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1. HITZAURREA

Estatu Nazionalen barruan ordezkaritza bidezko demokraziari kalte egin diezaiokeen konfiantza-krisialdia ikusirik eta, bestalde, Europako burokrazien legitimitate-hutsuneak kontuan harturik, hiria politikarako eta gizarte-jardueretarako eremu berri gisa
agertzen zaigu gaur egun. Vitoria-Gasteiz horren adibide argia dugu, bertako zerbitzu
publikoak hurbiltasunaren ikuspegitik kudeatzen baitira. Horregatik hain zuzen esan
dezakegu Vitoria-Gasteizko herritarrek asko espero dutela beren Udaletik.
[Herritarren Defendatzailearen figura sendotzea]
Sortu ginenez geroztik hainbat alditan parte hartu izan dugu, Bulego gonbidatu
gisa, Trobadas de Síndics i Defensors locals de Catalunya izeneko jardunaldietan. Horietan
gure esperientziaren berri eman eta Kataluniako herritarren defendatzaile ugariekin harremanetan jartzeko aukera izan dugu.
Gainera, Forum de Síndics i Sindiques, Defensors y Defensores Locals de Catalunya
delakoan sartu gara, bazkide atxiki gisa.
Bestalde, FEMPak eta Kordobako Aldundiak antolatutako zabalkunde- eta ikerketa-jardueretan ere parte hartu dugu.
Azkenaldi honetan Espainia osoan zabaldu eta finkatu da tokian tokiko
ombudsman-en figura, eta alde horretatik Herritarren Defendatzaileen hainbat bulego
ireki dira, bai hiri handietan (Bartzelona, Lleida, Girona, Tarragona, Sevilla, Malaga,
Oviedo, Reus, Jerez de la Frontera...) eta baita herri txikiagoetan ere (Amposta,
Granollers, Santa Coloma de Gramanet, Parla, Alcorcón, Sant Boi, Calvià…)
Bere doktrinari dagokionez proposamenak oso harrera ona izan du, Toki
Administrazioen kalitate demokratikoaren eskakizun berrietara ondo egokitu delako.
Ikus dezagun hori zehatzago: 1
Herritarren Defendatzailea
Herritarren Defendatzaileen figurak (Zergadunaren, Pazientearen, Bidaiariaren
eta abarren Defendatzailea) sortzea oso egokia da Administrazioak eskaintzen
dituen zerbitzuen kalitatea hobetzeko eta Administrazioaren eta herritarren
artean beharrezkoa den komunikazio-bidea ezartzeko. Horri esker, herritarrek
sektore jakin batzuetan espezializatuak diren erakundeetara jo dezakete beren
kexak eta erreklamazioak aurkezteko, beren arazoaren ardura zehazki zein
organori dagokion aztertzen ibili behar gabe. Era berean, herritarrek aurkezten
dituzten gaiak aztertzea oso bide egokia da administrazio-unitate jakin bateko
zerbitzuen kalitatea ezagutzeko.
[Partaidetza-mekanismoak berritzea]
Gure hirian, eta Memoria honi dagokion denboraldian, ikusi dugu Toki
Gobernuen Modernizazio Legea inplementatu egin dela eta horren ondorioz partaidetzatresnak berritu egin direla, ordezkaritza bidezko demokrazia hobetu ahal izateko —hura
ordezteko asmorik gabe noski—. Lurralde Kontseiluak sortu izanak aukera bikaina emat-

1 Cfr. ANALES DE DOCUMENTACIÓN, 6 Zk., 2003, 109-119 OR. LAS NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN CON EL CIUDADANO Carmen Gómez Camarero . Malagako Unibertsitatea
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en digu herritarren partaidetzarako kultura hobetzeko:
Lehenengo mailan, informazio etengabea eta eskura erraza emanez. Informaziorik
gabe ez dago partaidetzarik.
Bigarren mailan, adostasun eta hitzarmenak eraikiz; horiei esker ordezkari politikoek
herritarren (banakoen nahiz taldeen) iritziak, interesak eta ekimenak ezagutzen
dituzte.
Hirugarren mailan, erabakiak hartzeko eskumenak delegatuz eta herritarren esku
utziz partaidetza-egitura egonkor eta gardenen bitartez.
Sindiko – Herritarren Defendatzailearen Bulegoan ziur gaude Lurralde
Kontseiluekin batera jardun dezakegula partikularrenak ez diren eta tratamendu orokorra behar duten gaietan, Partaidetzarako Arautegi Organikoko 70. artikuluak ematen
dizkien eskumen hauen arabera:
Eginkizunak: Oro har, Lurralde Kontseiluek oinarrizko bi eginkizun dituzte:
Batetik, Udalaren, erakundeen eta herritarren arteko elkarrizketa sustatzea, lurralde
bakoitzeko bizitzari dagozkion gaietan,
eta bestetik, berriz, beren Lurralde Barrutiko eta udalerriko arazo orokorrei buruzko
kontzientzia hartzea, udalerriaren ikuspegi orokor batekin.
[Elkarteak]
Aldi honetan Sindikoaren Bulegoan gero eta gehiago izan dira Auzo Elkarteek
eta sektore jakin batzuen interesen inguruan elkarrengana bildutako taldeek aurkeztutako galderak eta eskariak.
Gure hirian aukera egokia dugu herritar guztiek bizitza politikoan modu ulergarrian eta
erosoan parte har dezaten, beren eskakizunak bete ahal izateko; hiriko herritarren partaidetza modu naturalean antolatzen dugu elkartegintzako formula iraunkorren edo aldi
baterakoen bitartez eta alde horretatik gure Bulegoarentzat oso garrantzitsua da elkartegintzan dihardutenen interesa eta konfiantza handitzea; era horretan, elkarlanean jardunez, Udal Administrazioaren jarduerari buruzko proposamenak egin eta hobekuntzak
gomenda diezazkiokegu gai korapilatsu eta garrantzitsu askotan; adibidez gaueko
zaratak, irisgarritasuna, garapenerako lankidetza edo giza eskubideen defentsa.
Herritarron bizikidetza-arloan nahiko agerian daude gatazka-faktoreak baina
baita elkartasun-faktoreak ere. Hiriko Giza Eskubideen Gutunean adierazten den moduan: “Adierazitako eskubide bakoitza pertsona bakoitzari, herritar aske eta solidario
bakoitzari dagokio, baina gainerako herritarrei ere bermatu behar zaie”.
“Gatazka”ren eta “elkartasuna”ren ardatz horiek gizartearen segurtasunerako
eta jarduketarako politiken bidez kudeatzen dira, horiexek baitira udal jarduera guztien
barruan giza baliabide gehienak hartzen dituztenak.
[Txosten Bereziak]
Vitoria-Gasteizko etxebizitzetan kokaturiko prostituzio-etxeei buruzko txostena
Prostituzioak gizarte, administrazio eta giza ikuspegitik sortzen dituen arazoak
ikusita, azken urte hauetan agintari publikoek arreta berezia jarri dute gai horretan, jarduera hori gero eta zabalduagoa baitago gure artean; izan ere, emakume asko dira
Europako Ekialdeko, Amerika Latinoko eta Afrikako herrialdeetatik etorri eta beren biz-
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imodua aurrera ateratzeko horretara jo dutenak. Helduen arteko prostituzioa, hertsapen
eta indarkeriarik gabe, zilegi da gure antolamendu juridikoan; hala ere, jarduera guztiz
pribatua denez zaila da horri administrazioaren ikuspegitik heltzea. Hala ere, modu antolatuan egiten denean, argi dago lehia publikoko jarduera bat gauzatzen ari dela eta horrek bateraezintasun-arazoak sortzen dituela etxebizitza-erabilerekin. Bartzelona, Bilbo
eta Madrilgo udalek gai horri buruzko arautegiak eginak dituzte.
Bestalde, Emakundek eta Nafarroako Herritarren Defendatzaileak gai honi
buruzko txostenak egin dituzte.
Txosten honen ondorioz lan talde bat eratu da Udalaren barruan egoera zehatz-mehatz
ezagutzeko, gerora gai honetan zer egin erabakitzeko.
Erabilera partekatuari buruzko txostena: Bizikletak eta oinezkoak
Beste txosten berezi batean honako gaia aztertu dugu: oinezkoak eta bizikletak
batera ibiltzen diren gune publikoetan bateragarritasuna nola hobetu. Gure hiriak apustu argia egin du bizikletaren alde, motordun ibilgailuen ordez garraiobide hori gehiago
erabil dadin; helburu hori bete nahirik bidegorri-sare garrantzitsu bat antolatu da —bere
konexio-bideetan hobetu beharrekoa bada ere—, galtzada batzuetan “bide seguruak”
izenekoak seinaleztatu dira, eta bizikletek abiadura moteltzen dutenean oinezkoentzako guneak erabiltzeko aukera eman dute. Oso garrantzitsua da gogoraraztea galtzadetan
“bide seguruak” adierazita dauden lekuetan bizikletak ezin direla oinezkoentzako guneetatik igaro; bestalde, berriz, “bide seguru” horietako seinale horizontalak eta zutikakoak
hobetu behar dira.
[Hedabideak]
2005-2006ko memoria honetan, aurreko urteetako memorietan bezala, hedabideek egiten diguten harrera ona eta gure jarduketei buruz ematen duten informazio
zabala ere jaso dugu; horrek garbi erakusten du udal gaiek gizartean sortzen duten
interes handia. Hedabideek arreta handia eskaintzen digute, bai geure iritzia emateko
lekuak eskainiz, eta baita gure gomendioak etengabe eta era egokian plazaratuz; jakina,
guretzat hori balio handiko aktiboa da, horri esker gure eginkizuna hobeto bete eta
gure Arautegiak agintzen digunari zintzo jarraitzen diogu, egiten dugun lanaren emaitza
ezagutaraziz.
[Giza faktorea]
Hitzaurre honen amaieran eskerrak eman nahi dizkiet lankide ditugun udal
funtzionario, Zuzendari eta arduradun politiko guztiei, sarritan jo behar izan baitugu
beraiengana txosten, elkarrizketa eta gomendio eske, ohiz kanpoko lana emanez, eta
beraiek oro har pazientzia handiz eta jarrera onez hartu baitituzte gure ohar guztiak.
Zerbitzu Publikoaren etengabeko hobekuntza ezinezkoa izango litzateke eginkizun horretan giza faktorearen laguntzarik ez balego, horixe baita beti faktore erabakigarria.
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2. VITORIA-GASTEIZKO SINDIKO – HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN JARDUERAREN LABURPENA
2.1 Txosten Bereziak
Memoria honek hartzen duen denboraldian, 2005eko martxotik 2006ko otsaila
arte, Vitoria-Gasteizko herritarrentzat garrantzi berezia duten hainbat txosten egin dira.
Txostenak dagokien Udal Zerbitzuen funtzionamendua hobetzeko helburuz prestatu dira.
Garrantzi handiko gaiak direnean eta Vitoria-Gasteizko herritarrentzat interes
handikoak direnean egiten ditugu Txosten berezi horiek eta gero Udalari bidaltzen
dizkiogu dagozkien Zerbitzuak hobetzeko proposamenak zehazteko.

2.1.1 Vitoria-Gasteizko etxebizitzetan kokaturiko Prostituzio-etxeei buruzko txostena (Erreg. zenb.: 414/04,416/04,423/04,424/04, 481/04, 504/05,
516/05, 539/05)

AURKIBIDEA
1.- Sarrera
2.- Egokitzen diren giza eskubideak
3.- Prostituzioaren erregimen juridikoa Europan
3.1.- Orokortasunak
3.2.- Konparazioa
4.- Lege-sistemak: erregimen penala, soziala eta fiskala
4.1.- Ingalaterrako sistema
4.2.- Danimarkako sistema
4.3.- Italiako sistema
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1.- SARRERA
Txosten Berezi honen helburua da Vitoria-Gasteizko prostituzioa aztertzea, gure jokaeraeremutik kanpo dagoen arazoa inola ere itxi gabe. Gainera, badakigu badirela gai horretan zuzenean edo zeharka esku hartzen duten beste laguntza- eta polizia-zerbitzuak eta
erakundeak.
Azterketa hau egin dugu pisuetan ezarritako prostituzio-etxeen inguruan arazo partikularra dagoela ikusi dugulako, oro har, bizilagunek eta hiritarrek adierazitako kexa eta
iritziei esker, baita ere udal teknikariek egindako iradokizunak medio, Udaltzaingoaren
txostenak eta alor horretan aritzen diren zenbait elkarte kontuan hartuta.
2002. urteko uztailean, Sindiko honen ibilbidea hasi zenean, zenbait bizilagunek kezka
erakutsi ziguten Vitoria-Gasteizko etxebizitzetan zein leku publikoetan prostituzioa egiten zela-eta.
Gezurra badirudi ere, 2004/2005 denboraldi honen amaieran, gero eta gehiago dira
eraikineko pisuetan prostituzioa egitearen ondorioz sortzen diren eragozpenak, zaratak
eta segurtasun-eza norberaren izenean salatu dituzten auzo-komunitateak eta hiritarrak.
Ildo horretan, kasuak (20 bat kasu) aztertu eta baloratu ditugu, eta era berean jarraipen
bat egin diegu; izan ere, arazoa oraindik guztiz Udalarena ez izan arren, Udalak
erantzunaren bat eman behar luke.
Dena den, Udaltzaingoaren laguntza eraginkorra izan da, guk etxebizitza ikuskatzeko
eskatutakoan, halaxe egin baitu, jarduera hori burutzen dela baieztatzen zuten txosten
zehatz eta guzti.
Hori guztia dela-eta, Sindiko honek txosten berezi hau egiteko erabakia hartu du,
Sindikoaren-Herritarren Defendatzailearen Araudiak ematen digun habilitazioaren
arabera.
Zer da prostituzioa? Auzitegi Gorenaren 1999ko apirilaren 7ko epaiaren arabera, prostituzioa da zerbitzu sexualak prezio baten truke eskaintzen dituen jarduera, halako ohikotasun batez egiten dena.2
Kontsultatu ditugun azterketa eta txosten guztietan, prostituzioaren gaineko bi ikuspegi
ikusten dira: batetik, borondatezko ikuspegia dago, hau da, norberak duen askatasuna
bere gorputzarekin eta, jakina bere sexualitatearekin, nahi duena egiteko. Jarrera hori
kontuan hartuta, gure denbora, gure disponibilitatea, gure inteligentzia edo gure indar
fisikoa salduz egiten ditugun lan eta jarduera gehienak bezain librea da sexualitatea
saltzeko jarduera. Beraz, ikuspuntu horren arabera, sexu-zerbitzuak saltzea norbanakoak
erabaki beharreko beste aukera bat da.3 Ondorioz, pertsona helduen arteko prostituzioa,
bortxakeriaz egiten ez bada, aukera legitimoa da; horregatik, prostitutak sexu-langilet-

2 Polizia Nazionalaren, Emakumearen Erakundearen eta Munduko Medikuen txostenen arabera, Espainian 300.000500.000 pertsona inguruk praktikatzen dute prostituzioa. Eta iturri horiek uste dute Espainian une honetan prostituzioan aritzen diren %50 baino gehiago etorkinak direla.
3 PROSTITUTEN ESKUBIDEEN ALDEKO manifestua.- Hetaira elkartea. DDHH René Cassin Saria. Eusko Jaurlaritza.
2003.- http://www.colectivohetaira.org/
Cfr. EL CORREO 2005-04-19 Dolores Juliano, antropologoak, Inmigrazioa eta prostituzioari buruzko hitzaldian honela dio: “Nahiago dut lan sexualaz hitz egitea prostituzioaz baino”.
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zat4 hartu behar dira beren eskubide eta betebeharrekin5, publikoki onartuak izango
dira, eta lan-eskubideak5 ere onartu egingo zaizkie.6
Bestetik, ikuspegi abolizionista7 dago, eta horren arabera, prostituzioa zuzeneko edo hala
moduzko derrigortzearen bidez egiten den jarduera gisa ulertzen da, halabeharrezko jarduera dena8, baldintza ekonomikoak, soziokulturalak, sexualak eta psikologikoak medio.
Ikuspuntu hori kontuan hartuz gero, ezin daiteke onartu zenbait prostitutek beren borondatez lana egiten dutenik, eta hala izanda ere, borondatezko kasuak beti baliogabeak

Cfr. International Committee for Prostitutes' Rights (ICPR), Amsterdam 1985, Published in Pheterson, G (ed.), A
Vindication of the Rights of Whores. Seattle: Seal Press, 1989.- http://www.walnet.org/csis/groups/icpr_charter.html
Cfr.Network of Sex Work Projects.- The NSWP was founded in 1991 as an informal alliance which participates in independently financed projects in partnership with member organizations and technical support agencies. The network
is a legally constituted international organisation to promote sex workers health and human rights. April 4, 2005.http://www.nswp.org/.
Cfr.- Hiriak eta prostituzioa Nazioarteko Biltzarra. — Madril: Udala, Hiritarrentzako Lana eta Zerbitzuak gobernuarloa, Aukera Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusia, D.L. 2004.
Cfr.- International Union of Sex Workers (IUSW) Publishes a bulletin, Respect!. PO Box 27465.- London, SW9 8WP
4 Cfr. EBren WEB orrialdea: Madrazoren (EB-IU) Kontseilaritza prostituzioa arautzeko legezko aukerak aztertzen ari
da.- 2001eko azaroak 19, astelehena. Aukera: Ez edozein modutan.- “Amaiak, Aukera taldekoak (Donostian egoitza dutenak), honela dio: «lana erregularizatzearen alde gaude, prostituzioa berez debekatu gabe dagoelako; alde
gaude, baina ez edozein modutan. Holandan eta Alemanian egindakoa lehen urrats bat da, baina ez nahikoa,
herrialdekoak arautzen baititu eta atzerritar guztiak kanpoan uzten. Baina araua nahi duenarentzat eskatzen dugu,
alegia, ez dadila izan derrigorrezkoa; bestela, askok eta askok kontraturik eta ezer gabe lan egingo bailukete, inongo paperetan ez agertzeagatik. Kontua ez da inor derrigortzea; bai, ordea, erregularizatua egon nahi duenak hala
egotea».
Txelo Ordejónek honako hau esaten du: «lana bezala legeztatzeko aukerarik ez genuen ikusten. Emakundek azterketa bat eskatu zuen datuak ikertzeko eta biltzeko, baina garbi geratu zen zenbat eta gehiago ikertu, are eta zailtasun handiagoak sortzen direla. Legeztatzea? Arautzearen tarteko urratsean geratuko gara, eta horren bidez
mafien trafikoa moztea lortzen badugu, abantaila handia izango da».
Gizarterakok, beste iritziek ez bezala, ondorengoa azpimarratu nahi du: «inoiz ez genuen pentsatzen prostituzioa
lana zenik, zentzu hertsian esanda; hori emakumeek esan behar luketen arren, baina ez dute ezer adierazten.
Legeztatzen badira, eskubideak ez ezik, betebeharrak ere izango dituztela esan eta, azkenean, betebeharrekin kezkatuta jartzen dira. Ez dute argi ikusten. Bizi edo ozta-ozta bizi dira, dirua maneiatzen dute eta ez dute etorkizunean pentsatzen; egunekoari begiratzen diote eta ez dute ikusten egunen batean energia eta egoera fisikoa galduko dituztenik».
5 Andaluziako Giza Eskubideen aldeko elkartea prostituzioaren lan-egoera erregulatzearen alde dago, baina langileen onurarako izatea nahi luke eta ez putetxetako nagusien onurarako. EL PAÍS - Andaluzia – 2004-09-07.
Cfr. EL PAÍS - Madril – 2004-06-17 .-Jürgen Wohlfarth abokatua eta Sarrebruck-eko (Alemania) Udaleko administrazio-zuzendaria da. Haren ustez, prostituzioa “existitzen da eta ezin da desagertarazi”. Haren herrialdean, prostituzioarekin lotutako 1,2 harreman sexual egiten dira egunean. Eta, 2001. urteaz geroztik, borondatez prostituzioa
egin nahi duten pertsonek Gizarte Segurantza dute. Wohlfarth-en arabera, emaitza Suediako berbera izan da; hain
zuzen ere, helburua bete egin da, hau da krimen-kopurua murriztu da".
6 Kontrolpeko prostituzioa.-Isabel Santamaría.- Orrialde irekia, 2004ko maiatza.7 Mouvement du Nid .-Pour une société sans prostitution.- http://www.mouvementdunid.org/default.html
1937. urtean l’Abbé André-Marie Talvas-ek (1907-1992) eta Pariseko Les Halles auzoan bizi zen Germaine Campionek (prostitua-ohia) sortua.
Cfr. http://www.aboliciondelaprostitucion.org/ PROSTITUZIOAREN ABOLIZIOAREN ALDEKO EMAKUMEEN ERAKUNDEEN PLATAFORMA. “PROSTITUZOA ARAUTZEA GENERO-INDARKERIA LEGITIMATZEA DA” izeneko kanpaina.
Cfr. Florence Montreynaud.- Amours à vendre - Les dessous de la prostitution . Glénat, 1994
Cfr.- Kathleen Barry. The prostitution of sexuality. New York University Press, 1995.
8 Europako prostituzioa? Irene Boada kazetaria da. EL PAÍS - Katalunia – 2004-10-13.
“Prostituzioarena aurrean axolarik erakusten ez duen herrialdea giza eskubideen alde ez borrokatzea erabaki duen
herrialdea da. Prostituzioa oso aspaldikoa bada ere, gizakia esplotatzeko dagoen modurik okerrena da, eta marjinazioarekin, pobreziarekin, drogekin eta zoriontasun-ezarekin lotzen da. Edonork aste bat pasa lezake eskailerak
garbitzen, fabrika batean lana egiten edo denda batean gauzak saltzen, baina inork ez litzateke prostituzioan arituko, horretarako beharrik ez badu”.-
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izango lirateke. Beraz, prostituzioa orokorrean gizartearen erantzukizuna da.
Borondatezkoa izan arren, esklabotza onar ezin daitekeenaren antzera, prostituzioa ere
onartezina da, emakumeak salgai jartzen dituelako, eta giza eskubideak objektiboki
bortxatzen direlako.9
Lanaren Nazioarteko Erakundeak (LANEk) prostituzioaren askatasuna edo askatasun-eza
aztertzean, pertsona batek prostituzioan aritzeko dituen arrazoia desberdinak onartzen
ditu, eta ondorengoa baieztatzen du: “…zenbait pertsona prostituzioan hasten dira hala
aukeratu dutelako edota askatasun sexualaren aldeko eskubidea baieztatu nahi izateagatik; beste batzuk, berriz, baldintza ekonomikoak behartuta edo beste baliozko aukerarik ez izatearen ondorioz hasten dira; eta, azkenik, beste batzuk horretara behartuak izaten dira iruzurraren, indarraren edo zor-presioaren bitartez”.
Bi muturreko aukera horien artean, Europako sistema juridiko gehienak arauzko irizpide
bat onartzen dute.10 Prostituzioa onartzen da beti ere adin nagusiko pertsonen artean
egiten bada, indarkeriarik gabe. Era berean, ordea, muga edo arauren bat jarri beharra
ikusten da: batetik, horretan ari diren pertsonak gizartean izan dezaketen ahulezia kontuan hartzeko; eta bestetik, prostituzioarekin sor daitezkeen muga arteko delituzko jarduerak kontrolatzeko. 11

2.- EGOKITZEN DIREN GIZA ESKUBIDEAK
Jakina denez, prostituzioa pertsonaren alderdi asko konprometitzen dituen jarduera da,
baina antropologia-alderdiak azkenerako uzten dira. Horrela, desberdin ikusten da
honako ikuspegi hauen arabera: moral publikoa eta pribatua, kontzeptu erlijiosoak eta
etikoak, gizarte-ongizatea, zenbait delinkuentzia eta sanitatea.
Ikuspuntu juridikotik begiratuta, batetik, prostituzio-modu batzuk daude eta, bestetik,
prostituzioarekin lotutako beste jarduera batzuk (legez kontrako inmigrazioa,
emakumeen salerosketa, adin txikikoena,…); guztiak ere Giza Eskubideak erasotzen
dituztela uste da. (1) Europan, Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuneko 5
artikuluko 3 atalak gizakien salerosketa debekatzen du; (2) 1997ko apirilaren 26ko Hayako
Ministro-deklarazioak ezartzen ditu sexu-esplotaziorako emakumeen salerosketa prebenitzeko eta horren aurka borrokatzeko europar arauak; eta Europako Kontseiluak bi
gomendio onartu ditu: batetik, 11. gomendioa (2000), sexu-esplotaziorako gizakien
salerosketari buruzkoa, eta bestetik, 1545 gomendioa (2002), emakumeen salerosketaren
aurkako kanpainen gainekoa.

9 Cfr. EL PAIS. 2005-04-20 Somaly Man, Afesip-eko fundatzailea (Egoera ezegonkorrean dauden emakumeen alde
egitea) Asturietako Printzearen Saria: “Prostituzioa legeztatzea emakumeen aurkako biolentzia legeztatzea da”.
Cfr.- EL CORREO. 2005-03-05.- Carlos López Uralde. Negozio tristea.
10 Prostituzioa legeztatu behar da?.- Amy Otchet.- http://www.unesco.org/courier/1998
11 Txosten honetan euskarri gisa erabilitako erreferentzia batzuk.
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Europako Batasunean, (1) 1989. urtean, Europako Parlamentuak onartu zuen prostituzioaren esplotazioari eta gizakien salerosketari buruzko ebazpen bat; ebazpen horretan, Batasuneko kideei eskatzen zitzaien biktimak salaketa jartzeko aukera izan zezatela,
berehala herrialdetik kanpora bidaliak izateko beldurrik gabe. (2) Ebazpen horren
ondoren, emakumeen salerosketaren inguruko beste ebazpen bat atera zen 1993. urtean,
eta inmigrazio klandestinoaren aurkako politika egitera bultzatzen zituen; era berean,
etorkinei egoitza-eskubidea bermatuko zitzaien, pertsonen salerosketaren kontrako
prozesuaren aurretik, prozesuak irauten zuen bitartean, baita prozesuaren ondoren ere.
Halaber, salerosketaren biktimei estatu kideetan bizitzeko aukera emango zitzaien,
bereziki, aberriratzeak beren segurtasun pertsonala arriskuan jar zezakeenean, edota
berriro ere esplotatuak izateko arriskua egon zitekeenean.
Hasierako puntu horiek kontuan hartuta, eta prostituzioa despenalizatzen duen legezko
testuinguruan, indarkeriarik gabe pertsona helduen artean egiten bada, esan daiteke
prostituzioa arrisku sozialeko jarduera bat dela, delituzko portaerak eduki ditzakeena;
horregatik, nolabaiteko jarduera publikoa eskatzen du bai Gizartegintza aldetik, bai
Segurtasun Publikoaren aldetik.
3.- PROSTITUZIOAREN ERREGIMEN JURIDIKOA EUROPAN12
3.1 Orokortasunak
Txosten honetan, erreferentziazko bibliografia-datuak jaso eta itzuli ondoren, prostituzioaren erregimen juridikoa nolakoa den aztertuko dugu legezko aukera desberdinak
dituzten Europako zenbait herrialdetan; hala nola, Alemanian, Ingalaterran, Danimarkan,
Espainian, Italian, Holandan eta Suedian. 13
Legezko sistema desberdinetan bereziki hiru aspektu kontuan hartu ditugu: (1)
Erregulazio penala, (2) Tratamendu fiskala eta (3) Tratamendu soziala.
3.2 Konparazioa
Konparazio orokor bat eginez gero, ondorio batzuk atera ditzakegu:
1.- Aztertu ditugun inongo herrialdeetan ez da esaten, norberak prostituzioa egitearekin
inolako arau-hausterik egiten denik, ez arau-hauste penal ez eta administrazio-hausterik.
2.-Herrialde gehienetan, prostituzioaren bidez irabaziren bat ateratzen duen pertsona
zigortu egiten da, baita prostitutaren ostatu-prezioaz etekina ateratzen duen hura ere;
Holandan, Alemanian eta Espainian, adin txikikoen proxenetismoa edo prostituziora
behartzen duena zigortzen da soilik.
3.- Suedia da edozein eratan zerbitzu sexualak erosten dituen “bezeroa” zigortzen duen
herrialde bakarra.

12 (a).- Emakumeek gauzaturiko prostituzioa EAE-n""La prostitución ejercida por las mujeres en la CAPV" 2002.
urtea.- Emakunde
(b) Madrileko Komunitateko emakumeen trafikoari eta prostituzioari buruzko txostena, Emakumeen aurkako Tratu
Txarrak Ikertzeko Batzordeak egina, Madrileko Komunitateko Emakumearen Zuzendaritza Nagusiaren laguntzarekin (Lan Kontseilaritza). Eta informazioa emandako hainbat erakunderen kolaborazioarekin; esate baterako,
Médicos del Mundo, Gurutze Gorria, Cáritas, Guardia Zibilaren EMUME taldea.
(c)- Parlamenturako txosten berezia Giza Eskubideak eta prostituzioa Nafarroan. Nafarroako Foru Erkidegoko
Herriaren Defendatzailea.- © 2005eko otsaila
(d) Lin Lean Lim.- 1998 OIT The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia. Lanaren
Nazioarteko Bulegoa, Geneva, 1998. ISBN 92-2-109522-3.
13Cfr. SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES Division des Etudes de legislation comparée.- Senat de la Republique
Française. n° LC 79 Octobre 2000.-

16

2004-2005eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

4.- Herrialde guztietan, Holandan eta Alemanian izan ezik, lanbidea juridikoki onartu
gabe dagoenez, prostitutek ez dute jarduera horri guztiz lotutako estaldura sozialik.
5.- Espainian izan ezik, gainerako herrialdeetan prostituzioaren diru-sarrerak zergaezarpena dute.
1) Gizabanakoaren prostituzioarekin ez da egiten legez kontrako arau-hauste penalik, ez
eta administrazio-hausterik.
Zigor Kodearen xedapenak indargabetu dituen azken herrialdea Danimarka izan da.
Prostituzioaren despenalizazioari buruzko Danimarkako 1999ko martxoaren 17ko Legea
urte horretako uztailaren 1ean jarri zen indarrean, eta Zigor Kodeko artikulu bat kendu
zuen, duela urte askotik hona zaharkitua geratu zelako; artikulu haren arabera, poliziak
errekerimendu bat zuzendu behar zien bizitzako premiak legez kontra egiten zituztenei.
Daniar Legea indarrean sartu zenetik, aipatutako herrialdeek ez dute gizabanakoaren
prostituzioa zigortuko, baina herrialde gehienak prostituzio-mota batzuk zigortzen jarraitzen dute, batez ere, kalean bezeroak harrapatzearena (errakolagea).
Mota horretako zigor penalik ez dago, ordea, ez Espainian, ez Holandan, ez eta Alemanian.
2) Espainiak, Alemaniak eta Holandak izan ezik, gainerako herrialde GUZTIEK salatu egiten dituzte prostituzioaren bidez hirugarren batzuek ateratzen dituzten onura
ekonomikoak.
Erreferentzia gisa aipatzen ari garen herrialde gehienek esplizituki salatu egiten dute era
guztietako proxenetismoa, eta hor sartzen dira:
- prostituziora bultzatzea
- egoera zailean dagoen pertsona esplotatzea
- Hoteleko proxenetismoa deitzen dena (Espainian ez da legez kontrako jokaeratzat
hartzen)
Espainiako 1995eko zigor-kodean -1973koan ez bezala- ezartzen zenez, proxenetismoa14
prostituzioaz baliatzen den jarduera zigorgarritzat hartuko da egoera jakin batzuetan;
adingabekoekin egiten denean, mendekotasun-egoera dagoenean edo hertsapenaren
bidez egiten denean... egoera horiek pertsona bat prostituziora bultzatzen dutenean.
2003ko irailaren 29ko erreformaren ondoren, zigorgarria den proxenetismo-mota
zabala birsartu da, 188. Artikuluko 1 artikuluan, bertan bi eta lau urte bitarteko espetxezigorra eta 12 eta 14 hilabete arteko isuna ezartzen baitzaio “beste pertsona baten prostituzioa esplotatuz irabazia ateratzen duenari, nahiz eta haren baimena izan horretarako”. Agindu horren bidez biziera edo egile-mota bat ( “txuloa” edo “proxeneta”) zigortzen da, prostituitutako pertsonaren askatasunaren aurka egindako ekintza zehatzak
baino gehiago.
Egoera horietan pertsona prostituziora behartzen bada, proxenetismotzat hatzen da.
Holandan, berriz, 1999ko urriaren 28ko Legeak (2000ko urriaren 1ean indarrean sartu
zenak) prostituzio-etxeen inguruko debekua kentzen du, eta defendatu egiten du proxenetismoa orokorrean salatzen zuen artikulua.

14 187. Artikulua:
“1. Norbaitek adingabea edo ezgaia den pertsona prostituziora induzitu edo hura sustatu, faboratu edo errazten
badu, urtebetetik lau arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio, bai eta hamabi hilabetetik hogeita lau arteko isuna ere.
2. Aurreko paragrafoan adierazitako espetxealdi-zigorra ezarriko zaie, goiko erdian, bai eta erabateko desgaikuntza ere, sei urtetik hamabi artekoa, egitateok gauzatzen dituztenei, horretarako euren agintaritza-izaeraz edo agintaritza horren agente nahiz funtzionario publiko izateaz baliatzen badira.
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Era berean, Holandako Legeak aurreikuspen bat sartu du, prostituzio-jarduerarekin
zerikusia duten baldintzak ezartzeko Udalei baimena ematen diena. Hemendik aurrera
proxenetismoa legezkoa izango da prostituzioa borondatezkoa den neurrian. Aldaketa
horrekin, errealitaterako eskubidea bermatuko da, aspaldiko urteetan ez baitziren proxenetak penalki zigortzen egoera publikoko edo indarkeriarik gabeko kasuetan.
3) Suediako salbuespena: eredu abolizionista.
Suedian, 1999ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen zerbitzu sexualak debekatzen
dituen legea; beraz, geroztik, prostituzioko bezeroek isuna jasotzeaz gain, zenbait kasutan sei hilabeteko espetxe-zigorra izan dezakete.
Danimarkan, aldiz, legeak adin txikikoen prostituzioa debekatzen du; hori dela-eta, bi
urte bitarteko espetxe-zigorra jartzeko aukera dago. Holandari dagokionez, 1999ko urriaren 28ko legearen arabera, 16 eta 18 urte arteko prostituten bezeroak zigortuak izango
dira, eta 12 eta 16 urte artekoekin egindako prostituzioa kriminaltzat hartzen da; adin
horretatik beherakoekin egindako harreman sexuala, berriz, bortxaketa izango da.
Zerbitzu sexualak erostea arau-haustearen parean jarri gabe, pedofiliaren aurkako borrokan, herrialde guztiek zigortzen dute 12 eta 16 urte arteko haurrekin harreman sexualak izatea.
4) Estaldura soziala
Herrialde guztietan, Holandan eta Alemanian izan ezik, prostituzioa arautu gabe
dagoenez, prostitutek ez dute beren jarduerarekin lotutako estaldura sozialik.
Holandan eta Alemanian, ordea, soldatapeko edo autonomo guztiek bezalako babes
sozial bera dute prostitutek, beren jarduera burutzen duten erregimenaren arabera.
Gainerako herrialdeetan, proxenetismoa debekatuta dagoenez, prostitutek ezin dute lankontraturik eta soldatapeko estatuturik izan.
Hala eta guztiz ere, Belgikako jurisprudentziak prostituzioa egiten duten tabernako zerbitzariak soldatapeko gisa hartzen ditu normalean. Bestalde, prostituzioa arau-haustea ez
den neurrian, “ezkutuko ekonomiatzat” hartzen da, eta beraz, prostitutak legez kanpo
bizi dira.
Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiak, 2001eko azaroaren 20an, Jany eta
besteak bezala ezagutzen den sententzia eman zuen, eta horren arabera, prostituzioa
“modu askean egiten den jarduera ekonomiko” bezala onartzen da, “norbere kontura”
egiten den heinean. Kontua da prostituzioa inork behartu gabe aukeratu izatea, eta lanbaldintzak eta ordainsariak ere inoren menpekoak ez izatea, ordain oso eta zuzeneko
baten truke.
5) Prostituzio bidezko diru-sarreren zerga-tratamendua
Espainian, prostituzioak duen izaeraren arabera, ez dago zergarik ordaindu beharrik.
Aldiz, Holandan eta Alemanian prostituzioa juridikoki onartua dagoenez, zergak ordaindu behar dituzte, eta zerga-erregimena aldatuko da besteren kontura edo autonomo gisa
lan egiten denaren arabera. Belgikan ere egoera antzekoa da, baina prostituzioaren
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irabaziak hirugarren batzuek jasotzen dituztenean (proxenetismoaren definizio zabala),
prostitutek ezin dute “lan sexual” horren zerga-aitorpenik egin soldatapeko gisa.
Alemanian, Ingalaterran, Gales herrialdean, Italian eta Suedian, berriz, zerga-agintariek
edonola jakitera heltzen diren prostituzio-sarrerek zergak ordaindu behar dituzte, tributu-zorra sortzen duten sarreren jatorria ez baita kontuan hartzen.
Aipatutako herrialdeetan prostituzioa berez legez kontrako jardueratzat hartzen ez bada
ere, Holandan eta Alemanian bakarrik tratatzen da beste edozein jarduera profesional bat
bezalaxe.
Alemanian, Bundesrat-ek 2001ean onartu zuen prostitutek estaldura soziala izateko eta
lan-kontratuak sinatzeko aukera eskaintzen duen legea.15 Lege horren arabera, prostituzioa lan bat izango da, eta lan-eskubideen artean bezeroak onartzeko edo baztertzeko
eskubidea izango du prostitutak, baita emateko prest dagoen zerbitzu sexualak aukeratzeko eskubidea ere.
4.- LEGE-SISTEMAK
4.1 Ingalaterrako sistema
Prostituzioa berez ez da arau-haustetzat hartzen; bai, ordea, prostituzioaren inguruan
ikusten diren zeinu guztiak (bezeroak harrapatzea, iragarkiak, putetxeen kudeaketa, kontratuak,…). Hortaz, legez onartzen den prostituzio bakarra da norbere etxean edo ostatuan egiten dena.
1) Erregimen penala
Prostituzioa legezkoa izateko baldintza hauek bete behar dira: jarduera modu askean
egitea, prostituta lokalaren jabea izatea, prostitutak orden publikoa ez aztoratzea, iragarkirik ez egitea eta kalean bezeroak ez harrapatzea.
Bezeroak atzematea edo harrapatzea (le racolage) 1959ko legea haustea litzateke; izan
ere, lege horrek kalean egiten diren arau-hausteak arautzen ditu, eta beraz, zigortu egiten du prostituta batek bere burua erakutsiaz kalean edo leku publikoan bezeroak harrapatzea prostituzioa egiteko.
Proxenetismoaren era guztiak 1956ko ingeles legeak zigortzen ditu. Prostituziora
bultzatzeari buruzko 22. artikuluak honako hauek arau-haustetzat hartzen ditu:
- Emakume bat, munduko edozein lekutan, prostituta izatera behartzea.
- Emakume bat bultzaraztea bere ohiko etxebizitza uzteko Erresuma Batuan, prostituzioa
egiten den establezimendu batean bizitzeko edo establezimendu horretan askotan
egoteko, prostituzioa egitearren.

15 Alemaniako Familia ministroak, Christine Bergmann-ek, esan zuen 400.000 pertsona inguru aritzen zirela
prostituzioan Alemanian. Haren datuen arabera, zerbitzuak egunean 1,2 milioi aldiz erabiltzen dira, eta jarduera
horren urteko gastua bilioi bat pezetakoa da.
Alemania Holandaren bideak jarraitzen ari da; 2000. urteko urrian prostituzioa despenalizatu zuen, edo hobeto esanda, zerbitzu sexualak ez, baizik eta putetxeak. Dena den, txosten ofizial batean agertzen da neurri horren
bidez etxez etxeko edo hoteletako “ezkutuko prostituzioa” ugaritu egin zela. IU Albisteak. 2001eko azaroak 19,
astelehena.
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Arau-hauste horiek Crown Court-en eskumenekoak dira, eta bi urte arteko espetxe-zigorra izan dezakete.
Lege bereko 24. artikuluak proxenetismo larriagoa arautzen du; hau da, emakume bat
prostituzio-etxe batean egotea behartzea bere borondatearen aurka. Kasu horretan, prostituzioa egitea animatzean jartzen den zigor bera jartzen da.
Hoteleko proxenetismoaren barnean, honako hauek zigortzen dira:
- Prostituzio-etxe bat kudeatzea edo kudeaketa edo zuzendaritza horretan parte hartzea.
- Lokal bat alokatzea, prostituzio-etxe gisa erabiltzeko; lokal bateko maizterra izanda,
prostituzio-etxe bezala erabiltzeko baimena ematea.
Sexu arau-haustearen inguruko 1985eko Legeak beste zigor berri bat ezarri du,
(Kerbcrawling) « harrapaketa motorizatua » deitzen dena; kontua da ibilgailu batean
dagoen edo ibilgailutik jaitsi berri den bezero batek emakume bat harrapatzea bere zerbitzu sexualak erostea proposatzeko.
Arau-hauste hori gertatzen da gizonezko bat bere ibilgailuarekin prostitutak dauden kale
batean poliki-poliki igarotzen denean.
2) Erregimen soziala
Ingalaterran, prostitutek doako sanitate publikoa izateko aukera dute. Gainera, laguntzako gizarte-prestazioa jasotzen dute, baina baimendu gabe dago prostituzioa lan bezala
hartzen duen babes-sistema.
3) Erregimen fiskala
Administrazio fiskalaren ustez, prostituzioko diru-sarrerak zergapegarriak dira, eta, gainera, ezin da inolako dedukzio fiskalik egin. Jarrera horrekin halako proxenetismo fiskala
dagoela nabari da.

4.2 Danimarkako sistema
1999ko martxoan, Danimarkako Parlamentuak 141. Legea onartu zuen, prostituzioa
despenalizatzearen ingurukoa; hau da, prostituzioa legeztatu gabe, norberaren izenean
egiten den prostituzioa onartzen duena. Lege horrek beste zigor berri bat ezarri zuen, 18
urtetik beherako pertsona baten zerbitzu sexualak erostea, hain zuzen ere.
1) Erregimen penala
141. Legeak 2. artikuluan honako hau dio: “jolasa, prostituzioa eta prostituzioa egiten
duten emakumeen dirutik bizitzea ez dira legez kontrako jarduerak izango”.
1999ko uztailaren 1etik aurrera, norbere izenean egiten den prostituzioa ez da arauhauste penala izango; bai, ordea, bide publikoan bezeroak harrapatzea.
Danimarkako Zigor Kodeko 233 artikuluak gehienez urte bateko espetxe-zigorra jartzen
du kaleko gehiegikeria bultzatzen duen edo beste batzuk kaltetzeko bizimodua egiten
edo kaleko haserrea sortzen duen pertsona guztientzat. Egia esan, ez dira zigor-aur20
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reikuspen batere seguruak; soilik bezeroak harrapatzerakoan eta kaleko istilu oso larrietan erabiltzen dira.
Halaber, Danimarkako Zigor Kodeak proxenetismoaren hainbat modu zigortzen ditu; 228.
artikuluak, esaterako, proxenetismoa orokorrean zigortzen du honako hauek burutzen
direnean:
« 1) Norbait bultzatzen denean beste pertsona batekin harreman sexualak izanda onura
ekonomikoak lortzera.
» 2) Etekin ekonomikoak lortzeko, norbait bultzatzen denean beste batzuekin harreman
sexualak izatera, edo norbaiti prostituzioa uztea galarazten zaionean.
» 3) Prostituzio-etxe bat zuzentzen denean ».
Era berean, 228. artikuluak ondorengoak zigortzen ditu: «21 urtetik beherako pertsona
baten jarduera profesionala prostituzioa izatera bultzatzen edo laguntzen duen pertsona
oro; pertsona baten jarduera profesionala prostituzioa izateko, pertsona bati bere lurraldetik atzerrira joateko laguntza eskaintzen dion pertsona oro, edo 21 urtetik beherako
aipatu pertsona erabiltzen duen pertsona oro, zergatik lurraldez aldatu behar duten jakin
gabe».
Danimarkako Zigor Kodeko 229. artikuluak, berriz, honako hau zigortzen du: bitarteko
gisa, irabazi baten truke prostituzioa eskaintzen duena edo prostituzioa profesional gisa
egien duen pertsona esplotatzen duena». Delitu horientzako 3 urte arteko espetxe-zigorra dago.
Halaber, Danimarkan hoteleko proxenetismoa ere zigortzen da (ZK. 229. art.):
« Hoteleko gela batean ostatua eskaintzen duen pertsona oro, prostituzioa profesional
gisa egiten duen beste pertsona esplotatzearren; egoera aringarriak salbu, pertsona horrek urte bat arteko espetxe-zigorra izan dezake”
Gainera, 18 urtetik beherako bati zerbitzu sexualak erostea delitua izango da, eta kasu
horretan, bi urte arteko espetxe-zigorra jar daiteke.
15 urtetik beherakoekin egindako harreman sexuala, berriz, bortxaketarekin parekatzen da.
2) Erregimen soziala
Danimarkako gainerako biztanleek dituzten gizarte-prestazio berak izateko eskubidea
dute prostitutek, baina ez prestazioen baldintza beretan: soilik doako mediku-zerbitzuak
eta oinarrizko erretiro-pentsioa.
Dena den, legeak jarduera hori onartzen ez duen neurrian, ez dute gaixotasun-pentsiorik
(LEI) jasotzen, eta ez dute bestelako lan-eskubiderik.
3) Erregimen fiskala
Zergak eskatzeak diru-sarrerak jasotzen diren jarduera-motarekin zerikusirik ez duenez,
zergak ordaindu behar dituzte. Horretan jurisprudentzia ez da aldatzen. Egun, prostituzioan aritzen diren pertsonek aitor dezakete diru-sarrerak jarduera horretatik jasotzen
dituztela, eta profesional aske bezala erregistra daitezke.
4.3 Italiako sistema
Italiako Estatuak betidanik onartu du prostituzioa, baina zaintza bereziak egiten ditu sexu
bidez transmititutako gaixotasunik egon ez dadin. Egungo Zigor Kodean ezartzen dira
prostituzioa zaintzeko mekanismoak.
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Italiako sistema 1958. urtean eraberritu zuen urte horretako otsailaren 20ko Merlin
izeneko legeak. Lege horrek prostituzio-etxeak debekatzeaz gain, prostituzio bidez hirugarren batzuek lor dezaketen edozein onura ekonomiko (proxenetismoa) zigortzen du.
1) Erregimen penala
Prostituzioa zilegi da, baina zigortu egiten da kalean bezeroak harrapatzea (racoalgea
edo errakolagea ).
Merlin legeak sexu bateko zein besteko pertsona hauek zigortzen ditu:
- leku publikoan edo publikoarentzako irekia dagoen lekuan, lizunkeriara bultzatzen
duena eskandaluaz edo era desegokian;
- kalean bezeroak harrapatzen dituena (racolage) lizunkeriara gonbidatuaz ekintzen edo
hitzen bitartez ».
Hasierako zigorra (isuna eta 8 eguneko espetxea) aldatu egin du arau-hauste txikien
despenalizazioaren inguruko 1999ko Dekretu-Legeak. Gaur egun, bezeroak harrapatzea
administratiboki soilik zigor daiteke isunarekin.
Dena den, Merlin legeak proxenetimoa guztiz zigortzen du (detentzioa, kontrola, prostituzio-etxe bat zuzentzea edo esplotatzea, funtzionamenduan parte hartzea, prostituta
bat kontratatzea edo esplotatzea, prostituziora bultzatzea,…).
Proxenetismoaren modu batzuk larriki zigortzen dira, tartean indarkeria, bortxaketa,
mehatxuak edo nagusitasun-gehiegikeriak baldin badaude.
14 eta 16 urte arteko adin txikikoen zerbitzu sexualak erostea legez kontrakoa izango da.
Adin horretatik beherakoena, berriz, bortxaketarekin parekatuko da.
Bestalde, inmigrazioari buruzko 1998ko uztailaren 25eko Dekretu-Legeak egoitza-baimen
berezi bat ezartzen du Italian pertsonen trafikatzaileen bidez sartu diren atzerritarrentzat,
biktimak mafien eskuetatik aldentze aldera.
2) Erregimen soziala
Legeak ez du prostituzio-kontraturik onartzen; hori dela-eta, prostitutek ezin dute beren
izenean lan-kontraturik eduki. Bestalde, italiar hiritarrentzat eta egoera erregularreko
atzerritarrentzat doakoak diren Osasuneko Zerbitzu Nazionalaren prestazioak dituzte
prostitutek ere.
3) Erregimen fiskala
573/ 1993 Legeak ezartzen du zilegi gabeko jardueren diru-sarrerak zergapegarriak direla
errentaren edo sozietateen gaineko zergan, zenbait kategorietara lotu daitezkeenaren
arabera (higiezinen sarrerak, inbertsioak, diru-sarrera profesionalak,…).
Hortaz, prostituzioko diru-sarrerak ere zergak ordaindu behar dituzte.
4.4 Holandako sistema: borondatezko eredua
Holandako sistema, Alemaniakoarekin batera, borondatezko eredua da, Suediakoa ez
bezala; azkena abolizionista baita.
1) Erregimen penala
Prostituzioa ez da arau-haustea. Zigor Kodean ez dago horren inguruko artikulurik.
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Bestalde, egun, proxenetismoak sei urte arteko espetxe-zigorra du, honako egoera hauetan:
- norbait prostituziora behartutakoan bortxakeria bidez edo beste egitatezko bidez,
mehatxua erabiliz, nagusitasun-gehiegikeriaz edo engainuaz;
- tartean erreklutamendua, emigrazioa edo bahiketa dagoenean atzerrian prostituzioan
aritzeko;
- adin txikikoen kasuan.
Era berean, zigor bera jasoko da honako egoera hauetan:
Prostituzioa egitera behartua izan den pertsona baten dirua onartzerakoan;
Prostituzioa egiten duen adin txikiko baten dirua onartzerakoan;
Prostituzio bidez dirua irabazi duen pertsona bati dirua eskatzerakoan.
Gainera, 8 urte arteko zigor larriagoa dago ondorengo kasuetan:
- Delitua taldean egiten denean;
- 14 eta 16 urte arteko adin txikikoak direnean;
- Bortxakeria bidez, biktimari kalte fisikoak egiten zaizkionean;
18 urtetik beherako adin txikikoen kasuan izan ezik, gainerako kasuetan zerbitzu sexualak
erostea ez da arau-haustetzat hartuko. 16 eta 18 urte artekoak direnean, lau urteko
espetxe-zigorra jaso daiteke. 12 eta 16 urte artekoak direnean, berriz, bezeroak 8 urte
arteko zigorra jaso dezake. Eta 12 urtetik beherakoak direnean, bortxaketarekin
parekatzen da.
2) Erregimen soziala
Klubetan lan egiten duten prostitutek orokorrean soldata bat izaten dute, eta haien nagusiak gizarte-segurantzako kotizazioak ordaindu behar ditu. Horrela, langabezia, gaixotasun edo istripuetan prestazioak badituzte.
Prostituzioan norbere kontura aritzen direnean, gizarte-segurantzako erregimen hori
aplikatzen zaie.
3) Erregimen fiskala
Soldatapean dauden prostitutek errentaren gaineko zerga egin behar dute, eta
autonomoek, berriz, BEZa ordaindu behar dute.
4.5 Suediako sistema
1) Erregimen penala
1999ko urtarrilaren 11n indarrean sartu zen zerbitzu sexualak erostea debekatzen zuen
Legea; geroztik, prostituzioaren bezeroei sei hilabeteko espetxe-zigorra jar dakieke.
Prostituitzen den pertsonarentzat prostituzio-jarduera ez da arau-haustea, ezta ere bezeroak harrapatzea edo “racolagea”, baina zuzeneko edo zeharkako proxenetismoa 4 urte
arteko espetxe-zigorrarekin zigortuko da.
Ostatu baten erabilera-eskubidea duen pertsona batek ostatua beste pertsona baten esku
jarri (prekarioa, errenta, berrakuratzea, pentsioa,…) eta prostituziorako erabiltzen duela
jakiten badu, behar den guztia egingo du erabilera hori bertan behera uzteko; bestela,
proxeneta baten moduan zigortuko da.
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Zerbitzu sexualak erostea honela definitzen da: «Ordainsari baten truke noizbehinka harreman sexuala eskuratzea nahi duen hura zigortuko da, arau-hausteak ez badu beste zigor
larriagorik (isuna edo sei hilabete arteko espetxe-zigorra), zerbitzu sexualak erosteagatik”.
Lege horren bidez, eredu guztiz abolizionista jarriko da martxan, eta horrekin amaituko
da Suediako gizarteak politikoki eztabaidatzen eman duen 20 urte baino gehiagoko
prozesua. Prostituzioaren inguruan, Parlamentuko hainbat ikerketa-batzordek egindako
lanaren emaitza da. Legearen ondorengo polizia-azterketek erakusten dute prostituzioa
egoera berrira egokitu dela eta ezkutuan egiten dela; esaterako, bezeroak telefono edo
Internet bidez lortzen dira.
Bestalde, Suediako Zigor Kodeak 15 urtetik beherakoekin izandako harreman sexualak
bortxaketarekin parekatzen ditu.
2) Erregimen soziala
Prostitutek gainerako bizilagunek dituzten gizarte-laguntzako prestazio berak izateko
eskubidea dute, baita sanitatea eta oinarrizko erretiroa ere, baina ez prostituten izenean,
jarduera hori galarazita dagoelako.
3) Erregimen fiskala
Jatorri horretako diru-sarrerak oso gutxitan aitortzen dira; aitortzen badira, berriz,
errentaren gaineko zerga egin behar dute.
4.6 Espainiako sistema
1978ko Konstituzioaz geroztik, prostituzioa ez da debeku kriminala ez eta administratiboa. Dena den, jarduera juridikoki onartu gabe dagoenez, prostituzioa guztiz legearen
aurka burutzen da.
1996. urtean Zigor Kode berria indarrean jarri zen, eta harrezkero, Belloch Legea edo
proxenetismoa (prostituzioaren bidez onurak eskuratzea) ez da delitutzat hartzen, tartean
ez badago indarkeriarik, bortxaketarik, nagusitasunik edota adin txikikoen prostituziorik.
Bestalde, 2004. urtean, Auzitegi Gorenaren Lan-arloko Salak baimena eman du izena
emateko Mesalina Enpresaburuen Elkarte Nazionalaren Laneko Zuzendaritza Orokorraren
erregistroan, hotel-establezimendu publikoak izan eta kudeatzeko merkataritza-jardueran aritu eta establezimenduz kanpoko hirugarren pertsona batzuei “produktuak edo zerbitzuak” eskaintzen dizkietenek; hala nola, “norbere konturako prostituzioa”. Auzitegi
Gorenak, kasu honetan, EBren Justizia Auzitegiaren doktrina aplikatzen du, era horretako
elkarteak onartu dituena.14
1) Erregimen penala
Tolerantzia-etxeak deitzen zirenen abolizioari buruzko 1956ko martxoaren 3ko DekretuLegeak (ordura arte indarrean zegoenak) prostituzioaren inguruko beste neurri batzuk
hartu zituen, eta jarduera hori legez kontrako trafikotzat hartu zuen; horrela, prostituzioetxeak debekatu zituen edozein izen edo lege-estaldura izanda ere.

16 JULIO M. LÁZARO - Madril .- EL PAÍS - Gizartea – 2004-12-27.
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Lege hori 1978. urtean indargabetu zen. Gaur egun, prostituzioa berez ez da legez kontrako jarduera. Bezeroak kalean harrapatzea (racolagea) ere ez da arau-haustetzat
hartzen, baina kalean gerta daitezkeen zenbait portaera ZK-ko 185. artikuluak zigor
ditzake; esate baterako, “adin txikikoen aurrean egindako exhibizionismo lizunak”.
“Prostituzioari eta adingabekoen galbideratzeari buruzko delituak” agertzen diren kapituluan (11/1999 Lege Organikoak aldatua), proxenetismoa ez da orokorrean zigortzen,
baina egoera batzuetan zigorra ezartzen da.
Portaera hauek kriminalizatzen dira:
1) Edozein modutan, adin txikiko bat prostituzioa egitera behartzea.
2) Nagusitasun-harremanaz baliatzea edo premia-egoera bat aprobetxatzea pertsona
bat prostituziora bultzatzeko edo pertsona bati prostituzioa uztea galarazteko.
3) Indarkeria, mehatxua edo engainua erabiltzea, nagusitasun-harremanaz baliatzea
edo premia-egoera bat aprobetxatzea pertsona bat emigratzera edo inmigratzera
bultzatzeko, prostituzioan haste aldera.
4) Aipatu hiru kasu horietan, gehienezko zigorra lau urteko espetxea eta isuna izango da.
Atzerritarren eskubideen eta askatasunen inguruko 2000. urteko urtarrilaren 11ko
Atzerritarrei buruzko Legeak (4/2000 LO) kanporatuak ez izateko aukera ematen die
Espainian trafikatzaile eta proxeneten bitartez sartu diren atzerritarrei, horren berri
poliziari jakinarazten eta egoera horiek harrapatzen laguntzen badute. Halaber, Legeak
aurreikusten du pertsona horiek erabaki ahal izatea beren herrialdera itzuli nahi duten
edota Espainian geratu nahi duten; estatuan geratuz gero, Administrazioek haien integrazioa erraztuko dute.
Zerbitzu sexualak erostea ez da arau-hauste penala ez eta administratiboa Espainian.
Dena den, 13 urtez beherakoekin izandako harreman sexualak bortxaketarekin
parekatzen dira.
2) Erregimen soziala
Prostituzioa jarduera ekonomiko bezala onartua ez dagoenez, prostitutek ez dute jarduera horrekin lotutako gizarte-onurarik.
3) Erregimen fiskala
Jarduera “pribatua” izatearen ondorioz, prostitutek ez dute zergarik ordaintzen, baina
gizarte-segurantzapeko lan-mota batzuen barnean prostituzioa ere sartzen duten
establezimendu batzuk (masaje-salak, pentsioak, saunak,…) ordaintzen dituzte.
5.- HIRITARREN ARAZOA: VITORIA-GASTEIZKO KASUA
5.1 Orokortasunak
EGAILAN 2002 txostena da EAEn prostituzio-jarduerari buruz dugun erreferentziarik aipagarriena. Txosten horren arabera, Autonomia Erkidegoan 1.500 bat emakume daude sektore horretan, eta horietatik %80 edo %90 atzerritarrak dira.
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Vitoria-Gasteizen, Gizarterako elkartea17 arduratzen da prostituzioan aritzen diren
emakumeen gizarte-lana egiten, eta emakume horiek elkartean ezinbesteko laguntza
topatzen dute. Balio handiko lana egiten da, baina isilpekoa, normalean sexu-merkatuan
sartzen diren emakumeek beren izena ezkutatu egiten baitute.
Informazioa biltzeaz gain eta Gizarterakorekin eta sektore sozial bera jorratzen duten
EAEko beste Elkarte batzuekin izandako harremanez gain, Gasteizko hiritarrek aurkeztutako hainbat kasu aztertu ditugu, etxebizitzetan kokatzen diren prostituzio-etxeek
sortzen dituzten bizikidetza-arazoak direla-eta. Arazoa ez dute prostituzioan aritzen diren
pertsonek sortzen, baizik eta normalean “bezeroek” sortzen dute; bereziki, etxebizitza
horiek gaueko ordutegia izaten dutenez, bezeroak gauez joaten direlako, eta beraz,
gauean zaratak, ahotsak, ezgaraiko deiak, e.a. sortzen direlako.
Prostituzioa, jarduera antolatu gisa, batez ere lau eremu desberdinetan egiten da: batetik,
errepide inguruetan Klub bezala ezagutzen diren lokaletan18; bestetik, aisiako lokaletan,
taberna estilokoetan, pubetan edo taberna-diskoetan edota hiri barruko masaje-zentroetan eta saunetan; hirugarren, eraikinetan dauden pisuetan; eta azkenik, ibilgailu
bidez sar zaitezkeen kale edo parajeetan.
Modalitate bakoitzak bere egoera eta arrisku desberdinak ditu, norberaren askatasunari,
gizarteari eta bakoitzaren segurtasunari begira. Era berean, hirugarren pertsona batzuetan sortzen diren ondorioak ere ezberdinak dira. Gizarterakoren Memoria 2004an esaten
da kalean prostituzioa egiten duten emakumeak direla marjinazio handiena sufritzen
dutenak.
Azken bizpahiru urtetan, Udaltzaingoak antzeman du pisuetako prostituzio-etxeak ugaritu egin direla Vitoria-Gasteizen. Gainera, informazio hori berretsi egin dute Gizarterako
bezalako beste iturri batzuek.
Hain zuzen ere, gizartearekiko sortzen diren arazoak kontuan hartuta, esan dezakegu
etxebizitzetan egiten den prostituzioak sortzen dituela arazo gehienak.
5.2.- Pisuetako prostituzio-etxeak
EMAKUNDEk emandako informazioaren arabera,19 hona hemen EAEn prostituzioan aritzen diren emakumeen kopurua eta modalitatea, 2001. urtean:

17 Gizarterako elkarteak "Prostituzioa hemen eta ordain” izeneko jardunaldia antolatu du, eta 2004ko urriaren 15ean egingo da Vitoria-Gasteizko Farmazia Fakultatean. Elkartearen telefonoa: 945-269012 .- «GIZARTERAKO»
Elkartea. Aiztogile kalea, 94 Behea/Bajo 01001 VITORIA-GASTEIZ.- 945-26.90.12.- *gizarterako@hotmail.com.- www.
usuarios.tripo.es/gizarterako. Lurralde-eremua: –Araba. Jarduera-eremuak: –soziokulturala. –Formazioa. –Osasun
asistentzia. –Gizarte Laguntza. Sortutako urtea: –1986. Harremanetarako pertsona: Consuelo Ordejón.
18 AJAN-ek prostituzio-etxe bateko nagusia 12 emakumeri alta ematera behartzen du. 2004/01/12.Andaluziako Justizia Auzitegi Nagusiak sententzia bat jakitera eman du, eta sententzia horren arabera, enpresari
batek Gizarte Segurantzan alta eman beharko die bere jabetzako lokalean lana egiten duten hamabi prostitutari.
Dena den, hiru epailek boto partikular bat eman dute, eta boto horren bidez ohartarazi nahi dute arriskua dagoela enpresariak emakume horiei prostituzio derrigortua eskatzeko.
19 EAEko emakumeen prostituzioari buruzko Txostena 2001- EMAKUNDE
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* Taularen formatua dela eta ezin izan da barruko informazioa euskaratu.
Informazio guztiek adierazten digute pisuetan prostituzioa egiten duten emakumeen
kopurua seguruenik hiru aldiz gehitu dela 2001. urtetik hona Vitoria-Gasteizen.
Bestalde, etxebizitzetan kokatutako prostituzio-etxeek sortzen dituzten arazoen inguruan, ondorengoak aipa ditzakegu:
1.- Iruzurrezko alokairu-kontratuak.Lehenik eta behin, etxebizitzarako eraikin batean prostituzio-etxea egotea normalean
ezkutatu egiten da, alokatutako etxea ETXEBIZITZARAKO erabiliko dela iruzurrez esaten
duen alokairu-kontratu baten bidez. Hala ere, lokalaren helburua faltsutzen bada, aitorpen horrekin alokatzaileak kontratua deuseztatu ahal izango du.
2.- Jabekideen Komunitateen erantzukizuna.Aurrez Udaltzaingoaren txostenaren bidez egiaztatuz gero, Jabekideen Komunitateak
Jabetza Horizontalaren Legean aurreikusitako ekintza bat eska dezake; horretarako,
Komunitateak argudiatuko du jendeari irekitako lokalaren erabilera ez dela alokairu-kontratuan agertzen dena, eta jarduera hori Komunitatearen baimenik gabe ezarri dela,
baimen hori Komunitateen Estatutuetan eskatzen denean; edota, bestela, Komunitateak
arrazoituko du, ordutegia dela-eta, gainerako bizilagunei kaltea sortzen dien jarduera bat
dela. Bide horrek arazoak izaten ditu, egun ezin baita automatikoki esan prostituzioa jarduera deserosoa, osasungaitza edo legez kontrakoa denik.
3.- Udal- eta autonomia-arauak.Espainian prostituzioaren gaineko gutxienez bi udal-araudi espezifiko daude; biak soilik
arautzen dituzte taberna eta pubetako prostituzio-lokalak, eta ez dute ezer esaten etxebizitzetako prostituzioari buruz. Gainera, araudi horiek aisialdiko lekuak arautzen
dituztenez, jarduera pisuetan egiteko joera areagotu da. Aipatu araudi horiek lokaletako
garbitasun- eta segurtasun-baldintzak ezartzeaz gain, lizentzia espezifiko bat eskatzen
dute. Bata, Bilboko Udalaren Ordenantza bat da20, eta bestea, Kataluniako
Generalitatearen araudia, 1999an eta 2002an argitaratuak.

20 Bilboko burdel guztiek ez dituzte udalaren arauak betetzen.Bilboko Udalak 2000. urteko urriaren 26an onartutako Ordenantza batean esaten da prostituzio-etxeek bete egin
behar dituztela lokal horietan sistematikoki hausten diren zenbait neurri. Baldintza horietako bat da prostituzioetxe batetik bestera gutxienez 200 metroko tartea izatea; beste baldintza batek dio gelak gutxienez 12 metro karratu eduki behar dituztela, baita dutxa edota bideta ere. Horiexek dira Udalak burdeletan eskatuko dituen baldintza
nagusietariko batzuk.
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4.- Gizartegintza- eta segurtasun-politikak erraztea.Gure ustez, prostituzio-lokal bat, edozein lekutan egonda ere, poliziak kontrolatu behar
du, jarduera legez egiten den ala ez frogatzeko; hau da, adin gabekoei galarazten ote
zaien, derrigortzerik ba ote dagoen, pertsonen trafikoa egiten ote den, e.a.
Kontua da prostituzioa egiten den etxebizitzetan poliziak eta udal-zerbitzuek ezin dutela
sartu krimen-ikerketa bat egiteko Epailearen agindurik gabe, bizilekuaren bortxaezintasunaren printzipioari jarraiki. Horregatik, pertsonen trafikoa edo prostituzio behartua
kontrolatzea zaila gertatzen da. Prostituzioaren beste modalitateetan, hau da, tabernetakoan, taberna-diskoetakoan edo masaje-saletakoan, jarduera itxuraz baimenarekin egiten denez, lokal horiek poliziak eta administrazioak kontrolatzen dituzte, prostituzio-delituak ekiditearren. Gai horren inguruan, Emakunderen Txostenak (2001) emandako
gomendioak aipatu behar dira, osasunari, segurtasunari eta gizartegintzari begira:

* Taularen formatua dela eta ezin izan da barruko informazioa euskaratu.
Etxebizitzetako prostituzioaren kasuan, ia ezinezkoa da osasun, segurtasun eta
gizarte-laguntzako politikak haietara iristea.
5.- Gure ordenamendu juridikoan, prostituzioa ez da kriminalitate-jardueratzat hartzen
(betiere egiten bada adin nagusiko pertsonen artean eta indarkeriarik gabe); horrek,
ordea, ez du esan nahi jarduera deserosoa izan ez daitekeenik. Ondorioz, etxebizitza-

Neurri horiek ez betetzearen ondorioz, Udalak ostalaritza-baimena kendu egin die Concha Jeneralaren kaleko hiru
burdeleri. Hori dela-eta, horietako batzuk erabaki dute bezeroak “hitzorduko pisuetara” zuzentzea, lokalak zigilatuta edukitzeagatik. Ondorioz, bizilagunek “eragozpenak eta mehatxuak” salatu dituzte, eta ez dute ondo ikusten
bizi diren eraikineko etxebizitzak prostituzioa egiteko erabiltzea.- EL CORREO DIGITAL.-info@elcorreodigital.com
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erabilera duen etxe bat prostituziorako erabiltzen denean ere ez da “etxebizitza partikular” baten moduan tratatuko, egiaz hala ez denean.
Normalean, prostituzio-etxe gehienak pubetan, taberna-diskoetan edo saunetan egon ohi
dira, eta kalifikazio horren arabera, administratiboki nolabait kontrolatuak egoten dira.
Aitzitik, ez da berdin gertatzen etxebizitzetako prostituzio-etxeekin.
6.- Legegileak, berak duen ahalmenaren arabera, erabaki du pertsona nagusien arteko
prostituzioa despenalizatzea, tartean indarkeriarik edo nagusitasunik ez baldin badago;
beraz, Udal Administrazioak, jarduera arautzerakoan, legezko erabaki hori abiapuntutzat
hartu behar du. Horrek ez du esan nahi horrelako jarduerarik egiten ez denik edo kaltegarria izan ez daitekeenik, ez eta arau-motaren bat behar ez duenik ere.21
Jarduera Deseroso, Osasungaitz eta Arriskutsuen Araudiko 2., 3. eta 6. artikuluen arabera
(azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretua), erabilera-bateraezintasunak sor ditzaketen jardueren kokapenak arautzeko ahalmena dute Udalek. Hasiera batean, baimena behar
duten jarduerak dira, baina horiez gain, jarduera deserosoak ere barnean sartzen dira, hau
da, JDOAAen izendegian deseroso gisa katalogatzen direnak. Halaber, jarduera horien
barnean sar daitezke irizpide gogaikarri, deseroso eta osasungaitzak izan ditzaketen jarduerak.
Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiak 2002ko azaroaren 20an sententzia bat eman
zuen, eta horren arabera, prostituzioa jarduera ekonomikotzat har daiteke.
Ikuspegi hori kontuan hartuta, gure ustez, Udalak prostituzioaren kokalekua (ez prostituzioa bera) arautzeko eskumena du, jarduera horrek beste erabilera batzuen aurka egiten duenean, kasu honetan etxebizitza-erabileraren kontra egiten duen bezala.
6.- PROPOSAMENA: ORDENANTZA
Aurrean azaldutakoaren ondorioz, Sindikoaren-Herritarren Defendatzailearen Araudiaren arabera eta Araudian aurreikusitako irismenarekin,
Ordenantza bat proposatu nahi dugu, ondorengo hitzetan edo antzekoetan gaia
arautuko duena:
Etxebizitzak prostituzio-jarduerarako erabiltzea debekatzen duen
Ordenantza-proposamena
1. Artikulua.- Xedea
Ordenantza honen xedea da debekatzea Jabetza Horizontalaren Legepean dauden eraikinetan eta bereziki etxebizitza izateko direnetan prostituzio-etxeak jartzea.
IRUZKINA: Herri Administrazioak jarduera deserosoak arautzeko duen ahalmenaren
arabera, jarduerei muga jar diezaieke, jarduera horiek beste erabilera batzuekin bateraezinak direnean. Beraz, kasu honetan, etxebizitza-erabilerak eta prostituzio-jarduerak ez
dute bat egiten.

21 Gaia ezin da Zuzenbidetik kanpo geratu. Hori esaten da Fernando Rey Martínezek, Ricardo Mata Martínek eta
Noemí Serrano Argüellok egindako disziplina arteko azterketan.- Prostitución y Derecho.- 2004ko azaroa. Aranzadi
argitaletxea.
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2. Artikulua.- Prostituzio-kontzeptua, debekatze aldera
Ordenantza honen helburua lortze aldera, prostituzioa da zerbitzu sexualak prezio baten
truke eskaintzen dituen jarduera, egunerokotasunean edo orokorrean egiten dena.
IRUZKINA: Definizioa 1999ko apirilaren 7an Auzitegi Gorenak emandako Sententzian
agertzen da.
3. Artikulua.- Prostituzio-etxearen kontzeptua, debekatze aldera
1.- Prostituzio-etxetzat hartzen dira 1. artikuluan aipatzen diren eraikinetan
kokatutako establezimendu edo lokal guztiak; aitortu ala ez, edo iragarrita ala ez,
egunerokotasunean prostituzioa eskaintzen dutenak, edozein izen komertzial izanda ere.
2.- Helburu honetarako, prostituzio-etxea izango da prostituzioa egiten den etxebizitza, nahiz eta jarduera telefonoz edo etxebizitzatik kanpoko beste bitarteko batzuez
iragarri edota hitzartu.
4. Artikulua.- Salbuespenak
Ordenantza honetatik kanpo geratuko da etxebizitza baten jabeak soilik bere
etxebizitzan egin dezakeen prostituzioa.
IRUZKINA. Kasu horretan, Udalak aurkituko ditu jarri beharreko legezko mugak.
5. Artikulua.- Zigorrak
1. Egiaztatzen bada etxebizitza batean prostituzioa ohikotasunean egiten dela
eta aurreko artikuluetan ezarritako terminoetan, dagokien pertsonei adieraziko zaie, hau
da, jabeei edota maizterrei, baita Jabekideen Komunitateari ere, jarduera hori legez
kanpo egiten dela etxebizitza horretan.
Era berean, jarduera horren arduradunei ohartarazpenaren bidez jakinaraziko
zaie jarduera bertan behera uzteko 15 eguneko epea dutela.
2.Jarduera adierazitako epean bertan behera uzten ez duten kasuan, indarrean
dagoen hirigintza-araudia kontuan hartuta, legez kontrako erabilerari dagokion zigorra
jar dakieke jarduera egiteko baimena eman duen titularrari nahiz jardueraren arduradunei.
3. Zigorra jarriko da, aipatu jarduera uzterakoan, legezko bihurtzeko neurriak
hartzen badira ere, eta prostituzio-etxea ixteko aukera egongo da etxebizitzarako
erabiltzen ez bada eta neurri horiek hartzeko ixtea beharrezkoa bada.
6. Artikulua.- Zuhurtasunezko neurriak
1. Udal Aginteak, aurreko artikuluan ezarritakoa kontuan hartu gabe, jarduera
uzteko agindua eman dezake jarduera deserosoentzako dagoen JDOAAn oinarrituta, eta
lokala ixtera iritsiko da etxebizitzarako erabiltzen ez dela ikusten denean edo kontua
behin betiko konpondu bitartean; bestela, berriz, behartzeko isunak jarri ahal izango ditu
ondorio berak lortzea aldera.
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7. Artikulua.- Arauen aldiberekotasuna
Ordenantza honetan ezarritako araudiak ez du zerikusirik, Jabetza
Horizontalaren Legearen arabera, jarduera deseroso eta legez kontrakoen aurka aplika
daitezkeen zigorrekin edo jarduera horiek utzi arazteko ekintzekin, ezta dagokion beste
edozein sektore-araudiarekin ere.
Horixe da guk egindako txostena eta gure proposamena. Dena den, zuzenbidean
hobeto oinarritutako beste proposamenen bat ere egon daiteke edota Vitoria-Gasteizko
Udaleko Zinegotzien aukera-irizpide hoberen bat.

