoaren gisako idazkietan honako hauek:

-

Merkataritza enpresei nahiz zerbitzuak eskaintzen dituztenei dagozkien informatze eginbeharrak zein
diren, zehazki zer eskatzen zaien eta eginbehar horiek bete ezean jarriko zaien isunaren kopuru zehatza
zein izango den.

-

Borondatezko bitartekaritza prozesu baten baitara biltzeko aukera.

Guztia ere Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako eraginarekin.
Zegokion sailak ONARTU EGIN ZUEN gomendioa.
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c)

Ezestea
•

Kontsumoa: Borondatezko bitartekaritza prozesua (erreg. zk.: 689/06)

Erreklamazioa
Kexa bat jaso genuen, eta hauxe salatzen zen bertan: Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailean lagungiroko bitartekaritza saioa egiteko hitzordua jaso ondoren –ate batzuek izan omen zituzten kalteen inguruko
erreklamazioari erantzuteko–, erabiltzaileak idazki bat jaso zuen; bitartekaritzak ondoriorik izan ez zuela jakinarazi
eta 10 eguneko epean informazioa bidaltzeko eskatzen zioten, eta hala egin ezean administrazio arau-haustea
egingo zuela adierazten, eta zigorra jarri ahal izango ziotela.

Azterketa
Erabiltzaileak

emandako

datuak

aztertu

ondoren,

Udaleko

Osasun

eta

Kontsumo

Saileko

arduradunengana jo genuen eta jakinarazi genien ezen, gure hasierako iritziaren kontra, gai hori Kontsumitzaileen
Informaziorako Udal Bulegoak tratatu duela, argudio juridiko sendoekin, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren 842/00
epaiaren doktrinaren ildotik. Administrazioarekiko Auzietarako Aretoa, 3.465/96.

Gu aztertzen ari garen kasuarekin bat egiten duen egoera jorratzen du epai horrek.

Enpresa batek udalaren dekretu baten kontra jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aztertzen zen
epai horretan –kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babestearen alorreko dosier bat izapidetzeko erraztasunak
emateari behin eta berriro uko egiteagatik zigortua zen errekurtsogilea dekretu horren bitartez–. Lagun-giroko
bitartekaritza saio batera dei egin zitzaion errekurtsogile eta erraklamazio egileari, baina ez zen bertara agertu. Hori
zela eta, jakinarazpena bidali zitzaion, eta 10 eguneko epean egindako erreklamazioari buruzko informazioa
bidaltzeko eskatu. Epe hori igarotzen utzi zuen berak, inongo alegaziorik egin gabe, eta, horrenbestez, zigorra jarri
zitzaion, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babestearen alorreko arau-hausteagatik, Kontsumitzailearen
Defentsaren eta Janari Ekoizpenaren alorreko Arau-hausteak eta Zigorrak arautzen dituen ekainaren 22ko
1.945/1983 Errege Dekretuaren 5.1. artikuluaren ildotik. Deklarazio bera jasotzen da Kontsumitzaile eta
Erabiltzaileak Defenditzeko uztailaren 19ko 16/1984 Lege Orokorraren 34.8. artikuluan.

Kasu horretatik ondorioztatzen denez, administrazioak egindako eskariei inolako erantzunik ez ematetik
sortua da arau-haustea, eta aski izango zatekeen, besterik gabe, norberaren jarreraren arrazoiak azaltzea, zigorra
ekiditeko.

Informazio biltze, zaintze, ikertze, ikuskatze eta gauzarazte zereginak burutu ditzake administrazioak
kontsumoaren alorrean. Bai zeure kasuan, bai aipatu dugun epaiaren kasuan, udalak, partikular batek kexa
aurkeztu ondoren, administrazioari legez dagokion informazio biltze zereginari ekin zion, eta erreklamazio
egileari horren inguruko informazioa bidaltzeko galdatu ebazpen baten bitartez, baina hark ez zion kasurik
egin horri. Eta hark, emandako epearen barruan, alegaziorik egiten ez badu, dosier zigortzailea abiaraziko
da.
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Kasu hauetan –jakinarazten dizugu– ezetsi egiten dira Osasun eta Kontsumo Sailaren kontra aurkeztutako
errekurtsoak; izan ere, ez gaudenez ikuskatze zeregin baten aurrean, baizik eta informazio biltze zeregin baten
aurrean, eta hori, galdatutako informazioa emateari uko eginez, oztopatzea zigortu daitekeen arau-hauste gisa
sailkatuta dagoenez aipatutako lege-arauetan, ebazpena erabat legezkoa da, eta oso-osorik berretsi beharra dago.

Horregatik, administrazioak bere zereginak egoki bete dituela jakinarazi genion erabiltzaileari. Nolanahi
ere, Osasun eta Kontsumo Sailari egin genion gomendioa erantsi genion; bertan, izan ere, bitartekaritza saioak
direla eta erabiltzaileei bidaltzen zaien jakinarazpena argiago idazteko eskatzen genion sail horri.

Ebazpena
EZESTEA

d)

Orientabidea
•

Zikinkeria, katuek sortua, Santa Isabel hilerrian (erreg. zk.: 703/06)

Erreklamazioa
Santa Isabel hilerriaren inguruan ibili ohi diren katuek osasungarritasunari dagokionez sortzen dituzten
arazoak azaldu zizkiguten Barrenkale elkartearen zenbait ordezkarik

Azterketa
Osasun eta Kontsumo Sailaren txostena jaso genuen, eta erabiltzaileei helarazi, interesgarri
izango zaitzaielakoan:

“Mikrotxip bidezko nahitaezko identifikazioa bai dago arautua legez txakur, zaldi eta antzekoen kasuan,
baina ez, ordea, katuen kasuan. Gasteiz hiriko txakurren errolda, beraz, eskuragarri dago, kontsultatu
ahal izateko, erregistro ofizial informatizatua baitago, baina, katuen kasuan halako tresnarik ez
dagoenez, esan liteke ez dagoela Gasteiz hiriko katuen inolako erroldarik, eta, gainera, oso zaila dela
egitea.
Kontsulta litezkeen katuen errolda bakarrak hiriko albaitaritza kliniketako ordenagailuetan daude,
baita Armentiako Animaliak Babesteko Zentroan eta animalientzako egoitzetan ere, eta halakoak saltzen
dituzten dendetan. Nolanahi ere, berriro diot, aldatu egin beharko litzateke legea, eta katuak mikrotxip
bidez identifikatzea nahitaezkotzat jo, katuen benetako errolda eduki ahal izatekotan.
Gasteizko Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailak etxejabeen elkarteek aurkezten dituzten kexei
erantzunez jardun ohi du; kexa aztertzen da, lekua ikuskatzen eta, osasungarritasun arazoak direla-eta
beharrezko bada, harrapatu egiten dira kaleko katuak, Armentiako Animaliak Babesteko Zentrora
eramaten eta han uzten.
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Kaleko katuak harrapatzeaz gain, halakoek arazoak sortzen dituzten lekuetan unean uneko
kanpainak egin izan dira, katuak antzutzeko, Animaliak Babesteko Zentroko materialak eta langileak
baliatuz. Kalean harrapatutako katuak antzutzea, gure ustez, behar-beharrezko eginkizuna da, inondok
ere, animalia horien neurriz kanpoko ugalketa nolabait kontrolatzen saiatzekotan.
Osasun eta Kontsumo Sailak jakin badaki zer nolako arazoa den hiri honetako edozein alderditan
kaleko katuak kontrolik gabe ugaltzea. Hori dela eta, lanean ari gara animaliak babesteko hainbat
elkarterekin batera (esate baterako, Gasteizko Animaliak Babesteko SOS Elkartearekin eta Barrenkale
auzo elkartetik gertu dauden hainbat pertsonekin), proiektu bat gauzatzeko, alde batetik kaleko katuak
direla-eta auzokoek egiten dituzten protestak albait gehien murrizteko asmoz eta bestetik katu horiek
inolaz ere ez direla akabatuko bermatzeko, salbu eta kasu partikular jakinetan, hori egiteko arrazoirik
izanez gero, Animaliak Babesteko Zentroko albaitarien bitartez, osasunaren alorreko irizpide taxuzkoak
tarteko.
Kaleko katuentzako etxe bat jartzeko lekua bilatzen dihardugu, bertan kontrola daitezen
osasunari dagokionez, antzutu daitezen eta modu egokian elika daitezen, udalaren eta animaliak
babesteko elkarteen arteko hitzarmenen haritik. Hau da, administrazioa bera eta animaliak babestearen
arloko gizarte eragileak oro inplikatuko dituen erabateko konponbidea aurkitzeko ari gara lanean.
Guztiz prest dago gure saila proiektu hori burutzeko, nahiz eta orain arte ez den nahi adina
aurreratu, katu kolonia jartzeko lur sail bat zehazterik izan ez denez. Hirigune Historikoko
arduradunarekin tratatzen ari ginen gai hori, baina oraingoz ez dugu erantzunik jaso.”

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diegu herritarrei.

e)

Gogorarazpena
•

Zirkua eta animaliak (erreg. zk.: 112/02)

Erreklamazioa
Zirkuari eta animalien babesari buruzko erreklamazioa aspaldi aurkeztu zen bulego honetan.
Salaketa haren ondorioz, bi gomendio egin eta beste bi arlo gogorarazi genizkion garai hartan Udaleko Osasun
eta Kontsumo Sailari.

Azterketa
Egunotan beste salaketa bat jaso dugunez, emandako ebazpenak gogoratuko ditugu:

“Duela egun batzuetatik hona Mendizabaleko feria-lekuan dagoen ZIRKUaren berri izan dugu.

Berriz ere animaliak erakusten dituela ikusirik, eta arrazoi berberengatik bidali zitzaizkion Gomendioak
gogoratuz (I. eta 2. eranskinak),
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“BAIMENIK EZ EMATEA zirku horri zein beste batzuei, Nukleo Zoologikoei buruzko 444/94 Dekretuko
baldintzak betetzen ez diren bitartean”.

Gure eginkizuna betetze aldera, eta Sindikoaren erakundea sortu eta arautzeko den SindikoarenHerritarren Defendatzailearen Araudiko 29.aren artikuluaren haritik, gertakizun berri honen inguruan egindako esku
hartzeei buruzko txostena ahalik eta azkarren eman diezagun eskatzen diogu Sail horri.

Ebazpena
GOGORARAZPENA

2.3.5.3 Jarduerak eta Kontrola

a)

Gomendioa
•

Zaratak Lemos tabernan (erreg. zk.: 336/04)

Erreklamazioa
2004ko otsailaz geroztik, etengabe ari gara kexak jasotzen, Arrieta pasabideko 10.ean dagoen Lemos
tabernak sortzen dituen eragozpenak direla eta. Hain zuzen ere, taberna horren gaueko jardunak sortzen dituen
eragozpenen ingurukoak dira salaketak, ez baitu ordutegia betetzen, eta zarata sortzen baitu bertako telebistak;
gainera, usain txarra igotzen da bertatik goiko solairuetako etxebizitzetara.

Azterketa
Hainbat gomendio egin ditu bulego honek horren inguruan, eta modu egokian erantzun izan dute sail eta
zerbitzuek.

Hala ere, taberna horretan sortzen diren usainek enbarazu egiten dioten herritar baten salaketa jaso dugu
berriro ere.
Horrenbestez,

Ebazpena
Ingurumen Sailera jo genuen, eta salaketa horiek ekarri zituzten arrazoiak galarazteko behar ziren
neurriak har zitzala GOMENDATU genion, hau da, behar ziren bisita eta neurketak egin zitzala Lemos tabernan,
lizentzian finkatutakoa betetzen duen kontrolatzeko. Onartu egin zen gomendioa.

b)

Idazki lagundua
•

Babes ofizialeko etxebizitza: zaratak eta gasak (erreg. zk.: 709/06)
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Erreklamazioa
Etxeko (babes ofizialeko etxebizitza) garajetik zaratak eta karbono monoxido gasak iristen zaizkiola salatu
du herritar batek. Uste du Ingurumen Sailak ez dituela behar ziren neurketak egin, ordenantzan jasotakoaren
ildotik.

Azterketa
Elkarrizketa egin ondoren, orientabidea eman zaio.
Ebazpena
Eta idazki bat egiten lagundu zaio, berak nahi bezala.

c)

Ezestea
•

Labea: zaratak eta gasak (erreg. zk.: 727/06)

Erreklamazioa
Herritar bat kexu agertu da Gasteizko Castro Urdiales kaleko XX.ean dagoen areto bateko gasezko labeak
sorrarazten dituen zarata eta usainengatik.

Azterketa

Erabiltzaileak emandako datuak aztertu ondoren, hark aurkeztutako salaketen eraginez abiarazitako
dosierrak eskatu genizkien Udaleko Ingurumen Saileko arduradunei. Haiek ezagun zituzten txostenak bidali
zizkiguten, eta guk erabiltzaileari jakinarazi genizkion, interesatuko zitzaizkiolakoan.

Txostenak erabiltzaileak bulego honetan salaketa aurkeztu baino lehenagokoak dira, beraz, baliteke
egoera aldatu izana denbora horretan. Hala uste bazuen, gugana berriro jotzeko zalantzarik ez izateko proposatu
genion.
Adierazitakoaren argitan, Udalaren jokaera indarreko legeriarekin bat datorrela uste dugu.

2.3.5.4 Parke eta lorategiak

a)

Gomendioa
•

Sekuoia bat moztea (erreg. zk.: 789/07)

Erreklamazioa
Beraren ustez tranbiaren proiektua arautzen duen Ingurumen Eraginari buruzko Planaren kontra doan
udal jarduera bati buruzko kexa aurkeztu digu herritar batek. Plan horren arabera, Honduras kaleko zuhaitzak,
musika kontserbatorioaren aurrealdeko espaloikoak, lekuz aldatzea aurreikusia zegoen, zehazki 15 katalpa
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(Catalpa bignonioides), 20-30 urtekoak, eta sekuoia bat (Sequoiadendron giganteum), 40 bat urtekoa, 20 bat
metroko garaiera duena.

Hala ere, dagoeneko 15 katalpak moztu dira, eta sekuoia ere mozteko asmoa dago, antza.

Azterketa
Printzipioz, tranbiaren obrak egiteko orduan proiektuan finkatutako baldintzak bete eta jarritako mugak
errespetatu beharra dago; besteak beste, jakina, ingurumen eraginari buruzko azterketan zehaztutakoak. Nolanahi
ere, egia da obra gauzatzeko orduan izan litekeela beste gertaerarik edo egokitu litekeela bestelako inguruabarrik,
hasierako aurreikuspenak aldatzea justifika lezakeenik.

Kasu honetan, moztutako 15 katalpak moztuta daude, eta hor ez dago atzera bueltarik, baina oraindik ere
sekuoia salbatzeko moduan gaude.

Ikusi dugunagatik, eta kexa egin duen herritarrak azaldu digunagatik, bistan da sekuoia osasun egoera
onean dagoela, eta ez dirudi zalantzarik izan daitekeenik zuhaitz hori balio handikoa dela esateko orduan, hiriko
ondare biologikoaren ikuspegitik.

Kretazikoan izan zuten beren unerik gorena sekuoia erraldoiek. Gaur egun Kaliforniako eremu txiki
batzuetara mugatzen da beren habitat naturala. 1853. urtean ekarri ziren lehenengoz Europara. Espainian badira
zenbait ale bikain; aipagarriak dira, esate baterako, La Losa funtsekoa (Granada) eta La Granjako lorategian
(Segovia) dauden bi ale ederrak –Erregea eta Erregina deituak–, 1867. urtekoak.

Sekuoia erraldoia munduko landarerik handiena, bolumena neurtuz gero. 50 metrotik 85era arteko
garaiera iritsi ohi dute, eta 5-7 metroko diametroa. Bada 93,6 metroko garaiera eta 8,85 metroko diametro izatera
iritsi zen zuhaitzen baten lekukotasunik ere. Gaur egungo sekuoia erraldoi zaharrenak 3.200 urte ditu.

Sekuoiaren ezaugarri biologikoen eta bikaintasunaren aurrean alferreko dira erosotasuna eta alderdi
ekonomikoa baino aintzat hartzen ez duten juzkuak. Izan ere, pentsatzekoa da hori lekuz aldatzeko lanak behar
bezala jasota egongo dira proiektuaren aurrekontuetan, baldintza hori jarrita zegoela onetsi baitziren.

Gure biologia- eta apaindura-ondarea onik zaintzea, gainera, bat dator hirian oso garatua dagoen
ingurumenarekiko sentiberatasunarekin, eta era horretako ekintza batek –zuhaitz hori lekuz aldatzeak–, udalaren
sentiberatasun horixe erakutsiko luke.

Ebazpena
Horrenbestez,

Horrenbestez, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako
eraginarekin, hauxe GOMENDATZEN DUGU: tranbiaren proiektuaren ingurumen eraginari buruzko txosteneko

155

2006-2007ko Oroit-Idazkia
baldintzak errespeta daitezela eta, zehazki, ez dadila moztu Honduras kaleko sekuoia, baizik eta lekuz aldatu,
hiriko parkeetakoren batera –leku bereziren batera, daukan biologia- eta apaindura-balioa aintzat hartuta.

Udal Sailak erantzun digu obren zuzendaritza Eusko Jaurlaritzaren esku dagüela adieraziz. Arrazoi hori
medio, eta Arartekoak lehen ere gaia eskuartean izan duelako, erakunde horri helarais diogu espedientea.

2.3.6

FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA
2.3.6.1 Zuzendaritza

a)

Gomendioa
•

LEPetan bete beharreko funtzio eta baldintzak (Erreg. zenb.: 485/04)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek adierazi digu Udalaren LEPetan ez duela hainbat lanpostutarako lehiatzeko aukerarik,
okerreko titulazioa eskatzen delako.
Lanpostu zerrenda alda dadila eskatzen du, eta berak duen titulazioa aintzat hartu dadila.

Azterketa
Aurreko oroitidazkia amaitzean herritarrak hainbat titulaziori buruzko azterketa aurkeztu zain geratu ginen.
Oroitidazki honetan berriro heldu diogu kasuari, informazioa jaso ondoren.

Ebazpena
Aurreko oroitidazkia bukatzeko orduan dosierra zabalik zegoen artean, ebatzi gabe.
Oroitidazki honetan hauxe ebazten dugu:

I.

ARAZOAREN AURKEZPENA

Erabiltzaile batek, Telekomunikazio Ingeniaritza agiria baitu, bere titulazioa Funtzio Publikoaren Sailak
eskatzen dituenekin batera sartzeko aukera erreklamatzen du (Informatika ingeniaria, Fisika lizentziaduna eta
Matematika lizentziaduna), Lan Eskaintza Publikoetako nahiz lan poltsetako zenbait lanpostutarako, hala nola:
Teknologia Berrien Saileko Informatika Aplikazioetarako Goi-mailako Teknikaria, Informatika Ustiapen
eta Sistemetarako Goi-mailako Teknikaria edo Goi-mailako Komunikazio Teknikaria.