Vitoria-Gasteizen , 2005eko maiatzaren 16an.-

Sindikoa - Herritarren Defendatzailea
Javier Otaola

7. ERANSKINAK
7.1.- Espainiako 1995eko Zigor Kodea
“187. Artikulua:
1. Adin txikiko edo pertsona ezgaitu baten prostituzioa sustatzen, errazten edo bideratzen duenak urte batetik lau urtera bitarteko espetxe-zigorra izango du eta hamabitik
hogeita lau hilabetera bitarteko isuna.
2. Aipatu espetxe-zigorra izango dute, zigor handienaren erdian, eta sei urteko erabateko
desgaikuntza hori egiten dutenek, agintari, horren agente edota funtzionario publiko izateaz baliatuta.
3. Aurreko ataletan aurreikusitako zigor handienak jarriko dira, dagokien kasuetan,
erruduna jarduera horiek burutzen dituen erakunde edo elkarte batekoa denean,
baita elkarte hori behin-behinekoa denean ere.”
Iruzkina: adin txikikoen prostituzioa zigortzen du, eta adin nagusikoak kanpoan uzten
ditu, ustez, jarduera hori nahita egiten dutelako; zigorra handiagoa da delituan 2 eta 3
puntuetako astungarriak daudenean.
188. Artikulua:
1. Indarkeriaren bidez, iruzurrez edo nagusitasuna, beharra, edo biktimaren ahulezia
erabiliz adin nagusiko pertsona bat prostituzioa egitera edo prostituzioan aritzea
behartzen duenak bi urtetik lau urtera bitarteko espetxe-zigorra eta hamabitik hogeita
lau hilabeterako isuna izango du.
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2. Halaber, zigor bera izango du sexu-esplotazioa egiteko helburuarekin, zuzenean edo
zeharka, pertsonak lurraldean sartzea, bertan egotea edo lurraldetik irtetea errazten duenak, indarkeria, iruzurra edo nagusitasuna, beharra edo biktimaren ahulezia erabiliz.
3. Dagokien zigorrak ezarriko zaizkie, zigor handienaren erdian, eta sei urtetik hamabi
urtera bitarteko erabateko desgaikuntza aurreko ataletan adierazitakoak egiten
dituztenei, dagokien kasuetan, agintari, horren agente edota funtzionario publiko
izateaz baliatuta.
4. Aurreko ataletan adierazitakoak adin txikiko pertsonei edo pertsona ezgaituei
eginez gero prostituziora bultzatzeko edo prostituzioan aritzeko, goiko atalen arabera
dagokion zigorrik handiena ezarriko zaio ekintza horien arduradunari.
5.- Zigor horiek ezarriko dira bakoitzari dagozkion kasuetan, prostituzioa egitera behartutako pertsonari egindako erasoak edo sexu-abusuak direla-eta dagozkion zigorrak alde
batera utzi gabe.”
189. Artikulua:
1. Urte batetik hiru urtera bitarteko espetxe-zigorra izango du
a) Adin txikikoak edo pertsona ezgaituak erabiltzen dituenak exhibizio edo ikuskizun
pornografiko publiko zein pribatuetarako, edota edozein material pornografiko egiteko.
Zigor bera izango du jarduera-mota horiek finantzatzen dituenak ere.
b) Material pornografikoa egin, saldu, banatu edo erakusten duenak edota edozein
bitarteko erabiliz material hori egitea, saltzea, banatzea edo erakustea errazten duenak,
betiere, horretarako adin txikikoak edo pertsona ezgaituak erabili baldin badira, nahiz eta
materiala atzerrian egina edo ezezaguna izan.
Aurreko ekintza horietakoren bat burutzeko material hori duenari zigor txikienaren erdia
jarriko zaio.
2. Zigor handiena jarriko da erruduna jarduera horiek burutzen dituen erakunde edo elkarte batekoa denean, baita elkarte hori behin-behinekoa denean ere.
3. Adin txikiko edo pertsona ezgaitu bat sexu-portaera batean sartzen duenak, pertsona
horren bilakaerari edo pertsonalitateari kalte eginaz, sei hilabetetik urte batera bitarteko
espetxe-zigorra edo sei hilabetetik hamabi hilabetera bitarteko isuna izango du.
4. Sei hilabetetik hamabi hilabetera bitarteko isuna jarriko zaio adin txikiko edo pertsona
ezgaitu bat bere agintean, zaintzapean edo babespean duenari, prostituzioan aritzen dela
jakinda, jarduera hori utzi arazteko ahalegin guztia egiten ez duenean, edo horretarako
dagokion agintera jotzen ez duenean, adin txikikoa edo ezgaitua zaintzeko bitartekorik
ez badu.
5. Fiskaltzak beharrezko ekintzak sustatuko ditu, aurreko atalean aipatutako egoeraren
batean dagoen pertsonari guraso-agintea, zaintza, babesa edo familia-harrera kentzeko.”
Iruzkina: artikulu hori adin txikikoen ustelkeria-delituari buruzkoa da.
“190. Artikulua:
Kapitulu horretan adierazitako delituak direla-eta, atzerriko epaile edo Auzitegi batek
32

2004-2005eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

ezarritako zigorra Espainiako epaileek edo Auzitegiek emandako sententzien parekoa
izango da, berrerortzearen inguruabar astungarria aplikatze aldera.”
Iruzkina: atzerriko epaile edo Auzitegi batek zigortua izandakoan, Espainiako epaile edo
Auzitegiarentzat inguruabar astungarria izango da.
Azkenik, eta aipatutako araudiarekin lotuaz, 194. artikuluak honela dio:
“Titulu honetako IV. eta V. kapituluetan tipifikatutako kasuetan, jarduerak burutzeko
publikoari irekitako edo ireki gabeko establezimendu edo lokalak erabiltzen direnean, kondena-epaian agindu ahal izango da lokal horiek aldi baterako edo behin betirako ixtea. Aldi baterakoa denean gehienez bost urterako itxiko da, eta erabaki hori
zuhurtziaz ere hartu ahal izango da.”

7.2.-Emakunde. 2001 txostena.
“Prostituzioa: hazten ari den sektorea
EAEn, konparatzeko aurreko datu globalizaturik ez dagoenez, zaila da sektorea
aldatzen ari dela esaten duten parametroak ezartzea; hori dela-eta, sektore horretan lan
egiten duten pertsonengana jo beharra dago zer-nolako aldaketak gertatu diren jakin
ahal izateko. Horretan oinarrituta, esan daiteke, zalantzarik gabe, eskaintza gero eta handiagoa dela eta sektorea aldatzen ari dela:
Jarduera horretan gero eta emakume gehiago aritzen dira, eta gehienak atzerritarrak dira.
Jarduerarako lekuak aldatzen ari dira; orain batik bat hiri-inguruko makrozentroak eta pisuak erabiltzen dira.
Prostituzioan aritzen diren emakume atzerritarrak gero eta gehiago izateak
(pertsona adituek diote EAEn prostituzioa egiten duten emakumeen %80tik %90era
bitartekoak atzerritarrak direla) erakusten du aldatzen ari den lanbide bat dela, beste sektoreetan gertatzen den bezala; esaterako, nekazaritzan, arrantzan, edo etxeko-lanetan.
Orain, etorkinek egiten dituzte lehen gure lurraldeko pertsonek egiten zituzten lanak.
Emakume atzerritarrak (gehienak latinoamerikarrak) etortzearekin batera —
emakumeen ustez, batik bat azken 5 urtetan —, sektorearen eskaintza tradizionala goitik behera aldatu da. Bezeroak erakarri egiten ditu ohikoak ez diren
aurpegiera etnikoak edota berezitasun exotikoak; ondorioz, kanpoko herrialdeetako eta kulturetako emakume horiek izugarri ugaritu dira.
Prostituzioan aritzen diren emakumeen jatorria aldatzeaz gain, sektorearen j a r duerarako tokiak ere aldatzen ari dira. Orain, klubetatik eta batez ere kaletik hiri-inguruetako makrozentroetara lekuz aldatu dira; izan ere, leku horiek bezeroak anonimatuan
edukitzea bermatzen dute, eta jabeek negozio errentagarriagoak ateratzen dituzte.
Zentro handiagoak dira, lurzoru merkea dutenak, eta emakume eta zerbitzu gehiago
sartzeko lekua dutenak. Gainera, horrela bizilagunekin izan daitezkeen arazoak gutxitzen
dira. Era berean, batik bat zenbait hiritan, gehitu egin dira baita ere prostituzioa egiten
duten pisuak, eta horiek kontrolatzea benetan zaila izaten da.
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Horrekin guztiarekin batera, gehitu egin da prostituzioa egiten duten
emakumeen arteko lehiakortasuna, baina haiek jasotzen dituzten irabaziak,
aldiz, jaitsi egin dira.
Desagertzen ari dira auzoan jarduera burutzen duten emakumeak, eta
zentro handietan ugaritzen ari dira, leku horietan asko txandakatzen baitira,
eskaintza handiagoa izatearren. Beraz, joera bikoitza nabari da: alde batetik, zerbitzuak zentro handietan pilatzea, eta bestetik, hiri-inguruko pisu txikietan
zabaltzea.
Bestalde, egunkarietan agertzen diren iragarki mordoak argi eta garbi
erakusten du prostituzioa gehitzen ari dela eta negozio handia bilakatu dela.
Iragarkietan agertzen dira, besteak beste, klubak, pisuak, telefono erotikoak eta
era guztietako zerbitzu sexualak. Batzuetan, gainera, iragarkietan nesken
argazkiak ateratzen dira, eta horrelakoetan kostua izugarrizkoa izaten da.
Probintzia barruko egunkari batek horrelako iragarkiekin egunean milioi bat
pezeta faktura dezake. Higiezinen atala eta gehigarri bereziak kenduta, orokorrean, ugarienak harremanen inguruko iragarkiak izaten dira.
Trantsizio-garaitik gaur egun arte, pixkanaka-pixkanaka askatasun sexuala ugaritzearekin batera, gizartea ere onartuz joan da; ondorioz, komunikabideetan ere sexua gero eta maizago agertu ohi da. Alor horretako aldaketa
sozialak orain nabari dira, sexu-eskaintza dibertsifikatu egin baita: linea erotikoak
sortu dira, pornografiarako sarrera librea dute adin nagusikoek, Interneten orrialde erotikoak eta pornografikoak ugaritu dira,… Sexua komertzialki erakargarri
bihurtu da. Sektore horretan lan egiten duen merkatua oso indartsua da eta
irabazi handiak sortzen dituena.
Prostituzioari soilik dagozkion datuak kontuan hartuta, eta kontatu ahal
izan diren emakumeen diru-sarrerak kontatuta, esan daiteke EAEn prostituzioa
egiten duten emakumeek urtean 6.400 milioi pezeta baino gehiagoko irabazia
sortzen dutela. Gainera, badira prostituzioa iragartzen ez duten pisuetan edo luxuzko lekuetan egiten duten hainbat emakume, eta horiek ezin izan dira kontatu
azterketa honetan; beraz, horien irabaziak aurreko kopuru horretan sartu gabe
daude. Era berean, aurrekoari gehitu egin behar zaio negozioaren bidez probetxua ateratzen duten gainerako pertsonen irabazia; hori dela-eta, aurreko kopuru hori benetan ateratzen den guztizkoak izugarri haziko luke.”
7.3.- Manifestu abolizionista
“PROSTITUZIOA ARAUTZEA EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA LEGEZTATZEA DA.
MANIFESTU POLITIKOA: PROSTITUZIOA INDARGABETZEA
GUK, ABOLIZIONISTAK berdintasunean eta pertsonen duintasunean oinarritutako gizarte
bat eskatzen dugu; horregatik, prostituzio bidezko sexu-erabilera eta -esplotazioa bateraezinak jotzen ditugu. Ondorioz, salaketa hauek egiten ditugu:
Prostituzioa da, kasu eta egoera guztietan, prostituitutako pertsonak, batez ere
emakumeak eta adin txikikoak, sexu bidez esplotatzen dituen modalitate bortitza; baita
ere, genero-indarkeria adierazten, egiten eta iraunarazten duen modu finkatuenetarikoa.
Prostituzioa antolatzen, errekrutatzen, bideratzen eta bultzatzen dutenenganako eta
prostituzioaren bidez irabazi ekonomikoak ateratzen dituzten guztienganako botere pub34
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likoak erakusten duen inhibizioak eta tolerantziak lagundu egiten du hainbat pertsonen,
bereziki emakumeen eta adin txikikoen, bizitza, osasuna eta osotasun psikikoa konpromisoan jartzen dituen ohitura bat zabaltzen eta sendotzen.
Bezeroa da bere eskaeraren bidez sexu-industria egitearen erantzulea, pertsona hori orain
arte kontuan hartu ez bada ere.
GUK, ABOLIZIONISTAK aldarrikatzen dugu gure arduradun politikoen ekimenak honako
hauek lortzera bideratu behar direla:
Prostituzioa baimentzen, bultzatzen eta errazten duten baldintzak eta egoerak
baztertzera, batez ere emakumeentzako aukera-berdintasuna sakontzen duten politiken
bitartez, eta inola ere, esklabotza-mota hori arautu gabe.
Proxenetismoaren modalitate guztiak zigortzera, “sexu-enpresaburuak” deitzen direnak
barne, prostituitzen den pertsonaren baimena egonda edo egon gabe. Eta hori Pertsonen
Salerosketa eta Besteren Prostituzioaren Esplotazioa Zigortzeko 1949ko abenduaren 2ko
Nazio Batuen Hitzarmenean agertzen den moduan, eta Nazioarteko Komunitatearen aurrean hartzen ditugun konpromisoen arabera, hitzarmen hori berretsiz.
Prebentzio-politikak eta bereziki bezeroak sentsibilizatzeko eta deslegitimatzeko politikak egitera, pertsona horiek baitute indarkeria-modu hori egotearen ardura.
MANIFESTU HAU SUSTATZEN DUTENAK HONAKO HAUEK DIRA: ALECRÍN, KATALUNIAKO
EMAKUME BORTXATUEI LAGUNTZEKO ELKARTEA, CLARA CAMPOAMOR ELKARTEA,
APRAM ALMERÍA, APRAMP, EGUNA BILATZEN DUTEN GAUEKO EMAKUMEEN ELKARTEA,
KATALUNIAKO EMAKUME BANANDUEN ETA DIBORTZIATUEN ELKARTEA, VILLA TERESITA
ELKARTEA, EMAKUMEENGANAKO TRATU TXARRAK IKERTZEKO BATZORDEA, GALIZIAKO
FEMINISTA INDENPENDENTEAK, GIZARTE ZERBITZU ESPEZIALIZATUAK SUSTATZEKO INSTITUTUA, SEVILLAKO MARTXOAREN 8KO PLATAFORMA.
MANIFESTU HORRETARA HONAKO HAUEK ELKARTZEN DIRA: ACANA Sevilla,
Emakumeenganako tratu txarren aurka borrokatzeko elkartea, AMAMA Sevilla, AMECO,
AMIRE Sevilla, ALA-COLEGA, AMINE elkartea, AMUVI Sevilla, San Luis ikastetxeko ikasle
ohien elkartea, Aurora Elkartea, Cantillanera Emakumeen Elkartea, “Carmen Vendrel”
Emakumeen Elkartea (Sevilla), “Digo y Hago” Emakumeen Elkartea (Sevilla), “Siglo XXI”
Fuencarral-eko Emakumeen Elkartea, “Doña María” Emakumeen Elkartea (Sevilla),
Almeriako Emakume Legelarien Elkartea, APAMM Sevilla, “Mercedes de Velilla”
Emakumeen Elkartea(Sevilla), “Ocio y Salud” Emakumeen Elkartea (Sevilla), Bakearen
aldeko Emakumeen Elkartea, Almeriako Emakume Aurrerakoien Elkartea, “Nerea”
Emakumeen Elkartea (Sevilla), Berdintasunaren aldeko Emakumeen Elkartea, AMACO,
AMUSSED, “Consuelo Berges” Emakume Bananduen eta Dibortziatuen Elkartea, Opañel
Emakumeen Elkartea, “Rosal Chacel” Emakumeen Elkartea (Sevilla), Hausnarketa eta
ekintza feministarako Elkartea, Kanarietako Solidaritate eta Lankidetza Elkartea, ASUME
Sevilla, Egunsentiko Andre Mariaren Alargunen Elkartea, Costa de Sol Nazioarteko
Emakumeen Elkartea, EBren Emakumearen Arlo Federala, EBren Emakumearen Arlo
Probintziala (Sevilla), Madrileko Emakumeen Liburutegia, Emakumeen Gizarte- eta
Kultura-Sustapenerako Zentroa, HIRITARRAK, Madrileko Komunitateko Emakumearen
Kontseilua, Emakumeen Europako lobby-rako Espainiar Koordinatzailea, Emakumeen
Europako lobby-rako Valentziako koordinatzailea, Donas de Riós, Sevillano foro sozialaren
ardatz feminista, Enklabe feminista, Emakume Bortxatuei laguntzeko Federazioa, Sevillako
berdintasunaren aldeko emakumeen elkarteen Federazioa, COLEGAS Federazioa,
Ekialdeko Barrutiko Emakumeen Federazioa, Emakume aurrerakoien Federazioa, Sevillako
Foro Soziala, Granadako politika feministaren foruma, “María Fulmen” fundazioa, Mujeres
de Negro (Sevilla), Mundu arteko emakumeak, Emakumeak garelako, Emakumeen
Europako lobby-aren aldeko Andaluziako Plataforma, Emakumeen Europako lobby-aren
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aldeko Kataluniako Plataforma, Emakumeen Europako lobby-aren aldeko Gaztela eta
Leongo Plataforma, Europaren aldeko Emakumeen Batasuna, Errebindikazio feminista,
Ama dominikarren boluntariotza eta banakako beste 3.000 SINADURA. “
7.4- HETAIRA manifestua (Eusko Jaurlaritzaren René Cassin 2003 Giza
Eskubideen Saria)
“PROSTITUTEN ESKUBIDEEN ALDE
Egun, gure herrialdean, prostituzioak ez du legezkotasunik; alegia, jarduera horren bidez
deliturik egiten ez bada ere, prostituzioan aritzen diren pertsonak onartutako eskubiderik
gabe aurkitzen dira.
2002ko martxoan, prostituzioa aztertzeko Batzorde berezi bat eratu zuen Senatuak.
Hasitako lanak, ordea, gelditu egin ziren azken hauteskunde orokorrak baino lehen, inolako ondoriorik atera gabe.
Madrileko Udalak martxan jarri berri du sexu-esklabotzaren aurkako Plana;
eta, ondorioz, izugarri kaltetu da prostituten sektore ahulenaren egoera (hiriko kaleetan bezeroak harrapatzen dituztenena, hain zuzen); modu horretan, ukatu egin baitzaizkie duintasunerako
errespetua eta libre zirkulatzeko eskubidea bezalako hain oinarrizko giza eskubideak.
Egoera horrekin kezkatuta, behean sinatzen dugun pertsonok hiritarren eta botere publikoen aurrean ondorengoa adierazi nahi dugu:
-Egun ez dira onartzen prostituten giza eskubideak, bereziki emigratzeko eskubidea, mugimenduen askatasunerako eskubidea eta beren negozio propioak ezartzeko eskubidea.
Beraz, uste dugu berehala onartzeaz gain, horiek bermatzeko beharrezko bitartekoak
ahalik eta azkarren jarri behar direla.
-Luxenburgoko Justizia Auzitegiak 2001ean emandako epai batek dionaren a r a b e r a ,
prostituzioa onar dadila legezko jarduera ekonomiko gisa.
-Prostituten duintasuna onar eta errespeta dadila, baita haien erabakitzeko g a i t a s u n a
ere, indarkeriarik gabe; haiek erabaki dezatela zer lan egin nahi duten eta nola edo akordio komertzialak norekin egin behar dituzten. Ondorioz, ez zaigu batere ondo iruditzen
Madrilen Udaltzaingoa bezeroak “erasotzen” aritzea, sexu-esklabotzaren aurkako
Planean oinarrituta; izan ere, neurri horrekin eskaera gutxitzeaz gain, tratu azkar eta
ezkutukoak egiten dira, eta ondorioz, prostituten bizi-baldintzak txartzen dira.
-Prostituten hitza kontuan hartuta, negozia ditzatela modu librean eta
garbitasun-,
segurtasun- eta lasaitasun-baldintza onetan prostituzioa egiteko gune
publikoak.
Kalea, gune publikoa denez, denona da eta ez, bereziki, batzuena. Beraz, k a l e a r e n
erabilerarekin gatazkak sortzen badira, erabilera hori adostu egin beharko da.
-Jarrai ditzatela emakumeak prostituzioa egitera behartzen eta esklabotzan esplotatzen
dituzten mafiak. Praktika anker horiek gaitzesteko eta baztertzeko nazioartean antolatzen dituzten adierazpen publiko arranditsuen hipokresia alde batera utzi dezatela, eta
bitartekoak jar ditzatela —egon badaude-eta— mafia horiek amaitzeko, sortutako
interes-mota guztien gainetik.
Madrilen, 2004ko maiatzean.
Manifestura elkartu nahi baduzu, jakinarazi iezaguzu gure posta
bitartez: hetaira@colectivohetaira.org”
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7. 5.- Gizarterakoren Kale Batzordearen txostena 2004

“…/… 3.- 2004. URTEKO JARDUERAK ETA DATUAK:
3.1.- ERABILTZAILEEN JATORRIA ETA PROFIL BEREIZGARRIA:

Klubetako zein kaleko emakumeei egindako bisiten urteko balantzeak ez du
aurreko urtekoekiko alde handirik. Prostituzioa gehitu egin dela esan badaiteke ere,
Kale Batzordeak ez du gehitze garrantzitsurik gertatu denik nabarmentzen.
Gertaera jakin batzuk kenduta, hala nola, klub berriak irekitzea eta prostituziogune berriak azaltzea hiriko kaleetan, klubetan lana egiten duten emakumeen
kopurua antzekoa da.
Urtearen lehen sei hilabetetan, Kale Batzordeak lan asko egin zuen, urtean
zehar egindako bisitetatik gehien orduan egin baitzituen. Hirugarren hiruhilekoan,
ordea, opor-garaian, jarduera txikiagoa izan zen, eta askoz ere emakume gutxiago bisitatu zituzten. Urtearen azken hiruhilekoan, berriz, jarduera normalean baino
askoz ere gehiago gutxitu da, beste urte batzuekin alderatuta, bisitak egiterakoan batzordeak izan dituen zailtasunak direla-eta; beraz, hiruhileko horretan espero
baino emakume gutxiago bisitatu dira.
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* Taularen formatua dela eta ezin izan da barruko informazioa euskaratu.
Grafikoan argi eta garbi ikus daiteke Klubetan nahiz errepidean harremanean jarritako
emakume gehienak atzerritarrak direla; halaber, ez dira ahaztu behar, nazioko neskak,
nahiz eta gutxi izan, egon badaude-eta. Atzerriko eta nazioko nesken kopurua aldatu
egiten da hilabete horretan kontaktatutako nesken arabera.
Urteko lehen hiruhilekoan emakumeei zuzenean galdetu zitzaien zein herrialdetakoak ziren; hori dela-eta, nazionalitateari buruzko datuak zehatzak dira. Beste zenbait
emakumek, ordea, galderari erantzunik eman nahi ez diotenez, portzentaje baten jatorria ez da ezagutzen. Gainerako hilabetetan jatorria zeharka jakin ahal izan da, elkarrizketa bidez, eta modu hori eraginkorragoa izan da, gutxiago fidatzekoa bada ere.
Jatorria ezagutzen ez den kasurik, berriz, ez da suertatu.
ERABILTZAILEEN JATORRIA
Ohikoa denez, klubetan gehien dauden emakumeak atzerritarrak dira, eta
zehazki latinoamerikarrak; dena den, gero eta gehiago dira Afrikatik eta beste leku
batzuetatik (ekialdetik, Europako ekialdetik, e.a.) etorritako emakumeak, eta VitoriaGasteizko klubetan lanean ari direnak. Bestalde, lanean ari diren emakume nazionalak
gutxi dira, eta beti klubetan egoten dira; gainera, gehienak aspaldiko urtetan prostituzioan dabiltzanak dira.
*Errepidean edota kalean prostituzioa egiten duten emakumeei dagokienez,
denak Afrikakoak dira; hori dela-eta, ez zaigu iruditu horren inguruko grafikoa beharrezkoa denik.

* Taularen formatua dela eta ezin izan da barruko informazioa euskaratu.
Klubetan lan egiten duten nesken batezbesteko adina errepideetakoena baino
zertxobait zaharragoa da; hau da, Klubetakoak 30-35 urte ingurukoak dira, eta errepidetakoak, berriz, gutxi gorabehera 20-25 urtekoak. Klubetako batezbestekoa igotzen dute
50 urte bitarteko edo batzuetan gehiagoko emakumeek, eta horiek normalean nazionalak
izaten dira, lanbide horretan urte asko daramatzatenak.
*Klubetan ez da adin txikikorik ageri, baina errepidean, emakumeez kanpoko
informazio bidez eta kasualitatez, jakin ahal izan dugu zenbait langile adin txikikoak
direla. Hori ez dugu txostenean zehaztu, emakumeek zuzenean emandako informazioa ez
izateagatik.
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Legezkotasunari dagokionez, Klubetan lan egiten duten gehienak legez kanpo
aurkitzen dira. Errepidean, berriz, neska guztiak egiten dute lan legez kontra Espainian.
Askok ez dakite zer-nolako izapideak egin behar diren legezkotasuna izateko, baina gero
eta emakume gehiago dira beren egoeraren berri dutenak; dena den, egoera hori
aldatzea eta arautzea ia ezinezkoa izaten denez, amore ematen dute, eta ahalik eta diru
gehien ateratzen saiatzen dira, beren jatorriko herrialdeko familiari bidaltzeko.
Urtearen azken hiruhilekoan, ez da emakumeen legezkotasuna zenbatu, gaia
kontuz ibiltzekoa delako eta emakumeei zaila egiten zaielako beren egoera
onartzea.

3.2.-BESTE OHAR INTERESGARRI BATZUK
Urtean zehar, kale batzordeak aldatu egin du klubak eta errepideak bisitatzeko
modua. Lehen hiruhilekoetan betiko eran egin dira bisitak (elkarrizketa eta jatorria, adina,
legezkotasuna eta abarri buruzko datuak eskuratzea), baina azkenaldian modu horretan
ez egitea erabaki da.
Azken hilabetetan, klubetara eta errepidera egindako bisitetan, langileei
Gizarterako Elkartea aurkeztu zaie, eta ahal izan den kasuetan, elkarrizketa bidez datuak
lortu dira; inoiz ez, ordea, langilea horretara derrigortuta.
Azpimarratu behar da Kale Batzordean pertsonek borondatez bisitatzen dituztela
klubak eta prostituzio-guneak. Iaz arte, pertsona batek koordinatzen zituen batzordearen
jarduerak (bilerak, irteerak, memoriak, e.a.). Aurten, aldiz, Kale Batzordean koordinatzailea falta zen, eta Batzordeak berak egin behar izan ditu aurreko lan guztiak. Urtea aurrera joan den heinean, batzordean borondatez lan egiten duten pertsonek lanak behar
bezala egitea ezinezkoa dela ikusi dute, eta hori, memoria egiterakoan adibidez, bistan
geratu da.
Hori dela-eta, Kale Batzordeak Elkarteari jakinarazi zion batzordeko lanak koordinatzeko pertsona bat behar zela, eta proposamen bat egin zion. Hasieran, proposamena ulertu ez bazen ere, azkenean, Elkarteak onartu egin zuen, baina koordinazio-lanak
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egiten zituen pertsona kaltetua suertatu zen. Elkartearen eta borondatez lana egiten
duten pertsonen arteko elkar ulertu ezinaren ondorioz, azkenak lanerako gogoa galdu
dute, eta hori borondatezko lana egiterakoan antzeman egin da. Dena den, azpimarratu
behar da klubetan bisitatutako emakume eta pertsonekiko harremana eta haien harrera
beti ona izan dela, zenbait kasu zehatzetan izan ezik.”

2.1.2 Erabilera Partekatuari buruzko txostena: Bizikletak eta Oinezkoak (Erreg.
Zenb.: 176/03, 192/03, 270/03, 547/05, 553/05)
OINEZKOEK ETA BIZIKLETEK BIDE PUBLIKOAK PARTEKATZEKO HOBEKUNTZA PROPOSAMENA

ARAZOAREN AURKEZPENA
Bizikleta ordezko garraiobide gisa sustatzea –bai eta atseden eta kirol tresna gisa
ere– gobernu talde guztiek eta udalean ordezkaritza duten talde politiko guztiek beren
gain hartu duten Hiri konpromisoa da; horren adibide da gure hiriak duen Hiri Zidorren
sarea22, zeinak, CEAk banatzen dituen argibideen arabera, “hiriaren barnean lehentasunezko mugikortasun moduak oinezkoa eta txirrindulariena izango diren bideak
osatzea” baitu helburutzat. Bizikletari garrantzia emateko borondatearen beste erakusgarri bat Bizikletak Mailegatzeko Zerbitzua da, sendotu eta handitu egin dena eta lurraldeko beste udalerri batzuentzat (Amurrio) eredu bihurtu dena.
Gure udalean egoera ona izan arren baditu ahulune batzuk, auzokoek eta elkarteek jakinarazi digutenez. Hona hemen:
a)

Gasteizko zenbait herritarrek guregana jo dute txirrindulari batzuk oinezkoekin
espazioak partekatzen dituztenean azkarregi doazela, sigi-sagaka dabiltzala...
kexatzeko.

b)

Bizikleten erabiltzaileek, berriz, seinaleak (bertikalak zein horizontalak) hobetzeko eskatzen dute, erabiltzaile guztiak seguruago ibil daitezen, oinezkoen
alderdietan ere bai. Bereziki guztiei bizikletaz ibiltzeko zerrenden erabileraren
berri emateko informazio eta sentsibilizazio kanpaina egoki baten falta nabari
da. Bide horiek galtzadan horiz markatuta daude, baina oraindik auto gidariek ez
dituzte ongi ezagutzen, ez eta txirrindulariek ere.

c)

Bidegorrien sarean zoru hondatuak konpontzeko eta bidegurutzeen segurtasuna
hobetzeko lehendik egindako eskaerek bere horretan diraute.

22 Interesgarriak dira Udalak banatzen duen Hiri Zidorren Mapan bide mota ezberdinak bereizteko erabilitako seinaleak; seinale horiek bideetan bertan jarri beharko lirateke.
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ARAZOAREN AZTERKETA
1. Bizikletari hirian lekua eman. Hiri lagunkoia.
21 Agendaren23 urteko azken datuek agerian uzten dute zenbateko aldea
dagoen ibilgailuen trafikoak hartzen duen espazioaren eta oinezko zein txirrindulariei
ematen zaien lekuaren artean. Aditu guztien eta alor horretan kontzientziatuen dauden
taldeen txostenek ohartarazten dute desoreka hori, batetik, gutxieneko berdintasunaren
aurkakoa dela eta, bestetik, arrazoiaren aurkakoa eta herritar guztien bizi-kalitateari egiten zaion kaltea.
Gure hiriko talde politiko guztien arduradunek ibilgailu pribatuez besteko
mugikortasun aukerak24 sortu beharra jaso dute beren programetan, eta horretarako
hainbat arlotan estrategikoki esku hartu beharra: hirigintza antolamendua; trafikoa eta
mugikortasuna; prestakuntza eta sentsibilizazioa. Horrek esan nahi du gai honi buruz
badela oinarrizko adostasuna, teorian behintzat, baina politika zehatzetan ez da beti
hitzaldietan besteko kemenik nabaritzen.
Benetan nahi bada bizikleta mugikortasun aukera eraginkor eta sinesgarria izatea hartutako neurriak sendotu eta horiei jarraipena eman beharko zaie, polikipoliki bizikletarentzat –eta oinezkoentzat- benetan lagunkoia izango den hiria diseinatuz
eta herritarrei kontzientzia harraraziz eguneroko bizitzan mugitzeko beste baliabide
batzuk erabiltzen has daitezen.25

2. Gasteiz, bizikletaz ibiltzeko hiria.
Bizikleta ez da jostailua, garraiobidea baizik. Gure hiriak aspaldian gainditu zuen

23 AGENDA21
24 Cfr PROPOSITIONS POUR ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DE LA BICYCLETTE
EN FRANCE: Gaur bizikleta sustatzea bizikletarekin batera doan hiri batez hitz egitea da nahitaez: lasaia, oinezkoek, mugikortasun mugatuko pertsonek, bizikletariek erabiltzeko modukoa. Kaleak bakoitzari eskaini behar dizkion
zerbitzuak birsortzea da. Horrek borondatea eskatzen du, bitartekoak, baina batez ere hiri proiektu bat, eta espazio publikoa berritzeko asmo sendoa, bai eta konpontzeko ere, autobideek, gainetiko bideek eta beste horrenbeste oztopo gaindiezinek –gotorleku horiek– desegituratu dutenean.
25 PROPOSITIONS POUR ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DE LA BICYCLETTE
EN FRANCE Rapport remis à : Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN Premier Ministre par Madame Brigitte LE BRETHON
Député du Calvados.- Mission parlementaire Vélo Janvier 2004
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bizikletari buruzko tolerantzia hutsa eta jolas eta kirol tresna hustzat jotzea26; gure hiriak eskubide osoa duen ibilgailutzat hartu du bizikleta, Europar Batasuneko herrialde
guztietako trafiko legeriak aurreikusten duen bezala.
Bizikletak hainbat kalitate eta abantaila ditu garraiobide gisa (I. ERANSKINA),
bai erabiltzailearentzat27 bai hiriarentzat oro har. Hori dela eta bizikletaz ibiltzeko hiria
babestu eta aldezteko politika ugari sortu dira; horren bermea da europar hiri garrantzitsuenek sortu duten Bizikletaz Ibiltzeko Hirien Kluba. 28
Bizikleta alde ahula da espazioa ibilgailuekin partekatu behar duenean: udal
administrazioak eta garraiobide horren erabiltzaileek badakite hori eta segurtasuna
bermatzeko neurri eraginkorrak eskatzen dituzte8. Bizikletek espazio publikoa
oinezkoekin partekatzen dutenean, ordea, bizikleta alde indartsua bihurtzen da, eta bizikletariek ez dute beti kontzientzia bera izaten oinezkoen segurtasuna bermatzeko.
Udal araudiek honakoa xedatzen dute alor horretan:
“IZAERA URBANOKO BIDEETAKO ERABILERA, TRAFIKOA, ZIRKULAZIOA ETA
SEGURTASUNA ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA.- Onespena: 1993-09-14;
indarraldia: 1993-09-14; eremua: Vitoria-Gasteizko udalerriko bide urbano guztiak; argitalpenak: 1998-12-04ko ALHAO (139 zk.) eta 1999-06-21eko ALHAO (70 zk.).
11.4.- Bizikleta, irristailu eta trizikloek halakoentzat diren karriletan barrena
zirkulatu beharko dute eta, halakorik ezean, oinezkoen alderdietan barrena egin ahal
izango dute (espaloiak, nasak eta ibiltokiak barne), baldin eta oinezkoen joan-etorriak
galarazten ez badu, eta beti ere horiek duten lehentasuna errespetatzen dela eta abaila
motelean joanez.

Ordenantzaren haritik, beraz, bizikletak oinezkoen alderdietatik joatea baimenduta dagoela ondorioztatzen da, kasu eta egoera hauetan:
1.- Bide horretan bizikletentzako errei berezirik ez dagoenean.

26 Cfr.- Los caminos a la ciclabilidad traspasando los bidegorris Edorta Bergua. En el caso de Vitoria-Gasteiz, podríamos convenir en que estamos en la segunda fase en la consideración de la bicicleta, según la cual: 2. … partiría
del reconocimiento por parte de la administración pública, al menos en el plano teórico, del papel que puede desempeñar la bicicleta en el sistema de transporte. Esto suele conllevar la elaboración de una planificación para la
promoción de la bicicleta, que, por lo general, tan sólo incluye iniciativas infraestructurales y/o de ingeniería de tráfico, intentando establecer un mallado básico de vías ciclistas, y contemplar una dotación mínima de aparcamientos para bicicletas. En la medida en que las actuaciones que se ponen en servicio mantienen una cierta coherencia,
se traducen en un aumento significativo del número de ciclista.
27 Cfr Bicicleta y seguridad vial.- Informe para la Subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de
tráfico en el seno del Congreso de los Diputados.- Diciembre 2003: Bizikleta Osasunerako Mundu Erakundeak biziki
gomendatzen duen ibilgailu bakarra da, sedentarismoa eta obesitatea larriki hazten ari diren gizarte honetan bai
banakoei bai herritar guztiei dakarzkien onurak direla eta.ii OMEren web-orriak honakoa dio hitzez hitz: "Walking
and cycling are one of the key tools for achieving transport that is sustainable for health and the environment. To
this aim, it is important to promote walking and cycling as well as to provide the conditions for it to be safe."
[Ibiltzea eta bizikletan joatea funtsezko baliabideak dira osasunerako eta ingurumenerako garraio jasangarria lortzeko. Horretarako, garrantzitsua da ibiltzea eta bizikletan joatea sustatzea, bai eta segurtasun baldintza egokiak
ematea ere.]
28 http://www.aevv-egwa.org/ Asociación Europea de Vías Verdes
29 Cfr.- http://www.conbici.org/legislacion/1999_informe.php
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Bizikletentzako errei berezia dagoela ulertuko dugu bidean bizikleta-errei bat
dagoenean, baina baita galtzadan bizikletaz ibiltzeko zerrenda markatuta dagoenean
ere. Bizikletariek askotan ez dituzte bide seguru izendatutakoak
(galtzadetan markatutako bizikletentzako zerrendak) erabiltzen, eta nahiago dute
espaloietatik ibili.
2.- Baldin eta oinezkoen joan-etorriak galarazten ez badu.
Hori horrela den zehaztea oso zaila da, eta azken batean udaltzain batek erabaki beharko
luke.
3.- Eta BETI ere horiek duten lehentasuna errespetatzen dela.
4.- Eta abaila motelean joanez.”
Alor honetan Bartzelonako Udaleko araudia har dezakegu eredutzat, bizikleten
zirkulazioari buruz zabalago eta zehatzago ari baita, administrazio poliziaren lana eta
segurtasun juridikoa erraztuz30:
“OINEZKOEN ETA IBILGAILUEN ZIRKULAZIOARI BURUZKO ORDENANTZA”
(1998KO AZAROAREN 27KO OSOKO BILKURAN ONETSIA ETA 2001EKO
UZTAILAREN 20AN ALDATUA).
14. artikulua:
Bizikletak
1. Bizikletak ahal dela bizikleta-erreitik edo ibilbideetatik joango dira, bide haiek
zeharkatzen dituzten oinezkoen igarotzeko lehentasuna errespetatuz.
2. Galtzadatik badoaz ahal dela eskuineko erreitik joango dira, eta erdialdetik ere joan
daitezke. Beste ibilgailuei erreserbatutako erreirik bada horren ondoko erreitik joango
dira, baldintza beretan.
Bidearen ezaugarriak direla eta eskuineko erreitik joaterik ez bada edo ezkerraldera
biratu behar bada ezkerreko erreitik joan ahalko da.
3. Jende-samaldarik izan ezean, bizikleta-erreirik ez duten lehentasun alderantzikatuko
eremuetatik, parke publikoetatik, oinezkoen alderdietatik, ibilbideetatik eta 5 metro
30 Ordenança de Circulació de vianants i de vehicles (aprovada per acord del Consell Plenari el 27 de novembre de
1998 i modificada el 20 de juliol de 2001).
Article 14
Bicicletes
1. Les bicicletes circularan preferentment pel carril-bici o itineraris senyalitzats, respectant la preferència
de pas dels vianants que el travessin.
2. Si van per la calçada, circularan preferiblement pel carril de la dreta, podent ocupar la part central d’aquest. En el cas que hi hagi carrils reservats a d’altres vehicles circularan pel carril contigu al reservat en les mateixes
condicions.
Tanmateix, podran circular pel carril de l’esquerra, quan les característiques de la via no permetin efectuar-ho pel carril de la dreta o per haver de girar a l’esquerra.
3. Excepte en moments d’aglomeració, les bicicletes podran circular pels parcs públics, les àrees de vianants, els passeigs, les voreres de més de 5 metres i les zones de prioritat invertida mancats de carril-bici, en les
següents condicions: respectaran la preferència de pas dels vianants, adequaran la velocitat a la dels vianants sense
superar els 10 km/h i s’abstindran de fer ziga-zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar a la seguretat dels
vianants.
4. Els conductors de bicicletes no podran circular amb el vehicle recolzat només en una roda, ni agafar-se
a vehicles en marxa.
5. Els ciclistes gaudiran de les prioritats de pas previstes en les vigents normes de trànsit.
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baino zabalago diren espaloietatik joan ahalko dira bizikletak, baldintza hauekin:
oinezkoen abiadurari egokitu beharko zaizkio, orduko 10 km-tik gora joan gabe, ez dira
sigi-sagan ibiliko, ez eta oinezkoen segurtasuna arriskuan jar dezakeen bestelako maniobrarik egingo ere.
4. Bizikletariek ez dute ibilgailua gurpil baten gainean altxatuta dutela ibiltzerik ez eta
martxan dagoen auto bati eusterik ere.
5. Bizikletariek indarreko zirkulazio arauetan aurreikusten diren pasatzeko lehentasunak
izango dituzte.”

3. Hiriko seinaletika/seinaleztapenaren balioa
Seinaletika seinaleztapen hutsaren ohiko mugak gainditzen dituen hausnarketa
teorikoa da, ikus-komunikazioaren zientziaren zatia, espazioan orientatzeko zeinuen eta
banakoen jokamoldeen arteko harreman funtzionalak aztertzen dituena. Aldi berean,
harreman horiek antolatu eta arautzen dituen teknika da. Nolanahi ere, hirietako
seinaleztapenarekin eta informazioarekin lotutako orok gure artean hartu duen garrantziaren adierazlea da.
Seinaletikak gizarte mugikortasunak eta zerbitzu publiko zein pribatuen ugaritasunak (garraioak, segurtasuna, osasuna, zirkulazioa, kultura, aisialdia, etab.) sorrarazitako
informazio eta orientazio beharrari erantzuten dio.
Denok konturatu gaitezke oso sozializatuta dagoen espazio publiko trinko
batean bizi garela eta horrek orientatzen lagunduko digun seinale lengoaia bat eskatzen
duela, informatu eta heziko gaituena eta hirian zehar
segurtasunez mugitzea ahalbidetuko diguna. Hiriak
seinaleztapen egokia behar du espazio publikoaren
erabilera ezberdinak (eta batzuetan kontrakoak) koordinatzeko.
.
Hiri espazioan bizikleta erabiltzeko aukerei
buruzko seinaleztapen egokiak eragin zuzena du
erabiltzaileengan, informazioa ematen dielako, baina
zeharka eragin hezitzailea du guztiengan, autoaz
besteko erabilerak ikusgarri egiten dituelako eta
eguneroko bizitzan haiek kontuan harrarazten
dizkigulako; gainera, bizikleta garraiobidetzat sustatzen du horrek, ez jolasteko eta kirolerako tresna
hustzat.
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Seinaletika/Seinaleztapena, beraz, hiriko herritar zein erabiltzaileei eskaintzen
zaien oinarrizko zerbitzu publikoa da, espazio edo leku jakin batean orientatzen
laguntzearren, azken batean, behar dituzten zerbitzuetara hobeto eta azkarrago irits
daitezen.
Bizikleta sustatzeko agiri eta txostenetan “Bizikleten lehentasuneko bidea”
seinalea sortzeko eta trafiko seinaleen multzoan sartzeko beharra azpimarratzen da.
Udalek eta beste aginte batzuek ematen dituzten irtenbideak batze aldera, komenigarria
litzateke bizikleta zuri bat hondo urdinean irudikatzen duen seinale laukizuzen bat
sortzea, autobusen erreiak identifikatzen dituztenak bezalakoak eta antzeko esanahiaz.
(II. ERANSKINA)

4. Bizikleta, garraiobide segurua ororentzat. 31
Erabili dugun dokumentazioan ohartu gara badirela oinezkoen alderdietan
erabileren bateragarritasuna arautu eta egokitzeko berariazko SEINALEAK, bai bertikalak
bai horizontalak; hain zuzen ere, arauak eta seinale bereziak jarri beharrak bateragarritasun arazo bat badela adierazten du.
I. eranskinean ikus daitekeenez, bide partekatuak (6), bide bananduak (1) eta
bide debekatuak (4) aurreikusten dira.
Seinalaztapena egokia izan dadin bide-marrak ere erabiltzea komeni da.
Bizikleten igarobidea seinalatzeko bide-marrak ez dira berriak. Trafiko kode berrian
galtzada edo errepidea zeharkatzen duen lauki zurien lerro bikoitza aurreikusten da.
Oinezkoen igarobidea seinalizatzen duten laukiak handiagoak dira. Txirrindularien igarobideetan haiek dute lehentasuna, kontrakoa adierazten duen seinale bertikalik edo
semafororik egon ezean.
Zoruan bizikleten bidea edo bizikletaz ibiltzeko zerrenda adierazteko bizikleta
bat irudikatzen duen txantiloia erabiltzen da, zuriz pintatua.
Hori guztia aintzat harturik,
31 Informe para la Subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico en el seno del Congreso
de los Diputados.- Diciembre 2003.-Presentado por: C/ Demòstenes, 19 E-08028 Barcelona
Tel/Fax: (+34) 93 339 40 60 e-mail: info@amicsdelabici.org http://www.amicsdelabici.org
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Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian ezarritakoaren ildotik
GOMENDIO hau egiten dugu:
1.- Galtzadetan: trafikoa baretzeko neurriei eutsi eta erdiguneko zein zabalguneetako kaleetan bizikletaz ibiltzeko zerrendak argi seinalizatzea, seinaleztapen
horizontal zein bertikalez, oinezkoen bideak erabili beharrik izan ez dezaten. Bizikletak
ugaltzea trafikoa baretzeko faktorea izan ohi da. Hiriko galtzadetan bizikletaz ibiltzeko
zerrendak seinalizatu badira ere, ez da seinaleztapen bertikalez osatu, eta identifikatzen
lagunduko duten ikonoak (bizikleten irudiak) ere falta dira. Oraindik gidari askok ez
dakite zer esan nahi duen seinale horrek, beraz, ongi bereizteko moduko seinaleztapen horizontala behar da.
2.- Oinezkoen alderdietan: seinaleztapen horizontala (ikono margotuak eta lerroak) zein bertikala (zutoinak), egokia eta argia, oinezkoekin partekatzen diren espazioen
erabilera baketsua izan dadin. Seinaleztapen informatibo egokia, eguneroko erabilerarako sarea eta paseatzeko eta aisialdirako sarea bereiziz. Azken batean: ongi
bereizteko moduko seinaleztapen horizontala.
3.- Bizikleta-erreiak eta bizikletaz ibiltzeko zerrendak32: oraingo bizikleta-erreien
sarearen lotura sendotzea, seinaleztapen bertikal eta horizontala indartuz, eta bideak
berriro diseinatzea galtzadetako bizikleta-zerrendekin lotzeko, semaforoen, bidegurutze
seguruen eta abarren bidez.
4.- Bizikletentzako aparkalekuak: kaleetan zein bizilagunentzat bizikleta
aparkaleku seguru eta babestuak sortzen jarraitzea. Leku estrategikoetan (merkataritza eremuak, berdeguneak, ekipamenduak...) aparkaleku handiak jartzea.
5.- Bizikleta eta lana: beharrezko neurriak hartzea industrialdeetara bizikletaz
joateko modua BERMATZEKO, behar bezala seinaleztatutako ibilbideak eskainiz, hau da,
bizikletaz ibiltzeko bide seguru eta atseginak eguneko edozein ordutan33.
6.- Informazioa eta sentsibilizazioa: erabiltzaile elkarteekin batera informazio eta
heziketa kanpaina bat egitea, bizikletariei nahiz oinezkoei jakinarazteko zein baldintzatan erabil ditzaketen bizikletariek oinezkoen alderdiak.
7.- Administrazio polizia: Udaltzaingoak bereziki zaindu beharko luke ibilgailuek,
oinezkoek zein bizikletariek trafiko ordenantza betetzen duten bide publikoen erabilera
partekatuaren alorrean, arau-hausteak zigortuz.
8.- Aurreko gomendioak direla eta, Mugikortasun eta Garraio Zerbitzuak dauden
seinaleak oro har INDARTZEKO modua aztertu beharko luke, oinezkoek eta bizikletariek
partekatu beharreko bideak argi arautzeko, beharrezkoa denean kaleren batean bizikleten erabilera mugatuz edo eragotziz oinezkoek bertan istripu ugari izan ohi dituztela
antzematen bada.

32 Cfr.- Los caminos a la ciclabilidad traspasando los bidegorris .- Edorta Bergua .- webmaster@euskonews.com.Copyright © Eusko Ikaskuntza.33 Cfr.- Cycling to Work.- London Cyclists’ Trust Unit 228, 30 Great Guildford Street London SE1 0HS Telephone: 020
7928 7220 Fax: 020 7928 2318 Email: office@lcc.org.uk.- Published March 2004.Written by Gillian Law
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9.- Bizikletarien elkarteek herritarren parte hartzerako Lurralde Kontseiluetan
parte hartzea, auzoetako mugikortasun eta elkarbizitza auziei buruz dituzten ikuspuntuak azal ditzaten.
I. ERANSKINA
BIZIKLETA ERABILTZEAREN ABANTAILAK
Bizikletak eskaintzen dituen abantaila nagusien artean hauek aipatzen dira:
Bizikleta osasungarria da: erabiltzen duen pertsonari sasoian egoten laguntzen
dio, eta horrek osasunari on egiten dio. Are gehiago, garraiobide gisa erabiliz gero ingurumen arazoak neurri handi batean hobetzen lagunduko luke, kutsadura maila gutxituko
bailitzateke, eta horrek lotura zuzena du hiri trafikoko arazoekin, zeinek, aldi berean,
arnasbideko gaixotasun ugari sorrarazten dituzten.
Bizikleta azkarra da. Distantzia labur edo ertainetan bereziki (5 km inguru) aterik
ateko hiri joan-etorrietan oso garraiobide azkarra da. Bizikletaz dabilen pertsonak ez du
ilara arazorik edo aparkaleku faltarik. Bizikleta dagoeneko garraiobidetzat erabiltzen
dutenek nabarmentzen dute abantaila hori.
Bizikleta ekologikoa da. Bizikletak ingurunearen kalitatea hobetzen du, ez baitu
ez ingurumen ez soinu kutsadurarik sortzen. Herritarren kontzientzia ekologikoa handiago ala txikiagoa izan, badirudi gehienak ohartu direla gure ingurunearen eta planetaren
ingurumena zaindu beharra dagoela. Bizikleta garraio gisa erabiltzea ingurunearen
degradazioa geldiarazteko eta gure auzo eta hirien bizi-kalitatea hobetzeko egin ditzakegun ekarpenetako bat da.
Bizikletak joan-etorrietarako autonomia handia eman diezaieke gizarte talde zehatzei
(gazteei esaterako), kostu txikiak dituelako eta erabilerraza delako. Bizikletak mugitzeko
askatasun handia eta erosotasuna ematen die erabiltzaileei, norbera nahi duen lekura
joan ahal baita ibilbide eta ordutegi zehatzik bete beharrik gabe eta nahi duen lekuan
aparkatu. Gainera, bizikletan bada zamak eramatea ibilbide laburretan.
Bizikleta merkea da. Behin erosi eta hornituta, bizikletak ez du gastu askorik
behar mantendu eta konpontzeko. Automobilarekin konparatuz gero bereziki, bizikleta
garraiobide merkea da, erosteko ez ezik, mantentzeko ere (ordezko piezak, aseguruak,
etab.).
Bizikletak espazioaren erabilera eraginkorragoa dakar beti. Azpiegituretarako
motordun ibilgailuek baino leku gutxiago behar du, eta komunitateak gastu gutxiago
egin behar du azpiegiturak eraiki eta mantentzeko eta zirkulazioa antolatzeko.
Bizikleta dibertigarria da. Herritar askorentzat bizikleta batetik bestera joateko
era dibertigarria da, hiriarekin eta ingurumenarekin harreman handiagoa izateko aukera
ematen baitu. Gainera, bizikletaz ibiltzeak sasoia hobetzen laguntzen duenez, beste jarduera batzuetarako asti gehiago izan daiteke, ez baita horren zati bat sasoian egoteko
behar den kirol jardueretan eman behar.
Bizikleta aurrerapen adierazlea da; izan ere, Europako inguruko herrialdeetan
bereziki sustatu eta erabiltzen ari dira. Hori dela eta, elkarrizketatu askok adierazten dute
egokia litzatekeela bizikleta ordezko garraiobide gisa sendotuta dagoen Europako beste
herrialdeen esperientzia gure artean ezagutaraztea.
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Bizikletak bizi-kalitatea ematen du. Ingurumen arazoak gutxitzeaz gain, erabiltzaileei eta
gainerako herritarrei hiriaz eta inguruneaz gehiago gozatzeko aukera ematen die.
Bizikletak, paisaian eragin gutxiago du eta gainera gizarte komunikazioa eta berdintasuna handitzen ditu.
Cfr.- http://eskuar.bizkaia.net/herri_lanak/Bizikletak/flotantes/cae_ventajas.htm.-

II. ERANSKINA
OINEZKO ETA BIZIKLETEI BURUZKO SEINALEAK34

1 Oinezko eta bizikletentzako bide bananduak

2 Bizikletek bidea eman behar dute

3 Bizikletentzako bide gomendatua

4 Bizikletentzako bide debekatua

5 Bizikletentzako bide erreserbatua

6 Oinezko eta bizikletek partekatutako bidea

34 http://www.thinkroadsafety.gov.uk/arrivealive/cyclingkeepsafe.htm
http://www.villes-cyclables.org/2003b/lebrethon.pdf
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2.2 JARDUKETAK
2005eko martxotik, Sindiko - Herritarren Defendatzaileak hainbat jarduketa
burutu ditu erakunde hori herritarrei ezagutarazteko eta gizabanakoak zein talde
sozialak artatzeko eta informatzeko. Udal Sailetako arduradunekin elkarlanean aritu da,
herritarren salaketei erantzun hobea eman diezaieten.

2.2.1 HIZLARI GISA
Ildo horretatik, Sindikoa herritarrengana hurbildu da hizlari gisa, hainbat jardunaldi, hitzaldi eta mintegitan parte hartuz, bere zeregin nagusia herritarren eskubideak
babestea dela erakusteko.
Hona hemen Sindiko - Herritarren Defendatzaileak hizlari gisa parte hartu duen
ekitaldiak:
•

Hizlaria izan da “Hiri Zarata eta haren kudeatzaile naturala: Udala”
Biltzarrean. Vitoria-Gasteiz, 2005eko Martxoak 9, 10 eta 11.
Zaratari buruzko Biltzarraren Balantze Teknikoa:
Biltzarra amaitu ondoren edukiak, txostengileek egindako ekarpenak eta hizketaldietan sortutako eztabaida teknikoak berrikusi dira.
Hasiera batean, Biltzarrak harrera ona izan duela esan behar dugu. Izan ere,
Espainia osoko 40 udal baino gehiagoko ordezkariak bertaratu dira, baita
erakunde probintzial eta autonomikoetakoak, injinerutza arlokoak, laborategietakoak, unibertsitateetakoak eta zaratek eragindakoen elkarteetakoak ere.
Biltzarkideen interesa oso agerikoa izan da. Eztabaidak aurreikusitakoa baino 90
minutu gehiago luzatu dira; jende askok hitz egin du eta proposamen ugari
sortu dira. Proposamen horiek Ingurumen eta Etxebizitza Ministerioetara bidaliko dira, eta ahalik eta udal gehienetara ere bai, Espainiako Probintzien eta
Udalerrien Federazioaren bidez.
•
•

•
•

•
•
•

Hizlaria izan da “Herritarren Kultura” Biltzarrean. Paraná (Argentina).
2005eko martxoak 18.
Hizlaria izan da “Gizarte pluralerako agorak: etikak eta politikak testuinguru kultural, erlijioso eta ideologiko pluraletan” Jardunaldietan.
Alacant, 2005eko apirilak 28, 29 eta 30.
Hizlaria izan da “Prostituten Gizarteratzeari buruzko Mahaia” mahainguruan. Vitoria-Gasteiz, 2005eko ekainak 21.
Hizlari eta zuzendarikidea izan da EHUko Udako Ikastaroetan: Fernando
Buesa Fundazioa. “Laikotasuna: boterea eta sakratua den hura, hiritartasuna eta askatasuna”. Donostia, 2005eko uztailak 26 eta 27.
Hizlaria izan da Emakumearen aurkako Indarkeriari buruzko Biltzarrean.
Vitoria-Gasteiz, 2005eko urriak 19, 20 eta 21.
Hizlaria izan da FEMPek antolatutako “Giza Eskubideen Defentsa Udal
Esparruan” Ikastaroan. 2005eko urriak 20.
Partaidea izan da “Dato Económico” aldizkariak inmigrazioari buruzko
antolatutako Eztabaidan. Vitoria-Gasteiz, 2005eko azaroak 15.
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2.2.2

GONBIDATU GISA

Sindiko - Herritarren Defendatzaileak gonbidatu gisa parte hartu du erakundeek
eta elkarteek antolatutako hainbat biltzar, hitzaldi, erakusketa, inaugurazio eta ekitalditan, Vitoria-Gasteizko herritarrengana hurbiltzeko asmoz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko azken ekimenak” Biltzarra.
2005eko maiatzak 11. Vitoria-Gasteiz.
El Correo. “Urteko arabar onenaren saria 2005”. 2005eko maiatzak 25.
Vitoria-Gasteiz.
“Berdintasun Legearen Inguruko Eztabaida”. 2005eko ekainak 2.
Vitoria-Gasteiz.
Agenda 21-Ingurumen Adierazleen Aurkezpena. 2005eko ekainak 13,
Vitoria-Gasteiz.
CEAren X. Urteurrena. 2005eko ekainak 15, Vitoria-Gasteiz.
Argilan Saria. 2005eko ekainak 16, Vitoria-Gasteiz.
Lehendakariaren Inbestidura Ekitaldia. Eusko Legebiltzarra. 2005eko
ekainak 22, Vitoria-Gasteiz.
Dusko Ivanovic-i Omenaldia. 2005eko uztailak 6, Vitoria-Gasteiz.
Presoentzako Lan Esparruaren Aurkezpena San Prudentzio Egoitzan.
2005eko uztailak 22.
Erdi Aroko Harresiaren Indusketetara Bisita. 2005eko irailak 2, VitoriaGasteiz.
Inmigrazioari buruzko III. Jardunaldiak. 2005eko irailak 22, VitoriaGasteiz.
Getxoko Udalaren Jardunbide Egokiei buruzko hitzaldia. 2005eko
azaroak 9.
Hiri harresituei buruzko topaketak. 2005eko azaroak 10, Vitoria-Gasteiz.
Fernando Buesa Blanco Fundazioak antolatutako ikastaroa: “Ikastetxea
eta Gizarte Hezkuntza”. 2005eko azaroak 14, Vitoria-Gasteiz.
Alde Zaharreko BEPBari buruzko topaketa. 2005eko azaroak 24.
Gizarte Eskubideen René Bassin Sarien Banaketa. 2005eko azaroak 27.
El Pilar-eko Auzo Etxearen inaugurazioa. 2006ko urtarrilak 9, VitoriaGasteiz.
Vitoria-Gasteizko Trenbidearen Lurperatzeari buruzko hitzaldia. 2006ko
urtarrilak 19.
ARASUR Plataforma Logistikoaren aurkezpena. 2006ko urtarrilak 26.
AMPEAk antolatutako I. Biltzar Nazionala. “Proiektatzea, sortzea eta
eraikitzea emakumearen ikuspegitik”. 2006ko otsailak 22.

2.2.3 BILERAK TALDEEKIN
Sindiko - Herritarren Defendatzailea Vitoria-Gasteizko hainbat erakunde eta
talderekin bildu da, beren kexak jasotzeko eta herritarrek aurkeztutako salaketa horiei
edo beste batzuei buruz duten iritzia ezagutzeko:
•
•
•
•
•

Bilera Kolonbiako Errefuxiatuen Elkartearekin. Vitoria-Gasteiz, 2005eko
maiatzak 9.
Bilera Bizikleteroak Elkartearekin. Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren
24a. 2005eko ekainak 7.
Bilera Bizigarri Elkartearekin. Vitoria-Gasteiz, 2005eko ekainak 3.
Bilera Alde Zaharreko Mendebaldeko Hegaleko Auzo Elkartearekin.
Vitoria-Gasteiz, 2005eko ekainak 13.
Bilera Bidegurutzea Elkartearekin. Vitoria-Gasteiz, 2005eko abenduak 15.
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•

Bilera Santa Maria Katedrala Fundazioarekin. Vitoria-Gasteiz, 2006ko
otsailak 23.

2.2.4 BILERAK SINDIKOEKIN
Sindikoa beste Sindiko - Herritarren Defendatzaile batzuekin bildu da. Sindiko
horiek ere, beren jatorrizko hirietan udal zerbitzuen erabiltzaileak artatu, informatu eta
orientatu eta beren kexak jasotzen dituzte, behar denean zerbitzu horiek hobetzeko
gomendioak emanez.
–Bilera-Aurkezpena Bartzelonako Sindikoarekin. Bartzelona, 2005eko apirilak 20.
–Tokiko Sindikoen Jardunaldia. Manlleu (Bartzelona), 2005eko apirilak 21.
–Santa Coloma de Gramenet-eko Sindikoari eta haren Laguntzaileari harrera Vitoria-Gasteizen. 2005eko urriak 19 eta 20.
Sindikoen Jardunaldiak: Kordoba, azaroak 29, 30 eta 31.

2.2.5 HARREMANAK UDALAREKIN
Sindiko - Herritarren Defendatzaileak hiru motatako harremanak izaten ditu
Vitoria-Gasteizko Udalarekin eta dagokien udal Zerbitzu edo Sailekin:
BILKURETARA JOATEA
Vitoria-Gasteizko Sindiko - Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 1. artikuluan jasotakoari jarraiki, Sindikoa Udalak deitutako Bilkuretara joan da, edo bere taldeari
eginkizun hori eskuordetu dio, Udalbatzako Zinegotzi guztiek hartutako erabakiak
ezagutzeko.
-Aparteko bilkura. “Vitoria-Gasteizko Gutuna”ren onespena. 2005eko
apirilak 19.
-Aparteko bilkura. Vitoria-Gasteizko Hiriburutzaren Oroipena. 2005eko
maiatzak 23.
-Bilkura arrunta- Hiriaren Egoerari buruzko Eztabaida. 2005eko ekainak
30a – uztailak 1.
-Aparteko bilkura. Sindikoaren Memoriaren Aurkezpena 2004-05.
2005eko irailak 23.
-Bilkura arrunta- Herritarren Partaidetzarekin loturiko gaiak. 2005eko
abenduak 23.
BATZORDEETARA JOATEA
Sindikoa Vitoria-Gasteizko Udaleko Zinegotziek osaturiko Informazio
Batzordeetara joan da. Batzorde horietan Vitoria-Gasteizko herritarrei zuzenean eragiten
dieten gaiak eztabaidatzen dira. Gehienetan, gai jakin bat bideratzeko Zinegotziek esandakoaren eta eztabaidatutakoaren behatzaile hutsa izan da Sindikoa.
2005eko martxotik 2006ko otsailera bitartean (Memoria hau amaitu den egunera
arte), Sindikoa honako Informazio Batzorde hauetara joan da:
-

2005eko
2005eko
2005eko
2005eko

martxoak 2. Hirigintza Batzordea.
martxoak 14. Gizarte Zerbitzuen Batzordea.
apirilak 11. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Batzordea.
apirilak 19. Hirigintza Batzordea.
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- 2005eko apirilak 25. Herritarren Partaidetzako Batzordea.
-2005eko maiatzak 10. Hirigintza Batzordea.
- 2005eko maiatzak 24. Hirigintza Batzordea.
- 2005eko maiatzak 30. Gizarte Zerbitzuen Batzordea. Lehendakaritza.
-2005eko ekainak 13. Ingurumen Batzordea.
- 2005eko uztailak 4. Lehendakaritzaren Batzorde Berezia.
- 2005eko uztailak 5. Hirigintza Batzordea.
- 2005eko uztailak 19. Hirigintza Batzordea.
-2005eko irailak 5. Gizarte Zerbitzuen Batzordea.
- 2005eko irailak 19. Ingurumen eta Hezkuntza Batzordea.
-2005eko irailak 20. Hirigintza eta Herritarren Partaidetzako Batzordea.
-2005eko irailak 26. Gizarte Zerbitzuen eta Lehendakaritzaren Batzordea.
- 2005eko urriak 3. Prostituzioari buruzko mahaia.
- 2005eko urriak 17. Ingurumen Batzordea.
- 2005eko urriak 24. Gizarte Zerbitzuen Batzordea.
- 2005eko urriak 25. Hirigintza Batzordea.
- 2005eko azaroak 8. Lehendakaritzaren Aparteko Batzordea.
- 2005eko azaroak 11. Gizarte Zerbitzuen Aparteko Batzordea.
- 2005eko azaroak 22. Hirigintza Batzordea.
- 2005eko abenduak 20. Herritarren Partaidetzako Batzordea.
- 2006ko urtarrilak 9. Lehendakaritzaren Batzordea.
- 2006eko urtarrilak 10. Hirigintza Batzordea.
- 2006ko urtarrilak 23. Gizarte Zerbitzuen eta Lehendakaritzaren
Batzordea.
- 2006ko otsailak 7. Hirigintza Batzordea.
PARTAIDETZA ETA LURRALDE KONTSEILUETARA JOATEA.
Sindikoa Vitoria-Gasteizko Udalak deitu dituen honako Partaidetza Kontseilu
hauetara joan da:
-

2005eko martxoak 17. Berdintasun Kontseilua.
2005eko maiatzak 23. Judimendi Lurralde Kontseiluaren Aurkezpena.
2005eko maiatzak 24. CC Europa Lurralde Kontseiluaren Aurkezpena.
2005eko maiatzak 25. Iparralde Lurralde Kontseiluaren Aurkezpena.
2005eko maiatzak 26. Lakua Lurralde Kontseiluaren Aurkezpena.
2005eko maiatzak 31. Aldave Lurralde Kontseiluaren Aurkezpena.
2005eko ekainak 22. Berdintasun Kontseilua.
2005eko ekainak 23. Irisgarritasun Kontseilua.
2005eko abenduak 1. Irisgarritasun Kontseilua.
2005eko abenduak 20. Berdintasun Kontseilua.
2006ko otsailak 9. Prostituzioari buruzko Mahaia.

ZINEGOTZI, SAIL ETA ABARREKIN BILTZEA.
Sindikoa Udal Sail eta Zerbitzuetako arduradunekin bildu da, Sindikoaren
Bulegoak jasotako kexez hitz egiteko eta erabiltzailea Erakunde honen aurrean salaketa
jartzera eraman duen arrazoia zuzenean ezagutzeko.
Sindikoak hainbat bilera izan ditu pertsona hauekin:
-Alkatea
-Ogasun eta Teknologia Berrien Arloko Zinegotzia.
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-Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Arloko Zinegotzia.
-Udaltzaingoko Ingurumen Arloko Arduraduna.
-Bide Publikoen Zerbitzuko Burua.
-Udaltzaingo Zerbitzuko Burua.
-Ingurumen Zerbitzuko Burua.
-Eraikinen Araubide Juridikoko Zerbitzuko Burua.
-21 Zabalguneko Kudeatzailea.
-Nekazaritza Eremuaren eta Mendien Zerbitzuko Zuzendaria.
-Fiskalburua.
-Datuen Babeseko Arduraduna.
-Hilerrien Arduraduna.
-Suhiltzaile Zerbitzuko Burua.
-Hirugarren Adinekoen Zerbitzuko Burua.
-Eusko Jaurlaritzako Gizarteratzeko Zuzendaria.
-Mugikortasun eta Garraio Zerbitzuko Burua.
- Teknologia Berrien Saileko Arduraduna.

2.2.6

BISITAK ETA IKUSKAPENAK

Erabiltzaileek nahiz Administrazioak berak igortzen dizkiguten agiriak beren testuinguruan jartzeko eta informazio osatuagoa eskaintzeko, Sindiko - Herritarren
Defendatzaileak eta/edo bere taldeak honako ikuskapen hauek egin ditu:
-Foru kalera bisita eta ikuskapena ibien plakei argazkiak ateratzeko.
2005eko apirilak 19.
-Handizkako Merkatura bisita eta ikuskapena espedientearen jarraipena
egiteko, eta Lakuabizkarra ingurura autobus linearen kokalekua
zehazteko. 2005eko apirilak 27.
- Bilera Bizigarri Elkartearekin eta bisita Zaramagako Aparkaleku ingurura, aparkalekua etorkizunean non kokatuko den eztabaidatzeko. 2005eko
ekainak 3.
- Bisita Zapatari kalera eta ikuskapena tabernen egoera aztertzeko.
2005eko ekainak 16.
-Bisita Aiztogile kaleko etxebizitza batera argazkiak ateratzeko eta eraikina aztertzeko. 2005eko uztailak 18.
-Bisita Zumaia Plazara argazkiak atera eta bere egoera aztertzeko.
2005eko ekainak 18.
-Manuel Iradier kaleko arrapalen ikuskapena, txirrindularientzat arriskutsuak diren egiaztatzeko. 2005eko uztailak 18.
- Bisita Salvador Diaz del Diestro kalera, ezinduentzako igobidea egiteko
aukerak ikusteko. 2005eko uztailak 18.
- Bisita Olarizuko Parkera eta Forondako atearen ingurura, txakurrentzat
egokitutako tokietan informazio kartelak jarri dituzten in situ egiaztatzeko. 2005eko irailak 8.
- Bisita Astronomo eta Florida kaleen elkargunera, argazkiak ateratzeko
(lanak eta zikinkeria galtzadan). 2005eko irailak 8.
-BisitaTomas Zumarraga Dohatsuaren kalera, birziklatze-edukiontzien
arteko distantzia egiaztatzeko. 2005eko irailak 8.
-Bisita Aretxabaletako Aldapara, argazkiak ateratzeko eta hesia jartzeko
aukerak aztertzeko. 2005eko azaroak 4.
- Bisita Zorrostea parkera, goi tentsioko lineak aztertzeko. 2005eko
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azaroak 4.
- Bisita Lakuabizkarra ingurura, oinezkoentzako pasaguneen eta autobus
geltokien argazkiak ateratzeko. 2005eko azaroak 4.
- Paraguai kalearen ikuskapena, zikinkeriari buruzko kexak direla eta.
2005eko azaroak 4.
- Bisita Zarama kalera Santa Isabelen hilerriaren parean, argazkiak ateratzeko, gaizki jarritako baldosak direla eta. 2005eko azaroak 4.
- Bisita Betoño kalera , 23. zenbakiaren parean, bertako zuhaitzek jariatzen duten likidoa aztertzeko. 2005eko azaroak 4.
- Manuel Iradier kaleko 68. zenbakiko etxebizitza batera bisita eta
ikuskapena. 2005eko azaroak 24.

2.3 SINDIKO - HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN EBAZPENAK
SAILEN ARABERA (GOMENDIOA EMATEA, EZESTEA, EZ ONARTZEA,
BIDERATZEA, ORIENTABIDEA EMATEA ETA ABAR.)
2.3.1

INGURUMEN SAILA

2.3.1.1 OSASUNA ETA KONTSUMOA
a)

Bitarteko Jarduketa

• Usoak lonjako teilatuan (Erreg. zenb.: 503/05)
Erreklamazioa
Herritar batek Sindiko - Herritarren Defendatzailearen Bulegora jo du. Salatu
duenez, bere etxebizitzaren azpiko lonjako teilatuan (Paraguai kalean) usoak daude; zarata gogaikarria ateratzen dute eta gorozkiengatik oso usain txarrak jasan behar ditu.
Ingurua garbitzeko eta zuloak estaltzeko eskatu du, usoak barrura sartu eta habia
egin ez dezaten.
Azterketa
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketaren ondoren, Osasun eta Kontsumo
Zerbitzuari galdetu diogu ea usoen errolda eguneratuta duen, eta horrela bada, uso kopurua nola kontrolatzen duen eta haiek ez ugaritzeko zerbait egiten duen. Horrez gain,
toki jakin batean uso asko ez elkartzeko mekanismorik ezagutzen al duen galdetu diogu.
Udalak bidalitako informazioa erabiltzaileari helarazi diogu, bere interesekoa
izango delakoan:
“Jakinarazi nahi dizut ongi ezagutzen ditugula Paraguai kaleko aipatu lonjan
usoak direla eta dauden arazoak.
Kexak 010 zerbitzuaren bitartez heldu zitzaizkigun, eta haiek artatzeko izapideak
hasi genituen. Ondoren gertatutakoa azalduko dizut;
Azken 10 urteotan, Vitoria-Gasteizko Udalak enpresa baten zerbitzuak azpikontratatu ditu usoak kontrolatzeko. Enpresa horrek urtean bi edo hiru aldiz kanpainak egiten zituen, uso kopuru jakin bat harrapatu eta hiltzeko. Horri esker, urtearen amaieran
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arrazoizko oreka bat zegoen usoen eta pertsonen kopuruen artean. Oreka hori sail honetan jasotako kexen estatistikek berresten zuten.
Zoritxarrez, desadostasunak sortu ziren zeregin horiek egiten zituen enpresaren
eta gure Sailaren artean. Tirabira horien ondorioz, aurtengoa urte “hutsa” izan da usoen
harrapaketari dagokionez.
Hiriko usoek harrapakari naturalik ez dutenez, haien kopurua izugarri igo da, eta
horrekin batera herritarren kexak ere bai.
Sail hau usoak harrapatzeko makina baten erosketa kudeatzen ari da. Lan zaila
oso, patenteak, armak edukitzeko baimena eta beste gauza asko behar direlako. Oztopo
horien erruz, makina erabiltzen hasiko garen eguna atzeratzen ari da.

Pertsona bat aipatu makina behar bezala erabiltzeko trebatzen aritu da, eta
duela hilabete baino gehiagoz geroztik harrapaketa-kanpaina hasteko moduan gaude.
Hala ere, eguraldi txarragatik ezin izan diogu kanpainari ekin, elurra edo izotza dagoenean lanak arriskutsuak izan daitezkeelako.
Lonja horri dagokionez, beste arazo bati aurre egin behar zaio: lonja abandonatuta dago eta pribatua da. Gainera, bertako usoak harrapatzeko teilatura igo eta tranpa-kaiolak jarri behar dira, eta lehen esan bezala, teilatuak izoztuta edo elurtuta baldin
badaude oso arriskutsua izan daiteke langileentzat.
2004an zehar kexa ugari jaso ditugu lonja horrekin loturikoaz gain. Alabaina,
esan dizudanez, ziur nago harrapaketa kanpainari ekiten diogunean herritarren kexak
gutxitu egingo direla, aurreko urteetako maila “normal eta puntualetaraino” iritsi arte.”
Ebazpena
Gai horretan ESKU HARTU dugu.
Bitarteko Jarduketa
• Usoak Miguel de Cervantes Ikastetxean (Erreg. zenb.: 638/06)
Erreklamazioa
Miguel de Cervantes ikastetxeko guraso elkarteen ordezkariek usoen ugaritzearen ondorioz ikastetxean pilatu den zikinkeria salatu dute.
Azterketa
Vitoria-Gasteizko Udalak (Hezkuntza Sailak) gaiarekin loturiko hainbat txosten
bidali dizkigu, eta erabiltzaileei helarazi diegu haien edukia:
“Egoeraren jakitun gaude, eta arazoa konpontzeko ikastetxeko zuzendaritzarekin harremanetan egon gara denbora guztian.
Ikastetxea bisitatu genuen, behar diren neurriak ezartzeko modurik onena zehazteko.
Usoak harrapatzeko modurik eraginkorrena teilatuan tranpa kaiolak jartzea zela
erabaki zen.
Tranpa-kaiolak jartzeko eragozpen bat zegoen, ordea, teilaturako sarbideak oso
arriskutsuak baitziren Animalien Babeserako Zentroko (ABZ) langileentzat. Horregatik,
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ikastetxeari sarbide berriak eta seguruak prestatzeko eskatu genion. Hain zuzen ere,
duela astebete ikastetxetik deitu ziguten, teilatura igotzeko eskailera berria jarri
dutela esateko.
Teilaturako sarbide berria jarri zutela jakin bezain laster, ABZko langileak ikastetxera
joan ziren eta tranpa kaiolak jarri zituzten, bertan egoten diren usoak harrapatuz
haien kopurua pixkanaka murrizteko.
Une honetan Miguel de Cervantes Herri Ikastetxeko usoak hiltzeko kanpainak martxan
jarraitzen du.
Ohar orokorrak:
Usoak ez dira udalarenak. Uso taldeak hiri osoan zehar libreki ibiltzen dira, janaria eta
ura erraz lor ditzaketen tokien bila.

Usoek buruz ikasten dituzte toki horiek. Hau da, janaria dagoen edo egon ohi den toki
bat aurkitzen dutenean, toki hori beren eguneroko “itzulian” sartzen dute.
Hori ikusirik, garbi dago jarduketa ardatz nagusietako bat usoentzako janaririk ez
uztea dela. Beraz, ikastetxeko zuzendaritzari adierazi diogu jolastokia sakonki garbitzea komeni dela, batez ere jolas orduaren ondoren; izan ere, une horretan jolastokia
ikasleek jandako gauzen hondarrez betetzen da. Janari hondarrak kentzen ez badira,
usoek ikastetxera etortzen jarraituko dute”.
b)

Ezezpena

• Desadostasuna Kontsumoko Arbitraje Batzordearekin (Erreg. zenb.: 632/06)
ﬁ
Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digu ez datorrela bat bere atarian lanak egin zituen
enpresari dagokionez Kontsumoko Arbitraje Batzordeak emandako arbitrajeko laudoarekin.
Azterketa
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketan, jakinarazi diogu arazoa konpontzeko
modu bakarra laudoaren deuseztatzea eskatzea dela. Laudoa arbitrajekoa denez, ordea,
epaia irmoa da. Horrek esan nahi du aukera bakarra auzibidera jotzea dela. Beraz, guk
ezin dugu esku hartu gai horretan, eta ezta ere errekurtsoa jarri.