II.

AZTERKETA

Funtzio Publikoaren Sailari lanpostu horietako zereginei buruzko txostena eskatu ondoren, 2005eko
martxoaren 7an, horiek zehazten ditun txostena jaso genuen (doc 1 eransk.). Besteak beste, hauek nabarmendu
beharra dago:

156

2006-2007ko Oroit-Idazkia
-

Helburuak garatzea eta lan planak finkatu eta garatzea, izendatutako arloko buruarekin, Aplikazio
Zerbitzuko buruarekin, gainerako zerbitzu arloekin eta Ustiapen eta Sistemen Zerbitzuaren lankidetzan
jardunez.

-

Beraren ardurapean uzten diren proiektuak zuzentzea.

-

Etengabeko teknologia aldakuntzen mende dagen merkatuko produktu berriak aztertzea.

-

Udalaren informatika parkeko sistema eragileak ikertu, instalatu eta onik zaintzea, ordenagailuen etekinik,
funtzionaltasunik eta egonkortasunik handiena lortze aldera.

-

(…) (…)

Bai Telekomunikazio Ingeniaritza titulazioko gai nagusiek (doc 2 eransk.), baita lortzen den prestakuntzak
ere, hauxe erakusten dute: titulazioa eskuratzen duenak gai izan behar duela telekomunikazioen nahiz horiei
lotutako azpiegituren arloko instalazio edo zerbitzuak aztertu, diseinatu, instalatu, kudeatu, zuzendu, ustiatu nahiz
onik zaintzeko. Orobat egon behar du gaituta bai hardware, bai software osagaietan erabiltzen diren edo erabil
litezkeen sistema edo osagaiak diseinatzeko.

Azaldu dugun hori guztia aintzat harturik, ez dugu ageriko arrazoirik aurkitzen titulazio hori Teknologia
Berrien Saileko Informatika Aplikazioetarako Goi-mailako Teknikari, Informatika Ustiapen eta Sistemetarako Goimailako Teknikari edo Goi-mailako Komunikazio Teknikari lanpostuetarako eskatzen diren baldintzetan ez
sartzeko.
Horrenbestez,

III.

ONDORIOA

Teknologia Berrien Saileko Informatika Aplikazioetarako Goi-mailako Teknikari, Informatika Ustiapen eta
Sistemetarako Goi-mailako Teknikari edo Goi-mailako Komunikazio Teknikari lanpostuetarako eskatzen diren
baldintzetan Telekomunikazio Ingeniari titulazioa sartzeko aukera azter dezala GOMENDATZEN DIOGU Funtzio
Publikoaren Sailari.

Hori guztia Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako
eraginarekin.

2.3.7

UDAL SOZIETATE ANONIMO ETA ERAKUNDE AUTONOMOAK
2.3.7.1 Hiri Berrikuntzarako Eragintegia

a)

Bitarteko Jarduera
•

Babes ofizialeko etxebizitzen esleipendunak, 2004ko abenduko zozketan (erreg. zk.: 663/06 eta
691/06)

Erreklamazioa
Informaziorik eza salatu du erabiltzaile batek, 2004ko abenduan egindako zozketan babes ofizialeko
etxebizitza baten esleipendun suertatu ondoren.
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Azterketa
Zenbait txosten igorri dizkigu Gasteizko Udalak horren ildotik, eta hauxe adierazi bertan –baita guk
erabiltzaileari jakinarazi ere:

“...jakinarazten dizugu ezen, oro har, bertara jotzen duten herritar guztiei erantzun egiten diela Eragintegi honek
modu batean edo bestean.
Aztertzen ari garen kasuan, ez dugu hala ez egin izanaren usterik.
2004ko abenduaren 30ean zozkatu ziren babes ofizialeko etxebizitzei buruzko informazio eskabideari
dagokionez, hona, labur bilduta, egungo egoera:
1.

2004ko abenduaren 30eko zozketako 783 etxebizitzak sei lur sailetan egingo dira (Salburuko
S9 eta S10 sektoreetan eta Mariturriko 6. Sektoreko beste lau lur sailetan).

2.

Joan den apirilean, datuak berriro egiaztatu ondoren, esleipendunengana jo genuen postaz,
eta adierazi genien aurrerago zozketa egingo dela notarioaren aurrean, etxebizitza zehatzak
esleitzeko (lur saila, ataria, solairua, atea, azalera eta prezioa).

3.

Sustatzaileek 2005eko urtarrilaren 31tik uztailaren 27ra bitartean eskatu zioten udalari obra
lizentzia.

4.

2005eko maiatzetik 2006ko otsailera bitartean ekin zitzaien obrei; beraz, gauzatutako obren
bolumena desberdina da lur sail batetik bestera.

5.

2005eko irailaren 8tik 2006ko urtarrilaren 18ra bitartean eskatu zioten sustatzaileek Arabako
Etxebizitza eta Gizarte Gaien Ordezkaritzari behin-behineko kalifikazioa (gauzatze proiektua
ontzat ematea). Hori da etxebizitza zehatza esleitzeko behar dugun agiria, bertan ageri diren
datuek % 98tik gorako fidagarritasuna baitute.

6.

7.

Gaurdaino hiru dira behin-behineko kalifikazioa lortu duten enpresak:
-

Lagunketa (2006/2/21) ………………………9. sek. ……… 177 etx.

-

Hierro Lz. de Arbina (2006/3/28)………… S.6 –RC.02… 132 etx.

-

Hierro Lz. de Arbina (2006/3/28)…………S.6 – RC.38… 72 etx

Martxoaren 31n edo apirilaren 3an, notarioa libre noiz dagoen, etxebizitza horiek esleituko
dira, zozketa bidez, XXXXXXXXXX notario jaunaren aurrean.

8.

Postaz emango zaie interesdunei emaitzaren berri.

9.

Enpresa eraikitzaileek dagokien behin-behineko kalifikazioa eskuratu ahala esleituko dira
horien etxebizitzak, gorago azaldu dugun modu berean.”

Ebazpena
Horixe izan da gure BITARTEKO JARDUERA kasu honetan.

b)

Orientabidea
•

Santa Maria Katedrala Fundazioaren etxebizitzak okupatzea (erreg. zk.: 648/06)
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Erreklamazioa
Aiztogile kaleko bizilagun batek adierazi digu bera bizi den inguru horretako etxebizitza batzuk legez
kanpo okupatuta daudela. Herritarrak kezka azaldu digu gerora sor daitekeen egoeragatik. Nahiko luke Santa
Maria katedraleko fundazioak horri buruzko informazioa ematea, aurrera begira etxebizitza horiek haren
helburuetarako erabiltzea aurreikusita baitago.

Azterketa
Aurreko oroit-idazkiak hartzen zuen aldia bukatzear zela, bilera izan genuen Santa Maria katedraleko
fundazioko arduradunekin, eta auzo elkarteei fundazioaren jardueren berri emateko eskaini genuen geure burua.
Aurreko oroit-idazki bukatzeko orduan dosierra zabalik zegoen artean, elkarteen erantzunaren zain.

Oroitidazki honetan hauxe adieraz diezaiokegu herritarrari:
Santa Maria Katedrala Fundazioa Gasteizko tenplurik enblematikoena eta historiaren aldetik baliorik handiena
duena Osorik Zaharberritzeko Plangintza Nagusia kudeatzeaz eta garatzeaz arduratzen den erakundea da.
Erakunde hori oinarrizko tresna dugu eraikina eta inguruaren arkitektura, gizarte eta kultur ezaugarriak
berreskuratzeko. Katedralaren eta horren inguruaren berreskuratze materiala kudeatzeaz arduratzearekin batera,
zaharberritze-lanen inguruan kultura dinamizatzeko tresna gisa ere baliagarri suertatzen da. Bi alderdi horiek izaera
integrala ematen diote egitasmoari. Eta izaera horrexek alor guztietara hedatzen diren ondorio onuragarri ugari
gehitzen dizkio Santa Maria Katedrala Fundazioari: monumentuak zaharberritzea, hirigintza birgaitzea, turismoa eta
kultura sustatzea, zientzia eta ikerkuntza garatzea, hezkuntza zabaltzea ikastaro eta lantegien bidez, historia
berreskuratzea, herritarren autoestimua handitzea eta alderdi ekonomiko eta sozialak bultzatzea, eta, hartara,
hiriko alde zaharrean eragitea.

Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakundea da, Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko Udalak eta
Gasteizko Gotzaindegiak eratua; hamar urteko epea aurreikusia du (2000-2010) proiektua gauzatzeko, eta hogeita
lau milioi euroko inbertsioa. Zenbateko horren zatirik handiena patronatua osatzen duten erakundeek jarri dute,
dagoeneko programatuta dauden proiektuetarako: Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko Udalak eta Gotzaindegiak,
baina era berean egin dituzte ekarpen handiak beren aurrekontuetatik Gobernu Zentraleko Sustapen Ministerioak,
Eusko Jaurlaritzak eta Vital Kutxak, baita hainbat partikularrek ere.
Proiektu handi hori gauzatzeko, diruaren parte bat Santa Maria katedralaren inguruko etxebizitzak
erosteko baliatu da; izan ere, dagoeneko markatuak dituzte bai eraberritzeko epeak, bai erabilpen jakinak ere.
Eraikin horiek, dakizunez, hainbat gaztek hartu dituzte, etxebizitza eta biltzeko leku gisa baliatzeko asmoz; gainera,
izaera publikoa edo erreibindikaziozkoa eman nahi izan diote horri. Fundazioak, okupatutako etxeen jabe den
aldetik, salatu ditu dagoeneko bertan legez kontra sartu direnak; izan ere, etxebizitza horiek ez daude, inolaz ere,
abandonatuta, baizik eta dagoeneko katedralaren ingurua dinamizatzeko proiektuaren parte dira, eta, gainera,
erortzeko arriskuan daude.
Harreman ugari izan ditugu fundazioaren arduradunekin, eta prest agertu dira nahi duten auzo
elkarte guztiekin elkartzeko, baita inguru horretako auzokoekin ere, eraberritze lanen nondik norakoen eta kultur
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giroa berritu eta sustatzeko bideratzen ari diren programen berri emateko. Zaude, bada, jakinaren gainean. Zeure
esanetara gaude, beste edozein gestio egin nahi izanez gero ere.
Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.
•

Babes ofizialeko etxebizitzen esleipendunak eta hasieran hitzartutako baldintzak aldatzea (erreg. zk.:
664/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du gugana, eta informazioa eskatu, zer arrazoi izan diren, babes ofizialeko etxebizitza
tasatu bat esleitu zitzaiolarik eta prezio jakin batekin aukeratu zuelarik, eskritura izenpetzeko orduan hori aldatzeko.

Azterketa
Hiri Berrikuntzarako Eragintegiko arduradunei kontsulta egin ondoren, hauxe adirazi digute horiek: babes
ofizialeko etxebizitzen zozketa egiten denetik eskriturak izenpetu arteko prozesuan fase ugari gainditu behar direla:
lehenik sustatzaileek obra lizentzia eskatu behar diote udalari, eta hark, aztertu ondoren, onartu; gero, berriz,
behin-behineko kalifikazioa eskatu beharra dago Arabako Etxebitiza eta Gizarte Gaien Ordezkaritzan (gauzatze
proiektua ontzat ematea), eta abar.

Etxebizitzen zozketan behin-behineko esleipena egiten denetik horien eraikuntza bukatu bitarteko
izapideak luzeak izan ohi dira, denbora asko eskatzen dute, eta funtsezko ez diren aldakuntzak gerta litezke bitarte
horretan hasiera batean aurreikusitako baldintzetan, dela materialak garestitu egin direlako, dela obra hasiera
batean adierazitako neurriekin gauzatzea ezinezko gertatzen delako, eta abar.

Nolanahi ere, baldintza orrietan ageri ohi dira beti ere aldakuntza horiek, era horretako etxebizitza
babestuen esleipen guztietan. Zozketetan parte hartzen duten guztiek eskuragarri izan ohi dituzte orri horiek;
bertan adierazi ohi dira hasiera batean aurreikusitako baldintzetan izan litezkeen aldakuntzak. Kasu honetan azken
prezioa da aldatu dena, baina aldi berean –neurri berean– etxebizitzaren metro eraikiak ere gehitu egin dira.
Nolanahi ere, etxebizitzari uko egiteko aukera geratzen zaio erabiltzaileari.
Hori guztia dela eta, uste dugu udalak egoki jokatu duela aztertu dugun kasu honetan, eta ezin zaiola
leporatu ez legez kanpoko jokabiderik, ez administrazio jarduera okerrik, zerbitzuaren kalitatearen ikuspuntutik.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.
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•

Kooperatiba batek egindako babes ofizialeko etxebizitzen esleipendunak eta eraikuntza akatsak
(erreg. zk.: 699/06)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek jo du gugana, eta informazioa eskatu, kooperatiba bazkide direneko etxebizitzen
fatxadetan izandako kalteengatik udalari erreklamazioa aurkezteko aukera dela eta.

Azterketa
Berarekin izandako elkarrizketan, bazkide den kooperatibarekin duen kontratu-harremana zein den azaldu
diogu, eta horregatik, hain zuzen ere, udalak ez duela etxebizitza horretako eraikuntza akatsen ardura bere gain
hartu behar.
Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

c)

Ezestea
•

Notarioaren akta ez errespetatzea, kooperatiba baten babes ofizialeko etxebizitan (erreg. zk.: 673/06)

Erreklamazioa
Babes ofizialeko etxebizitza baten esleipendunak jo du gugana, eta adierazi digu bera bazkide den
kooperatibak ez duela errespetatu notarioaren aurrean etxebizitza aukeratzeko egindako agiria.

Azterketa
Hiri Berrikuntzarako Eragintegiarekin bilera egin ondoren, udalak hitzarmena duen kooperatibek baldintzak
betetzen dituzten ikuskatzea udalaren eskumeneko ez dela jakinarazi diogu.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU erreklamazioa.

•

Babes ofizialeko etxebizitza: eraikuntza akatsak (erreg. zk.: 678/06)

Erreklamazioa
Babes ofizialeko etxebizitza baten jabeak eraikuntza-akatsak atzeman ditu bere etxean. Auzi-bidera
eraman du kasua, eta orientabidea eskatu digu.

Azterketa
Egin ditzakeen gestioen berri eman diogu, baina, aldi berean, gure eskumenekoa ez dela jakinarazi diogu.
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Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU erreklamazioa.
•

Alde Zaharreko teilatu bateko obrak (Erreg. zkia.: 540/05)

Erreklamazioa
Herritar batek, Vitoria-Gasteizko Pintoreria kaleko bere etxebizitzaren teilatua konpontzeko diru-laguntza
eskaera gaitzetsi diotela eta kexa aurkeztu digu.

Azterketa
Herritarrak emandako datuak eta Hiri Berrikuntzarako Eragintegiko arduradunek bidalitakoak aztertuta,
zera jakinarazi behar dizugu:

“Ius Variandi” delakoak, Herri Administrazioei Ahalmenezko Botere bat ematen die Hirigintza Planaren
aurrean. Hau da, hirigintza arauek ez die balizko erabiltzaileei hartutako eskubiderik ematen. Horrela,
Administrazioak momento bakoitzean eta legeak uzten dionaren barruan, hirigintza aurreikuspenak aldatu ditzake.
Era berean, Udaletxeak, bere legezko hirigintza eskumenetan oinarrituz, lurzoruaren antolamenduan jarduteko
eskumena dauka, eta aukera hau, edonolako exijentzietara moldatzeko egiten bada, guztiz arrazoizkoa eta
justifikatua izango da: (Espainiako Konstituzioko 103. Art.)

“EK 103.1 Art.:
Administralgo publikoak objetiboki zerbitzatzen ditu interes orokorrak eta efikazia, jerarkia,
deszentralizapen, deskonzentrapen eta koordinaketa oinarriz lege eta Deretxoaren mendura osoaren
arabera jokatzen du.”

Kontuan izanik babestutako etxebizitzei eragin diezaiekena, “ius variandi” delakoak Udalari ematen dion
balorazio ahalmenaren barruan aurkitzen dela, eta aukera ez dela nolahai hartutakoa, baizik interes orokorraren
babeserako arrazoituz hartua, jakinarazi behar dizugu,

Pintoreria kaleko etxebizitzaren barne-lerroak

retrankeatzeko beharra aldatu egin dela denboraren poderioz (1995ean idatzia aurkeztu zenuenetik, 2005eko
dirulaguntzak eskatu arte), Erdi Aroko Hirigunearen Birgaitze Integratuaren Plan Berezia (PERI) aldatu delako hain
zuzen ere.
Horrela, Plan Berezia kontuan izanik, derrigorrezkoa da esandako retrankeoa egitea zure dirulaguntzen
eskaera kontuan hartu dadin.
Ebazpena
EZETSI egin dugu kexa.
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•

Babes ofizialeko etxebizitza: erroldan sartuta egon beharra (erreg. zk.: 768/06)

Erreklamazioa
Gasteizen babes ofizialeko etxebizitza eskuratu ahal izateko betebeharrak finkatzeko orduan izan den
irizpide aldakuntza –erroldatuta egon beharreko denbora– ez dela zuzena salatu du herritar batek.

Azterketa
Berarekin elkarrizketatu ginelarik, hauxe azaldu genion: betebehar horiek finkatzea unean uneko erabaki
politikoa da, gizarte inguruabarrak kontuan izanik hartua.

Ebazpena
Horrenbestez, ezetsi egin dugu kexa.

2.3.7.2 Tuvisa

a)

Gomendioa
•

Idazki bati erantzutea: autobuseko erorketa (erreg. zk.: 717/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du bulego honetara. Alegazio-idazki bat aurkeztu omen zuen 2006ko maiatzaren 22an,
2005eko abuztuaren 28ko erorketa bategatik TUVISA autobus enpresari egindako ondarearen gaineko
erantzukizunaren inguruko eskakizuna zela eta, baina ez omen du inongo erantzunik jaso (eskabidea eransten
dugu).

Azterketa
Aurkeztutako agiriek 2006ko maiatzaren 22ko data dute, eta gaurdaino administrazioak ez die erantzunik
eman. Nolanahi ere, berariazko erantzun arrazoitua jasotzeko eskubidea du salatzaileak, eta administrazioak,
laburki bada ere, aurkeztutako deskarguak onartzen dizkion ala ez jakinaraztekoa.