Ebazpena
Aurkeztutako erreklamazioa EZETSI dugu.

2.3.1.2 JARDUERAK ETA KONTROLA
a) Gomendioa
• Zaratak Maná Diskotekan (Erreg. zenb.: 526/05)
Erreklamazioa
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Herritar batek Bulego honetara jo du MANÁ DISKOTEKAri buruzko kexa bat
jartzeko. Salatu duenez, establezimendu horren gaueko jarduerak eragozpenak sortzen
dizkio, lokalak ez dituelako ordutegiak betetzen.
Hain zuzen ere, salatutako elementu objektiboetako bat DISKOTEKA gisa
sailkatuta dagoen lokal horren ordutegien araubidearen urratze sistematikoa da.
Azterketa
Kasuari abenduaren 16ko 296 / 1997 Dekretua aplikagarria zaio, EAEn ikuskizun
publikoen eta aisialdiko jardueren ordutegiak eta jarduera horiekin loturiko beste alderdi
batzuk arautzen baititu. Aipatu Dekretuak horrelako lokalentzat ezartzen duen oinarrizko ordutegia honako hau da: 4. TALDEA.

Ebazpena
MANÁ DISKOTEKAKO ordutegien araubidearen urratze sistematikoa herritarren
atsedenerako eskubideari etengabe eta larriki kalte egiten ari zaio. 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.
Adierazitako guztiagatik,
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2001eko irailaren 28ko Sindiko - Herritarren Defendatzailearen Araudian ezarritakoaren arabera, Udaltzaingoari GOMENDATZEN diogu hurrengo 3 asteetan MANÁ
DISKOTEKA ikuska eta zain dezala, ordutegien eta zarataren inguruko arauak betetzen
dituen egiaztatzeko.
Gomendioa bere osotasunean onartu da.
• Zaratak Charter Supermerkatuan (Erreg. zenb.: 525/05)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, Florida kaleko 54. zenbakian dagoen Consum
Supermerkatuko (Charter izandakoa) kamioien zamalanek zarata gogaikarria ateratzen
dute.
Jarduera horren lizentziak eta ordutegiak berrikusteko eskatu du.
Azterketa
Erabiltzailea supermerkatuaren gaineko solairuan bizi da, eta azaldu duenez,
kamioien zamalanen eta supermerkatu barruan salgaiak garraiatzen dituzten eskorga
mekanikoen zarata ia egunero entzuten du, eta gauez gainera: “goizeko ordubatetik
hirurak arte”.
Egoera horrek atsedenerako eskubidea kentzen dio.
Establezimendu horren jarduera lizentzia aztertu ondoren, lizentzia horretako 6.
atalak dioena nabarmendu behar dugu:
“—Behar diren neurri zuzentzaile eta insonorizazio neurri eraginkorren bidez, auzora
igorritako zaratek ez dituzte Industria eta Jardueren Instalazioari buruzko Udal
Ordenantzen 14. artikuluan ezarritako mugak gaindituko”.
—Lan ordutegia 08:00etatik 20:00etara izango da”
Adierazitako guztiagatik,
Ebazpena
Ingurumen Sailari GOMENDATZEN diogu bere garaian CONSUM
Supermerkatuari –CHARTER izandakoari- emandako jarduera lizentzian aurreikusitako
neurri zuzentzaileak berrikus ditzala, neurriok behar bezala ezarri direla egiaztatuz eta,
behar denean, Supermerkatuari beste neurri batzuk hartzeko eskatuz salatutako kalteak
eragozteko.
• Zaratak Gorbea Taberna Ardandegian (Erreg. zenb.: 543/05)
Erreklamazioa
Herritar batek gure Bulegora jo du GORBEA TABERNA ARDANDEGIAri
(Errementari kalea 26, etxabea) buruzko kexa bat aurkezteko.
Salatu duenez, establezimendu horren gaueko jarduerak eragotzi egiten dio,
lokalak ez dituelako ordutegiak betetzen eta ez daukalako ate bikoitzik barruko zarata gutxitzeko.
Hain zuzen ere, salatutako elementu objektiboetako bat III. taldearen barruan
sailkatuta dagoen lokal horren ordutegien araubidearen urratze sistematikoa da.
Erreklamazioa
Kasuari abenduaren 16ko 296 / 1997 Dekretua aplikagarria zaio, EAEn ikuskizun
publikoen eta aisialdiko jardueren ordutegiak eta jarduera horiekin loturiko beste alderdi
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batzuk arautzen baititu. Aipatu Dekretuak horrelako lokalentzat ezartzen duen oinarrizko ordutegia honako hau da:
3. TALDEA

Ebazpena
GORBEA TABERNA ARDANDEGIKO ordutegien araubidearen urratze sistematikoa
herritarren atsedenerako eskubideari etengabe eta larriki kalte egiten ari zaio.
Norberaren egoitzako atsedenaldirako eta lasaitasunerako eskubidea konstituzioan jasota dago; egoitzaren bortxaketa eta osasunari kalte egitea dakar, eta badago Administrazioak pasibotasun eta arduragabekeriagatik erantzule egiten dituen
jurisprudentzia administratiborik; eskubide horiek babesten dituzten erabaki zibil eta
penalak ere badaude.
Adierazitako guztiagatik,
2001eko irailaren 28ko Sindiko - Herritarren Defendatzailearen Araudian ezarritakoaren arabera, Udaltzaingoari GOMENDATZEN diogu hurrengo 3 asteetan zehar GORBEA TABERNA ARDANDEGIA ikuska eta zain dezala, 297 / 1997 Dekretuan ezarritako
ixteko ordutegiak betetzen dituen egiaztatzeko eta nahitaezko ate bikoitza duen
ikusteko, eta behar denean, antzemandako urratzeak sala ditzala.
Gomendioa bere osotasunean onartu da.
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• Telefono linea eten duen Udal Obra (Erreg. zenb.: 390/04)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, bere etxean (Santa Ana kantoian) ez dago telefono
linearik kale horretan Hondakin Bilketa Pneumatikoa ezartzeko obra egin zutenetik.
Azterketa
Sindikoak 2003ko martxoan lan horiek egin zituen enpresari buruzko informazioa
eskatu dio Ingurumen Sailari. Aipatu enpresa gertatutakoaren erantzule baldin bada
erabiltzailearen egoerari irtenbide bat eman diezaiotela ere eskatu du.

Ingurumen Sailak azaldu duenez, obra horren jakitun da, baina ez daki kanalizazioa egin zuen enpresa Udalak azpikontratatu zuen edo Udala enpresari jarduera
lizentzia ematera mugatu zen.
Beraz, Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegiari alderdi hori argitzeko eskatu
diogu. Eragintegiak erantzun digu ez duela ezagutzen gai horren izapidetzearen egoera;
izan ere, Udaleko Bide Publikoen Zerbitzuak aipatu obra ABEE baten bidez egin zuen, eta
“Ingurumen Sailari eta obrak kudeatzeaz eta ikuskatzeaz arduratzen zen Zerbitzuari horren berri eman zitzaien bere garaian”.
Sailak eta Zerbitzuak gaiari buruzko erantzukizuna elkarri leporatzen ibili dira,
eta ez dugu erantzun garbirik jaso.
Ebazpena
Erabiltzaileari zitazioa bidaltzeko zain geratu gara, bildutako informazio guztia
hari emateko eta gaia aztertzeko.
Aurreko memoriaren amaieran, espedientea irekita geratu da eta itxi egin dugu
iraungi egin delako.
• Zaratak eta beste eragozpen batzuk Budha Diskotekan (Erreg. zenb.: 557 eta 558/05)
Erreklamazioa
Herritar batzuek Budha Diskotekaren gaueko jarduerak sortzen dizkien
eragozpenak salatu dituzte. Adierazi dutenez, diskotekak ez ditu ixteko ordutegiak betetzen eta horrek kalteak eragiten dizkie.
Azterketa
Ingurumen Saileko arduradunekin izandako elkarrizketaren ondoren, erabiltzaileei honako informazio hau eman zaie:
“Sail honek dakienez, establezimenduko musika instalazioaren intsonorizazioa
baimendutako mailara iristen da, baina ez du muga hori gainditzen. Are gehiago,
lokalaren jabeak berak proposatuta mugatzaile akustiko bat ezarri dute diskotekan.
Dagokion Saileko teknikariak hainbat aldiz joan dira Diskoteka aztertzera.
Beraiek ondorioztatu dutenez, lokalaren baldintza akustikoak eta ixteko ordutegia
Araudian jasotako gehieneko mailetara hurbiltzen dira, baina ez dituzte gainditzen.
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Horrek esan nahi du Administrazioaren jarduera arautua dela, eta zuzenbidearen arabera
jokatzen ari dela, salatzeko eskumenak erabiltzerakoan arrazionaltasun- eta proportzionaltasun-irizpideak aplikatuz.”
Hala ere, komenigarria iruditzen zaigu gai horren etengabeko jarraipena egitea,
Diskotekaren ondorioz herritarrak jasaten ari diren eragozpenak kontuan izanik.
Horregatik Gomendio hau egin dugu:
KASUAREN AURKEZPENA
Herritar batzuek gure Bulegora jo dute Budha Diskotekari buruzko kexa bat
aurkezteko. Salatu dutenez, establezimendu horren gaueko jarduerak eragozpenak
sortzen dizkie, lokalak ez dituelako ixteko ordutegiak betetzen eta horrek ondorio kaltegarriak dakartzalako (espaloien gainean aparkatutako ibilgailuak, oihuak, gehiegizko
zikinkeria etab.).
Hain zuzen ere, salatutako elementu objektiboetako bat TABERNA-JATETXEDISKOTEKA gisa sailkatuta dagoen lokal horren ordutegien araubidearen urratze sistematikoa da.
AZTERKETA
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III. GOMENDIOA
Budha Diskotekako ordutegien araubidearen urratze sistematikoa herritarren
atsedenerako eskubideari etengabe eta larriki kalte egiten ari zaio. 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.
Adierazitako guztiagatik,
2001eko irailaren 28ko Sindiko - Herritarren Defendatzailearen Araudian ezarritakoaren arabera, Udaltzaingoari GOMENDATZEN diogu hurrengo 3 asteetan BUDHA
DISKOTEKA ikuska eta zain dezala, 297 / 1997 Dekretuan ezarritako ixteko ordutegiak
betetzen dituen egiaztatzeko eta, eta behar denean, antzemandako urratzeak sala ditzala.
Ebazpena
EZESTEA ETA GOMENDIOA
• Lakuabizkarrako Goi Tentsioko Dorreak (Erreg. zenb.: 432/04, 433/04)
Erreklamazioa
Herritar batzuek Lakuabizkarrako goi tentsioko dorreen arazoa konpontzeko
eskatu dute.
Azterketa
Herritarrek salatu dutenez, beren auzoan dauden goi tentsioko dorreek anomaliak
eragiten dituzte. Arazoa Ingurumen Saileko Zuzendariari jakinarazi diogu.
Ingurumen Sailekoek azaldu digute neurketak ari direla egiten gai horren inguruan egon
daitezkeen irregulartasunak aztertzeko. Emaitzak desberdinak izan daitezke neurketak
egiten diren unean dagoen eguraldia eta/edo kutsaduraren arabera; beraz, ondorioak
fidagarriak izateko dorreen aldizkako jarraipena eta kontrola egin beharko da.
Erantsi dutenez, orain arte egindako neurketen emaitzak ez dira iristen kutsadura gisa
ezarritako baremora.
Ebazpena
Aurreko memoriaren amaieran espedienteak irekita geratu dira, txosten hori
jasotzeko zain gaudelako.
Memoria honetan dokumentazioa jaso ondoren, arazoari buruzko gomendio
hau eman dugu:
1.- Kasuaren aurkezpena.Gorbea kaleko 36. zenbakian bizi den herritar batek Bulego honetan salatu
duenez, goizeko SEIAK aldera bere etxetik GERTU gaikako hondakinen bilketa egiten dute
(kartoia, beira etab.); denbora gutxi iraun arren, maniobra horiek ZARATA handia ateratzen dute, eta egunero eta modu erregularrean gertatzen direnez loa asaldatu egiten
diote.
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Eskatu du jarduera hori gutxienez ordu bat atzeratzea, edo bilketaren ibilbidea
aldatzea zarata beti berak jasan behar ez izateko.
2.- Kasuaren azterketa
Gaikako hondakin bilketa zerbitzu publikoa da, nahiz eta kontratuen bidez egiten den. Zerbitzu publikoa den aldetik, hiriko kalitate akustikoari buruzko estandar berriak bete behar ditu; horrez gain, ahal denean, bere jardueren ordutegiak aldatu behar ditu
sortutako zaratek herritarren gaueko atsedenerako eskubidea errespetatzen ez badute
edo eskubide horri kalte egiten badiote.
Egun indarrean dagoen Udal Ordenantzaren 33. Artikuluak, gaueko zarata
eta lanei buruzkoak, honela dio:
1. Bide publikoan nahiz eraikinetan egindako lanak ezingo dira 22ak eta 8ak
bitartean burutu baldin eta horiek sortutako zaratek II. Tituluan ezarritako maila
orokorrak gainditzen badituzte. Igande edo jaiegunetan, aipatu lanak 10ak eta
20ak bitartean bakarrik egin ahal izango dira.
2. Debeku horretatik salbuetsita daude presako lanak, premia edo arriskuagatik
egiten direnak edo beren izaeragatik egunez burutu ezin direnak. Gaueko lanek
Udalaren berariazko baimena eduki beharko dute, eta Udalak zehaztuko ditu lanen
zarata mailen mugak, kasu bakoitzaren baldintzen arabera.
Zarata-mailen mugak honako hauek dira:
Barneko Zarata Mailaren Mugak BZM (1) II. TAULA Egunez Gauez
Egoitza 37 dB-A (2) 27 dB-A (2)
Hirugarren sektorea 40 dB-A 35 dB-A
Ekipamendua 45 dB-A 40 dB-A
Ekoizpena 55 dB-A 55 dB-A
(1) Balio hauek Zarata Iraunkorrari dagozkio. Bat-bateko Zarata zehazteko 3 dB-A
erantsiko dira.
(2) Behar denean, balio hauek Tonu Entzungarrien zuzenketaren bidez ponderatuko dira (IV. Eranskina)
Kanpoko Zarata Mailaren Mugak KZM (1) II. TAULA Egunez Gauez
Sentikortasun Baxuko Eremua 70 dB-A 70 dB-A
Sentikortasun Ertaineko Eremua 55 dB-A (2) (3) 45 dB-A (2) (3)
Sentikortasun Altuko Eremua 50 dB-A (2) (3) 40 dB-A (2) (3)
(1) Balio hauek Zarata Iraunkorrari dagozkio. Bat-bateko Zarata zehazteko 3 dB-A
erantsiko dira.
(2) Balio hauei 5 dB-A erantsi ahal izango zaizkie zaraten foku igorlea ukitutako
erabilerak baino lehenago jarritako Ekoizpen Erabilera denean.
(3) Behar denean, balio hauek Tonu Entzungarrien zuzenketaren bidez ponderatuko dira (IV. Eranskina)
Debekuaren salbuespenak behar bezala arrazoitu beharko dira.
Badakigu hiri hondakinen bilketak sortutako zarata mailen neurketak arazo teknikoak
dakartzala; egia da, ordea, jarduera horiek zarata handia ateratzen dutela eta herritarrak
gogaitu egiten dituztela.
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Nolanahi ere, Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko
Vitoria-Gasteizko Udal Ordenantzak, CESPA enpresak nahitaez bete beharrekoak,
honela dio 85.5 artikuluan:
85.5 art.: “Sortutako zaratengatik herritarrak gogaitzen dituzten hondakinen bilketak,
beira edukiontziena kasu, ahal izanez gero 8:00etatik aurrera egingo dira.”
Adierazitako guztiagatik,
3.- Ondorioa
Ingurumen Sailari GOMENDATZEN diogu hondakin bilketaren ordutegia ordu bat
edo bi atzeratzeko aukera azter dezala, aipatu jarduerak herritarrengan eta giro
akustikoan eragindako kaltea murrizteko.
Gure iritziz, hondakinak biltzeko DESPANORSAren plantako ordutegiak guztiz
bateragarriak dira aldaketa horrekin, plantaren ordutegi zabal eta malgua kontuan izanik.
Antzerako gomendio bati erantzunez, Ingurumen Sailak 2004ko martxoaren
10ean bidali zigun agirian, Saileko Zuzendariak zera erabaki zuen: “… Sindikoak
egindako gomendioa onartzea eta hiri hondakinen bilketaren ordutegia atzeratzea; horregatik, martxoan ibilgailu berri bat erantsiko diogu egungo flotari,
ibilbide eta ordutegi guztiak aztertuko dituena, zerbitzuaren hasiera ordu bat
atzeratu eta hiriko eremu horretan eragindako kaltea gutxitzeko”.
• Hiri hondakinen gaikako bilketak sortutako zaratak (Erreg. zenb.: 612/05)
1. GOMENDIOA:

Erreklamazioa
Gorbea kaleko 36. zenbakian bizi den herritar batek Bulego honetan salatu
duenez, goizeko SEIAK aldera bere etxetik GERTU gaikako hondakinen bilketa egiten dute
(kartoia, beira etab.); denbora gutxi iraun arren, maniobra horiek ZARATA handia ateratzen dute, eta egunero eta modu erregularrean gertatzen direnez loa asaldatu egiten
diote.
Eskatu du jarduera hori gutxienez ordu bat atzeratzea, edo bilketaren ibilbidea
aldatzea zarata beti berak jasan behar ez izateko.
Azterketa
Gaikako hondakin bilketa zerbitzu publikoa da, nahiz eta kontratuen bidez egiten den. Zerbitzu publikoa den aldetik, hiriko kalitate akustikoari buruzko estandar berriak bete behar ditu; horrez gain, ahal denean, bere jardueren ordutegiak aldatu behar ditu
sortutako zaratek auzotarren gaueko atsedenerako eskubidea errespetatzen ez badute
edo eskubide horri kalte egiten badiote.

64

2004-2005eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

Egun indarrean dagoen Udal Ordenantzaren 33. Artikuluak, gaueko zarata
eta lanei buruzkoak, honela dio:
1. Bide publikoan nahiz eraikinetan egindako lanak ezingo dira 22ak eta 8ak
bitartean burutu baldin eta horiek sortutako zaratek II. Tituluan oro har ezarritako
mailak gainditzen badituzte. Igande edo jaiegunetan, aipatu lanak 10ak eta 20ak
bitartean bakarrik egin ahal izango dira.
2. Presako lanak, premia edo arriskuagatik egiten direnak edo beren izaeragatik
egunez burutu ezin direnak debeku horretatik salbuetsita daude.Gaueko lanek
Udalaren berariazko baimena eduki beharko dute, eta Udalak zehaztuko ditu lanen
zarata mailen mugak, kasu bakoitzaren baldintzen arabera.
Zarata mailen mugak honako hauek dira:
Barneko Zarata Mailaren Mugak BZM (1) II. TAULA Egunez Gauez
Egoitza 37 dB-A (2) 27 dB-A (2)
Hirugarren sektorea 40 dB-A 35 dB-A
Ekipamendua 45 dB-A 40 dB-A
Ekoizpena 55 dB-A 55 dB-A
(1) Balio hauek Zarata Iraunkorrari dagozkio. Bat-bateko Zarata zehazteko 3 dB-A
erantsiko dira.
2) Behar denean, balio hauek Tonu Entzungarrien zuzenketaren bidez ponderatuko dira (IV. Eranskina)
Kanpoko Zarata Mailaren Mugak KZM (1) II. TAULA Egunez Gauez
Sentikortasun Baxuko Eremua 70 dB-A 70 dB-A
Sentikortasun Ertaineko Eremua 55 dB-A (2) (3) 45 dB-A (2) (3)
Sentikortasun Altuko Eremua 50 dB-A (2) (3) 40 dB-A (2) (3)
(1) Balio hauek Zarata Iraunkorrari dagozkio. Bat-bateko Zarata zehazteko 3 dB-A
erantsiko dira.
(2) Balio hauei 5 dB-A erantsi ahal izango zaizkie zaraten foku igorlea ukitutako
erabilerak baino lehenago jarritako Ekoizpen Erabilera denean.
(3) Behar denean, balio hauek Tonu Entzungarrien zuzenketaren bidez ponderatuko dira (IV. Eranskina)
Debekuaren salbuespenak behar bezala arrazoitu beharko dira.
Badakigu hiri hondakinen bilketak sortutako zarata mailen neurketak arazo teknikoak
dakartzala; egia da, ordea, jarduera horiek zarata handia ateratzen dutela eta auzotarrak
gogaitu egiten dituztela.
Nolanahi ere, Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari
buruzko Vitoria-Gasteizko Udal Ordenantzak, CESPA enpresak nahitaez bete beharrekoak, honela dio 85.5 artikuluan:
85.5 art.: “Sortutako zaratengatik herritarrak gogaitzen dituzten hondakinen
bilketak, beira edukiontziena kasu, ahal izanez gero 8:00etatik aurrera egingo dira.”
Adierazitako guztiagatik,
65

2005-2006eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

Ebazpena
Ingurumen Sailari GOMENDATZEN diogu Kontratistek bilketa ordutegia betetzen duten edo ez egiazta dezala, eta bilketaren ordutegia ordu bat edo bi atzeratzeko
aukera azter dezala, aipatu jarduerak herritarrengan eta giro akustikoan eragindako
kaltea murrizteko.
Gure iritziz, hondakinak biltzeko DESPANORSAren plantako ordutegiak guztiz
bateragarriak dira aldaketa horrekin, plantaren ordutegi zabal eta malgua kontuan
izanik.
Antzerako gomendio bati erantzunez, Ingurumen Sailak 2004ko martxoaren
10ean bidali zigun agirian, Saileko Zuzendariak zera erabaki zuen: “… Sindikoak egindako
gomendioa onartzea eta hiri hondakinen bilketaren ordutegia atzeratzea; horregatik,
martxoan ibilgailu berri bat erantsiko diogu egungo flotari, ibilbide eta ordutegi guztiak
aztertuko dituena, zerbitzuaren hasiera ordu bat atzeratu eta hiriko eremu horretan
eragindako kaltea gutxitzeko”.
Aldez aurretik, Sailak gure gomendioak onartu izana eta herritarren zerbitzura
dagoen kalitateko Zerbitzu Publiko batekiko erakutsi duen konpromisoa eskertu nahi
genuke.

2. GOMENDIOA:

Erreklamazioa
Hainbat kexa jaso ditugu hiri hondakinen gaikako bilketaren maniobrak gaueko
ordutegian, goizeko SEIAK aldera, egiten direla salatuz.
Denbora gutxi iraun arren, maniobra horiek zarata handia ateratzen dute, eta
egunero eta modu erregularrean gertatzen direnez, hiriko zenbait auzotako bizilagunei
loa eragozten diete.
Azterketa
Egun indarrean dagoen Udal Ordenantzaren 33. Artikuluak, gaueko zarata
eta lanei buruzkoak, honela dio:
1. Bide publikoan nahiz eraikinetan egindako lanak ezingo dira 22ak eta 8ak
bitartean burutu baldin eta horiek sortutako zaratek II. Tituluan ezarritako maila
orokorrak gainditzen badituzte. Igande edo jaiegunetan, aipatu lanak 10ak eta
20ak bitartean bakarrik egin ahal izango dira.
2. Debeku horretatik salbuetsita daude presako lanak, premia edo arriskuagatik
egiten direnak edo beren izaeragatik egunez burutu ezin direnak. Gaueko lanek
Udalaren berariazko baimena izan beharko dute, eta Udalak zehaztuko ditu lanen
zarata-mailen mugak, kasu bakoitzaren baldintzen arabera.
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Vitoria-Gasteizko Udal Ordenantzak, CESPA enpresak nahitaez bete beharrekoak, honela dio 85.5 artikuluan:
85.5 art.: “Sortutako zaratengatik herritarrak gogaitzen dituzten
hondakinen bilketak, beira edukiontziena kasu, ahal izanez gero
8:00etatik aurrera egingo dira.”
Kontratatutako enpresak nahitaez bete beharreko Araudi Orokorra da hau; izan
ere, gaikako hondakin bilketa zerbitzu publikoa da, nahiz eta kontratuen bidez egiten
den. Zerbitzu publikoa den aldetik, Udal Ordenantzak ere bete behar ditu.
Gure iritziz, jarduera horrek, kutsadura akustikoa eragiten duenez, ez du herritarren gaueko atsedenerako eskubidea errespetatzen. Beraz, zerbitzuaren esleipendunaren kontratuko baldintzetan, Ordenantzako artikuluetan ezarritakoa (bilketa
ordutegiari dagokionez) betetzeko beharraren OROIGARRIA sartu beharko litzateke
berariaz. GAINERA, adierazi beharko litzateke artikulu horiek urratzeak kontratua ez
betetzea ekarriko lukeela, izenpetutako baldintzetan aurreikusitako zehapenak jasotzeaz
gain.
Adierazitako guztiagatik,

Ebazpena
Ingurumen Sailari GOMENDATZEN diogu GARBIKETARI ETA HONDAKINEN BILKETA ETA GARRAIOARI BURUZKO VITORIA-GASTEIZKO UDAL ORDENANTZAren 85.5 artikuluan hondakinen bilketa ordutegiari dagokionez ezarritakoa berariaz sar dezala
OROIGARRI gisa esleipendunaren kontratuko baldintzetan.
Hori guztia Sindiko - Herritarren Defendatzailearen Araudiaren arabera eta
bertan aurreikusitako ondorioetarako.
b) Bitarteko Jarduketa
• Ikuskapena eta zaintza ordutegiak ez betetzeagatik (Erreg. zenb.: 335-04)
Erreklamazioa
Herritar batek azaldu duenez, Lakuabizkarra eta Ali-Gobeoren arteko berdegunea bidegorri batek eta oinezkoentzako bide batek zeharkatzen dute. Jende asko joaten da bertara paseatzera eta bankuetan eserita eguzkia hartzera.
Inguru horretan, ordea, badago arazo larri bat. Bidearen gainetik, bere luzera
osoan, goi tentsioko linea elektriko bat doa. Horren ondorioz eremu elektromagnetiko
indartsu bat sortzen da. Hainbat artikuluk azpimarratu dutenez, horrelako eremuak oso
kaltegarriak dira osasunarentzat.
Herritarrak goi tentsioko linea hori lehenbailehen lurperatzeko eskatu du.
Azterketa
Ingurumen Sailari gaiari buruzko informazioa eskatu diogu.
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Ebazpena
Memoria honen amaieran txosten hori jasotzeko zain gaude.
• Ikuskapena eta zaintza ordutegiak ez betetzeagatik (Erreg. zenb.: 335-03)
Erreklamazioa
Díaz de Olano Margolariaren kaleko bizilagun batek salatu duenez, bere etxe
azpiko Pub-ak mahaiei buruzko ordutegia urratzen du –00:00ak baino beranduago ixten
du, eta 3 mahairentzako baimena izan arren 4 ditu jarrita-. Ez du betetzen ixteko ordutegia, eta sortutako zaratek herritarrak gogaitzen dituzte. Auzotarrek hainbat aldiz neurtu
dituzte zaratak, eta neurketa guztietan baimendutako mailak gainditu dira.
Herritarrak lokala ikuskatzeko eskatu du, isolamendu akustikoari buruzko baldintzak betetzen dituen edo ez egiaztatzeko, eta behar diren neurriak hartzeko. Horrez
gain, Udalak emandako ebazpenak betearazteko eskatu du.
Azterketa
Erabiltzaileak Sindiko - Herritarren Defendatzailearen bulegora jo du. Kexa jarri
eta izenpetzearekin batera, hainbat agiri aurkeztu ditu. Agiri horiek erakusten dutenez,
herritarrek behin eta berriro salatu dute lokala. Ildo beretik, Vitoria-Gasteizko Udalak zenbait ebazpen emanak ditu, eta horien arabera, hilabeteko epean, 2001eko urriaren 22tik
aurrera zenbatuta, lokalaren arduradunak neurri zuzentzaileak ezarri behar ditu, billarreko makilek eta altzarien mugimenduak sortutako zaratak gutxitzeko, Zaratei buruzko
Ordenantzan ezarritakoari jarraiki.
Bestalde, herritarrak hainbat salaketa jarri ditu Udaltzaingoarenean, lokalak
ixteko ordutegia sistematikoki urratzen duelako. Hori dela eta, Gomendio bat egin dugu
lokalak araudian ezarritakoa betetzen duen edo ez egiaztatzeko.
Ebazpena
Udalari GOMENDIO bat egin diogu hurrengo 3 asteetan lokala ikuska dezan,
ixteko ordutegiak betetzen dituen egiaztatzeko.
Udaltzaingoak bere osotasunean ONARTU du Gomendioa.
Memoria honetan, erabiltzaileak beste kexa bat aurkeztu du berau sorrarazi zuten gertaerak errepikatu egin direlako.
Ebazpena
Aurreko memoriaren amaieran, eskatutako txostena jasotzeko zain geratu gara.
Txostena jaso ondoren erabiltzaileari helarazi diogu, bere interesekoa
izango delakoan:
““Díaz de Olano Margolariaren kaleko 24. zenbakiko etxabean kokaturiko PUB ARISTA
establezimenduari buruzko informazioa jasotzeko idatziz egindako eskariari dagokionez,
Sail honek jakinarazten dizu otsailaren 24an jardueraren titularrari errekeritu egin zaiola
billarra establezimendutik ken dezan (aipatu dekretuaren kopia eransten dugu).”
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Bestalde, herritarrari jakinarazi diogu 2004ko otsailaren 14 eta 15ean Arista
Pubaren kontra ustez jarritako salaketei buruzko txostena jasotzeko zain jarraitzen dugula, eta jakinaren gainean jarriko dugula.
BITARTEKO JARDUKETA egin dugu.
• Zaratak jarduera lizentziarik gabeko lonjan (Erreg. zenb.: 489/05)
Erreklamazioa
Herritar batek bizigarritasun lizentziarik gabeko biltegi zahar batetik datozen
zaratak salatu ditu.
Azterketa
Egoera aztertzen ari gara.
Ebazpena
Aurreko memoriaren amaieran, espedientea irekita geratu zen. Memoria honetan Ingurumen Saileko txostena jaso dugu, Vitoria-Gasteizko Palentzia kalean ustez gazte
batzuei alokatutako lonja batek sortutako zaraten ingurukoa.
Vitoria-Gasteizko Udalak bidalitako informazioa erabiltzaileari helarazi diogu, bere
interesekoa izango delakoan:
Palentzia kaleko xx. zenbakian dagoen gazteen lonjari buruzko informazio eskaerari
dagokionez, jakinarazten dizugu 2005eko urtarrilaren 24an aipatu jarduera ixteko
espedientea ireki zela, lonjak ez daukalako udal lizentziarik, eta 15 eguneko epea jarri
zela alegazioak aurkezteko.
Epe hori behin amaituta, 2005eko otsailaren 22an gazteen txokoaren itxiera agindu
zen, eta 2005eko apirilaren 7an Udaltzaingoak lokala zigilatu zuen.
Data horren ondoren, guk dakigunez ez da egon herritarren kexek eragindako
udaltzaingoaren esku hartzerik zaratak edo aipatu jardueraren garapena dela eta.”.
Sindikoaren Bulegoak egindako izapideen ondoren, eta herritarrak erakutsitako
interesa kontuan hartuz, kasu honetan esan behar da administrazioaren jarduna indarreko legeriaren araberakoa izan dela. Horregatik guztiagatik, eta Erakunde honetan jarritako konfiantza eskertuz, Sindiko - Herritarren Defendatzaileak erabiltzaileari jakinarazi
dio bere jarduketa amaitutzat ematen duela gai honi dagokionez; nolanahi ere, aurrerago behar izanez gero izapide gehiago ere egingo ditu.
• Zaratak Óscar Tabernan (Erreg. zenb.: 522/05)
Erreklamazioa
Herritar batek Oscar tabernak eta lizentziarik gabeko beste jarduera batzuek sortutako zaratak salatu ditu. Lokala ez omen dago jarduera horretarako behar bezala
prestatuta.
Zarata horiek gelditzeko eskatu du.
Azterketa
Ingurumen Sailari txostena eskatu diogu. Emandako informazioa erabiltzaileari helarazi
diogu, bere interesekoa izango delakoan:
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“2005eko urtarrilaren 24an, XXXXXXXXXX jaunari errekeritu egin zitzaion
lokalean dagoen musika ekipoa ken zezan, 1987ko urtarrilaren 14an emandako
lizentziaren baldintzetan ez baitzen horrelakorik jasotzen.
2005eko martxoaren 15ean, establezimendua ikuskatu ondoren, udaleko
teknikariek jakinarazi zuten musika ekipo bat zegoela bertan, eta martxan gainera.
Horren ondorioz, OSCAR TABERNAko musika ekipoa zigilatzeko espedientea ireki dugu.
Ez dakigu jardueraren titularrak jakinarazpena jaso duen.”
Espedienteak aurrera jarraitu du. Aurreikusitako epeetan ebazten ez bada, behin
betiko ebazpena emango da. Erabiltzaileari jakinaren gainean jarriko dugula esan diogu.
Ebazpena
Gaian ESKU HARTU dugu.
• Etxe ondoko inhibitzaileek sortutako ondoezak (Erreg. zenb.: 449/04)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, bere etxean ondoez fisiologikoak jasaten ditu.
Etxetik gertu dagoen telefono antena indartsuren batek edo maiztasun inhibitzaileek
eraginak direlako susmoa du.
Azterketa
Ingurumen Sailari adierazitako eremuan dauden mota horretako tresnei buruzko
informazioa eskatu diogu.
Ebazpena
Eskatutako txostena jasotzeko zain geratu gara. Beraz, aurreko Memoriaren
amaieran espedientea irekita geratu da.

Txostena jaso ondoren, erabiltzaileari helarazi diogu:
“2005eko apirilaren 18an eta maiatzaren 9an, xxxxxxxx jaunak HONDARRIBI kalean
dagoen bere etxeko erradiazio elektromagnetikoen maila neur zezaten eskatu zuen.
2005eko maiatzaren 11n, Udaleko Ingurumen Teknikariak honako hau jakinarazi zuen:
“Aipatu eskaria itxarote-zerrendan sartu dugu, lau neurketa behar baitira gutxienez lan hori burutzen duten langileen eta ekipamendu
teknikoaren joan etorriak errentagarri egiteko. Izan ere, beren ezaugarri
bereziak direla eta, neurketak ezin dituzte Ingurumeneko ikuskatzaileek
egin.
Apirilaren 15ean, xxxxxxxxxxx jaunari oharra bidali zitzaion neurketetarako jarritako egunean (apirilak 21 10:30etan) etxean egon zedin.
Xxxxxxxxxxx jaunari, ordea, neurketaren ordua ez zitzaion egokia iruditu
eta ezezko borobila eman zuen. Bere iritziz, gaueko 8ak edo 9ak aldera
egin beharko litzateke neurketa, ordu horretan uhin elektromagnetikoak
indartsuagoak omen direlako bere etxean.
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Nolanahi ere, egun horretan ez geneukan beste tarterik, eta gure iritziz
orduak garrantzirik ez duenez, neurketa bide publikoan egin genuen (etxe
barruan egin beharrean). Neurketa horren emaitzek hala gomendatuz
gero, beste bat egingo genuen xxxxxxxxxxx jaunak eskatutako orduan.
Lortutako emaitzak ikusirik, ez dago beste neurketa bat egiteko arrazoirik. Beraz, interesdunari neurketak egiteko kontratatutako laborategiaren txostena helaraziko zaio.
Interesdunaren etxetik hurbilen dauden telefono-antenen kokapenari
dagokionez, esan behar da antenarik hurbilena Wellingtongo Dukearen
kaleko 6. zenbakian dagoela (400 m. baino gehiagora), eta bestea
Antonio Machado kaleko 12. zenbakian (500 m. baino gehiagora). Gure
ustez, ezinezkoa da instalazio horiek erabiltzailearen etxean inolako
eraginik izatea.
Udalak neurketaren emaitzen txostena erabiltzaileari helaraziko ziolakoan
gaude; horrela ez bada, txostenaren kopia bidal diezaiokegu.
c) Orientabidea
• Auzotarren Zaratak (Erreg. zenb.: 510/05)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, bere aldamenekoak mehatxu egiten dio etengabe,
Gaztelako atea kalean duen etxeko maizterrek zarata handia egiten omen dutelako.
Herritar horrek erabat ukatu ditu salaketa horiek, eta Udaltzaingoak egindako neurketen
emaitzak (negatiboak) eman diezaiotela eskatu du.
Azterketa
Herritarrarekin izandako elkarrizketaren ondoren, lehenago bere aldamenekoa
bulego honetara etorri zela konturatu gara. Beraz, eskatzen digun informazioa badaukagu dagoeneko, eta herritarrari helarazi diogu.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
• Zaratak Ordenagailu Dendan (Erreg. zenb.: 520/05)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, Jesusen Zerbitzarien kalean dagoen bere etxe
azpiko establezimenduak, Sareko Jolasak eta Internet eskaintzen dituenak, zarata handia
ateratzen du.
Azterketa
Ingurumen Saileko txostenak establezimenduan egindako azken ikuskapenaren
berri ematen du:
“2005eko martxoaren 8an, Udaleko Teknikariak jarduera hori ikuskatzera joan
ziren, eta salatzaileari jakinarazi zioten gaueko zaraten arazoa konpontzeko Udaltzainei
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deitu behar ziela, jarduera horren funtzionamenduaren baldintzak ez betetzeagatik
salaketa orria egin zezaten.”
Jasotako informaziotik ondoriozta daitekeenez, bere garaian jarri ziren salaketek
preskribatu egin dute Administrazioak ez duelako esku hartu. Beraz, jarduketa
berriak egin beharko dira, eta zoritxarrez salaketa berriak jarri ere bai, neurketa eta
ikuskapen gehiago egin ahal izateko. Neurketa eta ikuskapen horien bidez Jarduera
Lizentziaren baldintzak bete ez direla egiaztatzen bada, neurri zuzentzaile berriak
ezartzeko eskatu ahalko da, eta behar denean, baita lizentzia deuseztatu ere.
Gure iritziz, kasu honetan Udal Administrazioak EZ du behar den arduraz jokatu.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
• Legez kanpoko esekitokia (Erreg. zenb.: 586/05)
Erreklamazioa
Herritar batek informazioa eskatu digu bere etxeko fatxadan esekitoki bat
jartzeko behar den udal lizentziari buruz.
Azterketa
Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren barruan, Vitoria-Gasteizko Udalaren
Eraikuntza eta Erabileren Hirigintzako Araudiko 5.03.03.5 artikuluak honela dio:
“Esekitokia:
Etxebizitza orok kanpoaldean arropa zintzilikatzeko aukera izango du, banakako
esekitokiaren bidez nahiz irtenbide komunitarioaren bidez etxebizitza kolektiboetan. Logela bat baino gehiago duten etxebizitzek helburu horretarako gutxienez unitateko 1 m2-ko azalera estalia eta aireztatua izan behar dute eta, ahal
denean, barneko patiora edo etxadietako patiora begira ezarriko da; edozein
kasutan ere, bide publikotik ez ikusteko moduan ezarriko da eta pertsiana
edo sareta finkoak izango ditu. (…)”.
Beraz, erabiltzaileari azaldu diogu esekitokia jartzeko udal lizentzia lortu nahi
badu, goian adierazitako baldintzak bete behar dituela, eta aurkeztutako salaketan
dioenez, “esekitokia bide publikora begira dagoen fatxadan jarri dute”.
Gainera, erabiltzaileak berak emandako azalpenen arabera, esekitokiak 30 urte
inguru zeramatzan leku horretan, baina duela hilabete batzuk kendu egin behar izan
dute, fatxadan egiten ari ziren lanengatik, eta lanak behin amaituta berriro bere lekuan
jarri dute. Hirigintza-diziplina urratuz esekitokia bide publikora begira dagoen fatxadan
jartzeak eragindako arau hausteak bi urteetara preskribatuko luke, hutsegitea egin
zenetik kontatuta, lurzoruaren erregimena eta hiri antolamenduari buruzko presako
neurrien martxoaren 6ko 5/1998 Legeko 10. artikuluaren arabera. Hortaz, arau haustea
duela hilabete gutxi batzuk erabiltzaileak esekitokia berriro jarri zuen unetik hasten da
kontatzen; horrek esan nahi du hutsegiteak ez duela preskribatu eta salaketa bidezkoa
dela.
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Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
• Astronomo kaleko obrako garbitasuna (Erreg. zenb.: 579/05)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, Udaltzaingoari behin eta berriz eskatu dio
Astronomo-Florida kaleetako lanak egiten ari diren ingurua garbi mantentzeko, baina ez
diote kasu handirik egin.
Azterketa
Dagokion zerbitzuak egindako txostena jaso ondoren, erabiltzaileari helarazi
diogu:
“Gaia: Astronomo-Florida kaleetako lanetan esku hartzeak.
04-08-06ko 9:50etan, Florida eta Astronomo kaleen elkarguneko lanek sortutako
zikinkeriagatik jasotako kexak direla eta, arduradun batekin hitz egin dugu, eta hark
kamioien sarrera itxi eta kalea garbitu du.
04-11-06ko 9:22etan, herritar batek eskatuta esku hartzea erabaki dugu galtzada
zikin samar dagoelako. Lanetan ez dago inor.
04-11-29ko 12:00etan, herritar batek deitu digu kaleko zikinkeriaz kexatzeko.
Handik gutxira, lanen arduradunak galtzada urarekin makina bidez garbitzen ari direla
egiaztatu dugu.
04-12-09ko 12:45etan, galtzada lokatzez beterik dago eta langileak makinaz
kalea garbitzen ari dira.
04-03-11ko 15:15etan, galtzada zikina dago eta langileak garbitzen ari dira.
05-04-25ko 18:08etan, Florida kalea zikina dago. EKZk horren berri eman dio
CESPAri.
05-05-20ko 11,30ean, lanen arduradunarekin hitz egin dugu eta hark adierazi du
eskura dituen bitarteko guztiak jarriko dituela galtzada garbitzeko.
05-05-24ko 19:30ean, hauts pixka bat dago galtzadan, baina ordua dela eta ez
dabil inor lanean.
05-05-25ko 15:15ean, esku hartzea erabaki dugu galtzada hautsez beterik dagoelako. Lanen arduradunak kalea garbitzeko makina bat jarriko du, eta hondakinez betetako kamioiak industrialderako beste sarbidetik irtengo dira.
05-05-26ko 15:40an, enpresetako hiru arduradunekin hitz egin dugu eta esan
digute ados jarriko direla galtzada garbitzeko.
05-06-08ko 16:25ean, herritar batek guregana jo du kamioien joan-etorriez eta
altxatzen duten hautsaz kexatzeko. Arduradun batekin hitz egin ondoren, traktore-uharka bat eta kalea garbitzeko makina bat jarri dute martxan.
05-06-13ko 11:00etan, herritar baten kexa jaso dugu. Galtzada zikina dagoela
egiaztatu ondoren, kamioiei sartzea zein irtetea debekatu zaie kalea garbitu arte.
Sarbidea 13,00a arte egon da itxita.
73

2005-2006eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

05-06-15eko 19:00etan, herritar batek egindako deia dela eta esku hartu dugu,
baina galtzada garbia dagoela ikusi dugu.
05-06-27an ENSANCHE 21 ZABALGUNEAren fax bat jaso dugu, eraikuntza enpresetako batekin egindako akordioa jakinarazteko.
05-07-1eko 11:55ean, berriro esku hartu dugu galtzada zikina dagoelako.
05-07-15eko 17:30ean, zikinkeria dela eta esku hartu dugu. Handik gutxira, makina bat ekarri eta galtzada garbitzen hasi dira.
05-07-21eko 11,00etan, makina bat dago galtzada garbitzen.
05-07-21eko 17,30ean, Florida kaleko hustubideak lokatzez beterik daude. Lanen
arduradunari haiek garbitzeko eskatu zaio, eta geroaro agindutakoa egin dutela egiaztatu dugu.
05-07-22ko 10,30etan, lanen arduradunari galtzada garbitu behar dutela esan
diogu. Handik gutxira kalea garbitzeko makina ekarri dute.
Aurrerago esan bezala, ENSANCHE 21ek enpresek lortutako akordioaren berri
eman du. Hona hemen akordioaren testua:
“2005-06-16an egindako bileraren arabera, honako hau erabaki dugu:
•

Partzeletako indusketen materiala daramaten ibilgailuei Florida kaletik
irtetea eragoztea. Ibilgailu horiek A bidetik eta Elorriagako atetik irten
beharko dira.

•

Lanen esparruan materiala daramaten ibilgailuek harro dezaketen hautsaren pilaketa eragozteko, 10. sektoretik 9. sektorera bitartean, egunero,
lanaldiaren amaieran, zisterna baten bidez galtzada ureztatu beharko da,
obrarako sarreratik hasi (Florida eta Astronomo kaleen elkargunean) eta
Florida eta Vicente Alexandre kaleen elkarguneraino.

•

Aurreko eragiketen emaitza egokia ez baldin bada, galtzada kamioi zisterna eta presiozko urezko mahuka bidez garbituko da, egunero egiten den
ureztatzeak kendu ez dituen lokatz edo hauts partikulak ezabatzeko.

•

Florida kaleko iparraldean ibilgailuak daude aparkatuta, eta presiozko urezko mahuka erabiltzerakoan zipriztindu egin daitezke. Hori gertatzen
bada, behe presiozko urarekin garbitu beharko dira.

Bestalde, herritarrek esan digute udaltzaingoak ez diela beren kexei kasurik egiten. Gure ustez, jaso ditugun kexak gehiegizkoak dira, lanen egoera normala kontuan
izanik; izan ere, arrazoizko garbiketa egin dute oro har.
Hala ere, komenigarria izan daiteke aldian behin egoera ikuskatzea, garbiketa
behar bezala egiten ez bada neurriak hartzeko.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
d) Ezestea
• Motoen lantegiaren lizentzia (Erreg. zenb..: 544/05)
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Erreklamazioa
Herritar batek azaldu digunez, bere etxe azpian dagoen lonjan motoen lantegi
bat ireki behar dutela jakinarazi diote, eta bere ustez horrek auzotarrak gogaituko ditu.
Azterketa
Herritarrari esan diogu Ingurumen Saileko ordezkari andreak egindako txostena
aztertu dugula. Motoak konpontzeko lantegi bati emandako Jarduera Lizentziaren kontra herritar horrek, Mauricio Valdivieso Plazako Jabekideen elkartearen izenean, aurkeztutako alegazioei erantzuten die txostenak.
Txostena aztertu ondoren, herritarrari esan diogu bere alegazioak zentzuzkoak
diren arren zuhurtzian oinarrituta daudela soilik, eta araudiari dagokionez ez dagoela
inolako eragozpenik. Kontuan hartu behar da lizentziak ematea jarduera ARAUTUA dela.
Beraz, Udalak ezin du jarduera baten onura edo egokitasunari buruzko iritzirik eman; jarduera hori egiteko legezko baldintzak betetzen diren edo ez egiaztatu besterik ez baitu
egiten, bidezkoa denean baldintzak edo neurri zuzentzaileak ezarriz. Herritarraren
eragozpenak gerta litezkeen balizko kasuak dira; hortaz, jarduerari Lizentzia ematen
zaion arte itxarotea beste aukerarik ez dago, berau aztertzeko eta berekin dakartzan
neurri zuzentzaileak ikusteko. Kasu horretan, prozesuak aurrera jarraituko du eta
bidezkotzat jotzen diren alegazioak une horretan aurkeztuko dira.
Erantsi dugu oraingoz egin daitekeen gauza bakarra lizentzia eman arte itxarotea
dela. Orduan haren aurka jo ahalko da, edo lizentzian ezarritako baldintzak zorrotz betetzen direla egiaztatu.
Ebazpena
Aurkeztutako kexa EZETSI dugu.
• “El Horno” establezimenduak sortutako eragozpenak (Erreg. zenb.: 606/05)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, bere establezimenduaren alboan dagoen Venezuela
kaleko “El Horno” tabernako bezeroek zikinkeriaz betetzen dute ingurua. Plaza garbitzeko eskatu du.
Azterketa
Bi establezimenduak dauden ingurua hainbat aldiz ikuskatu dugu: joan zen
azaroaren 4an, goizeko 11ak aldera, eta azkena hil honen 11n, goizeko 8ak aldera.
Aipatu bisitetan egiaztatu dugunez, eta argazkiek erakusten dutenez, inguru
hori higiene-baldintza egokietan dago. Gainera, motoak oinezkoei traba egiten ez dieten
tokietan daude aparkatuta.
Baliteke ordu horiek baino lehenago garbiketa publikoaren zerbitzuan gabeziak
egotea; aipatu zerbitzuak, ordea, hiri osoa hartzen du bere barruan, eta espazio publiko
guztiak ezin dira goizeko ordu berean garbitu.
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Adierazitako guztiagatik, uste dugu udal Administrazioaren jokaera arautua eta
garbiketari buruzko Ordenantzaren araberakoa dela.
Alabaina, egoera desberdina izan daiteke ikuskapenaren eguna, ordua eta
urtaroaren arabera. Horregatik, baldintzak aldatuz gero, erabiltzaileari Bulego honetara
jotzeko gomendatu diogu.
Ebazpena
Aurkeztutako kexa EZETSI dugu.
e) Baztertzea/ Ez onartzea
• Etxe barruko zaratak: garbigailua (Erreg. zenb.: 533/05)
Erreklamazioa
Herritar batek Bulego honetan salatu duenez, bere gaineko solairuan bizi den auzotar
baten garbigailuak zarata handia ateratzen du.
Azterketa
Herritarrari azaldu diogunez, kexa asko jaso ditugu auzotarrek ateratzen dituzten
zaratak direla eta, bai eta gizalege gutxiko jendeak kalean egindako zalapartagatik ere
(ozen hitz egitea, abestea, hiri-altzariak hondatzea...).
Herritar horiek guztiek adierazi dute auzotarrek sortutako zarata ezatsegin eta asaldatzaileek beren eta familiaren intimitatea hausten dutela; eguneroko bizitzako jarduerak eragozten dizkietela (irakurri, ikasi, atseden hartu etab.); arreta eta kontzentrazio-arazoak eragiten dizkietela, eta sarritan lo arazoak ere bai.
Zarata horiek behin eta berriro errepikatuz gero, urduritasun eta estres kronikoa sorrarazi dezakete. Egoera horrek, berriz, nahaste psikofisikoak, gaixotasun kardiobaskularrak eta immunitate sistemaren aldaketak eragiten ditu. Kasu larrienetan, ondorioak hauek
izan daitezke: laneko errendimendua gutxitzea, laneko istripuak, jokabide antisozialak,
higiezinen balioa jaistea etab.

Alabaina, etxe barruko zarata da arautzeko eta kontrolatzeko zailena; izan
ere, bizitza pribatuaren eremuan egiten da, eta ez dago beste jarduera batzuk
bezala lizentzia baten pean.

Zaratak etxe batetik datozenean, zaila izaten da legeak egitea eta froga zehatzak
lortzea. Frogak eskuratzea errazagoa da lizentziapean dauden jarduera komertzial edo
industrialen kasuan.
Egia esateko, Zaratak eta Bibrazioak Arautzen dituen Udal Ordenantzak ez du
horrelako zaratak kontrolatzeko eta zigortzeko zuzeneko sistemarik aurreikusten.
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Une honetan jarduera gogaikarri horiek Udal Ordenantzan sartzeko aukera
aztertzen ari gara.
Zarata horiek direla eta, kaltedunek jaso dezaketen babes eraginkor bakarra babes
jurisdikzionala da, alegia:
Auzibide penala. Kasu larrienetan, hau da, zaratek pertsonen osasunari kalte egin
ahal diotenean, Guardiako Epaitegiaren aurrean salaketa edo kereila aurkez daiteke,
Zigor Kodearen 325. artikuluari helduz.
Auzibide zibila. Abokatua eta prokuradorearen bidez, kaltedunak prozedura
judiziala has dezake auzotar zaratatsuaren aurka, kalte-galerak erreklamatzeko, Kode
Zibilaren 902. artikuluaren arabera.
Bide beretik, Jabekideen Elkarteak, abokatua eta prokuradorearen bidez, jarduera
gogaikarria gerarazi dezake. Kasu larrienetan, auzotar zaratatsuak bere etxebizitza
erabiltzeko eskubidea gal dezake gehienez hiru urtez. Kalte-galeren ordaina ere eska
daiteke (Jabetza Horizontalaren Legearen 7. art.).
Ebazpena
Etxe barruko zaratak Udalaren eskumen eremutik kanpo daudenez, ezin dugu
herritarraren kexa bideratu. Beraz, kexa BAZTERTU dugu.
f) Iraungitzeagatik itxita
• Barrancal kaleko meskitak sortutako zaratak (Erreg. zenb.: 493/05)
Erreklamazioa
Barrancal kaleko meskita dagoen eraikineko jabekideen elkarteak salatu duenez,
meskitan otoitz egiten ari direnek zarata handia ateratzen dute.
Azterketa
Gurekin hitz egin zuen pertsonak ez zekien zarata zein ordu zehatzetan entzuten
zen, beraz informazio horren zain geratu gara.
Ebazpena
Aurreko memoriaren amaieran espedientea irekita geratu da, erabiltzailearen
informazioa jasotzeko zain gaudelako.
Memoria honetan kexaren espedientea itxi egin dugu, iraungi egin delako.

2.3.1.3 PARKEAK ETA LORATEGIAK
a)

Orientabidea

• Txakurrak haurrentzako soilik diren parkeetan (Erreg. zenb.: 455/04)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, bertan egotea berariaz debekatuta duten parke
publikoetan txakurrak ibiltzen dira.
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Azterketa
Parke eta Lorategien Atalari parke horiei eta beren kokapenari buruzko informazioa eskatu diogu.
Atalekoek erantzun digutenez, egun horrelako bi toki daude: Etxanobetarren
Parkea eta Magdalena Parkea. Txakurrak debekatuta daude bietan.
Udaltzaingoari parke horien inguruan jarritako salaketei buruzko txostena eskatu
diogu.
Ebazpena
Aipatu txostena jasotzeko zain geratu gara. Beraz, Memoria honen amaieran
espedientea irekita geratu da.
Memoria honetan eskatutako informazioa jaso ondoren, erabiltzaileari helarazi
diogu:
“…berariaz debekatuta dagoen parkeetan, zehazki Etxanobetarren Parkean eta
Magdalena Parkean, txakurrak sartzeagatik jarritako salaketei dagokienez, hona hemen
egindako esku hartzeak eta haien emaitza:
Etxanobetarren Parkea
Ingurumen Saileko 3461-2004 Fitxa: 04-12-14ko 9:00etan, Xxxxxxx jauna, inguruko bizilagun bat, ikusi dugu bere txakurra parkean paseatzen. Jakinarazi diogu parke
horretan txakurrak debekatuta daudela, eta berarekin elkarrizketa bat izan ondoren, esan
digu ez dela berriro txakurrarekin parkera sartuko. Beraz, esku hartzea ohartarazpen
batekin bukatutzat eman dugu.
Ingurumen Saileko 0493-2005 Fitxa: 05-02-25eko 12:30etan, Xxxxxxx andrea, inguruko bizilagun bat, ikusi dugu bere txakurra parkean paseatzen. Jakinarazi diogu parke
horretan txakurrak debekatuta daudela; berak erantzun digu txakurrak parkera sartzeko
debekuaren zergatiak eta horren inguruko araudia idatziz eskatu dizkiola Udalari. Erantsi
du Udalaren erantzuna jasotzen ez duen bitartean txakurra parkera ateratzen jarraituko
duela. Beraz, Ingurumen Sailaren aurrean txosten-salaketa bat jarriko dugula esan diogu.
Magdalena Parkea
Guk dakigunez, ez da esku hartzerik egon.
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
• Betoñoko ateko zuhaitzen erretxina (Erreg. zenb.: 455/04)
Erreklamazioa
Betoñoko ateko bizilagun batzuk beren etxe aurreko zuhaitzek jariatzen duten
erretxinaz kexatu dira. Zuhaitzei tratamendu egokia eta planifikatua ematea eskatu dute.
Azterketa
Zuhaitzak dauden ingurua ikuskatu ondoren, bizilagunei jakinarazi diegu aipatu
zuhaitzak inausi egin dituztela, gauden urtaroari jarraiki.
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Horrek erakusten du Administrazioaren jarduera arautua eta lorezaintzarako
ezarritako epeen araberakoa dela.
Alabaina, egoera desberdina izan daiteke ikuskapenaren eguna eta orduaren
arabera. Horregatik, baldintzak aldatuz gero, erabiltzaileei Bulego honetara jotzeko
gomendatu diegu.
Azterketa
Kexa EZETSI dugu.

2.3.2 SOZIETATE ANONIMOAK ETA UDAL ERAKUNDE
AUTONOMOAK
2.3.2.1 HIRI BERRIKUNTZARAKO ERAGINTEGIA
a)

Gomendioa

• Lonjaren Desjabetzea (Erreg. zenb.: 517/05)
Erreklamazioa
Herritar batek Bulego honetan azaldu duenez, “Borobizkarra” 1. Sektorea desjabetzeko proiektuak zenbait arazo ekarri dizkio.
Desjabetzeko proiektuak eskatzaileak Oto hiribidean duen lonja ukitzen du.
Eskatzailea mekanikari erretiratua da; lonjan tailer mekaniko moduko bat dauka, eta
bertan pasatzen du denbora.
Eskatzailea Administrazioarekin negoziatzen ibili da besterentzea hitzarmen bidez
egiteko, balio justuaren prozedura eragozteko asmoz. Xede horretarako, desjabetu beharreko finkaren tasazioa aurkeztu du; tasazioaren arabera, finkaren balio objektiboa 59.566
koa da. Dirudienez, Administrazioa prest dago kalte ordain gisa prezio hori ordaintzeko;
eskatzailearen arabera, ordea, kopuru hori ez da nahikoa tamaina bereko beste lonja bat
erosteko, eta horregatik ezin du desjabetutako finka ordezkatu.
Lonjen merkatua aztertu ondoren, eskatzaileak 72.000
aurkitu du.

gatik eskura dezakeen bat

Azterketa
Modu adiskidetsu eta konbentzionalean egin nahi den desjabetze prozesu batean
bidezko prezioa zehaztea ez da gauza erraza. Izan ere, prozesu horretan faktore objektibo eta subjektiboek esku hartzen dute.
Gauzen balioa ez da ageri-agerian dagoen errealitate bat: Espainiako Errege
Akademiaren Hiztegiaren arabera, balioa estimagarria den zerbaitek duen kalitatea da.
Gauza jakina da balioa funtsean aldakorra dela, eta ez dagoela hura zehazteko
modu segururik. Ekonomistak ere bat datoz horrekin. Izan ere, balioak etengabeko
aldaketen menpe dauden elementuen arteko erlazioa adierazten du.
Horregatik, hizkuntza ekonomikoan hainbat kontzeptu desberdin erabiltzen dira
gauzen balioaz aritzeko, eta sarritan, gainera, kontzeptu horiek gainjarri egiten dira:
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Legezko balioa. Gehieneko legezko balioa babes ofizialeko etxebizitzentzat
ezartzen dena da, indarrean dagoen legezko moduluaren arabera, behin betiko kalifikazioa ematen zaienean. Balio hori gehieneko salmenta-balioa izango da, etxebizitzak
babes ofizialeko kalifikazioa duen bitartean.
Inbertsio-balioa. Inbertitzaile batentzat bere higiezinak izan beharko lukeen
balioa da, irabazi nahi duen diru kopuruaren arabera. Balio hori subjektiboa denez, ez
ditu merkatuaren baldintza normalak islatzen, eta beraz, ezta ere higiezinaren benetako
balioa.
Merkataritza-fondoko balioa. Negozio oparo bat ezarrita daukan higiezin
baten balioa da. Higiezinaren balioaz gain, negozio horrek sortzen duen errentagarritasun ekonomikoa barne hartzen du (lana, ekipamendua, ekintza enpresariala etab.). Beraz,
negozio hori eskualdatzeko eskubide moduko bat izango litzateke.
Aseguru-balioa. Halabeharrez galtzen edo hondatzen diren higiezineko materialen ordezkapenean oinarriturik dago. Gertaera batengatik higiezin osoa edo haren
zatiren bat suntsituz gero jabeari kalte ordain gisa eman beharreko zenbatekoa zehazten
du.
Likidazio-balioa.Bere premia ekonomikoengatik higiezin baten jabeak onartu
behar duen beheranzko prezioa da, higiezina ezin duelako merkatuan luzaroago eduki.
Balio fiskala. Aurrez ezarritako legezko irizpideen arabera eta zerga xedeetarako zehazten den balioa.
Katastro-balioa. Arau tekniko espezifikoak ezarriz kalkulatzen da, Ondasun
Higiezinen gaineko zergaren xedeetarako.
Balio urbanistikoa. Desjabetze xedeetarako, indarreko legerian ezarritako
irizpideen arabera hiri-lur edo lur hiriztagarriarentzat kalkulatzen den balioa.
Balio justua. Desjabetze prozesu baten barruan besterendu beharreko jabetza
bati ematen zaion balioa, tartean dauden alderdien arteko adostasunarekin eta Nahitaez
Desjabetzeko Epaimahaien edo Justizia Auzitegien erabakiz.
Afektu-balioa. Higiezin batek bere jabearentzat duen balioa, arrazoi pertsonal
eta subjektiboetan oinarritua.
Ebazpena
Kasu honetan, eskatzailearen alegazioei dagokienez, zuzena eta bidezkoa iruditzen zaigu alderdien (Administrazioa eta interesduna) arteko negoziazio prozesuan,
desjabetu beharreko ondasunaren balio tasatuaz gain ordezkapen-balioa eta afektubalioa kontuan hartzea. Horregatik, Administrazioak baimenduta duen negoziazio marjinan tasazioaren balioa %10 igo beharko litzateke. Beraz, GOMENDIO hori egiten dugu
Sindikoaren Araudiaren arabera eta bertan aurreikusitako ondorioetarako.
Gomendioa bere osotasunean onartu du Sailak.
• Erantzunik jaso ez duen idazkia: teilatuaren konponketa (Erreg. zenb.: 540/05)
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Erreklamazioa
Bi herritarrek gure Bulegoan salatu dutenez, Hiri Berrikuntzarako Eragintegiak ez
dio inolako erantzunik eman 2005eko urtarrilaren 27an aurkeztutako eskaerari. Agiri horretan zera eskatzen zuten: Pintore kalean dagoen eraikinari dagokionez, “dirulaguntzak
emateari uko egin izana berriz aztertzea, beraiek edo eraikinean bizi den beste edozeinek
legez laguntza jasotzeko aukera baldin badute”. Gainera, 1995eko urtarrilaren 10ean
beste eskaera bat egin zuten, BEPBaren kontra aurkeztutako alegazioetan, Pintore kaleko
2. zenbakiko etxebizitzen atzealdea atzeraemateko agindua berrazter zedin (Esp. zkia.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Eskaera horrek ere ez du erantzunik jaso.
Azterketa
Erabiltzaileek zera azaldu digute: “2005eko urtarrilaren 27an, beraien egoera
salatzeko eskaera aurkeztu zuten, Hiri Berrikuntzarako Eragintegiak Pintore kaleko beren
etxea birgaitzeko dirulaguntzak emateari uko egin eta gero. Gainera, hori baino askoz
lehenago, 1995eko urtarrilaren 10ean, alegazioak aurkeztu zituzten. Eragintegiak ez dio
ez bati ez besteari erantzunik eman”. Guzti hori berresteko hainbat agiri aurkeztu dituzte.
2005eko otsailaren 16an, salatzaileek ez dute oraindik Administrazioaren
erantzunik jaso. Nolanahi ere, erantzun arrazoitua eta berariazkoa jasotzeko eskubidea
dute, Administrazioak eskaera onartu duen ala ez jakinarazi diezaien, laburki bederen.
30/92 Administrazio Prozedura Erkideko 42.1 eta 42.3 artikuluek honela diote:
42.1.- Administrazioak prozedura guztiak espresuki ebazteko eta ebazpena jakinarazteko betebeharra du, prozedura hasteko modua edozein dela ere.

42.3 Prozedurak erregulatzeko arauek ez baldin badute
gehieneko eperik zehazten, epea hiru hilabetekoa izango da.
Administrazioaren isiltasunaren xedea da herritarrei jurisdikziorako sarbidea ematea, baina ez du kanpo uzten herritarren eskaera eta
idazkiei berariaz erantzuteko eta haiek ebazteko betebeharra.
Ebazpena
Aurkeztutako salaketa edo erabiltzaileek egindako alegazioak sakonki aztertzen
hasi gabe, kasu honetan Hiri Berrikuntzarako Eragintegiari GOMENDATZEN diogu
salatzaileei berariaz ERANTZUN diezaiela, egindako eskaria onartuko duen ala ez modu
arrazoituan adieraziz.
Gomendioa onartu da.
• Lanak kaltetutako etxebizitzan (Erreg. zenb.: 56/02)
Erreklamazioa
Kasu hau 2002. urtekoa da. Zuia kaleko 2. zenbakian bizi den herritar batek salatu
zuenez, bere gaineko auzotarrak egindako lanek kalteak eragin zizkioten etxean.
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2003ko otsailaren 10ean Gomendio bat luzatu genuen erabiltzaileak eta Udalak
adiskidetze ekitaldia egin zezaten; horrez gain, Udalari neurriak hartzeko eskatu genion,
aipatu Jabekideen Komunitateko administratzailea den aldetik, kaltetutako etxebizitzan
behar diren lanak egin zitezen.
2005eko maiatzaren 17an, erabiltzailea Bulego honetara etorri zen eta VitoriaGasteizko Lehen Auzialdiko 6. Epaitegiak bidalitako jakinarazpen zedula eta errekerimendua aurkeztu zituen.
Azterketa
Esan behar da azken urteotan Hiri Berrikuntzarako Eragintegia hainbat aldiz
saiatu dela erabiltzaileari laguntzen, eta hark behin eta berriro eragotzi diola lanak egiteko bere etxean sartzea.
Zenbait denbora pasa ondoren, Lehen Auzialdiko Epaitegiak aipatu Probidentzia
eman zuen. Probidentziak honela dio:
“1.- IBAN BEITIA perituak aurkeztutako jarduketa hauek egiteko betebeharren kostuaren
balioespena onetsi da. Kosturen zenbatekoa 4175,16 Eurokoa da, BEZa gabe...”
Ebazpena
Betebeharra dagokion ebazpen judizialean behin zehaztuta, eta gatazka hasi
zenetik igarotako denbora kontuan izanik (horren arrazoia herritarrak berak jarritako
eragozpenak izan dira, eta neurri batean, egiteko betebeharra zehaztu ez izana), Hiri
Berrikuntzarako Eragintegiari GOGORARAZTEN diogu legez derrigortuta dagoela VitoriaGasteizko Lehen Auzialdiko 6. Epaitegiak emandako Probidentzia, xxxxxxxxx identifikazio
zenbaki orokorra duena, betetzera.
Partzialki onartu da.
• Igogailuarentzako dirulaguntza (Erreg. zenb.: 551/05)
Erreklamazioa
Herritar batek azaldu duenez, bere etxean igogailua jartzeko Dirulaguntza
Eskabidea aurkeztu zuen Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegia, SAren
aurrean.
2005eko martxoaren 29an dirulaguntza ukatu ziotela zioen ebazpena jaso zuen,
baina bertan ez zen ukatu izanaren inolako arrazoirik azaltzen.
Azterketa
2005eko martxoaren 29an 236 zenbakiko espedientean emandako ebazpenaren
arabera, “igogailuak jartzeko Dirulaguntzak Erregulatzen dituen 1996ko irailaren 20ko
Arauan ezarritako baldintzak bete dira”.
Beherago, ordea, ebazpenak dio erabiltzaileari ZERO ko dirulaguntza eman
zaiola (?), eta zenbateko hori lanak amaitzen direnean jasoko duela (SIC).
Erabiltzaileari ez zaio INOLAKO ARRAZOIRIK ematen ZERO
eman izana
argitzeko, hau da, laguntzarik EZ ematea justifikatzeko. Horrek erabat BABESIK GABE
uzten du erabiltzailea, ez baitaki dirulaguntzak zergatik ukatu zaizkion. “Arauan ezarritako baldintzak” aipatzea ez da arrazoi nahikoa, ez baita zehazten baldintza horietako
zeintzuk bete edo urratu diren.
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Edozein herritarren bidezko interesak murrizten dituen egintza batean inolako
arrazoirik ez emateak 54.1.a) artikulua urratzen du, eta baita defentsa gabeziarik ez
jasateko herritarrak duen eskubidea ere. Beraz, emandako egintza erabat deuseza izango
litzateke, administrazio prozedura erkidearen legearen 62.1. a) artikuluan ezarritakoaren
arabera, ebazpena behar bezala arrazoitzen den beste egintza bat emateari kalterik egin
gabe.
Ebazpena
Kasu honetan eta etorkizunean gerta daitezkeen beste guztietan, herritarren
bidezko interesak murrizten dituen egintza oro arrazoitu egin beharko litzateke, defentsa
gabeziarik ez jasateko eskubidea, Administrazio Prozedura Erkidearen 62.1 a) artikuluan
jasota dagoena, urratu ez dadin.
Aurreko guztiagatik, Hiri Berrikuntzarako Eragintegiari Gomendatzen diogu
herritarrak deuseztasunagatiko ERREKURTSOA jarriz gero berau baietsi eta egintza ezezta dezala, ukatzearen arrazoiak ematen dituen beste bat emanez. Hori guztia Sindiko Herritarren Defendatzailearen Araudiaren arabera eta bertan aurreikusitako ondorioetarako.
Gomendioa onartu da.
• Ohartarazpena Auzotar zaratatsuari (Erreg. zenb.: 582/05)
Erreklamazioa
Herritar batek Hedegile kaleko xxxxxxxx. zenbakiko eraikinean bizi den errentariak sortzen dituen zaratak eta eragozpenak salatu ditu. Guk dakigunez, pertsona hori Hiri
Berrikuntzarako Eragintegiak jarri du etxebizitza horretan.
Azterketa
Erabiltzaileak azaldu duenez, auzotar horrek sortutako zaratak gero eta jasangaitz eta gogaikarriagoak bihurtzen ari dira.
Kalteturiko pertsonengan zaratek (bereziki gauekoek, loa galarazten dutelako)
izan ditzaketen ondorioak kontuan hartuta, eta auzotar gogaikarria (xxxxxxxx) bizi den
etxearen jabea denez, HIRI BERRIKUNTZARAKO ERAGINTEGIAK auzotar gisa dituzten
betebeharrak betearazi behar die bere errentariei.
Ebazpena
Xede hauetarako, Hiri Berrikuntzarako Eragintegiari GOMENDATZEN diogu,
Hedegile kaleko xxxxxxxx. zenbakiko eraikinaren jabea den aldetik, maizter zaratatsuari
gogorarazi diezaiola auzoko bizikidetzak zenbait arau dakartzala berekin, eta bizikidetzaren mesedetan ERREKERITU diezaiola eraikineko gainerako pertsonen atsedena
eragozten duten zaratak gelditzeko, eta ulertarazi diezaiola bizilagunen elkarte batean
hainbat egoera egon daitezkeela.
Gomendioa onartu egin du dagokion Sailak.
b) Orientabidea
• Errekaleor Auzuneko Eraispena (Erreg. zenb.: 549/05)
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Erreklamazioa
Herritar batek Bulego honetara jo du Errekaleor auzuneko Hirigintzako
Proiektuari buruzko informazioa jasotzeko.
Azterketa
Azaldu diogunez, etxebizitzen jabe batzuek dagoeneko onartu dute Udalaren
proposamena, alegia, beren etxea babes ofizialeko etxebizitza batekin trukatzea. Hala
ere, Udalak oraindik ez du zehaztu Errekaleor auzuneko eraispena nola egingo den.
Etorkizunean inguru hori Salburuarekin elkartzekoa da.
Interesdunek BOEa eskuratzeko baldintzak bete beharko dituzte eta prezioen
arteko aldea ordainduko dute, etxebizitza berriaren metro koadroen arabera.
Bestalde, esan behar da Udala auzoko bizilagunen kezkak entzuten eta informazioa biltzen ari dela. Izan ere, herritar asko ez daude ados udalak eskainitako trukearen
baldintzekin.
Laburbilduz, prozesu ireki baten aurrean gaude, alderdien iritzien eta proiektuaren bilakaeraren arabera aldatzen joango baita. Argi dago orain arte egindako proposamenek ez dituztela alderdi guztiak pozik utziko. Beraz, beste aukera batzuk azaldu
arte egoera bere horretan mantenduko dela uste dugu.
Oraingoz, hori da herritarrari eman diezaiokegun erantzun bakarra. Hala ere,
auzuneko hirigintzako prozesua arretaz jarraituko dugula esan diogu.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
• Etorkizunean eraitsi eta berreraiki beharreko etxebizitza (Erreg. zenb.: 623/05)
Erreklamazioa
Vitoria-Gasteizko herritar batek Tindatzaile kalean etxebizitza bat erosi du.
Dagokion Udal Zerbitzuek berretsi bezala, etorkizunean etxebizitza eraitsi eta
hormigoizko beste bat altxatuko dute haren ordez. Alabaina, denbora aurrera joan da eta
Hiri Berrikuntzarako Eragintegiak ez du esandakoa bete. Herritarrak horri buruzko orientabidea eskatu du.
Azterketa
Bulegoan izandako elkarrizketan, herritarrari jakinarazi diogu Hiri
Berrikuntzarako Eragintegiak ez duela Proiektuan aurreikusitakoa epe zehatz batzuetan
zertan bete, eta beraz, proiektua burutu arte itxarotea komeni zaion ala ez erabaki behar
duela.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu Herritarrari .
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• Alde Zaharreko aparkaleku plazak (Erreg. zenb.: 388/04)
Erreklamazioa
Alde Zaharreko herritar batek salatu duenez, eragozpen asko ditu autoa bere
etxe inguruan aparkatzeko.
Alde Zaharreko aparkaleku plazak pribatizatzeko eskatu du, bertakoek bakarrik
erabil ditzaten.
Azterketa
Kasua eta TAOaren sistema aldatzeko aukerak aztertu ondoren, Mugikortasun
eta Garraio Zerbitzuaren arduradunekin bildu gara gaia eztabaidatzeko.