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.
Herritarrei

dagokien

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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Ebazpena
Gaian –aurkeztutako salaketan eta erabiltzaileak egindako alegazioetan– sakondu gabe ere, uste dugu
TUVISA enpresari GOMENDATU beharra daukagula berariaz erantzun diezaiola salatzaileari, eta, behar diren
azalpen eta arrazoiak emateaz batera, hark egindako salaketa eta aurkeztutako alegazioak aintzat harturik, egin
zuen eskabidea onetsi ala ezetsi egingo dion jakinaraz diezaiola.

b)

Ezestea
•

Autobusaren itxaronaldia, amaiera geltokian (erreg. zk.: 266/03)

Erreklamazioa
Hiriko autobusek bere etxebizitzaren azpian –Extremadura kalean– dagoen geltokian egiten duten
itxaronaldia aldatzearen inguruan lehendik abiarazitako dosierra berriro zabaldu du erabiltzaile batek.

Azterketa
Herritarrak aurkeztutako datuak aintzat hartu eta TUVISAko arduradunek egindako txostenak aztertu
ondoren, hauxe jakinarazi diogu:

Aipatzen duzun geltokia egokitze edo “amaiera” geltokitzat jotzen direnetako bat da, hainbat linea
elkartzen baitira bertan, eta horrela denborak egokitzen. Extremadura kaleko geltokiko itxaronaldi hori lehenagoko

beste batera aldatzea ia ezinezko gertatzen da, autobusek hirian barrena gaur egun egiten dituzten ibilbide asko
aldatu egin beharko bailirateke horretarako.

Dagoeneko zeure esku dituzun parametro teknikoek markatzen dituzten ibilbideen arabera, ez da
eginkizun Extremadura kaleko geltokian –zure lokalaren aurrean– gelditzen diren autobusen itxaronaldia lekuz
aldatzea, beste linea batzuekin lotzeko balio baitu gainera.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU kexa.
•

Erorikoa autobusean (erreg. zk.: 754/06)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu du Donostia lineako autobus batean erori zela eta zenbait tramite egin badu ere
ez duela Gasteizko hiri autobusen konpainiaren erantzun positiborik jaso.

Azterketa
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketan hark emandako datuak balioetsi ondoren, jakinarazi genion ezin
genuela ondarearen gaineko erantzukizuneko erreklamaziorik egin, ez zegoelako frogabide objektiborik.
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Ebazpena
EZESTEA.

c)

Orientabidea
•

Zabalganeko autobus linearen gabeziak (erreg. zk.: 700/06)

Erreklamazioa
Zabalgana auzo berriko bizilagunek garraio publikoa falta zaiela adierazi digute.
Azterketa
Udalak 2007ko otsailaren 12an emandako informazioa igorri diegu:

"... Zerbitzua egokitu egiten dugu Zabalganako etxeetan bizi den jende kopuruaren arabera. Egia da,
azken aldian auzo horretan eraikin asko egin dela, baina udal erroldan ditugun datuen arabera (argindar eta gas
altak...), etxebizitzen okupazio-datuak ez dira neurri berean igo.
Edonola ere, auzo horrek dituen beharren jakitun gara eta auzoa hartuko duten linea bereziak sortzeko
lanetan eta, aldi berean, TUVISAko lineen plan zuzentzailean ezarritako proposamenek eskatzen dituzten
denborak neurtzen dihardugu”.

Ebazpena
Horixe da eman diegun ORIENTABIDEA.
•

Salbatzaile hilerrira doazen autobusak (erreg. zk.: 761/06)

Erreklamazioa
Salbatzailearen hilerrira doan autobus lineari buruzko kexa aurkeztu digu herritar batek.
Azterketa
Udalak 2007ko otsailaren 12an emandako informazioa jakinarazi diogu.

“ Salbatzailearen hilerriko zerbitzua ematen duen 11. lineak erabiltzaile gutxi izan ohi duenez, zerbitzu
puntualak eskaintzen dira asteazken arratsaldetan eta asteburuetan.
Azken urteetan linea horrek erabiltzaileak galdu ditu eta, ondorioz, ezin dugu linea horretan baliabide
gehiagorik eskaini. Zerbitzuak ez dira murriztu; honekin batera doan orrian zehaztu dira zerbitzuak eta

zein

maiztasun duten.
Bestalde, Santu Guztien eguna dela eta linea honek eskaintzen dituen zerbitzuak erruz areagotzen direla
aipatu beharra dago. Egun horretan bertan zein aurreko eta hurrengoetan maiztasunak gora egiten du nabarmen.”
Ebazpena
Horrenbestez, ORIENTABIDEA eman diogu.
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2.3.7.3 Udal Músika Eskola

a)

Bitarteko Jarduera
•

Luis Aranburu udal musika eskolan matrikulatzeko araudia (erreg. zk. 730/06).

Erreklamazioa
Herritar batek gure bulegora jo zuen, alaba "Luis Aranburu" musika eskolan matrikulatzera joan zenean
adingabeei eskatzen zaizkien agiriak eskatu zizkiotela salatzeko, hura adinduna izanda ere.
Azterketa
Udal musika eskolaren txostena eskatu genuen eta erabiltzaileari argibide hauek helarazi genizkion:
“... Ikasle horren eta egoera berean dauden gainerako ikasleen artean ustez izan den desberdintasuna
dela eta, adierazi nahi dugu ikasle horri bere egoera kontuan hartu zaiola, egoera berean dauden
gainerako ikasleei bezala, eta beraz, behar ziren agiriak eskatu zitzaizkiola eta agiriok aztertu ondoren
kuotak ordaintzeko 0 zatia egokitu zitzaiola."
Ebazpena
Horixe izan da gure BITARTEKO JARDUERA.

2.3.8

GIZARTEGINTZA
2.3.8.1

a)

Zuzendaritza

Orientabidea
•

Gizarte Larrialdiko Laguntza ukatzea, babes ofizialeko etxebizitza izaki (erreg. zk.: 667/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du gugana, eta informazioa eskatu digu, etxebizitza alokatzeko Gizarte Larrialdiko
Laguntza –baita etxebizitza ere– ukatu egin zaiola eta.
Azterketa
Herritarrarekin elkarrizketatu eta kasua aztertu ondoren, Etxebizitza Lurralde Ordezkaritzak baimena
ematen duenean eta jabeak, munta handiko arrazoiren bat dela medio, bertan bizi ezin duenean izan ezik, babes
ofizialeko etxebizitzak ezin direla alokatu jakinarazi diogu. Ordezkaritzak ontzat eman beharko du alokairu
kontratuta; orobat kontrolatuko du errentak ez duela gainditzen indarrean dagoen araudian finkatutako
gehienezkoa, eta etxebizitza errentan hartzen duten pertsonek etxebizitza babestua eskuratzekotan bete
beharrekoak betetzen dituztela.
Hain zuzen ere, hauxe diote Babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari buruzko abenduaren 30eko
315/2002 dekretuak –2002ko abenduaren 31ko EHAA, 249. zk.– eta babes ofizialeko etxebizitzak bultzatzeko
laguntzei eta alokairua sustatzeko neurriei buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2002ko
abenduaren 30eko aginduak:
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“25. artikulua.– Babes ofizialeko etxebizitzak lagatzea eta beharrezko baimena.
1.– Bai sustapen publikoetan eta bai pribatuetan ere jabetzan edo azalera-eskubidean esleitu
diren babes ofizialeko etxebizitzak ezin izango dira ez alokairuan eta ez prekarioan eman, dagokion
lurralde-ordezkariak horretarako berariazko baimena ematen duenean izan ezik. Esleipena alokairuerregimenean egin denean, berorien erabilera ezin izango da beste inolako tituluren bidez laga.
Dagokion eskaera aurkeztu eta hiru hilabeteko epean berariazko erabakirik eman ez bada, ez
dela onartu ulertuko da.
26. artikulua.– Kontratuak bisatzea.
1.– Babes ofizialeko etxebizitzen eta horien eranskinen jabetza eskualdatzeko edo horien
gaineko eskubide errealak eratzeko edozein eskritura publiko egin baino lehen, hipoteken kasuan izan
ezik, dagokion agiri pribatua aurkeztu beharko da Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Sailaren lurralde-ordezkaritzetan, bertan bisa dezaten. Horiek aurkezteko betebeharra etxebizitzen
eskualdatzaileari dagokio. Betebehar hori etxebizitzei lotutakoak ez diren baina eraikin, eraikuntza-unitate
edo sustapen bereko babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzen dituztenei besterentzen edo alokatzen
zaizkien garaje eta trastelekuetara ere hedatuko da.
Halaber bisatzeko aurkeztuko dira etxebizitzen eta horiei lotutako eranskinen alokairu-kontratuak.
Betebehar hori etxebizitzaren errentatzaileari dagokio.
Aipatutako agiri horiekin batera, etxebizitzen eskualdatzaileek eta errentariek, salerosketaren edo
alokairuaren kontratuarekin edo eskubide erreala eratu aurreko lagapen-agiri pribatuarekin batera, bisatu
dezaten, etxebizitzaren eskuratzaileak edo errentariak era honetako etxebizitzak eskuratzeko
eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte. Obligazio
horretatik salbuetsita dago babes ofizialeko bi etxebizitzen arteko trukea gertatzen denean, zeren eta,
beharrezkoa baldin bada ere dagokion kontratua bisatzea, ez baita eskatuko truke hori gertatzen den
unean babes ofizialeko etxebizitza bat eskuratzeko baldintzak betetzen dituela egiaztatzea.”
Nolanahi ere, berak beharrezkotzat jotzen duen erregimeneko etxebizitza bat eskatzeko ondoren
adierazten ditugun leku hauetara jo dezakeela jakinarazi diogu, eta orobat eska diezaiekeela laguntza Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuei, horiek arduratzen baitira horrelakoak aztertu eta dauden baliabideak eskaintzeaz:
Hiri Berrikuntzarako Eragintegia (Espainia plaza, 8 - bis). Tel.: 945 162677
Udaletxeko Argibide Bulegoa (Espainia plaza) eta 010 Zerbitzua.
Etxebizitza Ordezkaritza (Samaniego kalea, 2).

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.
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•

Gizarte Larrialdiko Laguntza murriztea (erreg. zk.: 719/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du gure bulegora, eta azaldu digu azken hilabetean ordaindu diotena baino kopuru
handiagoko gizarte laguntza berriro ordaintzen hastea erabaki zela ebazpen baten bitartez. Azalpena eskatzen du.

Azterketa
Dagokion oinarrizko gizarte zerbitzuarekin hitz egin dugu, eta jakinarazi digutenez murrizketa hori
ordaintzeke zituen diru-kopuruei dagokie, eta Aldundia da Oinarrizko Errentako zor horietaz arduratzen den
administrazioa.
Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.
•

Gizarte Larrialdiko Laguntza: Arazoak Aterpen (erreg. zk.: 693/06)

Erreklamazioa
Herritar batek Aterpeko arduradunen jokaera salatu du.

Azterketa
Zerbitzu horretako arduradunekin izandako bileraren ondoren eta herritarraren txostena jaso
ondoren, informazio hau erabiltzaileari jakinarazi diogu.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.
•

Gizarte Larrialdiko Laguntza kentzea (erreg. zk.: 701/06)

Erreklamazioa
Janaritarako jasotzen zuen laguntza kendu egin diotela salatzen du herritar batek.

Azterketa
Gizarte langileek bidalitako txostena jaso ondoren, bertan biltzen diren zehaztasunen berri eman
diogu.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.
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•

Gizarte eta osasun arloko zerbitzuak (erreg. zk.: 170/03)

Erreklamazioa
Herritar bat etorri zaigu gaixorik duen amarentzat izan ditzakeen baliabideen berri eman diezaiogun.
Azterketa
Udala hiriko hirugarren adinekoen premiak eta zailtasunak asetzeko ahalegin berezia egiten ari dela
adierazi diogu herritarrari. Horien artean honako programak aipa daitezke: etxez etxeko laguntza, eguneko
zentroak eta eguneko arreta zerbitzuak, aldi baterako egoitzak, aukerako ostatuak, horien artean zainpeko
apartamentuak, bereziki.
Adinekoa bere etxean geratzeko gai ez bada, ostatu edo egoitza egokia ematen saiatuko da udala, utzi
behar duen etxearen ordez.

Hirugarren Adinekoen Zerbitzuak honakoak hartzen ditu bere baitan:
- Erkidegoan ematen diren programa eta laguntzak:
. Adinekoentzako zentro soziokulturalak
. San Prudentzio eguneko zentroa
. Bizia eguneko zentro psikogeriatrikoa
. Eguneko arreta zerbitzuak
. Jantokiak
- Ostatu emateko programak
Adineko pertsonak zaintzen dituzten familiei laguntzeko programak
- Egoitzak
- Aldi baterako egoitzak
- Adinekoentzako egoitzak
- Adinekoei laguntzeko “San Prudentzio” zentro integrala
- Adinekoentzako apartamentuak
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Halaber, jakinarazi egin zaio zerbitzu hauek oinarrizko gizarte zerbitzuek zehaztutako irizpide
batzuen arabera eskaintzen direla. Horretaz gain, ezinbestekoa da adinekoaren baimena izatea, hau da,
kasu honetan herritarraren ama ados egotea.
Zerbitzu hauek baliatuko dituzten pertsonak “mendekotasunik gabekotzat” jo beharko dira; esaterako:
mugitzeko autonomoak izatea, joan etorrietarako laguntzarik behar ez izatea, nork bere burua garbitzeko, janzteko
eta elikatzeko laguntzarik behar ez izatea, elkarbizitza zailduko duten jarrera-nahasteak izateagatik laguntzarik
behar ez izatea (burua hiltzeko arriskua, ihes egiteko sindromea, bere buruarekiko zein besteekiko indarkeria....)....

Talde honetako baldintzak betetzen ez dituzten pertsonek Arabako Foru Aldundiaren Gizarte
Ongizaterako Zerbitzuetara jo behar dute. Guk, bulego honetan, ez dugu erakunde horrekin aritzeko eskumenik.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.
•

Etxeetako zaratak (erreg. zk.: 750/06)

Erreklamazioa
Santa Isabel kaleko XX.eko bizilagunak kexu azaldu dira goiko pisuko bizilagunak egiten dituen
zaratak direla kausa.

Azterketa
Partikularren arteko arazoa denez, kalte eta galeren gaineko eske zibilaren bidetik jotzeko
orientabidea eman diegu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Eguneko zentroa erabiltzeko eskabidea (erreg. zk.: 764/06)

Erreklamazioa
Udaleko Gizartegintza Sailaren ebazpen bat berrikusteko eskabidea egin zigun herritar batek, beraren
amari San Prudentzio asteburuko eguneko zentroa erabiltzen jarraitzeko aukera ukatu ziotela eta.
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Azterketa
Gasteizko Udaleko Hirugarren Adinekoen Zerbitzuko arduradunekin bildu ondoren, hauxe jakinarazi
genion:

Sail horretan aparteko garrantzia ematen diote adineko pertsonen senitartekoei horien beharrei
erantzuteko laguntza emateari. Eta udalak, herritarren eskabideen eta larrialdi egoeretakoen aurren-aurreneko
hartzailea izaki, Adineko Pertsonak Zaintzen dituzten Familiei Laguntzeko Programa Integrala taxutzeko premia
ikusi du, hartara jende-talde horren arazoei eta eskabideei behar bezala erantzun ahal izateko, hain zuzen ere.

Hainbat neurri biltzen dira bertan, hala nola “egoitzetako aldi bateko egonaldiak”, “asteburuetarako
eguneko zentroa” edo “laguntza eta zaintza profesionala emateko zerbitzua”. Lehenengo bi baliabide horietarako,
ezinbesteko baldintza da honako hau: zaindua izango den pertsonak ohiko eginbehar arruntetarako bere kasa
baliatzeko gauza izatea. Zure amaren kasuan, azken txosten medikoaren arabera, daukan osasun egoerak
mendetasun psikofisikoa dakar berekin, eta, horrenbestez, ezinezkoa zaio baliabide horietara jotzea. Bertara
sartzeko orduan betetzen zuen baldintza hori dagoeneko betetzen ez duelako ukatu zaio zure amari San
Prudentzio asteburuko eguneko zentroa erabiltzen jarraitzeko aukera. Aldiz, aukera du adierazitako azken
baliabidea erabiltzeko: “Laguntza eta zaintza profesionala emateko zerbitzua” (informazio liburuxka
doakizu honekin batera).

Nolanahi ere, jakizu udal administrazioak horrelako kasuetan dituen eskumenak mugatuak direla. Izan ere,
txosten mediko psikofisikoen arabera beren kasa baliatzeko gauza ez diren pertsonei gagozkielarik, Arabako Foru
Aldundiaren Gizarte Ongizaterako Foru Institutuarena da eskumena.
Eta bada elkarterik ere, hala nola AFADES, zure amaren egungo egoerari buruzko aholkurik emango
lizukeenik. Dituen zerbitzuen artean, hauek nabarmendu daitezke:

•

Prestakuntza ikastaroak: atzerritarrekin harremanak izaten dituzten sendagile eta erizainentzat.

•

Ikerketa arloa: familia bakoitzaren beharrak zein diren jakitea, horretara egokitu eta laguntzeko.

•

Nekazaritza eremurako programa: bilerak gaixoen senitartekoekin –sentipenei buruz hitz egiteko–,
anaitasunezko bilerak eta abar.

•

Zuzeneko arreta zerbitzua.

•

Orobat egiten dira opor-egonaldiak, eta gaixoentzako nahiz horien senitartekoentzako jarduerak
antolatzen bertan.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

171

2006-2007ko Oroit-Idazkia
b)

Iraungi egin delako itxia
•

Gizarte Larrialdiko Laguntza: behartsu bat kalean lotan (erreg. zk.: 666/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du gugana. Duela zenbait egunetik kalean lo egiten duela azaldu digu, eta, antza, ukatu
egiten diotela Aterpen sartzea.

Azterketa
Orientabidea eman genion. Ez zuen gehiago interesik erakutsi.
Ebazpena
IRAUNGI EGIN DELAKO ITXIA.

c)

Herritarrak berak itxia
•

Gizarte Larrialdiko Laguntza: atzerapena ordainketan (erreg. zk.: 681/06)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek adierazi digu Gizarte Larrialdiko Laguntza eskatu zuela, baina atzeratzen ari dela udala
hori emateko orduan. 2006ko ekaina du mugatzat.

Azterketa
Bete egin da epea, eta ordaindu zaizkio laguntzak.