Ebazpena
Aurreko Memoriaren amaieran BEPBari buruzko ikerketen bilakaeraren zain
geunden. Horregatik espedientea irekita geratu zen.
Memoria honetan, herritarrari
(205/03,287/03 zenbakidun espedienteak):

hurrengo

ORIENTABIDEA

eman

diogu

“Kexa asko jaso ditugu Hiriko Alde Zaharrean dauden arazo ugariei buruz:
aparkaleku plazen falta, ibilgailuen gehiegizko abiadura, kantoietako eskailerek sortzen
duten traba arkitektonikoa, bolardoak, hondakinen bilketa Pneumatikorako ontziak,
etab.
Udalak Alde Zaharreko BEPBari buruzko Jardunaldiak sustatu ditu, Plan horri
bultzada emanez hiriko inguru horren erreformari buruzko eztabaidari berriro heltzeko.
Sindikoaren Bulegoko ordezkariak bi hitzalditan egon gara. Bietan, ordezkari
politikoek partikularrek aurkeztutako alegazioak eztabaidatu dituzte, Etxebizitza,
Hirigintza eta Merkataritzarekin loturiko 42 proposamenez gain.
Jardunaldietan gai hauek jorratu dira, besteak beste: Alde Zaharreko 4000 etxebizitzen birgaitzea ekarriko duen hirigintzako araudia; merkataritza suspertzeko moduak
eta lokalen araudia nahiz gehieneko azalera; hirigintza jarduketak, adibidez Errondako
Pasabidea, El Campilloko Aparkalekua eta Merkataritza Gunea edo Bosgarren Dorrea.
Arduradun politikoek adierazi dutenez, proiektu horiei premiaren araberako
lehentasuna emango zaie eta lanen egutegia prestatuko da. Proposamen guztiak kaleratzeko, Udaletxeko Talde guztien arteko adostasuna lortzea besterik ez da falta.
Hirigintza Batzordeak behin betiko testua onartzen duenean, Ogasun Sailak jarduketa bakoitzarentzako partidak zehaztuko ditu, eta azkenik Udalbatzak berretsi egingo ditu.
Informazio hau baliagarria izango zaizulakoan gaude. Eskerrik asko Erakunde
honengan jarri duzun konfiantzagatik.
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c) Ezestea
• Etxebizitza Sozialaren eskaera (Erreg. zenb.: 515/05, 521/05)
Erreklamazioa
Herritar batek Bulego honetara jo du bere egungo etxearen truke etxebizitza
sozial bat edo prezio tasatua duen beste bat eskuratu nahi duelako. Ama eta senarra ezinduak ditu, eta auzotarrek ateratzen duten etengabeko zaratak egoera hori larriagotu
egiten du. (Geroago, beste herritar bat etorri da arazo beraz kexatzeko).
Azterketa
Herritarrari azaldu diogunez, etxebizitza duina izateko eskubidea egungo
gizarteko erronkarik handienetakoa da; eskaintza ez dator bat eskariarekin, eta prezioak
izugarri igo dira azken urteotan. Arazo horri aurre egiteko, erakundeek hainbat ekimen
abiarazi dituzte.
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren bidez, Eusko Jaurlaritzak zenbait neurri
ezarri ditu desoreka hori arintzeko, etxebizitza libreak babeseko alokairu erregimenean
jartzea bultzatuz. Aipatu neurrien artean nabarmenena BIZIGUNE Programa da.
Programa aitzindari horren helburua zera da: Euskadin hutsik dauden etxebizitzak,
merkatu libreko etxebizitza bat eskuratzeko bitarteko nahikorik ez duten pertsonei
alokatzea. Ordaindu beharreko errenta ez da inoiz bizikidetzako unitatearen diru sarreren
%30a baino handiagoa izango. Alokairuko etxebizitza soziala eskuratzeko, interesdunak
Etxebiden izena eman behar du, eskabide orrian etxebizitza hutsen Programan parte
hartu nahi duela adieraziz. (BIZIGUNEren doako telefono zenbakia: 900 251 251).
Horrez gain, Vitoria-Gasteizko Etxebizitza Bulegoak hiriko etxebizitzei
buruzko aholkularitza eskaintzen du. Bulego horrek erosketa edo alokairu prozesu osoa
modu pertsonalizatuan eramaten du, araudia, zergak, finantzaketa eta eraikuntzari
buruzko alderdi guztiak artatuz eta izapideak eginez. Higiezinen merkatuko praktikak
etengabe aztertzen dituen Behatokia izan nahi du, pixkanaka merkatu hori hobetzeko.
Etxebizitza bat erosteko, alokatzeko edo birgaitzeko Administrazioek (Estatukoak,
Autonomikoak nahiz Tokikoak) ematen dituzten laguntzei buruzko informazioa
eskaintzen du, eta bere helburua da etxebizitza bat alokatu nahi duten pertsonak beren
etxebizitza errentan emateko prest dauden pertsonekin harremanetan jartzea. Informazio
gehiago jasotzeko: “Vitoria-Gasteizko Udaleko Etxebizitza Bulegoa”, Espainia Plaza 8,
Etxabea bis.
Azaldu dizugunez, Vitoria-Gasteizko Udalak herritarrei etxebizitza bat eskuratzen
laguntzeko hainbat sistema ditu, baina etxebizitzak esleitzeko orduan ez du askatasun
osorik. Horregatik ezin dugu onartu etxebizitza sozial bat edo egungo etxearen truke
beste bat eskuratzeko zuk Administrazioari egindako eskaera. Gainera, horrelako etxebizitza bat eskuratzeko berariaz egiten diren zozketetan parte har dezakezu, zure egoera
berean dauden gainerako herritarrek bezala.
Nolanahi ere, zure etxebizitzan elbarri bat dagoenez erroldatuta, BOEen zozketetan tratamendu “berezia” emango litzaizuke, eta zozketan sartu gabe etxebizitza horietako bat eskuratzeko aukera izango zenuke, beti ere minusbaliatuak baldintza hauek
betetzen baditu: Vitoria-Gasteizen urtebete gutxienez erroldatuta egotea, eta gurpil
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aulkia, makuluak edo bastoia erabili behar izatea edo gutxienez 7 puntuko minusbaliotasuna edukitzea.
Bestalde, erabiltzaileak azaldu digunez, bere eskaeraren arrazoi nagusia gaineko
solairuan bizi direnek ateratzen duten zarata gogaikarria eta etengabe egiten dizkioten
mehatxuak dira. Alderdi horri dagokionez, Bulego honen bidez egiten ari garen ekintzen
berri eman diogu. Izan ere, azkenaldian salaketa ugari jaso ditugu eragozpen horiek direla
eta.
Hala ere, erabiltzaileari azaldu diogu zenbait aukera dituela salaketa jarri eta
administrazioarekiko auzibidera jo aurretik, eta horiek probatzea gomendatzen diogula.
Lehenengo aukera zera da: bizikidetzaren mesedetan, auzotar zaratatsuekin
hitz egiten saiatzea. Aukera hau ez da batere erraza, eta horregatik bere kasua “Udal
Bitartekotza Zerbitzu”ra eramateko gomendatu diogu herritarrari. Zerbitzu horrek
Zuzenbidean aditua den pertsona baten bitartekotza eskaintzen du; adituak bi alderdien
arteko bitartekotza egingo du, auzotarren arteko bizikidetzatik nahiz jabekideen arteko
harremanetatik sortutako arazoak (zaratak, eragozpenak...) konpontzen saiatzeko.
Herritarrari Zerbitzuaren helbidea eman diogu: Osasun eta Kontsumo Saila. San Bizente
aldapa z/g. Telefono zenbakia 945 16 12 40.
Herritar askok Bulego honetan salatu dutenez, auzotarrek sortutako zarata ezatsegin
eta asaldatzaileek beren eta familiaren intimitatea hausten dute; eguneroko bizitzako jarduerak eragozten dizkiete (irakurri, ikasi, atseden hartu etab.); arreta eta kontzentrazio
arazoak eragiten dizkiete, eta sarritan lo arazoak ere bai.
Zarata horiek behin eta berriro errepikatuz gero, urduritasun eta estres kronikoa sorrarazi dezakete. Egoera horrek, berriz, nahaste psikofisikoak, gaixotasun kardiobaskularrak eta immunitate sistemaren aldaketak eragiten ditu. Kasu larrienetan, ondorioak hauek
izan daitezke: laneko errendimendua gutxitzea, laneko istripuak, jokabide antisozialak,
higiezinen balioa jaistea etab.
Alabaina, etxe barruko zarata da arautzeko eta kontrolatzeko zailena.
Zaratak etxe batetik datozenean, zaila izaten da legeak egitea eta froga zehatzak
lortzea. Frogak eskuratzea errazagoa da lizentziapean dauden jarduera komertzial edo
industrialen kasuan.
Zaratak eta Bibrazioak Arautzen dituen Udal Ordenantzak egoera bakoitzeko
zarata mailak dezibeliotan arautzen ditu, sonometroaz egindako neurketaren bidez.
Etxe barruko zaratak hainbat jatorri izan ditzake:
–

Etxetresna elektrikoak: musika-erreproduzigailuak, telebistak, irratiak, garbigailuak, hozkailuak, lehorgailuak...

–

Musika-tresnak: pianoak, gitarrak...

–

Orduz kanpo egindako jarduerak: brikolajea, altzariak tokiz aldatzea, pertsonen
mugimendu bortitzak, txakurren zaunkak...
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–

Jende pilaketak: festak...

–

Gizalegezkoak ez diren portaerak: oihuak, borrokak, kantuan aritzea...
Kasu horietako askotan zarata ezin da sonometroen bidez neurtu, ez duelako jarraitasunik denboran zehar. Sarritan zaratak une jakinetan gertatzen dira, normalean atseden orduetan.

Beraz, dagokionak Udaltzaingora jotzen badu, baliteke udaltzainak etortzen
direnerako jarduera gogaikarria gelditu izatea, baina zarata geroago errepikatu egin
daiteke.

Nolanahi ere, gure ustez, udaltzaingoaren jokaerak ez dio udal ordenantzari ahal den
probetxu guztia ateratzen. Izan ere, udaltzainen esku hartzea orain artekoa baino handiagoa eta eraginkorragoa izan daiteke, muga batzuen barruan:
Kasu horietan Zarata, Herritarren Bizikidetza eta Udalaren Esku Hartzearen inguruan
Zaratak eta Bibrazioak Arautzen dituen Udal Ordenantzaren artikuluetan ezarritakoa
kontuan hartu behar da (29 eta 30. artikuluak).
Adierazitako guztiagatik, Udaltzaingoari Gomendatzen diogu Zaratak eta
Bibrazioak Arautzen dituen Udal Ordenantzaren 29 eta 30. artikuluetan ezarritakoa betetzen jarrai dezala, bide publikoan zein beren etxean gizalegezkoa ez den
jarrera batekin auzotarrak gogaitzen dituzten herritarrei beren portaera
aldatzeko eskatuz. Agindutakoa ez betez gero, Udaltzainek jarrera horiek salatu
eta dagozkien zehapen espedienteak ireki beharko dituzte. Espediente horietan,
udaltzainaren testigantza salatuak egindako jarduera gogaikarriaren froga
nahikoa izan daiteke.

Bestalde, Udalaren txostena jaso ondoren, bi herritarrei honako informazio hau
helarazi diegu:
“Erakunde honek, hainbat aldiz xxxx andrea artatu eta dauden irtenbideak aztertu
ondoren, honako ohar hauek egin behar ditu:
1.- Etxea Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegiaren esku utzitako eremu geografikotik kanpo dago.
2.- Dagokionak ez du aukerarik etxebizitza babestu baten zuzeneko esleipena
(erreserba) lortzeko, Vitoria-Gasteizko udalerritik kanpo bigarren bizitetxea duelako, horrelako etxebizitzen esleipena erregulatzen duen araudiaren arabera.
3.- Arrazoi beragatik, ezin zaio prezio tasatuko etxebizitzarik zuzenean esleitu.
Azaldutakoa kontuan izanik, eta arazoa erakunde honen eskumen eremutik
kanpo dagoenez, xxx andreari gomendio hauek egiten dizkiogu:
1.- Bere

etxebizitza merkatu librean salgai jartzea eta beste etxebizitza bat

erostea.
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2.- Bere etxebizitza merkatu librean alokairuan jartzea, eta bizikidetza arazoa
konpondu arte beste etxebizitza bat alokatzea.
Badakigu aipatu erabakiak hartzeko zailak direla, arazoa duenaren eta bere
familiaren egoera kontuan izanik. Egoera hori, gainera, larriagotu egin da bere eraikineko
bizikidetza arazoa dela eta jasan behar duten presioagatik. Hala ere, lehen esan bezala,
aipatu irtenbideak dira Erakunde honek gomenda ditzakeen bakarrak, beste edozein bere
eskumenen esparrutik kanpo dagoelako.”
Ebazpena
Aurkeztu diguten kexa EZETSI dugu.
• Lanak Arkupeko etxebizitzen teilatuan (Erreg. zenb. 528/05)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, ez du erantzunik jaso konplexu monumentala
zaharberritzerakoan (1999. urtearen inguruan) Arkupeko etxebizitzetan eragindako
kalteengatik aurkeztutako ondare erreklamazioari dagokionez.
Azterketa
Kasua aztertu ondoren, gai hori Udalaren eskumenen esparrutik kanpo dagoela
jakinarazi diogu herritarrari. Izan ere, euskal kultura ondarea defendatzea, aberastea,
babestea, zabaltzea eta sustatzea Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzari
eta/edo Arabako Foru Aldundiko Kultura Sailari dagokio.
Hori dela eta, 1999. urtean konplexu monumentala zaharberritzerakoan
Arkupeko etxebizitzetan eragindako kalteen erantzukizuna ezin zaio Udalari egotzi.
Gainera, zaharberritze lanak egin zirenetik erreklamazioa jarri den unera arte
denbora asko igaro denez, erantzukizunik balego ere, preskribatuta egongo lirateke
dagoeneko.

Ebazpena
Aurkeztutako kexa EZETSI dugu.

d) Iraungitzeagatik itxita.
• Aldameneko etxebizitza eraisterakoan azaldutako pitzadurak (Erreg. zenb.: 507/05)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, aldameneko etxebizitzaren eraispenak kalte larriak
eragin ditu bere etxean.
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Azterketa
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketaren ondoren, 4. solairuko auzotarraren
arabera kaltetutako eraikinean ustez eraispenaren aurretik hartutako laginen inguruko
informazioa jasotzeko zain geratu gara.
Ebazpena
Oraindik ez dugu aipatu dokumentazioa jaso. Beraz, espedientea itxi egin dugu
iraungi egin delako.

2.3.2.2 TUVISA
a)

Gomendioa

• Molinuevoko parkingaren erabiltzaileen elkartearen eraketa (Erreg. zenb.: 514/05)
Erreklamazioa
Molinuevoko parkingaren zenbait erabiltzailek jo dute sindiko honengana, eta
eransten den agiria aurkeztu dute. Hauxe eskatzen dute bertan: Erabiltzaileen batzordea
eratu dadila, parking horretako garaje-lekuak 50 urterako hartuak dituztenak ordezka
ditzan.
Azterketa
Molinuevoko parkearen azpian eraikitako parkingean –baita Zaldiaran plazaren
azpian eraikitakoan ere–, egoiliarren autoentzako jabari publikoko aparkalekuak
erabiltzen uzteko izenpetutako baldintza-agiriak aztertu ditugularik (agiria eransten
dugu), hauxe esan genezake:
Baldintza-agiri horietako 16. artikuluaren ildotik, Erabiltzaileen Batzordea eratu
beharko litzateke, 50 urterako alokairu eta erabileraren titularren interesak ordezkatu eta
aldezteko.
16. artikulua:
1.

TUVISAk, aparkaleku zerbitzua abian jartzeko aurreikusitako egunaren aurretik,
aparkalekuak erabiltzeko eskubidea erosi dutenei dei egingo die, Erabiltzaileen
Komunitatea eratzeko.

2.

TUVISAk ordezkatuko du Erabiltzaileen Komunitatea, salbu eta bertako kideek,
aparkaleku bakoitza abian jartzen denetik urtebete igarotzen delarik, administratzailea izendatzen dutelarik.

Baldintza-orrietan ageri diren artikulu horiek aplikatu beharko lituzke TUVISAk, 18 hilabete igaro direlarik onetsi zirenetik. Hain zuzen ere, baldintza-orrietako 16etik
23era bitarteko artikuluetan eta 23.ean adierazten dena bete beharko luke, hau
da, aparkalekuak erabiltzeko eskubidea erosi zutenei dei egin beharko lieke,
Jabeen Komunitatea eratu dezaten (16.1. art.). TUVISAk ordezkatuko du
Erabiltzaileen Komunitatea ordutik aurrera.
Ebazpena
Kasu honetan, eta eskatzaileek egindako alegazioak aintzat harturik, uste dugu
ezen, instalazioek ematen duten utzikeria itxura aintzat harturik –zaintza, garbiketa,
itoginak, hautsa, hondatutako hainbat gauza, arazoak sartzeko eta ateratzeko ateekin,
instalazioaren okerreko erabilera–, Erabiltzaileen Komunitatea eratu beharra dagoela,
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aipatutako artikuluaren ildotik; horregatik, hauxe GOMENDATZEN DIOGU TUVISARI:
lehenbailehen bete dezala baldintza-orrietako 16-20 eta 23. artikuluetan jasotakoa.
Hori guztia Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian ezarritakoaren ildotik
eta bertan aurreikusitako eraginarekin.
Gomendioa onartu egin da.
b) Orientabidea
• Autobusen 13. linea luzatzeko eskaria (Erreg. zenb.: 531/05)
Aurkezpena
Erabiltzaile bat etorri da Bulego honetara, eta eskatu du luza dezatela autobusen
13. linea, Iruñea eta Wellington kaleetatik aurrera, Ibaiondoraino.
Azterketa
Ohartarazi diogu Vitoria-Gasteizko Udalak, TUVISAREN PLAN ZUZENDARIAREN
bitartez, maiztasuna gutxitu eta komunikazioak hobetu nahi dituela, eta sei linea berri sortuko dituela 2007an, Tranbiara egokitzeko. Horrek geltokiak eta ibilbideak aldaraziko ditu.
TUVISAREN Plan Zuzendari horrek hiru ibilbide berri proposatzen ditu. LakuaUnibertsitatea da horietako bat. Gainera, auzo berriekiko komunikazioak protagonismo
berezia du agiri horretan. Hala ere, izango dira jadanik zenbait zerbitzu 2006tik aurrera,
inguru horretako biztanle kopurua aintzat hartzeko modukoa denean. Aldeko txosten bat
behar da, esanez era iraunkorrean ezarri direla, bai aipatu inguruko biztanleak, bai sortu
berria den auzo horretan eskainiko diren gainerako zerbitzuak.
Zehazki, data horretarako egitea aurreikusita dauden eta auzo horri eragingo
dioten bi lineak ondokoak dira: Salburua-Lakua: 12,5 km, 20 minutuko maiztasuna; LakuaUnibertsitatea: 13,2 km, 15 minutuko maiztasuna.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
c) Ezestea
• Irregulartasunak autobusen diseinuaren kontratazioan (Erreg. zenb.: 519/05)
Aurkezpena
Enpresa batek kexa aurkezten digu, AUTOBUSAK ETA ZUTOINETAKO ZEIN
MARKESINETAKO INFORMAZIOA DISEINATZEKO LANAK KONTRATATZEKO LEHIAKETAREN
ebazpenaz.
Kexa arrazoi zehatz ugaritan oinarritzen da:
A- TUVISAk 2005eko urtarrilaren 10ean igorritako hasierako oinarrietan, ondokoak
aurkezteko eskatzen zuen: autobusaren pinturaren bozeto bakun bat, erabiliko ziren
pinturen deskribapena eta pintura hori emateko era (% 10); lineen eranskailuaren
beste bozeto bat (% 10); prezioa (% 65), eta produktua entregatzeko epea (% 15).
Ehuneko horiexek neurtuko ziren, gainera, lehiaketa adjudikatzeko.
Irizpide horren arabera, enpresak aurkeztu zituen preziorik merkeena, 1.500 euro +
BEZ, eta entrega eperik onena.
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Eskaintzen azterketan, pentsatu zen enpresaren eskaintza apalegia zela.
B- Enpresak deklaratu duenez, 2005eko otsailaren 1ean lehiaketaren oinarrien eranskin
berriak igorri ziren, eta horietan eskatzen zitzaien lehiaketan ari ziren hiru enpresei
banaka zezatela eskaintza itemeka eta lan-orduka.
Beste enpresa batek 1.800 euroko deskontu berezia aurkeztu zuen, eta beste kopuru
bat banatu zuen, 6.200 euro, irudi korporatiborako. Iruditzen zaigu ezin dela onartu
hori.
Eragindako enpresak gutun bat aurkeztu du, esanez lana zatiezina dela hasierako
oinarrien arabera.
Eskatzailearen iritzian, egitate horiek guztiek lehiaketaren oinarrien funtsezko aldaketa
dakarte.
Azterketa
Kexa honek dakarren lehen arazoa hauxe da: prozesu osoa deuseztatzea eskatzen
da, eta, beraz, hitzartutako kontratazioa deuseztatzea. Horrek legezko eragozpen garrantzitsu batekin egiten du topo, zeren behin hirugarren bati zenbait eskubide aitortutakoan Administrazioa bera loturik gertatzen baita bere ekintzez, eta beroriek kaltegarritasun prozedura ezohiko batez bakarrik alda daitezke.
Beste alde batetik, eta kontratazioaren gaian, kontratazio-organoei ematen
zaien diskrezionalitate teknikoa izan behar da kontuan. Kontratazio organo horiek, beren
ekintzetan, kanpoko legeria dute muga, kontratazio oinarriei dagokienez, eta kanpoko
legeria horrekin epaitzea epaitegiei dagokie.
Nola kasu honetan jadanik zenbait eskubide subjektibo aitortu zaizkion hirugarren bati, eta nola prozesua ere lehiaketa erakoa den, ezin dugu gomendatu eskubide
horiei eragin diezaiekeen ezer. Izatekotan ere, Oinarrien kalitatea epai dezakegu, administrazio praktika onen ikuspegitik, eta hori erreferentziako praktiken azterketa konparatibo baten ondoren bakarrik egin dezakegu.
Ebazpena
Azaldutako guztiagatik, eta aipatutako mugak aintzat harturik, ezin dugu onartu kexa hau, aurkeztu zaigun eran, nahiz eta horrek ez duen baztertzen kontrataziooinarrien erredakzioa hobetu beharra aztertu beharko dugula. Beraz, EZETSI egiten dugu
kexa.
c)

Idazki lagundua

• Istripua bizikletarekin Molinuevoko parkingean (Erreg. zenb.: 527/05)
Aurkezpena
Erabiltzaile bat etorri da Bulegora, eta adierazi du kolpe bat jasan zuela bere
autoaren atzeko aldean zeraman bizikletan, Molinuevoko parkingean sartzean, 2004ko
uztailaren 13an. Parking hori TUVISArena da.
Bizikleta konpon diezaioten eskatzen du.
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Azterketa
Idazki lagundu hau egiten lagundu genion:
Administrazio horren aurrean aurkezten naiz, eta zuzenbidearen arabera honakoa ADIERAZTEN DUT:
2004ko uztailaren 14an ondare konponketarako erreklamazioa aurkeztu nuen Erregistro
Nagusian, TUVISAk kudeatzen duen MOLINUEVOKO PARKINGEAN jasandako kalteengatik.
Oraindik ez dut jaso dagokion administrazio espedientea ireki den jakinarazpenik.
Hasierako erreklamazioaren osagarri, erreklamatutako kalteak sortu zituzten gertakarien
LEKUKOA aurkezten dut:
xxxxxxxxxxxx, eta haren bizilekua, xxxxxxxx,.
ESKATZEN DUT
Idazki hau Aurkeztutakotzat jotzea eta aurreko adierazpenak egindakotzat jotzea, eta,
alegatutakoaren arabera, ireki dadila dagokion ondare erantzukizuneko administrazio
espedientea, erreklamatzen ditudan kalteen zergatia eta kostua zehazteko.
Ebazpena
Era horretan erantzuten dugu IDAZKI LAGUNDUZ.

2.3.2.3 AMVISA (GASTEIZKO UDAL URAK S.A.)
a)

Ezestea

• Gehiegizko kontsumoagatiko ur ordainagiria (Erreg. zenb.: 637/06)
Erreklamazioa
Herritar batek gehiegizko kontsumoagatiko ur ordainagiri bat salatzen du.
Azterketa
Berarekin izandako elkarrizketan, ondokoak argitu dizkiogu erabiltzaileari:
–

Abonatuari dagokio, eta hala dago jasota indarrean dagoen Ur Hornidura eta
Arazketa Zerbitzuaren Ordenantzaren 12. artikuluan, 4.ean (ALHAO 116. zk.,
2001eko urriaren 10ekoa), “ahalik eta ardura handiena izatea eraikinaren barruko
instalazioaren erabileran, zaintzan eta kontserbazioan”.

–

Irakurketak neurtuz bakarrik jakin dezake AMVISAk abonatuen ur kontsumoa.

–

Hain zuzen ere, Ordenantzaren 67. artikuluak dio: “AMVISAko langileek edo hark
onetsitako pertsonek egingo dute irakurketa. Irakurketa horrek erakutsiko du
abonatuak zenbat ur kontsumitu duen”.

–

ALHAO 151. zk.an, 2003ko abenduaren 29koan, Udal Ur Zerbitzua Emateko 1.
aplikazio arauak honela dio:
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“Ordenantza honen lehen, bigarren eta hirugarren tarifak aplikatzetik datozen
kuotak sei hilekoak dira, hainbanaezinak eta laburtezinak, eta ordainagiri bidez
kobratuko dira”.
–

Abonatuak, dena dela, egoerari dagokion ardura guztiarekin jokatu behar du.
Horregatik, helegileari dagokio kontagailuaren balizko manipulazioa edo haustura
frogatzea, zeren Amvisak ez baitu egitate horren berririk. Honela dio Kode Zibileko
1214. artikuluak: “Betetze bat eskatzen duenari dagokio betebeharraren froga, eta
aurka denari, berriz, halakorik ez dela erakustea”.

Ebazpena
Era horretan EZESTEN DUGU aurkeztutako kexa.

2.3.3

TEKNOLOGIA BERRIEN SAILA

2.3.3.1 010 ZERBITZUA
a)

Orientabidea

• 010 Zerbitzura egindako deiaren kostua (Erreg. zenb.: 506/05)
Erreklamazioa
Emakumezko herritar bat etorri da, 010 Zerbitzura egiten diren deien kostuaz
informazio eske.
Azterketa
Jakinarazi diogu bilatu dugula horri buruzko informazioa, eta argitu diogu
010era egiten diren deiek hiri barruko deien kostu bera dutela, hau da, 010era egindako
deiak Gasteizko udalerri barruan egindako deiaren kostu bera duela. Ondokoa gerta
daiteke nahasgarri telefonoaren fakturan, ordea: 010era egindako deiak ez daude sartuta hiri barruko deietan, baizik eta beste zerrenda batean.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.

2.3.4

GIZARTEGINTZA SAILA

2.3.4.1 ZUZENDARITZA
a)
•

Ofiziozko gomendioa

Abetxukoko Adinekoentzako Zentro Soziokulturaleko Podologia Zerbitzua (Erreg.
zenb.: 11/05)

Aurkezpena
Sindiko bulego honetan jakin dugu Gasteizko Udalak handitu egin
dituela Podologia Zerbitzuak hiriko adinekoentzako bost zentro soziokulturale94
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tan (San Prudentzioko, San Kristobalgo, Aranako, Txagorritxuko eta Zaramagako
zentro soziokulturalak).
Badakigu, auzo elkarteak esanda, askotan agertu duela auzoak zerbitzu
horren premia handia, auzoaren egoera geografikoa eta biztanleriarena ikusita,
eta, horregatik, iruditzen zaigu eraman litekeela podologia zerbitzuaren hobetze
hori Abetxukoko Adinekoen Zentro Soziokulturaleraino ere.
Azterketa
Kontuan izan behar da urrun eta banatua dela Abetxuko auzoa hiriaren gainerakotik. Zadorra ibaiak eta Arriagako zein Gamarrako industria-guneek bereizten dute hiritik. Kontuan izan behar da, bestalde, Abetxukok 3.500 biztanle inguru dituela, eta 60 urte
ingurukoa dela horko helduen batez besteko adina.
Udala ekimen garrantzitsuak ari da sustatzen auzo hori hirian integratzeko.
Hauek, besteak beste: udal igerilekuak egin ziren, polikiroldegiari atxikiak, eta, hain zuzen
ere, aurreko irailean ireki ziren; auzoko trafikoa komunikatuko duen zubi berriaren lanak
egiteko proposamena, edo etorkizuneko Tranbiaren zenbait geltoki ezartzea.

Ebazpena
Iruditzen zaigu Gasteizko Udalak, arestian aipatutako integrazio hori
bultzatzeko, eta hiriko beste zentro soziokultural batzuetako Podologia Zerbitzuak handitzera doanez, eraman dezakeela zerbitzu hori Abetxuko auzoraino ere.
Horixe GOMENDATZEN DUGU, guztia Sindiko-Herritarren Defendatzailearen
Araudiaren arabera eta barnean.
Zerbitzuak ez du onartu Gomendioa.
b)

Esezpena

• Zainpeko apartamentuetatik egotzia (Erreg. zenb.: 624/05)
Aurkezpena
Kexa bat jaso da Sindiko bulego honetan, eta, hor, erabiltzaile batek kontatu digu
bizi zen zainpeko apartamentutik (Olarizuko Santa Maria Zainpeko Apartamentuak)
egozten duen ebazpena heldu zaiola, ez ordaintzeagatik eta han bizitzeko baldintzak ez
betetzeagatik. Udal Zerbitzuetatik proposatzen diren berronartze-baldintzak berrikus
ditzagun eskatu digu.
Azterketa
Hirugarren Adinekoen Udal Zerbitzuko arduradunekin izan dugun bileran, esan
zaigu interesatuak ez duela batere errespeturik zainpeko apartamentu baten erabiltzaile
izateak dakartzan funtzionamendu arau minimo baina beharrezkoentzat, hau da,
erabiltzaile horrek etengabe egiten diela aurre beste egoiliar batzuei eta bereziki
Apartamentuen arduradunari, ez duela ordaintzen apartamentua okupatzeagatik
dagokion prezio publikoa, beste pertsona batzuekin batera bizi dela bizitegian, eta horregatik guztiagatik egotzi dutela, betiko, apartamentutik.
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Adineko pertsonentzako zainpeko apartamentuetan sartzeko eta bizitzeko baldintzak arautzen dituen 16/03/2001eko Araudiak (ALHAO 79. zk., uztailaren 11koa) honela
ezartzen du bere artikuluetan:
15. artikulua, Egoiliarren eskubideak, eta 16. artikulua, Haien betebeharrak:
15 f) artikuluak aitortzen du egoiliarrak baduela egunean zehar senideen eta
adiskideen bisitak jasotzeko eskubidea, eta 16 a) artikuluak elkarren errespetuan eta tolerantzian oinarritutako jokabidea izatea ezartzen dio, besteak beste, beharrezkoa baita
hori bizikidetza egokia izateko; 16. artikuluko d) atalak dio, berriz, dagokion Udal
Ordenantzak apartamentu horietan egoteko ezarri duen hileroko prezio publikoa ordaindu behar duela egoiliarrak.
Bestalde, erabiltzailea birkokatzea ere aurreikusita dago, eta, ildo horretan, Udal
Zerbitzuek eskaini diote CMASen (Gizarte Harrerako Udal Zentroa) birkokatzea aldi batez,
eta dagokion itxaron zerrendan egotea, bere egoeragatik egoki dakizkiokeen beste
laguntza mota batzuk jasotzeko.
Bildutako informazioa ikusirik, iruditzen zaigu Hirugarren Adinekoen Udal
Zerbitzuak zuzenbidearen arabera eta proportzionaltasun- eta arrazoizkotasun-irizpidez
jokatu duela bere eskumenak erabiltzean.
Ebazpena
Era horretan EZETSI DA kexa.
c)

Idazki lagundua

• GLL eskaria (Erreg. zenb.: 639/06)
Aurkezpena
Erabiltzaile batek diosku oso egoera prekarioan dagoela, bere herri Kolonbiatik
mehatxu larriengatik ihesi etorri eta Gasteizen babestu ondoren. Gizarte Larrialdietarako
Laguntzak lortzeko laguntza eskatzen digu.
Azterketa
Elkarrizketa izan dugu berarekin, eta zenbait agiri ematen dizkigu.
Ebazpena
Idazki bat egiten laguntzen zaio.

2.3.4.2 GIZARTE EKINTZA
a) Gomendioa
• Oinarrizko Errenta jasotzeko eskubidea aitortzeko eskaria (Erreg. zenb.: 625/05)
Aurkezpena
Gasteizko herritar bat aurkeztu da Sindiko bulego honetan. Herritarrak prestazio
ekonomikoak eskatu zizkion Gizartegintza Sailari, baina ukatu egin dizkiote.
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2005eko irailaren 12an, interesatuak Gizarte Larrialdietarako Laguntza eta
Oinarrizko Errenta jasotzeko eskubidea aitortzeko eskaria aurkeztu zuen, eta biak ukatu
zizkioten ondoko aurrekariengatik eta zuzenbideko oinarriengatik:
“Espedientean dagoen lan-bizitzaren txostenak ageri du eskatzailea ez dela altan
egon Gizarte Segurantzaren inongo erregimenetan 1993ko urritik, eta ez duela jaso
gizarte prestaziorik 1998tik, eta horrek esan nahi du agian beste mota bateko sarrerak
jasotzen aritu dela, eta beharbada horiek jasotzen ari dela oraindik ere baina ez duela
aitortzen”.
Espedientean salerosketa-kontratu bat ageri da, halaber, eta, horren bitartez,
eskatzaileak bere etxebizitza transmititu zion anaiari 8.300.000 pezetaren truke. Prezio
hori une horretako merkatukoa baino askoz apalagoa da, eta ordainketa modua ere
eroslearen aldekoa da guztiz, oso deigarria baita hori beste diru-sarrerarik jasotzen ez
duen saltzaile baten kasuan.
2005eko irailaren 1ean, bestalde, interesatua Oinarrizko Gizarte Zerbitzura joan
zen. Han, Gizarte Larrialdietarako Laguntza jasotzeko pertsonak behar dituen baldintzak
azaldu zizkioten, eta argitu zioten bizi zen etxebizitzan bizi izanda ez zizkiotela laguntzak
jasotzeko izapideak egingo, etxebizitza hori Babes Ofizialeko Erregimenekoa baitzen.
Irailaren 7an, interesatuak beste egoitza batean erroldatu eta lan-eskaria egin zuen
INEMen, eta handik bost egunera eskatu zuen prestazioa, irailaren 12an.
Entzunaldia eman zaionean, eskatzaileak, Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 84. artikuluko baldintzak betez eta horretarako dagoen epearen barruan, Gizarte Larrialdietarako Laguntzaren onuradun izateko
eskaria aurkeztu du.
Eskatzaileak, XXXXXXXXX jaunak, adierazitakoak gorabehera, aipatutako
ekintzek erakusten digute eskatzaileak era fiktizioan bete dituela Gizarte
Larrialdietarako Laguntzak arautzen dituen apirilaren 20ko 199/1999 Dekretuak eskatzen
dituen baldintzak, aipatutako prestazioa jasotzeko eskubidea aitor diezaioten.
Kode Zibileko 6,4 artikuluak xedatzen du arau baten testuaren eredura egindako
eta ordenamendu juridikoak debekatutako (edo haren aurkako) emaitza bat dakarten
ekintzak lege iruzurrean egintzat joko direla, eta ekintza horiek ez dutela eragotziko saihestu nahi zen araua behar bezala aplika dadin.
Lege iruzurrak bi alderdiren egiaztapena behar du: alde batetik, lege bat urratzea
dakarren jokabide bat gertatzea, horrek haren xede praktikoa hausten duen neurrian, eta,
bestetik, jokabide horrek estalgarritzat darabilen arauak ez dezala babestu egileak
bilatzen duen helburua.
Auzitegi Gorenak, 1991eko abenduaren 5ean, doktrina bateratzeko kasazio epaian, ondokoa dio: “lege iruzurrean, norbaitek errealitatearen antza sortzen du, gero hartatik benetako errealitateak, ez itxurazkoak, baizik eta berariaz estaliak, utziko ez lizkiokeen ondorioak erdiesteko asmo bidegabeaz”.
Nola lege iruzurrean ari denaren asmoa zantzuetatik ondorioztatu behar den,
iruzur horren egiaztapena Kode Zibileko 1253. artikuluan dauden oinarrien arabera egin
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behar da, eta hark ondokoa xedatzen du: “legean ezarri gabeko presuntzioak frogabidetzat hartuak izateko, nahitaezkoa da frogatutako egitatearen eta ondorioztatu
nahi denaren artean lotura zehatz eta zuzen bat izatea giza irizpidearen arabera”. Kasu
honetan, bada lotura zehatz eta zuzen hori argi eta garbi, egoitza aldaketaren eta
INEMeko lan-eskariaren (irailaren 7an egin ziren biak, egun batzuk lehenago Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuan eskubidearen aitorpena lortzeko baldintzak jakin ondoren), eta
irailaren 12ko eskariaren aurkezpenaren artean”.
Ukatze honen aurka, eskatzaileak dio birjartze-errekurtsoa jarri duela,
Administrazioarekiko auzi errekurtsoa ipini aurretik, eta, beraz, egintza ez da irmoa
oraindik administrazio bidetik.

Azterketa
Azterketa: lana eta gizarte bazterketa

Gure ordenamendu juridikoan, jarduera produktibotik baztertua egotearekin
dago zuzenean lotuta gizarte bazterketa. Ekarpen ekonomiko publikoak, hots, oinarrizko
errenta eta larrialdiko laguntzak lan merkatuan sartzen laguntzeko daude asmatuta, eta
ez haren aurkako alternatibatzat. Ildo horretan, 12/1998 Legearen arrazoien azalpenean,
esaten da:
“Bazterketak esan nahi du pertsonak ezin duela edo ez dela gai gizarte
eskubideak erabiltzeko, batez ere lanerako eskubidea, baina baita ere heziketarako, prestakuntzarako, kulturarako, osasunerako, etxebizitza duinerako eta
gizarte babeserako eskubideak.
Zalantzarik ez da bazterketa prozesu eta egoerak, banakoaren eta
gizartearen arteko lotura etetea, banako horrek prozesu produktiboan ez parte
hartzetik datozela hein hain batean.
Gure gizarte modernoan, nagusiki lanaren bitartez hartzen ditugu
gizartearekiko eskubideak eta betebeharrak, eta berdin hartzen ditu gizarteak
ere gurekiko. Horrela ikusita, lanerako eskubidea ezinbesteko baldintza
bihurtzen da hiritartasun osorako, eta esangura handia hartzen du eskubide politikotzat.
Lan merkatuan ez parte hartzeak edo kasik ez parte hartzeak bazterketa prozesu baten hasiera dakarte ia beti, eta horrek eragin zuzena du beste
gizarte eskubide batzuen erabileran. Dinamika horretan, gabeziak eta mendekotasunak, metatu eta bata besteari erantsi ez ezik, elkarren sendogarri ere izaten
dira”.
Enfasi handiagoa egiten du printzipio horretan Eskubide Sozialen Gutunak:
“Mendebaldeko gizarteetan, soldatapeko lana da gehienentzat
gizartean integratzeko bide bakarra, haren bitartez eskuratzen baitira bizimodu
duina izateko eta gizarte ondasunak, autoestimua eta hiritartasun osoa iristeko
behar diren baliabide ekonomikoak. Gizartearentzat baliagarriak izateko eta sen98
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titzeko eskubidea ere sartzen da hor, baina ezin da egin ekarpen hori
banakoaren eta lanaren arteko lotura eteten bada”.

Administrazio publikoek bi tresna erabiltzen dituzte gizarte bazterketaren aurka:
1.- Oinarrizko Errenta/Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-sarrera.
[Izaera juridikoa]
Eskubide Sozialen Gutunaren 2003ko aldaketaren arrazoien azalpenean, esaten
da:
“Abenduaren 27ko Eskubide Sozialen Gutunaren 10/2000 Legeak oinarrizko errenta jasotzeko eskubidea ziurtatzen du. Horrek gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera ordezkatzen du, baina prestazio horren izaera
juridikoa eta oinarria aldatu gabe. Horrela, bermaturik gelditzen da, batetik,
prestazioaren beraren izatea eta, bestetik, pertsona orok nahikoa diru-sarrera
izango duela bere hiritar eskubideak edo oinarrizko gizarte eskubideak
erabiltzeko, eta arrazoi ekonomikoengatiko gizarte bazterketa eta pobrezia egoerak saihestuko direla horrela”.
Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-sarreraren eta Oinarrizko Errentaren izaera
komunetik abiaturik, ondoko kalifikazio juridikoak dagozkie bi horiei:
17. artikulua.- Definizioa, izaera eta ezaugarriak.
1. – Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera aldizkako prestazio ekonomiko bat
da. Bizirauteko oinarrizko gastuei aurre egiteko behar beste baliabide
ekonomikorik ez duten pertsonei dago zuzendua.
2. – Prestazio hau:
a) Izaera subsidiariokoa izango da eta, hala dagokionean, titularrari edo haren
bizikidetza independenteko unitate ekonomikoko edozein kideri indarreko legeriaz dagokion beste edozein baliabide eta prestazio sozialen osagarri.
b) Janaritarako emango da, bizikidetza independenteko unitate ekonomikoko
kide guztien onurarako.
c) Besterenezina izango da, eta, beraz, ezin izango da:
–betebeharren bermetzat eskaini.
–osorik edo zatika laga.
–konpentsazio edo beherapenik izan, non eta ez den behar ez bezala eskuratutako laguntzak itzultzeko
–atxiki edo enbargatu, Estatu osorako legeriatik ezartzekoak diren legeetan
aipatzen diren kasuetan eta lege horietan jartzen diren mugekin izan ezik.
99

2005-2006eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

18. artikulua. – Eskubidedunak
1. –Ondoko baldintzak betetzen dituzten pertsonak izan daitezke egungo legean
aurreikusitako baldintzetan gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko
eskubidearen jabe:
a) Bizikidetza independenteko unitate ekonomiko bat izatea, eskaria aurkeztu
den data baino urtebete lehenagotik gutxienez. Salbuetsita daude epe hau betetzetik:
–beren kargura adin txikikoak edo elbarriak dituztenak, edo beste pertsona
batekin ezkontzaz edo ezkontza antzeko harreman iraunkorrez loturik daudenak.
–bizikidetza independenteko unitate ekonomiko berri bat eratu dutenak, banatu
(ezkontidearengandik zein izatezko bikotekideagandik) edo dibortziatu direlako
edo ezkontza deuseztatu delako, baldin eta unitate berria aurreko bizikidetza
independenteko unitate ekonomikoko kidez bakarrik osatua bada.
–bizikidetza independenteko unitate ekonomiko berria gurasoak, tutoreak edo
legezko ordezkariak hil zaizkielako osatu dutenak.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritako erroldan egotea, eskaria
aurkeztu den data baina urtebete lehenagotik gutxienez.
…/…
c) Behar beste baliabiderik ez edukitzea. Ondoko baldintza guztiak betetzen direnean joko da pertsonak ez daukala behar beste baliabide:
–Hileroko irabaziak kasuan kasuko gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren
hileroko zenbatekoa baino txikiagoak izatea, lege honen VI. atalburuan ezartzen
denaz bat.
–Lege honen 3.2 atalean eta hori garatuko duten araudietan jasotakoaren
arabera elkarbizitzako unitate ekonomiko independentetzat har daitezkeen pertsonen kasuan, pertsona horiek etxebizitza edo alojamendu berean bizi badira
beste pertsona batzuekin (3.1.b atalean aipatutako lotura-moduren batekin),
pertsona horiek guztiek, kasuan kasuko denbora-tarterako, dituzten irabaziak
legokiekeen gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren gehienezko kopurua
bider bost baino txikiagoak izatea; hori guztia inolako baliabiderik ez baldin
badute eta aipatutako lotura-moduen arabera elkarrekin zenbat pertsona bizi
diren kontuan izanda.
–Lege honen VI. atalburuan ezartzen denaren arabera, dena delako ondarea izatea, baina ondare hori legokiekeen urte osoko gizarteratzeko gutxieneko dirusarrera bider lau eginda ateratako kopurua baino txikiagoa izatea, betiere inolako baliabiderik ez baldin badute eta aipatutako lotura-moduen arabera elkarrekin zenbat pertsona bizi diren kontuan izanda.
…/…
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19. artikulua. – Eskubidedunen betebeharrak.
Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera eskuratzeko eskubidedunek betebehar
hauek izango dituzte:
a) Emateko arrazoia izan diren egoerei aurre egiteko erabiltzea laguntza.
b) Lege honetan erabakitakoaren arabera, laguntza aldatu, bertan behera utzi
edo amaitzea eragin dezaketen egoeren berri ematea.
c) Titularrak ohiko bizilekua aldatu egiten badu, horren berri ematea, gizarteratzeko hitzarmenean aurreikusita leudekeen berezitasunak baztertu gabe.
d) Akatsen bat dela eta eskuratutako edo dagokionetik gora eskuratutako kopuruak itzultzea.
e) Gizarteratzeko hitzarmena negoziatu, izenpetu eta betetzea administrazioarekin, lege honetako II. atalburuan aipatzen diren egoeretan eta moduan.
f) Administraziora joatea eta elkarlanean aritzea, hala eskatzen zaionean,
gizarteratzeko hitzarmenean aurreikusita leudekeen berezitasunak baztertu
gabe.
g) Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren helburuen ondoriozko betebehar
guztiak, araudi bidez zehaztuta baldin badaude.

[Eskubide sozialen gutuna]
Garrantzitsua da nolako bultzada juridiko eta politiko berria ematen dion
Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-sarrerari Eskubide Sozialen Gutunak. Irailaren 27ko
10/2000 Legea. Honelaxe definitzen du Eskubide Sozialen Gutunak Oinarrizko
Errenta/Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-sarrera:
6. artikulua.- Onuradunak.
Honako hauek izango dira onuradunak: Euskal Autonomia Erkidegoko edozein
udalerritako erroldan gutxienez urtebete sartuta egonik, eta beren elkarbizitzaunitatearen irabaziak eta ondarea kontuan hartuta, oinarrizko beharrizanei eta
gizarteratzeko eta lan-merkatuan sartzeko prozesuaren ondorioz sortutakoei
aurre egiteko nahikoa diru-baliabide ez dutenak.

Beharrezkoa izango da premia-egoera frogatzen duen ziurtagiria, eta ziurtagiri
hori, oinarrizko errentaren irizpidearen arabera, oinarrizko gizarte-zerbitzuek
emango dute.

9. artikulua.- Gizarteratzeko eta lan-merkatuan sartzeko eskubidea.
1.– Gizartean baztertuta dauden pertsona guztiek dute gizarteratzeko eta lanmerkatuan sartzeko eskubidea, gizarteratzeko hitzarmenetan nahitaez parte hartuz, aplikatu beharreko lege-xedapenei jarraiki.
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2.– Euskal administrazio publiko eskudun guztiek bultzatuko dute eskubide hori
modu eraginkorrean erabiltzeko behar diren zerbitzu eta programak sortzea,
aplikatzeko orduan gizarteratzea eta lan-merkatuan sartzea bide normalizatuenetik egiteari lehentasuna emango bazaio ere.

2.- Gizarte larrialdietarako laguntzak (GLL).
[Izaera juridikoa]
“2.- Gizarte larrialdietarako laguntzak (28. artikulua)
1.– Gizarte-larrialdietarako laguntzak laguntza ekonomikoak dira, aldian-aldian
emango ez direnak, eta helburua gastu berezi batzuk egiteko behar beste baliabide ez duten pertsona batzuei laguntzea da. Gastu horiek arruntak edo ohiz
kanpokoak izango dira, eta beharrezkoak gizarte-bazterkeriarik ez izateko edo
bazterkeriaren ondorioak arintzeko.
2.– Era horretako gastutzat ondorengoak hartuko dira:
a) Ohiko etxebizitza edo alojamendua eduki eta mantendu ahal izateko beharrezkoak diren gastuak; horren barruan sartuko dira:
–Errentaren gastuak.
–Etxebizitza edo alojamendua erosteko, gizarte-larrialdiko egoera baino lehen
eskatutako maileguaren interesak ordaindu edo amortizatzeko sortutako gastuak.
–Energiak, urak, estoldak, zaborrek eta hiri-eta landa-ondasun higiezinen gaineko
zergak eragindako gastuak.
b) Ohiko etxebizitzan edo alojamenduan bizi ahal izateko eta oinarrizko osagaiak
edukitzeko beharrezko gastuak.
c) Elkarbizitzako unitate ekonomiko independenteko pertsona baten edo gehiagoren lehen mailako premiek eragindako gastuak, hala nola janztea, hezkuntza
eta prestakuntza eta osasun-laguntza jasotzea, baldin eta sistema publikoek
eskaintzen ez badizkiete zerbitzu horiek.
d) Gorago aipatutako gastu-moduren batengatik lehenagotik zorpetuta egoteagatik sortutako gastuak edo bizitzako oinarrizko beharrizanei erantzuteko beharrezko gastuengatik zorpetuta egoteagatik sortutakoak.
3.– Laguntza horien ezaugarriak:
a) Finalistak izango dira, eta zertarako eman diren, horretarako baino ezin izango dira erabili.
b) Indarrean dagoen legeriaren arabera laguntzaren onuradunak edo honen elkarbizitzako unitate ekonomiko independenteko beste edozein kidek (edo lege
honen 29.2 atalean aurreikusitakoaz bat, etxebizitza edo alojamendu berean bizi
diren beste pertsona batzuek) jaso ditzakeen era guztietako baliabide eta gizartelaguntza ekonomikoen osagarria izango da laguntza hau, eta subsidiarioa izango
da.
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c) Besteri eman ezina izango da, eta ondorioz, ezin izango da:
–obligazioen berme gisa eskaini.
–osorik edo zati bat eman.
–konpentsazio edo beherapenik izan, non eta ez den behar ez bezala eskuratutako laguntzak itzultzeko.
–erretenitu edo enbargatu, Estatu osorako legeriatik ezartzekoak diren legeetan
aipatzen diren kasuetan eta lege horietan jartzen diren mugekin izan ezik.

32. artikulua. Ematea eta ordaintzea. 1.– Gizarte-larrialdietarako laguntza
emateko, aldez aurretik ondorengoa egin beharko da: oinarriko gizarte zerbitzuek benetan premiazko egoera bat dagoela ikusi beharko dute, batetik,
eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan helburu
horretarako diru-kopuruak jasota egon beharko dira.
2.– Laguntzak emateko argitaratuko den erabakian zehaztutako moduan ordainduko dira gizarte larrialdietarako laguntzak, eta ordaintzea erabakia hartu duen
organoaren eginkizuna izango da.
3.– Oinarrizko gizarte-zerbitzuek erabakitzen dutenaren arabera, laguntzak dena
batera edo zatituta ordainduko dira. Laguntza emango duen erabakian, eskumena duen organoak zehaztu egin beharko du zein izango den ordaintzeko modu
zehatza, eta, era berean, egindako gastuen fakturak edo egiaztagiriak
aurkezteko epea ere finkatu beharko du. Epe horren barruan ez badira aurkezten
aipatutako fakturak edo egiaztagiriak, emandako laguntzak itzultzeko jardunbideari ekingo zaio, beharrezkoa bada.

[Lege-iruzurra]
1974ko maiatzean Kode Zibileko Atariko Titulua aldatu eta KZ 6-4.a artikuluan
lege-iruzurraren arautze orokorra sartu zenetik, oso jurisprudentzia zabala egin da gaiaz,
eta jurisprudentzia horrek zehaztu eta garatu du harrezkero haren kontzeptua. Gai horretan, oso nabarmen ikusten da nolako tentsioa dagoen lege iruzurra zapaltzea eskatzen
duen ordena publikoa atxiki beharraren eta banakoaren askatasunari zor zaion errespetuaren artean, zeren kontuan izan behar baita bakarka legezkoa den ekintza bat lege bat
hausteko erabil daitekeela. Jurisprudentzia era sistematikoan aztertzea beharrezko tresna
da zilegia eta iruzurra bereizteko, zeren epai irmo batek hala jo duenean bakarrik jo
baitaiteke ekintza bat iruzurtzat.
Lege-iruzurraren institutua aplika daiteke noski gizarte laguntzen alorrean eta
beste alor batzuetan ere, baina egiten denean, jarduera objektibo eta behar beste
motibatu bat bermatu beharko da Administrazioaren aldetik, aitortuta dauden eskubide
sozial batzuei kalte ez egiteko, kontuan izanik eskubide horiek egoera bereziki txarretarako direla, eta horiek kentzeak babesik eza sor dezakeela.
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Kasu honetako, balizko lege iruzurraren aplikazioa ondoko arrazoibideetan
oinarrituta aplikatzen da:
1.- Eskatzaileak, antza denez, 1993ko urritik darama bizitzen, eta denbora horretan ez da ageri lan ordaindurik egin duenik.
2.- Eskatzaileak anaiari transmititu dio bere etxebizitza antza denez, soilik sinatuta dagoen kontratu pribatu baten bidez, 8.300.000 pezetako prezio aitortuan,
merkatukoa baino apalagoa baita.
3.- Ez da ageri eskatzaileak ahalegin minimorik egin duenik lana bilatzeko, zeren
laguntzak eskatzeko orduan bakarrik eman baitu izena INEMen, eta une horretantxe utzi
du bera bizi zen babes ofizialeko etxebizitza ere, etxebizitza hori bateraezina baita
laguntzak eskatzearekin.
Administrazioaren arabera, zantzu garbi bat dago eskatzaileak iruzur egin duela
ondorioztatzeko. Hark hiru gauza egin zituen ia aldi berean: egoitzaz aldatu zen, izena
eman zuen INEMen eta laguntzarako eskaria egin. Horrek pentsarazten dio
Administrazioari eskatzaileak bere burua premia egoera fiktizio batean jartzeko asmoa
zuela.
Ez dago garbi iruzurra zergatik ote den, edo premia egoeran nahita jartzeagatik,
edo laguntzak jasotzeko behar den premia egoera ezinezko bihurtzen duten beste
errenta eta sarrera batzuk ezkutatzeagatik.
Hala ere, Administrazioak onartutako egitateengatik berengatik (1) eta (2),
pentsa daiteke eskatzailea bere etxebizitzaren salmentatik aterako sarreretatik bizi izan
dela denbora honetan, baina baliabide horiek agortu egin direla urteak joan ahala, eta,
beraz, pentsatzekoa da haren egoera larria izango dela orain, eta senideek eta adiskideek
ematen dioten laguntza apurretik biziko dela.
Hark INEMen izena ez emateak salatzen duen lana bilatzeko interes falta ere,
bestalde, ez da argudio erabakigarria, zeren ez baita gertakari bakana langileek bide
informaletatik bilatzea lana, eta hura “a posteriori” formalizatzea INEMen.
Edonola ere, hauxe da laguntzak ukatzea gehiegizko neurria izan daitekeelako
argudio nagusia: laguntza-sistema prozesu baten moduan dago egituratuta, eta
Administrazioaren kontrola etengabea izaten da prozesu horretan, lehen-lehenik eskatzaileak lana bilatzeko bide bat ezartzeko Gizarte Zerbitzuekin negoziatu beharra daukan
nahitaezko Hitzarmenaren bitartez. Gainera, INEMen bitartez lan eskaintza lotesleak sor
daitezke, eta laguntzen onuraduna behartuta dago horiei erantzutera. Era berean,
aldizkako kontrolen edo berritze-izapideen bitartez, kontrol-arau batzuk ezartzen dira,
eta, horiek iruzurrezko egitate edo jarrera berriak detektatuz gero interesatuaren aldetik,
laguntzen etetea, galtzea edo are bidegabeki eskuratutako laguntzen itzuli beharra gerta
liteke.
Diru-laguntzak ukatzearen ondorioen eta ondorio horiek konpontzeko eraren
ikuspegitik, iruditzen zaigu badirela kontrol mekanismo iraunkorrak, edonoiz erabil
daitezkeenak, eta, laguntzak atxikitzen diren bitartean, oso zorrotz interpretatu behar
direla laguntza bat ukatzeko arrazoiak. Laguntzen onuraduna behartuta dago Gizarte
Zerbitzuen esana betetzera, laguntzak atxikitzen diren bitartean, eta, bestalde, laguntza
horiek ez dira modu automatikoan ziurtatzen.
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Eskubide Sozialen Gutunak xedatzen du “beharrezko baldintza izango dela premia egoeraren ziurtagiri bat, eta oinarrizko gizarte zerbitzuek egingo dutela hori oinarrizko errentaren irizpidearen arabera”, baina bete dira Legeak ezartzen dituen baldintza
objektiboak, eta ez da ageri kanpoko inongo seinalerik eskatzailea ez dagoela une honetan premia egoeran ondorioztatzeko.
Azkenik, aipatu behar da Administrazioak argudio berdina erabili duela, bai
Oinarrizko Errenta deritzan kasuan, bai Gizarte Larrialdietarako Laguntzen kasuan, baina
gogorarazi behar da izaera juridiko ezberdinekoak direla ekintza sozialeko bi tresna
horiek. Alde batetik, Oinarrizko Errentak/GGDk eskubide subjektiboaren kalifikazioa du,
eta hura ukatzea problematikoagoa da. Gizarte Larrialdietarako Laguntzaren kasuan,
aldiz, tarte handiagoa dago diskrezionalitate teknikorako, eta laguntzaren helburua
mugatuagoa da: alojamendu gastuak ziurtatzea.
Salerosketa-kontratu pribatu bat dago, baina ez da eskritura publiko mailara jaso
eta, beraz, erregistro-publizitatea ez da aldatu laguntza-eskatzailearen alde. Hori etxebizitzaren transmisioaren gutxiegizko frogatzat har liteke eta, beraz, nahikoa litzateke
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak ukatzeko, baina ez Oinarrizko Errenta ukatzeko.

Ebazpena
Azaldutako guztiagatik,
GOMENDATZEN DUT eskatzaileak aurkeztu duen administrazioarekiko auzi
errekurtsoaren aurreko birjartze errekurtsoan Oinarrizko Errentaren ukapena BERRAZTER
DADILA, eta eskariaren aldeko ebazpena eman dadila.
Gizarte Larrialdietarako Laguntzei dagokienez, ikusirik eskatzailearen etxebizitzaren salerosketa pribatuak ez duela osoki bete jabetzaren transmisioa Kode Zibileko
1.462. artikuluak ezarritakoaren arabera, Gizarte Zerbitzuek era motibatuan baina
zuhurtziak agindu bezala neur dezakete eskatzailearen premia egoera.
Hori guztia Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian ezarritakoaren
ildotik eta bertan aurreikusitako eraginarekin.

b) Ezestea
• Etxebizitza sozialaren eskaria familia egoeragatik (Erreg. zenb.: 518/05)
Aurkezpena
Gasteizko emakumezko herritar bat Sindiko bulego honetara etorri da, eta etxebizitza sozial bat eskatu du berak egun duen familia-egoeragatik.
Azterketa
Haren kasua aztertu ondoren, ohartarazi diogu etxebizitza duin batez gozatzea
dela egungo gizarteak aurrean duen eginkizun zailenetako bat. Eskaintzaren eta eskariaren artean dagoen desorekak eta prezioen gorakadak (bereziki zorrotza izan baita azken
urteetan) eskubide hori bete ezinda utzi dute gizartearen gehiengoa (batez ere, gazteria).
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Horri dagokionez, erakundeek, eta bereziki Eusko Jaurlaritzak, bere Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako Sailaren bitartez, zenbait neurri jarri dituzte martxan, desoreka
handi hori leuntzen saiatzeko, eta etxebizitza librea sustatu dute, alokairu babestuan
eskaintzeko. Neurri horien artean, BIZIGUNE programa nabarmendu behar da. Programa
aitzindari bat da, Euskadin hutsik dauden etxebizitzak mobilizatzeko, eta horiek merkatu
libreko bat erosteko adina baliabide ekonomikorik ez dutenen eskura jartzeko. Etxebizitza
horiengatik sekula ez da ordaindu beharko bizikidetza unitatearen diru-sarreren % 30
baino gehiagoko alokairua. Etxebizitza soziala alokatzeko aukera hori edukitzeko,
Etxebiden eman behar da izena, eta eskarian argitu behar da etxebizitza hutsen programan hartu nahi dela parte. (Doako telefonoa: BIZIGUNE: 900 251 251).
Udal mailari dagokionez, jakinarazi diogu eskatzaileari Gasteizko
Etxebizitzaren Bulegoak dauzkala eskumen guztiak etxebizitzaren gaian aholku
emateko. Zerbitzu horrek era global eta pertsonalizatuan heltzen dio etxebizitza baten
erosketa edo alokatze prozesuari, haren lege, izapidetze, zerga, finantzatze eta eraikitze
alderdiak kontuan dituela. Bulego horrek, gainera, Behatoki iraunkor bihurtzeko asmoa
du, higiezinen merkatuaren funtzionamendu praktikak zaintzeko, hura poliki-poliki hobe
dadin. Hor emango diote informazioa eskatzaileari, administrazio desberdinek (estatukoa,
autonomikoa, hirikoa) etxebizitza erosteko, alokatzeko edo birgaitzeko eskaintzen
dituzten laguntzei buruz, eta, bestalde, hor jartzen dituzte harremanetan etxebizitza bat
alokatu nahi duen herritarra eta etxebizitzak errentan emateko interesa duten herritarrak. Eskatzaileak honako helbide honetara jo behar du: “Gasteizko Udalaren
Etxebizitzaren Bulegoa”, Espainiako plaza 8, behea bis.
Azkenik, VITALALQUILERen zerbitzua aipatzen diogu. Vital Kutxa gazteentzako
prestatzen ari den errentako etxebizitzen sustapena da hori. Erakunde horrek urrats garrantzitsu bat egin du berrikitan gai horretan. Bi lur-zati erosi dizkio Gasteizko Udalari
Salburuan eta Zabalganan. Sustapen berria osatzen duten 489 etxebizitzen batez besteko
errenta 250 euro izango da hileko, eta proiektua 35 urtetik beherako pertsonentzat da.
Gaiaz informazio gehiago jasotzeko, eskatzailea Vital Kutxaren Gasteizko edozein bulegotara joan daiteke.
Gasteizko Udalak, zehaztu dizugun bezala, baditu zenbait tresna herritarrei etxebizitza eskuratzen laguntzeko, baina ez du erabateko askatasunik etxebizitzak esleitzeko
orduan. Arrazoi horregatik, ezin dugu onartu zure kexa. Bertan, eskatzen zenion administrazio honi esleitzeko zuri errenta sozialeko etxebizitza bat. Gainera, hor dituzu beste
ekimen guztiak ere, eta zuk ere parte har dezakezu etxebizitza haien zozketan, zure egoera berean dauden beste herritar guztiek bezala.
Beste alde batetik, nola eskatzaileak berarekin izan genuen elkarrizketan esan
zigun oso egoera ekonomiko larrian zegoela eta ez zela etxebizitza baten ordainketari
aurre egiteko gai, iradoki genion joan zedila hurbilen zeukan Gizarte Etxeko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuetara (haren kasuan, Judimendi), eta hantxe ebaluatuko zutela era profesionalean beraren egungo egoera eta eskainiko zizkiotela aurkeztutako arazoari buruzko
erantzunak. Prestazio ekonomikoak…
Ebazpena
Era horretan EZETSI DUGU kexa.
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• Familia arazoak eta akatsak etxean (Erreg. zenb.: 170/03)
Erreklamazioa
Gasteizko emakumezko herritar bat etorri da Sindiko-Herritarren
Defendatzailearen bulego honetara, batere zehaztu gabeko zenbait eskarirekin, eta
adierazi du familia arazo ugari dituela, eta akatsak bere egoitzan.
Azterketa
Emakumea Sindiko edo Herritarren Defendatzailearekin elkarrizketatu da, eta
kexa aurkeztu eta sinatu du, baina eskatzen duena zehaztu gabe.
Sindiko bulego honetatik herritar horren egoitza ikustera joan gara. Gero, bera
etorri da hona, eta zenbait agiri ekarri ditu.
Bilera bat egin da Fiskaltzarekin zenbait gairi eta zehazki honi buruz, eta Gizarte
Zerbitzuen bitartez ezagutu ahal izan dugu gaia.
Horren ondotik, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin egin da bilera, eta jakinarazi
digute saiatu direla herritar horrekin lan plan bat aurrera eramaten, baina guztiz
ezinezkoa izan dela egitea, herritarraren ezgaitasunagatik.
Ebazpena
EZETSI EGIN DA kexa, ikusi baita erabiltzaileak ez diela kasurik egiten Gizarte
Zerbitzuen ebazpenei, eta administrazioak zuzen jokatu duela pentsatu dugu.
Nahiz eta pentsatu administrazioak zuzen jokatu duela, bilera bat egin dugu
erabiltzailearen semearekin, eta GOMENDATU DIOGU joan dadila ASAFESera (Eri
Psikikoen Senideen Elkartea), bere ama han trata dezaten. Txosten medikoak ikusirik,
pentsatzen dugu emakume hark laguntza behar duela, eta hari baliaezintasun absolutua
emateko izapideak egin behar direla.
Aurreko Memorian, espedientea berrirekitzen da, berriro erabiltzailearen
kexa jasotzean, eta berarekin hitzordua egitekotan gelditu gara.
Erabiltzailearen semea etorri da bulegora, eta adierazi digu bere ama babesgabetasun-egoeran dagoela osasun mentalaren zentroan alta jaso eta gero.
Ohartarazi behar izan diogu etxebizitza duin batez gozatzea dela egungo
gizarteak aurrean duen eginkizun zailenetako bat. Eskaintzaren eta eskariaren artean
sekulako desoreka dagoela, eta prezioak izugarri igo direla azken urteetan, baina erakundeek zenbait bide proposatu dituztela arazoari erantzuteko.
Zehazki, Eusko Jaurlaritzak, bere Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren
bitartez, zenbait neurri jarri ditu martxan, desoreka hori leuntzeko, eta etxebizitza librea
sustatu du, alokairu babestuan eskaintzeko. Neurri horien artean, BIZIGUNE programa
nabarmendu behar da. Programa aitzindari bat da, Euskadin hutsik dauden etxebizitzak
mobilizatzeko, eta horiek merkatu libreko bat erosteko adina baliabide ekonomikorik ez
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dutenen eskura jartzeko. Etxebizitza horiengatik sekula ez da ordaindu beharko bizikidetza unitatearen diru-sarreren % 30 baino gehiagoko alokairua. Etxebizitza soziala
alokatzeko aukera hori edukitzeko, Etxebiden eman behar da izena, eta eskarian argitu
behar da etxebizitza hutsen programan hartu nahi dela parte. (Doako telefonoa:
BIZIGUNE: 900 251 251).
Era berean, jakinarazi diogu herritarrari udal mailan Gasteizko Etxebizitzaren
Bulegoak dauzkala eskumen guztiak etxebizitzaren gaian aholku emateko. Zerbitzu horrek era orokor eta pertsonalizatuan heltzen dio etxebizitza baten erosketa edo alokatze
prozesuari, haren lege, izapidetze, zerga, finantzatze eta eraikitze alderdiak kontuan hartuta. Bulego horrek, gainera, Behatoki iraunkor bihurtzeko asmoa du, higiezinen merkatuaren funtzionamendu praktikak zaintzeko, hura poliki-poliki hobetu dadin. Hor emango
diote informazioa eskatzaileari, administrazio desberdinek (estatukoa, autonomikoa,
hirikoa) etxebizitza erosteko, alokatzeko edo birgaitzeko eskaintzen dituzten laguntzei
buruz, eta, bestalde, hor jartzen dituzte harremanetan etxebizitza bat alokatu nahi duen
herritarra eta etxebizitzak errentan emateko interesa duten herritarrak. Eskatzaileak
honako helbide honetara jo behar du: “Gasteizko Udalaren Etxebizitzaren Bulegoa”,
Espainiako plaza 8, behea bis.
Gasteizko Udalak, zehaztu genizun bezala, baditu zenbait tresna herritarrei etxebizitza
eskuratzen laguntzeko, baina ez du erabateko askatasunik etxebizitzak esleitzeko orduan.
Arrazoi horregatik, ezin dugu onartu zure kexa. Bertan, eskatzen zenion administrazio
honi esleitzeko zuri errenta sozialeko etxebizitza bat. Gainera, hor dituzu beste ekimen
guztiak ere, eta zuk ere parte har dezakezu etxebizitza haien zozketan, zure egoera berean dauden beste herritar guztiek bezala.
Ebazpena
Era horretan EZETSI DUGU kexa.

2.3.4.3 HIRUGARREN ADINEKOAK
a)

Bitarteko jarduketa

• Blas de Otero eguneko zentroko alarmak konpontzeko eskaria (Erreg. zenb.: 616/05)
Erreklamazioa
Salaketa bat jaso dugu emakumezko herritar batengandik, eta bertan adierazten
digu dementzia duen emakume batek ihes egin duela Blas de Otero eguneko udal zentrotik.

Azterketa
Horri dagokionez, jakinarazten diogu jarri garela harremanetan Gasteizko
Udaleko Hirugarren Adineko Zerbitzuaren arduradunarekin, eta horrek esan digu alarma
sistemak zenbait egun daramatzala hondatuta, eta ari direla egiten gestioak enpresa
instalatzailearekin hura lehenbailehen konpon dezan.
Jabetuta daude gertatu denaz, eta espero dute lehenbailehen konpontzea ara108
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zoa. Bitartean, familia langile bati dagokio zentroaren zaintza, eta huraxe aritzen da lan
horretan.
Argitu egin behar da Gasteizko Udalaren mendeko eguneko zentroak, bere eskumenak direla-eta, pertsona gai eta autonomoentzat prestatuak daudela, eta pertsona
horiek, printzipioz, beren kasa eta erabakiz irten daitezkeela zentrotik, inolako arazorik
gabe. Baina ez da ahaztu behar adineko pertsonak desorientatuz eta dementziadun
bihurtuz joan daitezkeela denborarekin, eta horregatik dauka Udalak alarma sistema hori,
aipatu pertsonen zaintza hobetzeko.
Ebazpena
Era horretan egin da INTERBENTZIOA.

2.3.5

HIRIGINTZA SAILA

2.3.5.1 ZUZENDARITZA
a) Gomendioa
• Jesusen Zerbitzarien kaleko hustubideak (Erreg. zenb.: 542/05)
Erreklamazioa
Kexa hau agertu digute Jesusen Zerbitzarien kaleko 49, 51 eta 53ko eta Eulogio
Serdan kaleko 1eko jabekideen komunitateko ordezkariek:
1990. hamarkadan, Vitoria–Gasteizko Udalak Zapardiel ibaian obrak egin zituen,
eta bideratutako ubide naturala izatetik, hodien bidezko kolektore moderno izatera pasa
zen.
Betidanik, ibaiaren lana zen ur zikinak eta euri-urak bideratzea Diputazio kalean,
Jesusen Zerbitzarien kalean eta Arriagako atean barrena; ibai horretara ateratzen ziren
ibaiaren bi aldetako etxeetako hustubideak.
Ibaiaren ibilbidea aipatutako kale horien erditik pasatzen zen, Manuel Diaz de
Arkaia kaleko gurutzagunera arte; pare horretan ezker alderako bihurgunea hasten zen,
etxe-uharte baten azpitik igaro, eta Arriagako Atearen kale aldera egiten zuen.
1940. urtean, etxe-uhartea eraiki zen, hau da, egungo Jesusen Zerbitzarien kaleko
49, 51 eta 53 atariek eta Eulogio Serdan kaleko 1 atariak osatzen dutena. Etxe horietako
hustubideak haien azpian igarotzen zen ibaira bideratu ziren; hori zen sektoreko kolektore bakarra, kalea berritu arte (12 urte), inolako arazorik gabe funtzionatu duena.
Berritze-lanak egiterakoan, ubidearen ibilbidea aldatu egin zen, aipatutako
bihurgunearen hasieran hain justu, bihurguneko zati bat kendu eta zerbitzutik kanpo geratu zen; ondorioz, putzu itsu eta irteerarik gabeko bilakatu zen.
Obrak amaitu eta geroago, Udalari egoeraren berri eman zioten, eta bihurgunearen parean ibaiaren irteera kolektore berriarekin lotu zuten. Konponbide hori, ordea,
ez zen eraginkorra izan, ibaiaren zati hura erabat beteta baitzegoen, froga daitekeen
moduan.
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Zaila da ulertzea zergatik ez zituzten garai hartan etxe horietako hustubideak
kolektore berrira lotu, aipatu kaleetako eta berritze-lanak eragindako gainerako guztiak
hala jarri zituztenean.
Azken aldian, ur beltzez gainezka jarri da zati hori, eta kalte ekonomikoak zein
osasun-kalteak sortu dira atari bateko etxebizitza eta bulegoetan.
Egoera larria izanik, Udalari jakinarazi eta hango teknikari batzuk ikuskatzen izan
ziren. Teknikariek txosten bat egin zuten (honekin batera dago), eta egoerak sortutako
ondorioetatik aldentzeko joera nabarmentzen da txostenean.
Komunitateetako jabeek uste dute Udalaren jarrera ez dela egokia, eta erabaki
dute Udal Erakundeko maila gorenekoekin harremanetan jartzea, jarrera negatibo hori
alda dezaten eta beharrezko obrak egin eta finantza ditzaten, arazoari behin betiko irtenbidea emate aldera.
Udalari arazoa aurkeztu eta hona hemen hark bizilagunei egindako proposamena:
UDALAREN PROPOSAMENA: 2005eko maiatzaren 19an, komunitateetako ordezkariek
bilera bat egin zuten Hirigintzako zinegotziarekin (IBARRONDO jaunarekin), eta ondorengoa proposatu zien: Jabekideen Komunitateek ordain dezatela Vitoria-Gasteizko Udalak
1990-1992 urteetan Zapardiel ibaian egindako kanalizazio-lanen ondorioz sortutako arazoak (duela urte pare bat inguruan jakinaraziak) konpontzeko gastuen ehuneko laurogeia, eta gainerako ehuneko hogei Udalak ordainduko luke. Proiektuan agertzen den aurrekontua gutxi gorabehera 115.000 eurokoa da. Udalak ordainduko luke Udalak kontratatutako Ingeniaritza 21-eko teknikariek egin duten proiektu osoa.
Kaltea jasandako auzotarren komunitateak ez daude ados proposamenarekin honako
arrazoi hauek direla-eta:
1.- Arazoaren jatorria guztiz Udalarena da. Egun, ur beltzak hustu beharra Udalaren
jokaera medio sortu da, eta haren ardura da egoeraren ondorioen jabe egitea; horregatik, Udalak ordaindu behar ditu Udalak egindako aldaketak baino lehen zegoen
egoerara (ur beltzak kolektore publikora isurtzen ziren) itzultzeko behar diren obra
guztiak.
2.- Bestalde, Udalak agindutako proiektuan ez da agertzen urte hauetan guztietan pilatutako hondakin beltzak —15 bat— kentzeko inolako asmorik. Hiru hilabete inguru beharko
dira usainak desagertzeko. Lur azpian gas metanoa dago, eta Udala ez da horretaz jabetzen. Komunitateek tarteka Escor enpresa kontratatzen dute ur beltzak erretiratzeko, eta
2005eko martxoan, langile bat leku horretara sartu eta zorabiatu egin zen; beste langile
batek atera behar izan zuen, eta benetan hiltzeko moduko istripua gerta zitekeen.
Ondorioz, langileek esan zuten ez zirela berriro itzuliko gas metanoa medio istripua gertatzeko arriskua zegoen bitartean. Azkenean, suhiltzaileak atera behar izan zituzten ur
beltzak. Hori guztia ikusita, irtenbide bat bilatu beharra dago gas metanoaren
pilaketarentzat eta hondakinen pilaketak sortu dituen gainerako arazoentzat.
Ahalik eta azkarren ekin behar zaie kaltea jasandako komunitateen arazoa konpontzeko lanei.
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Azterketa
Bizilagunek aurkeztu diguten arazoa Udalaren Saneamendu Sarearekin
lotua dago. Sare horren kontzeptua aztertu eta zehaztu behar da. Zer da Udalaren
Saneamendu Sarea? Noraino iristen da, eta nola elkartzen da zerbitzua ematen
dien higiezinetako hustubide eta zorrotenekin? Zein zen aipatu komunitate
horiek Saneamendu Sarera lotzeko hasieran zuten konexioa?

Gai horren gainean, Udal Ordenantzek ondorengoa ezartzen dute:
1. Saneamendu-instalazioak definituko dituzte:
- Eraikinean ur zikinak husteko gaitasunak, bete beharreko indarreko araudian adierazitako horniduren arabera.
- Zorrotenen eta saneamenduko sare horizontalaren arteko elkarguneek; kutxetak jarriko
dira sarea lur azpian dagoenean eta erregistroak sarea eteten denean, azkenak edozein
kasutan ere atari barruan.
- Erregistro-kutxeta edo –putzu baten egoerak, saneamenduko sare horizontalaren eta
estolderiako sare orokorraren artean, beti ere, atariaren barruan..
- Lokatza, grasak edo materialak banatzen dituen kutxeta; horiek ezingo dira saneamenduko sare orokorrera isuri erregistroko kutxeta edo putzu orokorra baino lehen. Hondakin
horiek garaje eta aparkalekuetan sortzen dira.
Saneamenduaren definizio horretan eta etxeko hondakin-uren bilketan oinarrituta, bakoitzari dagokion zerga ordaindu behar da; horretarako, TASA kontzeptua dago. Tasa ordaindu behar da hondakin-urak isurtzeagatik, eta karga ezartzen die
Udalaren Saneamendu Sarerako hargunea eginda duten ondasun higiezinei. Halaber,
karga ezartzen die, hargunea eginda izan ala ez, eraikuntza-lizentzian hondakin-urak
isurtzeko beharrezko irtenbide bezala, Saneamendu Sarerako konexioa agertzen zaienei,
nahiz eta higiezina guztiz edo zatika okupatu gabe egon, zerbitzua jarrita dagoenean.
Kasu honetan, zona horretako Hiriko Saneamendu Sarea Zapardiel ibaiaren ibilbidea
zen, eta zuzenean konektatzen zen, ibaia eraikuntzaren azpitik igarotzen zelako.
Bide Publikoen Zerbitzuko 2003ko abenduaren 1eko txostenean agertzen den bezala,
finkaren AZPITIK igarotzen zen Zapardiel ibaiaren lur azpiko ibilbidea Saneamendu
Sarearen barnean zegoen, Saneamenduko Udal Sarearen zortasun-eskubidearen
bitartez.
1990.urtean, zona horretako Saneamendu Sarearen eroanbideak modernizatzeko asmoz,
Udalak Zapardiel ibaiaren ibilbidea aldatu zuen; horrela, aipatu higiezinaren azpitik
igarotzen zen bidea eten egin zen. Beraz, ezkutuan, etxebizitza horietako bizilagunei
1942. urtean eraiki zenetik zuten Saneamendu Sarea desjabetu zien, egitate bidez. Modu
horretan, higiezinaren azpitik igarotzen zen ibaiaren zati hori putzu itsu bihurtu eta
Sarera husteko ur-korronterik gabe geratu zen. Aipatu behar da, Zapardiel ibaiko uren
sarrera moztean eta irteera bakarrik uztean, putzu hori hustubiderik gabeko putzu beltz
izatera pasa dela, nahikoa desnibel ez izateagatik. Eta, azkenean, gainezka egin eta
salatutako hustubideen eta ur beltzen berrahoratze-arazoak sortu dira.
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Bide Publikoen Zerbitzuak adierazi bezala, une honetan dagoen irtenbide bakarra da aipatu higiezineko ur beltzen hustubideak Udalaren Saneamendu Sarera
BERKONEKTATZEA.
Kontua da zein egingo den berkonektatze-lan horien kargu.
Bide Publikoen Zerbitzuaren ustez, hasiera batean sustatzaile eta partikularren erantzukizun juridikoa eta ekonomikoa da Saneamendu Sarerako hustubideen konexioak egitea,
mantentzea eta zaintzea, baina aipatu beharra dago kasu honetan higiezinak zuzeneko
konexio horiek bazituela, Udalak Zapardiel ibaiaren ibilbidea aldatu baino lehen. Beraz,
Udalak berak, kaltea jasandako bizilagunen baimenik eta erabakirik gabe, bere aldera
bizilagunei konexioak desjabetu zizkien, eta aipatu higiezinaren azpitik igarotzen zen
Saneamendu Sarearen bide-zorra aldatu zuen.
Egia da Saneamendu Sareak zuen bide-zorra Udalaren aldeko titulua zela, eta Udalak uko
egin zezakeela, baina bide-zor horrek eratzen zuen Zapardiel ibaiak tarte horretan zuen
Saneamenduaren Zerbitzu Publikoa. Etxebizitzaren sustatzaileek, etxebizitza eraiki zutenean, hustubideak ibaira konektatu zituzten, ibai hori zelako garai hartako Udalaren
Saneamendu Sare bakarra.
Administrazioaren ondare-erantzukizunak araudi konstituzionala du, eta hauek
dira erregulatzen duten araudiak: Konstituzioaren 162. artikulua; Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea; eta Herri
Administrazioen Prozeduren Araudia, Ondare Erantzukizunari buruzkoa eta Nahitaezko
Desjabetze Legeari buruzkoa.
Araudi horren arabera, partikularrek beren ondasun eta eskubideetan jasan dezaketen kalte antijuridikoa dela-eta, kalte-ordaina eman beharko da, beti ere, zerbitzu publikoen ohiko edo ohiz kanpoko funtzionamenduaren ondorioa denean, salbu ezinbesteko
kasuak edo partikularrak Legearen arabera jasateko betebehar juridikoa duen kalteen
kasuak.
Gure ustez, kasu honetan, arazoa Udal Administrazioaren ohiko funtzionamenduaren bidez sortu da; izan ere, garai hartan, Saneamendu Sarea modernizatzeko obrak
egin zituen, baina, obra horien ondorioz, higiezineko ur beltzen hustubideen Sarerako
konexioen sistema aldatu egin zuen; hain zuzen ere, Jesusen Zerbitzarien kaleko 49, 51
eta 53 eta Eulogio Serdan kaleko 1 zenbakiek osatzen duten egungo finkena. Ondorioz,
Udalaren erantzukizuna da eraikineko hustubideak Saneamendu Sarera berkonektatzea.
Eraikinaren azpian dagoen putzu septikoa dela-eta egin behar diren garbiketalanek duten arriskuaren gainean, esan behar dugu putzua lokatzez beteta geratuko dela,
erabiltzen ez denetik aurrera, eta hondarrak ere aspaldian jasota daudelako; horregatik,
gure ustez, egun ordaindu beharreko kalterik ez dago.
Ebazpena
Hori guztia dela-eta,
GOMENDIO hau egin nahi dugu Sindikoaren-Herritarren Defendatzailearen araudian ezarritakoaren eta aurreikusitakoaren arabera:
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Vitoria-Gasteizko Udalak egin ditzala, bere kargu eta erantzukizunean,
Jesusen Zerbitzarien kaleko 49, 51 eta 53ko eta Eulogio Serdan kaleko 1eko finketako higiezinen ur zikinen hustubideak eta euri-uren zorrotenak Udalaren
Saneamendu Sarera konektatzeko lanak, Vitoria-Gasteizko Udalak 1990-1992
urteetan egindako Zapardiel ibai-kolektorearen bideratze-lanen ondorioz sortutako arazoak konpontzeko.
Onartu egin da gomendioa
• Wellingtongo Dukearen kaleko lorategien egoera txarra (Erreg. zenb.: 535/05)
Erreklamazioa
Sindiko bulego honek egindako ikuskapen baten ondorioz, egiaztatu ahal izan da
oso egoera kaskarrean dagoela Wellingtongo Dukearen kaleko azken tarteko erdibitzaile
lorategiduna.
Era berean, ondokoen jakinean gaude, Bide Publikoen Zerbitzuaren zuzendaritzak igorritako txosten teknikoari esker:
“Ibaiondoko Poligonoaren urbanizazio lanen ondorioz, zanga bat egin zen bere
egunean poligonoa zeharkatzen duen linea elektrikoa lurperatzeko.
Lanak egin ondoren, ikusi zen ez zirela ongi amaitu. Bestalde, kexak jaso dira haien
egoera txarragatik.
Berehala, Herrilan Zuzendaritzari eta hirigintza-lanen enpresa kontratistari jakinarazi
zitzaizkien lanen akats horiek, konpon zitzaten. Aldi bat igaro eta gero, ikusi dugu ez dela
hartu inolako neurririk, eta arazoak bere horretan dirauela.
Beraz, salaketa-espediente bat abiarazi da urbanizazio horren sustatzailearen aurka, 5
eguneko epean behar bezala konpon dezan Landaberde eta Forondako Atea kaleen
arteko bidegurutzeko zorua, ukiturik gertatu baitzen Ibaiondoko Poligonoko urbanizazio
lanen barruan egin zen linea elektriko baten kanalizazioan, eta enpresak ez badu konpontzen, Udalak egingo du era subsidiarioan, eta salatuaren gain joango dira sortuko
diren gastu guztiak”.
Azterketa
Ohartarazi zitzaion IBAIONDO 1883 enpresari, ez bazion erantzuten egin zitzaion
errekerimenduari, Udalak egingo zituela era subsidiarioan aipatu kaleen bidegurutzeko
zorua konpontzeko lanak, enpresa kontratistaren kontura. Bada, igaro zaio jadanik enpresa horri 2004ko urtarrilaren 17tik aurreikusitako epea, kale horietako zorua konpontzeko
lanak egiteko.
Ebazpena
Azaldutako guztiagatik,
GURE IRITZIZ, urbanizazio horren sustatzailearen aurka salaketa-espedientea abiarazi denez, aipatu kaleen arteko bidegurutzeko zorua behar bezala konpon dezan, eta
horretarako zeukan epea igarorik, uste dugu oraintxe arauzko baldintza egokiak ditugula lan horiek era subsidiarioan egiteko.
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Horregatik, GOMENDATZEN DUGU Udalak konpontzea toki horretako akatsa
era subsidiarioan, eta gero salatuari helaraztea sortuko diren gastu guztiak.
Osorik onartu da gomendioa Hirigintza Batzordean.
• Uharte patioa ixtea Manuel Iradier kaleko 68.ean (Erreg. zenb.: 611/05)

Erreklamazioa
Manuel Iradier, 68 helbideko etxebizitzetan bizi direnen ordezkari bat etorri da
sindikatura honetara, eta salatu du Jose Urbina kaleko «RENFEren etxebizitzak» eraiki
direnetik haien eraikina erabat itxita dagoela etxadiko patioan, alegia, bakartuta dagoela.
Manuel Iradier kaleko irteera bakarra bide zorra da, eta horrek arazo larria ekartzen du;
hain zuzen, suterik izatekotan, suhiltzaileen ibilgailuak eta salbamenduko eskailerak ezin
izango dira sartu.
Azterketa
Hiri Antolamenduko Planaren arabera, Manuel Iradier, 68 helbideko etxebizitzak
antolamenduz kanpokotzat jotzen dira.
Plana onartu aurretik eraiki ziren eta, horrexegatik, planarekin bat ez datozen
eraikinen gaineko legediaren arabera, interes orokorra (planean xedatutakoa betetzea)
nahiz interes partikularra (eraikin horien titularren jabego eskubidea) bateratzen saiatzen
den tratamendua ezartzen da; gatazkan diren interesak bateratu arren, eraikin horiek ez
dute beren izaeraren arabera dagokien iraupena gainditu behar. 1998ko uztailaren 1eko
antolamenduaz kanpoko eraikinei eta instalazioei buruzko 8/1998 Legearen 3. ataleko 1.
artikuluan honako hau dago jasota: «ezin da eraikuntzak finkatzeko, handitzeko edo
modernizatzeko obrarik egin, ez eta haien desjabetze balioa handitzeko obrarik ere».
Hala ere, eraikin bat antolamenduz kanpoko gisa kalifikatuta egoteak ez du esan
nahi eraikin hori ez dagoenik, bereziki segurtasuneko eta suteen aurkako babeseko arauei
dagokienez; izan ere, gai horiek pertsonen bizitzari eta segurtasunari eragiten diete.
Trenbideen Barne Eraberrikuntzako Plan Berezia onartu zen unean (1984)
eraikinetako suteen aurkako babes baldintzei buruz indarrean zen araudia 1981eko apirilaren 10eko 2059/1981 Errege Dekretua zen; horren arabera, NBE-CPI/81 Eraikitzeko
Oinarrizko Araua onartu zen, eta honako hau zegoen jasota:
«V. kapitulua:
5.1. artikulua:
Eraikitzen diren eraikin guztiek, gutxienez, fatxadetako batean eta horretan zehar,
espazio zerrenda izan behar du kanpoaldean, Suteak Itzaltzeko Zerbitzuen ibilgailuak
sartu ahal izan daitezen.
Espazio horiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
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-Gutxienez 4 metroko zabalera izan beharko dute, eta aipatutako ibilgailuek eraikinaren fatxadatik 20 metroko baino gutxiagoko distantzian aparkatzea ahalbidetuta izan
behakor dute.
-Nolanahi ere, espazio horren eta eraikineko sarbideetakoren baten arteko distantziak
ez du 30 metro baino gehiago izan beharko.
(…)
Amaitzeko, honako hau azaltzen da: «Hiri antolamenduan aintzat hartuko dira
baldintza horiek».
CPI-1981 arauan jasota dauden betebeharrak zuzenean eragiten diete oin berriko
eraikuntzei, eta hiri antolamenduari zeharka eta era orokorrean eragiten diote; hain
zuzen, azken horretan aintzat hartu behar dira aipatutako baldintzak. Hortaz, eraikin
berrien gaineko baldintza horiek kontuan izan behar dira antolamenduan, eraikin horiek
beste eraikin batzuei eragiten dieten kasuetan. Izan ere, hainbat kasutan, posible da
eraikin zaharrek une horretan indarrean ziren CPI arauko irisgarritasun baldintzak galtzea.
Kasu honetan, Trenbideen Barne Eraberrikuntzako Plan Bereziarekin bat eraiki ziren
eraikinek indarrean den CPI-1981 arauan jasota dauden segurtasun eta irisgarrigasun baldintzak betetzen dituzte, baina adierazi den eraikinari eragiten diote, eta azken horretara
Suteak Itzaltzeko Zerbitzuaren ibilgailuak hel daitezen galarazten dute. Egoera hori aurrez ikusi behar zen, eta sarbideren bat utzi; alegia, Manuel Iradier, 68 helbideko eraikina
erabat ixtea saihestu behar zen.
Eremuaren begi ikuskapena egin eta gero, atzeman daiteke RENFEren Barne
Erreformako Plan Bereziaren harian eraikitako etxebizitzak eraiki zirenean Manuel Iradier,
68 helbideko etxebizitzetara suhiltzaileak sartzea ahalbidetzen zuen jatorrizko kanpo
espazio bakarra itxi egin zela. Izan ere, espazio horrek orain 3 metro eskas ditu.
Kalte hori Udalak berak gauzatutako antolamendu ekintzak eragin du, eta
Udalak, ahalmen horretaz baliatuz, Manuel Iradier, 68 helbidean dagoen eraikinaren titularrak nahiz horko egoiliarrak kaltetu ditu, hiri antolamenduaren zerbitzuak ohiz kanpoko
eran jardun zuelako. Hain zuzen, antolamenduak aurrez ikusi behar zuen eraikina zein
egoeratan geratuko zen, eta indarrean zen CPI (1981) arauko jarraibideak betearazi behar
zituen.
Aintzat hartu behar da Administrazioaren ondare erantzukizuna herritarrentzako bermea dela, Konstituzioko 106.2 artikuluan jasota dagoenez. Erantzukizun hori arauturik dago 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena) 139. eta 144. artikuluen bitartean.
1999ko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak eta Ondare Erantzukizunerako Prozeduren araua
onartzen duen 1993ko martxoaren 26ko 429/1993 Errege Dekretuak zati batean aldatu
dute.
Abiapuntua Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen Legeko 139.1. artikulua da. Horren arabera: «partikularrek dagokien Administrazio Publikoen kalte ordaina jasotzeko eskubidea izango dute beren ondasunek edo eskubideek jasaten duten kalte ororengatik, ezinbesteko kasuetan salbu, baldin
eta kaltea zerbitzu publikoen ohiko edo ohiz kanpoko funtzionamenduak eragiten badu,
betiere».
Alegatzen den kalteak efektiboa izan behar du, ekonomikoki baliozta daitekeena,
eta inbibidualizatua, pertsona bati edo pertsona talde bati dagokionez (Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko
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139.2. artikulua). Legearen arabera, partikularrak betebehar juridikoaren arabera jasan
behar ez dituenean izandako kalteengatik baino ezin du kalte ordaina jaso (Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko
141.1. artikulua).
Nahitaezko desjabetzeko legedian, zerga legeetan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan xedaturik dauden balioztatzeko irizpideen arabera kalkulatuko da kalte
ordaina. Hala badagokio, merkatuan nagusi diren balioztapenak haztatuko dira (Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko
141.2. artikulua).
Doktrinaren eta jurisprudentzia errepikatuaren arabera [1999ko urtarrilaren 28ko
(6. atala) eta 1999ko urriaren 1eko eta 25eko (7. atala) Auzitegi Gorenaren Hirugarren
Aretoko epaiak; eta Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako
Salaren 2000ko uztailaren 26ko epaia], honako hauek dira bete behar diren baldintzak
Administrazioaren ondare erantzukizunagatik kalte ordaina jasotzeko eskubidea izateko:
a) Ondareari eragindako kaltea izatea eskuratu gabeko irabaziari edo sortutako
kalteari dagokien modalitateko kaltearen parekoa. Kalteak erreala eta efektiboa izan
behar du, ekonomikoki baliozta daitekeena, eta indibidualizatua pertsona bati edo pertsona talde bati dagokionez.
b) Kaltea zuzenbidekontrako kaltetzat jotzen da, hots, partikularrak ez du hori
jasateko betebehar juridikorik.
c) Kaltea Administrazioari egozten zaio, zerbitzu publikoen ohiko edo ohiz kanpoko funtzionamendua dela medio.
d) Gauzatutako ekintzaren eta kaltearen artean kausazko erlazioa egotea.
e) Ezinbestekoa ez izatea.
f) Epea: Ondarearen inguruko erreklamazio akzioa preskribitzeko epearen indarraldia urtebetekoa da.
Ondare erantzukizuna erantzukizun objektibotzat edo emaitzazko erantzukizuntzat jotzen da; alegia, administrazioaren ekintza ohikoa edo ohiz kanpokoa izatea ez
da axola, eta aski da horren ondorio zuzena izatea kalte efektiboa, jurisdikzioaren
aurkakoa, ekonomikoki baliozta daitekeena eta indibidualizatua.
Kalte efektiboa, ondarearen aldetik baliozta daitekeena eta akzioa abian
jartzea ahalbidetzen duena egotea.
Eragiten den kaltea bi aldetatik azter daiteke.
Batetik, aipatu eraikinen balioa txikitu da, alegia, balio komertziala nabarmen
galdu dute, etxebizitzek arauz eska daitezkeen segurtasun baldintzak galdu dituztelako.
1984an, RENFEren Barne Eraberrikuntzako Plan Bereziak onartuta, eraikina erabat ixtea
baimendu zenean, baldintza horiek betetzen zituzten. Hala ere, kalte horren aurreko
ondareren inguruko akzioak preskribituta egon daitezke, denbora asko igaro delako eta
kaltetuek ez dutelako ezer egin horren aurrean.
Bestetik, izaera iraunkorra eta jarraitua duen beste kalte bat dago, kalte
moraltzat jo daitekeena. Hain zuzen, etxebizitza horietan bizitzeak arrisku objektiboa
ekartzen du, etxebizitzetara ezin delako iritsi larrialdietako ibilgailuekin. Kalte hori, jarraitua izaki, ez dago preskribituta. Kalte hori berez arriskua den arren, ez da
behin-behineko edo etorkizuneko arriskua. Arrisku egoera bera zuzenbidekontrako kalte
morala da, araudietan ezarrita dauden baldintzen aurka egiten duelako, eta, gainera,
teknikaren aldetik ordezko neurriekin konpon daitekeelako eta aktuarioek baliozta dezaketelako.
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Kausaltasun harremana
Kausaltasun harremana Administrazioari ondare erantzukizuna eskatzeko behar
den lehen baldintza da. Harreman hori zerbitzu publikoen ohiko edo ohiz kanpoko
funtzionamenduaren eta emaitza kaltegarriaren artekoa da.
Kasu honetan, kausalasun harremana hau da: dagokion antolamenduaren bitartez,
eraikuntza bat ahalbidetu da, eta horrek aipatu eraikinak lehendik zituen irisgarritasun
eta segurtasun baldintzak gal zitzan eragin du, CPI-1981 araudia betetzeari utzita. Araudi
horretan suteen prebentziorako eraikinek, kasu honetan, Manuel Iradier, 68 A eta B helbideko etxebizitzek, bete behar dituzten baldintzak daude jasota. Ekintza hori dela
medio, Manuel Iradier, 68 helbideko etxebizitzetako egoiliarrek ez dute suhiltzaileen
erreskate ibilgailuen bidez erraz eta segurtasunez ateratzeko aukerarik.
Zuzenbidekontrakotasuna
Zuzenbidekontrakotasuna gertatzen da CPI-1981 arauetan jasota dauden segurtasun baldintzak betetzen ez direlako, Manuel Iradier, 68 A eta B helbideko eraikinaren titularrei lehendik zuten sarbidea kendu baitzaie.
Ebazpena
Lehen azaldutakoa oinarri hartuta, ondorioztatzen dugu Udal Administrazioak
ezin duela saihestu gai honen gainean duen erantzukizuna.
Eragindako kaltearen izaera aintzat hartuta, eraikinak erabat ixtea baimentzen
duen hiri antolamenduaren ondorioz kendu zaizkien ebakuazio aukeren antzekoak
bermatu behar zaizkie aipatu eraikinei.
Aukera horiek ezinezkoak izatekotan, ondare erantzukizuneko beste kasu baten
aurrean geundeke, eta txosten zehatza eta bereizia egin beharko litzateke.
Sindikoaren edo Herritarren Defendatzailearen Arautegian jasota dagoenarekin
bat, hori GOMENDATZEN dut.

• Aretxabaletako aldapako babes hesia (Erreg. zenb.: 598/05)

Erreklamazioa
Aretxabaleta herrian bizi diren zenbait auzotarrek jo dute Sindiko honengana,
egunero-egunero bizi duten arrisku egoera salatzera. Oro har oinezko guztientzat, eta are
gehiago kexua aurkeztu dutenentzat, itsuak izaki, Gasteiztik Aretxabaletara doan errepideak sortzen duen arriskua da kontua.
Azterketa
Bertatik bertara ikuskatu dugu inguru hori, eta hauxe egiaztatu: Aretxabaleta
herria Gasteizekin lotzen duen espaloia oso estua da, amildegi bat du alde batean eta, aldi
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berean, hiri hornigarri ugari daude bertan jarrita (kaleargiak, estolderia), eta zailtasun
handiak sortzen dizkie horrek guztiak eskatzaileei handik oinez igarotzeko orduan, itsuak
izaki makila edo txakurra baliatu beharra baitaukate. Bertan barrena dabilen
edonorentzat ere igarobide arriskutsua da. (Agiri grafikoa eransten da)
Leku horretatik igarotzen direnek galtzadara jaitsi beharra izaten dute kaleargi
batekin topo egiten duten bakoitzean. Gainera, maiz igarotzen dira bertatik ibilgailu astunak, eta espaloitik oso gertu joan ohi dira, estua baita galtzada. Gurpil aulkietan dabiltzanen kasuan, baita ume-kotxeekin doazenen, itsuen, adinekoen, haurren eta abarren
kasuan ere, are handiagoa da arriskua.
Lehendik ere jakitera emana du administrazioak indarrean dagoen HAPOren 19.
sektorearen baitako errepide hori urbanizatzeko proiektua kontratatzeko asmoa duela.
Baina egia da, era berean, aurreikusitako egutegiaren arabera ez zaiola berehalakoan
ekingo. XXI Zabalguneko kudeatzailearen hitzetan: “gutxi gorabehera bi urte eta erdiren
buruan has litezke obrak, beste gorabeherarik ezean.”
Hori guztia aintzat harturik,
Ebazpena
Espaloiaren nahiz galtzadaren egungo egoerak begi-bistako arriskua sortzen du
oinezkoentzat leku horretan. Aurreikusia dago hori moldatzea, baina, antza, luze joko du
inguru hori guztia birmoldatzeak, eta uste dugu kasu horretan badagoela pisuzko arrazoirik behin-behineko neurriren bat har dadila gomendatzeko. Horregatik GOMENDATZEN DUGU administrazioak, aurrekontuek horretarako aukera ematen dioten neurrian, azter dezala amildegira jotzen duen espaloiaren aldean –edo, teknikariek besterik proposatuz gero, beste nonbait– beldurra kentzekoak jartzeko aukera, behin-behinean bada
ere. Hesi horrek segurtasun handiagoa emango lieke bide hori erabiltzen dutenei, gutxitu
egingo bailuke erortzeko arriskua eta espaloiaren zabalera osoa baliatzeko aukera emango.
Guztia ere Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
bertan aurreikusitako eraginarekin.
Zerbitzuak osorik onartu du gomendioa.
b) Ofiziozko gomendioa
• Zainpeko apartamentuak (Erreg. zenb.: 10/05)
Erreklamazioa
Gasteizen sustapen pribatuko zainpeko apartamentuen eraikuntza orokortzen ari
dela atzeman du Sindiko honek, hartara erantzunez gero eta handiago den eskariari,
laguntza zerbitzutzat sailkatuta dauden era horretako sustapenentzat dauden erraztasun
urbanistikoak baliatzen direlarik.
Sustapen, eraikuntza eta kudeaketa pribatuko zainpeko apartamentuez ari gara.
Izan ere, ez dira gure hirian dauden eta izen berarekin identifikatu ohi diren udal
kudeaketako gizarte baliabideen izaera berekoak eta ez dituzte zerbitzu berak
eskaintzen.
Zer dira zainpeko apartamentuak? Adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei
buruzko martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuaren arabera, “pertsona bakarreko eta/edo
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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”.
Era horretako apartamentuen eraikuntza fenomeno orokorra da Europako
gizarteetan, ondo ezaguna: “Joera horrek baditu hainbat arrazoi, hala nola: 1) adineko
pertsonen kopurua handitzea, 2) bizi itxaropena gero eta handiagoa izatea, 3) ongizatearen estatutik datozen adineko pertsonen belaunaldi berriak eta horien itxaropen eta
bizimodu berriak. “Gehienek 60 urte bete berritan hartzen dute erretiroa edo aurretiko
erretiroa, eta urte luzeak egin ditzakete aktibo eta osasuntsu, “laugarren adinean” –80
edo 90 urte dituztenean– ezintasunak edo osasun-arazoek guztiz jo aurretik”, Svein
Olavek dioen bezala. 35
Ez dugu ezer esatekorik ekimen pribatuaren eta gizartearen eskariaren arteko
koordinazio egokia erakusten duen jokabide horren kontra, bat baitator gainera gure
hirigintza arauekin.
Nolanahi ere, Plangintza Orokorraren zehaztugabetasuna dela eta, industrialdeetan kokatutako lur sailak ari dira baliatzen zenbait kasutan horrelako ekipamenduak
eraikitzeko, eta horiek, bistan denez, guztiz ezegokiak dira bizileku gisa baliatzeko, eta
horixe dira ekipamendu horiek, bizilekuak. Zaratak eta kutsadura sortzen duten ekoizpenjarduerez inguratutako lur sailak direlako dira ezegokiak, leku osasungarriak ez direlako,
etxebizitzez eta zerbitzuez inguratuta egon beharrean bakartuta daudelako, eta abar.
Kasuak
1.- 2005eko urtarrilaren 25ean, Hirugarren Adinekoentzako zainpeko 63 apartamentu eraikitzeko baimena eskatu zuen sustatzaile pribatu batek, Arkauti menpeko toki
erakundeko lur sail baterako. Ekoizpen erabilera duen lur sail bat da, eta OR-12
ordenantza zaio aplikagarri. Hau da, industrialde batean kokatua dago.
2.- Otsailaren 22an, Hirugarren Adinekoentzako zainpeko 160 apartamentu eraikitzeko baimena eskatu zuen sustatzaile pribatu batek, Zadorra hiribideko 10.eko lur sail
baterako. Ekoizpen erabilera duen lur sail bat da, eta OR-11 ordenantza –“eraikin industrial bakartuak”– zaio aplikagarri, zeinek OR-13ra bidaltzen baitu –“etxebizitzetarako ez
diren arteria-bide ertzetako eraikinak”. Hau da, industrialdean kokatua.
Azterketa
Bizilekutarako eta industriarako erabiltzea, bateraezina.
Lurraren erabilera arautzen duten ordenantza horietan (OR 11 eta OR 13) berariaz debekatzen da bizileku kolektibotarako nahiz familia bakarrentzako bizilekutarako
erabiltzea, eta, salbuespen gisa, industria instalazio bakartuko zaindari edo arduradunaren etxebizitza baimentzen.
OR-11 ordenantzak aipamen berezia egiten du industrialdeetako zenbait lur sail
direla eta. Zehazki, zenbait kaletara jotzen duten lur sailak direla eta –hala nola Zadorra

35 Jesús Páez Narváez, Gizarte Gerontologian aditua.
“ADINEKO PERTSONENTZAKO ZAINPEKO APARTAMENTU ELKARTUAK"

119

2005-2006eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

hiribidea–, eta halakoetan OR-13 (etxebizitzetarako ez diren arteria-bide ertzetako eraikinak) ordenantzako erabileren bateragarritasun erregimenera jo beharra dagoela adierazten du; izan ere, bertan (6.13.07. artikulua), kategoria eta egoera horietan, laguntza
zerbitzuetarako erabiltzea baimentzen du (baita osasun zerbitzuetarako ere), inolako
baldintzarik gabe.
OR-12 ordenantzak ere –industria eraikuntza trinkoa– baimentzen du, inolako
baldintzarik gabe eta kategoria eta egoera berean, laguntza zerbitzuetarako baliatzea
(baita hezkuntza-zerbitzu, osasun-zerbitzu eta bestetarako ere) .
Baina, zer dira “laguntza zerbitzuak”?
Martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuak arautzen ditu, Euskal Autonomia
Erkidegoaren esparruan, hirugarren adinekoentzako egoitza-zerbitzu sozialak. Laguntza
zerbitzutzat jotzen ditu, eta horien baitan sailkatzen, 2. artikuluan, zainpeko apartamentuak, zein, ikusi dugunez, honela definitzen baititu: “pertsona bakarreko eta/edo
bikoteko etxebizitza autonomoen multzoak dira; taldeko zerbitzuak dituzte...”
Logikoa ematen du laguntza zerbitzu zenbait industrialdeetan instalatu ahal izatea eta behar izatea: industria jakin bateko edo zenbaitetako ekoizpen prozesuarekin
lotura zuzena dutenak (langileen prestakuntza, enpresen osasun zerbitzuak –ospitaleratzerik gabe–, haurtzaindegiak, langileen egoitzak eta abar). Nolanahi ere, ez du inolako logikarik, ez industria-lurraren ikuspegitik, ezta hirugarren adinekoentzako laguntzazerbitzuen egokitasunaren ikuspegitik ere, adineko pertsonentzako egoitza-eraikinak
industrialdeetan jartzeak, ekoizpen jarduerez inguraturik: industriak, lantegiak, biltegiak... merkataritza eta aisialdi eremuetatik urrun, zerbitzu publikoei dagokienez isolaturik, erdigunetik urrutiratuta eta industrialdeetan ohiko den zarata eta egurats kutsadura maila handien mende egongo diren lekuan.
Hirugarren Adinekoentzako zainpeko apartamenduek ezin dira jo industria jarduerarekin zerikusia duten ekipamendutzat.
Foru administrazioaren esku hartzea
Udalak Hirugarren Adinekoentzako zerbitzu-zentroei dagozkien obra eta jarduera lizentziak emateak aldez aurretik Arabako Foru Aldundiak baimena ematea
eskatzen du, Euskal Autonomia Erkidegoko zerbitzu sozialak baimendu, erregistratu,
homologatu eta ikuskatzeko arauak biltzen dituen martxoaren 10eko 40/1998 dekretuaren eta Hirugarren Adinekoentzako egoitza-zerbitzu sozialei buruzko martxoaren 10eko
41/1998 dekretuaren ildotik.
41/1998 dekretuak dio Hirugarren Adinekoentzako egoitza-zerbitzu sozialak leku
zentrikoetan jarri behar direla, edo garraio publikoen bidez ondo komunikatutako lekuetan, zaratatsu eta arriskutsu ez diren lekuetan, osasungarritasun-baldintza egokiak
dituztenetan, etab.
Azaldutako arazoak foru mailan konpondu daiteke, baldin eta Arabako Foru
Aldundiak EZEGOKItzat jotzen badu zainpeko apartamentuak industrialdeetan kokatzea,
nahiz eta kokapen hori ez dagoen modu argian eta berariaz debekatua Gasteizko
Plangintza Orokorrean, baina, nolanahi ere obiter dicta kontsiderazio bat da, zeinek ez
baikaitu libratzen dagokigun gomendio egitetik, udalak hirigintza-gaietan dituen eskumenak direla eta.
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Ebazpena
Kasu honetan, hauxe GOMENDATZEN diogu udalbatzari eta, haren izena,
udaleko alkate lehendakariari: gaia behar bezala aztertu ondoren, Plangintza
Orokorraren aldakuntza puntuala bidera dezala, OR-11, OR-12 eta OR-13 ordenantzetako
erabilera-bateragarritasunen erregimenari dagozkionetan, hartara industrialdeetan zenbait ekipamendu kokatzea galarazteko, bai laguntza-zerbitzuak, bai osasun eta
hezkuntza zerbitzuak, egoitza-erabileraren parekotzat jo daitezkeenak. Edo, bestela,
Arabako Foru Aldundiari eska diezaiola EZEGOKItzat jo ditzala industria lur horiek zainpeko apartamentuak eraikitzeko; izan ere, leku zentrikoetan jarri behar baitira, edo garraio publikoen bidez ondo komunikatutako lekuetan, zaratatsu eta arriskutsu ez diren
lekuetan, osasungarritasun-baldintza egokiak dituztenetan, etab.
Osorik onartu da gomendioa
c) Orientabidea
• Arrapala ipintzea erabilera publikoko karrerape pribatuan (Erreg. zenb.: 575/05)
Erreklamazioa
F. Xabier Landaburu kaleko zenbait zenbakitako jabeen elkarteak ezinduentzako
arrapala bat ipini nahi du haien etxebizitzetako karrerapean.
Informazioa eskatzen dute, Gasteizko Udala ematea behartuta dagoen dirulaguntzaz.
Azterketa
Ohartarazi zaie hori erabilera publikoko espazio pribatua dela, eta beraz, berek
ordaindu beharko dituztela arrapala ezartzeak ekarriko dituen kostu guztiak.
Ebazpena
Era horretan gaiari buruzko ORIENTABIDEA eman diegu.
• Olarizuko lurrak desjabetzea (Erreg. zenb.: 613/05)
Erreklamazioa
Emakumezko herritar batek informazioa eskatu digu, Hirigintza Sailaren zuzendaritzatik Olarizuko lur batzuen desjabetzagatik jasotako dirua itzultzeko jakinarazpena
jaso ondoren.
Azterketa
Herritarrarekin izandako elkarrizketan, leudekeen irtenbideak azaldu dizkiogu.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
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• Principal Antzokira ezin sartua (Erreg. zenb.: 597/05)
Erreklamazioa
Herritar batek salaketa bat egin du Principal Antzokira eta Auditoriuma izango
den horretara sartzeko irisgarritasun-arazoak dituelako, eta adierazi du horren ondorioz
mugikortasun mugatuko herritar guztiak palkoak bakarrik (antzokiaren kasuan) okupatzera behartuta daudela.
Azterketa
Adierazi diogu lehenago ere aurkeztu zutela Sindiko bulego honetan kexa hori.
Orduan, Gasteizko emakumezko herritar batek eskatu zigun gomendatzeko Udalari neurriren bat, bera eta bera bezalako mugikortasun mugatuko pertsonak hiriko ikuskizun-aretoetako espazio berezi eta prestatuetara sartu ahal izan zitezen.
Aldi hartan, Bide Publikoen zuzendariak honi erantsitako idazkiaz (1. eranskina)
erantzun zuen, eta igorri egiten dizut, zure eskariari erantzun diezaiokeelakoan, eta
ondoko pasarteak nabarmentzen ditut:
“Lege berria (Irisgarritasuna sustatzeko Eusko Jaurlaritzaren 20/1997 Legea)
indarrean sartu ondoren, egoera gehiago zehaztu da, esan nahi baita gordetako toki kopuru zehatzak eskatzen direla mugikortasun arazoak dituzten eta gurpildun aulkiak
erabiltzen dituzten pertsonentzat (2 toki 100 aulkiko).
Era horretan, dagokion udal baimena lortzeko, Udaletxean aurkezten diren
proiektu guztiek, eta zehazki ikuskizunen munduarekin lotuta daudenek edo bileraguneak nahiz aretoak dituztenek, aipatutako araudi hori bete beharko dute. (…)”

Era berean, Arartekoak ere dio bere gutunean, eta gutun hori ere honi erantsita
doakizu (2. eranskina):
“EAEko lurraldean izaera fisikoko edo juridikoko, publikoko edo pribatuko
edozeinek egindako edozein hirigintza, eraikitze, garraio edo komunikazio jarduerak
nahitaez aplikatu behar du irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea.
…abenduaren 4ko 20/1997 Legeak bere aginduak betetzera behartzen ditu udal guztiak,
hirigintza plangintzako tresnak onartzeko”.
Hala ere, irisgarritasunarekin lotutako gainerako gaien inguruan lan egiten
saiatuko gara bulego honetan.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
• Corte Ingléseko parkinga eta inguruko trafikoa (Erreg. zenb.: 631/06)
Erreklamazioa
Babesgabetuak auzo aldean bizi den herritar batek eskatzen du bila dadila irtenbide bat Corte Ingléseko parkingaren sarrerak inguru hartan eta batez ere merkealdietan
sortzen duen trafikoarentzat.
Azterketa
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Jakinarazi diogu herritarrari Gasteizko Udalak udaberrian berritu nahi duela egun
El Corte Inglésen eskuetan dagoen parkinga ustiatzeko udal emakida, eta, hain zuzen ere,
horretarako sortutako Batzorde Tekniko bat baldintzen agiri bat ari dela idazten, eta hor
ezarriko direla Santa Barbara plazako parkingaren kudeaketa bere gain hartuko duen
emakidadunari eskatuko zaizkion berritze lanak.
Udalak ondoko berritze lanak eskatuko ditu agiri horretan: lur azpiko parkingerako sarbideak berrantolatzea, oinezkoen pasabideak aldatzea eta mugikortasun mugatuko pertsonen sartu-irtenak erraztuko dituzten azpiegiturak ipintzea. Eta, gainera, parkinga
dagoen plazaren inguruan egin beharreko hobetzeak, adibidez seinalizazioan eta larrialdietako irteeretan.
Beste alde batetik, erabakitzeke gelditu zen, urtarrilaren 10ean egindako Hirigintza
Batzordearen bileran, parkingeko egungo sarrera-irteerak aldatzea aztertzeko aukera.
Asmoa litzateke Bake kaletik sartzea autoak lur azpira, eta egungo sarbidetik irtetea.
Erabakitzeke gelditu zen, halaber, txartelak saltzeko bi makina ipintzea ere, bakarraren
ordez, autoak bizkorrago sar daitezen parkingean. Horrela, eratzen diren ilara luzeak
kenduko lirateke, bai eta inguruko biztanleei hain nekagarri zaizkien zaratak eta kutsadura ere.
Ebazpena
Era horretan ORIENTATU DUGU bere kexan.
d) Bitarteko jarduketa
• El Pilar gizarte etxeko obrak (Erreg. zenb.: 588/05)
Erreklamazioa
Konstituzio plazako 7. eta 8. zenbakietako jabeen elkarteak salatu du hezetasuna
nabaritzen dutela etxebizitza batzuetan El Pilar gizarte etxea eraikitzeko lanen ondoren.
Azterketa
Erabiltzailearekin izan genuen elkarrizketaren ondoren, eta behin Konstituzio
plazako 7. zenbakiko eta orain El Pilar gizarte etxe eraiki berriaren ondoko etxebizitzetako hezetasunetan Udalak ez zeukala inolako erantzukizunik egiaztatzen zuen informazioa jaso ondoren, azaldu genion erabiltzaileari, eman zitzaizkigun datu teknikoen
laguntzaz, Gizarte etxea eraikitzeak ez dituela sortu ondoko etxebizitzetako hezetasuna
eta hondamena. Horrela jakinarazi genien, bai erabiltzaileari, bai udal arduradunei.
Ebazpena
BITARTEKO JARDUKETA.
• Baldosak egoera txarrean Boulevard aurrean (Erreg. zenb.: 601/05)
Erreklamazioa
Emakumezko herritar batek esan digu oso egoera txarrean daudela Hilerri
ondoko baldosak, Zaramaga kaleranzko norabidean, Boulevard aurrean.
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Azterketa
Gasteizko Udalak horri buruzko txosten bat igorri digu, eta ondokoa adierazi
digu:
“Sidenorren lur-zatiaren inguruaren urbanizazio lana egin zuen Corsan Corvian enpresak unitate horretan egin zuen egikaritze txarraren ondorio da horko baldosen egoera
txarra.
Behin baino gehiagotan eskatu zaio enpresa horri akats haiek konpon ditzan, baina
enpresak ez du kasurik egin. Beraz, eskatu diogu Kontratazio Zerbitzuari, hura arduratzen baita kontratu horietaz, has dezala egikaritze subsidiarioko espedientea,
Udalak konpon ditzan aipatu akatsak eta beste batzuk”.
Sindiko bulego honetatik egindako gestioen eta herritarrak erraztutako interesaren
ondoren, kasu honetan esan dezakegu administrazioaren jokabidea indarreko legeriaren araberakoa izan dela. Horregatik guztiagatik, Erakunde honetan jarritako konfiantza eskerturik, Sindiko-Herritarren Defendatzaile honen bulegotik jakinarazi diogu
erabiltzaileari amaitutzat ematen dugula geure jarduketa gai honetan, beharrezkoak
izanez gero etor daitezkeen beste gestio batzuen kalterik gabe.
Ebazpena
BITARTEKO JARDUKETA
e) Ezestea
• Arrapala Santa Anako eta El Parraleko kantoietan (Erreg. zenb.: 458/04)
Erreklamazioa
Emakumezko herritar batek salatu du ez dagoela haur kotxeentzako arrapalarik
Santa Anako eta El Parraleko kantoietan.
Azterketa
Ingurua ikuskatu dugu.
Ebazpena
Aurreko Memoria itxi zenean, Barne Erreformako Plan Bereziari buruzko azterketen bilakaeraren zain zegoen, eta horregatik gelditu zen irekita espedientea.
Aipatutako ingurua ikuskatu ondoren, kantoien alde bietan badira oinezkoentzako pasabideak, bat arrapaladuna, eta bestea eskaileraduna, bakoitza bi edo hiru
mailatakoa, eta zailtasun handirik gabe egokitzen dira mugikortasun parametroetara.
Hala ere, jakinarazi diogu erabiltzaileari Udalbatzak Erdi Aroko Hiriguneko
Barne Berrikuntzarako Plan Bereziari buruzko Ponentzia bat bultzatu duela, Plan
hori birbultzatuz hiriaren alde horren berritzeari buruzko eztabaida berrasteko asmoz
Zenbait bilera deitu dira, eta Sindikoaren bulego gisa joan gara haietara. Orain,
esan diezazukegu bilera bietan ordezkari politikoek ondo aztertu dituztela, bai partiku124
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larrek aurkeztutako alegazioak eta baita Etxebizitzaz, Hirigintzaz eta Merkataritzaz egin
diren 42 proposamenak.
Zenbait gairen artean, ondokoak zehaztu dira jardunaldi hauetan: berritze
lanean sartuta dauden Hirigune Historikoko 4.000 etxebizitzen berritzeari eragingo dion
hirigintza araudia, merkataritzaren biziberritzea eta haren araudia, barnealdeen
gehienezko azalera, zenbait hirigintza jarduketa: Erronda ibiltokia, Landatxoko parkinga
eta merkataritza zentroa, Bosgarren Dorrea… eta baliteke gai horietakoren batek zuzenean eragitea erabiltzaileak aipatzen dituen eskailerei.
Era berean, jakinarazi diogu ordezkari politikoek beren premiaren arabera emango dietela lehentasuna proiektu horiei, eta lanen egutegi zehatz bat ezarriko dutela.
Orain, Udabaltzako Taldeen arteko akordio politikoa falta da, proposamen guztiak ager
daitezen.
Azkenik, behin betiko testua Hirigintza Batzordean onartzen denean, Ogasun
Sailak zehaztuko ditu jarduketa bakoitzarentzako partidak, eta Osoko Bilkuran berretsiko
dira gero.
Era horretan EZESTEN DUGU herritarraren kexa.
• Erabilera publikoko espazio pribatua Vera-Fajardo Margolarian (Erreg. zenb.: 556/05)
Erreklamazioa
Adriano VI.a kaleko Jabeen Elkarteak salatu du Udalak ez duela mantentze-lanik
egiten Gasteizko Adriano VI.aren eta Vera-Fajardo Margolariaren kaleen zati batean.
Azterketa
Haren kexa baloratzeko, informazioa eskatu dugu aurrena toki horren titulartasun publikoaz edo pribatuaz, eta, dagokion Udal Zerbitzuari Ajuriako Poligonoaren
Aldaketa Proiektuaren Planoaren Ordenazioaren azken aldaketa eskatu ondoren, esaten
digute 1981eko Planoa dela inguru horren behin betiko egoera, eta, beraz, titulartasun
pribatuko eta erabilera publikoko zona baten aurrean aurkitzen gara.
Bide Publikoen zuzendaritzaren arabera, eta zegokion egiaztapena eginik, esan
daiteke plano horretan argi eta garbi zehazten dela zer den jabetza pribatukoa eta zer
jabetza eta erantzukizun publikokoa, eta ez da mugen aldaketarik izan harrezkero.
Bide Publikoen zerbitzuak emandako informazioetatik, ondorioztatzen da Udala
orain arte bere eskumenen arabera eta bere erantzukizunen esparruaren barruan ari dela
jokatzen inguru horretan.
Oraingoz, horixe esan diezaiekegu erabiltzaileei, datu berriak agertzeak edo
jabetza tituluen aldatzeak egoera beste era batera baloratzera bultza gintzaketela baztertu gabe.
Ebazpena
Era horretan EZESTEN DUGU aurkeztutako kexa.
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f) Baztertzea
• Egoitza aldaketa eta Etxebideko zerrendak (Erreg. zenb.: 567/05)
Erreklamazioa
Herritar baten kexa jaso genuen Erakunde honetan, eta bertan ezadostasuna
ageri zuen Etxebiderekin, babes ofizialeko etxeen azken zozketetan sartu ez zutelako.
Azterketa
Ildo horretan, jakitun gara hark prentsa idatzira ere bidali zuela bere kexa, eta
iruditzen zaigu Etxebizitza Saileko ordezkari jaunaren azalpenak ederki erantzuten diola
haren eskariari. Hala ere, jakinarazi diogu erabiltzaileari aurkeztu zigun gai hori gure jarduera esparrutik kanpo gelditzen dela, Etxebiderekin lotutako guztia Eusko Jaurlaritzaren
eskumena baita.
Horregatik guztiagatik,
Ebazpena
BAZTERTUTZAT jotzen dugu herritarraren kexa.
Zaramagako parkingaren proposamena (Erreg. zenb.: 546/05)
Erreklamazioa
Zaramagako “Bizigarri” auzo elkarteak Gasteizko Sindiko - Herritarren
Defendatzailearengana jo du, eta elkartearen jarrera agertu dio Gasteizko Udalak gure
hiriko Zaramagako auzoan lur azpiko parking bat egiteko egin duen proposamenaren
aurrean.
Hasieran, Udalak proposatu du Mendateen Zidorrean egitea parking hori, baina
aipatutako elkarteak argudiatzen du irtenbiderik onena parkinga Laudio Plazan egitea
dela. Auzo elkarteak arrazoi hauekin zuritzen du bere proposamena:
“Mendateen Zidorrean kokatzea baztertzen dugu:
Auzoko parke nagusietako bat delako.
Etxeak hurbil daudelako.
Auzoaren erdian ez, baizik eta mutur batean dagoelako.
Laudio Plazan kokatzea hobesten dugu:
Erdialdean kokatua dagoelako.
Merkataritza zentroa hurbil delako.
Plazak egun ez du xarmarik eta baztertuta dago, eta, parkinga eginez
gero bertan, plaza edertu egingo litzateke eta bultzada handia emango
litzaioke Zaramagari.
Kokapen horrek sarbide ugari du”.
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Proposamena jasotakoan “Bizigarri” auzo elkartearen eskutik, aipatutako bi tokiak ikuskatzera joan ginen elkarteko kide batzuekin, eta, han, auzotarrek aldeko eta
aurkako arrazoiak eman zituzten.
Azterketa
Eskatzaileek aurkeztutako gaia arrazoi sendo batean oinarritzen da, besteak
beste. Haiek diote balioa eman behar zaiola Loiu plazari, zeren, toki hori auzoko berdegune garrantzitsu bat izan arren, ez baitu halere dagokion zentralitatea, eta ez du
jasotzen inbertsio publikorik, erakargarri bihurtzeko eta auzotarrek erabiltzeko. Hala ere,
Laudio plazaren nolabaiteko abandonu egoera hori beragatik bakarrik konpondu behar
da, parkingaren auziari ematen zaion irtenbidea alde batera utzita, zeren plazako instalazio publikoen egoera ez da heltzen auzoak eskatzen duen mailara: musika kioskoa egoera negargarrian dago, ez da haur parkerik…
Azken finean, Zaramagako parkingarentzako proiektu onena aukeratzeak esan
nahi du dauden alternatiba guztiak baloratu behar direla, eta dagokien neurrian aintzat
hartu behar direla halaber alde guztien interesak, hots, enpresa eraikitzaileenak,
merkatarienak, auzoko egoiliarrenak, parkingean leku bat erosi nahi dutenenak, txandakako erabiltzaileenak… Balorazio hori teknikoa da lehenbizi, baina alderdi tekniko guztiak kontuan hartzea ere ordezkaritza politikoko organoen eginbeharretan sartzen da
erabat, organo horiek defini baitezakete zilegitasun demokratiko osoz interes orokorra,
eta interes orokor horixe da hain zuzen ere botere publikoen edozein erabakiren azken
xedea.
Ez gaude, hortaz, legezkotasun auzi baten aurrean, ez eta erreferentziako beste
udalerri batzuen praktika onak konparatuz argi daitekeen gai baten aurrean ere.
Horregatik, eta gogoan izaki Sindiko-Herritarren Defendatzailearen araudia, ezin dugu
deus esan gaiaz.
Edozein moduz ere, hirietako aparkatzea eta trafikoa hobetzeko zenbait
kontsumitzaile eta erabiltzaile aldizkaritan eman dituzten jardunbideak eskain ditzakegu
irizpide orokortzat.
“Trafikoko eta hiri bizitza kalitateko adituen gomendioak hirigintza planifikaziorako eta hiri erdiguneetan aparkatzea eta trafikoa hobetzeko
udal politika36:
•

Hiri bakoitzaren arduradun teknikoek galdetu behar diote bere buruari
ea zer hiri-eredu eduki nahi den, eta ea zein den hiri-eredu horri
laguntzen dion garraio publikoa.
Hirigintzaren plangintzak garraio publikoari eman behar dio lehentasuna,
eta horretaz baliatu behar du mugikortasun eta irisgarritasun-arazo
gehienak konpontzeko.

•

Saihestu egin behar da hiriko alderdi oso txiki batek publikoa
erakartzeko polo ugari biltzea, zeren toki horretan trafiko eta aparkatze
arazoak izango baitira ia ziur. Beraz, hobe da hirian zehar sakabanatzea
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jarduera gune desberdinak (ikus: Catedra de Seguridad Vial por la
Universidad de Valencia, Luis Montoso).
•

Hiri barruko bide sareak bi alderdi hauek elkartu behar ditu:
oinezkoentzako espazio gehiago, eta ibilgailuak hiri erdigunera iristeko
erraztasuna.

•

Bi gurpildun ibilgailuek (bizikletak eta motoak) asko erraz dezakete herritarren mugikortasuna hirietan, eta, horregatik, ibilgailu horientzako
ibilbideak eta aparkalekuak gorde behar dira galtzadetan, horiek
espaloietan aparkatzeak sortzen duen eragin negatiboa saihesteko.

•

Parking-politika ona. Premiak behartu egiten du, eta parking publiko eta pribatu gehiago eraikitzea funtsezko bilakatu da.
Hirigintzaren diseinu on baterako, funtsezkoa da aurretik
ikertzea, joera soziologikoak zein diren jakiteko, horrela sor
baitaiteke aparkatze-politika on bat. Esate baterako, merkataritza
zentro bat eraiki aurretik, pentsatu behar da ea zenbat toki
beharko den ibilgailuak uzteko, eta non kokatuko diren toki
horiek.

•

Lur azpiko parking sarerako sarbide sistemak garbia izan behar
du, bide hierarkizazio politika baten barruan, paseko trafikoaren
alferreko handitzerik sor ez dezan. Parking publikoei dagokienez,
mesedegarria litzateke parking adimendunak orokortzea. Sistema
adimendun batek gidatutako jasogailu batzuen bidezko arrapala
batzuetatik sartzen da horietara, eta ibilgailua eta gidaria
parkingeko toki batera edo bestera eramaten dituzte zuzenean,
leku huts gehien non dagoen kontuan hartuta. Espazioa aurrezteko modu bikaina da.

•

Aparkamendu gomendatuzko sistema da trafiko-kolapsoak saihesteko
beste era on bat. Parking horiek hiriaren kanpoaldeko leku zabaletan
egon ohi dira. Gidariak hantxe uzten du ibilgailua, eta ibilgailu hori zainduta egongo da gidariarentzako batere kosturik gabe. Parking horiek
ongi lotuta egon ohi dira hiri erdigunearekin, metro edo autobusen
bitartez. Gidariak, bere ibilgailua utzi ondoren, berehala hartzen du garraiobideren bat. Komenigarria litzateke garraio publikoaren kostua
merkatzea era horretako erabiltzaileentzat, garraio mota horren erabilera sustatzeko. Merkatu arren, errentagarria aterako litzateke, handitu
egingo bailirateke ia ziur metroaren eta hiri autobusaren erabilera.

•

Ongi planifikatutako eta diseinatutako erabilera anitzeko garraio-zentroaren alde egin behar da. Garraiobide desberdinen bidez, hau da,
errepidez, trenbidez edo airez garraiatzen diren salgaiak garraiobide
batetik bestera erraz pasatzen uzten duten tokiak dira horiek.

•

Oso gomendagarria da hirietan denbora errealeko argibide panelak
ipintzea. Bidean topatuko duten trafiko maila edo inguruko parkingetan dauden toki hutsak jakinarazten dizkiete horiek gidariei. Horiek
ipintzea garestia ateratzen zaie udalei. Ordainetan, ordea, erregaia aurrezten da, eta ibilgailuek eta herritarren nerbio-sistemek gutxiago
sufritzen dute.

•

Hiri handietan, trafiko kontroleko zentro handiak ipini behar dira.
Kamera-sistema konplexu bat izango dute, eta sistema zentral bat. Ikuste
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puntu goi batzuek trafikoaren denbora errealeko egoera eskaintzen
diote sistema zentralari, eta horrek semaforoen erabilera optimizatzen
uzten du.
•

Interesatutako sektore guztiak inplikatu behar dira, eta herritarren
parte-hartze egiazko bat lortu behar da, ohituren aldaketa bat erdiesteko, betiere zirkulazio-politika berriak ezartzeko eta sendotzeko
xedez.

•

Behar-beharrezkoa da tokiko garapen iraunkorraren ohituretan janztea
eta heztea. Hori lortzeko, hona bide batzuk:

1.- Trafikoko Kontseilu Aholkulariak eratu behar dira, Gizarte Foro gisa, eta
hiri garraioko ordezkariak, taxi-gidariak, ekologistak, merkatariak,
Automobil Kluba, auzo elkarteak, salgai banatzaileak etab. egongo dira
bertan, mugikortasunari buruzko hiri hitzarmenak onartzeko.
2.- Hileko egun berde bat izendatu behar da hirietan, herritarrengan garraio
pribatua ez baizik garraiobide alternatiboak erabiltzeko kontzientzia
pizteko.
3.- Garapen iraunkorreko ohiturei buruzko ekintza informatiboak egin
behar dira aldian behin”.
Ebazpena
Azaldutako guztia kontuan hartuta, ikusten dugu aurkeztutako gaiak gainditu
egiten dituela Sindiko - Herritarren Defendatzailearen eskumenak, gure 2001eko irailaren
28ko Araudiak ezartzen duenaren arabera.
Iruditzen zaigu Udala ari dela gomendio gehienak aplikatzen eta aintzat hartzen.
Une honetan, PARKINGEN BATZORDEAren bileraren eta deliberazioaren zain daude.
Laster egitekoa da (05/07/27) bilera hori. Agian hortik irtengo dira alternatiba onena aukeratzeko irizpideak.
Hauxe da gure txostena, eta gogo onez alderatuko dugu hobeto egindako beste
batekin.
• Kea darion tximiniarengatiko kexa (Erreg. zenb.: 618/05)
Erreklamazioa
Herritar batzuk etorri dira Bulegora, eta beren ezadostasuna agertu dute
Eraikuntzen Udal Zerbitzuarekin, horien arduradunek ez dutelako zuhur jokatu herritarrenaren ondoko etxebizitzako galdara instalatzeko lizentzia ematen.
Azterketa
Erabiltzaileekin elkarrizketa izan eta kasua sakon aztertu ondoren, ondorioztatu
dugu kasua Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuen mendean dagoela jadanik, eta ez dela gehiago udal eskumenen esparrukoa.
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Ebazpena
Horregatik, BAZTERTU EGIN DUGU haien kexa.

2.3.5.2

MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA

a) Orientabidea
• Toki arriskutsua Lovaina plazako zirkulazioan (Erreg. zenb.: 466/04)
Erreklamazioa
Herritar bat etorri da Sindiko - Herritarren Defendatzailearen Bulegora, eta adierazi digu segurtasun falta ikaragarria sortzen duela Lovaina plazako behin behineko autobus geltokiak (Marianisten ikastetxe ondoan), eta zaila dela Katedraleko parkingera
sartzea.
Arrisku gune hori saihesteko alternatibak eskatzen ditu.
Azterketa
Haren eskaerarentzako zenbait irtenbide aztertzen dira.
Ebazpena
Aurreko Memoria ixtean, balizko gomendio bategatik gelditzen da irekita espedientea.
ORIENTABIDE bat eratu dugu, eta esan diogu herritarrari zenbait kontsulta egin
ditugula epe honetan hirigintzako eta mugikortasuneko udal arduradunekin, baina gaur
arte ez dela hitzartu kasuan ageri diren interes zilegi guztiak (hiri mugikortasuna,
parkingaren kontratista eta erabiltzaileak, autobus enpresa…) asetzeko moduko irtenbiderik
Funtsezko arazoa hauxe da: eskola autobusaren aparkatze-gunearen kokapena
ez da eskubide subjektiboa. Eta garraio enpresaren, eskolaren eta gurasoen ardura da
ikasleen segurtasuna.
Hor ezarritako seinaleez gainera, eta hori Udalaren erantzukizuna da noski, apur
bat goratutako oinezkoen pasabide bat ipini da, Katedral Berriko parkingerako sarbide
ondoko tarte gatazkatsu horretako zirkulazioa apur bat mantsotzeko.
Gidariek lastertasuna mantsotzeko helburuz ipini da pasabide goratu hori.
Lovaina plazako puntu horretan behar dute mantsotu lastertasuna batez ere, Luis Heinz
kaletik datorren trafikoaren aurkako noranzkoan baitoaz hor parkingera sartu nahi duten
ibilgailuak.
Iruditzen zaigu Udalak bere eskumenen esparruaren barruan eta bere aukeren
arabera jokatu duela kasuan.
• Tres Santos-eko proiektuaren informazioa (Erreg. zenb.: 530/05)
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Erreklamazioa
Herritar batek informazioa eskatu du Gasteizko Tres Santos-eko Hirigintza
Proiektuari buruz.
Azterketa
Herritar horrekin izan dugun elkarrizketan, adierazi diogu egin ditugula kontsulta batzuk hirigintzako, mugikortasuneko eta 21 Zabalguneko udal arduradunekin, eta
jaso ditugula proiektu horri buruzko txosten batzuk ere; horietako bat, TRAKTEPLAN
enpresak egina. Aztertu dugu aurreko apirilaren 1eko Tres Santoseko Plan Bereziaren
Aurrerakinaren Proiektua deritzana, eta izan gara gaia aztertu duten Udal Batzorde desberdinetan ere.
Kexak ukitzen dituen hirigintza-jarduketen jatorria ongi arrazoitutako erabakia
da. Hiriaren interes orokorraren aldekoa jotzen da erabaki hori (udalbatzak aho batez
onartu zuen), eta esaten da beharrezkoa dela hirigintza-jarduketaren bat garatzea inguru horretan, hiriaren alderdi finkatua eta aipatu tokian sortzen ari den Sailburuko auzo
berria lotzeko.
Hastapeneko definizio horretatik, helburua lortzeko azterketak eta proiektuak
bakarrik egin dira orain arte. Eta helburua hauxe da: hiria Sailburuko eta Zabalganako
auzo berriekin lotzea.
Inguru horretako hirigintza jarduketa zehatzen definiziora eramango duen
prozesua luzea izango da, eta ondoko beharrezko izapideak izango ditu: JENDAURREKO
JAKINARAZPENA eta ERREKURTSOA. Eta, bestalde, Eusko Jaurlaritzak eta Arabako
Aldundiak ere aztertuko dute prozesua.
Jakinarazi diogu halaber herritarrari prozesu-une egokia datorrenean eska dezakeela gure laguntza, behar duen informazioa eskuratzeko, eta emango diogula laguntza,
dagozkion errekurtsoak aurkezteko ere.
Eta, azkenik, adierazi diogu une honetan erabaki politiko baten aurrean gaudela
argi eta garbi, eta Udalbatzari dagokiola erabaki hori hartzea, eta erabaki hori talde politiko guztien eta proiektuak eragindako sektore guztien parte-hartzearekin definitu behar
dela.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
Oraingoz, hauxe da zure kexari eman diezaiokegun erantzun bakarra. Halere, jakinarazten dizugu arretaz jarraituko dugula TRES SANTOSeko hirigintza prozesua, eta zure
esanera gelditzen garela etorkizuneko jarduketetarako eta aurkez ditzakezun egitate
berrietarako.
• Garaje irteerako ispilua (Erreg. zenb.: 584/05)
Erreklamazioa
Herritar batek dio beharrezkoa dela ispilu bat ipintzea bere Jabeen Elkartearen
garajearen irteeran, bide publikoan.
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Azterketa
Horretaz txostena eskatu ondoren, honakoa esan digute Zerbitzu horretatik:
“Ispilua ipintzea eta haren mantentze-lana elkartearen gain joango da, eta mantentzelanetarako kontratu bat ezarriko da hondamenak badira ere, eta, hor, ispilu berria
ipintzeko edo lehengoa konpontzeko epeak ezarriko dira, eta baita Udalaren isunak ere,
konponketa horiek egiten ez badira. Hori dena, bandalismoa edo beste arazo batzuk gertatzen direnerako. Udalak erabakiko du ispiluaren kokapena, bai eta ispiluaren materialak, tamaina, forma etab. ere”.
Horrela, bada, proposatu diegu aurkez dezatela horri buruzko eskaria, bi aldeak
akordio batera iris daitezen, Auzo Elkarte horrek duen arazoa konpontzen saiatzeko.
Ebazpena
Era horretan beren kexari buruzko ORIENTABIDEA eman diegu.
• TAO guneen berrantolaketa (Erreg. zenb. 508/05)
Erreklamazioa
Erabiltzaile batek eskatu du ken diezaiotela bidegabeki aparkatzeagatiko isun
bat, zamalanak egiten ari baitzen TAOko 3. gunean, bera bizi den lekuan. Eskatu du, halaber, berrikus dadila egungo TAO guneen berrantolaketa.
Azterketa
Izan dira antzeko kasuak Sindiko bulego honetan, eta, erabiltzailearen intereseko
jotzen dugunez, Udaltzaingoak horretaz eman digun informazioa hari ematea erabaki
dugu:
“Jakinarazten dizugu Zerbitzu honen zuzendaritzak agindu zehatzak dituela emanak,
oinezko zonentzat (edo antzeko kasuetan) ezarritako mugentzat oso kontuan izan
daitezen zenbait salbuespen erraz zuritzekoak, adibidez adineko pertsonen, ezinduen edo
elbarrien sartze-irteteak edo pusken garraioa, beti ere kontu handiz kudeatzen direla
muga horiek eta ordu jakin batzuetan izaten den arriskua, ordu horietan oinezkoen (edo
zamalanak egiten ari diren ibilgailuen) presentzia handia izaten baita.
Horri dagokionez, edonork dei dezake 092 zenbakira, larrialdiko aparkatzea edo
baimen berezi bat eskatzeko, premia aurretik aurreikus badaiteke”.
Kasu zehatz honetan, ez da ageri inongo eskaerarik egin zenik (ez aurretik, ez
unean bertan), eta ibilgailu hura baimendu gabeko zonan zegoen aparkatuta.
Hala ere, jabetuta gaude nolako egoeran dauden horko biztanleak, TAO guneen
egungo antolaketarekin ez baitute aparkatzeko behar beste lekurik, eta, horregatik, ari
gara jadanik behar diren zuzemenak egiten banaketa hori berrikus dadin.
Ebazpena
Une honetan, eta indarrean dagoen araudia ikusirik, ezin dizugu beste informaziorik eskaini. Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
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• Minusbaliatuentzako aparkalekua (Erreg. zenb.: 499/05)
Erreklamazioa
Emakumezko herritar bat kexu da. Salatu omen zuen bere garaian bere bizitokiaren inguruan, hots, Barnekale Berrian, ez dela batere aparkatzeko tokirik minusbaliatuentzat. Eskatu omen zuen, baina ez omen zioten deus erantzun.
Azterketa
Informazioa eskatu zaio Hirigintza Sailari, erabiltzaileak eman diguna berresteko.
Ebazpena
Aurreko memoria ixtean, espedientea irekirik gelditu da, txostena noiz jasoko
zain.
Memoria honetan, txostena jaso dugu, eta erabiltzaileari kontatzen diogu:
“Kalegune hori (Barnekale Berria, 5) oinezkoa da, eta, beraz, ezin da ipini inolako
aparkalekurik bertan.
Eskatzailearen eskaria aintzat harturik, eta lehenago adierazi bezala,
aparkatzeko toki erreserbatu bat ipini genuen iaz kalerik hurbilenean, hots, Errege
Atean”.
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.