Ebazpena
Horrenbestez, ERABILTZAILEAK ITXITZAT jo dugu kasua.

d)

Ezestea
•

Gizarte Larrialdiko Laguntza ukatzea (erreg. zk.: 635/06)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek adierazi digu bi alabekin eta senarrarekin bizi zela etxean, eta senarrak abandonatu egin
dituela. Lehendik jasotzen zuen Gizartze Larrialdiko Laguntza, elkarbizitza unitate ekonomiko gisa. Landatxoko
gizarte zerbitzuek jakinarazi diote egoera berria kontuan izanik berriro egin behar duela eskabidea Gizarte
Larrialdiko Laguntza jasotzekotan, eta agiri hauek eskatu dizkiote, besteak beste: etxebizitzaren errentaren
ordainagiria, AIZ eta errolda agiria. Gizarte zerbitzuen jardunbidea aztertzeko eskatu digu.
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Azterketa
Gizarte zerbitzuek emandakoarekin alderatu dugu informazioa, eta horren inguruko berrikuntzen berri
eman erabiltzaileari. Legezkotasunaren arabera jokatu dute gizarte zerbitzuek.

Ebazpena
EZESTEA
•

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak: etxebizitza eskaria (erreg. zk.: 735/06)

Erreklamazioa
Harrera etxe batean dagoen familia batek etxebizitza edo logela bat alokairuan eskatu du, dauden tokitik
irten ahal izateko.

Azterketa
Vitoria-Gasteizko Udaleko Gizarte Zerbitzuekin harremanetan jarri ondoren hala adierazi digute: Familia
horren egoera aztertu eta larrialdikotzat jo da; ondorioz, larrialdietarako etxebizitza lortzeko proposamena egin
zaio dagokion balorazio batzordeari (COVA). Oraindik ez digute erantzunik eman; lekurik ez izateagatik, antza.
Laster baietz erantzungo dutela espero da.

Bestetik, Gizarte Gaietarako Sailak jakinarazi digunez, familia horren egoerari buruzko txostena
Etxebidera igorri da, salbuespen egoeratzat jo dezaten.

Kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan dela esan
liteke, eta, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 29. artikuluan xedatutakoaren ildotik, ezin dugu
aldeko ebazpenik eman.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU kexa.
•

Familia harrera eta adingabeen identifikazioa (erreg. zk.: 753/06)

Erreklamazioa
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Bulegora etorritako herritar batek arazo hau azaldu digu:

Duela 15 urtetik hona berarekin bi adingabe bizi dira, anai-arrebak, harrera erregimenean. Hasieratik, eta
familia jatorria babestearren, harreran hartu zituen familiaren izenez ezagutu dituzte ingurukoek, eta ez familia
biologikoaren izenez. Eskolan ere “izen bikoitza” erabiltzen dute.
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Horiek horrela, adingabeek XTRAclub izeneko txartela eskatu diote Gazteria Zerbitzuari, eta bertan
ezizena jartzeko, eta ez udal erregistroan eta Erregistro Zibilean duten legezko izena, beren identitatea
gordetzearren. Harrerako “amak” dioenez sekretu horretarako eskubidea dute beren intimitatea gordetzeko.

Ezizenen kontu hori alde batera utzita, harreran hartutako umeek harreman normalak dituzte ama
biologikoarekin harrera-familiaren ingurutik kanpo.

Azterketa
Pertsonaren intimitatearekin hain lotuta dauden alderdiei eragiten dien auzia izanik, arreta handiena
eskaini diogu kexari, eta Udaleko Gazteria Zerbitzuaren zein Haurtzaro Zerbitzuaren iritzia eskatu.

Adingabeen Babes Juridikoaren urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak eta Kode Zibilaren 173.
artikuluak eta harekin bat datozenek zehazten dute harrera erregimena.

Arriskuan edo babesik gabe daudelako familiarekin bizi ezin diren umeentzako elkarbizitzarako aukera bat
da familia harrera, erakundeetatik kanpo.

Umea hartzen duen familiaren bizitzan guztiz integratzea dakar horrek, familiak beste kide bat balitz
bezala zaindu, hezi eta pertsona gisa prestakuntza osoa emateko konpromisoa hartzen baitu. Harrera mota
ezberdinak daude:

a) Soila: umea bere familiarekin itzultzea gerta daitekeenean. Iragankorra da.
b) Iraunkorra: familiarekin itzultzea aurreikusten ez denean.
c) Adopzio aurrekoa: adopzioa da helburua. Beharrezkoa da umea adoptatua izateko egoera juridiko
egokian egotea eta hartzaileak aproposak izatea.

Edonola ere, legeak nahiz haurren alorreko profesionalek uste dute familia-harreran familia hartzaileak
familia biologikoarekin duen jarrera funtsezkoa dela: harreman horretan begiruneak eta elkartasunak izan behar
dute nagusi, eta etsaigoa edo liskarrak saihestu behar dira.

Ikuspuntu horretatik, umeen benetako izen-abizenak gizartean ezkutatzea, asmo onez bada ere, familia
biologikoa ukatzeko modu bat da, zeharkakoa baina eraginkorra, eta hori berez ez da gomendagarria; hori dela eta,
Udalak ezin du bere egin, gauzatu ez den adopzio baten antzezpenean parte hartzea esan nahiko lukeelako, eta
horrek familia biologikoaren eskubideak urratuko lituzkeelako.

Ebazpena
Horrenbestez,
Ondorioztatzen dugu ezin dugula onartu kexa, ez eta XTRAclub txartela edo udalaren beste edozein agiri
emateko jardunbidean inolako aldaketarik edo salbuespenik gomendatu; agiri horietan beti adingabearen legezko
izena agertuko da, salbu eta haurtzaro zerbitzuek idatziz eskatzen badute eta adingabeen interes objektiboen
izenean justifikatzen.
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•

Etxebizitza eskatzea egungoa egoera txarrean egoteagatik (erreg. zk.: 795/07)

Erreklamazioa
Alokairuan bizi den familia bat etorri zaigu bulegora. Bizi direneneko etxebizitzako hezetasuna dela eta,
etxea egoera txarrean omen dago. Jabeak etxea konpondu nahi du, baina familia honek beste etxebizitza bat
eskatzen du obrek irauten duten bitartean.

Azterketa
Aldi baterako ostatu hartzeko aukera baten berri ematen zaie: Harrera Sozialerako Udal Zentroa. Familiak
ez du onartzen aukera hau. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin ere harremanetan jarri zaie.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU nahia.
•

Gizarte Larrialdietarako laguntzak jasotzen dituen bati alokatutako etxebizitza (erreg. zk.: 779/07)

Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digunez, azken zortzi hilabeteetan, gutxienez, ez du jaso alokatua duen higiezin
bati dagokion errenta, nahiz eta badakien, maizterrak Gasteizko Udalak etxebizitzaren alokairutarako dituen gizarte
laguntzak jasotzen dituela.

Azterketa

Herritarrarekin urtarrilaren 9an izan genuen bileran adierazi genion bezala, errentaren alokairua ordaindu ez
diotela erreklamatu nahi izanez gero, legez jo dezake ordaintzen ez duen maizterraren aurka. Honako bideak ditu:
1.- Kaleratzea, aldez aurreko errekerimendurik gabe.
(Zorrak oso handiak direnean edo maizterraren egoera ekonomikoa oso txarra den kasuetan gomendatua).
Etxebizitza dagoen tokiko Lehen Auzialdiko Epaitegira jo dezake errentatzaileak eta bertan maizterra
kaleratzeko eskatu, errenta –edo horri lotutako diru kopuruak– ez ordaintzeagatik (Hiriko alokairuetarako
legearen 38. artikulua).
Egoera honetan, baliteke entzuera eguna iritsi aurretik maizterrak zor duena ordaintzea edo zorrak
epaimahaian edo notaritza batean gordetzea. Hala gertatuz gero, alokatzaileak eskatzen zuen dirua
eskuratu egingo du baina maizterrak ordaindu egin duenez, kaleratzeko ekintza bertan behera geratuko da.
(5. Xedapen gehigarria). Aldez aurretik beste kaleratzeren bat bertan behera gelditu bada, ezin izango da
berriz ere egin.
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2.- Kaleratzea, aldez aurreko errekerimendua eginda.
(entzunaldia baino lehen ordaindu eta kaleratzea bertan behera geratzea nahi ez bada gomendatutako
aukera.)
Kaleratzeko eskaria aurkeztu aurretik bi hilabeteko epea ematen zaio maizterrari ordaindu ahal izan dezan.
Ordaintzeari uko egiten badio, kaleratzeko eskaria aurkez daiteke.
3.- Diru-kopurua eskatzea
(Kasu honetan ez da kaleratzeko eskaerarik aurkezten. Diru-kopuru handiko alokairuak direnean eta
maizterrak kaudimen ekonomiko handia duela jakitean erabiltzea gomendatzen da).
Diru-kopuruaren araberako izapideak egingo dira; eskatutako diru-kopurua 3000 eurotik gorakoa bada,
ohiko epaia baliatuko da; eta kopuru hori edo hortik beherakoa bada, berriz, ahozko epaiketa. (Epai Zibelei
buruzko Legearen 249 eta 250 artikuluak)
4.- Bi ekintzak batera eskatzea (kaleratzea eta errentak eskatzea)
Epai-zibilen legearen 438.3 artikuluan eta hiriko alokairuei buruzko 40.2 artikuluan adierazten denez, bi
eskariak egin daitezke, eta ahozko epaiaren prozedura baliatuko da.
“Ordainketa gauzatzen ez denetan, alokatzaileak kontratua baliogabetzea eta zor den diru-kopurua
erreklamatzeko eskaria aurkeztez ditzake, aldi berean.
Prozesu hauek kognizio epaiketen arauei jarraiki tramitatuko dira”.
Udalaren gizarte zerbitzuek gizarte beharrei aurre egiteko baliabide ekonomikorik ez duten pertsonek
behar dute arreta bermatzeko lan egiten dute (gizarte

babeserako gainontzeko sistemek barne hartzen ez

badituzte). Kasu honetan maizterrari “etxebizitzarako laguntza (alokairu gastuak)” kontzepturako ematen zaio
laguntza ekonomikoa. Udaleko gizarte zerbitzuko langileek Eusko Jaurlaritzaren 199/1999 dekretuan (apirilaren
20ko) ezarritako printzipioak jarraitzen dituzte, baina ez dute laguntza jasotzen dituzten pertsonek eta bestek
dituzten harremanen erantzukizunik.

Udalaren laguntza programen ordenantzaren arabera, laguntza eman zen helbururako erabili beharra dute
titularrek (7. artikulua) eta, hala egin ezean, laguntza kendu ahalko zaie (23. artikulua). Udaleko gizarte zerbitzuko
langileek laguntza hartzaileek betebeharra gauzatzen duten aztertuko dute. Komenigarria litzateke gertaera hauen
berri oinarrizko gizarte zerbitzuetan jakinaraztea, iruzurra izan daiteke eta.

Kasu honetan, bada, administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan dela
esan liteke.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU kexa
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2.3.9

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROLA
2.3.9.1 Zuzendaritza

a)

Herritarrak berak itxia
•

Eskulangintza azokako salguneak (erreg. zk.: 702/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du gugana, eta hauxe azaldu: eskulangilea da, Valentziako; Andre Maria Zuriaren
jaietako azokan salgune bat jarri nahi zuen, baina kanpoan geratu da, horien kopurua murriztu egin baita.

Azterketa
Denbora bat igaro eta erabiltzaileak hainbat instantziatara jo ondoren, haren dei bat jaso genuen, eta
arazoa konpondua zegoela azaldu zigun; izan ere, eskulangintza azokan 23 salgune gehiago jartzea erabaki
baitzuen udalak azkenik.

Ebazpena
Beraz, HERRITARRAK BERAK ITXITZAT JO DUGU kasua.

b)

Gomendioa
•

Artelanetarako aurrekontua (erreg. zk.: 766/06)

Erreklamazioa

Vitoria-Gasteizko udalbatzak 1984ko azaroaren 16an egindako osoko bilkuran, 2832/78 Errege
Dekretuan obra publikoei dagokien ataleko irizpide berbera mantentzea erabaki zuen, eta hiriko hainbat zonalde
urbanizatzeko aurrekontuko ehuneko bi artelanak erosteko bideratzea.

1998ko martxoaren 9ko osoko bilkuran, Udalak eguneratu egin zuen erabaki hori eta zehaztapen bat
ezarri: konpromiso hori 25 milioi pezetatik gorako obra publikoetan bakarrik betetzeko beharra.

1999ko azaroaren 17an, berriz, konpromiso horri zenbait aldaketa egitea erabaki zuen, aho batez,
udalbatzak:
A) artelan kontzeptuaren baitan musika izaerako lanak ere sartzea
b) eskuartze artistikotzat jotzea ingurunea berreskuratzea, baita espazio horiek eta biztanle guneak
edertzea ere, beti ere ikuspuntu artistiko hutsetik eginda eta artista plastiko batek zuzenean parte hartuta.

Aldaketa hauetaz gain, bi baldintza gehiago ezartzen dira.
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a) Erosiko diren artelanak Arabako artistek eginak izatea
b) eta artista onuradunak aukeratzeko batzordea eratzea.

Bulegora iritsi zaigun salaketaren arabera, batetik, ehuneko hori ez da erabili eta ondorioz kopurua
pilatu egin da, eta bestetik, batzordea oraindik izendatu gabe dago.

Azterketa
Aipatutako konpromiso hori betetze aldera, udalak erabakiak hartzeko lan taldea eratuko zuela jakinarazi
zuen duela urte eta erdi, hartara artelanak erosteko erreserbatutako dirua ez baita sakabanatuko. Gaurko egunez,
ez dugu talde hori sortu den berririk.
Gure ustez, Udalak artelanak (bereziki Arabarrenak) babestu eta sustatzeko duen ekimena egokia da eta
herritarrek ere hala iritzi diote. Ekimena ez da bertan behera gelditu behar egoerarekiko interesik ez izategatik; hau
da, kexa hau jaso beharrekoa delakoan gaude, izan ere, Udalari bere erabaki eta konpromisoak betetzeko
beharraz arreta deitzeko baliagarria baita.
Ziur aski, ez da gastu-konpromisoak hartzeko unea, baina obra artistikoen arloko aholku batzordea,
behintzat, abian jar daitekeela uste dugu. Bestalde, Udaleko Kultura Sailak artearen alorrean diharduten talde eta
erakundeen iritziak ere sartu beharko lituzke lan talde edo aholku batzorde horretan, izan ere, subjektibotasunak
indarra izan dezakeen arloa izaki, egiten diren erosketek adostasun soziala izatea bultzatuko baita. Horien iritziak
lagun, obra artistikoa erosteko gastua zehazteko irizpideak eta epeak finkatuko dira. Beraz, honakoen parte
hartzea egokitzat jotzen dugu:
1) Artium, 2) Arabako Arte Ederren Museoa, 3) Montehermoso kulturunea, 4) KREA, 5) Hiriko Gizarte Kontseilua,
6) Arkitektoen elkargoa, 7) Luis Aranburu musika eskola, 8) AMBA- Arte Ederren Museoaren eta Artium Museoaren
lagunen elkartea, 9) Landazuri elkartea.

Ebazpena
Kultura Sailak, 2005eko ekaineko bilkuran, aholku batzordea edo lan taldea eratzeko hitza eman
zuen, eta hori dela eta, ahalik eta azkarren eratzeko, eta hemen proposatutako erakunde eta elkarteak zein kultur
eta arte arloko beste talde garrantzitsuak bertako partaide izateko aukera aztertzeko GOMENDIOA egiten diogu.

Hori guztia Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako
eraginarekin.

c)

Gogorarazpena
•

Barnekale Berria (erreg. zk.: 755/06)

Erreklamazioa
Bere burua Historiaren maitaletzat duen herritar batek kexa helarazi digu hiriko kale izendegiko izen
historiko bat berreskuratu nahirik.
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Juduek bi mendetik gora eman zuen Gasteizko Erdi Aroko hirigunean, gasteiztarrekin elkarbizitza
lasaian. Juduen kalea Alfonso X.a Jakitunak 1256an Gasteizen sortu zuen hirugarrena izan zen eta egungo
Barnekale Berriaren lehen zatian zegoen, harresiaren ondoan.

1992ko maiatzaren 12an, Juduek Espainiatik alde egin zuten bosgarren mendeurrenarekin batera,
kalearen hasierako izena berreskuratu nahi izan zuen Udalak, Gasteizen izandako denboraren oroigarri, eta hortik
aurrera, Barnekale Berria-Juduen kalea izen ofizialaz deitu.

Harez gero, erabaki hau ahaztuta geratu dela dirudi, izan ere kale xafletan ez da agertzen izen ofiziala.

Azterketa
Hirian juduak izan zirela gogorarazten diguten erreferentzia historiko ugari izan da Gasteizko kale
izendegian.

Judutarrak Barnekale Berria Juduen kalean bizi izan ziren 1256tik 1492 urtera bitartean. Kristauen eta juduen
arteko harremanak bikain ageri zaizkigu Toti Martinez de Lezeak idatzi zuen lehen eleberri historikoan: “La calle de
la judería”

Hiriaren beste mutur batean, Judimendi auzoa dugu; Gasteizko auzo garrantzitsua. Izen horrek juduen
mendia adierazten du euskaraz. 1492an bertatik alde egin behar izan aurretik Gasteizen bizi ziren sefardiek
hiriaren ekialdean dagoen auzo honetan zuten hilerria. Errege-Erregina Katolikoek juduak Espainiatik botatzea
erabaki zutenean, Gasteizko juduek eta udal agintariek honakoa erabaki zuten: hilerria Gasteizi ematea, baldin eta
honek leku sagaratu horretan eraiki edo lurra landatzen ez bazuen.

Yaël Artsi artista judutarrak egindako “Elkarbizitza” izeneko eskultura Judimendin dago eta alkateak eta
Israelek Espainian duen enbaxadoreak inauguratu zuten. Eskulturak Gasteizko hilerri judutarra eta tolerantziaren
balio gizatiar eta politikoa omentzen ditu.

Ebazpena

Horrenbestez,

Udalak bere erabakiak eta ebazpenak bete egin behar ditu, eta horregatik "Barnekale Berria" kaleari
dagozkion kale xafletan kalearen izen ofiziala jarri behar duela gogorarazi diogu: hau da Barnekale Berria -Juduen
kalea jarri behar du.
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2.3.9.2 Haur Eskolak

a)

Ezestea
•

Lanaldi aldaketa eta haur eskoletako beka (erreg. zk.: 781/07)

Erreklamazioa
Udalaren haur eskoletan matrikulaturik egon diren bi haurren aita etorri zaigu bulegora: beka eskatu du
lanaldian izan behar zuen aldaketa iragarri gabe. Aldaketa horrek dakarren aldea ordain diezaioten eskatzen du
orain.

Azterketa
Aurtengo ikasturterako beka eskatzean, lanaldi horren aldaketaren berri emateko zein agiri aurkeztu behar
zuen jakinarazi zitzaion.