2.3.5.3 BIDE PUBLIKOA
a) Gomendioa
• Done Jakue Hiribideko Zubiko bide-zona (Erreg. zenb.: 478/04)
Erreklamazioa
Herritar batek azaldu digu Udala ez dela arduratzen udal eskumena den bidezona baten konpontzeaz. Bulego honetara etorri, eta jarduera eza leporatu dio Bide
Publikoen Zerbitzuari, Gasteizko Galizia kaleko eta bide-sare izaera duen arrapala baten
konponketaren inguruan.
Azterketa
Bilera egin dugu Bide Publikoen Zerbitzuaren buruarekin, gai horretaz informazioa eskatzeko.
Ebazpena
Jasotako informazioarekin, Memoria ixtean, espedientea irekirik gelditzen da,
etor daitekeen gomendiogatik.
Aipatu GOMENDIOA egiten da, eta honela jasotzen:
Erabiltzaileak, Bulego honetakookin izandako elkarrizketan, zehatz-mehatz azaldu
ditu Galizia kaleko jabetza pribatuko (zehazki bere jabetzako eta 14. zenbakiaren behean
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dagoen) lonja baten gainean kokatuta dagoen pasabide publikoak dituen hondamenak,
eta haiek konpontzeko eskatzen dio Gasteizko Udalari.
Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Sailak igorritako txostenaren arabera, “pasabide
hori jabetza pribatukoa eta erabilera publikokoa da, zeren benetan eraikin horretako
ziren eta Aragoi kalera ematen duten lonjei egin behar baitie zerbitzu”.
Hala ere, eta aurretik esandakoa gorabehera, Gasteizko Udalbatzaren Idazkaritza
Nagusiak honakoa ziurtatzen du: “Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
Berrikuspenaren Testu Bategina behin betiko onartu zen, eta 2003ko martxoren 31ko
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAO) argitaratu. Testu horrek
hiri-lurtzat jotzen du hori, eta bizitegi-zonatzat kalifikatzen du orokorki, eta bidesarearen zatitzat, zehazki”.
Azaldutako guztiagatik, nahiz eta kale zati hori jabetza pribatukotzat eta erabilera
publikokotzat joa izan, guri iruditzen zaigu horren BIDE-SARE PUBLIKO izaera
lehenetsi behar dela kasu honetan, Plangintza eta Hirigintzaren Kudeaketarako
Zerbitzuak informatutakoaz igorritako ziurtagiriarekin bat, ziurtagiri horixe aipatzen
baita gainera Hirigintzako Gobernu Arloko ordezkari jaunaren 2003ko irailaren 29ko
aginduetan, Bide Publikoen Zerbitzuaren eskumenez ari denean.
BIDE-SARE PUBLIKO izaera lehentasunezko hori honegatik da, hots, Andaluzia
kalearen izkinatik Aragoi kaleraino doan aipatu espazio hori nahitaezko sarbide delako
parkeko oinezko zubira eta Aranako geriatrikora, eta, beraz, haren zaintza, segurtasuna
eta mantentze-lana ezin dira gelditu esku pribatuetan soilik, eta, hain zuzen ere, horregatik GOMENDATZEN DIOGU Udalari “behar diren urratsak egin ditzala aipatu espazioko
zorua eta barandak konpontzeko”.
Osorik onartu da gomendioa.
• Handizkako Merkatuko garbitasun-baldintzak ez betetzea (Erreg. zenb.: 148/03)
Erreklamazioa
Arazo hau Sindikoaren bulegoak irekitako espediente zaharrenetariko bat da.
Garai hartan, bizilagun batek kexa hau aurkeztu zigun: Oto ibilbideko 70. zenbakian
zegoen Handizkako Merkatua zela-eta, inguruan zikinkeria eta utzikeria jasaten ari zirela.
1.- Arazoaren hasierako aztarnak
Fruta, barazkiak eta arraina saltzen den Handizkako Merkatuaren itxitura-inguruan, hondakin-solidoak pilatzen direla ikusten da; beraz, garbitasun- eta osasun- falta nabari da,
batez ere kontuan izanda elikagaiak maneiatzen diren leku bat dela.
2.- Zuzeneko ikuskapena
GRUGEME VITORIA, SL enpresako (kontratistak) ordezkari batekin zona zuzenean
ikuskatzen egon ondoren, jakinarazi digute arazoa ezagutzen dutela, inguruari garbi
eusten saiatu direla, baina arazoa alboko eraikuntza bateko bizilagunekin dagoen harreman txarra medio sortzen dela. Eraikina XXXXXX jauna eta haren familiarena da. Itxura
denez, ez dute Merkatuaren itxitura errespetatzen, eta haurrei barrutira sartzen uzten die
kaxekin eta jolasen ibiltzeko; gainera, animaliak sartzen dituzte, baita zaldiak ere
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bazkatzeko. Merkatuko langileek errieta egiten dietenean, mehatxatu eta iraindu egiten
omen dituzte, eta garbitzaileak, berriz, ikaratu. Hori dela-eta, ezinezkoa da lekua behar
den bezala edukitzea. Horren guztiaren berri eman zaio Udaltzaingoari, baina oraindaino
ez die bermatu zonako segurtasunik.
3.- DEMSAC-en txostenak
Gertaera horiei dagokienez, hainbat IKUSKAPEN eta TXOSTEN egin ditu DEMSAC-en
Osasun eta Kontsumo Arloak. Hona hemen horietako batzuk: 00/05/17. XXXXXX jaunaren,
DEMSAC, SL enpresako lehendakariaren aurrean, udal-albaitariak egindako AKTA.
00/07/07. XXXXXX jaunaren, GRUGEME SL enpresako lehendakariaren aurrean egindako Sanitate-txostenaren akta.
02//01/31. Sanitate-ikuskapenaren akta honetan, ikuskatzaileak ondorengoa
adierazi du:
“Oto kaleko etxebizitzen hesiarekin muga egiten duen zonan zaborra eta
zikinkeria pilatuta dago, eta hori guztiz onartezina da, KUTSADURA eta
ARRISKU GUNE BILAKATU BAILITEKE, Merkatuan saltzen diren elikagaientzat”.
d) 02/02/19. Garbitasun eta Osasun Ikuskapenaren akta honetan, honela esaten
da:
“Gaurko egunez, ikusi dugu ez direla aldatu 02/01/31ko 011731 aktan
jasotako garbitasun- eta osasun-baldintzak, Fruta eta Barazkien Merkatu
Nagusian.
Udal Albaitariaren 03/01/28ko txostena, Fruta eta Barazkien Handizkako
Lonjan egindako esku-hartzeei buruzkoa, hondakin eta zaborrak direla-eta:
“Vitoria-Gasteizko fruta eta barazkien Handizkako Merkatuan arazo bat
errepikatzen da aspaldiko urteetan: berriz erabiltzeko ontziak gordetzeko zonan, garbitasun- eta osasun-baldintzak eskasak dira.
Ontziak gordetzeko zona horrek Oto ibilbideko etxebizitza batekin egiten du
muga, eta etxebizitza horretan XXXXXX jauna eta haren familia bizi dira. Bi zonak fisikoki metalezko hesi txiki batek banatzen ditu, baina ia beti hesia hautsita egoten da, askotan
konpondu baldin bada ere.
Muga hori, ia gehienetan, Fruta eta Barazkien Merkatuko jarduerarekin
zerikusirik ez duten hondakin organiko eta ez-organikoz beteta egoten da; esate baterako, maiz topatuko ditugu haur-oihalak edota etxebizitza horretatik Merkatu-barrutira
sartzen diren animalien gorozkiak.
Agirietan ikus daitekeenez, hainbat ikuskapen eta txosten egin dira, denak ere
negatiboak; ondorioz, zehapen-espedientea ireki zen.
Fruten lonjako langileak tarteka ingurua garbitzen saiatu baldin badira ere,
ahaleginak alferrikakoak izan dira, garbitu eta denbora gutxira arazoa berriz sortzen
baita.
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Fruta-saltzaileen elkarteak gai honetan duen erantzukizuna alde batera utzi
gabe, arazoak konponbide zaila duela esan dezaket; izan ere, haiek ez dira egoera horren
erantzule nagusiak.
Bestalde, gai horri buruz XXXXXXXX jaunarekin hitz egiten saiatu naizen
bakoitzean, ez laguntzeko jarrera hartu izan du; gainera, duela gutxi, iraindu eta mehatxatu egin ninduen, arrainen lonjako karga-gunetik haren hiru zaldi ateratzera bultzatzeagatik.
Une hartan, zamalan-kai horiek (arrain freskoa duten kaxak egunero gordetzen
diren lekuak) zaldi-gorozkiaz beteta zeuden.
Ez naiz gehiago luzatuko elikagaiek izan ditzaketen kutsadura-mota horren
osasun-arriskuak aipatzeko; soilik aipatu nahi nuke arrisku horrekin lotutako gaixotasunak
asko direla, eta, oso larriak, gainera.
Nire ustez, arazoa konpontzen zaila da, izaera bikoitza duelako: batetik, garbitasun- eta osasun-arlokoa; eta bestetik, (are zailagoa) gizarte-gaietakoa.
Arazo hori behin betiko konpondu behar bada, hainbat fronte kontuan hartu
beharko dira: alde batetik, funtsezkoa da akordio batera iristea arazoa sortzen duten
etxebizitzako maizterrekin; eta beste aldetik, arrainen eta fruten lonjarako sarrerak kontrolatu beha dira.
Jakina, bi neurriak batera hartu behar dira; bestela, arazoa konpontzeko eraginkortasuna galduko baita.”
f)
Fruta eta barazkien lonjan egindako esku-hartzeen laburpenean gehitzen
diren argazkiak:
Argazkietan ikus daitekeenez, berriz erabiltzeko ontziak gordetzeko zonan zikinkeria handia dago, eta hori onartezina da.
Animalia batzuk ikus daitezke XXXXXXXX familiaren etxebizitzaren eta
lonjaren artean dagoen hesi erdi hautsia pasatzen. Hori dela-eta, lonjako
lursailean animalia horien gorozkiak agertzen dira, argazkian ikusten den
moduan.
Argazki horiek 2000. urteko maiatzean atera ziren, eta zona horretako
egoera batzuetan hobea da eta besteetan txarragoa; inoiz ez, ordea, garbitasun- eta osasun-ikuspegitik guztiz zuzena (ikus erantsitako argazkiak).
4.- Gao Lacho Drom-en bitartekotza
Hirigintza Sailarekin hitz egin ondoren, zinegotziak berak adierazi digu arazoaren berri badutela, eta arazoa konpontzeko XXXXXXXXXX familia bizi den finkan
gauza batzuk egitea aurreikusita zutela, Gao Lacho Drom Elkartearen bitartez. Gainera,
zinegotzigoak konpromiso hauek hartu ditu arazoa konpondu ahal izateko. Hona hemen
konpromisioak:
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1.-Etxearen muga horma batekin ixtea Handizkako Merkatutik banatzearren.
2. Teilatu-hegala konpontzea eta errepide aldeko aurrealdean teilatu-hodia
jartzea.
3. Pisu altuetako sabai baxua, atzeko ate alderako logeletakoa, egiteko dago
egindako obrak medio.
4.-Etxearen fatxadak konpontzea.
5.-Errepideko atea ixtea eta atzean ate bat jartzea.
6.-Atzealdean zementu-plaka bat egitea, hustubide eta guzti, zuhaitzak harrapatu gabe.
5.- Hartutako erabakiak ez betetzea eta arazoak aurrera jarraitzea
Hainbat oroigarri egin eta emandako epe guztiak amaitu ondoren, ikusi dugu Handizkako
Merkatuaren egoerak benetan eskasa izaten jarraitzen duela garbitasun eta osasun aldetik. Berriro ere, zuzeneko ikuskapena egin eta argazkiak atera ditugu, inguruaren egoera
penagarria ikusteko.
Azterketa
1.- Kasu honetan, honako lege hauek aplika daitezke:
Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
Sanitateko Lege Orokorra, apirilaren 25eko 14 / 1986 Legea.
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorra, uztailaren 19ko
26 / 1984 Legea.
2.- Udala eta Handizkako Merkatua kudeatzen duen GRUGEME VITORIA SL emakidadun
enpresaren artean, aplikatzekoak dira Handizkako Merkatuaren Zerbitzuaren esleipena
eta ustiakuntza kontratatzeko jarritako baldintza juridikoak, administratiboak eta
ekonomikoak (1995eko martxoak 6). Baldintza horien zortzigarren klausulan esaten da
enpresa emakidadunak honako betebehar hau izango duela:
…/… b) Emakidarekin zerikusia duten eraikuntza, instalazio eta bitartekoak modu
egokian mantentzea.
Era berean, enpresa emakidadunak honako eskubide hau du, zazpigarren klausularen
arabera:
…/… b) Emakidaren tituluaren arabera, zerbitzua kudeatzeko beharrezko babesa
eta laguntza ematea Vitoria-Gasteizko Udalak.
3.- Aurrekoa ikusita, esan dezakegu Kontzesio Kontratuko betebeharrak EZ direla behar
bezala bete. Udalak ez du behar den laguntzarik eman segurtasuna bermatzeko eta ez du
Merkatuaren ingurua urbanizatu, barruti osoa ixteko. Beraz, egoera horretan, enpresa
emakidadunarentzat zaila da zaintzeko eta garbi eusteko duen betebeharra betetzea;
gainera, betebehar horiek dagoneko alde batera utzi dituzte, sortutako zailtasunak
medio.
Hori guztia dela-eta, garbitasun eta osasun ARAZO LARRIA sortu da Handizkako
Merkatuan, eta horrek zaildu egiten du behar bezala prestatzea Handizkako Merkatuaren
Kudeaketaren eta Ustiakuntzaren ZERBITZU PUBLIKOA.
4.- Arazoa dela-eta, Udalak Ikuskapen Zerbitzuak bidali ditu egoera aztertzera, eta horiek
behin eta berriz aktak egin eta GRUGEME VITORIA SL enpresaren aurkako diziplina-errek137
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erimenduak eta –neurriak hartu dituzte. Arazoaren jatorria, ordea, ez dago bakarrik
GRUGEME VITORIA SL enpresa emakidadunaren erantzukizunean, baizik eta emakidadunak albokoekin eta XXXXXXXX familiarekin dituen zailtasunetan, sistematikoki eta
etengabe Merkatuaren barrutiko segurtasuna urratzen baitute, inguruko hesiak hautsiaz,
eta instalazioak garbitzeko lanak galaraziaz.
3.- Hortaz, behar-beharrezkoa da Fruta eta Barazkien Handizkako Merkatuko egungo
babes-sistema eta hesia aldatzea, batik bat XXXXXX familiaren etxebizitzen alboko zatian
(Oto ibilbidea), ingurua saneatzeko eta efrakziorik inola ere ez gertatzeko. Ixteko sistemaren aldaketak baldintza-agiriko HAMALAUGARREN klausulan aurreikusitakoak
ALDATU BEHARRA eskatzen du. Klausulan honela agertzen da:
“Ikuskapenaren ondoren, BEHARREZKOA bada zerbait konpontzea,
egokitzea edota berritzea, enpresa emakidadunak bere kontura egin beharko
ditu lan horiek, Udalak ezarritako epean.”
4.- Arazoaren arrazoiak ikusita eta ekitate-printzipioaren arabera, gure ustez, batetik,
egoera kontratistekin zerikusirik ez duten hirugarren pertsona batzuek sortzen dutelako,
eta bestetik, Udalak Merkatuaren ingurua berritzeko ardura duelako etxebizitzaren
alboko zonan, kasu honetan, UDALAK ekonomikoki onartu BEHAR ditu
Merkatuaren itxitura egiteko proiektua eta berritze-lanak, enpresa emakidadunak mantentze-betebeharrak normal burutzea bermatze aldera.
Ebazpena
Hori guztia dela-eta,
GOMEDIO hau egin nahi dugu, Sindikoaren araudian ezarritakoaren eta aurreikusitakoaren arabera:
Udalak ekonomikoki onar ditzala Merkatuaren itxitura egiteko proiektua eta
berritze-lanak, enpresa emakidadunak mantentze-betebeharrak normal burutzea
bermatze aldera.
• Komun publikoen eskaria Sa Martin zonan (Erreg. zenb.: 566/05)
Erreklamazioa
Adriano VI.aren kaleko eta Vera-Fajardo Margolariaren kaleko zonako zenbait
herritar etorri dira Bulego honetara, eta salatu dute sekulako zikinkeria eta kiratsa jasan
behar dituztela beren etxebizitzen karrerapeetan, jendeak egindako txizagatik. Iruditzen
zaie zikinkeria hori gizabide faltagatik gertatzen dela, beste toki askotan bezala, eta,
baita ere, San Martingo kiroldegiaren erabiltzaileek hango komunak erabili ezin
dituztelako, itxita baitaude, eta ez dute izaten non txiza eginik, federatuen partidak daudenean izan ezik.
Azterketa
Ikusi dugu, bai, zikinkeria eta kirats handia dagoela txizagatik inguru hartan.
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Han komun publiko bat ipintzeko aukera aztertu dugu, ez soilik “jendeak karrerapeetan txiza egiten duelako, hori ohikoa baita hiriko beste zenbait lekutan ere”,
baizik eta toki horrek gainera jende asko erakartzen duelako. Izan ere, Kirol Eremu garrantzitsua da hura, bi tenis-jokaleku eta zenbait pilotaleku, atletismo pista, futbol zelai eta
futbito zelai baititu. Maiz izaten dira entrenamenduak eta partidak han, eta horrek kirolari eta zale ugari erakartzen du. Bestalde, kultur jarduera ugari izaten da, eta haurrak ere
jolasean aritzen dira han, San Martin ikastetxetik irtendakoan.
Jakinaren gainean gaude Hirigintza Sailak zenbait aldaketa eta berritze lan egin behar
dituela laster San Martin Kiroldegian: aldagelak eta harmailak futbol zelaiaren ondoan,
eta erabilera anitzeko gela bat… Nola Gizarte Etxe izaera eman nahi izango zaien aipatu
instalazioei, iruditzen zaigu gauza bera egin behar dela kiroldegiko komunekin, hasieran
aipatu dugun arazoari erantzuteko.
Ebazpena
Azaldutako guztiagatik, GOMENDATZEN DIOGU dagokion Sailari edo Zerbitzuari, edo
azter dezala serioski, jadanik egin ez badu, San Martin Kiroldegiko komunak jendearentzat zabalik edukitzeko aukera, edo, bestela, alternatiba gisa, azter dezala inguru horretan komun publiko berri bat egiteko aukera.
Osorik onartu da gomendioa.
• Arrapala arriskutsuak RENFEren tunelaren ondoan (Erreg. zenb.: 572/05)
Erreklamazioa
Erabiltzaile bat etorri da Bulegora, eta kontatu du arrisku egoerak ikusten dituela
maiz Renferen tunelaren ondoan dauden arrapaletan, Foru kalean.
Azterketa
Inguru hura ikusten izan gara, eta egiaztatu dugu arriskutsua izan daitekeela txirrindularientzat eta oinezkoentzat arrapala haien zenbait erabilera. Txirrindulari askok
egundoko abiada hartzen dute arrapalada haiengatik, eta, haien amaieran, ez dago inolako oztoporik, ez espaloiko oinezkoengana heltzeko, ez eta galtzadan dabiltzan autoen
artera sartzeko, berak jarriko bailirateke arriskuan horrela.
Ebazpena
Azaldutako guztiagatik,
Gure iritzian, arrapala bien amaieran mutiloiak edo bazter-babesak ipintzea litzateke irtenbideetako bat, lehen aipatutako egoerak saihesteko. Bake kalean daude horrelakoak, hots, El Corte Inglésen espaloian, Gasteiz hiribidea zonan. Mutiloi horien presentziak abiada mantsoaraziko lieke edo frenarazi, espaloira nahiz galtzadara iristean, bai
txirrindulariei, bai lasterka edo irristailuan dabiltzan haurrei (…).
Horregatik, GOMENDATZEN DIOGU Bide Publikoen Zerbitzuari ipin ditzala
mutiloiak edo bazter-babesak Foru kalean RENFEren zubi ondoan dauden arrapalen
amaieran.
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Dagokion sailak onartu egin du gomendioa.
• Hustubideak eraberritzeko premia Jabe Elkarte batean (Erreg. zenb.: 158-03; 159-03;
160-03)
Erreklamazioa
Jabe Elkarte bateko kide talde bat etorri da gure Bulegora, eta laguntza eskatu
digute, Bide Publikoen Zerbitzuak elkartearen hustubideak eraberritzeko agindu baitie.
Birjartze-errekurtso bat jartzeko idazki bat idazteko eskatu dute laguntza zehazki.
Azterketa
Elkarrizketa bat egin da kexaren aurkezleekin, eta, hor, jakinarazi digute bide
publikoan eraikitako saneamenduko hiru kutxetagatik jaso zuela Elkarteak bere aurkako
Salaketaren Ebazpena.
Ebazpen horren aurretik, ez zen jaso aipatu salaketaren jakinarazpenik, eta, horregatik, Birjartzen Errekurtso bat aurkeztu nahi dute.
Ebazpena
Salatzaileari birjartze-errekurtsoa ipintzeko idazkiaren idazketan oinarritzen da
ebazpena, eta KASUA IXTEN DA.
Aurreko Memorian berriz ireki da espedientea, Bide Publikoen arduradunekin
elkarrizketa izan baitugu, eta informazio berria eman baitigute kexaz.
Memoria honetan, gaiari buruzko GOMENDIO-OROITARAZPENA egiten dugu:
1.- Kasuaren aurkezpena
Jabe Elkartearen presidenteak alegazio idazki bat aurkeztu du Bide Publikoen
Zerbitzuaren buruaren udal ebazpen baten aurka. Ebazpenak agintzen dio Elkartearen
presidenteari ken ditzala bera buru den Elkartearen ateen aurrean bide publikoan
(Alfontso XI.aren kaleko 1.etik 7.era eta Forondako ateko 40.ean) diren saneamendu kutxeta pribatu batzuk.
2.- Kasuaren azterketa
2003ko martxoaren 18an Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Arloko zinegotzi
ordezkariak ebazpena eman zuen, eta horren bidez Bide Publikoen Zerbitzuaren buruaren
esku utzi zuen hori, Alfontso XI.aren kaleko 1.etik 7.erako eta Forondako ateko 40. atarietako Jabeen Elkartearen aurka bide publikoan saneamenduko kutxeta pribatuak
dituztelako hasi zen salaketa-espedientearen aurka aurkeztutako alegazioei erantzunez.
Honakoa ebatzi da:
…1º.- Onartu egiten dira Fernando Sáenz de Buruaga jaunak, 2003ko martxoaren
13an, Alfontso XI.aren kaleko 1.etik 7.erako eta Forondako ateko 40. atarietako Jabeen
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Elkartearen izenean eta ordezkari gisa aurkeztutako alegazioak, 2003ko otsailaren 12an
eta 13an, bide publikoan diren saneamendu kutxeta batzuengatik, Zinegotzi Ordezkari
honek salaketa espediente bat hasteko emandako ebazpenaren aurka, zeren lau urte
baino gehiago igaro baita eraikina eraikitzeko lanak amaitu zirenetik.
3.- Ondorioa
Horregatik guztiagatik,
OROITARAZTEN DIOGU Bide Publikoen Zerbitzuari bete beharra dagoela Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 21. artikuluaz emandako
eskuduntzak erabiliz eta Gasteizko Alkate-Presidenteak eskumenak besteri uzteko dekretuaren arabera 2003ko martxoaren 18an emandako ebazpena.
b) Orientabidea
• Hilerri Zerbitzuan jasotako tratua (Erreg. zenb.: 565/05)
Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatzen du erabateko arreta falta jasan duela Hilerrien
Bulegoko pertsona baten aldetik. Gainera, ez du ulertzen jaso duen erantzuna.
Azterketa
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketan, erabat argitu diogu ukitutako
Zerbitzutik hango enplegatuarekin izandako bileraren ostean jaso zuen erantzuna.
Udal Hilerriko Araudiaren arabera: pertsona edo titular bakarrari emango zaio
Hileta Eskubidea.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
c) Bitarteko jarduketa
• Ataria urez gainezka, Euskaltzaindiaren plazaren eraikitze akatsengatik (Erreg. zenb.:
569/05)
Erreklamazioa
Zenbait herritarrek salatzen dute, Euskaltzaindiaren plaza eraiki delako, nola
zoruak isuri handiegia duen, eta nola ez den behar beste hustubiderik, Getaria kaleko 18.
ataria urez gainezka jartzen dela maiz.
Azterketa
Erabiltzaileekin izan dugun elkarrizketan, kontatu digute berek azaldu zizkietela
akatsak, bai etxebizitzen sustatzaileei, bai Gasteizko Udaleko Bide Publikoen Sailari, baina
ez dutela jaso inongo erantzun asegarririk.
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Bulego honetatik, harremanetan jarri gara Vital Kutxa erakundearekin (bera
baita urbanizazio horren sustatzailea) eta Bide Publikoen Zerbitzuko udal arduradunekin.
Horri dagokionez, argitu nahi dugu bilera bana izan dugula, bai udal arduradunekin, bai Vital Kutxakoekin, eta esan zaigu plaza horren Eraberritze Proiektua
finantza erakundeak ordainduko duela, eta proiektua gauzatzea, berriz, Gasteizko
Udalak. Era berean, jakinarazi diogu erabiltzaileari laster egingo dela aipatu
Proiektuaren lehiaketa, dagokion prozedura jarrai dezan.

Ebazpena
Era horretan egin dugu BITARTEKO JARDUKETA.
d) Ezestea
• Birziklatze-edukiontziak atari aurrean (Erreg. zenb.: 583/05)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu du birziklatze-edukiontziak ipini dituztela bere atariaren
aurrean, eta edukiontzi horiek bidea ixten diotela bizilagunen elkarte horretan bizi den
minusbaliatu bati.
Azterketa
Edukiontziak kokatuta dauden ingurua ikuskatu ondoren, adierazi behar diogu
herritarrari edukiontzi horiek ez dutela inbaditzen oinezkoentzat gordeta dagoen
espazioa, galtzadan baitaude ipinita, eta ez Tomas Zumarraga Dohatsuaren kaleko
espaloian. Gainera, aipatu kaleko 2. atariaren egiturak maniobrarako zailtasun txikiagoa
du gurpildun aulki batentzat edo haur-kotxe batentzat. Era berean, argitu behar diogu
zaborra edukiontzien barruan zegoela, eta ez zuela espaloia inbaditzen.
Hala ere, ikuskatze eguna eta ordua bereziak izan zitezkeen. Beraz, iradoki diogu
herritarrari zirkunstantziak aldatzen badira ez dadila zalantzan egon Bulego honetara
jotzeko.
Ebazpena
Era horretan EZETSI DUGU haren kexa.
e) Baztertzea
Euskaltel enpresaren instalazio proiektua (Erreg. zenb.: 497/05)
Erreklamazioa
Herritar batek informazioa eskatzen du bera bizi den zonan Euskaltek egin behar
duen instalazioaren proiektu teknikoaz eta materialen memoriaz.
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Azterketa
Txostena eskatu diogu Bide Publikoen Zerbitzuari, eta bidali egin digu.
Ebazpena
Aurreko memoria ixtean, espedientea zabalik gelditzen da jasotako Proiektua
berrikusi zain.
Kasua azterturik eta horretaz informazioa eskaturik Bide Publikoen Udal
Zerbitzuari, jakinarazten diogu erabiltzaileari baietz, 2004ko otsailean baimena eman
zitzaiola Euskalteli bere sarea ezar zezan 15. zenbakia deritzoten nukleoaren 3.
zonan, Assako Gazteluaren kaleko 11.a ere sartzen baita hor.
Galdetu dugu ea Jabe Elkarte horrek ez ote duen eskubiderik Proiektu
Teknikoaren ale bat edukitzeko, baina Bide Publikoen Zerbitzutik erantzun zaigu Proiektu
horren jabetza intelektuala eta, beraz, haren entregaren erantzukizuna enpresa instalatzailearena dela, eta halaxe ondorioztatzen da erreferentziazko araudiaren zentzuzko
interpretazioa eginez gero.
Enpresa instalatzaileko telekomunikazio ingeniari batek sinatutako Proiektua da
hori, eta behin hori gauzatzeko lanak amaitu ondoren, eta hura Telekomunikazioen
Ikuskaritzako Probintziako Buruzagitzan aurkeztu eta gero, ENPRESA INSTALATZAILEAK, HAU DA, INSTALAZIOA EGIN BEHAR DUEN ENPRESA INSTALATZAILEAK
BAKARRIK bete dezake betebehar hori.
Kasu honetan, Euskatel da enpresa instalatzailea, eta harexek eman behar dio
Assako Gazteluaren kaleko 11. atariko Jabeen Elkarteari Proiektuaren ale bat, eta ez Bide
Publikoen Zerbitzuak, erabiltzaileak eskatzen zuen bezala. 2
Iruditzen zaigu kasu honetan Bide Publikoen Zerbitzuak eta beste udal zerbitzuek
zuzen jokatu dutela.
Edonola ere, ohartarazi diogu herritarrari eskubide osoa duela enpresa instalatzaileari aipatu agiriak eskatzeko.
Horrenbestez, BAZTERTU EGIN DUGU hark aurkeztutako kexa.

2.3.5.4 ERAIKUNTZEN ERREGIMEN JURIDIKOA
a) Orientabidea
• Etxebizitza barruko birbanaketak eragindako zaratak (Erreg. zenb.: 561, 593/05)
Erreklamazioa
Herritar batek salaketa egin du bere etxekonekoen aurka, berearen gaineko
etxebizitzaren birbanaketak zarata handia sortzen dutelako.

37. (Apirilaren 4ko 401/2003 ED, telekomunikazio zerbitzuak eskuratzeko eraikin barruetako telekomunikazio
azpiegitura komunak, eta telekomunikazio ekipo eta sistemen instalazio jarduera arautzen dituen Araudia)
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Azterketa
Herritarrarekin elkarrizketa bat izan eta ukitutako Sailari informazioa eskatu
ondoren, adierazten zaio herritar horri goiko etxebizitzaren jabeak eskatu duela lanak
egiteko dagokion baimena, eta administrazioaren kontrol guztiak positiboak izan direla.
Baina aldi bat igaro ondoren, zarata sortzen duen herritarra etorri da Sindiko
bulego honetara. Bitartekaritza egiten saiatzen gara bien artean, baina ez dugu lortu bi
jabeak konpon daitezen.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diegu bi herritarrei.
• Igogailua ipintzeko baimenak (Erreg. zenb.: 607/05)
Erreklamazioa
Herritar batzuk etorri dira, eta esan digute xxxxxx kaleko Auzo Elkarteak
igogailua ipintzeko udal baimena eskatu ondoren Udalak eman ziela hura, baina, antza
denez, enpresa instalatzaileak ez zituen bete baimenaren baldintzak, lanak egitean.
Bestalde, salatzen dute Udalak ez duela deus egin lehen jarduerako baimena ematearen
gaian.
Azterketa
Gai horri dagokionez, argitu nahi dugu Gasteizko Udalak badituela aukerak hirigintza araudiak eta nahitaez bete beharreko beste arau tekniko batzuk betearazteko.
Horretarako, egin beharreko obraren proiektu teknikoa aurkeztu behar zaio, eta, horren
ondoren, obrak haren arabera egiten direla egiaztatu behar da. Hori horrela izan bada,
Udalak lehen erabilerako baimena eman behar du.
Ildo horretan, eta Arartekoak gai horretan eman duen txostenarekin bat
gatozela, egiaztatu dugu ELECTRA S.A. enpresak egindako lanak jatorrizko proiektuarekiko sortu dituen ustezko aldeak ez direla, udal tekniko eskudunaren txostenaren
arabera, desbideraketak, ez Udalak emandako lan-baimenarekiko, ez eta araudi
teknikoarekiko. Horregatik, Udalak, nola hura egintza arautu bat den, lehen erabilerako
baimena eman behar du, eskatutako guztia bete baita.
Eraikinean lurperatutako biltegietan omen dauden ustezko ur geldiei buruzko
arazoak ez du zerikusirik igogailuaren instalazioaren lanekin, eta, edozein moduz ere,
erabiltzaileak irtenbide tekniko bat eskain dezakeen profesional bati aurkeztu beharko
dio arazo berri hori.
Iruditzen zaigu, beraz, udal zerbitzuek zuzen eta administrazio onaren arabera
jokatu dutela kasu honetan.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
• Minusbaliatuentzako arrapala (Erreg. zenb.: 554/05)
Erreklamazioa
Gasteizko herritar batek proiektu bat aurkeztu digu, bere atarian minusbaliatuentzako arrapala bat eraikitzeko.
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Azterketa
2005eko abuztuaren 3an, Bide Publikoen Zerbitzuak aurretik horretaz emandako
ohar batzuk kontuan ditugula, eta herritarrak ekarritako proiektuaren krokisa erantsita,
Zerbitzu horretara jo dugu, aipatu proiektuaren bideragarritasunaz informazio eske.
Erantzunik ez jasotzean, 2005eko azaroaren 4an Bulego honetatik berriro informazio bera eskatu zitzaion Zerbitzu berari.
Azaroaren 13an, ondoko informazioa bidali digute:
“Egiteko asmoa duten arrapalak ez du betetzen gai horretaz Udalak daukan
araudia, eta, beraz, ezin diogu baimenik eman”.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
b) Interbentzioa
• Eliza Ebanjelista instalatzea Lakuabizkarran (Erreg. zenb.: 319/04)
Erreklamazioa
Emakumezko herritar batek adierazi digu Eliza Ebanjelista bat ari direla jartzen
Lakuabizkarra aldean. Informazioa eskatzen du, ea instalazio horiek ez dauden baimen
baten mende, eta ea baimen hori errespetatu den.
Azterketa
Sindiko-Herritarren Defendatzaileak informazioa eskatu dio Gasteizko Udalari, ea
aipatutako jarduerarako dagozkion zuzemenak egin diren jakiteko.
Memoria ixteko orduan, ebazpena emateko zain zeuden eta, beraz, espedientea irekita gelditu zen..
Memorian, honakoa esaten da: egoera hau ikertzen jarraitzeko konpromisoarekin jarraituz, eta 2004ko maiatzean erabiltzaileari igorritako informazioa
osatzeko asmoz, esan behar dugu Eraikuntzen Erregimen Juridikoak dioenez aipatu instalazio hori ez dagoela amaituta, baina, lanen ardura duen Arkitektoaren arabera, jadanik
erabiltzeko moduan dagoela, leihoen erremateak falta omen zaizkio eta bakarrik…
Erabiltzaileari lehenago jakinarazi genionez, establezimendu hori ez dago irekitze baimenaren menpe, baina bai lehen erabilerako baimenaren mendean, eta, horretarako, egiaztatzen da ea bat datozen lanak jasotako baimenarekin. Horregatik guztiagatik, jakinarazten dizugu Administrazioaren jokabidea indarreko legeriaren araberakoa
izan dela guztiz.
Edonola ere, baldin eta aipatu tenpluaren jardueragatik inguruko etxebizitzei
eragiten dieten zaratak sortzen badira, Ingurumeneko Udal Zerbitzuen parte-hartzea eska
genezake.
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b) Idazki lagundua
• Terraza bat legez kanpoko ixtea (Erreg. zenb.: 537/05)
Erreklamazioa
Emakumezko herritar bat dator Bulegora, eta bere terraza legez kanpo ixteagatiko salaketa deuseztatzeko eskatzen du.
Azterketa
Erabiltzaileak ekarritako frogak salaketa berrikusteko adinakoak direla iritzita,
idazki bat egiten laguntzen zaio, eta ondokoa esaten da bertan:
“1. Nire baimen eskariari uko egiteko erabili diren arrazoiak azterturik, nire iritzian badira bi Administrazioak berrazter behar lituzkeenak. Solairu bakoitzeko eraikitako
azaleraren % 3ko muga gainditzeari dagokiona da lehena. Baimenaren ukapenean argudiatzen da “ez dela ezer argitzen muga hori betetzeaz”, eta, aldiz, Alkatetzaren dekretuan zehazten da, argi eta garbi, aipatu terrazan eraikitako azalera 3,62 m2 dela, legezta
daitekeen azalera 3,27 m2 denean. Hau da, 33 cm2 gehiago eraiki da bakarrik. Gure iritzian, hori huskeria bat da, eta, horregatik, Administrazioak aitortu behar luke baimendutako mugen barruan gaudela. Araudian ez da besterik aurreikusten itxieretarako.
2. Jabeen Elkartearen onespenaz. Jabeen Elkartearen onespena maila zibileko
gaia litzateke edonola ere, ez maila administratibokoa, baina, dena dela, huts egin da
entregatutako Akten interpretazioan. Erreferentziazko Akta ez da 26. akta, Ebazpenean
esaten den bezala, baizik eta 54. akta. Aipatu 54. akta horretan, Elkartearen gehiengoa
ados ageri da itxierarekin, nahiz eta nahiago luketen terraza erabat ixtea. Bi jabe bakarrik ageri dira edozein itxieraren aurka. Kontuan izan behar da, bestalde, Jabeen
Elkartearen onespen agerikoaz edo isilaz egin direla eraikinean orain arteko itxiera guztiak.
Azaldutako guztiagatik,
ESKATZEN DUT eman dadila aurkeztutzat idazki hau, eta egintzat aurreko Alegazioa, eta
horiengatik, utz dadila indarrik gabe zehapen prozedura, bidezkoa da eta”.
Ebazpena
Era horretan egiten zaio IDAZKI LAGUNDUA.
c) Ezestea
• Garaje-ibi baimena eta suteen aurkako araudia (Erreg. zenb.: 628/05)
Erreklamazioa
Herritar batek azaldu digu, garaje-ibi baten titularra aldatu nahi izatean Jabeen
Elkartea ager dadin hor, Ingurumen Sailak suteen aurkako alarma sistema berri bat eskatu
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diela. Eskatzen du ez diezaiola eragin berari 1996ko suteen aurkako Legeak, partzela
horien salmenta lehenago egin baitzen.
Azterketa
Herritarrarekin izandako elkarrizketan, azaldu diogu edozein baimen berritzek
araudi berrira egokitu beharra eskatzen duela, eta suteen aurkako neurrien eskakizun
maila goraka doala, eta Udala segurtasuna handitzearren ari dela legeria berria ezartzen.
Ebazpena
Era horretan EZETSI DUGU kexa.
d) Iraungipenagatik itxita
• Ikus Komunikaziorako homologatutako seinaleak (Erreg. zenb.: 536/05)
Erreklamazioa
Emakumezko herritar bat etorri da Sindiko bulego honetara, eta adierazi digu
homologazio falta dutela Fournierreko zainpeko apartamentuetan ipinitako plaketako
batzuek.
Azterketa
Sindikoarekin izandako elkarrizketaren ondoren, gaiari buruzko araudia nola lortuko duen azaldu du herritarrak.
Ebazpena
Zuhurtziazko aldi bat igaro ondoren, eta nola herritarrak ez duen hasierako
asmoa bete, iraungipenagatik itxi dugu kasua.
e) Baztertzea
• Legez kanpoko eraikitzea (Erreg. zenb.: 645/06)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu du legez kanpoko horma bat eraiki dutela bere etxebizitzaren aurrean. Eta iruditzen zaio oso astiro doala berak egindako erreklamazioaren
erantzute-prozesua.
Azterketa
Iruditzen zaigu Administrazioak ez duela eskumenik partikularren interesak
zaintzeko, eta, kasu honetan, herritarrak jurisdikzio zibilera jo behar lukeela, eta horixe
aholkatu diogu.
Ebazpena
Era horretan BAZTERTU DUGU kexa.
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2.3.5.5 NEKAZARITZA EREMUA ETA MENDIAK
a) Gomendioa
• Eraikitzeko baimena aztertu Ariñezen (Erreg. zenb.: 545/05)
Erreklamazioa
Ariñez herriko emakumezko herritar bat etorri da Sindiko bulego honetara, eta esan
du bere etxebizitzaren ondoko lur-zatian baimena eskatu gabe ari direla eraikitzen (Kexa
sortu duen jabetzaren erreferentzia katastrala: 2009. poligonoa, 1290. uhartea, 18. lurzatia).
Azterketa
Nekazaritza Eremuaren eta Mendien Zerbitzuaren txostenaren arabera, kexa
sortu duen lur-zatiak eraikina eraisteko baimena du bakarrik, eta ez da eskatu oraindik
hor eraikitzeko baimena, baimen horrexek adieraziko baititu mugekiko tarteak eta Hiri
Ordenazioko Plan Orokorraren baldintzak.
Dakigunez, jadanik ari dira egiten lur-zatiaren mugak markatzeko lanak, eta,
etorkizuneko arazoak saihesteko, jakinaren gainean ipintzen zaituztegu.
Horregatik guztiagatik,
Ebazpena
GOMENDATZEN DUGU joan dadila ikuskatzailea aipatu lanetara, haien legezkotasuna egiaztatzeko.
Hori guztia, jakina, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian ezarritakoaren ildotik eta bertan aurreikusitako eraginarekin.
Onartu da gomendioa, ari baitira gaia ikertzen.

2.3.6

OGASUN ETA ONDARE SAILA

2.3.6.1 ONDARE ERANTZUKIZUNAREN ATALA
a) Gomendioa
• Erorikoa gizarte etxean (Erreg. zenb.: 461/04)
Erreklamazioa
Emakumezko erabiltzaile bat erori egin zen Gizarte Etxe batean, gaizki kokatutako kutxeta bategatik, eta eroriko horrek lesio larriak eragin zizkion.
2004ko ekainaren 17an, ebazpen bat eman zen, erabiltzaileak Gasteizko
Udalaren aurrean aurkeztu zuen Ondare Erantzukizuneko idazkiari erantzuteko, eta
aurkeztu ziren 2004ko uztailaren 9an eskatu zitzaizkion agiriak (Ondare Erantzukizunaren
Atala: kalteen erreklamazioa).
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Erabiltzaileak aldeko gomendioa eskatzen du, kalte-ordain hori eman diezaioten.
Azterketa
Zenbait irtenbide posible aztertzen dira haren eskaerarentzako.
Ebazpena
Aurreko Memoria ixtean, espedientea irekita gelditzen da, egin daitekeen
gomendio baterako.
Ondoko GOMENDIOA idazten da:
2004ko ekainaren 17an, ebazpen bat eman zen, erabiltzaileak Gasteizko
Udalaren aurrean aurkeztu zuen Ondare Erantzukizuneko idazkiari erantzuteko, eta
aurkeztu ziren 2004ko uztailaren 9an eskatu zitzaizkion agiriak (Ondare Erantzukizunaren
Atala. Esp. zk.: 2004/HACRP00136, kalteen erreklamazioa).
Erabiltzaileak aldeko gomendioa eskatzen du, kalte-ordain hori eman diezaioten
Administrazioaren ondare-erantzukizunari buruzko teoria orokorra
Administrazioaren ondare erantzukizuna herritarren bermerako tresna bat da, eta
Konstituzioaren 106.2 artikuluan dago jasota. Herri Administrazioen Araubide Juridikoa
eta Administrazio Prozedura Erkidea (aurrerantzean HAAJ-APE) arautzen duen arazoaren
26ko 30/1992 Legearen 139. artikulutik 144. artikulura (X. tituluko I. kapitulua) dago jasota horren araudia. Urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak eta martxoaren 26ko 429/1993 Errege
Dekretuak aldatu dute, hein batean, Lege hori, azken horrek onartu baitu ondare
erantzukizuneko prozeduren araudia (OEPA).
HAAJ-APE Legearen 139.1 artikuluan dago hasiera, eta honela esaten da hor:
“ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri-administrazioek ordaindu egin behar dizkiete herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, izandako kaltea zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz sortu bada”.
Nolanahi ere, alegatutako kalteak benetan gertatutakoa izan behar du, diru aldetik zenbakarria eta pertsona edo pertsona talde bati mugatua (HAAJ-APE, 139.2 artikulua). Herritarrei kalteak ordainduko zaizkie, bakar-bakarrik, legez kalte horiek jasan
beharrik ez badute (HAAJ-APE, 141.1 artikulua).
Kalte-ordainaren zenbatekoa kalkulatzeko kontuan izango da zein balioespen
irizpide ezartzen diren jabetza nahitaez kentzeari buruzko legedian, zergei buruzkoan,
eta aplikagarri diren gainerako arauetan; hala ere, behar izanez gero, merkatuan nagusi
diren balioespenak ere aztertuko dira (HAAJ-APE, 141.2 artikulua). Nolanahi ere, erreklamazioa egiteko eskubidearen preskripzioa urtebetegarrenean izango da, hain zuzen,
kalte-ordaina ekarri duen egitate edo egintza izan zenetik edota kaltearen ondorioak
agertu zirenetik urtebetera (HAAJ-APE, 142.5 artikulua).
Doktrinaren eta jurisprudentzia errepikatuaren arabera [ikus Auzitegi Gorenaren
epaiak, 3. Sala (6. sekzioa), 1999ko urtarrilaren 28koa, eta (7. sekzioa), 1999ko urriaren
1ekoa eta 25ekoa; eta Nafarroako Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako
Salaren 2000ko uztailaren 26ko epaia], ondokoak dira Administrazioaren ondare
erantzukizunagatik kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izateko behar diren baldintzak:
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a) Ondare kaltea gertatu behar du, hau da, kaltea edo galera, edo lortu gabeko
irabazi gisa edo sortutako kalte gisa. Kalteak benetakoa eta efektiboa izan behar du, sekula ez potentziala edo gerokoa, diru aldetik zenbakarria eta pertsona edo pertsona talde
bati mugatua.
b) Kaltea kalte antijuridiko gisa definitzen da, eta kaltedunak legez zertan jasanik
ez duena da hura.
c) Administrazioari egotzi kaltea, zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren
ondorioz sortu bada.
d) Egindako ekintzaren eta sortutako kaltearen arteko kasalitate-harremana.
e) Ezinbesterik ez izatea.
Ondare erantzukizun hori erantzukizun objektibo gisa edo emaitzagatik sortzen
da, eta hor ez du axolarik administrazioaren jarduna normala edo anormala izan den.
Ondare erantzukizun hori deklaratzeko, aski da aipatu jardunaren zuzeneko ondorioz
kalte efektibo, diruz zenbakarri eta pertsona bati mugatua gertatu izana.
Erantzukizun hori deklaratzeko behar diren egitateak frogatu beharraren karga
kalte-ordaina eskatzen duenari dagokio, eta, aitzitik, Administrazioren gain da frogatzea
edo ezinbestea izan dela, edo kausaltasun harremana hautsitzat jotzeko adinako doloa
nahiz zabarkeria biktimaren aldetik (eta horixe gogorarazten du Auzitegiko Goreneko
Hirugarren Salaren, 6. Sekzioaren 2000ko ekainaren 13ko Epaiak).
Kausaltasun harremana
Kausaltasun harremana da Administrazioaren ondare erantzukizunaz hitz egiteko
behar den baldintzetako bat. Zerbitzuen publikoen –hezkuntzakoa, kasu honetan— jarduera onaren edo txarraren, eta sortutako kaltearen artekoa izan behar du harreman horrek.
Gagozkion kasuan, Gizarte Etxeko instalazioen titulartasunak emana dator
kausaltasun harremana, titulartasun hori Udalarena baita zalantzarik gabe, abenduaren
16ko 57/2003 Legeak, Tokiko Gobernua Modernizatzeko Neurrien gainekoak (Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen aldaketa) bere 25.
artikuluan dioenaren arabera.
Ordaindu beharreko kaltea
Erreklamatzaileak aipatzen duen kaltea kasuaren zirkunstantziei egokitua da
erabat. Horren kalterik gabe, behar bezala egiaztatu beharko da hura fase administratiboan.
Gaurko egunez, dagokion administrazio prozedura ireki du Ondare
Erantzukizunaren Atalak, zeinak oraindik ez baitu iritzirik eman gaiaz, eta, beraz, guk
ezin dugu egin Gomendiorik. Une honetan, argi eta garbi esan beharra dugu, kausaltasun
harremanaz bezainbatean, erreklamatutako kaltearen jatorria kasu honetan Gasteizko
Udalarekin dagoela lotuta zuzenean, gertakariak Lakua Gizarte Etxeko instalazioetan izan
baitziren, eta, horregatik, benetan jasandako kaltearen FROGAREN kalterik gabe, bistakoa
da edonola ere zerbitzu publikoaren erabiltzaileak zertan jasanik EZ duen kalte bat dela
hori.
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Ukitutako Sailak onartu egin du gomendioa.
• OHZ: Ordainagirien titulartasuna (Erreg. zenb.: 550/05)
Erreklamazioa
Vitoria-Gasteizko emakume batek Sindiko honetan ondorengoa adierazi du:
emakumea eta bere senarra bizi ziren pisuaren jabeak ziren, eta beraz, emakumea titularkidea zen. Baina duela gutxi alargun geratu zen, eta OHZ ordaintzerakoan, higiezinaren eskritura aldatzera behartu zuten, transmisio bat balitz bezala, zerga horren
ordainketak zatikatu ahal izateko. Azpimarratu behar da notario-betebehar hori
ekonomikoki garestia dela.
Eskatzailearen ustez, hori bidegabekeria handi bat da, emakumea izateagatik
egiten dena; izan ere, gizonezkoak higiezinen titularkideak direnean eta alargun geratzen
direnean, ez dira behartzen erregistro-titulua berritzera, ondasunaren lehen titular bezala agertzen direnez, OHZ haien izenean bidaltzen baita.
Azterketa
Lehenik eta behin, zerga-araudiak OHZ-ren subjektu gisa zeintzuk definitzen
dituen aztertuko dugu.

Udalaren Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoen arabera, urte honetarako:
7.1. art.:
“Subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 33.
artikuluan aipatzen diren pertsona natural eta juridikoak eta erakundeak, eskubidearen
titulartasuna dutenak; titulartasun hori kasu bakoitzean, Zerga horren egitate zergapegarriaren osagarria izango da.”
Ordenantzak ez du zergaren titular desberdinen arteko alderik ezartzen; hori
dela-eta, gure ustez, eskatzailea higiezinaren jabetzaren titularkide gisa, subjektu pasibotzat hartu behar da eta OHZ-ren zergadun gisa, alor zibileko beste betekizunak ezarri
gabe. Horregatik, edozein titular hiltzen denean, ez dugu uste agiri berriak eskatu behar
direnik, nahiz eta alor zibilean garrantzia izan, zergarekin zerikusirik ez baitute.
Laburbilduz, eskatzailea, bere senarrarekin batera, haien pisuaren jabetza-eskubidearen titularkidea da, eta eskrituretan lehenengo titular bezala gizonezkoa (senarra)
agertzen bada ere, Udal Ordenantzak ez du bereizketarik egiten subjektu pasibo gisa bi
titularkideei egin behar zaien tratuan. Bi titularkideak baldintza berberak dituzte zergaren subjektu pasibo gisa.
Gai horren inguruan, Giza Eskubideen Babes-gutunean adierazten da hirian
berdintasuna sustatu behar dela eta konpromiso hori egon badago. Honela esaten du:
XXVIII. art. – ZERGEN ETA AURREKONTUEN GAINEKO MEKANISMOAK
…/…
2. Sinatzen duten hiriek konpromisoa hartuko dute, karga publikoen aurrean hiritar guztien berdintasuna lortze aldera, legetik ez urruntzeko haien eskumenean
dauden gune edo jarduerak, batez ere arlo sozialean, zerga-alorrean, ingurumenean eta beste edozein alorretan. Halaber, legea betetzen ez duten guneak
desagertzeko lan egingo dute.
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Ebazpena
Hori guztia dela-eta,
Kasu honetan, ikusita diskriminazioa borondatez kanpokoa izan dela eta, agian,
administrazio-praktikagatik soilik gertatu dela, Ogasun Sailari GOMENDIO hau egin nahi
diogu: Udalaren 2005. urteko Ordenantza Fiskalaren eta Prezio Publikoen arabera, titularkidetasuna SOLIDARIOKI tratatu dezatela, eta OHZ higiezinaren edozein jabekidek
ordaintzeko aukera izan dezala, Eskrituretan lehen titular gisa zein agertzen den kontuan
hartu gabe.
b) Ezestea
• Erreklamazioa Boulevard zonan jasandako erorikoagatik (Erreg. zenb.: 591/05)
Erreklamazioa
Emakumezko erabiltzaile batek adierazi digu erori egin zela Boulevard merkataritza zentroa eraikitzeko obretan, eta erreklamatu egin zuela. Ez dago ados erreklamazioa
ukatu zion ebazpenarekin.
Azterketa
Kasua aztertu ondoren, ebatzi dugu Administrazioak behar bezala erantzun diola
erabiltzaileari, zeren horrek aurkeztutako frogak ez baitira nahikoa zerbitzu publikoen
funtzionamenduaren eta alegatutako kalteen arteko kausaltasun harremana erakusteko.
Ebazpena
Era horretan EZETSI DUGU kexa.
• Erreklamazioa elurteagatik eta hegazkin txartelen galeragatik (Erreg. zenb.: 594/05)
Erreklamazioa
Emakumezko herritar bat kexu da, eta dio aurtengo otsaileko elurteagatik ez
zuela izan aireportura heltzerik eta hegazkin txartelen dirua galdu zuela. Ondare
erantzukizuna eskatzen du, bideko elurra garbitu ez zutelako.
Azterketa
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketan, argitzen diogu hori ezinbesteko kasu
bat dela, eta, nahiz eta aurreikusteko modukoa izan, ezin dela, ez saihestu, ez gainditu,
ez erresistitu.
Ebazpena
Era horretan EZETSI DUGU haren kexa.
• Erreklamazioa erorikoagatik (Erreg. zenb.: 605/05)
Erreklamazioa
Erabiltzaile bat etorri da, eta esan du bere ama erori egin zela Herrandarren
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kaleko espaloiaren egoera kaskarragatik, eta, nahiz eta hark era guztietako frogak
aurkeztu, ez diotela onartzen deskargu orria. Idazkia berrikusteko eskatzen du.
Azterketa
Kasua azterturik, iruditzen zaigu egintza irmoa dela eta, beraz, ez daukagula
esku hartzerik.
Ebazpena
Era horretan EZESTEN DUGU kexa.
c) Baztertzea
• Hodiak desataskatzeko gastuak Jabe Elkartean (Erreg. zenb: 477/04)
Erreklamazioa
Ukitutako jabeak Sindiko bulego honetara etorri dira, eta Jabe Elkartearen atariaren ondoko atarietako hodiak desataskatzeko laguntza eskatu diote Udalari. Ur beltzak
husteko hodi horiek urak ito zituen behin, Elkarte horren sotoan izandako uholde batean,
Errege ateko 2. ean.
Azterketa
Eskatzen dute atari horietakoak edo Udala bera arduratzeko sortuko diren
gastuez.
Ebazpena
Aurreko Memoria ixtean, espedientea irekita gelditzen da, etor daitekeen
ebazpenagatik. Memoria honetan, adierazten diegu, berek aurkeztutako KONTSULTAZ,
non azalpenak nahi baitzituzten ea nori zegokion beren Jabe Elkartearen ondoko atarietako hodien desataskatze gastuei aurre egitea. Ur beltzak husteko hodi horiek etxeuharte bereko eraikin ugaritako urak biltzen dituzte.
Gagozkion gaia zeran dator azalduta, uztailaren 21eko Jabetza Horizontalaren
49/1960 Legean, zeina 8/1999 Legeak aldatu baitzuen, eta, bertan, Kode Zibilean
definitutako jabetza dago bereziki jasota. Kode Zibileko 396. artikuluak bana-banan zerrendatzen ditu Espainiar Zuzenbidean eraikin bateko elementu komuntzat jo daitezkeen
gauzak, eta hustubideak daude horien artean:
Honela:
KZ 396. ART:
“Eraikin bateko etxebizitzak edo barneak, edota eraikinaren elementu komun
batera edo bide publikora irteera propioa izateagatik era independentean aprobetxa
daitezkeen etxebizitza edo barne horien zatiak jabetza banatu izan daitezke, eta horrek
eraikineko elementu komunen gaineko jabekidetasun eskubidea dakar berekin,
elementu komun horiek behar baitira eraikina behar bezala erabiltzeko eta
gozatzeko. Esate baterako, zorua, hegada, zimenduak eta estalkiak; azpiegitura elementuak, eta, horien artean, zutabeak, habeak, forjatuak eta karga hormak; fatxadak, ter153
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razen, balkoien eta leihoen kanpoko estaldurekin, haien irudia edo konfigurazioa, haien
itxiera elementuak eta kanpoko estaldurak barne direla; ataria, eskailerak, atezaindegiak,
korridoreak, pasabideak, hormak, hobiak, patioak, putzuak eta igogailuen, biltegien, kontagailuen, telefonien edo beste zerbitzu edo instalazio komunen barneak, are erabilera
pribatibokoak ere; igogailuak, eta gasa, elektrizitatea edo ura husteko nahiz hornitzeko instalazioak, eroanbideak eta kanalizazioak, are eguzki energia aprobetxatzekoak ere; ur bero sanitarioarenak, berokuntzarenak, aire egokituarenak, aireztapenekoak edo kea ateratzekoak; suteen detekziorako eta prebentziorakoak; atezain
elektronikoarenak eta eraikinaren segurtasuneko beste batzuenak, eta antena kolektiboenak eta ikus-entzunezko eta telekomunikazio-zerbitzuen instalazioenak, espazio pribatiboaan sartzen direneraino; zortasunak eta beren izaeragatik edo xedeagatik zatitzerik
ez dagoen beste edozein elementu material edo juridiko”.
Jabetza Horizontalaren Legearen 10. artikuluan, eraikin bateko elementu
komunetatik onura ateratzen duten guztien betebeharra ezartzen da:
1: Jabeen elkarteari dagokio eraikina eta haren zerbitzuak ongi kontserbatzeko beharrezko lanak egitea, eraikinak behar diren azpiegitura, estankotasun,
bizigarritasun, irisgarritasun eta segurtasuneko baldintzak eduki ditzan.
5. Etxebizitza edo barnea egongo da artikulu honetan aipatzen diren kontserbazio eta irisgarritasun-lanen gastuak ordaintzera behartua, gastu orokorrentzako
9. artikuluan ezarrita dauden era eta baldintza beretan.
Aurreko araudien arabera, konponketa lanen premia duen eroanbidea eraikin
batzuek partekatutako sistema orokor baten zati baldin bada, haien guztien elementu
komuna litzateke, eta hura konpontzeko eta mantentzeko gastuak denek partekatu
behar lituzkete.
Nola eraikuntza elementu pribatuak diren, horiek mantentzea eta zaintzea jabe
partikularrei dagokie, eta ez Udalari. (BAZTERTZEA)
d) Idazki lagundua
• Espaloian erorikoa lanengatik (Erreg. zenb.: 524/05)
Erreklamazioa
Erabiltzaile bat etorri da Sindiko bulego honetara, eta adierazi du erori egin zela
espaloi bateko lanen egoera txarragatik, eta ondorioak gelditu zaizkiola.
Azterketa
MEDIKOAREN TXOSTENA aurkezten du, Félix García Pérez doktoreak sinatua, eta
bertan zehazki deskribatzen dira istripuan egindako lesioak, eta dio, besteak beste, HAUTSITA ZEUKALA ESKUINEKO IZTERREZURRA, eta operatu egin behar izan zutela.
Aipatu istripuaren eta ondoko operazioaren ondorioz, nahiko ongi berreskuratu du ibiltzeko gaitasuna, baina era larrian mugatu dio, BI MAKULU (bastoi ingelesak)
erabili behar baititu denbora osoan.
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Eta, horregatik guztiagatik, kontuan izanik kasuaren zirkunstantziak, eta era
globalean baloraturik erorikoaren jatorria, erabiltzailearen adina, ondorio iraunkorrak,
eta zenbaturik halaber lesioengatik, operazioagatik eta ondoko susperraldiagatik jasandako kalte moralak, 24.000 EUROKO KALTE ORDAINA eskatzen lagundu diogu. (HOGEITA
LAU MILA EURO).
Ebazpena
Era horretan egin dugu idazki lagundua.
• Erorikoa Diputazio kalean (Erreg. zenb.: 562/05)
Erreklamazioa
Emakumezko erabiltzaile bat etorri da Bulego honetara, eta adierazi du erori
egin zela Diputazio kalean, asfaltoaren egoera txarragatik.
Azterketa
Era honetan lagundu genion idazkia egiten:
1.- 2005eko ekainaren 7an, erori egin nintzen Diputazio kalean, bide publikoaren egoera
txarragatik, eta haurdun nengoela, gainera. Neure kasa altxatu nintzen, baina izugarrizko
mina neukan eskuineko orkatilan, eta ezin nintzen ibili. Laguntza eskatu nien inguruan
zebiltzan miñoiei, eta haiek udaltzainei deitu zieten. Udaltzainek anbulantzia bati deitu
zioten, eta hark jaso eta Txagorritxuko LARRIALDIETARA eraman ninduen, eta han tensoplost bendaje bat ipini zidaten. KANPOKO LOKAILUAREN BIHURRITUA diagnostikatu
zidaten.
2.- Erorikoagatik eta jasandako lesioagatik, BI ASTE egon naiz laneko bajan, eta denbora
horren ondoren sendatu naiz.
3.- Jasandako lesioagatik, LEIn egon naiz, hau da, OSAKIDETZAN dudan erizain lana egin
EZINDA.
4.- Legezko doktrina aplikagarria. Administrazioaren ondare erantzukizuna: araudia eta
baldintzak.
Administrazioaren ondare erantzukizuna herritarren bermerako tresna bat da, eta
Konstituzioaren 106.2 artikuluan dago jasota. Herri Administrazioen Araubide Juridikoa
eta Administrazio Prozedura Erkidea (aurrerantzean HAAJ-APE) arautzen duen arazoaren
26ko 30/1992 Legearen 139. artikulutik 144. artikulura (X. tituluko I. kapitulua) dago jasota horren araudia. Urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak eta martxoaren 26ko 429/1993 Errege
Dekretuak aldatu dute, hein batean, Lege hori, azken horrek onartu baitu ondare
erantzukizuneko prozeduren araudia (OEPA).
HAAJ-APE Legearen 139.1 artikuluan dago hasiera, eta honela esaten da hor:
“ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri-administrazioek ordaindu egin behar dizkiete herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, izandako kaltea zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz sortu bada”.
Nolanahi ere, alegatutako kalteak benetan gertatutakoa izan behar du, diru aldetik zenbakarria eta pertsona edo pertsona talde bati mugatua (HAAJ-APE, 139.2 artikulua).
Herritarrei kalteak ordainduko zaizkie, bakar-bakarrik, legez kalte horiek jasan beharrik
ez badute (HAAJ-APE, 141.1 artikulua).
Kalte-ordainaren zenbatekoa kalkulatzeko kontuan izango da zein balioespen irizpide
ezartzen diren jabetza nahitaez kentzeari buruzko legedian, zergei buruzkoan, eta aplik155
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agarri diren gainerako arauetan; hala ere, behar izanez gero, merkatuan nagusi diren
balioespenak ere aztertuko dira (HAAJ-APE, 141.2 artikulua). Nolanahi ere, erreklamazioa
egiteko eskubidearen preskripzioa urtebetegarrenean izango da, hain zuzen, kalteordaina ekarri duen egitate edo egintza izan zenetik edota kaltearen ondorioak agertu
zirenetik urtebetera (HAAJ-APE, 142.5 artikulua).
Doktrinaren eta jurisprudentzia errepikatuaren arabera [ikus Auzitegi Gorenaren epaiak,
3. Sala (6. sekzioa), 1999ko urtarrilaren 28koa, eta (7. sekzioa), 1999ko urriaren 1ekoa eta
25ekoa; eta Nafarroako Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salaren
2000ko uztailaren 26ko epaia], ondokoak dira Administrazioaren ondare erantzukizunagatik kalte ordaina jasotzeko eskubidea izateko behar diren baldintzak:
a) Ondare kaltea gertatu behar du, hau da, kaltea edo galera, edo lortu gabeko irabazi
gisa edo sortutako kalte gisa. Kalteak benetakoa eta efektiboa izan behar du, sekula ez
potentziala edo gerokoa, diru aldetik zenbakarria eta pertsona edo pertsona talde bati
mugatua.
b) Kaltea kalte antijuridiko gisa definitzen da, eta kaltedunak legez zertan jasanik ez
duena da hura.
c) Administrazioari egotzi kaltea, zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz
sortu bada.
d) Egindako ekintzaren eta sortutako kaltearen arteko kausalitate-harremana.
e) Ezinbesterik ez izatea.
Ondare erantzukizun hori erantzukizun objektibo gisa edo emaitzagatik sortzen da, eta
hor ez du axolarik administrazioaren jarduna normala edo anormala izan den. Ondare
erantzukizun hori deklaratzeko, aski da aipatu jardunaren zuzeneko ondorioz kalte efektibo, diruz zenbakarri eta pertsona bati mugatua gertatu izana.
Erantzukizun hori deklaratzeko behar diren egitateak frogatu beharraren karga kalteordaina eskatzen duenari dagokio, eta, aitzitik, Administrazioren gain da frogatzea edo
ezinbestea izan dela, edo kausaltasun harremana hautsitzat jotzeko adinako doloa nahiz
zabarkeria biktimaren aldetik (eta horixe gogorarazten du Auzitegiko Goreneko
Hirugarren Salaren, 6. Sekzioaren 2000ko ekainaren 13ko Epaiak).
5. Kausaltasun-harremana
Kausaltasun harremana da Administrazioaren ondare erantzukizunaz hitz egiteko behar
den baldintzetako bat. Zerbitzuen publikoen –hezkuntzakoa, kasu honetan— jarduera
onaren edo txarraren, eta sortutako kaltearen artekoa izan behar du harreman horrek.
6.- Kalte-ordainaren zenbatekoa:
HAAJ-APEren 141.3 artikuluaren arabera, kalte-ordainaren zenbatekoa kalkulatzeko kontuan izango da zein egunetan gertatu zen benetan kaltea; dena den, erantzukizun-prozedura noiz amaitzen den aintzat hartuta, kopuru hori eguneratu egingo da Estatuko
Estatistika Institutuak ezarritako kontsumo-prezioen indizean oinarrituta, eta, finkatutako
kalte-ordaina beranduago ordainduz gero, berandutzeagatik dagozkion interesak ere
ordainduko dira, beti ere, Aurrekontu Lege Orokorrak ezarritakoaren arabera.
Hain zuzen ere azken horretan oinarrituta, eta trafiko istripuetan pertsonei eragindako
kalteak eta galerak baloratzeko erabiltzen direnen antzeko irizpideak aplikaturik,
2005eko otsailaren 18an EAOn argitaratutako Akordioaren arabera, lanik egiten uzten ez
duen baja 47,28 euro ordaintzen da eguneko, eta horrek, nire kasuan, 661,92 euroko
kalte-ordaina sortzen du. (SEIEHUN ETA HIRUROGEITA BAT KOMA LAUROGEITA HAMABI
EURO)
4.- Gertakarien frogatzat, ondoko agiriak AURKEZTEN DITUT:
1- Udaltzaingoaren esku-hartze fitxa, istripuan izan zuten parte-hartzea kontatzen duena.
2- OSAKIDETZAren larrialdi-orria, eta hor dago jasota Bihurrituaren diagnostikoa.
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3- stripua izan zen tokiaren 3 argazki, eta hor ikusten da erorikoa eragin zuen bide publikoaren egoera txarra.
4- Alta eta baja parteak.
Azaldutako guztiagatik,
ESKATZEN DUT eman dadila aurkeztutzat idazki hau bere agiri eta kopiekin, eta, horri jarraiki, ireki dadila, dagokion bezala, Udalaren ondare-erantzukizun espedientea, eta hitzar
dadila eskatzen dudan 661,92 euroko kopuruaren ordainketa.
Ebazpena
Era horretan egin da IDAZKI LAGUNDUA.
• Erorikoa estolda estalki goratu bategatik (Erreg. zenb.: 577/05)
Erreklamazioa
Emakumezko erabiltzaile bat etorri da Bulego honetara, eta esan du erori egin
zela Kapelamendi kalean, lurretik 5 cm goratuta zegoen estolda estalki batekin estropezu
eginda
Azterketa
Honela lagundu diogu idazkia egiten:
1.- 2003ko irailaren 18an, erori egin nintzen, Kapelamendi kalean, bide publikoaren
egoera txarragatik. LARRIALDIETARA joan nintzen, eta hematoma diagnostikatu
zidaten beheko ezpainean, eta mina eskuineko flexoestentsioan, eta beheko gorputz-adarrean ere mina eskuineko zona errotulianoan.
2.- Erorikoaren ondorioz eta jasandako lesiogatik, BI ASTE eman ditut lanetik bajan, eta
denbora horren ondoren sendatu naiz.
3.- Jasandako lesioagatik, LEIn egon naiz, hau da, neure ohiko lana egin EZINDA.
4.- Udalak alegatu du nire erorikoa eragin zuen estalkia AMVISArena (Gasteizko Udal
Urak S.A.) dela, baina argudio hori ezin da erabili herritarren aurrean, bide publikoa
Udalaren ardura eta eskumena baita berez, eta berak erantzun behar du hargatik,
berak gero hirugarrenen aurka jotzearen kalterik gabe.
5.- Kausaltasun harremanaz bezainbatean, iruditzen zait zoru lau batean bost zentimetroko irtengunea izatea arriskua dela, nahiz eta arrisku txikia izan. Eta behin
arrisku hori eguneratuta ere, ezin da saihestu Administrazioaren erantzukizun objektiboa, nahiz eta pondera daitekeen kalte-ordaina finkatzeko.
6.- Legezko doktrina aplikagarria. Administrazioaren ondare erantzukizuna: araudia eta
baldintzak.
Administrazioaren ondare erantzukizuna herritarren bermerako tresna bat da, eta
Konstituzioaren 106.2 artikuluan dago jasota. Herri Administrazioen Araubide
Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea (aurrerantzean HAAJ-APE) arautzen
duen arazoaren 26ko 30/1992 Legearen 139. artikulutik 144. artikulura (X. tituluko I.
kapitulua) dago jasota horren araudia. Urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak eta
martxoaren 26ko 429/1993 Errege Dekretuak aldatu dute, hein batean, Lege hori,
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azken horrek onartu baitu ondare erantzukizuneko prozeduren araudia (OEPA).
HAAJ-APE Legearen 139.1 artikuluan dago hasiera, eta honela esaten da hor:
“ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri-administrazioek ordaindu egin behar dizkiete
herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, izandako
kaltea zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz sortu bada”.
Nolanahi ere, alegatutako kalteak benetan gertatutakoa izan behar du, diru aldetik
zenbakarria eta pertsona edo pertsona talde bati mugatua (HAAJ-APE, 139.2 artikulua). Herritarrei kalteak ordainduko zaizkie, bakar-bakarrik, legez kalte horiek jasan
beharrik ez badute (HAAJ-APE, 141.1 artikulua).
Kalte-ordainaren zenbatekoa kalkulatzeko kontuan izango da zein balioespen irizpide
ezartzen diren jabetza nahitaez kentzeari buruzko legedian, zergei buruzkoan, eta
aplikagarri diren gainerako arauetan; hala ere, behar izanez gero, merkatuan nagusi
diren balioespenak ere aztertuko dira (HAAJ-APE, 141.2 artikulua). Nolanahi ere,
erreklamazioa egiteko eskubidearen preskripzioa urtebetegarrenean izango da, hain
zuzen, kalte-ordaina ekarri duen egitate edo egintza izan zenetik edota kaltearen
ondorioak agertu zirenetik urtebetera (HAAJ-APE, 142.5 artikulua).
Doktrinaren eta jurisprudentzia errepikatuaren arabera [ikus Auzitegi Gorenaren epaiak, 3. Sala (6. sekzioa), 1999ko urtarrilaren 28koa, eta (7. sekzioa), 1999ko urriaren
1ekoa eta 25ekoa; eta Nafarroako Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako
Salaren 2000ko uztailaren 26ko epaia], ondokoak dira Administrazioaren ondare
erantzukizunagatik kalte ordaina jasotzeko eskubidea izateko behar diren baldintzak:
a) Ondare kaltea gertatu behar du, hau da, kaltea edo galera, edo lortu gabeko irabazi
gisa edo sortutako kalte gisa. Kalteak benetakoa eta efektiboa izan behar du, sekula
ez potentziala edo gerokoa, diru aldetik zenbakarria eta pertsona edo pertsona talde
bati mugatua.
b) Kaltea kalte antijuridiko gisa definitzen da, eta kaltedunak legez zertan jasanik ez
duena da hura.
c) Administrazioari egotzi kaltea, zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz
sortu bada.
d) Egindako ekintzaren eta sortutako kaltearen arteko kausalitate-harremana.
e) Ezinbesterik ez izatea.
Ondare-erantzukizun hori erantzukizun objektibo gisa edo emaitzagatik sortzen da,
eta hor ez du axolarik administrazioaren jarduna normala edo anormala izan den.
Ondare erantzukizun hori deklaratzeko, aski da aipatu jardunaren zuzeneko ondorioz
kalte efektibo, diruz zenbakarri eta pertsona bati mugatua gertatu izana.
Erantzukizun hori deklaratzeko behar diren egitateak frogatu beharraren karga kalteordaina eskatzen duenari dagokio, eta, aitzitik, Administrazioren gain da frogatzea
edo ezinbestea izan dela, edo kausaltasun harremana hautsitzat jotzeko adinako doloa
nahiz zabarkeria biktimaren aldetik (eta horixe gogorarazten du Auzitegiko Goreneko
Hirugarren Salaren, 6. Sekzioaren 2000ko ekainaren 13ko Epaiak).
7.- Kalte-ordainaren zenbatekoa:
HAAJ-APEren 141.3 artikuluaren arabera, kalte-ordainaren zenbatekoa kalkulatzeko
kontuan izango da zein egunetan gertatu zen benetan kaltea; dena den, erantzukizun-prozedura noiz amaitzen den aintzat hartuta, kopuru hori eguneratu egingo da
Estatuko Estatistika Institutuak ezarritako kontsumo-prezioen indizean oinarrituta,
eta, finkatutako kalte-ordaina beranduago ordainduz gero, berandutzeagatik
dagozkion interesak ere ordainduko dira, beti ere, Aurrekontu Lege Orokorrak ezarritakoaren arabera.
Hain zuzen ere azken horretan oinarrituta, eta trafiko istripuetan pertsonei eragindako
kalteak eta galerak baloratzeko erabiltzen direnen antzeko irizpideak aplikaturik,
2005eko otsailaren 18an EAOn argitaratutako Akordioaren arabera, lanik egiten uzten ez
duen baja 47,28 euro ordaintzen da eguneko, eta horrek, nire kasuan, 661,92 euroko
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kalte-ordaina sortzen du. (SEIEHUN ETA HIRUROGEITA BAT KOMA LAUROGEITA HAMABI
EURO)
Azaldutako guztiagatik,
ESKATZEN DUT eman dadila aurkeztutzat idazki hau, eta, alegatutakoari jarraiki, hitzar
dadila eskatzen dudan 661,92 euroko kopuruaren ordainketa, izatekotan ere istripua eragin zuen arriskuaren izaeraren arabera ponderatzen dela erreklamazioaren moderazioa.
Ebazpena
Era horretan egin da IDAZKI LAGUNDUA.
• Erorikoa zuhaitz-txorko bateko legarragatik (Errg. zk.: 649/06)
Erreklamazioa
Emakumezko erabiltzaile batek esan digu bazihoala 2005eko abenduaren 13an,
oinez, Navarro Villoslada kalean aurrera, euripean, eta 3. zenbakiaren inguruan, Gasteiz
hiribidearekiko izkinan, legar pilatxo bat zegoela, zuhaitz-txorko baten ondoan, zapaldu
zuela, irrist egin, eta erori egin zela, atzeraka, eta bihurritua bat izan zuela eskuineko
oinean, eta lesioa, ezkerreko aldakan.
Laguntza eskatzen du jasandako kalteen balorazio estimatibo bat egiteko.
Azterketa
Era horretan lagundu diogu idazkia egiten.
Ebazpena
Idazki lagundua

e) Iraungipenagatik itxita
• Erorikoa Boulevarden (Erreg. zenb.: 509/05)
Erreklamazioa
Emakumezko erabiltzaile bat etorri da Bulego honetara, eta kontatu du erori
egin zela Boulevardean, espaloiaren egoera txarragatik.
Azterketa
Orientatu dugu egin beharrekoaz, eta iradoki diogu ez badu jasotzen erantzunik
berak egindako idazkientzat, itzultzeko.
Ebazpena
IRAUNGIPENAGATIK itxi da.

2.3.6.2 DIRUZAINTZA ETA ZERGA-BILKETA
a) Jarduketa
• Salaketa jakinarazi gabe isuna bidaltzea (Erreg. zenb.: 483/04)
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Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, jarri dioten isun bati buruz ez du inolako jakinarazpenik jaso, hura ebatzi duten arte.
Azterketa
Salaketa aztertu ondoren ondoko idazkia idatzi dugu bere laguntzarekin:
Idazki honen bidez aipaturiko zigor-espedientearen ERABATEKO DEUSEZTASUNA
SALATZEN DUGU eta horren oinarri gisa ondoko ALEGAZIOAK aurkezten ditugu
1.- Gure aurreko idazkian ere alegatzen saiatu ginen bezala, aipaturiko zigor-espediente
horrek Administrazioaren jakinarazpen-betebehar GUZTIAK urratzen ditu; izan ere,
guk ZUZENEAN jasotako lehenengo jakinarazpena isuna ezartzen zuen EBAZPENA
bera izan zen, 2004ko azaroan, eta horren aurretik ez ziguten inoiz horren berririk
eman; horrek BABES-GABEZIA nabarmena eta konponezina sortu digu, ez baitigute
aukerarik eman adierazteko, ez zein zen gidaria, ez Deskargu-agiria aurkezteko, ezta
Ebazpen-proposamenari dagozkion alegazioak egiteko ere.
2.- Guk aurkeztutako idazki bakarra, “Deskargu Agiria” izena jarri dioguna hain zuzen,
Ebazpen irmoaren aurka aurkeztu genuen, espediente horren berri jakin genuenean;
gainera idazki hori arrazoi formalengatik baztertu egin dute, inoiz ere kontuan hartu
gabe EZ zigutela jakinarazi Espedienteari Hasiera eman zitzaionik.
3.- Espedientearen prozedura-akatsek modu nabarmenean urratzen dituzte azaroaren
26ko 30/92 Legeko 59. eta 135. artikuluak.
4.– Aipaturiko prozedura-akatsak prozeduraren edozein unetan sala daitezke, jardunbidearen ERABATEKO DEUSEZTASUNA sortzen baitute, 30/92 Legeko 62.1 a) artikuluan
aurreikusitakoaren arabera, konstituzioak zigor-prozedura bateko babes-gabeziaren
egoera babesten baitu.
Adierazitako guztiagatik,
ESKATZEN DUGU idazki hau aurkeztutakotzat eta lehenagoko adierazpenak egindakotzat har daitezela, eta horren arabera, ondoriorik gabe utz dezatela aipatzen ari
garen zigor-espedientea, konpondu ezin diren prozedurazko akatsak dituelako.
Horrela, aurreko memoriako IDAZKI LAGUNDUA aurkeztutakotzat jotzen
dugu.

Ebazpena
Dagokion Sailak Espedienteari buruzko Txostena bidali eta bertan honakoa adierazi digu: “aurkeztutako idazkia Berraztertzeko errekurtso gisa sailkatu da, eta dagokion
ebazpena eman ondoren jakinarazpen-prozesuari hasiera eman zaio”.
Horrela, gai horretan JARDUN eta erabiltzaileari erantzun diogu.
b) Idazkia Lagundua
• Isuna eta epe amaitua (Erreg. Zenb.:604/05)
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Erreklamazioa
Herritar bat bulegora etorri eta bere kexa azaldu digu Udalak ez diolako
preskripzio-alegazioa onartu; izan ere, “obligaziodun titularra izan eta arau-haustearen
ardura duen gidariari buruz eskatutako datuak ez emateagatik” jarritako xxxxxxxxxx
salaketa-agiriari dagokion isuna zela-eta aurkeztu zuen preskripzio-alegazio hori.
Azterketa
Ikusten dugunez, obligaziodun titularra izan eta arau-haustearen ardura zuen
gidariari buruz datuak eskatu zizkioten herritar horrek idazki bat aurkeztu zuen (2004ko
maiatzaren 21eko administrazio-espedientean dago) eta bertan jakinarazten zuen
Ezinezko zitzaiola identifikazio hori egitea.
Hala ere, zigorra ezartzen duen Administrazioak 2005.01.10eko data hartu du
arau-haustearen data gisa, eta horren arabera adierazi du arau-hauste horrek ez duela
indarra galdu.
Kasuaren ebazpena preskripzio-epearen kontaketari loturik dago erabat. Arauhauste baten preskripzioa, hura objektiboki gertatu den “a quo” egunetik eta
Administrazioak ezagutu duenetik hasita kontatu behar da. Kasu honetan data inolako
dudarik gabe 2004ko maiatzaren 21a da, eta data horren arabera ezarritako sei hilabeteko
preskripzio-epea amaitua da, hau da: “Arau-haustea gertatzen den egunetik aurrera kontatuko da epea” Cfr. 320/94 ED eta 30/92 Legea. .
Hala ere, kasu honetan Udalaren ekintza administratibo irmo bat aztertzen ari
gara eta horren aurrean, Arautegiak ezartzen dizkigun mugak direla-eta, ezin dugu
gomendio zehatz bat proposatu; nolanahi ere, argi utzi behar dugu gure ustez kasu honetan herritarra defentsa-gabeziaren egoeran geratu dela, preskripzio-epearen kontaketa
arbitrarioaren ondorioz.
Ebazpena
Horrela, dagokion IDAZKI LAGUNDUA egin dugu.
• Gelditzeko debeku-seinalea dagoen lekuan aparkatzeagatik jarritako isuna (Erreg.
zenb.: 608/05)
Erreklamazioa
Herritar bat Bulegora etorri eta eskatu du beraren aurkako salaketa bat
berrikusteko; hain zuzen ere, gelditzeko debeku-seinalea zegoen lekuan aparkatu eta
zirkulazioa erabat oztopatzegatik jarri zioten salaketa hori.
Azterketa
Ondoko deskargu-agiria prestatzen lagundu diegu:
Araua hautsi izana onartzen dugu, salatu den lekuan ibilgailua gelditu zelako,
baina ezin dugu onartu arau-hauste hori maila goreneko arau-hauste arina izaterik; izan
ere, gure deskargu-agirian argi adierazi genuen moduan, nire ibilgailua geldirik egon zen
denbora laburrean ez zuen inolako arriskurik sortu beste ibilgailu batzuen zirkulazio edo
joan-etorrietarako, ez une horretan bertan eta ezta balizko kasu batean ere.
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Gainera, lehenago ere alegatu nuen egun horretan presaka ibili beharrean gertatu
nintzela; izan ere, nire ama, 87 urteko pertsona elbarria, Scanner Zerbitzuan zain neukan,
nire laguntza behar baitzuen.
339/90 LEDak honako era honetan mailakatzen ditu zigorrak:
69. Art.. Zigorrak mailakatzea..
1. Lege honetan aurreikusitako zigorrak mailakatzeko honako alderdiak hartuko dira kontuan: ekintzaren larritasunaren eta garrantziaren arteko oreka egokia, arau-hauslearen
aurrekariak eta berrerorle-izaera, berarentzat eta bidearen gainerako erabiltzaileentzat
sortutako balizko arriskua, eta proportzionaltasun-irizpidea, 67. artikuluan ezarritako
mugen arabera.
Horregatik guztiagatik,
ESKATZEN DUT maila handieneko arau-hauste arin gisa ezarri didaten zigorra arintzea,
kasu honetako inguruabarrak kontuan harturik eta aipatu dudan erruduntasun-murrizpena aintzat hartuz.
Ebazpena
Horrela, dagokion IDAZKI LAGUNDUA egin diogu.
• Isuna: Minusbaliatuentzat erreserbatutako aparkalekua (Erreg. zenb.: 617/05)
Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digunez, minusbaliatuentzat erreserbatutako leku batean
aparkatzegatik salaketa jaso du, baina bera elbarria da eta leku horietan aparkatzeko
baimena ematen dion txartela ere badu.
Azterketa
Salaketa hori kentzeko erreklamazio-idazkia egiten lagundu diogu, ondoko alegazioak
kontuan hartuta:
1.- Salaketa-agiria semearen izenean bidali dute, bera delako ibilgailuaren titularra, baina
normalean ni naiz gidaria, eta salaketa jarritako egunean ere ni neu nitzen gidaria.
2.- Aipaturiko salaketa hori “minusbaliatu fisikoen ibilgailuentzat erreserbatutako leku
batean aparkatzeagatik” egin da, baina berak badu minusbaliatuentzako TXARTEL bat
emaztearen izenean, eta salaketa jarritako egunean txartel hori automobilean zegoen,
ikusteko moduko leku batean.
3.- Administrazioak alegatu den guztia egiazta dezake, baina nolanahi ere, minusbaliatuaren TXARTELaren fotokopia ere aurkeztu du, hori errazago identifikatu ahal izateko.
Ebazpena
Idazki lagundua.
• Isuna: Zamalanetarako erreserbatutako lekuan aparkatzea (Erreg. zk.: 619/05)
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Erreklamazioa
Vitoria-Gasteizko herritar batek salaketa bat jaso du eta bidezkoa iruditu ez
zaionez, errekurritzea erabaki du. Zamalanetarako erreserbatutako leku batean
aparkatzeagatik jarri dioten isuna.
Azterketa
Salaketa hori kentzeko erreklamazio-idazkia egiten lagundu diogu, ondoko
alegazioak kontuan hartuta:
“Aipaturiko salaketa hori zamalanetarako leku batean aparkatzeagatik jarri zidaten, eta
gertatu ere hala gertatu zen, nire ibilgailuan ezinbestean eraman behar nituen maleta
batzuk kargatzen ari bainintzen une horretan. Maletak kargatzeko hamar minutu inguru
behar izan nituen, eta inoiz ez nuen zirkulazioa oztopatu.
Egia da nire ibilgailua ez dela industria-ibilgailu baimendua, baina aldi berean iruditzen zait
zigortzeko ahalmena modu neurritsuan eta zuzentasunezko arrazoiak kontuan harturik
erabili behar dela, eta erreserbaturiko leku horien helburua karga eta deskarga erraztea
denez gero, une jakin batean industria-ibilgailu bat bertan ez badago, legearen kaltetan
joan gabe onar liteke nire ustez ibilgailu partikular batek karga eta deskarga egitea.
Gainera, esan beharra daukat salaketa-agiria ez zidatela une horretan bertan erakutsi,
gutun zertifikatua jaso nuen arte ez bainintzen jabetu salaketa jarri zidatenik.”
Ebazpena
Horrela, dagokion IDAZKI LAGUNDUA egin dugu.
c) Ezestea
• Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga ez ordaintzeagatik gainordaina jartzea (Erreg.
zenb.: 622/05)
Erreklamazioa
Herritar bat bulegora etorri da esanez gainordaina kobratu diotela trakzio
mekanikoko ibilgailuen zerga ez ordaintzeagatik, eta aldez aurretik ez duela inolako jakinarazpenik jaso.
Azterketa
Jakinarazi zaio Udalak ez duela aldian aldiko zergen kobrantzaren berri zertan
emanik, are gehiago helbideratuak ez badaude, kasu honetan bezala.
Ebazpena
Beraz, aurkeztutako kexa EZETSI egin dugu.

2.3.6.3 ZUZENDARITZA
a) Ofiziozko gomendioa
• Aparkalekuetako tarifak goitik jota biribiltzea (Erreg. zenb.: 08/05)
Erreklamazioa
Sindiko honek jakin duenez Vitoria-Gasteizen txandakako plazak dituzten
zazpi aparkalekuetatik bostetan beren tarifak kobratzean goitik jota biribiltzen
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dituzte; izan ere, ordu erdiak edo ordu osoak bakarrik fakturatzen dituzte,
denbora hori dena erabili nahiz ez erabili. Egoera hori bera aurkitu dugu hiriko
aparkalekuetan erabilgarriak diren era horretako plazen 80an; 1.896tik 1.506tan
hain zuzen. Udalak Tuvisa-ren bidez kudeatzen dituen Arca eta Artium-eko
aparkalekuetan bakarrik kobratzen dute minutuko, lehenengo ordu erditik
hasita. Ez da gauza bera gertatzen katedral berrikoan, Europan, Juan Ayalan, El
Corte Inglés-en eta Dendaraban.
Azterketa
Irailaren 8an Gobernu Zentralak Kontsumitzaile eta Erabiltzaileentzako babesa
hobetzeko Lege Aurreproiektua onartu zuen, eta bertan honakoa dio:
•

Debekatuta dago prezioak goitik jota biribiltzea; beraz, erabiltzaileek ez dute
ordaindu beharko erabili gabeko prestazioengatik edo kontsumitu gabeko
erabilera-denborengatik, gaur egun aparkaleku edo telefoniako zerbitzu
batzuetan gertatzen den bezala. Parkingei dagokienez bereziki, Aparkalekuei
buruzko Legea aldatu egin da, establezimendu horiek benetan erabilitako
denbora kobratu eta minutuen arabera fakturatu dezaten.

Jarduera hori desagertu egingo da lege-proiektua Lege bihurtzen denean;
nolanahi ere, egoera hori lehenago ere aldatzen joango da epai judizialen indarrez, horietan ere irizpide bera nagusitzen ari baita. Horri dagokionez, gogoratu behar da 2005eko
urriaren 5ean Madrilgo Entzutegi Probintzialak Madrilgo 46 zenbakidun Lehen Auzialdiko
Epaitegiaren Epaia berretsi duela, honek bere garaian legez kanpokotzat jo baitzituen
aparkalekuetan tarifak goitik biribiltzeko kontratu-klausulak; klausula horien arabera,
erabiltzaileek ibilgailua denbora-tarte osoetan (ordu osoetan nahiz ordu erdian)
aparkatuta edukitzeagatik ordaintzen dute, automobila Aparkalekuaren barruan egiten
dituen minutuak bakarrik ordaindu beharrean.
Entzutegiari “bidegabekoa, desegokia eta neurriz kanpokoa” iruditzen zaio
orduka edo denbora-tarte osoen arabera ordaintzeko klausula hori jartzea, horrek
“enpresari bakarrik egiten baitio mesede, gero eta diru gehiago jasotzen baitu, bestelako
zerbitzurik eskaini beharrik izan gabe”.
Gainera, Entzutegi Probintzialak uste du gaur egunean ez dagoela zailtasun
teknikorik ibilgailu batek aparkalekuan zenbat denbora igaro duen zehatz jakiteko, oraingo teknologiak aukera ematen baitu, oso neurri zehatzean gainera, “eskainitako zerbitzuengatik” kobrantza egiteko eta “beharrezkoa den kanbioa atzera emateko”
Espainiako Kontsumitzaileen Batasunak eta Espainiako Kontsumitzaile eta
Erabiltzaileen Konfederazioak behin baino gehiagotan eskatu dute Epaia berehala eta
modu orokorrean betearazteko, nahiz eta 1984ko Kontsumoaren Legeak eta 2002ko
azaroaren 14ko Ibilgailuak Aparkatzeko Kontratua arautzen duen Legeak tarifak goitik
biribiltzea debekatzen zuten. Aipatu erakundeetako eledunen esanetan “denbora-tarteen arabera ordaintzea legez kanpokoa da era nabarian” eta ezin da aparkalekuen
prezioa aldatu erabiltzailearen kaltetan”.
Bestalde, jakin dugunez, orain dela hamar hilabete Vitoria-Gasteizko Udalak
kobrantza-sistema aldatu egin zuen Arca-n eta Artium-en, eta tarifak eguneratu egin
zituen, baina hala ere udalaren administrazio-baimena duten kudeaketa partikularreko
parkingetan ez du biribiltzea kentzeko hitzarmenik egin.
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Badakigu fakturazio-aldaketa ezin dela goizetik gauera egin, baina kontuan
hartu behar da Epai horretan ia hiru urte dituen Lege bat berresten dutela (Aparkalekuen
Kontratu Legea) eta gainera Erabiltzaileen Elkarteak aspalditik eskatzen ari diren praktika ona dela. Vitoria-Gasteizko Udalaren bereizgarri den bikaintasun-ikuspegiaren arabera,
gure ustez Udalak ahalik eta lasterren beharrezko neurri guztiak hartu beharko lituzke,
zuzenean Udalaren esku dauden parkingetako erabiltzaileak eta emakida administratiboaren bidez zeharkako kudeaketa dutenak irizpide horretara egokitu daitezen eta ibilgailu benetan aparkatuta dagoen denboraren araberako ordainketak ezar ditzaten.
Ebazpena
Oraingo kasu honetan uste dugu Vitoria-Gasteizko Udalak eta, zehazki, OGASUN
SAILAK, baldintza-orrietan behar diren aldaketak eginez3, eska dezakeela kobrantza-sistema hori auzitegiek ezarritako eta Erabiltzaile eta Kontsumitzaileen Elkarteek gomendaturiko irizpideetara egokitu daitezen eta kobrantza minutuen arabera egin dadin ondoko
lege eta arau hauen arabera: 1984ko Kontsumoari buruzko Legea, Ibilgailuak
Aparkatzeko Kontratua arautzen duen 2002ko azaroaren 14ko Legea, kobrantza-sistemak
auzitegiek ezarritako eta Erabiltzaile eta Kontsumitzaileen Elkarteek gomendaturiko
irizpideetara egokitzeko Lege Aurreproiektua, kobrantza minutuen arabera eskatuz,
honako hauen arabera: 1984ko Kontsumoari buruzko Legea, Ibilgailuak Aparkatzeko
Kontratua arautzen duen 2002ko azaroaren 14ko Legea, Gobernu Zentralak 2005eko
irailaren 8an onartutako Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Babesa hobetzeko Legearen
Aurreproiektua eta 2005eko urriaren 5ean Madrilgo 46 zenbakidun Lehen Auzialdiko
Epaitegiaren Epaia.
Eta beraz, halaxe GOMENDATU DUGU.
• FAVAko elkarteak eta ordezkaria (Erreg. Zenb.: 12/06)
Erreklamazioa
Hiriko auzo elkarterik zaharrenetako batek –zein ez baitago dauden federazioetako batean ere sartua– kexu bat aurkeztu digu, prentsa lokalean agertutako informazio bat dela eta. Izan ere, horren arabera, FAVAko lehendakaria izendatu du udalak
auzo elkarteen izenean jarduteko solaskide bakartzat. Honela dio berriak:
Kopuru horren baitan auzoetako inbertsioetarako 1,9 milioi euro sartzen dira, eta
auzo elkarteek erabakiko dute hori zertarako baliatuko den. Arabako Auzo
Elkarteen Federazioko (FAVA) lehendakari José Luis Bezares izango da Ogasuneko
zinegotzi Javier Marotoren solaskidea, nahiz eta hiriko herritar talde guztiak ez
izan bertako kide. Federazio horretaz gain, hiriko beste zenbait talde hiriarteko
plataforman daude sartuta, eta bada bi federazio horietako batean ere ez
dagoenik ere.
Egoera horren jakitun, hauxe adierazi zuen Marotok: elkarte guztien bozeramaileek ados jarri beharko dutela, 1,9 milioi euro horiekin zein obra finantzatuko
diren erabakitzeko. “Guk diru hori jarriko dugu, baina eztabaidatu eta egitea
nahi duten eraberritze lanei buruzko agiriak aurkeztu beharko dizkigute haiek”,
esan zuen. (Diario de Noticias de Alava, 2006-02-04).
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Azterketa
Delako informazioa egiazkotzat eta zuzentzat jotzen dugularik, GASTEIZKO
UDALEKO HERRITARREN PARTE-HARTZEAREN ARAUDI ORGANIKOA (2004ko uztailaren
16an onetsia; azken aldakuntza: 2005eko uztailaren 29koa) kontuan harturik erantzun
beharko diogu delako arazoari. Izan ere, honela dio araudi horren 1. artikuluak, aplikazio
eremua zehazten duelarik:
1. artikulua.- Vitoria-Gasteizko udalerriko herritar guztiei informazioa
eman eta horien parte-hartzea bideratzeko moduei, bitartekoei eta
prozedurei buruzko arauak biltzea du xede araudi honek. Orobat du xede
herritarrek udalaren eskumeneko gai publikoetan zuzenean parte
hartzeko bideak zehaztu eta hobetzea, hartara udalerriaren
hobekuntzan murgildu eta esku-hartzea errazago gerta dakien.

Herritarren Parte-hartzearen Araudiaren arabera, auzo elkarteek funtsezko
betekizuna dute herritarrek parte hartzeko duten borondatea bideratu eta antolatzea,
eta, hori dela eta esaten da 55. artikuluan herritarrek beren udalerriarekin duten konpromisoaren adierazpen kolektiboetako bat direla elkarteak, eta boluntarioak, berriz,
berorien adierazpiderik engaiatuen eta eraldatzaileenetako bat.
Bestalde, auzoetarako diruaren banaketa modu ordenatuan eta garaiz egin
behar da, aurrekontuetan behar bezala jasotzerik izan dadin, eta, horrenbestez, logikoa
da udalak gai horretarako solaskide bakarra eduki nahi izatea. Nolanahi ere, udalarekiko
harremanetan auzo elkarteen izenean jardungo duen solaskide bakarraren kontu hori ere
modu parte-hartzailean planteatu behar da, Herritar Erakundeen Udal Erregistroan erregistratuta dauden auzo elkarte guztiek izan dezaten erabakitzerik zeinek –banako batek
nahiz talde kolegiatu batek– egingo dituen solaskide lan horiek. Araudiaren 46. artikuluan dago jasota eskubide hori, erregistro horren helburuaz diharduelarik:
a) Izena emanda dauden erakundeak aintzat hartu eta araudi honetan nahiz
indarrean dagoen legedian araututako eskubideez baliatzeko duten aukera
bermatzea.
b) Udalerriko gizarte zibilaren, herritar erakundeen ordezkapenaren, beren jarduerek herritarrentzat duten interes edo baliagarritasunaren, beren autonomia
funtzionalaren eta beste erakunde publiko nahiz pribatuetatik jasotzen dituzten
laguntzen gaineko datu nagusien berri izateko aukera ematea udalari eta herritarrei une oro.
Ebazpena
Hori guztia aintzat harturik, hauxe GOMENDATZEN DUGU: auzoetarako izango
den diruaren banaketari buruzko erabakia har dezaten auzo elkarteei kontsulta egiteko
orduan, udal erregistroan erregistratuta dauden auzo elkarteei eska dakiela ordezkaritza
bateratu bat –banako bat nahiz talde kolegiatu bat– izenda dezatela, berek erabakitzen
duten prozedura baliatuz, udalarekiko solaskide izateko eta hari proposamenak
helarazteko.
Auzo elkarteek izendapen hori garaiz egin ezean bakarrik aukeratu ahal izango
luke eta beharko luke udalak solaskide egokia, araudiko 46. artikuluan aipatzen diren
ordezkapen irizpideak aintzat harturik.
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Hori gomendatzen dugu, Herritarren Defendatzaile edo Sindikoaren Araudian
jasotako moduan eta bertan adierazten den eragina izan dezan.
Gomendio hori oso-osorik onartu da.
b) Idazki Lagundua
• Katastroan finka batek neurri desberdinak izatea (Erreg. zenb.: 560/05)
Erreklamazioa
Sindikoaren Bulego honetan herritar batek salatu duenez, Katastroan bere jabetzako finka bati buruz adierazitako neurriak ez datoz bat benetakoekin, eta horregatik
zerga-ordainketari dagokion kopurua oker dago.
Azterketa
Berarekin elkarrizketa egin ondoren, ondoko idazkia egiten lagundu diogu:
Idazki honen bidez erreklamazioa aurkeztu nahi dut, Hiri Ondasun Higiezinen Zergaren
likidazioari dagokion eta 241694/2 erroldako erreferentzia duen AKATS MATERIAL bat
egin delako, ondoko alegazio hauetan oinarrituta.
1.- Uribarri-Arratzua Herrixkan dagoen lur-zatiari dagokion zerga bidali didate eta katastro-balio eguneratuaren jakinarazpen-agirian azaltzen da 1.850 m2 dituela; hala ere,
Udalak berak, Plangintza eta Hirigintza Kudeaketarako Arkitektoaren bidez
2003.VIII.12ean egindako txostenean garbi agertzen da finka horrek benetan 1.250
m2 dituela (1 ZK. DOK)
2.- Arabako Foru Aldundiko Diputatuen 483 zk. Kontseiluak (AHI-295/00-P03-rr24) erabaki zuen “Milagros Candal Pazos andreak aurkeztutako berraztertze-errekurtsoa parte
batean aintzat hartzea” eta horren arabera, Uribarri-Arratzuako herriguneko 101. lurzatian bide publikoaren aurrealdean 29 metroko luzera eta 45 metroko sakonera duen
zatia hiri-lurzoru gisa sailkatzea, eta tarte horren sailkapen xehekatua etxebizitzetarakoa dela adieraztea “OR-10 Ordenantza 2. maila” aplikatuz eta hori kontuan
izanik osatzen den kopurua gutxi gorabehera 1.250 m2 izanik (2 Dok.)
3.- Hitz batean, hirigintza-ondorioetarako 1.250 m2ko azalera daukat aitortua, eta zergaondorioetarako berriz 1.850 m2ko azalera; beraz bi datuok ez datoz bat eta dagokion
zuzenketa egin behar da kontrajarritako datu horiek ondo jartzeko.
Horregatik guztiagatik,
ESKATZEN DUT, idazki hau aurkeztutakotzat hartzea, eta egindako alegazioak kontuan
hartuz, zerga ordaindu behar duen azalera alda dadila, finkaren benetako azalera adieraziz.
Ebazpena
Horrela, dagokion IDAZKI LAGUNDUA egin dugu.
• Premiamendua Zaborren Tasan eta OHZen (Erreg. zenb.:600/05)
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Erreklamazioa
Vitoria-Gasteizko herritar batek salatu duenez, 2003/04 urteari dagokien OHZ eta
Zabor zergen premiamendu-jakinarazpenak jaso ditu, baina bi zerga horien likidazio-jakinarazpena ez zaio iritsi, katastroan ageri den helbidean ez baita inolako jarduerarik izan
aurtengo maiatza arte. Zerga horiek berrikusteko eta ezarritako gainordainak itzultzeko
eskatu du.
Azterketa
Kasua aztertu ondoren erreklamazio-idazki hau egin dugu:
Lehendabizikoa eta bakarra.- Ulertezina da nire errekurtsoari uko egiteko orrian ZLOko
138. artikulua aipatu izana; izan ere, lege horretan adierazten da OHZaren likidazioa ez
jakinaraztea premiamendu-probidentziari aurka egiteko arrazoia izan daitekeela, eta hain
zuzen ere likidazio horren jakinarazpen-falta da nik alegatu dudana; eta hori argi asko
ikus dezake Administrazioak berak, jakinarazpena ez baita kreditatua agertuko.
Titularitate berriko lokal baten lehenengo likidazioa denez, zergaren likidazioa jakinarazi
behar zidaten, nik ordainketa epe eta modu egokian egin ahal izateko moduan.
Esandako guztia kontuan harturik uste dut ezarri didaten gainordaina ez dela bidezkoa
eta beraz baliogabetu egin behar dela, eta horren arabera, Administrazioak gainordain
gisa ordaindutako 254,06 itzuli behar dizkidala.
Horregatik guztiagatik,
Eskatzen dut idazki hau aurkeztutakotzat eta berraztertze-errekurtsoa jarritakotzat har
dezatela, eta alegatutakoa aintzat harturik, ordaindutako gainordain horiek baliogabetu
eta 254,06 €ko kopurua itzul diezadatela.
Ebazpena
Horrela, dagokion IDAZKI LAGUNDUA egin dugu.

2.3.6.4 ONDASUNEN INBENTARIOA
a) Gomendioa
• Lokalen baten titularitatea Posta kalean (Erreg. zenb.: 610/05)
Erreklamazioa
Posta kaleko 40 zenbakiko bizilagunen ordezkariak Sindikoaren Bulego honetara
etorri dira eta adierazi digute ez daudela ados Vitoria-Gasteizko Udalarekin, beraiek bizi
diren eraikineko lehenengo solairuan dagoen lokalaren titularitateari dagokionez.
Beren ustez, lokal hori Bizilagunen Elkartearena da (Posta Kaleko Azpi-elkartea), horregatik eskatu dute egoera hori aitortzea, udal inbentarioan horri buruzko oharra baliogabetzea eta haren legezko jabeei dagokien jabetza errespetatzea.
Azterketa
Jabetza Erregistroan jabetza arrunteko titulu gisa inskribaturiko Etxejabeen
Elkartearen estatutuetan (12.468 zenbakia duen finkaren Erregistroko 314 Liburuko 5.
folioan) honakoa ageri da hitzez hitz:
“…Sección Tercera: Normas específicas para las subcomunidades de los bloques de
Viviendas o apartamentos. Artículo vigésimo octavo. Composición de las Subcomunidades.
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Las subcomunidades de viviendas o apartamento integradas, por razón de su origen, en la
supracomunidad general, serán las resultantes de la edificación de tres bloques de apartamento o viviendas sociales, sobre los derechos de vuelo de los elementos números 66, 67 y
68 de la Propiedad Horizontal inicial.- Cada una de esas subcomunidades tendrán, respectivamente sus fachadas principales a las calles Postas, Paz e Independencia y estarán sus
elementos privativos dedicados exclusivamente a viviendas o apartamento, que se elevarán a partir de la segunda planta de lo que es general de la edificación, y en cuatro
alturas más.- Por excepción, en el bloque que se construya en la subcomunidad cuya
fachada principal da a la calle Postas existirá en la planta primera del bloque un departamento independiente denominado de “equipamiento social” el cual no estará destinado
a vivienda y tendrá la finalidad que las normas de su subcomunidad, en su día, le
atribuya…”
Testu hori osorik eta hitzez hitz jasotzen da 2005eko maiatzaren 18ko idazkian
(Dokumentu Zk.: 92612/ 34697) Ondasunen Inbentarioko Unitateko arduradunak sinatua.
Testuan lehenago adierazitako azpi-elkarte horienak bakarrik diren elementuen erabilera zehazten da.
Elementu pribatibo horiek eta beren erabilera zehazten dira eta horren ondoren,
paragrafo berean, elementu pribatibo horietako bat etxebizitza-erabileratik kanpo
geratzen da; hain zuzen ere “gizarte ekipamendua” izeneko departamentua da geratzen
da kanpoan, eta beraz, eraikin horretako Etxejabeen Azpi-elkarteko beste elementu pribatibo gisa hartu behar da eta horren arabera eraikineko lehen solairuan dagoen lokalaren
titularitatea Etxejabeen Elkarteari dagokio.
Gure ustez, Posta Kaleko 40-42 zenbakietako 1. solairuan dagoen etxejabeen azpi-elkarteko elementu pribatibo hori udal inbentarioan inskribatua egoteak ez du jabetza-titulurik eratzen eta ez doa etxejabeen elkartea eratzeko egindako eta jabetza-erregistroan
dagoen eskrituraren aurka, Udaletxean eskubide hobea duen erregistro-titulua ez badago
behintzat.
Ebazpena
Adierazitako arrazoiak kontuan izanik, dagokion Sailari edo Zerbitzuari GOMENDATZEN DIOGU bizilagunen eskaera kontuan har dezala, eta horren arabera Posta kaleko
40 zenbakian dagoen eraikineko lehenengo solairuan, Elkarteko elementu pribatibotzat
hartzen duten lokal horren titularitatea alda dezala. Eta titularitatea bere egiazko jabeei
aitor diezaiela; hau da, fatxada nagusia Posta kaleko 40 zenbakira ematen duen etxejabeen azpi-elkarteari aitor diezaiola.
Sailak ez du gomendioa onartu.

2.3.7.- HERRITARRAK BABESTEKO SAILA
2.3.7.1 UDALTZAINGOA
a) Gomendioa
• Musikari ibiltaria Liburutegian (Erreg. zenb.:523/05)
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Erreklamazioa
Senda Ibilbideak Trenbidearekin bat egiten duen lekuan bizi den herritar bat
etorri da Sindiko honen bulegora eta adierazi digu duela urtebete inguru saxo-jole ibiltari
bat Antxo Jakituna Fundazioaren ondoan jarri eta egunean lau ordu jotzen duela bertan
eta liburutegi horretako erabiltzaileei eragozpenak sortzen dizkiela; jakina, horrelako toki
batean isiltasuna behar-beharreko gauza da.
Azterketa
Herritar horrekin izandako elkarrizketan, adierazi digu ezinezkoa dela liburutegian
egon eta aldi berean saxofoi-joleak egun osoan (goizeko 11ak geroztik) egiten duen zarata jasatea, hantxe ondoan egoten baita, Vitoria-Gasteizko Antso Jakituna Liburutegia –
Fundazioaren ondoan.
Kontuan hartuta liburutegia irakurtzeko eta ikasketa eta ikerketarako lekua dela,
haren babes akustikoa lortzeko “ahalegin berezia” egin beharko litzateke.
Ebazpena
Oraingo kasu honetan, era horretako lekuetan ondo irakurri eta ikasteko isiltasuna ezinbestekoa dela kontuan izanik, Udaltzaingoari GOMENDATZEN DIOGU Antso
Jakituna Liburutegia – Fundazioaren ondoan sarritan jarri eta bere saxofoiarekin nahikoa
zarata ateratzen duen pertsona horri ESKA DIEZAIOLA bertatik joateko, eta gerora agindu hori behar bezela bete duen ala ez egiazta dezala.
Gomendio hori oso-osorik onartu du Sailak.
Hilabete batzuk igaro ondoren berriro lehengo gauza bera gertatu da eta hori kontuan izanik lehengo gomendioa egin dugu.
• Isuna Minusbaliatuentzako leku batean aparkatzeagatik (Erreg. zenb.:532/05)
Erreklamazioa
Vitoria-Gasteizko herritar batek ondoko kexa hau aurkeztu digu:
“Minusbaliatuentzat bakarrik diren lekuetan aparkatzeagatik” salaketa jaso du
eta horretan 45,08 ko zigorra jarri diote.
Deskargu-agirian adierazi du ibilgailuan bere amaginarrebaren Minusbaliatu
AGIRIA zeramala. Hala ere, egun horretan Vitoria-Gasteizen elur asko egin zuen eta horregatik badirudi agiria ez zegoela ikusteko moduan, ibilgailuaren aurreko kristalaren zati
bat elurrak estalia baitzeukan.
Salaketa jaso duen herritarraren ustez arrazoi bakarra dago gertakari hori azal
dezakeenik, udaltzainak ez zuen lanik hartu elurra kentzeko eta ibilgailuak agiririk zeraman edo ez begiratzeko.
Ebazpen Proposamenerako idazkian Udalak zigorra berretsi besterik ez zuen egiten, udaltzainak salaketan adierazi zuena berretsi egiten zuela aintzat hartuta, baina ez du
deskargu-orrian adierazitakoa aipatu ere egiten.
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Azterketa
1.- ARARTEKOAren gomendioei buruzko erreferentziak
Kasu honetan ARARTEKOAren urriaren 29ko 24/200 GOMENDIOA, Bilboko
Udalari egina, har dezakegu erreferentziatzat.
2002ko urtarrilaren 31n Udal Batzarrak onartutako Trafiko eta
Aparkalekuetarako Udal Ordenantzako (OTA) 15. eta 16. artikuluetan aurreikusitakoaren
arabera, ezgaitasuna duten pertsonentzako aparkalekuen erregimen bereziaren abantailak abenduaren 5eko 256/2000 Dekretuan araututako aparkatze-txartel bakarraren titular diren pertsona guztiei eman diezazkiela, arau honetan ezarritako erabilera-baldintzen arabera, eta horretarako eskatuko den titulua txartel hori bera izan dadila edo
Europar Batasuneko kide diren Estatuetan haren baliokide dena.
2.- “pro reo” printzipioa
Oraingo kasu honetan ikusten dugu, halaber, deskargu-agiriei emandako
erantzunetan administrazio-jarduera ez dela egokia izan: Ez da inon erreferentziarik egiten herritarrek alegatutako arrazoi eta motibazioei buruz; Administrazioak estilozko
klausula hutsa idatzi du, eta salaketa egin duen udaltzainak adierazitakoa besterik ez du
aipatzen bertan. Adierazpen soil horretan ez da argitzen salaketa jarri zen egunean
udaltzainak ondo begiratu zuen ea ibilgailu horrek MINUSBALIATUaren agiria zeukan edo
ez, elurrak estalia baitzeukan ibilgailuaren kristalaren azpian. Deskargu-agiriaren beste
alegazio batzuei ere ez diote erantzunik eman.
Hori dena kontuan harturik, iruditzen zaigu Udaltzaingoak eta Udalak ez dutela
behar hainbateko ahaleginik egin egiaztatzeko ea salatutako ibilgailu horrek benetan
ARAUA URRATU duen eta salaketa hori merezi zuen. Gainera, argi ikusi da ibilgailuak
aparkatzeko txartela zeukala.
3.- Txartelaren erabilera.
Abenduaren bosteko 256/2000 Dekretuko 4 artikuluak, ezgaitasuna duten
pertsonen aparkatze-txartela arautzen duenak, honakoa ezartzen du: “aparkatzetxartela erabiliko da bakar-bakarrik pertsona titularrak ibilgailua gidatzen duenean
edo ibilgu horretan eramaten dutenean”
Kasu honetan, eta titularraren elbarritasun handia kontuan izanik, hipotesi nagusia da
eta udaltzainak ez du kontrakorik esan, pertsona elbarria bere familiakoek eramaten
zutela.
Zioen azalpenean adierazten den moduan, pertsona elbarriak daramatzaten ibilgailuak aparkatzeko txartela sortu eta arautzen duen Dekretu hori Gizarte Zerbitzuei
buruzko maiatzaren 20ko 6/1982 Legearen babesean eta Minusbaliatuak
Gizarteratzeko apirilaren 7ko 13/1982 Legearen babesean egin da, eta bere 60. artikuluak berariaz aipatzen duenez, Udalek behar diren neurri egokiak hartu behar dituzte
mugikortasun-arazo handiak dituzten minusbaliatuek automobilak aparkatzeko erraztasunak izan ditzaten; horrek argi erakusten du txartela oso tresna egokia dela
gizarteratzea eta laneratzea errazteko, mugitzeko arazo handiak dituzten eta garraio
publikoetan ibiltzeko zailtasunak dituzten pertsona askori gune eta zerbitzu komunitarioetara joateko aukera ematen baitie, eta txartelari esker joan behar duten lekuan
aparkatzeko abantailak izaten baitituzte.
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Europar Batasunaren Kontseiluak ere irizpide bera erabiltzen du; izan ere,
ezgaitasunak dituzten pertsonen aukera-berdintasuna aipatzen duenean egokitzat jotzen
du mugikortasun gutxiko pertsona guztiei beren laneratzea eta gizarteratzea lotzeko
beharrezko neurri osagarriak eskaintzea, eta alde horretatik komenigarria iruditzen zaio
ekintza komunitario bat abiaraztea ezgaitasuna duten pertsonen aparkatze-txartelak
ondo ezagutzeko eta horien zirkulazio librea errazteko.”
Ebazpena
Adierazitako guztia kontuan izanik Sindiko honek Ogasun Ataleko Zinegotzi
Delegatuari GOMENDATZEN DIO ezarritako ZIGORRA BALIOGABETU dezala, eta herritar
horren alegazioak aintzat har ditzala, arau-haustearen zergatia behar bezala arrazoituta
geratu delakoan. Gure ustez, horrelako egoeretan hobe da Udaltzaingoko Kideek zergabilketako jarduerari nagusitasuna eman beharrean araua bermatzeko interpretazioa egitea. Sailak Gomendio hori onartu beharrean bigarren aldiz salatu du herritarra arrazoi
berberagatik. Berriz ere ildo beretik beste gomendio bat egin genuen.
Azkeneko gomendio hori ONARTUA izan da.
• Zaratak Vértigo tabernan (Erreg. zenb.:492/05)
Erreklamazioa
Gure Bulegora herritar bat etorri da VÉRTIGO tabernari buruzko erreklamazio bat
aurkezteko. Establezimendu horretako gaueko jarduera dela-eta sortzen dizkieten
eragozpenak azaldu ditu, ordutegia bete ez eta bezeroek zarata ateratzen dutela esanez.
Hain zuzen ere, salatutako gaietako bat BAR maila duen lokal horren ordutegierregimena sistematikoki ez betetzea izan da.
Azterketa
Kasua aztertu ondoren, adierazi genuen kasu honi abenduaren 16ko 296 /1997
Dekretua aplikagarria zaiola, beraren bidez ikuskizun publikoen eta aisialdiko jardueren
ordutegiak eta EAEren barruan era horretako jarduerei dagozkien bestelako alderdiak
ezartzen baitira; eta horren arabera, hauxe da mota horretako lokalen ordutegi-eredua.
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Ebazpena
VÉRTIGO tabernan ordutegi-erregimen hori sistematikoki betetzen ez dutenez,
etengabe eta larriki egiten diete kalte bizilagunen atseden-eskubideari. Eskubide hori
konstituzioan jasota dago, etxeko intimitate-eskubidea urratu eta osasunari kalte egiten
diolako, eta horri buruz bada eskubide horiek babesten dituen jurisprudentzia zibila nahiz
penala. Adierazitako guztiagatik,
Sindiko – Herritarren Defendatzailearen 2001eko irailaren 28ko Arautegian
ezarritakoaren arabera, Udaltzaingoari GOMENDATZEN DIOGU beharrezko ikuskaritza
eta zaintza berezia egin dezala datozen 3 asteetan VÉRTIGO tabernan betetzen ez diren
ordutegiei eta egiten den zaratari buruz, eta horren bidez segurta dezala 296 / 1997
Dekretuan ezarritako itxiera-ordutegiak bete egingo direla, eta behar izanez gero, egiaztatutako ez-betetzeak sala ditzala.
Gomendio hori onartu egin dute.
• Debekatuta egon arren “nolabait onartua” dagoen leku batean aparkatzeagatik jarritako isuna (Erreg. zenb.:548/05)
Erreklamazioa
Sindiko honen bulegora hainbat herritar etorri dira esanez isuna jarri dietela
Mendizorrotza Futbol Zelaiaren ondoan dagoen orube batean aparkatzeagatik, 2005eko
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otsailaren 6an Deportivo Alavés taldea partida jokatzen ari zen bitartean.
Jarritako isunak kentzeko eskatu dute, bi arrazoirengatik:
Lehenik, duela urte batzuetatik hona orube hori aparkaleku moduan erabili izan
da partida-egunetan, udaltzaingoa jakinaren gainean egonik eta tazituki behintzat
baimendurik.
Bigarrenik, orube horretan sartzeko ez zegoen inolako mugarik, ezta aparkatzea
debekatzen zuen inolako seinalerik ere.

Azterketa
Isunak ondoko arau-hauste honetan oinarriturik ezarri ziren: Kexaako Gaztelua
kalean dagoen orube abandonatu batean “ibilgailuen edo animalien trafikorako baimenduta ez dagoen inguru batean sartzea”.
Bada kontuan hartu beharreko beste datu bat; izan ere, orube hori inolako
SEINALERIK GABE zegoen eta duela bost urte gutxienez aparkaleku gisa erabili izan da
Mendizorrotzan partida egiten den egunetan, egun horietan partidara joaten den jendearen automobilez betetzen da ingurua.
Ebazpena
Gure ustez, Udaltzaingoak jabetu egin behar du Agintaritzaren Agenteek salaketak egiteko duten ahalmen horrek diziplina-helburua duela, hau da, gizarte-jokabideen
heziketa-helburua duela; trafiko-isunen helburua ezin da inoiz ere dirua biltzekoa izan,
eta besterik ezin denean bakarrik erabil behar da.
Kasu honetan, aipaturiko egitateak egiaztatutzat harturik, uste dugu administrazio-praktika egokiaren arabera Udaltzaingoak aldez aurretik informazio-estrategia
erabili behar zuela, zuzenean eta besterik gabe salaketara jo aurretik. Lehenago adierazi
den moduan, partida egiten den egunetan bertara joaten diren automobil ugariei orube
horretan aparkatzen uzten bazaie, garbi dago ez zegoela arauak urratzeko inolako
borondaterik edo kontzientziarik.
Hain zuzen ere, seinaleak jartze hutsa edo kasu honetan pasabidea galarazteko
zutoinak jartzea nahikoa izan da, inguru horretan aparkatzea eragozteko.
Gure ustez, zigortzeko ahalmena neurriz erabiltzeak ezarritako zigorren
diziplina-balioa handitzen du, arbitrariotasun-kasuak gutxitzen ditu eta Udaltzaingoaren
irudia bera ere bobetzen du.
Horregatik guztiagatik,
Udaltzaingoari GOMENDATZEN DIOGU errekurritutako edo deskargu-izapidean
dauden isun horiek BALIOGABETU ditzala, bere ustez kasu honetan ez baita araua
urratzeko inolako asmorik, hau da, ez da erruduntasunik izan.
Nolanahi ere, GOGORATU nahi dugu zigortzeko ahalmen horrek batez ere
heziketa-helburua izan behar duela.
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Gomendio hori onartua izan da balizkotasunari dagokion zatian, baina ez
salaketak baliogabetzeari dagokionez.
• Zaratak Cercas Bajas tabernan (Erreg. zenb.:592/05)
Erreklamazioa
Herritar batzuk gure Bulegora etorri dira BAR CERCAS BAJAS 26 tabernaren berri
emateko. Hain zuzen ere, establezimendu horretako gaueko jarduera dela-eta sortzen
dizkieten eragozpenei buruzko hainbat kexa eta salaketa aurkeztu dituzte, lokal horretan
jarritako ate bikoitza ez baita itxita egoten, eta bezeroek ateratzen duten zarata entzuten
baitute.
Hain zuzen ere, salatutako gaietako bat BAR maila duen lokal horren ordutegierregimena sistematikoki ez betetzea izan da.
Azterketa
Kasu honi abenduaren 16ko 296 /1997 Dekretua aplikagarria zaio, beraren bidez ikuskizun
publikoen eta aisialdiko jardueren ordutegiak eta EAEren barruan era horretako jarduerei
dagozkien bestelako alderdiak ezartzen baitira; eta horren arabera, hauxe da mota horretako lokalen ordutegi-eredua.
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Ebazpena
BAR CERCAS BAJAS 26 delakoan ordutegi-erregimen hori sistematikoki betetzen
ez dutenez, eta gainera ate bikoitza erabiltzen ez dutenez, etengabe eta larriki egiten
diete kalte bizilagunen atseden-eskubideari. Eskubide hori konstituzioan jasota dago, etxeko intimitate-eskubidea urratzen duelako eta osasunari kalte egiten diolako, eta horri
buruz bada eskubide horiek babesten dituen jurisprudentzia zibila nahiz penala.
Horregatik guztiagatik,
Sindiko – Herritarren Defendatzailearen 2001eko irailaren 28ko Arautegian
ezarritakoaren arabera, Udaltzaingoari GOMENDATZEN DIOGU beharrezko ikuskaritza
eta zaintza berezia egin dezala datozen 3 asteetan BAR CERCAS BAJAS 26 tabernan betetzen ez diren ordutegiei eta egiten den zaratari buruz, eta horren bidez segurta dezala 296
/ 1997 Dekretuan ezarritako itxiera-ordutegiak bete egingo direla, eta behar izanez gero,
egiaztatutako ez-betetzeak sala ditzatela.
Gomendio hori onartu egin dute.
• Isunak eta zigorraren sailkapena aldatzea (Erreg. zenb.:641/06)
Erreklamazioa
Sindikoaren bulego honetara herritar bat etorri da eta kexa bat aurkeztu du
honako aurrekari hauek oinarri harturik:
-a) 2005eko maiatzaren 17an Salaketa Jakinarazpen bat jaso zuen maiatzaren 11ko
data zuena (Erreferentzia zenb.: 01059 5 1050375584 03 xxxxxxxxx) Zirkulazio Kodeko 94.2
g artikulua urratzeagatik, eta hori arau-hauste arin gisa sailkatua dago.
-b) 2005eko maiatzaren 26an salaketa horri buruzko deskargu-agiria aurkezten
zuen.
-c) 2005eko abuztuaren 3an erantzuna jaso zuen honako era honetan:
1- Ebazpenaren jakinarazpena: “Ogasun Arloko Zinegotzi Delegatuari proposatu zaio
aurkeztutako deskargu-agiria aintzat har dezala, JAKINARAZPENEAN AKATS BAT dagoelako. Berriro jakinaraziko zaio zuzenean.”
2- Jakinarazpen horrekin batera, egun horretan bertan, beste Salaketa Jakinarazpen
bat jaso zuen (Erreferentzia Zenb: 01059 5 1050720179 88 0 xxxxxxxxxx) egitate horiengatik, baina kasu honetan LARRITZAT jotzen dira, eta beste agindu bat ez betetzeagatik
ezarri diote: Zirkulazio Kodeko 91.2 K artikulua, hain zuzen, eta horrek nabarmen handitzen zuen aurreikusitako isunaren zenbatekoa.
-d) 2006ko urtarrilaren 9an, azken salaketa horren Ebazpena jakinarazi zitzaion
(Erreferentzia Zenb.: 01059 5 1050720179 88 0 xxxxxxxx).
Azterketa
Kasu hau aurkeztu genuenean adierazi genuen bezala, herritarrak aurkeztutako
deskargu-agiriari erantzunez, adierazi zitzaion JAKINARAZPENEAN AKATS bat zegoela eta
berriro era egokian jakinaraziko zitzaiola. Eta, jakinarazpen horrekin batera beste salaketa bat jaso zuen, egitateen sailkapena eta horien larritasun-maila aldatzen zuena: lehendabizikoan salaketa “bigarren ilaran aparkatu eta gidariak alde egiteagatik” jarri zioten
eta L3 larritasun-maila zuen, eta bigarrena berriz, “gidaria bertan zela, bigarren ilaran
aparkatu eta zirkulazioari traba handia egiteagatik” izan zen eta G1 larritasun-maila
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zuen. Berez ez da salaketa-jakinarazpenean akatsik izan, sailkapenaren aldaketa
baizik. Jakinarazpena behar bezala egin zen, salaketa jaso zuenak egokia den epearen
barruan izan baitzuen salaketaren berri, eta horri erantzuteko aukera izan baitzuen.
Gertatu dena da arau-haustearen sailkapena aldatu egin dela.
Gure iritziz, administrazioaren jarduerak ondoko baliogabetze-zergatia
dakar berekin:
Errekurtso-egilea babesik gabeko egoeran uzten du, haren errekurtsoaren “reformatio in peius” delakoa egiten baitu, eta haren Segurtasun Juridikoaren aurka baitoa
zuzen-zuzenean.
Segurtasun juridikoa eta defentsa-gabeziaren interdikzioa legez ezartzen zaie
botere publiko guztiei EK-ko 9.3 ex. art.an eta HAAJ-APE-ko 37. artikuluan.
“reformatio in peius” delakoa gertatzen da errekurtsogileak ikusten duenean,
inpugnaturiko ebazpenaren ondorioz sortutako edo adierazitako egoerak okerrera edo
txarrera egin duela bere errekurtsoaren beraren eraginez, halako eran non, errekurtsoa
erabakitzen duen ebazpenaren bidez lortutakoa errekurtsogilearen helburuaren kontra
baitoa; haren helburua inpugnaturiko ebazpenaren ondorioz jasanarazitako karga
kentzea edo gutxitzea baitzen (Auzitegi Konstituzionaleko Epaiak 9/1998, urtarrilaren
13koa, FJ 2, 196/1999, urriaren 25ekoa, FJ 3). “reformatio in peius” horren interdikzioa
errekurtsoen erregimenaren prozesu-bermea da eta ondo txertatzen da xedapen-printzipioan eta EK-ko 24.1 artikuluak finkatzen duen defentsa-gabeziaren interdikzioan. Beraz,
defentsa-gabeziaren egoeran erabakigarria den inkongruentzia ageri da.
Oraingo kasu honetan jakinarazpenean ez da akatsik gertatu, era horretako akatsak jakinarazpena izapidetzeko moduari, ondorioei eta gorabeherei baitagozkie.
Jakinarazpena behar bezala egin zen, salaketa jaso zuenak egokia den epearen barruan
izan baitzuen salaketaren berri, eta horri erantzuteko aukera izan baitzuen. Gertatu dena
da arau-haustearen sailkapena aldatu egin dela.
Nolanahi ere, lehenengo salaketa hori, arau-hauste arina denez, hiru hilabeteko
preskripzio-epea du, ekintzak gauzatzen direnetik kontatzen hasita. Preskripzio hori
salaketaren jakinarazpena zela-eta eten egin zen (2005eko maiatzaren 17a). Preskripzioa
berriro abiatu ohi da baldin eta salatutakoari egozgarri ez zaion arrazoiren batengatik
prozedura hilabetetik gora gelditzen bada, eta kasu honetan ebazpenaren jakinarazpena
egin denetik ez zaio arau-urratzaileari ezer adierazi salaketa honi buruz; espediente-zenbaki desberdina duen beste salaketa bat jarri besterik ez dute egin.
Ebazpena
Aztertutako araudia kontuan harturik, uste dugu hasierako salaketa izapidetzen ari
zen bitartean akats bat gertatu dela eta horrek egintza deuseza bihurtzen duela administrazio-jarduera; eta beraz, gure iritziz, eta interesatuaren segurtasun juridikoaren berme
gisa, erreferentziazko espedienteak baliogabetu behar dira.
Horixe da, beraz, Sail horri GOMENDATZEN dioguna, hori dena Sindiko –
Herritarren Defendatzailearen Arautegian aurreikusitakoaren arabera, eta bertan adierazitako hedadurarekin.
• Isuna Espaloian Bizikletarekin ibiltzegatik (Erre. zenb.: 625/05)
Erreklamazioa
Sindikoaren Bulego honetara herritar bat etorri da esanez Vitoria-Gasteizen
Udaltzaingoak salaketa jarri diola, urtarrileko 17ko 13/92 ED-ko 121.5 artikuluarekin bat
etorriz, oinezkoentzako eremu batean bizikletarekin ibiltzeagatik. Identifikazio zenb.:
xxxxxxxxxx).
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Salaketa-agiria egitate horri bakarrik dagokio.
Azterketa
ZIRKULAZIO-ARAUTEGI OROKORRAK, hain zuzen, honako hau adierazten du:
121.5. artikulua:
“Era guztietako ibilgailuak inolaz ere ezin dira zirkulatu espaloitik eta
oinezkoentzako bestelako guneetatik.”
Hala ere, egia ere bada HIRIKO BIDE PUBLIKOETAN ERABILERAK , TRAFIKOA,
ZIRKULAZIOA ETA SEGURTASUNA ARAUTZEN DITUZTEN UDAL ORDENANTZAk honakoa
adierazten duela:
11.4 Artikulua.
“Bizikletek, patinek, gurpil-oholek eta trizikloek horretarako egokitutako bideetan ibili beharko dute, eta halakorik egon ezean, oinezkoentzako guneetan ere ibili ahal
izango dira (espaloiak, nasa eta pasealekuak barne) baldin eta horietan dabiltzan
oinezkoen kopuruak horretarako aukera ematen badie, beti ere haiei lehentasuna
emanez eta arriskua sortu gabe, eta mantso samar ibiliz.
Ikusten dugunez, bi arau hauek (339/1990 LED eta Udal Ordenantza) elkarren
kontra doaz, baina Ordenantza honetako aginduak Vitoria-Gasteizko udalerriko hiri-bide
guztietan dira aplikagarriak (Aipaturiko Ordenantzako 3. artikulua) eta
Udaltzaingoarentzat Udal ordenantzak LEHENTASUNeko aplikazioa du 339/90 LED eta
bere arauzko xedapenei dagokienez (Ordenantzako 4. artikulua).
Gure ustez Administrazioak erabakitako egintza horren bidez segurtasun-gabezia
juridikoaren egoera sortu diote salaketa jaso duen pertsonari, salatutako jokabidea Udal
Ordenantzaren babesa baitu, egintzaren deuseztasuna sortuz.
Adierazitako guztiagatik,
Ebazpena
Lehenik, aztertzen ari garen kasuan dagokion Sailari GOMENDATZEN diogu jarritako
salaketa baliogabetu egin dadila, Erabateko Deuseztasuna duen egintza baita.
Eta bigarrenik, gerora begira, salaketa sorrarazi duten antzeko egoerak gertatzen
direnean, Udaltzaingoko Kideek kontuan har ditzatela Udal Ordenantzaren artikuluak,
bizikletek bide publikoa –baita oinezkoentzako eremuak ere- erabiltzeari dagokionez.
Horixe da, beraz, Udaltzaingo Zerbitzu horri GOMENDATZEN dioguna, hori dena
Sindiko – Herritarren Defendatzailearen Arautegian aurreikusitakoaren arabera, eta
bertan adierazitako hedadurarekin.
a) Orientabidea
• Isuna pasabidean aparkatzeagatik (Erreg. zenb.:529/05)
Erreklamazioa
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Vitoria-Gasteizko herritar bat Bulego honetara etorri eta orientabidea eskatu
digu deskargu-agiri baten aurkeztu beharreko alegazio batzuei buruz; izan ere,
Aranzabela Plazan baimendutako pasabidea oztopatzen zuen lekuan aparkatzeagatik
jarritako isuna dela-eta aurkeztu nahi ditu alegazio horiek.
Azterketa
Sindikoaren Bulegoan berarekin izandako elkarrizketan, herritarrak adierazi
digu, beste zenbait gauzaren artean, pasabideko seinalea 2001. urteaz geroztik iraungita
dagoela, eta hori garbi asko ikus daitekeela garajean dagoen seinalean, salaketa jarri
ziotenean bere ibilgailuarekin ustez traba egiten ari zen lekuan hain zuzen.
Herritarrak pasabide hori baimendu zen egunean indarrean zegoen pasabideei
buruzko Ordenantza aplikatu nahi du, baina orain aplikatu beharreko artikuluak, ordea,
22/05/203 Ibilgailuak Igarotzeko Baimena ematea arautzen duen Ordenantzan indarrean
daudenak dira, eta horien arabera etxabe edo garaje baten jabea ez dago behartua urtero
pasabidearen plakaren ikur bereizgarria aldatzera, 5 urtean behin berritu beharreko
baimena ordaintzeko betebeharra besterik ez baitu.
Ebazpena
Beraz, era horretan ORIENTABIDEA eman diogu erabiltzaileari.
• Ezkutuko Prostituzio-etxeak Frantzia kalean eta Gasteiz Hiribidean (Erreg.
zenb.:504/05, 481/04)
Erreklamazioa
Sindikoaren bulego honetara herritar batzuk etorri dira eta salatu dute Frantzia
kalean eta Gasteiz Hiribidean beraien etxeen ondoko pisuetan dagoen prostituzio-jarduerak eragozpen ugari sortzen dizkiela.
Azterketa
Aurreko Memorian adierazi genuenez, Vitoria-Gasteizko Udalak Udaltzaingoaren
zerbitzuaren bidez txosten bat bidali digu eta bertan jakinarazi digute bi etxeetan prostituzio-jarduera egiaztatu dela, baina ez zegoela inolako delitu-jarduerarik.
Horrez gain, etxeetan era horretako jarduerak mugatu eta kontrolatzeko
ordenantza arautzaile bat martxan jartzeko aukera aztertzen ari gara Bulego honetan.
Bien bitartean adierazi behar dizugu, Memoria honetan bertan, horri buruzko
beste jarduera bat ere bideratu daitekeela, Udaltzaingoko kideek jasotako Informazioa
erabiliz, baldin eta etxe horietako batean eragozpenak sortzen dituen jarduera bat
dagoela egiaztatzen bada.
Alde horretatik, adierazi diegu Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren
21eko 49/1960 Legeko artikuluak hartu behar direla kontuan, horien helburua baita,
hain zuzen, Kode Zibileko 396. artikuluan ezarritako jabetza bereziaren —jabetza horizontala izenekoaren— forma arautzea.
Eta, Lege horretan adierazitakoaren ondorioetarako, lokal gisa hartzen dira, halaber, eraikin baten zatiak, baldin eta era bereizian aprobetxatzeko modukoak badira,
haren osagai komun baterako edo bide publikorako irteera dutelako.
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Aipaturiko 7. artikuluko 2 apartatuak honela dio:
“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.
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 desobedientzia-delitua 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.
Lege horrek dioena kontuan harturik, gomendatuko genizueke zuen Etxejabeen
Elkartearen estatutuetan ondo begiratzea ea zein diren nekagarritzat hartzen diren jarduerak, eta horietatik zein den oraingo kasuari dagokiona. Hori kontuan izanda,
Elkarteko Lehendakariak jarduera debekatu horiek egiten dituenari berehala gelditzeko
eskatu ahal izango dio, hori egin ezean beharrezko ekintza judizialak abiaraz ditzakeela
ohartaraziz. Eta Lege horretan deskribaturiko prozedurari jarraituz, jarduera debekatua
behin betiko gelditzeko ere agindu dezake.
Prostituzio-jardueraren legezkotasuna alde batera utzita, argi dago etxebizitzak
dituen higiezin batean prostituzio-etxea jartzeak bizikidetza-arazoak sortu ohi dituela,
publikoarentzako jarduera hori gaueko ordutegian egiten baita.
Bestalde, kasu gehienetan, prostituziorako erabiltzen diren etxeak alokairu-kontratuen bidez hartzen dira errentan, eta kontratu horietan faltsuki adierazten da bere
erabilera bakarra etxebizitza izango dela. Errentatzaileak Faltsutasun hori alega dezake
eta hori nahikoa arrazoia izan daiteke kontratua desegiteko.
Une honetan Vitoria-Gasteizko Udalerrian ez dago inolako arauketa berezirik
etxebizitzetan prostituzio-etxeak jartzea kontrolatzen duenik, eta hori gure ustez legehutsunea da; izan ere, pertsona helduen arteko prostituzioa berez delitu-jarduera ez bada
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ere, egia da sarri askotan delitu-jarduerekin lotuta egoten dela. Alde horretatik, Nazio
Batuek (NBE) eta horren aurreko organoak, Nazioen Elkarteak, giza eskubideen ikuspegitik begiratzen diote gizakien salerosketa eta prostituzioaren arazoari, eta eskubide horien
urraketa gisa hartzen dituzte bi gertakari horiek. Badira gai horren inguruan antolatutako
baliabide berezi batzuk (Gizakien Salerosketa eta Besteren Prostituzioaren Esplotazioa
Erreprimitzeko Hitzarmena, 1949, Gizakien Salerosketa, bereziki Emakume eta Haurrena
Prebenitu, Erreprimitu eta Zigortzeko Protokoloa, azken hori Antolatutako Delinkuentzia
Trasnazionalaren aurkako Nazio Batuen Hitzarmenaren osagarria da, 2000); eta gainera
badira beste baliabide batzuk gaiari zeharka heltzen diotenak, bestea beste honako
hauek; Idazkaritza Nagusiaren, Batzarraren, Ikerketa Taldeen, Ekonomia eta Gizarte
Kontseiluaren eta Errefuxiatuentzako Nazio Batzuen Goi Komisarioaren txostenak eta
ebazpenak, horiek denak emakumeen aurkako diskriminazio eta indarkeria-modu guztiak kentzeari buruzkoak.
Laburbilduz, (1) une honetan prostituzio-etxeen jarduera gelditzeko modurik azkarrena
eta eraginkorrena litzateke Etxejabeen Elkarteak horren ardura hartzea eta Maizterren
aurka jardutea Jabetza Horizontaleko Legean aurreikusitako ekintzen bitartez. Ekintza
horiei laguntzeko Udaltzaingoak egiten dituen ikerketen emaitzen ziurtagiria aurkez
dezake, horien bidez etxebizitza jakin batean prostituzio-etxea kokatua dagoela egiaztatu baitaiteke.
(2) Bestalde, Sindiko honek epe erdira hartu nahi dituen neurrien artean,
Gomendio bat helaraziko dio Vitoria-Gasteizko Udalari, etxebizitzetan prostituzio-etxeak
jartzea nolabait kontrolatu eta mugatu dezan, bai lehenagotik dagoen araudia analogikoki aplikatuz, bai ordenantza berriak aldarrikatuz.
Ebazpena
Beraz, era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
• Udaltzaingoko kideen “gehiegizko ardura” (Erreg. zenb.:53/02, 181/03,172/03,
456/04,473/04, 532/05, 574/05, 576/05, 587/05,589/05, 595/05, 602/05)
Erreklamazioa
Sindikoaren bulego honetan kexa ugari jasotzen ari gara azkenaldi honetan
Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoko Kideen promozio irten berriak herritar batzuei emandako tratuari dagokionez. Kezka hori Udaltzaingoaren Zerbitzuari helarazi diogu.
Horrela, Udal Batzarrerako urteko txostenean gertakari horren berri eman genien
Udal Bazkideei.
Azterketa
Informazio hori Hedabideetan azaldu ondoren, Udaltzaingo Zerbitzuko
Arduradunaren jakinarazpena jaso genuen, argitasun eske.
Honela erantzun genion Udaltzaingo Zerbitzuko Buruari:
Jaun agurgarri hori:
Lehenik eta behin, barkatu baina ezin izan diot lehenago erantzun 2005eko
irailaren 30eko zure idazkian eskatzen zenigun azalpen-eskeari: izan ere, nik hala egin
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nahi banuen ere, azkeneko asteetan lan eta eginkizun asko izan ditut neure gain eta
erabat ezinezkoa egin zait.
Hedabideek Udal Batzarraren aurrean aurkeztutako nire Txosten Orokorraren
berri eman dute baino iruditzen zait nahiko modu laburtuan eta mugatuan egin dutela
eta horrek nolabait desitxuratu egin du gure azalpenaren zentzua . Gure azalpen horretan hiriko herritar batzuek adierazitako iritzi batzuk ezagutarazi nahi genituen –beren
hitzak berak erabiliz– azken hilabete hauetan udaltzaingoko kide batzuek trafiko eta
bide-diziplinarekin zerikusia duten salaketak jarri dizkietelako.
Sindikoaren asmo bakarra zen arazo batez ohartaraztea, alegia herritarrek pertsona jakin batzuen jarrera udaltzaingoko kide guztiena dela pentsatzea, eta era berean
adierazi nahi genuen kasu gutxitan baina agian agente berri batzuk gehiegizko arduraz
edo “exceso de celo”delakoaz jokatu dutela, bere eginbeharra ahalik eta ondoena betetzeko asmoak bultzatuta noski.
Espainiako Errege Akademiaren hiztegiak honela definitzen du celo hitza, bere
aurreneko adieran: Cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo.
Beraz, esan dezakegu jarrera hori positiboa eta goraipatzekoa dela; izan ere ardura eta
arreta da guk behar duguna zerbitzu bat eskatzen dugunean, eta are gehiago eskatutakoa zerbitzu publikoa denean.
Aurten ikusi dugunez, batzuetan gure udaltzaingoko kide batzuek trafikoarautegia erabiltzean formalki zuzentasunez jokatzen dute, baina zorroztasun handiz. Ez
genuen kasu hori gertakari orokortzat hartu nahi, gure bulegora hogei bat kasu besterik
ez baitira iritsi, jarritako salaketa-kopurua berriz ehun mila inguru direnean. Kasu kopuruari begiraturik esan dezakegu ez dela esanahitsua; baina beste alde batetik
berriz aurreko urteekin konparatuta datu berria da eta adierazi behar genuela
uste genuen.
Denok ondo dakigu gure hirian trafiko-diziplinaren inguruan badirela faktore
batzuk autoa hartu behar dugunean presioa handia eragiten digutenak: ordutegia bete
beharra sortzen diguten laneko presioak, familiako presioak, gure seme-alabak ikastetxera eramatea eta ekartzea, lur gainean aparkatzeko eremu gutxi izatea eta horren ondorioz denon aparkalekua non bilatuko ibiltzea eta horretarako zailtasunak izatea, TAO,
gure ibilgailuak aparkatzeko ohitura txarrak izatea, zamalanetarako ordutegi mugatuak
izatea, automobilen kopurua nabarmen handitu izana... eta hori dena horrela izan arren,
zorionez ondo hornitutako udaltzaingo bat dugu, gero eta eraginkorragoa, denok
trafiko-arauak betetzeko ahalik eta kontrol zorrotzena egiten duena.
Kasu hori nabarmentzean gure asmoa ez zen inolaz ere eta ezin da inoiz ere izan,
Udaltzaingoaren agintea gutxitzea, herritarrek jarduketa horren legitimitateaz duten
iritzia baita hain zuzen aginte horren oinarria; guk, ordea, oso bestelako asmoa izan dugu,
udaltzaingoaren funtzioen garrantziari eta horiek hobetzeko aukerari buruzko gogoeta
egin nahi izan baitugu. Trafiko eta bide arloko zigor-ahalmena zigor-zuzenbidearen barruan dago, eta zigorrak arbitratzen dituen beste edozein zuzenbide-motarekin gertatzen
den bezala, hori kautelaz erabili behar da, kasu bakoitzeko gorabehera guztiak kontuan
hartuz, erruduntasuna eta araua urratzeko asmoa graduatuz, errugabetasun-ustea aintzat
hartuz eta hura azken baliabide gisa hartuz.
Gai hau bere garaian Udaltzaingo Zerbitzuko Buruarekin aztertu genuen eta
berak udaltzain guztien profesionaltasuna defendatu zuen, bai beteranoena eta baita
sartu berriak ziren udaltzain berriena ere. Hala eta guztiz ere, herritarrek kexa horiek
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helarazi dizkigute eta guk ezin ditugu aipatu gabe utzi, udal jarduera nola ikusten duten
azaltzeko besterik ez bada ere.
Ez genuke nahi inola ere garrantzi gutxiko gai honek iluntzea gure Udaltzaingoari
buruz dugun irizpide ona, Sindiko honen gomendioei egiten dien harrera ona, beren profesionaltasuna eta herritarrak zerbitzatzeko borondatea, beren lanaren garrantzia eta sarritan lan hori egiterakoan aurre egin behar izaten dien zailtasun ugariak.
Ebazpena
Gutun hau Bulego honetan beren kexa azaldu zuten erabiltzaileetako bakoitzari
bidali zaio, guk gai horri buruz egindakoaren ORIENTABIDEA izan dezaten.
• Zaratak eta Eragozpenak Wall Street tabernan (Erreg. zenb.:513/05)
Erreklamazioa
Wall Street taberna dagoen aldean bizi diren herritar batzuek horri buruzko kexa
batzuk aurkeztu dizkigute. Inguru hori gehiago zaintzeko eskatu dute.
Azterketa
Udaltzaingoarekin bilera batzuk egin ondoren eta Pub Wall Street tabernako
ordutegiak betetzen diren jakiteko egindako ikuskaritza eta zaintza-lanei buruzko jaso
ondoren, honakoa jakinarazi behar diegu herritarrei:
Aspaldi samarretik Udaltzaingoa jakinaren gainean dago herritar batzuek Pub
Wall Street izeneko tabernari buruzko kexak aurkeztu dituztela legez ezarritako ixteordutegia betetzen ez duelako; hori dela-eta, beren etxebizitzetan kanpoko zarata entzun
behar izaten dute.
Horrez guztiaz gainera, batzuetan motozikletek espaloian bertan aparkatzen dute,
arkupetan, eta berriz martxan jartzean zarata handia egiten dute eta etxe barruraino
sartzen zaie. (Egun batean, 05/02/26an, eguerdian, 20 motozikleta ere baziren bertan).
Udaltzaingoak honako adierazi digu:
•
Kontuan hartuz arauak betetzeko daudela.
•
Kontuan hartuz salatutako egitateak hirugarrengo bati eragozpenak
sortzen dizkiola eta horrek Udaltzaingo honetara jo duela, legea betearazi
dezan.
•
Kontuan hartuz Sindiko - Herritarren Defendatzailea zarata eta ordutegiei
dagokienez duen irizpidea, arau orokor gisa salaketa gomendatzen baitu
eta ez ohartarazpena. Egoki da, beraz, atzematen diren arau-urratzeak
salatzea, bai Pub horretan egindakoak, eta baita behar ez bezalako
aparkatze horiek ere, gure bulegoetan horien aurkako kexa ere aurkeztu
baita.
Honekin batera Egindako jarduketen kopia bidali zaie, lehenago adierazitako guztia berretsiz:
05-02-19an, 03,20an salaketa jarri zaio ixteko ordutegia ez betetzea
gatik.
05-03-03an, 01:07an, itxita dago.
05-03-06an, 02:09an, zaraten neurketa positiboa egin eta jakinarazi zaio.
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05-03-06an, 3,40an, bizilagun batek deitu du esanez norbaitek txotx
batzuk jarri dituela atezain automatikoaren sakagailuan eta beldur direla;
patruilak txotxak kendu ditu.
05-03-7an, 01:42an, itxita dago.
05-03-8an, 01:32an, itxita dago.
05-03-9an, 03:25an, itxita dago.
05-03-10ean, 03:41an, itxita dago.
05-03-12an, 03:55an, itxita dago.
05-03-13an, 03,15an, itxita dago.
05-03-15ean, 16:35ean, salaketa jarri diote pubeko bezero baten
motozikletari, espaloiaren gainean zegoelako.
05-03-15ean, 20:34ean, herritar batek salatu du pubeko bezero batzuen
motozikletak espaloiaren gainean daudela.
05-03-19an, 03:45ean, itxita dago.
05-03-23an, 19:05ean, herritar batzuek salatu dute pubeko bezero
batzuen motozikletak espaloiaren gainean daudela.
05-03-25ean, 05:28an, itxita dago.
05-03-26an, 05:10ean, itxita dago.
05-03-31n, 00:40an, txosten bat egin da mahaitxoak baimendutako
ordutegitik kanpo kanpoan edukitzeagatik.
05-04-1ean, 03:36ean, itxita dago.
05-04-1ean, 19:31ean, kargu hartu diete espaloian motozikleta aparkatuta duten jabe batzuei.
05-04-2an, 03:05ean, itxita dago.
05-04-3an, 04:06ean, itxita dago.
05-03-3an, 13:45ean, salaketa jarri diote pubeko bezero baten motozikletari, espaloian zegoelako.
05-04-2an, 17:05ean salaketa jarri zaie bi motozikletei, espaloiaren
gainean aparkatzeagatik.
05-04-3an, 19:34an salaketa jarri zaio motozikleta bati, espaloiaren
gainean aparkatzeagatik.
05-04-05ean, 21:03an, bi motozikleta espaloiaren gainean zeudela-eta,
parte hartu izan behar dute.
05-04-7an, 01:32ean, itxita dago.
05-04-07an, 23:28an, bi motozikleta espaloiaren gainean zeudela-eta,
parte hartu behar izan dute..
05-04-8an, 01:36ean, itxita dago.
05-04-9an, 03:40an, itxita dago.
05-04-10ean, 14:40an salaketa jarri zaio motozikleta bati, espaloiaren
gainean aparkatzeagatik.
05-04-12an, 01:58ean, itxita dago.
05-04-14an, 01:52an, itxita dago.
05-04-15ean, 14:42an, motozikleta bat espaloiaren gainean zegoela-eta,
parte hartu behar izan dute.
05-04-23an, 16:32an, motozikleta bat espaloiaren gainean zegoela-eta,
parte hartu behar izan dute.
05-04-23an, 23:32an, ez dago ibilgailurik espaloian.
05-04-14an, 04:41an, itxita dago.
05-04-27an, 01:58an, itxita dago.
05-05-2an, 03:58an, itxita dago.
05-05-02an, 20:20an, hamar motozikleta espaloian zeudela-eta, parte
hartu behar izan dute.
05-05-04an, 01:59an, ez dago ibilgailurik espaloian.
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Adierazitako guztia kontuan harturik, esan dezakezu kasu honetan Udaltzaingo
Zerbitzuaren bidez egindako jarduketa administratiboa indarreko legeen araberakoa
dela, eta horregatik hain zuzen proposatzen diegu herritarrei Wall Street tabernan ixteko
ordutegia erregulatzen duten arauak betetzen ez dituztenean eta bertan egindako
zaratek eragozpenak sortzen dizkietenean, gertakari horiek Udaltzaingoari salatzeko, eta
guk Sindikoaren Bulego honetan aldian-aldian beharrezko jarraipena egiten dugu arau
horiek bete daitezen.
Ebazpena
Horrela, gaiari buruzko ORIENTABIDEA eman diegu.
• Zirkulatzean Telefono mugikorra erabiltzegatik jarritako isuna (Erreg. zenb.:614/05)
Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digu salaketa jarri diotela, Vitoria-Gasteizko kale batean
barrena bere ibilgailuarekin zihoala, telefono mugikorra erabiltzeagatik.
Azterketa
Herritar horrekin elkarrizketa izan ondoren, adierazi diogu salaketa hori
Zuzenbidearen
araberakoa
dela
eta
ezin
dugula
ezer
egin.
Ebazpena
Beraz, era horretan HITZEZ ORIENTABIDEA eman diogu.
• Zaborrak jaisteko ordutegia ez betetzea (Erreg. zenb.: 226/03)
Erreklamazioa
Herritar bat bulegora etorri eta bere espedientea abiarazi zuen kexa gogorarazi
digu: Zaramaga auzoko bizilagunek ez dute zaborra jasotzeko ordutegia betetzen eta
desgaraian jaisten dute. Udaltzainek inguru horretan zaintza handiago egiteko eskatu du.
Azterketa
Oso ondo dakigu nolako eragin estetiko txarra duten eta nolako kiratsa botatzen
duten gure hirian dauden zabor-bilketarako gune desberdinetan garaiz kanpo botatzen
diren ehunka poltsek.
Herritar honi esan behar diogu aurten Udalak 2.000 etxejabe-elkarteri bidali
dizkiola ohartarazpenak, eta norbait desgaraian zaborra botatzen harrapatzen badute
isuna jartzen diotela. Gutun asko eta asko bidali ditu Udalak –iaz baino lau aldiz gehiago–
zaintza-lanak ere askoz gehiago egiten dituelako.
Joan den abuztuaren 17an garbitasunari buruzko ordenantza berria jarri zen
indarrean, eta horretan aurreikusitakoaren arabera 3.000 eurora bitarteko isunak ezarriko
zaizkio gizalegearen kontrako jarduerak egiten dituenari; dagoeneko 15 herritarri ireki
diote espedientea. Ez da kopuru garrantzitsua baina kontuan hartu behar da udaltzaingoko kideentzat ez dela erraza arau-hausleak “in fraganti” harrapatzea.
Gainera adierazi diogu, sentsibilizazio-kanpaina horri esker, Hondakinen
Kudeaketa unitateko teknikariek beren lana areagotu dutela, eta zenbait elkartetako ata185
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rietan, ohiko ohartarazpen-orriaz gainera argazki bat ere jarri dutela, desgaraian utzitako
poltsen argazkia erakusten dutenak.
Horri dagokionez, azpimarratu behar dugu Vitoria-Gasteizko Udalak sentsibilizazio-kanpaina horien bidez zaintza-lana sendotu egin nahi duela zaborra botatzen den
lekuetan, eta laster hiriko hainbat auzotan (zurean ere bai seguru aski) egingo da zaintzalan hori.
Ebazpena
Beraz, era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
• Udaltzaingoaren jarduketa-protokoloa, ziklomotorraren ke-hodia dela-eta (Erreg.
zenb.: 609/05)
Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digu salaketa jarri diotela bere ziklomotorrean “ihes-hodi
librea” izateagatik, eta Udaltzaingoak horri buruz duen jarduketa-protokoloari buruzko
informazioa eskatu du.
Azterketa
Udaltzaingoaren arduradunekin bilera egin ondoren, beren jarduketa-protokoloa
bidali digute eta guk horren berri eman diogu herritar horri.
Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoak Ziklomotorrek sortutako Zaratei buruzko Jarduketa
Protokolo baten arabera lan egiten du (honi erantsitako dokumentua) eta kasu honetan
interesgarria denez horren berri eman diogu.
“28. Art.
1.- Udaltzaingoak, aurreko artikuluetan ezarritakoaren arabera, zirkulatzen ari den ibilgailu baten jabearen edo erabiltzailearen aurkako salaketa jarri ahal
izango du, baldin eta bere ustez, onartutako gehienezko zarata-maila gainditzen badu.”
44. art. .../...
2.- Aurreko atalean adierazitakoaren ondorioetarako, eta motordun ibilgailu-mota desberdinek sortzen dituzten zaratak kontuan izanik, Udaltzaingoak isilgailurik gabe zirkulatzen ari diren, edo oso zarata handia egiteko moduko aldaketak edo
akatsak dituzten ibilgailuak bertan geldiarazi eta udal gordailura eramango ditu.”
“III.- JARDUNBIDEA ZARATA-GAIETAN:
Udaltzain batek bide publikoan horrelako ziklomotor bat topatuz gero,
bi aukera izango ditu, egindako arau-haustea haren ustez zenbaterainokoa den kontuan
hartuta.
:
B aukera: Eragozpen edo zarata oso asaldagarriak:
Udaltzainek ikusten badute zaratak oso asaldagarriak direla, aipaturiko Zarata
eta Dardaren Ordenantza horren 44. artikuluak agindutakoa aplikatuko dute.
1.- (…)
2.- (…)
3.- Ziklomotorra bertan geldiarazi eta garabiarekin udal gordailuraino
eramatea”
… …
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Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
• Baloiek fatxada batean egindako zarata (Erreg. zenb. 633/06)
Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digu batzuk baloiarekin jokatzen aritzen direla bera bizi
den etxeko paretaren kontra eta zarata handia jasan behar izaten duela.
Azterketa
Udaltzaingo Zerbitzuko Buruarekin izandako elkarrizketan, adierazi digu ez
dagoela udal araudirik era horretako jarduerak administratiboki zigortzeko, baina hala
ere, baloiarekin zarata ateratzen duten horiengana joango direla zaratarik ez egiteko
eskatzeko, bai patruilen bidez edo baita bizilagunek abisua ematen dutenean.
Nolanahi ere, uste dugu Elkartearen paretan plaka bat jartzea oso egokia izan
daitekeela jolas egin bitartean zarata ateratzen duten horiei halakorik ez egiteko
eskatzeko. Oso ohikoa da era horretako plakak jartzea hiriko arkupeetan edo hiriko beste
era bateko jabetza pribatuetan. Kartel horiek honelako mezuak izaten dituzte:
“Bertakoak ez direnek debekatuta dute arkupeetan egotea”, “Debekatua dago pilotan
jokatzea”...
Nolanahi ere, erabiltzaileari ohartarazi behar diogu era horretako kartelak
jartzeko baimena behar dela, bai Jabeen Elkartearena, elementu hori komuna delako, eta
baita Bide Publikoko Udal Zerbitzuarena ere.
Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.
c) Jarduketa
• Ziklomotor batek izandako kalteengatik salaketa jarri duenean Udaltzain batek eman
dion tratu desegokia (Erreg. Zenb.:640/06)
Erreklamazioa
Herritar batek bere ziklomotorrak izandako kalteengatik salaketa aurkeztean
udaltzaingoko kide batek emandako tratua salatu nahi du.
Azterketa
Udaltzaingo Zerbitzuko Buruarekin bilera egin eta kasu horren berri eman diogu.
Arduradun horrek bere jakin-mina azaldu du gertatutakoari buruz, eta hitz eman
du bere taldearekin batera era horretako kasuak aztertuko dituela, behar diren neurriak
hartzeko.
Beraz, hemendik aurrera gai hau Udaltzaingo Zerbitzuko goi mailako kargudunen esku geratuko da, beraiek baitira udaltzainen arduradun nagusiak, eta alde hor187
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retatik beraiei dagokien ikertzea era horretako jarduerak, eta holakorik berriro ez gertatzeko neurriak hartzea.
Ebazpena
TARTEKO JARDUKETA
d) Ezestea
• Isuna galtzadaren erdian aparkatzeagatik (Erreg. zenb.:541/05)
Erreklamazioa
Herritar bat etorri zaigu oso haserre esanez isuna jarri diotela ibilgailua
galtzadaren erdian debekatutako leku batean aparkatzeagatik.
Azterketa
Adierazi diogu badakigula nolako arazoak eta zailtasunak dauden une batzuetan
bera bizi den inguruan aparkatzeko, eta higiezineko aparkalekuaren egoera berezia ere
ezagutzen dugula, Federico Baraibar plazako garajearen sarreran eraikuntza-akats batzuk
baititu, baina hala ere, arrazoik horiek bakarrik ez direla nahikoa trafiko-arautegia urratu
izana deuseztatzeko.
Zigorra behar bezala justifikatua dago indarreko arautegian eta ez doa poliziajarduketa egokiaren kontra. Aparkatzeko arazoa ere ez da nahikoa ibilgailua galtzadaren
erdian aparkatu izana justifikatzeko.
Uste dugu Udaltzaingo Zerbitzuak zuzenbidearen arabera jokatu duela, eta arrazoizkotasun- eta proportzionaltasun-irizpideak kontuan harturik erabili dituela bere
salaketa-ahalmenak.
Ebazpena
Beraz, aurkeztutako kexa EZETSI egin dugu.
• Isuna gaizki aparkatzeagatik (Erreg. zenb.:559/05)
Erreklamazioa
Heritar bat etorri zaigu oso haserre esanez isuna jarri diotela ibilgailua seinale
horizontal baten bidez debekatutako leku batean aparkatzeagatik.
Azterketa
Herritar horrekin hitz eginda, adierazi diogu badakigula noski bere auzoan (El
Pilar) hiriko beste hainbat lekutan bezala aparkalekuak falta direla, eta ulertzen dugula
bera haserre egotea une jakin batzuetan aparkatzeko lekurik aurkitzen ez duelako, baino
hori ez dela nahikoa araudi erregulatzailea bete ez izana justifikatzeko eta behar bezala
izapidetutako salaketa baliogabetzeko.
Sentitzen dugu horrela izatea, baina esan behar dugu Zigorra behar bezala justifikatua dagoela indarreko arautegian eta ez doala inolako aginduren kontra.
188

2004-2005eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

Hitz batean, Udaltzaingo Zerbitzuak zuzenbidearen arabera eta zuzentasunez
jokatu du.
Ebazpena
Beraz, aurkeztutako kexa EZETSI egin dugu.
• Isuna, semaforoa gorrian pasatzeagatik (Erreg. zenb.:585/05)
Erreklamazioa
Herritar bat etorri eta oso haserre adierazi digu isuna jarri diotela bide-elkargune
batean semaforo-seinaleari kasu ez egitegatik.
Azterketa
Adierazi diogu badakigula ez dela batere gauza atsegina salaketa eta isuna
jasotzea, baina salaketa horren oinarria salaketa jarri zuen udaltzainaren hitza denez,
Legearen arabera, eta Bulego honetan izandako elkarrizketan jakinarazi zitzaionez, bere
eginkizuna betetzen ari den udaltzain baten adierazpenak berez froga baten balioa
duela, horren aurka doan bestelako elementurik egon ezean behintzat, Legearen poliziaagente moduan ari baita.
Legearen arabera, polizia-agenteak egindako salaketarekin ados ez egonez gero,
salatuak aurkeztu behar ditu probak, udaltzainak bere jarrera zuzen dezan.
Bestalde, egia ere bada, Sindikoaren Bulego honetan kexa-kopuru esangaratsua
jasotzen ari garela azkenaldi honetan Udaltzaingoaren promozio berriko agenteek indarreko arautegia aplikatzerakoan zorrotzegi jokatzen dutelako, eta hori gertatuko da agian
beren salaketa-ahalmenez baliatzeko ardura gehiegi hartzen dutelako, baina hala ere ezin
dugu inolaz ere gutxietsi gure hirian ibilgailuen trafikoa bermatzen duen legea zorrotz
betetzeko eginbeharra.
Ebazpena
Beraz, EZETSI egin dugu jasotako kexa.
• Pintore kalean dabiltzan ibilgailuen abiadura (Erreg. zenb.: 457 eta 412/04)
Erreklamazioa
Herritar batek bere kexa azaldu du Alde Zaharreko Pintore Kalean automobilek
abiadura handia hartzen dutelako.
Azterketa
Inguru horretan egoera zertan den ikusten izan gara. Aurreko Memoria ixtean
BBPBaren ikerketen emaitzen zain geunden, eta horrexegatik hain zuzen zegoen irekita
espedientea.
Memoria honetan jakinarazi diogu herritarrari Vitoria-Gasteizko Udalak
azaroaren 16an txosten bat bidali digula eta interesgarria iruditzen zaigunez, txostena
bera helarazi diogu.
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“Alde zaharrean egunero, asteburu gauean ere bai, patruila-zerbitzua egiten
duten Auzoko polizia-agenteek salaketa jarri ohi diete Pintore kalean zirkulatzen ari diren
edo bertan aparkatzen duten ibilgailu guztiei, kale hori oinezkoen eremua baita; nolanahi
ere karga eta deskarga egin behar duten ibilgailuek kale horretatik zirkulatzea baimendua dute, astelehenetik larunbatera, goizeko 8:00etatik eguerdiko 13:00ak arte.
Gehiegizko abiadurari dagokionez, inoiz edo behin ikusi dute ziklomotorrak
bertatik abiadura handian igarotzen, eta halakoetan gidariei salaketa jarri diete
oinezkoen eremuan zirkulatu eta oinezkoak arriskuan jartzeagatik. Turismoek eta furgonetek ez dute inguru horretan arazorik sortzen; izan ere, kale horretan dituzten oztopo
fisikoek (Santa Anaren parean jarritako 4 pibot finko eta San Frantzisko Xabier Kantoiaren
ondoan dagoen bolardo pneumatikoa) azkarregi zirkulatzea galarazten diete turismoei,
kale horretan bi kantoien eta San Frantzisko kalearen artean oso tarte txikia dagoelako.
Auzoko Polizia Unitatekoek uste dute lehenago adierazitako pibot horiek leku
horietan jartzea oso neurri eraginkorra dela arazoa gerta ez dadin. Pibot horien artean
ziklomotorrak bakarrik igaro daitezke, eta igarotzen direnei sarritan jartzen diete salaketa.
Kontuan harturik Alde Zaharreko bizilagunek oraindik ere kexak aurkezten
dituztela, kale horretan poliziak zaintza-lan gehiago egingo du, arazo hori sortu ez dadin”
Kasu honetan esan dezakegu administrazio-jarduera indarreko legeriaren araberakoa izan dela. Horregatik guztiagatik, Sindiko – Herritarren Defendatzaile honek jakinarazten dio bukatutzat eman duela gai honetan hasitako lana; nolanahi ere, gerora
beharrezkoa dela ikusiz gero, beste gestio batzuk egin ahal izango ditu.
Ebazpena
Beraz, EZETSI egin dugu jasotako kexa.
• Deserosotasunak Jesusen Zerbitzarien kalean (Erreg. zenb.: 571/05)
Erreklamazioa
Jesusen Zerbitzarien kalean bizi den herritar batek adierazi digu kale hori
oinezkoentzat egokitzen ari direla-eta, hainbat eragozpen edo deserosotasun jasan behar
dituela.
Azterketa
Herritar horrekin hitz egin ondoren, Udaltzaingo Zerbitzuari gai horren inguruko
txostena bidaltzeko eskatu diogu, eta interesgarria iruditu zaigunez herritarrari helarazi
diogu:
“1.- Kale horretan tabernek sortutako zaratak.
05.01.30ean, 02:35ean, herritar batek deitu du esanez kale horretako 16 zenbakian dagoen taberna irekita dagoela:patruila bertara iritsi denerako taberna itxita
zegoen.
05.04.23an, 00:40an, herritar batek deitu du esanez kale horretako 5 zenbakian
dagoen taberna batean zarata dagoela, ateak zabalik dituelako; horretaz ohartarazi eta
ateak itxi ditu.
190

2004-2005eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

05-02-24an, 01:58an salaketa administratiboa jarri zitzaion kale horretako 5 zenbakian dagoen taberna bati, ixteko ordutegia ez betetzeagatik, arau-urratze hori salatu
zuen herritar baten deia jaso ondoren.
05-06-26an, 23:25ean, herritar baten deia jaso ondoren, 16 zenbakian dagoen
establezimendu berari ohartarazpena egin zitzaion ateak zabalik edukitzeagatik; arduradunak ateak itxi zituen.
05-08-15ean, 07:47an, herritar batek deitu zuen esanez kalean zarata handia ateratzen zuen jende talde bat zegoela: Ertzaintzari pasatu zioten dei hori une horretan
udaltzaingoaren patruila guztiak lanean ari baitziren eta ezin baitzioten erantzun deiari.
2.- Buzoi pneumatikoen ondoan zaborra pilatzea.
Gure artxiboetan ez da inolako jarduketarik ageri bilketa pneumatikoko buzoietatik kanpo zaborra metatzeagatik, hala ere denok dakigun gauza da Alde Zaharreko
bizilagun askok ez dutela zerbitzu hori erabiltzen eta zabor-poltsak buzoietatik kanpo
uzten dituztela, batzuetan zerbitzu horrek gaizki funtzionatzen duelako.
3.- Bizikleta-erabiltzaileen jokabide desegokia dela-eta egindako jarduketak.
.
Horri dagokionez, jakinarazi beharra daukat Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoak
konpromisoa hartu duela, nola ez, mugikortasun iraunkorra bultzatzeko. Helburu horrekin, 2004. urtean, udaltzain bizikletadunen taldea sortu zuen eta beren lana udako hilabeteetan (ekaina, uztaila eta iraila) egiten dute.
Mugikortasun iraunkorraren alde lan egiteko, udaltzain bizikletadun horiek
zaintza-lana egiten aritu dira Vitoria-Gasteizko hiriguneko parke, lorategi, bidezidor,
oinezkoen eremu eta bidegorrietan; eta bere helburua izan da kontzientziatzea,
hezkuntza eta elkarrenganako begirunea lantzea, ibilgailuen, oinezkoen eta bereziki txirrindularien artean, hiru talde horien arteko harremana eta bizikidetza hobetzeko asmoz.
.Lankidetza hori gauzatu ahal izateko, aldez aurretik beharrezko informazio eta
prebentzio lana egin da, eta behar izan denean indarreko arautegiaren kontra zihoazen
jarrerak eta jokabideak salatu eta zigortu dira, jarrera eta jokabide horiek hiru talde
horien arteko egunero lortu behar den bizikidetza egokiaren kontra baitoaz.
Udaltzain bizikletadunek ez diete salaketarik jarri txirrindulariei Jesusen
Zerbitzarien kalean , baina bai ordea inguruko oinezkoentzako kaleetan zebiltzanei
(Diputazio kalea eta Posta kalea) eta une honetan ez dakigu gainerako udaltzainek zenbat salaketa jarri dituzten.