Ebazpena
Ezetsi egin da eskaria.

2.3.9.3 Kirola

a)

Gomendioa
•

Mendizorrotzeko instalazioetan erori izana (erreg. zk.: 788/07)

Erreklamazioa
XXXX andrea, XXXXXXXXren ama, bulegora etorri da eta gertakari hauen berri eman digu:

1.- 2005eko ekainaren 15ean futbol zelaian erori eta gero, semea Mendizorrotzeko kirol instalazioetako
botikinera joan zen . Eskuineko eskumuturreko minaz kexu zen. Bertan eskainitako laguntza-txostenen honela
adierazten zuen: “Joan San Jose poliklinikara, bertan X izpien bidez pitzadurarik dagoen azter dezaten" (1. agiria).

2.- 2006ko azaroaren 24an San Jose poliklinikatik jakinarazpena igorri zioten eta istripuak eragindako
gastuen faktura ordaintzeko eskatzen zitzaion (2. agiria).

3.- Urriaren 2an gertakarien berri eman zuen Kirol Sailean eta, handik bi egunetara, honela erantzun zion
Ogasun Sailak: Winterthur aseguru konpainiarekin izenpetutako istripu polizak ez du bere barne hartzen Gasteizko
udalak antolatu eta ikuskatu ez duten futbol partidurik". (3. agiria).
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Azterketa
Erorketaren ondorioz izandako kalteak ikusirik, Mendizorrotzeko kirol instalazioetako botikineko
arduradunek berak igorri zuten Poliklinikara. Hala dio laguntza medikoaren parteak: “joan San Jose poliklinikara,
bertan X izpien bidez pitzadurarik dagoen azter dezaten" (1. agiria).

Pitzadurarik ote zegoen Osakidetzako larrialdietan aztertu behar zuten, printzipioz, ez klinika pribatu
batean. Mendizorrotzeko botikineko langileek San Jose poliklinikara joateko emandako agindua dela eta sortu dira
bertan emandako zerbitzuei dagozkien gastuak. Zentro pribatu batera igorri zuten herritarra, segur aski oker bat
dela kausa, udal instalazio horien istripu aseguruak zerbitzu hori barne hartuko zuelakoan
Udalak eragin duen gastutzat jotzen dugu, ez da kaltetuak eragina; beraz, udalak berak hartu behar du
bere gain, ez herritarrak.
Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992
Legearen arabera, herri administrazioek eragindako kalte ordainak ordaindu egin behar dizkie partikularrei, hauen
eskubidea baita. Hala dio aipatu lege horrek 139.3 artikuluan: “Eskubideen jabetza kentzen ez duten legegintzako
egintzak aplikatzen bazaizkie herritarrei eta herritar horiek legegintzako egintzak jasateko behar juridikorik ez
badute, herri-administrazioek kalteak ordainduko dizkiete, beti ere, egintza horietan hala agintzen denean eta
bertan adierazitako moduan.”

Aztertzen ari garen kasuan, Kirol Saileko botikineko arduradunek adierazi zuten zentro pribatu batera
joateko, ez zuten osasun sare publikoa baliatzeko esan. Beraz, administrazioaren erantzukizuna dela aitor daiteke.
Gure ustez, Udalak berak hartu behar du bere gain istripu honetatik eratorritako gastuen faktura ordaintzea
(2. agiria).

Ebazpena
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legean ezarritakoaren ildotik, istripuaren gastuen faktura Kirol Sailak berak ordaintzeko
GOMENDIOA egiten dugu, izan ere,

herritarra klinika pribatuan sendatu dute, baina udal zerbitzuen

ekimena izan da bertara joatearena ez da herritarraren ekimena izan. (2. agiria).
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2.3.10

TEKONOLOGIA BERRIAK
2.3.10.1 Errolda

a)

Orientabidea
•

Erroldan izena emateko baldintzak (erreg. zk.: 774/07)

Erreklamazioa
Herritarra kexaka azaldu zaigu bulegoan, etxebizitza baten erroldatutakorik ez dagoen etxebizitza batean
erroldatu nahi izan duenean Errolda Zerbitzukoek jabetza eskriturak eskatu dizkiotelako, nahiz eta alokairu
kontratua aurkeztu duen.

Azterketa
Txostena eskatu dugu Errolda Zerbitzuan eta herritarrak zein agiri aurkeztu behar duen adierazi digute.
Alokairu kontratua aurkeztuta, errolda eskaria onartu egin behar ziotela jakinarazi diogu herritarrari.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
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3. ITXI GABE GERATZEN DIREN 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.

Oraindik itxi gabe dauden dosier horien zerrenda ematen dugu ondoren:
•

Zarata Mateo Moraza kaleko tabernetan (erreg. zk.: 684/06)

Erreklamazioa
Arkupeen inguruko bizilagunak kexu ageri dira. Hainbat salaketa jarri omen dituzte, Mateo Moraza kaleko
tabernek sortzen duten zarata dela eta, baina ez omen dute Ingurumen Sailaren erantzunik jaso.

Azterketa
Abiarazi diren eta dagoeneko gauzatu diren dosier zigortzaileei buruzko txostena eskatu dugu.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, txosten eguneratua jaso zain baikaude.
•

Zamalanak El Corte Inglés dendan (erreg. zk.: 690/06)

Erreklamazioa
Kexu ageri da herritar bat, El Corte Inglés dendan egiten dituzten zamalanek enbarazu egiten diotela eta.

Azterketa
Txostena eskatu diogu dagokion zerbitzuari, eta dagoeneko jaso dugu.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, ebazpena emateke.
•

Jundiz aldera joateko bidegorria (erreg. zk.: 692/06)

Erreklamazioa
Jundizera, lanera, bizikletaz joatea zail gertatzen zaiola salatzen du herritar batek, autoren batek
harrapatzeko arriskua handia izaki. Jundizko industrialde joateko bide seguru eta zuzena eskatzen du.

Azterketa

Informazioa eskatu diogu GILSAri. Txostena bidali digu.
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Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, informazioa aztertu eta ebazpena
emateke.
•

Aparkalekua Molinuevoko parkingean (erreg. zk.: 715/06)

Erreklamazioa
Herritar batek salatzen du bi bider esleitu dizkiotela Molinuevoko parkingean lehendik jabea zuten
aparkalekuak.

Azterketa
Informazioa eskatu diogu TUVISAri.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, informazioa jaso zain baikaude.
•

Matrikulazioa, haur eskolan (erreg. zk.: 720/06)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du gugana, eta haur eskola batean matrikulatzeko prozesuarekin bat ez datorrela adierazi
digu. Izan ere, orain jaio gabeko haurraren aurre-matrikulazioa egin dezake, baina haur hori ez da aintzat hartzen
zerrendetarako, ezta egoera hori barematzeko orduan ere.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, ebazteke.
•

Wellingtongo Dukearen kaleko erdibitzailea (erreg. zk.: 745/06)

Erreklamazioa
Wellingtongo Dukearen kaleko erdibitzailean belarra moztu eta garbitu dadila eskatzen du herritar batek,
Landaberde kalearen eta Zadorra hiribidearen artean.

Azterketa
Inguru hori ikuskatu eta informazioa eskatuko dugula jakinarazi diogu herritarrari.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, jarduera horiek bideratzeke.
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•

Udaltzainen tratua (erreg. zk.: 751/06)

Erreklamazioa
Salaketa baten arrazoia argitu nahi izan zuelarik bi udaltzainek emandako tratua salatzen du herritar
batek.
Azterketa
Informazioa eskatu diogu Udaltzaingoari.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, informazio hori jaso zain baikaude.
•

Ur kontsumoaren gehiegizko faktura (erreg. zk.: 752/06)

Erreklamazioa
Jaso duen uraren faktura berrikusi dadila eskatzen du herritar batek, ohikoaren aldean kontsumo oso
handia ageri dela uste baitu.
Azterketa
AMVISAri informazioa eskatzeko konpromisoa hartu du herritarrak bere gain.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, herritarrak informazio hori ekarri zain
baikaude.
•

Gazte ijitoen diskriminazioa (erreg. zk.: 760/06)

Erreklamazioa
Ijito Herriaren Kontseiluaren idazkaritza teknikoak jakinarazi digu zenbait lokaletan ohikoa dela gazteei
sartzen ez uztea, ijitoak izateagatik.
Azterketa
Bidera ditzaketen jarduerei buruzko lege-orientabidea eman diegu.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, erabiltzaileen erantzunaren zain
baikaude.
•

Zaratak, etxejabeen elkarteren hodietan (erreg. zk.: 760/06)

•
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Erreklamazioa
Urak etxejabeen elkarteko hodietan barrena igarotzean egiten dituen zaratak salatzeko idazkia egiteko
laguntza eskatu digu herritar batek.
Azterketa
Horri buruzko dokumentazioa aurkezteko eskatu diogu.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, dokumentazio hori jaso zain baikaude.

•

Normala ez den ur kontsumoa (erreg. zk.: 769/06)

Erreklamazioa
Normala ez den ur kontsumoa izan duela jakinarazi diotela salatu du herritar batek.
Azterketa
Aztertzen ari gara kontua.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, ebazteke.
•

Prostituzio etxea Gaztelako ateko etxebizitza batean (erreg. zk.: 770/06)

Erreklamazioa
Etxebizitzetako batean antza denez prostituzio etxe bat dagoela salatu du etxejabeen elkarte batek, eta
horrek enbarazu egiten diela.
Azterketa
Bidera ditzaketen jarduerei buruzko informazioa eman diegu.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, eragindako bizilagunek zer erabaki
hartzen duten zain.

•

Trafiko kamera eta intimitate-eskubidea (erreg. zk.: 775/07)

Erreklamazioa
Bere etxebizitzatik gertu trafiko-kamerak jarri dituztela salatu du herritar batek, eta bere intimitateeskubidea urratzen duela horrek.
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Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, trafiko arduradunekin noiz bilduko eta
ingurua noiz ikuskatuko.
•

Isuna, telefono mugikorretik hitz egiteagatik (erreg. zk.: 790/07)

Erreklamazioa
Gidatzen ari zela telefono mugikorra erabiltzeagatik jarritako isuna zela eta berraztertze idazkia idazteko
laguntza eskatu digu herritar batek.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, idazkia artean idazteke.
•

Prostituzio etxea Kanpokale Berriko etxebizitza batean (erreg. zk.: 791/07)

Erreklamazioa
Bere etxebizitzaren gainekoan prostituzio etxe bat dagoela salatu du bizilagun batek.

Azterketa
Txostena eskatu diogu Udaltzaingoari.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, txostena jaso zain baikaude.
•

Edukiontzi sukoiak (erreg. zk.: 793/07)

Erreklamazioa

Kexu bat jaso dugu bulego honetan. Hiriko zenbait zabor edukiontzi jarri diren lekuan jartzeak –etxeetatik,
autoetatik eta bestetik gertu– zer nolako arriskua dakarren salatzen da bertan.

Kontuan izanik edukiontzi zaharrak ordezten ari direla eta gaur egun daudenak material sukoiz eginak
daudela eta inguruko elementuetara transmititzen dutela sua, neurriak har daitezela eskatzen dute erabiltzaileek,
azaldutako egoerak ekiditeko, eta edukiontziak sua ez zabaltzeko moduan koka daitezela.

Su-itzaltze Zerbitzuak egindako txostenak aintzat hartu ditugu. Bertan areagotu egiten dira sutea
dagoenerako prebentzio neurriak, edukiontzi berriak beste leku batzuetan jarriz, eta ez egun dauden lekuetan.
Azterketa
Jakin badakigu Ingurumen Saila Su-itzaltze Zerbitzuaren gomendioak aintzat hartu eta gauzatzearen
aldeko dela, gai honi dagozkionetan.
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Guk gure aldetik kexa azaldu duten herritarrei informazioa emate aldera, txostena eskatu diogu Ingurumen
Sailari edukiontzi berrien kokalekuaren eta Su-itzaltze Zerbitzuaren gomendioen haritik hartu bide diren prebentzio
neurrien inguruan.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, erantzunaren zain baikaude.

•

Txakurrak eta txakur-kakak (erreg. zk.: 798/07)

Erreklamazioa
Udalak kanpaina gehiago egin ditzala eskatzen du herritar batek, txakur jabeek ez diezaieten utz horiei
horretarako egokitutako lekuez kanpo kaka egiten.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, gaia aztertzeke.
•

Hezetasuna, Presa kaleko garajean (erreg. zk.: 798/07)

Erreklamazioa
Abetxuku auzoko herritar batek adierazi digu Presa kaleko galtzada berritzeko obrak egin zirenetik euriura iragazten dela bere garajera.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, ingurua ikuskatzeke baikaude, eta
Hirigintza Sailari egoera horren inguruan eskatutako informazioa jaso zain.
•

Salbatzailearen hilerriko hilobia (erreg. zk.: 800/07)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du hilobi bat erosia duelarik Salbatzailearen hilerrian, estalkiak hondatuta daudela.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, Hilerri Zerbitzuak konponketak egin
zain.
•

Udaltzainek emandako tratua (erreg. zk.: 801/07)
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Erreklamazioa
Ustez trafiko arau-hauste bat egiteagatik geldi atxiki zuten udaltzainek emandako tratua salatzen du
herritar batek.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, herritarraren bertsioa Udaltzaingoko
arduradunenarekin alderatzeke.
•

Zainpeko apartamentua (erreg. zk.: 802/07)

Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digu zainpeko apartamentu bat erosi duela eta atzeratzen ari dela hura eskuratzeko
eguna. Obra lizentziaren esleipenari buruzko informazioa eskatzen du.
Azterketa
Txostena eskatu diogu Hirigintza Sailari.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, txostena jaso zain baikaude.
•

Zaratak Waldo tabernan (erreg. zk.: 803/07)

Erreklamazioa
Waldo tabernak duen musika-ekipoak sortzen duen zaratak enbarazu egiten diola salatu du herritar batek.
Ingurumen Sailak egoera kontrolatzeko esku har dezala eskatzen digu.
Azterketa
Txostena eskatu diogu Ingurumen Sailari.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, txostena jaso zain baikaude.
•

Zaratak Aldabe kaleko lokal batean (erreg. zk.: 804/07)

Erreklamazioa
Aldabe kaleko lokal batetik ateratzen den zaratak enbarazu egiten diola salatu du herritar batek. Esku har
dezagula eskatu digu, egoera konpontzeko.
Azterketa
Txostena eskatu diogu Ingurumen Sailari.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, txostena jaso zain baikaude.
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4. BERRIRO ZABALDU DIREN DOSIERRAK
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.
•

Zaratak Barron tabernan (erreg. zk.: 129/03)

Erreklamazioa
Herritar batek jo zuen gure bulegora, eta Barron tabernak sortzen zituen zaratak salatu zituen. Kexu ageri
zen, Udaltzaingoari abisu ugari eman arren bere eskakizunek erantzunik jasotzen ez zutela eta.

Azterketa
Arazo horren aurrean, herritarraren idazkiei idatziz erantzun zekiela GOMENDATU genuen, eta, hainbat
bider galdatu ondoren, Ingurumen Sailak onartu egin zuen ebazpena, partez.

Denbora bat igaro ondoren harremanetan jarri zen berriro herritarra bulego honekin, eta berriz ere zaratek
eragozpenak sortzen zizkiotela adierazi zigun.

Udaltzaingoko arduradunekin bildu ginen, eta txosten bat bidaliko zigutela esan ziguten.
Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, txostena jaso zain baikaude.
•

Zaratak, trafikoagatik, Alberti eraikinean (erreg. zk.: 580/05)

Erreklamazioa
Alberti eraikinean bizi diren hainbat herritarrek salatu dute beren etxebizitzetan jasan behar izaten duten
zarata, inguruko trafikoak sortua.
Azterketa
Ingurumen Saileko teknikariekin jarri ginen harremanetan, behar ziren neurketak egin zitzaten.
Aurreko oroitidazkia bukatzeko orduan dosierra zabalik zegoen artean, azterketa horren emaitzak jaso
zain baikeunden.
Oroit-idazki honek hartzen duen denbora-tartean, berriz, Ingurumen Saileko teknikariekin harremanetan
jarri genituen herritarrak, neurketak egin zitzaten etxebizitzetan. Jarduerei buruzko txostena helarazi digu sailak.
Ebazpena eman eta herritarrei helarazi diegu.
Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan zabalik dago oraindik dosierra, etxejabeen elkarteak gure ebazpena
onartuko duen ala ez jakin zain baikaude.
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5. BERARIAZKO JARDUERAK
5.1

GASTEIZKO SINDIKO EDO HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN ETA ARARTEKOAREN ARTEKO
LANKIDETZA-HITZARMENA.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko irailaren 18an

BILDU DIRA:

Batetik, Iñigo Lamarca Iturbe jauna, Arartekoa, eta, bestetik, Javier Otaola Bajeneta, Vitoria-Gasteizko Herritarren
Defendatzailea edo Sindikoa.

Bi alderdiek ordezkatzen dituzten erakundeetako arauek ematen dizkieten eskumenei jarraiki jarduten dute.

ATARIKOA:

Bizikidetzako gure eredu demokratikoaren funtsezko oinarrietako bat pertsonen eskubideak eta askatasunak
errespetatzea eta bermatzea da. Hori dela-eta, ez da nahikoa eskubide horiek aintzatestea; aitzitik, beharrezkoa da
horiek babestu eta erabiltzeko bide eta tresna instituzionalak artikulatzea.

Berme horiek ezinbestekoak dira hiritarren eta administrazio publikoen arteko harremanen esparruan, administrazio
jardunak berak etengabeko eragina baitu arau bidez aintzatetsitako eskubideen eremuan eta haiek erregulatzen
dituzten arauak berak ere konplexuak baitira.

Hori dela-eta, beharrezkoa da bideak sortzea hiritarren eskubideak modu eraginkorrean babestu ahal izateko,
administrazio jarduna gainbegiratu eta kontrolatzeko lanen bidez.

Honen ildotik, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 15. artikuluak hiritarren eskubideak babesteko
erakundea barneratzen du, Espainiako Konstituzioan herriaren defentsariaren irudia sortzen duen 54. artikuluak
jarritako ereduari jarraiki. Estatutuan egiten den aurreikuspen hori Ararteko erakundea sortzen eta arautzen duen
otsailaren 27ko 3/1985 Legean gauzatzen da.

Bestalde, 2001eko irailaren 28an, Vitoria-Gasteizko Udaleko Osokoak, autoantolaketarako bere eskumena
aplikatuta, behin betiko onetsi zuen Vitoria-Gasteizko Udaleko Herritarren Defendatzailearen edo Sindikoaren
araudia.

Zioen azalpenean adierazten denaren arabera, “Herritarren Defendatzailea edo Sindikoa erantsita, gehitu egiten
dira Vitoria-Gasteizko Udaleko hiritarren partaidetzarako tresnak eta hiritarrei aintzatetsitako eskubideak eta
askatasunak babesteko sistema osatzen duen organoa sortzen da”.

Hitzarmen honen bidez, bi erakundeen artean lankidetza hitzarmenak artikulatu nahi dira, Vitoria-Gasteizko
hiritarren eskubideen mesederako izan daitezen. Horri jarraiki, bi alderdiek lankidetzarako honako oinarri hauek
ezartzea erabaki dute.
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LEHENENGOA:
Arartekoak eta Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak elkarrekin lankidetzan aritzeko eta
elkarri laguntzeko nahia azaldu dute, beren zereginak modurik eraginkorrenean betetzeko. Horretarako, agintzen
dute, hitzarmen honen esparruan, hiritarren eskubideen babesa hobetzeko egokienak diren eta eskura dituzten
teknikak eta bitartekoak sustatuko dituztela.

BIGARRENA:

Arartekoak eta Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak harreman estua izango dute,
dagozkien eskumenez baliatuta, hiritarren eskubideak modu eraginkorrean babesten direla ziurtatzeko. Harreman
horietan honako printzipio orokor hauek izango dira nagusi: lankidetza, laguntza, koordinazioa, baliabide publikoen
erabilera eraginkorra eta leialtasun instituzionala.

HIRUGARRENA:

Arartekoaren eta Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzailearen edo Sindikoaren arteko harremanek horietako
bakoitzaren independentziarekiko errespetua eta eman zaizkien eginkizunen betearazpena dituzte oinarri.

Ez dago ez hierarkiazko ez menpekotasun organiko edo funtzionaleko harremanik elkarren artean.

LAUGARRENA:

Bi erakundeek hitzematen dute hiritarren nahia errespetatuko dutela Arartekoari edo Vitoria-Gasteizko Herritarren
Defendatzaileari edo Sindikoari Vitoria-Gasteizko Udalaren jardunetako baten aurkako kexa edo erreklamazioa
aurkezteko beren erabakian.

Pertsonaren batek kexa bera bi erakundeei aurkezten badie, koordinazio formula egokiak hitzartuko dira jardunen
bikoiztasuna ekiditeko.

BOSGARRENA:

Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak hitzematen du Arartekoari bidaliko dizkiola jasotzen
dituen kexak edo erreklamazioak, baldin eta horiek administrazio publikoekin zerikusia badute eta ez badira bere
eskumenekoak, Arartekoaren jarduera esparrukoak baizik.

Arartekoak bere esku-hartzearen bukaerako emaitza bidaliko dio Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzaileari edo
Sindikoari.
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SEIGARRENA:

Arartekoak eta Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak honakoak egiteko konpromisoa
hartzen dute:

1.

Hainbat arlotan lankidetzan aritzeko, besteak beste, prestakuntzan, aholkularitzan, dokumentuzko euskarri
ereduen eta beren aplikazio informatikoen erabileran, beren jardunen datu-base publikoetarako sarbidean eta
txosten eta argitalpenen trukaketan.

2.

Vitoria-Gasteizko Udalari buruzko kexekin zerikusia duten kontuen berri emateko eta horiei dagokienez
hartutako ebazpenak jakinarazteko, dagozkion lege bermeak errespetatuta.

3.

Aldian behin bi erakundeen arteko bilerak egiteko, dagozkien eginkizunen gauzatzea harmonizatze aldera.

4.

Vitoria-Gasteizko Udalaren aurka jasotako kexen hileko zerrenda bidaltzeko, bere jardunetan bikoiztasun
posibleak ongitze aldera.

Hitzarmen hau sinatu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean eta halaxe jarraituko du, alderdietakoren batek
honen amaiera berariaz iragarri ezean, gutxienez hogeita hamar egun lehenago.

ARARTEKOA

VITORIA-GASTEIZKO HERRITARREN
DEFENDATZAILEA EDO SINDIKOA

Iñigo Lamarca Iturbe

5.2

Javier Otaola Bajeneta

EUSKAL HERRIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREKIKO LANKIDETZA.
5.2.1

Edukiontziak berandu hustea eta hondakinak pilatzea

GASTEIZKO UDALEKO ZERBITZU OROKORREK ZERBITZU JURIDIKOKO ADMINISTRAZIO ATALARI

Vitoria-Gasteizen, 2006ko irailaren 12an.

Udaleko Aholkularitza Juridikoak Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiko 2002/HACR00042 dosierra zela
eta Gasteizko Sindikoaren bulegoari 2006ko irailaren 1.ean egindako informazio eskabideari erantzunez, eskatutako
datuak igorri genizkion.
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Edukiontziak berandu husteari eta hondakinak pilatzeari dagokionez, kexa hauek jaso ditugu Sindiko edo
Herritarren Defendatzailearen Bulego honetan:

- 2003ko martxoaren 4an –erregistro zk.: 185/03–, herritar baten informazioa jaso genuen. Kexu ageri
zen, Zabalateko Gazteluaren kaleko 4.etik gertu dagoen Consum supermerkatuko zaborra modu
ezegokian jasotzen eta pilatzen zela eta.

Izapideak: Ezetsi egin zen, Udaleko Hondakinen Kudeaketarako Zerbitzutik jasotako informazioa
aintzat harturik. Izan ere, bertan esaten zenez, ez da atzeman establezimendu horrek ordutegia
betetzen ez zuenik.

- 2003ko ekainaren 3an –erregistro zk.: 237/03–, herritar baten kexua jaso genuen. Hauxe adierazten
zuen: bera bizi den inguruan –Andre Maria Zuriaren Koroatzearen kalea, 9– goizeko 6etan hasten
zirela papera eta plastikoa botatzeko edukiontziak husten, eta horrek zarata sortzen zuela.

Izapideak: Gomendio bat eman genuen, eta Udaleko Ingurumen Sailak hondakinak biltzeko ordua
atzeratzeko konpromisoa hartu zuen. Onartu egin zen gomendioa.

- 2003ko irailaren 22an –erregistro zk.: 276/03–, Karitateko Mesedetako Mojen Kongregazioaren
ikastetxe batetik bidalitako informazioa jaso genuen. Horren arabera, ez dago edukiontzirik bizi diren
egoitzatik gertu –Biasteri kalea, 1–, sortzen duten zaborra bota ahal izateko.

Izapideak: Hondakinen Kudeaketarako Zerbitzuaren arduradunekin bildu ginen hainbat bider, eta
horiekin harremanetan jartzeko esan genien erabiltzaileei, beharrezko ziren edukiontziak jartzeko
modua hitzartzeko. Bitarteko jarduera.

- 2003ko irailaren 29an –erregistro zk.: 277/03–, herritar baten informazioa jaso genuen. Kexu ageri
zen, Zalburu kaleko 6.ean zaborra merkataritza-ordutegian ateratzen zelako, eta garbiketa zerbitzuak
jasotzen ez zuelako.

Izapideak: Informazioa eskatu genion Ingurumen Sailari, eta erabiltzaileari jakinarazi genion zein ziren
ordutegiak, eta sailaren ustez ez zela ordenantza urratzen, ez behin eta berriro behintzat. Bitarteko
jarduera.

- 2004ko otsailaren 27an bi kexa jaso genituen –erregistro zenbakiak: 328/04 eta 329/04–. Urriaren
Hamabiaren kaleko edukiontziak kentzeko edo lekuz aldatzeko eskabidea egiten zuten, horiek hustean
sortzen zen zaratak enbarazu egiten ziela eta.

Izapideak: Gomendio bat eman genuen, eta Udaleko Ingurumen Sailak hondakinak biltzeko ordua
atzeratzeko konpromisoa hartu zuen. Onartu egin zen gomendioa.
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- 2004ko martxoaren 2an –erregistro zk.: 343/03–, herritar baten kexua jaso genuen. Hauxe adierazten
zuen: kalea ez zela garbitzen, eta ez zela birziklatzen Larraganbideko 10.eko 2. blokeko hirugarren
adinekoen egoitzako kartoia eta plastikoa, eta ez zutela edukiontzirik inguru horretan.

Izapideak: Ezetsi egin zen eskabidea. Izan ere, bertatik bertara ikuskatu genuelarik inguru horri, zabor
organikoa eta beira jasotzeko edukiontziak badaudela ikusi genuen. Ez dago papera eta kartoia
jasotzeko edukiontzirik zerbitzu hori jartzeko biztanle ratioa betetzen ez delako.

- 2004ko irailaren 28an –erregistro zk.: 442/04, herritar baten kexua jaso genuen. Hauxe jakinarazten
zigun: zaborra pilatzen dela autobus geltoki baten ondoan, bere ataritik oso gertu –Errege-Erregina
Katolikoen kalea, 13.

Izapideak: Zaborra biltzeko gunea lekuz aldatzeko aukerari buruzko gomendioa egin genuen. Udalak
jakinarazi zigun hori lekuz aldatzeko konpromisoa hartzen zuela, behin-behinekoa izaki, inguru
horretan egiten ari ziren obrak zirela eta. Onartu egin zen gomendioa.

- 2005ko otsailaren 11n –erregistro zk.: 500/05–, herritar baten kexua jaso genuen. Hauxe jakinarazi
zigun: Azazeta Mendatearen kalean, kale-garbitzaileentzako edukiontzia behar ez bezala erabiltzen
zela, estalkia kendua zuela eta eguneko edozein ordutan uzten zirela bertan zaborrak.

Izapideak: Gomendio bat eman genion Udaleko Ingurumen Sailari, eta lekuz aldatu zen edukiontzia.
Onartu egin zen gomendioa.

- 2004ko otsailaren 27an –erregistro zk.: 612/05–, herritar baten kexua jaso genuen. Hauxe
jakinarazten zigun: zarata handiak jasan behar izaten zituela, bere etxebizitzatik gertu –Gorbeia kalea,
36– dauden edukiontziak husten dituzten orduengatik.

Izapideak: 1. gomendioa: Enpresa esleipendun berriaren baldintza pleguetan hondakinak biltzeko
ordutegia aldatzeko eskatzen da. 2. gomendioa: Egungo bilketa ordutegia aldatzeko eskatzen da. Ez
zaie erantzun gomendioei. Edukiontziak merkataritza lokalen aurrean jartzeari dagokionez, kexu
hau jaso dugu:

- 2004ko maiatzaren 19an –erregistro zk.: 382/04–, herritar baten kexua jaso genuen. Hauxe salatzen
zuen: hainbat edukiontzi jarri dituela udalak bere merkataritza lokalaren aurrean, Anglo-Vascoaren
kaleko 2.ean, eta kalte handia egiten diola horrek, eta arazoak dituela duela zenbait hilabetetik hona
lokala alokatzeko.

Izapideak: Ez zen onartu edukiontziak bestaldeko espaloira aldatzeko gomendioa. Horretarako
arrazoitzat hauxe eman zitzaigun: bilketa egiten duten kamioiek eskuineko aldean dutela bilketa
mekanismoa, eta, hori dela eta, ezinezkoa dela beste aldetik biltzea. Ez zen onartu gomendioa.

Horra jakinaraz diezazuekegun guztia. Horrenbestez, bihoakizue gure agurrik zintzoena, eta jakizue prest
gauzkazuela beste edozertarako ere.
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5.3

FORUM DE SÍNDICS ELKARTEAREKIN LANKIDETZA
5.3.1

Reus-eko Síndic de greugesekin lankidetza

II. Jornades sobre l´Autogoven. Territori, ciutadanía i Estatut izenekoetan aurkeztutako
komunikazioa. Rovira i Virgili unibertsitatea. Reus, Tarragona. 2006ko martxoaren 29 eta 30a.

1.- Irizpide orokorrak
Gasteizko Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak bere jarduketak ofizioz edo alde batek hala eskatuta
hasi ahal izango ditu, haren araudiaren 22. artikuluak dioenarekin bat. Toki defendatzaile ia gehienen kasuan
betetzen da aurreikuspen hori, nazio zein lurralde mailakoen kasuan bezala.

Ofiziozko gomendioak egiteko aukera herritarren defendatzailea

11

.

instantzia arin eta malgua izatearen

ideiarekin bat dator, izan ere, argi ez dauden interesak ordezteko zein ahalmen betearazle zein judizialik ez duen
gogatzeko magistratura gisa jardun baitezake. Baina aukera hori egoteak ez du esan nahi era arbitrarioan eta
mugarik gabe baliatu daitekeenik.

Hasteko, araudiaren 26. artikuluak xedatutako irizpideak, orokorrean, ofiziozko esku-hartzeei mutatis
mutandi aplikatu ahal zaizkiela ulertzen dut; artikulu horrek ofiziozko gomendioetan ere honakoak eman daitezen
ezartzen du erreferentzi gisa:

a) Interes legitimoa izatea.
b) Fede ona egotea eta gehiegikeriarik eza norberaren eskumenak baliatzean.
c) Gomendioa sindikoaren eskumen eremuaren barrukoa izatea.
d) Epaitegietan edo Justizia Auzitegietan dauden gaiak ez izatea.

Interes legitimoa dago udalaren zerbitzu publikoetako edozeini buruzkoa denean gomendioa edo, legea
betetzean, herritarren eskubideak garatzen dituzten Eskubide eta Betebeharren Gutunetan, bereziki Hirian Giza
Eskubideak Babesteko Gutunean, eta praktikak eta doktrinak aitortutako jardunbide administratibo egokiekin
egindako erkaketan oinarri duenean.
Edonola ere, sindikoa ezin du gure ustez interes orokorren definizioarekin lehian sartu, hori ordezkari
politikoen zeregina da eta udalaren organo politikoei dagokie, herritarren aniztasuna eratzen duten aukera
ideologiko ezberdinekin bat.
Irizpide horiei jarraiki, gure ofiziozko gomendioek beti izan dute arrazoi bat, ezkutuan bazen ere, eskuhartzea justifikatzen zuena.

2.- Tipoak
Ofiziozko gomendioak justifikatzen dituzten arrazoiak honela sailka ditzakegu:
1.- Bestelako dosierrak bideratzerakoan egindako ikerketa jardunetan aurkitu diren balizko jardunbide ez
egokiak. Administrazioek legearen barruan jardun behar dute nahitaez, beraz, legearekin bat ez datorren edozein
jardunbide zuzendu behar da, izan ere, legez kanpokoaren gainean ezin baita ezer xedatu.

11

Manresako toki defendatzailearen kasua da bakarra horrela ezarrita ez duena.
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2.- Gai beraren inguruko hainbat dosier izatea. Gai beraren inguruan hainbat kexa dagoenean ofiziozko
gomendioak erantzun orokorra ematea du xede; prozedura aldetik merkeagoa da eta auziaren alderdi guztiak bere
barruan hartzen ditu.
3.- Arazoa hedabideetan aurkeztutako salaketaren bidez ezagutzen denean, arazoak nahiko garrantzia
duenean. Aipatzekoa da defendatzaileak interes berezia duela herritarren talde ahulekiko lotura indartzeko,
askotan haien eskubideak defendatzeko iniziatiba hartzeko zailtasunak baitituzte.

4.- Eskatzaileek haien nortasuna ahalik eta modurik zorrotzenean isilpean gorde dadin eskatzen dutenean
segurtasun arrazoiengatik, normalean kexa dela eta, aurkari dituzten beste auzokide edo sektoreen presio edo
errepresalien beldur direlako.

3.- Egin diren ofiziozko gomendioen zerrenda
-

ARTIUM MUSEORA IRISTEKO SEINALEAK JARTZEA. Interes turistikoa duen, ARTIUM, arte garaikideko
museora iristeko hirian dauden seinaleak hobetzeko gomendioa egin da; izan ere, museoko arduradunek
beraiek emandako informazioaren arabera, bisitarientzat hara iristea askotan zaila baita seinalizazio
eskasagatik.

-

KOORDINAZIOA KALEETAN EGITEN DIREN OBRETAN. Bide publikoan egiten diren obra zein
mozketetan inplikatuak dauden guztiei (udaltzaingoa, mugikortasun eta garraioa, suhiltzaileak...) horien
inguruko argibideak emateko gomendioa egin da.

-

UDALEKUETAN IZENA EMATEA. Etorkizunean izango diren udal jardueretarako deialdietan, eskaera
kopurua eskaintzena baino altuagoa izango dela aurreikusten denean zozketa baliatzeko gomendioa egin
da, udalak antolatzen dituen kanpainetan parte hartu nahi dutenen artean aukera berdintasuna eman
dadin eta plazak esleitzeko hurrenkera ezartzeko.

-

AZTEGIETAKO EROSKIKO APARKALEKUKO ZIKINKERIA. Aztegietako Eroskiko aparkalekuan biltzen
zen zikinkeriaren berri heldu zen bulegora; hiriko kanpoaldean dagoen supermerkatu hori ez dago
martxan, beraz, aparkalekuak itxita egon beharko luke. Horretan esku-hartzeko gomendioa egin da baita
beharrezko diren neurriak hartzekoa ere, aipatu aparkalekua garbi mantentzeko eta hondakinen bilketatik
eratortzen diren ondorioak ekiditeko.

-

ZARATAK AUZOKIDEEN ARTEAN. Herritarren kexa asko jaso dira auzokideek egiten dituzten zaratak
direla eta, horren inguruan legeak dioena betetzeko gomendioa egin da, hau da:
28. artikulua. Arau-hausteak. …/… 5. Toki ordenantzak honakoekin zerikusia duten

arau-hausteak tipifikatu ahalko dituzte:
· Bide publikoaren erabiltzaileek egoera zehatzetan egiten duten zarata.
· Etxeko jarduerek edo auzokideek egiten duten zarata, toki erabilerekin bat ez datozen
muga jasangarria gainditzen dutenean.
Hori guztia, gai horren inguruan aintzat hartzeko moduko gizartearen eskaera dagoela eta auzokideen
interes legitimoa kontuan hartu behar dela uste dugulako.
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-

ZAINPEKO APARTAMENTUAK. Apartamentu mota hori industria lurretan jartzea ekiditeko gomendioa
egin da; izan ere, leku zentrikoetan edo garraio publikoen bidez ondo komunikatutako lekuetan jartzeari
hobeto irizten baitzaio, hain zuzen, zaratatsu eta arriskutsu ez diren lekuetan, osasungarritasun-baldintza
egokiak dituztenetan, etab.

-

DIRU-LAGUNTZAK AUZO ELKARTEENTZAT Auzo elkarteetako ordezkariei dei egiten zaienean
elkarteen federaziokoak ez diren auzo elkarteak ere kontuan hartzeko gomendioa egin da.

-

ABETXUKUKO ADINEKOENTZAKO ZENTROA. Abetxukuko adinekoentzako zentroan podologia
zerbitzua jartzeko gomendioa egin da. Gasteizko Udalaren barruan dagoen udalerri hori hiriaren mugakide
da eta biztanleen artean adineko pertsonen indizea altua da.

-

APARKALEKUETAKO TARIFAK. Kobratzeko sistema epaitegiek ezarritako zein Erabiltzaile eta
Kontsumitzaileen Elkarteak gomendatutako irizpideetara, hau da, minutuka kobratzea, egokitu ahal
izateko, baldintza orrietan dagozkion aldaketak egiteko gomendioa egin da.

-

GIZARTE ETXEETAKO ARGIBIDE KARTELAK. Gomendioak zioen hiriko gizarte etxeen informatze
zeregina ez litzatekeela mugatu beharko administrazioak zuzenean bideratzen dituen jardueratara,
bakarrik, eta gizarte ekimenetara ere zabaldu beharko litzatekeela, onartze protokolo soil baten bitartez;
hartara, interes sozialeko ekimen guztien publizitatea egiteko aukera emango litzateke.

-

GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK. Inplikatuak dauden beste erakundeei (Foru Aldundia, EJ)
aurrekontu zatiarekin bete zezaten eskatzeko gomendioa egin da, erabiltzaileei egiten zaizkien
ordainketetan atzerapenak gerta daitezen ekiditeko asmoz; eta aldi berean, atzerapen horiek suertatuz
gero eragindakoak aldez aurretik informatzeko eskatu da.

-

KOTXE LASTERKETAK (Lakuabizkarra). Hiriko alde berria da, bide luze eta zabalak dituena, non kotxe
lasterketak egiten dituzten herritarrak biltzen baitira. Alde hori zaintzea gomendatzen zen, eragozpenak
zein gizarte alarma eragin, eta bake publikoa nahasten dutenek hori egin ez dezaten, baita gertakariaren
bestelako ondorioak ekiditeko ere..
TXOSTEN BEREZIAK

-

PROSTITUZIOA. Txosten honen bidez ordenantza proposamena egiten zen, zeinaren bidez prostituzioetxeak etxebizitza kolektiboetan jartzea debekatzen baitzen.

-

BIZIKLETAK. Oinezko eta bizikletek egiten duten bide publikoaren baterako erabileran hobekuntzarako
proposamena izan nahi zuen txostena.

Reusen, 2006ko martxoaren 29an.
Javier Otaola
Síndico – Herritarren Defendatzailea

Vitoria – Gasteiz
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6. ZERBITZUAREN EBALUAZIOA GASTEIZKO HERRITARREN USTEZ
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.

109 galdetegi bidali dira: banakoek betetzeko 97 eredu eta taldeek betetzeko 12 eredu; horietatik, lehen
ereduko 38,36 eta bigarreneko 2 itzuli dizkigute. Nabarmengarritzat jotzen dugu gure lanari buruzko iritzia eman
diguten erabiltzaileen kopurua ia % 20 hazi dela aurreko ekitaldiaren aldean. Guztira, galdetegia jaso duten
erabiltzaileen % 34k erantzun digute. Hori dela eta, galdetegien ebaluazioa aurreko oroit-idazkietakoa baino
zertxobait adierazgarriagoa da.

Banakoen eredua baliatuz iritzia azaldu diguten pertsonei buruzko datu soziologiko aipagarrienak hauek
dira:

22 gizonezkok eta 14 emakumezkok erantzun dute. Horietako % 50ek unibertsitate ikasketak ditu eta %
30ek lanbide heziketakoak; gainerakoek batxilergoa nahiz lehen mailako ikasketak dituzte, erdi bana. Lan egoerari
dagokionez, galdetegia betetzeko unean % 37k erretiratuta zegoela adierazi zuen eta gainerakoek (% 63) lanean
ari zirela.

Zerbitzura jo eta galdetegia bete duten interesatuen adinari dagokionez, batez bestekoa 44 urtekoa da,
hau da, ia hamar urte gutxiago 2005-2006 ekitaldiaren aldean.

Bulegoak egindako lanari buruzko iritziari dagokionez, datu hauek atera daitezke:

Sindikoaren Bulegoak emandako informazioa epaitzerakoan, gehienek (% 86) oso ona edo ona dela
erantzun dute. Datu horiek bat datoz Sindikoaren esku-hartzeaz egiten den balioespen globalarekin,
erabiltzaileen ia % 90ek oso positibotzat jo baitute.

Kasu bakoitza ebazteko emandako denboraz denaz bezainbatean, erantzun dutenen % 72k baino
gehiagok uste du epea laburra edo oso laburra izan dela.

Zerbitzuak emandako ebazpenarekiko adostasunari dagokionez, % 64 nahiko edo oso ados dago
ikerketatik ateratako ondorioarekin.

Erantzun diguten bi taldeek, berriz, gure esku-hartzearen oso iritzi positiboa eman dute, kasuetako batean
haien eskaera konpontzerik izan ez bagenuen ere.

Amaitzeko, autokarabanen erabiltzaileen balioespena aipatu nahi dugu, bulegora jo ez badute ere beren
iritzia helarazi baitigute. Espainiako beste hiri batzuetako autokarabana-erabiltzaileen 50 esker adierazpen jaso
dugu, Sindikoaren Bulegoak bere kabuz egindako gomendio bat dela eta: Gasteizen autokarabanentzako
zerbitzuak eta gaua igarotzeko aukera ematen duen gune bat atontzeko, hain zuzen.
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7. 2006-2007 EKITALDIAN EGINDAKO KEXA ETA KONTSULTEN
ESTATISTIKA AZTERKETAK
Oroit-txosten honen hasiera egunetik (2006ko martxoaren 1a) bukaera egunera arte (2007ko 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 164 dosier berri ireki dira.

Sortu zenetik 2007ko otsailaren 28ra arte, 804 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 KEXA KOPURUA HILEKO
2006-2007 ekitaldian guztira 164 dosier abiarazi dira. Horietaz gain, aurreko ekitaldian irekitako beste
batzuk ere landu dira, beraz, guztira 192 dosier izan dira.

Ondoko grafikoan hileko bulegoan jaso diren kexa berriak agertzen dira, 2006ko martxotik 2007ko
otsailaren 28ra arte. Ikus daitekeenez, azaroan izan zen 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.
ESPEDIENTE BERRI KOPURUA HILABETEEN ARABERA
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Ondoren hilean itxi diren dosierren kopurua azaltzen da; kopuru horrek ez du zertan bat etorri
oroit-idazki honetan irekitakoen kopuruarekin. Guztira 156 dosier itxi dira.

ITXITAKO ESPEDIENTE KOPURUA HILABETEEN ARABERA

7.2 JASOTAKO KEXA KOPURUA, ERABILTZAILEEN 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.

Gizonak: 80 dosier (dosier berrien % 54)
Emakumeak: 61 dosier (dosier berrien % 41)
Taldeak: 7 dosier (dosier berrien % 5)
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7.3 JASOTAKO KEXA KOPURUA, GASTEIZKO AUZOEN ARABERA
Taulak erakusten duenaren arabera, kexa gehien (17 guztira) aurkezten dituzten bizilagunak
Gasteizko Alde Zaharrean bizi dira. Kexa gehien eragin dituzten beste gune batzuk Arriaga Lakua –11 kexa–
eta Sansomendi –10 kexa guztira– dira. Beraz, egoera aurreko ekitaldikoaren oso antzekoa da.

7.4 JASOTAKO KEXEI
EBAZPENAK

IRTENBIDEA

EMATEKO

GASTEIZKO

UDALEKO

SAILEI

BIDALITAKO
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Taula horretan ikus daitezke udal zerbitzuak hobetzeko Gasteizko Herritarren Defendatzailearen Bulegoak
egin dituen ebazpenak; ebazpen horiek guztiak dagozkien sailetara bidali dira.

Ekitaldi honetan itxi diren kasuen kopuruarekin bat ez datozen ebazpenak 166 dira; 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:
•

47 gomendio

•

39 ezespen

•

6 atzera botatze

•

12 esku-hartze

•

7 idazki lagundu

•

36 orientabide

•

19 bestelako (oroigarriak, ofizioak, desbideratzeak...)

Adierazi behar da, halaber, ebazpen bakarra egokia izan daitekeela gai bati buruz jasotako hainbat kexari
erantzuna emateko.

Oroit-idazki honek hartzen duen denboran gomendio gehien jaso dituen saila Hirigintza izan da;
Ingurumenak eta Udaltzaingoak jarraitzen diote.

7.5 GASTEIZKO UDALAK ONARTU EDO BAZTERTUTAKO GOMENDIOAK

Bulego honek sailei egindako gomendio guztietatik onartuak edo baztertuak direnak eta oroit-idazki hau
amaitzerakoan erantzun baten zain zeudenak erakusten da jarraian.
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Memoria honen amaieran Gomendioen % 75 onartuak izan dira, % 31 partzialki onartuak, eta % 19ren
kasuan ez dugu erantzunik izan. Beraz, Sailek baztertutako gomendioak egindako gomendio guztien % 6
dira.
7.6 DOSIERREN EGOERA OROKORRA

Taula horretan daude ekitaldi honetan zehar aztertu diren espedienteak, 2006ko martxoaren 1etik 2007ko
otsailaren 28ra arte.

Beraz
•

23 dosier daude irekita

•

Eta 167 itxita

Eta horrek esan nahi du memoria honetan espedienteen % 12 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 IRRATIA
- 2006ko martxoaren 3a. Onda Cero. Gaia: etxebizitzak okupatzea.
- 2006ko martxoaren 7a. Onda Cero. Gaia: kaleko edana.
- 2006ko martxoaren 24a. SER katea. Gaia: 2005-06ko oroit-idazkia.
- 2006ko apirilaren 6a. Punto Radio. Gaia: Gasteiz hiria.
- 2006ko maiatzaren 11. SER katea. Gaia: zainpeko apartamentuak eta BBPBa.
- 2006ko maiatzaren 18a. Gasteiz irratia. Gaia: Erdi Aroko hiriguneko arranpak.
- 2006ko maiatzaren 25a. Punto Radio. Gaia: Erdi Aroko hiriguneko arranpak.
- 2006ko maiatzaren 30a. Euskadi irratia. Gaia: Auzotarren Europako Eguna.
- 2006ko ekainaren 1a. Onda Cero. Gaia: Kontsumorako Arbitraje Batzordearen gomendioa babes
ofizialeko etxebizitzen sustatzaileentzat.
- 2006ko ekainaren 2a. SER irratia. Gaia: Kontsumorako Arbitraje Batzordearen gomendioa babes
ofizialeko etxebizitzen sustatzaileentzat.
- 2006ko ekainaren 7a. SER irratia. Gaia: Alde Zaharreko zaratak lurralde kontseiluetan.
- 2006ko ekainaren 8a. Onda Cero. Gaia: 2005-06ko oroit-idazkia.
- 2006ko irailaren 16a. SER irratia. Gaia: Arartekoarekiko hitzarmena.
- 2006ko irailaren 18a. Onda Cero. Gaia: Arartekoarekiko hitzarmena.
- 2006ko urriaren 4a. SER irratia. Gaia: txakurrak ibiltzeko eremuak.
- 2006ko urriaren 24a. Gasteiz irratia. Gaia: tabernetako zarata eta salaketak.
- 2006ko urriaren 25a. SER irratia. Gaia: handizkako merkatua.
- 2006ko azaroaren 7a. SER irratia. Gaia: adingabeei alkohola saltzea.
- 2006ko azaroaren 10a. SER irratia. Gaia: pub lizentzia duten tabernak.
- 2006ko abenduaren 4a. SER irratia. Gaia: adingabeei alkohola saltzea.
- 2006ko abenduaren 10a. Gasteiz irratia. Gaia: adingabeei alkohola saltzea.
- 2006ko abenduaren 20a. SER irratia. Gaia: txalet bioklimatikoak.
- 2007ko urtarrilaren 10a. SER irratia. Gaia: TAO.
- 2008ko urtarrilaren 26a. Punto Radio. Gaia: El Correo-ren 60. urteurrena.
- 2007ko otsailaren 5a. TVE. España Directo. Gaia: Ehariko txaletak.
- 2007ko otsailaren 7a. RNE. Eguneko gaiak.
- 2007ko otsailaren 18a. Gasteiz irratia. Eguneko gaiak.
- 2007ko otsailaren 9a. Onda Cero. Eguneko gaiak.
- 2007ko otsailaren 12a. SER irratia. Gaia: aisialdiko aretoak ixtea salaketa ugari izanagatik.
- 2007ko otsailaren 28a. Onda Cero. Gaia: herritarren parte-hartzea.
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8.2 PRENTSA IDATZIA
8.2.1

DIBULGAZIO ARTIKULUAK

OKUPATZEA EDO USURPATZEA?

Wikipedia entziklopediak jasotzen duen definizioaren arabera,

etxebizitza edo biltzeko toki gisa

erabiltzeko, utzia dagoen eraikin edo tokiaz jabetzeko ekintza da okupazioa, eta ekintza horri izaera publiko zein
protestakoa ematen zaio.
Okupazioaren ideiaren jatorria Ingalaterrako squatters-etan dago, jakina, haren teoriko, web orria
(Bartzelonako okupen asanblada) eta haien filmografia epikoa ere badute; Sergio Cabreraren (Kolonbia, 1994) La
estrategia del Caracol da azken horren adibidea, bertan Bogotako auzo pobreenetako auzokideek haien etxebizitza
bota ez dezaten, eskrupulurik gabeko espekulatzaile batena baita, bizi dituzten gertaerak kontatzen zaizkigu
Gizakion kontuetan bestela ezin denez izan, aitorpen zein printzipio askoren noblezia ez dator bat
“benetan gertatzen denarekin”. Alde batetik, okupazioaren protesta izaerak, etxebizitza lortzeko zailtasunen
inguruan egiten duen salaketak, eta Proudhonen anarkismoaren ideal zaharrekin -jabetza lapurketa da- duen
loturak nolabaiteko kutsu erromantikoa ematen dio okupen mugimenduari. Baina, beste aldetik, iruzur eta
itxurakeria asko ezkutatu dira okupazioaren atzean, horregatik ezin gara inozoak izan.
Duela 2 urte, Bartzelonan, udalak osasun arrazoiak zirela eta, aluminosiak jota zegoen eraikineko
auzokideak atera zituen handik eraikina birgaitzeko asmoa zuelako, eta bi egun pasa ondoren, okupez betea
zegoen, zeinek 2 urtez eta kontzienteki higiezinaren birgaitzea oztopatu dutenak, gizakion osasunerako arriskutsua
dela erakutsi den higiezinarena, hain zuzen. Bitxia bada ere, tokia era baketsuan hustutzea onartu dute 9.000
euroren truke. Okupak izateak ez zien eragotzi okupatuak zeuden gelak beste okupei alokatzea, baina, jakina,
jaietan Bartzelonara hurbiltzen ziren giriak ziren horiek.
Dirudienez, Gasteizko Erdi Aroko hirigunearen okupen mobidak Santa Maria katedrala –Sancta Maria, Ora
Pro Nobis– hartu du begitan, eta Santa Maria katedralaren proiektuak eragiten duen aldea biziberritzeko
programaren barruan birgaitze fasean dauden higiezinak okupatzeko kanpainari ekin dio. Nire ustez, okupazio
horiek okupazioaren ideiak izan dezakeen idealismoaren zantzua traizionatzen dute, izan ere, okupatutakoak ez
dira utzita dauden eraikin edo higiezinak, haien xedea ez da espekulazioa eta ez dira zeregin soziala ez dutenak.
Are gehiago, kontrakoa gertatzen da. Santa Maria Katedrala Fundazioarenak diren higiezinak ez daude utzita,
hiria biziberritzeko eta birgaitzeko ereduzko proiektuaren zati dira, diru publikoaz burutuko den eta administrazio
publikoek abalatzen duten proiektua, hain zuzen. Katedralaren eta haren ingurunearen birgaitze prozesu osoaren
zeregin soziala, zeinak Erdi Aroko hirigunearen ondare balio aberatsa berreskuratzea baitu asmo, zalantzan
gelditzen da okupazio ekintza arduragabe eta legez kanpokoagatik, okupazio baino usurpazioa dena.
JUAN IGNACIO LASAGABATER (EL CORREO 2006-03-03) jaunak adierazi bezala, katedralaren lanak
hirigune historikorako aberasgarriak diren jarduerak sortzen saiatzen ari dira prestigiodun kultur programak
burututa, eta hori guztia ekintza positiboki balioesten duten hiritarrekin zuzenean elkartua. Hitz horien berme dira
gertakariak: Santa Maria Katedrala Fundazioak kultur jarduera oparoa garatzen du, besteak beste, biltzarrak,
mintegiak, hitzaldiak, kontzertuak, antzerkia, lanbide tradizionalen inguruko lantegi eta ikastaroak, erakusketak,
argitalpenak, irrati programak, kontakizun, margo eta argazki lehiaketak,... antolatuta.
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“Katedrala ezagutzen” zikloa interes handiz hartu da hirian eta izen handiko egileekin –gorbatadun zein
gorbatagabeak– literatur hitzaldiak egotea ahalbidetu du, besteak beste, Ken Follett, Alfredo Bryce Echenique,
Antonio Gala, Arturo Pérez-Reverte, José Saramago, Mario Vargas Llosa, ...
Biziberritze eta birgaitze prozesu horren aurrean gutxiengo kontserbadore baten ideia dago, eta gauzak
daudenean gera daitezela nahi duela dirudi. Badirudi, okupazioak alde zaharra hirira hurbildu beharrean urrundu
nahi duela.

Ondareko teknikari arduradunen iritzi horrekin bat datoz hiritar gehienak eta alde horretako auzokide asko.
Okupazio horiek kezkatzen dituzten auzokideen kontsultak jaso ditugu Sindikoa-Herritarren Defendatzailearen
bulegoan, hain zuzen, kale horiek degradatu eta isolatu ditzaketen okupazioak, segurtasun egoera txarrean dauden
eraikin zaharren birgaitzea ekiditu ditzaketenak.
Batzuetan epaileek arrazoia eman diete okupei, haien joera zigorrik merezi ez duela adieraziz, benetan
eta justifikaziorik gabe urtetan utzita egon diren eraikinetan burutu denean okupazioa, orduan jabetzaren zeregin
sozialik ez dagoela argia baitirudi. Edonola ere, 1996ko Zigor Kodean gauzak argitu dira eta honako okupazioak
usurpazio delitutzat hartzen dira: "Berea eta bizitoki ez den higiezina, etxebizitza edo eraikina, dagokion baimenik
gabe, okupatzen duena, eta titularren borondatearen kontra bertan egoten dena hiru hilabetetik sei hilabetera
bitarteko

isunarekin

zigortua

izango

da”

Okupazioa delitutzat jotzen duen sailkapen horrek hustuketa berehala egitea ahalbidetzen du, legez kanpo
okupatzen ari direnei jakinarazpena egin behar izan gabe.

DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
2006ko martxoak 6
SAVONAROLAK

Gure Jaunaren 1481. urtea zen Savonarola domingotarra Florentziara –Errenazimentuko guneetako
batera– predikatzera joan zenean, bere ordenako buruak bidalita; mugimendu intelektual, moral eta artistiko hark
Antzinatasun Klasikoan inspiratutako askatasun forma berriak proposatzen zituen, Erdi Aroko pentsamoldeen
aurrez aurre. Fraide gazteari bere pasio garbitzailea su eta gar aldarrikatzeko aukera paregabea eskiani zion
pulpituak, eta orduan ekin zion kontzientzia asaldatzaile karrerari, bere ustez garaiko gizartean eta bereziki
Lorenzo Mediciren gortean nagusi ziren balio paganoei amorruz erasoz; izan ere, Savonarolak biziki gorroto zuen
Errenazimentuaren ordezkari gorena zen hura.
Hasieran, florentziarrek higuingarri iritzi zieten haren inpostazio profetikoari, haren prediku demagogiko eta
supiztaileei, baina hala ere domingotarrak ez zuen etsi eta Italiako beste hiri batzuetan jarraitu zuen predikatzen,
tonu amorratu eta ezohiko berberaz.
Profeta izateko irrikaz betetako predikatzaile petoa izanik, Apokalipsi Liburuaren tonu melodramatiko eta
zirraragarrienek erakarri zuten, zeina Testamendu Berriko liburu ilun eta korapilatsuenetako bat baita: 1486an,
Brescian, beldurraren deabru guztiak haizatu zituen Azken Egunen etorrera eta Azken Judizioa iragarriz, eta
berehala konbertitzeko agindu zien guztiak kondenatuko zirelako mehatxupean. 1489an itzuli zen Florentziara,
haren garaipen eta ondoko gainbeheraren aparteko agertokia izango zen hirira. Arimak

salbatzako

grinak

hartaratuta eta bere buruaz zuen irudiak itsututa, gorrotoa eta gizartearen barruko aurkakotasuna sustatzen jarraitu
zuen, ondorioak aintzat hartu gabe, eta Erromako Elizaren kontra ohi ez bezalako hitz bortitzak jaurtitzera ere iritsi
zen, etorkorregia zelakoan. 1497ko maiatzean eskomikatu egin zuten.
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Su garbitzailea eta Errenazimentuak ekarritako berritasun deabruzkoen arbuioa predikatuz eta
Apokalipsiaren zoritxarrekin mehatxatuz egindako ibilbide luze baten ondoren, Florentziako herria, haren hitzen
bortizkeriaz gogaiturik, haren kontra altxatu zen.
1498ko maiatzean, Savonarola eta haren ordenako beste bi kideri heriotza-zigorra ezarri zieten, urkatu eta
gorpuak erre egin zituzten.
Hasieran Savonarolaren sermoiak garaiko ustelkeriaren kontrako defentsa bidezkoa izan ziren, kristau
bertuteak –Predikarien Ordenaren aristotelismoak neurrira ekarriak– jarraitzeko deia, baina asaldatzaile gisa lortu
zuen arrakastak berak bertute horiek ahanztera eraman zuen eta diskurtso bortitz eta demagogiko baterantz lerratu
zen, gorroto zibil eta erlijiosoaren, fanatismo eta setakeria itxienaren hauspotzaile bihurtuta: hazi txarretik uzta onik
ez. Hala ere, dotrinari dagokionez ez zuten inoiz herexetzat jo; horrek adierazten digu dotrina ona ez dela nahikoa
predikari ona egiteko. Jendaurrean mintzatzeak bere etika du.
Beste garai batzuetan bizi gara, beste pulpitu batzuk daude, zorionez pentsamendu

eta adierazpen

askatasunak babesten dituen legezkotasun demokratikoa dugu oinarri, baina askatasunak ez du gauzen
egokitasuna eta ontasuna bermatzen. Gizarte ireki batean bizi gara, bizikidetza arau batzuk partekatuz, baina
askatasun horri esker, badakigu alde arrazoizko eta aldi berean sakonek bereizten gaituztela hainbat alderdi
ulertzeko garaian: ongia eta gaizkia, bizitzaren zentzua, munduaren ikuskera orokorra, baliotsua eta baliogabea zer
den. Hori dela eta, gaur egun errazagoa da gure bizitza pertsonal eta kolektiboko alderdi askotan kontraesan
gaindiezinak plazaratzea, baina orobat, inoiz baino hobeto dakigu zein baliotsua den guztiok babesten gaituen
askatasun hori, eta zenbateko erantzukizuna dugun zaintzeko eta belaunaldiz belaunaldi gordetzeko. Horregatik,
orain, lehen bezala, jendaurrean mintzatzerakoan zintzotasun intelektualaren arauak bete behar ditugu,
erantzukizuna dakarren zeregina baita.
Gaur egun gure artean sortzen den hedabideetako zarata, kritika publikoaren mingostasuna eta
garraztasuna, kritikak adierazterakoan erakusten den fede gaiztoa kontuan izanik, bidezkoa da nire iritziz bi
aldarrikapen egitea. Lehenengo, adierazpen eta kritika askatasuna demokraziaren funtsezko baliotzat babesteko
beharrarena, ezin baita gobernuko agintarien esku utzi. Bigarrenez, kritika publikoaz baliatzean neurritasun eta
zintzotasun intelektualarena.
Ildo horretan, 1981n Tubingeneko Unibertsitatean Karl Popperrek zintzotasun intelektualaren dekalogo bat
zehazteko egin zituen proposamenak hobezinak iruditzen zaizkit; guztiok berrirakurri beharko genituzke maiz
Intelektualaren etika profesional berri baterako hamabi oinarriak, zeinak honela amaitzen baitira: “Argi izan behar
dugu beste pertsona batzuen beharra dugula (eta haiek gurea) akatsak aurkitu eta zuzentzeko; bereziki beste giro
batean eta beste ideia batzuekin –beste erreferentzia ideologikoekin esan genezake– hazi direnena. Horrek ere
tolerantziara garamatza”. Kritika arrazionalak beti zehatza izan behar du, arrazoi zehatzetan oinarritua;
demagogiaren tentazioak saihestu behar ditugu, isiltze interesatuak, manipulazio sentimentalak, ad hominem
argumentuak eta eztabaidan nagusitzeko erabil daitezkeen bestelako trikimailuak, une oro jokoan dagoen egiaren
bilaketa mespretxatuz.
Savonarolarik ez, eskerrik asko.
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
2006ko martxoaren 20a

208

2006-2007ko Oroit-Idazkia
BESTE DEFENDATZAILEA

Carlos Pérez Uralde ahantzezinak –zeinak, berriak komentatu ez ezik, benetako pentsamendua sortzen baitzuen–
deitoratzen zuen konstituzionalki borondate orokorrean oinarrituz eta herritarren zerbitzura eraikitako gure sistema
demokratikoetan gainera defendatzaileak, babesleak, arartekoak, sindikoak eta abar sortu behar izatea.
Jarrera sinesgogor hori itxuraz zuzena da, baina Carlosek zutabegile gisa zuen genialtasunak berak erakusten digu
nola botere politiko orok, baita borondate orokorrean oinarritutako botere demokratikoak ere, kontrolen eta
kontrapisuen beharra duen, gizartearen bizitzan mundu fisikoko grabitate legearen baliokide bat dagoelako,
zeinaren arabera botere orok hedatzeko joera baitu muga batekin topo egin arte. Muga hori, jakina, legeak
ezartzen du lehenengo eta behin, baina batzuetan legea ez da aski, handiustekeriak eta ergelkeriak saihestu egin
baitezakete, eta horrelakoek beste erakunde batzuen esku hartzea eskatzen baitute; hain zuzen ere, horrek
justifikatzen du magistratura eragile deritzenak izatea, sindikatura honek apaltasunez gauzatu nahi duena
bezalakoa eta Carlos Pérez Uraldek bere luma adimentsuz naturalki betetzen zuena bezalakoa.
Hiriko kronikagile ibilbidean, Carlosek gu guztion eguneroko bizimoduari eragiten dioten hainbat gauzaz idatzi du:
zarata, trafikoa, herri lanak, oinezkoen alderdiak, gizalegea, herritarren kontzientzia...
Herritarren Defendatzailea naizen aldetik, egunez egun irakurri ditut Carlos Pérez Uralderen zutabeak, haren
gogoeta eta oharretan gure hiria eta herrikideak hobeto ulertzeko argia aurkituko nuela jakinik, baina baita espiritu
kritikoa eta bizitza publikoari buruzko iritzietan hain erraz erortzen garen topikoetatik ihes egiteko estiloa ere.
Beharbada jakin gabe ere, Carlos benetako herritarren defendatzailea izan da, bere bizitzako egun guztietan aritu
baita herritar gisa, eta adiskidetasun zibilaren, adimenaren eta askatasunaren balioen jarraitzale sutsua izan baita.
Ni, haren aldean, beste defendatzailea baino ez naiz izan.
Lurra arina izan bekio.
EL CORREO
2006ko maiatzaren 25a
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8.2.2 ARGITARATUTAKO ARTIKULU-ELKARRIZKETAK

ARTIKULUAK
- 2006ko martxoaren 7a.
“El Correo”—“El Síndico dice que las ocupaciones en el Casco Viejo cuestionan su “regeneración””.

- 2006ko martxoaren 14a.
“El Correo” – “El Síndico y Denon Estola critican que se multe a padres cuyos hijos consuman alcohol y
hachís”.

- 2006ko apirilaren 1a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico apoya la denuncia a un supermercado por ruidos”

- 2006ko apirilaren 13a.
“El Correo” – “El Síndico pide al Consistorio que “refuerce” el control sobre los perros peligrosos”

- 2006ko apirilaren 20a.
“Diario de Noticias de Álava” –“El Síndico denuncia de nuevo la demora del Consistorio para hacer cumplir
sus propios fallos.”

- 2006ko maiatzaren 5a.
“Diario de Noticias de Álava” -- “El Síndico reclama el sacrificio de un perro peligroso que atacó a cinco
personas y mató a otro can”

- 2006ko maiatzaren 20a.
“El Correo” – “El Síndico dice que las rampas mecánicas del Casco Viejo “cumplen” la Ley de
Accesibilidad”

- 2006ko ekainaren 1a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Casco Viejo continúa siendo el barrio que más quejas presenta ante el
Síndico”.

- 2006ko ekainaren 3a.
“Diario de Noticias de Álava” -- “El Síndico aboga por que las constructoras de VPO se sementan al
Sistema Arbitral de Consumo”

- 2006ko ekainaren 3a.
“Diario de Noticias de Álava” -- “El Síndico solicita que las promotoras de pisos protegidos se acojan a un
sistema de arbitraje”

- 2006ko ekainaren 6a.
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“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico denuncia el incumplimiento del horario de cierre del restaurante
Ikea”.
- 2006ko ekainaren 9a.
“El Correo” – “El Síndico reprocha al Gabinete Alonso que ignora 4 de cada 10 recomendaciones”.

- 2006ko ekainaren 10a.
“El Correo” – “EB y EA critican al PP por ignorar el 37% de las recomendaciones del Síndico”

“Deia” – “El Síndico de Gasteiz critica el ´silencio administrativo´ a sus recomendaciones”

“El Mundo” – “ El síndico lamenta que el 37% de sus recomendaciones no hayan recibido respuesta
municipal”

“Diario de Noticias de Álava” – “ El Síndico constata que el Consistorio se demora en resolver sus
recomendaciones”

- 2006ko ekainaren 12a.
“El Correo” – “Sección Enlace: ¿Ves práctica la figura del Síndico o Defensor del Vecino”.

- 2006ko ekainaren 22a.
“El Correo” – “El Síndico considera “preocupante” la falta de asistencia en los apartamentos tutelados.”

“Deia” – “Los grupos municipales solicitan la regulación de los apartamentos tutelados para garantizar
sus servicios. Un informe del Síndico dado a conocer ayer alerta de que ´no siempre las atenciones
prometidas se dan´.

“Diario de Noticias de Álava” – “La oposición fuerza al PP a endurecer los requisitos para construir pisos
tutelados. El Síndico tacha de preocupante que existan apartamentos sin servicios para los mayores.”

- 2006ko uztailaren 13a.
“Deia”

-- “El Síndico denuncia que hay constructoras que no cumplen con los servicios acordados.

(Apartamentos tutelados)”

“Diario de Noticias de Álava” – “…El Defensor del Vecino, Javier Otaola, se ha prestado a informar a los
ciudadanos que lo deseen sobre los derechos y obligaciones que adquieren al comprar un apartamento
tutelado privado”

“El Correo” – “El Síndico reitera ante los corporativos el temor a que muchos mayores resulten engañados
por los anuncios”

- 2006ko uztailaren 20a.
“El Correo” – “El Síndico censura al Ayuntamiento por no mejorar el entorno del mercado de mayoristas”
- 2006ko uztailaren 21a.
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“Deia” – “El Síndico denuncia el abandono de la zona del mercado de mayoristas”

- 2006ko uztailaren 25a.
“El Diario de Noticias de Álava” – “Discapacitados acusan al personal de RENFE de dificultarles la
accesibilidad”
- 2006ko abuztuaren 2a.
“ El Correo” – “El Síndico pide por segunda vez al Consistorio que vigile la prostitución en pisos”.

- 2006ko irailaren 16a.
“El Correo” -- “El Síndico y el Ararteko se coordinarán para evitar dictámenes contradictorios”

- 2006ko irailaren 19a.
“El Correo” –“El Síndico y el Ararteko se coordinarán para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”

“DEIA” –“El Ararteko y el Síndico de Gasteiz colaboración en la coordinación de las denuncias y quejas
que reciban”

“El Mundo” –“Convenio para proteger los derechos de los ciudadanos”

“Diario de Noticias de Álava” –“El Síndico y el Ararteko compartirán información de las quejas recibidas”

- 2006ko irailaren 27a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico sugiere habilitar un espacio de aparcamiento de autocaravanas
en Mendizabala”.

- 2006ko urriaren 2a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Consistorio creará zonas de paseo de perros en el Anillo Verde. El
Síndico recomienda esta ubicación controlada, ante las demandas de los dueños.”

- 2006ko azaroaren 1a.
“El Correo” – “El Síndico pide que las Iglesias no den las campanadas desde medianoche.”

- 2006ko azaroaren 2a.
“El Correo” – “Los sacerdotes aceptarían que las iglesias no toquen las campanas desde medianoche.”

- 2006ko azaroaren 2a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Consistorio derriba hoy el baño en riesgo de desplome junto a
Pintorería. El Consistorio debió de realizar esta tarea de limpieza el 19, según el compromiso que adquirió
con el Síndico”

- 2006ko azaroaren 5a.
“El Correo” – “El Síndico censura que la falta de notificación impide a los conductores recurrir las multas.”
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- 2006ko azaroaren 8a.
“El Correo” – “El Síndico exige que se incrementen las sanciones por la venta de alcohol a menores”

- 2006ko azaroaren 9a.
“El Correo” – “La Policía Local anuncia mano dura contra los locales que vendan alcohol a menores.”

“Deia” – “El Consistorio pretende desarrollar una campaña contra la venta de alcohol a jóvenes”

- 2006ko azaroaren 11.
“Diario de Noticias Álava” – “La Policía Local comienza a multar a los coches aparcados en lugares hasta
ahora consentidos. El Síndico aconseja que se informe a los conductores”

“El Correo” – “El Síndico recuerda a los agentes que deben identificarse ante los ciudadanos, tras recibir
varias quejas.”

- 2006ko abenduaren 21a.
“El Correo” – “El Síndico desautoriza al PP y dice que “sólo el Pleno” podía encarecer las casas de
Ibaiondo”

“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico concede la razón a los afectados por el sobreprecio de los
chalés bioclimáticos de Ibaiondo.”

“Deia” – “El Síndico da la razón a los adjudicatarios de los chalés bioclimáticos de Ibaiondo.”

- 2007ko urtarrilaren 20a.
“El Correo” – “El Síndico recomienda que se paralice la tala prevista. Salvemos la Secuoya”

- 2007ko urtarrilaren 27a.
“El Correo” – “El Síndico censura que se impida a sus dueños el acceso a los seis chalets de Ali”

“Diario de Noticias de Álava” – “Los dueños de los polémicos chalets de Ali no pueden entrar a vivir en
sus casas”

- 2007ko otsailaren 2a.
“El Correo” – “El Síndico pide el cierre de una discoteca y un pub ante las reiteradas multas por ruidos”

“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico recomienda el cierre de la discoteca Salsón por exceso de
ruido”

- 2007ko otsailaren 5a.
“El Correo” – “El Síndico reclama al Alcalde que cumpla su compromiso de invertir en obras de arte”
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- 2007ko otsailaren 13a.
“ El Correo” – “El Consistorio cerrará un mes la Discoteca El Salsón por exceso de ruido.”

- 2007ko otsailaren 13a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Ayuntamiento endurecerá las multas a los bares que incumplan la
normativa”

- 2007ko otsailaren 18a.
“Diario de Noticias de Álava” – “La Judería recupera su identidad”

- 2007ko otsailaren 22a.
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico asegura que Opacua cobró dos veces el gasto boclimático”

“ El Correo” – “El Síndico dice que la empresa de los chalets de Ibaiondo cobró dos veces el sobreprecio”

“Deia” – “ El Síndico certifica que hubo enriquecimiento injusto en los chalets de Ibaiondo”

- 2007ko otsailaren 24a.

“ El Correo” – “El Síndico recomienda anular una multa de tráfico al no haberse identificado fecha de la
infracción”

- 2007ko otsailaren 25a.

“ El Correo” – “El Síndico exige reubicar los depósitos y alejarlos de los aparcamientos de vehículos,
como reclaman los bomberos”

“Deia” – “ El Síndico solicita al Consistorio que la calle Nueva Dentro pase a llamarse “Nueva DentroJudería””

- 2007ko otsailaren 28a.
“ El Correo” – “El Ararteko y el Síndico se ratifican en su denuncia e insisten en el sobrecoste de los
chalets de Ibaiondo”

ELKARRIZKETAK
- 2006ko ekainaren 4a.
“ El Correo” – “El Ayuntamiento teme obligar a los bares a cumplir el horario de cierre por la resistencia
social que existe”.

- 2006ko abenduaren 24a.
“ El Correo” – “El Ayuntamiento puede hacer mejor las cosas, pero no creo que haya corrupción”.
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