4.- Inguru horretan egin diren bestelako jarduketak.
Jesusen Zerbitzarien kalean egiten ari diren jarduketa orokorrak VitoriaGasteizko gainerako kaleetan egiten direnen antzekoak dira. Ez dago nabarmentzeko
moduko inolako jarduketa berezirik”
Kasu honetan esan dezakegu administrazio-jarduera indarreko legeriaren araberakoa izan dela, eta Sindiko – Herritarren Defendatzailearen Arautegiko 29. artikuluan
ezarritakoaren araberan jakinarazten dizugu EZIN DUGULA AINTZAT HARTU eskatutakoa.
Ebazpena
Beraz, herritarren kexa hori EZETSI egin da.
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• Zikintasuna Zabalgana auzo berrian obrak direla-eta (Erreg. zenb.: 629/05)
Erreklamazioa
Herritar batek bere kexa azaldu du Zabalgana aldean, zehazki 2 Sektorean, egiten ari diren obrek zikintasuna sortzen dutelako, eta ahalik eta lasterren arazoa konpontzeko eskatu du.
Azterketa
Herritar horri adierazi diogu, Ensanche XXIeko arduradunekin izandako bileran,
haiek esan digutela indarrean dagoen Hirigintza Arautegiaren interpretazio malgua egin
nahi dutela, eta alde horretatik Etxebizitzen Lehen Erabilerarako Baimenak eman behar
zaizkiela jabe berriei hutsik dauden higiezinen erabilera lehenbailehen bultzatzeko, nahiz
eta oraindik hirigintza-lanak egiteko dauden; eta bizilagunek oso ondo dakite hori beren
etxebizitzez jabetzen diren unean. Egoera ez da noski egokiena baina aldi baterako
besterik ez da; etxebizitzen okupazioa errazteko egiten dute hori, ez udalaren interesarengatik, eta nolanahi ere eraikitako higiezinetarako zuzeneko sarrera bermatzen da.
Hala ere, Ensanche 21 delakoak, auzo berrietan lehendabiziko etxebizitzak entregatu ondoren hirigintza- eta eraikuntza-lanek egiten jarraitzean sortzen den egoeraz
jabeturik, Udaltzaingo Zerbitzuari eskatu dio inguru horretan trafikoaren kontrola eta
zaintza egiteko ahalegin berezia egin dezala. (2005eko azaroaren 23ko idazkia).
Ebazpena
EZETSI egin dugu kexa hori, Administrazioak bere ahalmenen barruan behar
bezala jokatzen ari dela ikusi baita.
• Isuna bigarren ilaran aparkatzeagatik (Erreg. zenb.:642/06)
Erreklamazioa
Herritar batek bere kexa helarazi digu, esanez neguko egun batean adin handiko
bere ama autotik jaisteko bigarren ilaran aparkatzeagatik salaketa jarri ziotela.
Azterketa
Herritar horri adierazi diogu horrelako kasu berezietan Udaltzaingoko kide bati
deitu behar zaiola, ibilgailuarekin salbuespena egin dezan, baina jarritako salaketa zuzenbidearen araberakoa dela, ez baita inon jaso Zerbitzu horri lehenago deitu zionik.

Ebazpena
Beraz, aurkeztutako kexa EZETSI egin dugu.

d) Erabiltzaileak itxia
• Udaltzainak emandako tratua (Erreg. zenb.:587/05)
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Erreklamazioa
Gure Bulegora herritar bat etorri da esanez, aurreko batean prostituta baten
bortxaketa eta bahiketa salatzera joan zenean behar ez bezalako tratua jaso zuela.
Azterketa
Sindikoarekin egoteko hitzordua eman ondoren, herritar hori ez da elkarrizketara azaldu.
Ebazpena
Horregatik, uste dugu ERABILTZAILEAK ITXITZAT eman duela kasua.
b) Idazki lagundua
• Isuna oinezkoen pasabidea ez errespetatzeagatik (Erreg. zenb.:574/05)
Erreklamazioa
Gure Bulegora herritar bat etorri da esanez ez dagoela ados Udalak eman dion
erantzunarekin, oinezkoen pasabidea errespetatu ez zuela zioen salaketa bati buruz berak
aurkeztutako berraztertze-errekurtsoari dagokionez.
Azterketa
Zer gertatu zen kontatu ondoren erreklamazio-idazki bat egiten lagundu diogu:
1.- Errekurritutako ebazpen-proposamenean 92,00 ko ISUNA jarri diote, behar bezala
seinalizaturiko zebrabide batean oinezkoak pasatzeko lehentasuna ustez ez errespetatzeagatik.
2.- Salatutako gertakariak 2005eko maiatzaren 21ean gertatu ziren, gaueko 22:25ean; ni
San Frantzisko kalean barrena nindoan, eta ikusi nuen uniformatutako udaltzain talde
bat bazetorrela espaloitik, baina zebra-bidetik igaro ahal izateko bezain urruti zeuden,
une horretan libre baitzegoen.
3.- Itxura denez, nire ondoren zebra-bidea zeharkatu zuen udaltzain batek interpretatu
zuen gelditu egin behar nuela eta bertara hurbiltzen ari ziren udaltzainak zebrabidetik igaro arte itxaron behar nuela. Hau dena horrela gertatu zela uste dut, une horretan bertan ez baitzidaten salaketa jakinarazi.
4.- Uste dut salaketa hori azaltzeko arrazoi bakar bat dago; udaltzainak zorrotzegi jokatu
zuen, nik egin nuen maniobrak ez baitzuen inoiz ere urratu oinezkoen zebrabidetik
igarotzeko duten lehentasuna; izan ere, udaltzainak ez zeuden zebrabidean bertan,
handik distantzia gutxira baizik, eta zebra-bidera hurbiltzen ari ziren. Nire jokabide
horrekin inoiz ez nuen ez araua urratzeko borondaterik, ez erruduntasunik ere, eta
maniobra egiterakoan ez nuen inolako arriskurik edo kalterik sortu, ez zirkulatzen ari
ziren ibilgailuentzat, ez oinezkoentzat.
5.- Zigor ahalmenaren erabilerak ekintza publikoaren azken baliabidea izan behar du
beti, eta hura ezin da gauzatu asmoa, erruduntasuna eta segurtasun juridikoa kontuan hartu gabe. Errekurritu dudan kasu honetan salaketa jarri didan udaltzainak ez du
inolako xehetasunik eman benetan egiaztatu edo justifika dezakeenik oinezkoen
lehentasuna urratu nuenik, ez baitu adierazten zein lekutan zeuden
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udaltzainak/oinezkoak, ezta zer maniobra egin zuen ibilgailuak; eta hori dena kontuan hartuta ondorioa ateratzen dugu salaketa hori udaltzainaren benetan “iritzi subjektibo” batean oinarritzen dela, eta ez inolako elementu objektibotan.
6.- Are gehiago, uste dugu ezarritako 92,00 ko isuna erabat neurriz kanpokoa dela,
salaketa jarri duen udaltzainaren interpretazio-elementuetan oinarritzen baita, eta
gainera ez baitu arau-urratzearen inolako elementu objektiborik egiaztatzen.
Horregatik guztiagatik,
ESKATZEN DUT idazki hau aurkeztutakotzat eta lehenagoko adierazpenak egindakotzat
har daitezela, eta horren arabera, ondoriorik gabe utz ditzatela errekurritutako ebazpenproposamena eta ezarritako zigorra.
Ebazpena
Horrela, dagokion IDAZKI LAGUNDUA egin dugu.
• Isuna oinezko bati galtzada guratzeagatik (Erreg. Zenb.:576/05)
Erreklamazioa
Udaltzain batek salaketa jarri dio herritar bati errepidea behar ez den lekutik
igarotzeagatik.
Azterketa
Zer gertatu zen kontatu ondoren erreklamazio-idazki bat egiten lagundu diogu:
1.- Leporatzen didaten ekintza ez dator bat benetan gertatuarekin. 2005eko maiatzaren
13an, Gasteiz Hiribidearen paraleloan doan zerbitzu-kalea gurutzatu nuen, Caja Vitalen bulego baten parean, 70 zenbakian, eta puntu horretatik hurbileneko zebrabideraino alde batetik 60 metro daude eta bestetik 100 metro daude. Une horretan
udaltzain bat igarotzen ari zen motorrean, eta behin igaro ondoren kargua hartu
zidan. Galtzada gurutzatu aurretik ez zidan inolako abisurik eman, eta ez nuen bere
inolako agindurik hautsi.
2.- Egitate horien ondorioz, ustezko desobendientzia leporatu didate, nahiz eta benetan
halakorik ez den gertatu. Galtzada zerbitzu-bidetik gurutzatu nuenean gurutzatzeko
aukera nuen, galtzada perpendikularki gurutzatu nuen, gelditu gabe eta ibilgailuen
pasabidea oztopatu gabe, eta hori ondoko artikuluan ezarritakoak babesten du:
124. Artikulua. Oinezkoentzako pasabideak eta galtzada-gurutzaguneak.
…/…
2. Galtzada oinezkoen pasabidetik kanpo igarotzeko, aurrena ondo begiratu beharko da
arriskurik gabe eta oztoporik gabe egin daitekeela.
3. Galtzada gurutzatzean, honen ardatzarekiko perpendikularrean ibili behar dute, bertan
geratu gabe, horretarako premiarik ez badago, eta gainerakoei pasabidea oztopatu gabe.
4. Oinezkoek ezin izango dituzte plazak eta glorietak zeharkatu galtzadatik, eta inguratu
egin beharko dituzte.
3.- Ez dut ulertzen zergatik jarri didaten salaketa, ez eta salaketa jarri duen udaltzainak
dioena ere; nire iritziz adierazitako egoera horretan oinezko baten kontrako salaketa
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jartzea guztiz ulertezina da. Poliziak zorrotzegi jokatu izana edo zerga-biltzeko asmo
desegokia izan daiteke horren asmo bakarra.
4.- Salaketaren txostena hain da laburra ez baitu salaketa justifikatzen inolako egitate
zehatzik aipatzen, eta defentsa gabeziako egoera uzten nau erabat. Nolanahi ere,
ondorio bat atera liteke: udaltzaina bere motorrean zirkulatzen ari bazen, ez zen
trafikoa erregulatzen ari, eta ezin izan zidan nik ez betetzeko moduko inolako agindurik eman, eta bere jarduketa nik galtzada gurutzatu ondoren egin zuen.
Horregatik guztiagatik,
ESKATZEN DUT idazki hau aurkeztutakotzat hartzea, eta egindako alegazioak kontuan
hartuz, errekurritutako ebazpena ondoriorik gabe utz dadila, Justiziazkoa baita.
Ebazpena
Era horretan IDAZKIA idazten lagundu zaio.
• Zamalanetarako erreserbatutako leku batean zirkulatzeagatik jarritako isuna da. (Erre.
Zen..:596/05)
Erreklamazioa
Alde Zaharreko bizilagun bat etorri da bulegora esanez isuna jarri diotela hiriko
Alde Zaharrean, bizi den kalean deskarga-lanak egin ondoren bertan zirkulatzeagatik.
Azterketa
Herritar horrekin elkarrizketa egin ondoren, ondoko alegazio hauek prestatzen
lagundu diogu:
1.- Jarritako salaketa Aiztogile kalean “oinezkoentzako area edo eremuetan zirkulatzeagatik” justifikatua dago.
2.- Nire deskargu-orrian adierazi nuen bezala, kale horretan bizi naiz eta salaketa jarri
zidan udaltzainari esan nion bezala, nire etxean 60 kiloko ARMAIRU bat deskargatzen
ibilia nintzen; horren fakturaren kopia aurkezten dut honekin batera.
3.- Nire ustez jarritako salaketa hori zirkulazio Ordenantzaren neurrigabeko aplikazio
mekanikoa da, kasu honetan gertatu diren gorabeherak batere kontuan hartzen ez
dituena. Nire ustez, kasu honen inguruko arrazoi subjektiboak kontuan hartzea da
egokiena; iruditzen zait nire aldeko errugabetze-arrazoi bat dela esatea bizi naizen
kalean bertan nengoela deskarga egiten, karga eta deskargarako aurreikusitako
ordutegian eta arrazoi ekonomikoengatik ni neu aritu nintzela lan horiek egiten. Niri
eskatzen ari direna zera da: Erdi Aroko Herrigunean bizi izateagatik aldian behin egin
beharreko era horretako karga eta deskarga banaketa-ibilgailuek bakarrik egin ditzatela, eta beraz nire etxera edozein eratako kargekin joatea galaraztea.

4.- Nire ustez, aplikazio erabat objektiboa egitea, beste inolako faktorerik kontuan hartu
gabe, ez da zigor-arauen aplikazio zuzena egitea, eta nolanahi ere horietan oso kontuan hartu behar baitira erruduntasun-faktoreak eta justifikazio-zergatiak.
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Ebazpena
Horrela, dagokion IDAZKI LAGUNDUA egin dugu.
f) Baztertzea
• Udaltzaingoa eta dementziadun andrea Alberti Eraikinean (Erreg. Zenb.:636/06)
Erreklamazioa
Herritar batek eskatu du Sindikoaren Bulegoan bere kasu izapidetu dezagula
(dementzia duen bizilagun batek zarata egin eta eragozpenak sortzen dizkio elkarteko
gainerakoei) Udaltzaingoak eta gai horretaz arduratzen diren psikiatrak eta Fiskalak zerbait egin dezaten.
Azterketa
Kasu aztertu eta Udaltzaingo Zerbitzuari beharrezko informazioa eskatu
ondoren, adierazi diogu Zerbitzu horrek sarri askotan jarduerak burutu dituela gai horren
inguruan, eta alde horretatik, Zerbitzu horretako Buru den Komisarioak aurtengo
otsailaren 6an bidalitako txostena zehazten dizuegu (Dokumentua honi erantsita dator).
Bestalde, gaiaz arduratzen diren psikiatrari eta Fiskalari gure iritzia helarazteko
eskaerari dagokionez, honakoa adierazi behar diogu:
1) Bere kexa balioetsi eta aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, uste
dugu kasu hau udal eskumenetatik kanpo dagoela eta beraz, Sindiko honen eskumenetatik kanpo geratzen da, Sindiko – Herritarren Defendatzailearen Arautegiko 26 d)
Artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, eta horren arabera ezin dugu eskatutako onartu,
hau da
Art.d) Bere eskumen-esparrukoa ez izatea 26
…
…
Uste dugu ez dagoela kexa-eskaera zehatz bat, guri zuzenean jarduteko aukera
emango diguna, eta horregatik ezin dugu ondorioztatu kalte egiten dion Udal Sail jakin
bat dagoenik.
2) Aldi berean adierazi behar dugu Sindiko – Herritarren Defendatzailearen
Arautegiko 26 e) Artikuluaren arabera, ezin dugula zure kexa onartu “Dagoeneko
Epaitegietan edo Justizia Auzitegietan dagoen gaia delako”
Kasu hau Auzitegiek berrikusia dute eta, gaia ezagutza judizialaren zain
dagoenez, ezin dugu horri buruz inolako jarduerarik egin.
Ebazpena
Baztertzea.

2.3.8.HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL SAILA
2.3.8.1 HAUR-ESKOLAK
a) Gomendioa
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• Udal Haur Eskoletan Matrikulatzeko Arautegia aldatzea (Erreg. zenb.: 538/05)
Erreklamazioa
2004. urtean jaiotako haur baten ama etorri da sindikoarenera. Aurki, 2005eko
azaroan, beste haur bat erdituko du. Gasteizko Haur Hezkuntzako Udal Eskolen
Araudiaren ildotik bi seme-alabak, zuzenean, eskatzen duen haur eskolan onar diezazkiotela nahi luke.
Azterketa
Hauxe adierazten da urte honetarako Udalaren Haur Eskoletan
Matrikulatzeko Arauen 3. ataleko f) letran, eskatzaileen famili egoeraren ingurukoak aipatzen direlarik:
“ZUZENEAN sartuko dira (eskolatze plaza udalaren haur eskolaren batean):
(…)

(…)

f) 2003 eta 2004an edota 2004 eta 2005ean jaiotako anai-arrebak.”
Horrenbestez, hori hitzez hitz hartuz gero, esan genezake erabiltzailearen bi haurrek izan beharko luketela zuzenean sartzerik udal haur eskolaren batean. Izan ere,
“2003ko urtarrilaren 1.etik 2005eko abenduaren 31ra bitartean jaiotako haurren guraso
edo tutoreek eska dezakete lekua Gasteizko Udalaren haur eskolen sareko edozein
ikastetxetan” (bigarren haurra 2005eko azaroan jaioko da). Bigarren haurra eskolan
hasiko ez bada ere egin lezake eskaria; izan ere, matrikulazio araudian finkatutakoaren
arabera, lau hilabete bete arte ezingo baitu bertara joan.
Gainera, hau ere esaten da, aurreikusitako baremoak aplikatzeari dagokionean:
“Bakarrik aurrematrikula garaian egiaztatzen diren egoerak hartuko dira kontuan”.
Beraz, hauxe planteatzen du erabiltzaileak: bi haurrak onartzeko eskaria egitea, zuzenean
sartzeko “hobaria” eskuratzeko, haurrak elkarren hurrengo urteetan jaioak izango baitira. (Matrikulatzeko Arauen 3. f) atala).
Zenbait kasutan zalantza sor liteke delako arauaren intentzioaren inguruan; horrenbestez, hurrengo deialdietarako beste modu batean idatz liteke. Nolanahi ere, antzeko
adineko bi seme-alabek familiari dakarkioten zama arintzea bide da legegilearen asmoa.
Bi haur horiek, beraz, beteko lukete udal haur eskoletan zuzenean sartu ahal izateko
irizpidea.
Ebazpena
Kasu honetan, aztertutako araua hitzez hitz harturik, uste dugu ezen, bai oraingo honetan, bai aurrerantzean Udalaren Haur Eskoletan Matrikulatzeko Arauen 3. ataleko
f) letraren inguruan egokitzen direnetan ere, Hezkuntza Sailak behar den balorazioa egin
ondoren, arau hori aplikatu beharra dagoela eta, beraz, haur horiek udal haur eskoletan
lekua zuzenean eskuratzeko modua izan behar dutela.
Horixe gomendatzen diogu sail horri, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen
Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako eraginarekin.
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Gomendioa ez dute onartu.
• Udal Haur Eskoletan Matrikulatzeko Araudia eta lekualdaketa (Erreg. zenb.:555/05)
Erreklamazioa
Iaz Aranako Haur Hezkuntzako Udal Eskoletan (jangela-zerbitzu eta guzti) plaza zuen
haur baten ama etorri da Sindikoaren bulegora eta honakoa adierazi du: Eskola horretatik
auzoko beste batera lekualdatzea eskatu du, baina baldintza berdinekin (jangela barne)
eta matrikularen ordainketa eginda.aurreikusitako epean, plaza hori ukatu zaio eta horren arrazoitzat jarri da ez duela Banketxearen Ordaindukoa aurkeztu.
Azterketa
Plazak BERRITZEKO ESKAEREI dagokienez, Aurtengo urtean Udalaren Haur Eskoletan
Matrikulatzeko Arauei jarraituz:
“Indarrean dagoen ikasturtean jaiotako haurrak matrikulatuta dauden
eskolan beren plaza berritzeko aukera izango dute edo sareko beste edozein
eskolatara aldatzeko eskaera egin ahal izango dute. Lehenagotik jangela-zerbitzua zutenei automatikoki esleituko zaie zerbitzu hori”.
Gainera, argi asko adierazten zen familiek aurkeztu beharreko dokumentazio bakarra
jarraian aipatzen den aldez aurreko izen ematea zela:
Aurrez izena ematea: aurrez izena emateko inprimakiak, familia-liburua,
azken ekitaldiko errenta-aitorpena edo hura egiteko betebeharra ez duela dioen
ziurtagiria.”
Matrikulatzeko fasean ondoko dokumentazio hau eskatzen da:
“Matrikula: - 2 Argazki, haurren osasun-txartela, ordainketa-agiria”.
Administrazioaren jarduera honako arrazoi hauengatik da arrazoi gabea:
1.- Herritarrak behin-behineko izena emateko eta lekualdaketa-eskaera egiteko unean
bertan aurkeztu zuen eskaturiko dokumentazioa; eta gainera beharrezko diru-kopurua
sartu zuen Caja Vitalen kontuan 2005eko apirilaren 8an.
2.- Erabiltzaileak matrikulazioa egiterakoan eta aurreikusitako epearen barruan
(05eko ekainaren 10etik 17ra bitartean) aurkeztu zuen eskaturiko dokumentazioa, exijituriko 30 uroko abonu-agiria barne.
Hori guztia kontua harturik,
Ebazpena
Azterturiko araua hitzez hitz harturik, uste dugu ordainketaren abonu-agiria aurrez
aurkezteko betebeharra ez datorrela bat ama-erabiltzaileari eman zaion informazio
idatziarekin.
Gure iritziz, administrazio-jarduera egokiaren irizpidea erabiliz, honako hau litzateke
egokiena: Eskola horietan plaza lekuz aldatzeko aukera ontzat ematea, behin-behineko
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izena emateko unean ordainketa egiaztatzen duen Abonu-agiria aurkeztu behar izan
gabe, honako arrazoi hauengatik:
A) Ordainketa hori egina dago eta beraz zerbitzuak berak jakin behar du horren berri,
B) Herritarrei ematen zaien informazio idatzian adierazten denez, izena eman aurreko
unea iritsi arte ez da aipaturiko abonu-agiria aurkezteko eskatzen.
Lehenago adierazitako guztiaren ondorioz, uste dugu ez dela zilegi ama-erabiltzaileri
isuna jartzea, jakinarazi ez zioten eta emandako informazio idatziaren arabera ondorioztatu ezin zitekeen arau-urratze formal batengatik.
Horixe da, beraz, Sail horri GOMENDATZEN dioguna, hori dena Sindiko – Herritarren
Defendatzailearen Arautegian aurreikusitakoaren arabera, eta bertan adierazitako
hedadurarekin.
Sailak gomendioa onartu du.
• Haur Eskoletan sartzeko dokumentazioa (Erreg. zenb.: 564/05)

Erreklamazioa
Semea udal eskola batean sartzeko eskabidea egin zuen ama batek jo du sindiko
honengana. Gasteizko Haur Hezkuntzako Udal Eskolen Araudian lan-egoera justifikatzeko
eskatzen den dokumentazioa aurkeztean, ez zioten ikasturtea hastean zein egoeratan
egongo zen justifikatzeko eskatu, izena emateko garaian zein egoeratan zegoen justifikatzeko baizik. Kalte egin dio horrek, baremoak aplikatzeko orduan.
Haur eskolen araudia berrikus dadila eskatzen du, hori dela eta.
Azterketa
Hauxe adierazten da urte honetarako Udalaren Haur Eskoletan Matrikulatzeko
Arauen 1.4. ataleko a) letran, lan-egoera justifikatzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa dela eta:
a. Lan egoera egiaztatzeko dokumentazioa
Atal honetan puntuak lortzeko lan egoera eguneratuak hartuko dira kontuan.
Lan egoera egiaztatzeko ondoko agiriak aurkez daitezke:
•

Besteren konturako langileek eta erregimen bereziko autonomoek: lan bizitza
eguneratua. Lanaldia zein den zehaztuko da.

•

Besteren konturako langileek eta erregimen bereziko autonomoek: lan bizitza
eguneratua. Lanaldia zein den zehaztuko da.

Eskatzaileak hala eskatzen duelarik, Udaleko Hezkuntza Sailak ofizioz egiaztatuko ditu lan egoerari buruzko datuak Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalean.
Horretarako, berariaz eman beharko da baimena, eskabide orriarekin batera ageri den I.
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eranskina baliatuz. Edonola ere, lanaldia adierazi beharko da Ezintasun iragankorra eta
amatasun/aitatasun lizentziak lan-egoera aktibotzat joko dira. Lan-utzialdi egoerak kontuan hartuko dira baldin eta enplegatzaileak emandako ziurtagirian lanpostura itzultzeko
data zehazten bada eta hori 2006ko urtarrilaren 1etik aurrerakoa bada. Lanpostura
itzultzean lanaldia zein izango den ere zehaztu beharko da. Jantoki zerbitzua eskatzen
dutenei, eskatutako plaza emango zaie lan arrazoiak direla medio eta lekuaren arabera.
Horrenbestez, hori hitzez hitz hartuz gero, esan genezake ezen, lan-utzialdi egoeren kasuan izan ezik, gainerakoetan, hala nola aztertzen ari garen kasu honetan –lanaldi
murrizketa du, semea zaintzeko, eta lanaldi osoz hasiko da ikasturtea hastean–, ez dela
eskatzen dena delakoa berriro lanaldi osoz lan egiten noiz hasiko den jasotzen duen
ziurtagiririk; hala gertatzen da, beraz, adingabe bat zaintzeko lanaldi murrizketa denean.
Hutsune bat atzematen da delako araudian, lan-utzialdiaz bestelako kasu horiei
dagokienez. Horregatik, beste modu batean idatzi beharko litzateke hurrengo
deialdietarako, halako egoerak ere aintzat hartuz. Izan ere, arrazoi bera dago batean
nahiz bestean.
Horrenbestez, amaren lan egoera egiaztatzeko agiriak eskatzen direnean, aintzat
hartu beharra dago aztertzen ari garen egoera, hau da, litekeena dela izena ematean
lanaldi murrizketa izatea hark, baina haurrak ikasturteari ekitearekin batera lanaldi osoz
lan egiten hastea.
Ebazpena
Bidezkoa da, gure iritziz, kasu honetan egindako erreklamazioa –ukatze agiria:
113675 eta agindu zk.: 41605– aintzat hartzea, eta aztertutako araua hitzez hitz harturik,
uste dugu ezen, bai oraingo honetan, bai Udalaren Haur Eskoletan Matrikulatzeko
Arauetan lan-egoera justifikatzeko eskatzen den dokumentazioa dela-eta aurrerantzean
egokitzen diren halako egoeretan ere, adierazitakoa aintzat hartu beharra dagoela, eta
Hezkuntza Sailak, behar den balorazioa egin ondoren, dena delako baremoa aplikatu
behar duela.
Horixe gomendatzen diogu sail horri, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen
Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako eraginarekin.
Gomendioa onartu dute.
• Tximeleta Haur Eskolako ordutegien arautegia (Erreg. zenb.: 581/05)
Erreklamazioa
Ama batek adierazi digu arazo bat sortu zaiola bere semea – bi urtekoa –
Tximeleta Udalaren Haur Eskoletan 2005-2006 urterako inskribatu nahi izan duenean.
Izena emateko epearen barruan eta prezioa jakinarazi diotenean gurasoei azaldu
diete ordutegia 2:30etik 12:30era bitartekoa dela, eta sartzeko ordubete eta 30 minutuko

200

2004-2005eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

denbora-tarte malgua zutela; hala ere, matrikulazioa egiteko unean jakinarazi zioten sarrerako ordutegia aldatua zela eta denbora-tarte malgua ordu erdikoa besterik ez zela.
Kontua da eskatzaileak bi urteko haur horrez gainera lau urteko beste haur bat
ere baduela, Haur Hezkuntzako Ikastetxe itundu batean inskribatua eta goizeko 9etan
sartzen dena, eta arrazoi horregatik erabat ezinezkoa da berarentzat Tximeleta Haur
Eskolako ordutegia betetzea.
Bi gurasoek lanaldi osoa dute.
Azterketa
Argi ikusten dugunez, eskatzaileari aldez aurreko izen emateko epean bidalitako
informazio horretan itxaropen batzuk sortu zaizkie erabiltzaileei, eta orain horiek ezin
dira nolanahi eta bat-batean aldatu. Horregatik, Haur Eskoletako 2005-2006 ikasturteko
sarrera eta irteeren orduak jakinarazten dituen orrian bertan honako hau aurreikusita
dago:
“Eredu berria ezartzeko trantsizioko urtea denez, pertsona bakoitzaren gorabeherak
eskola bakoitzak aztertu eta bideratu beharko ditu, beraren antolakuntza egokian
eraginik ez badute behintzat”.
Honek esan nahi du Administrazioa bera ere konturatu dela aldaketa horrek
dakartzan ondorioez, ordutegietan eta sartzeko denbora-tarte malguan egindako
aldaketek sor ditzaketen egoera bereziak salbuespenez tratatu beharrekoak baitira.
Gure iritziz, lehenago adierazi dugun kasua egoera horietakoren batean sartzen
da bete-betean, eta horregatik hain zuzen egokia litzateke eskatzailearekin salbuespen
bat egitea bi urteko bere semeak Tximeleta Haur Eskolan goizeko 9:30 eta 10:00 bitartean
sartzeko modua izan dezan
Ebazpena
Horregatik guztiagatik, GURE GOMENDIOA DA, Sindiko / Herritarren
Defendatzailearen 2001eko irailaren 28ko Arautegian aurreikusitako hedaduraz, baimena
eman diezaiotela 2005-2006 ikasturterako xxxxxxxxxx haurrari Tximeleta eskolan sartzeko
goizeko 9:30etik 10:00era bitarteko ordutegi malguan, lehenago adierazitako arrazoi guztiengatik.
Gomendioa onartu egin da.

b) Orientabidea
• Udalaren Haur Eskoletan behin-behineko izen ematearen zenbatekoa itzultzea (Erreg.
zenb.: 615/05)
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Erreklamazioa
Ama batek adierazi digu, Haur Eskolan ordutegi jakin bat zuen plaza bat eskatu
ondoren, ordutegi hori aldatu egin dutela, eta horregatik eskatu du behin-behineko izen
ematearen zenbatekoa itzultzeko. Hezkuntza Sailaren ezezko jakinarazpena
berraztertzeko eskatu du.
Azterketa
Honi dagokionez adierazi behar dugu Sindiko honek Gomendio bat egin zuela
herritar honek adierazi digunaren antzeko kasu batean eta Hezkuntza Sailak onartu egin
zuela. Interesgarria delakoan, jarraian egitateen berri ematen dizuegu:
1 – Kasuaren aurkezpena
Ama batek adierazi digu arazo bat sortu zaiola bere haurra – bi urtekoa –
Tximeleta Udalaren Haur Eskoletan 2005-2006 urterako inskribatu nahi izan duenean.
.
Behin-behineko izena emateko epearen barruan eta prezioa jakinarazi diotenean
gurasoei azaldu diete ordutegia 8:30etik 12:30era bitartekoa dela, eta sartzeko ordubete
eta 30 minutuko denbora-tarte malgua zutela; hala ere, matrikulazioa egiteko unean jakinarazi zitzaion sarrerako ordutegia aldatua zela eta denbora-tarte malgua ordu erdikoa
besterik ez zela .
Kontua da eskatzaileak bi urteko haur horrez gainera lau urteko beste haur bat
ere baduela, Haur Hezkuntzako Ikastetxe itundu batean inskribatua eta goizeko 9etan
sartzen dena, eta arrazoi horregatik erabat ezinezkoa da berarentzat Tximeleta Haur
Eskolako ordutegia betetzea
Bi gurasoek lanaldi osoa dute.
2.Proiektuaren analisia
Argi ikusten dugunez, eskatzaileari behin-behineko izen emateko epean bidalitako informazio horretan itxaropen batzuk sortu zaizkie erabiltzaileei, eta orain horiek
ezin dira nolanahi eta bat-batean aldatu. Horregatik, Haur Eskoletako 2005-2006 ikarturteko sarrera eta irteeren orduak jakinarazten dituen orrian bertan honako hau aurreikusita dago:
<Eredu berria ezartzeko trantsizioko urtea denez, pertsona bakoitzaren
gorabeherak eskola bakoitzak aztertu eta bideratu beharko ditu, beraren antolakuntza
egokian eraginik ez badute behintzat>
Honek esan nahi du Administrazioa bera ere konturatu dela aldaketa horrek
dakartzan ondorioez, ordutegietan eta sartzeko denbora-tarte malguan egindako
aldaketek sor ditzaketen egoera bereziak salbuespenez tratatu beharrekoak baitira. .
Gure iritziz, lehenago adierazi dugun kasua egoera horietakoren batean sartzen
da bete-betean, eta horregatik hain zuzen egokia litzateke eskatzailearekin salbuespen
bat egitea bi urteko bere semeak Tximeleta Haur Eskolan goizeko 9:30 eta 10:00 bitartean
sartzeko modua izan dezan.
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Horregatik guztiagatik,
GURE GOMENDIOA DA, Sindiko / Herritarren Defendatzailearen 2001eko irailaren
28ko Arautegian aurreikusitako hedaduraz, baimena eman diezaiotela 2005-2006 ikasturterako xxxxxxxxxx haurrari Tximeleta eskolan sartzeko goizeko 9:30etik 10:00era
bitarteko ordutegi malguan, lehenago adierazitako arrazoi guztiengatik.
.
Alde horretatik, eta gure gomendioari erantzunez, urte bereko azaroan
Hezkuntza Saileko Administrazioa Arloak honakoa jakinarazi zigu:
“Tximeleta Haur Eskolako familien premiei buruzko argitasunak eskatu da eta
ireketze-ordutegia 9:45ak arte atzeratu da”
Horregatik uste dugu zure eskaera justifikatu daitekeela eta alde horretatik iruditzen zaigu kasu hori oso baliagarria izan daitekeela dagokion Udal Sailari zure
alegazioak egiten jarraitzeko.
Era berean, Kode Zibileko 3. eta 1124. artikuluak gogoan harturik eta eta zuzentasun-printzioa gidari dugularik (K.Z.ko 3.2 artikulua) uste dugu Haur Eskolen erabiltzaileak eta Vitoria-Gasteizko Udalak hasieran hitzarturiko funtzezko baldintzak ezin direla
alde bakarretik aldatu:

“1124. Artikulua.
Betebeharrak suntsiarazteko ahalmena esan gabe doa elkarrekikoetan, betebeharpeko batek berari dagokiona betetzen ez duen kasurako.
.
Kaltedunak aukeran du betebeharra bete dadin eskatu ala betebehar hori
suntsiaraztea, bi kasuotan kalteen ordaina emanez eta korrituak ordainduz. Era berean,
kaltedunak suntsiarazpena eska dezake betetzea aukeratu eta gero ere, betetze hori
ezinezkoa denean.
Auzitegiak erreklamaziopeko suntsiarazpena dekretatuko du, baldin eta arrazoi
egiaztaturik ez badago auzitegiak epea zehazteko aukera izan dezan.
Hori ulertzen da hirugarren eskuratzaileen eskubideei kalterik egin gabe, 1295
eta 1298. artikuluen eta Hipoteka Legeko xedapenen arabera.

3. Artikulua.
1. Arauak euren hitzez-hitzezko esanguraren arabera interpretatuko dira,
betiere, testuinguruari, aurrekari historikoei eta legegintzazko aurrekariei, eta arau
horiek aplikatu behar diren garaiko gizarte-errealitateari lotuta, eta batik bat, arauen
espiritua eta xedea kontuan hartuta.
2. Ekitatea balioestekoa izango da arauak aplikatzean; hala ere, auzitegiek
emandako ebazpenen oinarri esklusiboa izan dadin, legeak beren beregi ahalbidetu behar
du hori.
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Ebazpena
Era horretan ORIENTABIDEA eman diogu herritarrari.

c) Ezestea
• Haur Eskoletan plaza erreserbatzea (Erreg. zenb.: 534/05)
Erreklamazioa
Guraso batek datorren ikasturtean bere semea Udalaren Haur Eskoletan matrikulatzeko aukera izatea eskatu du; izan ere, 2004. urterako eman zioten plaza, baina berak
ezin izan zuen hartu.
Azterketa
Adierazi diogu, Udalaren Haur Eskolek datorren urterako duten Arautegia
ikusirik, eskaerak barematzeko atalaren barruan, Eskoletan neskak eta mutilak onartzeko
irizpideak jasotzen direla. Beraz, bere egoera berezia aurreikusi gabe dago bertan, baina
zuzentasun-arrazoi eta salbuespen-irizpideengatik ezin dira egoera guzti-guztiak aurreikusi. Nolanahi ere argi adierazten denez, “Behin-behineko izen emateko epean egiaztatzen diren egoerak balioetsiko dira”
Behin-behineko izen emateko epeari dagokion mugapen hori autoantolaketa-arrazoiengatik egin da, baina ez arrazoi arbitrarioengatik, administrazio egoki bat
lortzeko arrazoiengatik baizik. Bere kasu berezian informazio-akats bat gertatu zen eta
gure ustez hori konpondu egin behar da.
Ebazpena
Beraz, EZETSI egin dugu kexa.

2.3.8.2 ZUZENDARITZA
a) Gomendioa
• Haur Eskoletan Matrikulen behin-behineko izen emateko orrien lapurreta (Erreg.
zenb.: 511/05)
Erreklamazioa
Herritar bat etorri da Sindikoenera esanez Udal Bulegoetan ez dagoela segurtasunik, Udalaren Haur Eskoletako behin-behineko izen emateko orriak lapurtu egin
dituztelako.
Azterketa
Guztiz zentzuzkoa iruditzen zaigu noski herritar hori haserre egotea Udal
Bulegoetan dokumentazioa lapurtu dutelako. Segurtasuneko arduradunek bertako segurtasuna hobetzeko beharrezko neurri guztiak aztertuko ditu; nolanahi ere, Udal Bulegoak
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antolatuta dauden moduak berak ere errazten du jendea bertan ibiltzea, baia udaleko
langileak eta baita zerbitzuetatik kanpoko edozein pertsona ere.
Horrexegatik hain zuzen sartuko ziren zerbitzukoak ez ziren pertsona batzuk
bertara eta lapurtuko zuten Udalaren Hau Eskoletako haurren behin-behineko izenemateko orriak zituen maletatxoa.
Udal zerbitzuek badakite arreta bereziz zaindu behar dituztela era horretako
dokumentuak, Udal Zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonen datu pertsonal eta pribatuak izan baititzakete. Horrelaxe adierazten du, hain zuzen, 1999ko abenduaren 13ko
DBLOak (Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoa) honela dioelarik:

9. Artikulua. Datuen Segurtasuna.
1. Fitxategiaren arduradunak, eta, hala badagokio, tratamenduaren arduradunak
datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolakuntzazkoak hartuko dituzte, inork datu horiek aldatu, galdu, tratatu edo baimenik
gabe erabili ez ditzan, betiere gordetako datuen egoera teknologikoa eta izaera eta sor
daitezkeen arriskuak kontuan hartuta bai gizakiek eragindakoak eta baita ingurune fisiko
edo naturalean sor daitezkeenak ere.
2. Arautegiaren arabera datuen osotasun eta segurtasunari dagokionez eta
horien tratamendurako zentro, lokal, ekipo, sistema eta programei dagokienez zehaztutako baldintzak betetzen ez dituzten fitxategietan ez da datu pertsonalik erregistratuko.”
Sindiko honek dagokien arduradunei eginbehar hori gogorarazi die.
Ebazpena
Era horretan, aurkeztutako kexa EZETSI egin da.
b) Idazki Lagundua
• IRALEren Aparkalekuaren titulartasuna (Erreg. zenb.:563/05)
Erreklamazioa
Herritar bat etorri da sindikoenera esanez babesik gabe dagoela, Udal Zerbitzuek eta
Eusko Jaurlaritzak Irale-ren Aparkalekuan izandako istripua dela-eta Ondare
Erantzukizunari buruzko jakinarazpena bidali ondoren.
Azterketa
Ondoko Idazki lagundua egiteko laguntza eman diogu:
Idazki honen bidez GORA JOTZEKO ERREKURTSOA aurkezten dut Arabako Hezkuntzako
Delegatuak emandako ez-onartzeko ebazpenaren aurka. Eta hori egiteko ondoko arrazoi
hauek ditu.
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ARRAZOIAK
1.- 2005-01-25ean ondare-erantzukizunari buruzko erreklamazioa aurkeztu nuen Arabako
Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzan (1. ERANSKINA) nire ibilgailua Vitoria-Gasteizko
IRALE Zentroko aparkalekuan (lehenago Ignacio Aldecoa HI) aparkatuta neukala izan
zituen kalteengatik.

2.- 2005eko maiatzaren 6ko idazkian, Hezkuntzako Lurralde Ordezkariak adierazi zidan
nire erreklamazioa onartezina zela, zeren, 2000ko irailaren 24ko dataz Irale Zentroa
Eusko Jaurlaritzaren ardurapean badago ere, ADIERAZI DU aparkaleku hori erabilera
publikorako baimendu zela, eta horrek esan nahi du Ordezkariaren iritziz Eusko
Jaurlaritzak ez duela horretan erantzukizunik.
3.- Ez-onartzeko Ebazpen horren jakinarazpena baliogabea da LPAC-eko 58.2 artikuluan
adierazitako eskakizunak betetzen ez dituelako.
4.- Ez-onartzeko Ebazpen horrek esan nahi du alde batetik Eusko Jaurlaritzak aipaturiko
aparkalekuari buruzko eskumena duela, IRALEren esparruaren barruan dagoelako, eta
hori Hezkuntza Sailaren menpe dagoelako. Bestalde, berriz, Ordezkaritzak aparkaleku
horren erabilera publikoa onartu bazuen, horrek esan nahiko luke haren gaineko agintaritza dagokiola, eta baita haren erabileraren erantzukizuna ere; beraz, ezin dio
erantzukizun horri uko egin.
Adierazitako guztiagatik,
ESKATZEN DUT
Idazki hau eta bere kopiak aurkeztutakotzat har daitezela, eta alegaturiko arrazoiak kontuan harturik, errekurritutako ekintza baliogabetu eta nire erreklamazioa tramitatzeko
ONAR dadila, dagokion ondare-erantzukizuneko espedienteari bide emanez.
Ebazpena
IDAZKI LAGUNDU honekin amaitutzat ematen dugu kasua.
c) Jarduketa
• CETIC-en ikastarorako eskaturiko dokumentazioa (Erreg. zenb.: 427/04)
Erreklamazioa
Herritar bat bulegora etorri zaigu esanez, CETIC-en ikastaro baterako aurkeztu
denean, eskaera-orria betetzerakoan dokumentu batzuen kopia eskatu diotela. Berak uste
du nahikoa dela dokumentazio hori erakustea baina ez ordea informazio horren kopia
egitea.
Azterketa
Herritar horrekin elkarrizketa egin ondoren, egokia iruditu zaigu Datuak Babesteko Euskal
Agentziako Zuzendariarekin horri buruz hitz egitea, zein irtenbide dugun aholka diezagun.
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Ebazpena
Aurreko Memoriaren amaieran, emandako irtenbideak aztertzeko espedientearen zain geratu ginen.
Hala ere, memoria honetan Datuen Segurtasunerako arduradunak kasu honi
buruzko irtenbidea eman digu eta guk herritarrari helarazi diogu.

JARDUKETA

2.3.9.- LEHENDAKARITZA SAILA
2.3.9.1 GIZARTE-ETXEAK
a) Bitartekaritza
• Txinera-klaseetarako lokal bat eskatzea (Erreg. zenb.:573/05)
Erreklamazioa
Txinatarrek eta espainiarrek osatzen duten Youn’G Chin Txinako Adiskideen
Elkarteak bere kezka azaldu digu, txinatar koloniak gure hirian txinera alfabetatua eta
kultua bere seme-alabei irakasteko arazoa dutelako. Txinatar neska-mutilek etxean ikasten dute txinera kolokiala, baina gero ezin dute behar bezala ikasi, gure irakaskuntza-sisteman hizkuntza hori ez dagoelako. 20 bat txinatar familia daude gure hirian kokatuak;
12 urtetik beherako haurrak dituzte eta horren premia sentitzen dute. Horiez gainera,
Txinan neskatoak adoptatu dituzten Vitoria-Gasteizko familia batzuek ere nahi lukete
beren alabei txinera ikasteko aukera eman, beren jatorrizko herrialdearekin hizkuntzalotura gal ez dezaten.
Azterketa
Gauzatu nahi den jardueraren bidez, txinera (mandarinera) ikasi eta alfabetatzeko aukera emango zaie BI Talderi ( horietako bat 12 urtetik beherako haurrekin
osatua, eta bestea helduena.)
Irakasleak kontratatzeko gastuak ikasleen familien kontura izango lirateke. Material
didaktikoa Txinak Espainian duen Enbaxadak emango luke.
Jarduera horren antolakuntza-lana Youn’g Chin Txinako Adiskideen Kultur Elkarteak
egingo luke.
Lekua ez da oraindik zehaztu baina interesgarria litzateke Gizarte Etxeren bat
izatea, eta bertan ikasgela moduren bat izatea ikasmaterialak leku seguruan utzi ahal izateko. Ahal dela, Europa GEa oso egokia litzateke horretarako, haur asko inguru horretan
bizi baitira.
Ebazpena
Hori dena kontuan harturik, Gizarte Etxeen udal arduradunari helarazi diogu proposamena, eta era horretan BITARTEKARITZA egin dugu.
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• Gizarte Etxeetan okerreko informazioa ematea (Erreg. zenb.:520/05)
Erreklamazioa
Herritar batek adierazi du Iparralde Gizarte Etxean eta Judimendin ere bai okerreko informazioa eman diotela, bertan adierazi baitzioten alegazioetarako Bi idazki
aurkeztu ahal zituela behin betiko Ebazpenaren aurretik eta horregatik ez zuela %30eko
deskontua galduko.
Azterketa
Kasu aztertu ondoren, beharrezko informazioa eskatu diogu herritar horri. Ekarri
egin digu.
Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA prestatu diogu.

2.3.9.2 UDAL MUSIKA-ESKOLA
a) Ezestea
• Udal Musika Eskolan hutsik dauden plazak esleitzeko metodoa (Erreg. Zenb..:578/05)
Erreklamazioa

Bulego honetan herritar baten kexa jaso dugu eta horren bidez salatu nahi du
Luis Aranburu Udal Musika Eskolan ikasleen bajengatik hutsik geratzen diren plazak
esleitzeko erabilitako sistemaren arbitrariotasuna.
Azterketa
Oro har, esan behar dugu telefono-dei soil bat ez zaigula modurik egokiena iruditzen administrazio-prozedura baten barruan jakinarazpenak egiteko, Administrazio
Prozedura Erkidearen Legeko 58., 59. eta 61. artikuluek ezartzen duten eran.
Oraingo kasu honetan, eta aurreikusitako epeak betetzeko beharrak bultzatuta,
justifikatuta egon zitekeen, salbuespen gisa hartuta noski, jakinarazpena telefonoz egitea, baina justifikazio hori fede oneko interesatuak inpugnatzeko modukoa izan zedin,
ordea, horri beste jakinarazpen-bide bat erabiliko zutela jakinarazi behar zioten modu
egiaztagarrian, adibidez harremanetarako telefono bat emanez, hori kontuan har zezan.
Guk dakigunez, Eskolak ez du era horretako neurrik hartu, eta horrek seguru asko
kalte egin dio interesatuen eskubideari, nahiz eta zerbitzuaren premiak ondo betetzeko
asmoa besterik ez izan.
Ebazpena
Gure txosten honetan, neurri batean behintzat, kexa EZETSI egiten dugu.
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2.3.10.-FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA
2.3.10.1 ZUZENDARITZA
a) Ezestea/ ez-onartzea
• Hizkuntza-eskakizuna duten plazak (Erreg. zenb.: 630/05)
Erreklamazioa
Herritar batek bere egoera aztertzeko eskatu digu; izan ere, eszedentzian dagoen
karrerako funtzionarioa da eta berriro zerbitzu aktiboan hasteko eskatu zuen. Hainbat
eskaera egin ondoren Administrazioak ezezkoa eman zion, esanez ez zegoela hizkuntzaeskakizuna esleitu gabeko lanpostu hutsik.
Azterketa
Bere kasu aztertu ondoren, adierazi genion gure Arautegiko 23. artikuluak
honela dioela:
Vitoria-Gasteizko Udaleko Sindiko / Herritarren Defendatzailearen Arautegiko 23.
artikulua:
Herritarren Defendatzaile edo Sindikoarengana jo ahal izango du edozein pertsonak edo herritarren edozein taldek, beren kexari dagokionez bidezko interesa
dutela uste badute, salbu eta Vitoria-Gasteizko udaletxean funtzionario edo lan
arloko menpekotasuna duten pertsonak, beren lan-harremanei edo zerbitzukoei
dagozkien gaietan.
Udal funtzionarioen lan-gatazkak gure eskumen-esparrutik kanpo dago eta,
beraz, uste dugu ez dugula guk zuzenean jardun ahal izateko moduko kexa zehatzik.
Jakinarazi diogu, agian eskatutako informazioa Sindikatuen bitartez, legeaholkularitzako zentro baten bidez edo era horretako aholkularitza ematen duen beste
edozein erakunderen bidez jasoko duela.
Ebazpena
Beraz, era horretan adierazten diogu ezin dugula bere kexa onartu. EZETSI
EGITEN DUGU.
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3. MEMORIA HONETAN IREKI ETA IZAPIDETZEN ARI
DIREN ESPEDIENTEAK
Memoria hau itxi denean hainbat espediente ageri zaizkigu, berari zegokion
aldian ireki eta hainbat arrazoirengatik irekita geratu direnak. Espediente horiek ez ixteko
arrazoi nagusia da dagokien Udal Zerbitzu edo Sailei eskaturiko txostenak jasotzeko zain
gaudela.

Jarraian, ixteko jardueraren bat egiteko falta zaien espedienteak jasotzen dira.
• TAOren 3. eremuaren berrantolaketa (Erreg. zenb.:512/05)
Erreklamazioa
Sindiko – Herritarren Defendatzailearen Bulego honetara herritar bat etorri da
jakinarazteko TAOren 3 zenbakidun eremuan benetan aparkatzeko moduko kaleak oso
gutxi direla.
Azterketa
Mugikortasun eta Garraio Zerbitzuko arduradunekin bilera bate egiteko zain gaude, hirian TAOren eremuak berrantolatzeko egindako aurreikuspenen berri eman diezaguten.
Ebazpena
Memoria hau amaitzean bilera hori egitekotan geratu gara.
• Alde Zaharreko tabernetan ordutegia ez betetzea (Erreg. zenb.:552/05)
Erreklamazioa
Herritar batzuek salatu dute Hiriko Alde Zaharreko Zapatari kaleko tabernetan ez
dituztela ordutegiak betetzen.
Azterketa
Sindikoak informazioa eskatu dio Ingurumen Sailari establezimendu horien
baimenei buruz, beren kategoria ezarri ahal izateko.
Sail horrek eskatutako informazioa eman digu.
Ebazpena
Horren arabera, jasotako txostena aztertuko dugu.
Memoria hau amaitzean espedientea irekita geratu da.
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• CETIC-en ikastarorako eskaturiko dokumentazioa (Erreg. zenb.: 568/05)
Erreklamazioa
Herritar bat gure bulegora etorri da esanez Damm Tabernako ateak ez duela
Ordenantzan eskaturiko gutxieneko distantzia errespetatzen.
Azterketa
Herritar horrekin elkarrizketa izan ondoren, egokia iruditu zaigu gai horren inguruan
Ingurumen Saileko arduradunekin hitz egitea, beharrezko informazioa eskatzeko.

Ebazpena
Memoria hau amaitzean, espediente horri dagokionez eskaturiko informazioa
jasotzeko zain gaude.
• Zaratak Alberti Eraikinean trafikoa dela-eta (Erreg. Zenb.: 580/05)
Erreklamazioa
Alberti Eraikinean bizi diren pertsona batzuek salatu egin dute, inguru horretako
trafikoa dela-eta zarata handia jasan behar izaten dutela beren etxebizitzetan.
Azterketa
Ingurumeneko teknikariekin hitz egin dugu, beharrezko neurketak egin ditzaten.

Ebazpena
Memoria hau ixteko unean espedientea zabalik geratu da eta ikerketa horren
zain gaude.
• Jarduera erdialdeko lokal batean (Erreg. zenb.: 599/05)
Erreklamazioa
Herritar batek Ortiz de Zarate kalean duen pabiloiko erabilerak aldatzeko aukera
eskatu du.
Azterketa
Ingurumen Sailari gai honi buruzko informazioa eskatu diogu.
Ebazpena
Horrela, beraz, Memoria hau amaitzean espedientea irekita geratu da, eta
txostenaren azterketaren zain gaude.
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• OHZaren ordainketa zatitua maizterrentzat (Erreg. zenb.: 621/05)
Erreklamazioa
Herritar batek eskatu du etxe-jabeek ez ezik maizterrek ere OHZaren ordainketa
zatitua egiteko aukera izan dezatela. Eta horren arabera, maizterren ordainketa-modalitatea aldatzea.
Azterketa
Elkarrizketa bat izan dugu herritarrarekin eta bere jarrera azaldu digu.
Ebazpena
Kexa atertzekotan geratu gara. Era horretan, Memoria hau amaitzean espedientea irekita geratu da.
• Jakinarazi gabeko isunak (Erreg. zenb: 627/05)
Erreklamazioa
Herritar batek bere kexa azaldu digu EHAAn isun batzuk argitaratu direlako,
aldez aurretik bere helbidean salaketa horien jakinarazpenik jaso gabe.
Kasu horietan egin beharrekoak berraztertzeko eskatu du.
Azterketa
Zerga-Bilketa Zerbitzuari gai horren inguruko txostena eskatu diogu.
Ebazpena
Memoria amaitzean, jasotako txostena aztertzekotan gara, eta hori dela-eta
espedientea irekita geratu da.
• Buxadura Arriagako Atea kaleko hodi biltzailean (Erreg. zenb.: 634/06)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, Arriagako Atea kalean egiten ari diren udal obrak
direla-eta ura sartzen da hainbat etxetan.
Azterketa
Txosten eskatu diogu Bide Publikoen Zerbitzuari
Ebazpena
Memoria amaitzean, txostena jasotzeko zain gaude, eta hori dela-eta espedientea irekita geratu da.
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• GLL: Gizarte Zerbitzuen jarduerak berraztertzea (Erreg. Zenb.: 635/06)
Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digunez, bere familia-egoera aldatu ondoren Gizarte
Zerbitzuek GLLerako eskaera berri bat egitea eskatu diote. Jarduera hori berraztertzeko
eskatu du.

Azterketa
Eskaera horren inguruko irtenbideak aztertu dira.
Ebazpena
Memoria hau amaitzean espedientea irekita geratu da, oraindik gomendio bat
egin daitekeelako.

• Kultur Elkarte batentzako dirulaguntzak (Erreg. zenb.: 643/06)
Erreklamazioa
Kultur Elkarte bateko ordezkariak Sindiko – Herritarren Defendatzailearen
Bulegora etorri eta adierazi dute orain arte beren jardunean Gizarte Etxeek sustatzen
dituzten jarduerekin bat etortzeagatik jasotzen zuten dirulaguntza kendu egin dietela.
Ebazpen hori berraztertzeko eskatu dute.
Azterketa
Herritarrekin izandako elkarrizketan aurtengo urterako aurreikusita duten jarduera-programa eskatu diogu.
Ebazpena
Memoria hau ixteko unean espedientea irekita geratu da eta herritarrek informazio hori noiz emango zain gaude.
• Zarata Elizondo eta La Riojana tabernetan (Erreg. zenb.:644/06)
Erreklamazioa
Herritar bat Sindikoaren bulegora etorri da esanez Elizondo eta La Riojana tabernen jabeen zaratak eta mehatxuak jasan behar izaten dituela. Egoera horren aurrean
babesik gabe sentitzen da.
Azterketa
Udaltzaingo eta Ingurumen Sailarekin aztertu dugu gaia.
Ebazpena
Memoria hau amaitzean espedientea irekita geratu da, oraindik ebazpenen bat
eman daitekeelako.
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• Nieves Cano kaleko espaloian autoak aparkatzea (Erreg. zenb.: 646/06)
Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digu Nieves Cano kaleko barnealdeko patioetan
automobilak espaloiaren gainean aparkatuta egoten direla eta hori dela-eta ingurua hondatzen ari dela, eta gainera haurrentzako jolas-tokia kendu zutela eta
zabuak ez dituztela berriro jarri.
Eskatu du Udaltzaingoak zorrotzago jokatzeko salaketak jartzerakoan eta
zabu berriak jar ditzatela.
Azterketa
Herritar horri adierazi diogu inguru hori ikuskatzera joango garela.
Ebazpena
Memoria hau ixteko unean espedientea irekita geratu da eta ikuskaritza
egitekotan gara.
• Zezen Plazako etxebizitzak (Erreg. zenb.:647/06)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, Zezen Plazaren inguruan aurreikusita
dagoen ele itxurako eraikinak ez du OR3 delakoan adierazitakoa betetzen, eraikinen arteko gutxieneko tarteari dagokionez. Eskatu du kasua berraztertzeko eta
Administrazioak arautegian esandakoa betearaz dezala.
Azterketa
Egoera aztertzen ari gara.
Ebazpena
Memoria hau amaitzean espedientea irekita geratu da, azterketaren zain.
• Santa Maria Katedrala Fundazioaren etxebizitzak okupatzea (Erreg. Zenb.:
648/06)
Erreklamazioa
Aiztogile kaleko bizilagun batek adierazi digu bera bizi den inguru horretako etxebizitza batzuk legez kanpo okupatuta daudela. Herritarrak bere kezka
azaldu digu gerora sor daitekeen egoeragatik. Nahiko luke Santa Maria Katedralak
horri buruzko informazioa ematea, aurrera begira etxebizitza horiek haren helburuetarako erabiltzea aurreikusita baitago.
Azterketa
Bilera egin dugu Santa Maria Katedrala Fundazioko arduradunekin eta
auzo-elkarteei Fundazioaren jarduketen inguruko informazioa emateko prest
gaudela adierazi dugu.
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Ebazpena
Memoria hau amaitzean espedientea irekita geratu da, eta Elkarteen
erantzunaren zain gaude.
• Jundizeko lurrak desjabetzea (Erreg. zenb.:650/06)
Erreklamazioa
Herritar batek saladu duenez, Udalak lur batzuk desjabetu ondoren, katrastroko
balio batzuk atzera-eraginezko ondorioekin aplikatu dira, eta iruditzen zaio hori legez
kontrakoa izan daitekeela, 2002. urtean halako baliorik ez zutelako. Alegazioak aurkeztu
baina ez du erantzunik jaso.
Azterketa
Aztertuko dugu kasua.
Ebazpena
Memoria hau ixteko unean espedientea zabalik geratu da, azterketa egitekotan.
• Zakur arriskutsu baten erasoa (Erreg. Zenb.:651/06)
Erreklamazioa
Herritar batek salatu duenez, ustez arriskutsua den txakur batek behin baino
gehiagotan egin dio eraso. Azkeneko erasoaldian bere txakur emea hil zion. Txakur hori
arautegia urratzen ari da. Dagokion Sailak erantzun dezala eskatu du.
Azterketa
Osasun eta Kontsumo Zerbitzuari txostena eskatu diogu.
Ebazpena
Memoria hau ixteko unean espedientea zabalik geratu da, eta txosten hori
jasotzeko zain gaude.
• Gizarte Alokairua duten Etxebizitzak (Erreg. Zenb.:652/06)
Erreklamazioa
Herritar batek dioenez, Udalak etxe agentzia baten bidez emandako gizartealokairuko etxebizitza batean bizi da eta azkenaldian etengabe jasan behar izaten ditu
bizilagunen zaratak eta eragozpenak. Jakin nahi luke zeini erreklamatu sortutako irregulartasun guztiak.
Azterketa
Hiri Berrikuntzarako Agentziari informazioa eskatu diogu.
Ebazpena
Memoria hau ixteko unean espedientea zabalik geratu da, gerora ebaztekotan.
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4. AURREKO MEMORIETATIK DATOZEN ETA BERRIRO IREKI
ONDOREN IZAPIDETZEN ARI DIREN ESPEDIENTEAK
Aurreko memorian itxita utzi ziren hainbat espediente berrireki dira memoria
honetan, kasu gehienetan erabiltzaileek eskatu dutelako.
Hainbat espedientek irekita jarraitzen dute zenbait informazio iritsi bitartean,
hala nola, dagokien Sailei eskatutako txostenak, Bulego honen azterketa zehatzago bat
eta erabiltzaileek aurkeztu beharreko dokumentazio gehiago:
• Automobil kontzesionarioa eta salmenta ibiltaria. (Erreg. zenb.:152/03)
Erreklamazioa
Legutiano atea kaleko hainbat bizilagun etorri dira bulegora eta salatu dute kale
horretan bertan dagoen automobil-enpresa bateko autoek espaloi-aurrealde guztia
hartzen dutela, aparkaleku-gunea erabat okupatuz. Hori dela eta, bizilagunek salatu dute
inolako justifikazio eta titulurik gabe egindako okupazioaren ondorioz, ezin dutela erabili
bizilagunentzat garrantzitsua den aparkalekua.
Sindikoaren bulego honek 2003ko urriaren 28an horri buruzko Gomendioa idatzi
zuen, eta horrela, automobil-enpresari eskatu zion zegozkion tasak ordaintzeko, betiere
kontuan hartuta egoera horri bi ikuspegitatik hel dakiokeela: alde batetik udaltzaingoaren arazo bat izan daiteke: automobilak baimendutako denboran baino gehiagoan
aparkatuta edukitzea bide publikoan eta jabari publikoaren aprobetxamendua berezia;
eta bestetik, trafikoaren ikuspegitik, aipatu enpresak bere lokalen aurrealdeko
aparkalekua erakusleihoaren luzakin antzera erabiltzea.
2004ko urtarrilaren 21ean Udaltzaingoaren erantzuna jaso genuen egindako
gomendioaren harira, eta bertan esaten zen egiaztatuko zutela ibilgailuak “utzita” zeuden, eta horrela izanez gero, bertatik eraman eta zegokion txostena egingo zutela
espazio publikoaren erabilera bidegabea egiten ari zirela egiaztatzen bazen; eta ondoren,
hori guztia Ogasun Sailari jakinaraziko zitzaiola Jabari Publikoko Udal-ondasunen
Erabilera edo Aprobetxamendu Bereziari dagozkien Tasak arautzen dituen Ordenantzak
aurreikusitako zerga-tasa kobratzeko.
Bizilagunek ohartarazi digute egoerak berdin jarraitzen duela, eta beraz, beste
Udal batzuek egin dutenari jarraiki, hala nola Getxoko (Bizkaia) Udalak hartutako neurriak, egoera horrentzako beste irtenbide bat proposatu dugu:
Azterketa
Ibilgailuen salmenta zuzena dela medio aparkaleku publikoko guneak neurriz
gain okupatzeak sortu duen arazoaren ondorioz, beharrezkoa da zenbait neurri hartzea
praktika hori eragozteko eta, era horretan, gune horiek askatzeko, bizilagunek edo gune
horretara doan edonork aparkalekuak libreki erabil ditzan.
Praktika horrek aparkaleku erabilerako gune publikoak blokeatzen ditu inolako
justifikazio eta arrazoibiderik gabe, izan ere, erabiltzaile bakar baten zerbitzura daude
esklusiboki eta kalte garbia eragiten die beren ibilgailua aparkatzeko leku bila bide publikoan dabiltzanei; eta beraz, gainontzeko gidariei, auzotarrak barne, ez zaie bermatzen
lurzoruaren bidezko erabilera.
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Praktika horrek Merkataritzako Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994
euskal Legea urratzen du, saltoki iraunkorretik kanpo egiten den balizko salmenta
delako. Aipatu legearen 11. artikuluak dio salmenta merkataritza-establezimenduan egin
behar dela, egoera jakin batzuetan izan ezik (eta egoera horien artean ez dago aipatu
praktika).
Eta beraz, lege-haustea zigorgarria da dagokion administrazioko espedientea izapidetu eta gero; isuna 1.502,53 ra bitartekoa izan daiteke.
Gainera, bide publikoa denez, baimenik gabeko erabilera pribatiboa da, eta
beraz, Udalari dagokio jabego publikoko ondasunen erabilera komun orokorra babestea,
horretarako baimenik ez duen partikular batek gune hori okupatzea eragotziz.
Ebazpena
Merkataritzako Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 euskal Legeak
dioenaren arabera, GOMENDIO hauek egiten ditugu:
* Ibilgailua bide publikotik kentzea eta Herritarren Segurtasunerako
Ibilgailuen Udal Gordailura eramatea, betiere ibilgailuen salmenta
establezimendutik kanpo egiten dela uste bada.
Ondorio horietarako eta orientabidezko izaerarekin, aipatu jardueraren
susmoa egiten da kasu hauetan:
- Toki berean edo inguruetan modu jarraituan aparkatuta dauden ibilgailuek kartelak edo salmentan daudela adierazten duen beste oharpenen
bat dutenean.
- Telefono zenbaki bat edo saltzailearekin harremanetan jartzeko beste
aukeraren bat erakusten dutenean.
- Bide publikoan aparkatuta daudenean modu nolabait jarraituan, kale
berean edo ingurukoetan.
*

Ibilgailuaren titularrari dagokion espediente irekitzea aipatu Legearen 11.
artikuluak dioena urratzegatik (isuna 1.502,53 bitartekoa izan daiteke).
Eta lege horretako 43.1 ARTIKULUAK dioena kontuan hartuta, isun arin
horren aplikazioa udalak har dezake bere gain.

Gomendioa bere osotasunean onartu zen aurreko Memorian, baina bizilagunek
jakinarazi dute salaketa eragin zuen gertaerak bere horretan jarraitzen duela. Kasua
berriro aztertuko dugu.

• Oto Montal plazako mantentze-lanak (Erreg. zenb. 284/03)
Aurreko Memoriako erreklamazioa:
Oto Montal Auzo elkartea Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen bulegora
etorri zen, eta adierazi zuen etxebizitza sozialetako jabeek arazo handia zutela Oto
Montal plazako mantentze-lanak direla eta.

217

2005-2006eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

Plaza horri eragiten dioten hainbat arazo konpontzeko neurriak hartzeko eskatu
dute; baldosa irristakorrak eta hautsiak, lorategien zaintza, plazen itxiturak, hezetasunak
beheko pisuetan horien ondoan dauden lorategiek eraginda, argiteria gutxi, plazara
sartzeko zailtasunak larrialdiko ibilgailuentzat.
Azterketa
Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak bilera egin du aipatu elkartearekin
horiek beren kexa azal dezaten.
2003ko azaroaren 11an egin zen Hirigintza eta Etxebizitzako Informazio
Batzordean erabiltzaileek bulego honi jakinarazitako egoera azaldu zen. Erabilera publikoko plaza pribatua dela azaldu zen, baina beharrezkoa dela mantentze-lanak egitea
egoera txarrean dagoelako. Vitoria-Gasteizko Udaleko Gobernu-taldeak agindu du
txosten bat egingo duela Etxe Gorrien –horrela deitzen da plaza kolore horretako eraikinen artean dagoelako– barnealdean dagoen eremuko zoruaren konponketari buruzkoa;
gainera, esan da zorua ona dela, baina labainkorra. Garajeetan, berriz, hezetasunak
daude, baina lurzoru pribatua denez, jabeen eskumeneko gaia da. Antzeko gaien azterketa egiteke dago Batzorde horretan –erabilera publikoko gune pribatuak–, eta baita
gune horien jabegora heltzeko modua ere.
Aurreko Memoriaren amaieran, espedientea irekita geratu zen, erabilera publikoko gune pribatuen azterketa jaso artean, eta ondoren ebatzi.
1.Erreklamazioa
Paula Montal-Otoko etxeek (etxe gorriak) dituzten eraikuntza- eta hirigintza-arazoak azaldu ditu Paula Montal Auzo Elkarteak.
438 familia dira etxebizitza horien titularrak; etxebizitzak 1981ean erosi zizkieten
etxebizitzaren udal enpresa VIMUVISAri.
Hasiera-hasieratik hainbat arazo antzeman zituzten etxebizitzetan, plazan eta
garajeetan. Horren erakusgarri 1983.04.7ko Txosten bat ekarri digute, Luis Gonzalez
Cebrecos eta Francisco Barreal Fernandez aparejadore jaunek sinatuak.
Erreklamazio eta konponketa partzialen prozesu luze bat eta gero, 2004ko urtarrilaren 27an Elkarteak Javier Valdivielso aparejadoreari eskatu zion txosten orokor bat
egiteko aipatu etxebizitzek nahiz urbanizazioak dituen arazoen jatorrizko arrazoiak
–eraikuntzakoak edo bestelakoak– azaltzeko.
Azterketa
Aipatu txostenak honako KALTE hauen berri ematen du eta horien arrazoiak
–eraikuntzakoak edo bestelakoak– ere argitzen ditu:
1.- Ibilgailuak jasateko plazak duen erresistentzia
“Ezaugarri teknikoak eta egituraren kalkulurako aurreikusi ziren kargak obrak
exekutatzea ahalbidetu zuen Exekuzio Proiektuaren memorian idatzita behar lukete,
zehazki Proiektuak erabakitako Ekintza Grabitatorioen fitxan (NBE-AE arauak dioenaren
218

2004-2005eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

arabera); eskatzen den datua sotoko sabaiaren egiturarentzat aurreikusitako erabileragainkarga da”.
Proiektuaren forma-akatsa da.
2.- Baldosa irristakorrak euria eta elurra egiten duenean.
“Plazaren zorua gres-baldosarekin egin zen, 10/20 cm. formatukoa; gainaldea
zimurra du, baina badirudi ez duela labaintzea eragozten euri asko eta elurra egiten duenean.
Gerora, oinezkoentzako bidexka edo pasabideak eraiki ziren (Udalak eraiki zituen, aipatu
eraikuntza-akatsean zuen erantzukizuna bere gain hartuta) mortero jarraituarekin, eta
gainazala eskuilarekin tratatu zen zimurtasuna nabarmentzeko eta horrela itsasgarritasun
handiagoa lortzeko.
Nahiz eta erabat ez ezagutu pasabide horiek eraikitzeko erabili zen prozesua, nabarmena
da zoruaren irristagarritasuna minimizatzea lortu dela, baina dirudienez erabilitako
eraikuntza-sistema ez da egokia, argi baitago pasabideak hondatuz joan direla, eta ondorioz, tarte asko suntsituta daude, ziurrenik lurra ez zelako behar bezala prestatu
pasabideak egin aurretik”.
Urbanizazioaren eraikuntza-akatsa da.
3.- Dilatazio-junturak eta horien egoera rotaflex batekin moztuak izan
eta gero; gainera, azpimarratu behar da ez direla puskatu denboraren poderioz,
moztuak izan zirelako baizik.
“Egindako ikustaldian egiaztatu nuen hainbat juntura disko birakariarekin irekiak izan zirela plazaren zoruan. Juntura gehienak arrakala irekien gainean egin dira, modu
naturalean, eta zenbait kasutan horiei jarraitasuna eman zaie.
…/…
Hori dela eta, hainbat haustura gertatu dira Plazaren zoruan, eta horietatik
nabarmenenak dira tratatu gabeko egitura-junturekin bat datozenak, eta beste batzuk,
urriagoak, zoruaren estaldura-materialean dilatazio-junturen gabeziaren ondorio direnak.
Akats hori nolabait konpontzeko, eraiki eta gero hainbat mozketa egin dira zoruko baldosan, eta horretarako diskoa erabili da. Arrakalen gainean egindako juntura horiek ez
dituzte baldintza egokiak betetzen zoruaren egitura- eta dilatazio-mugimenduak
hartzeko ez dutelako nahikoa sakontasun eta lodiera. Gainera, ez zaie trataera egokia
eman, gehienak zigilatu gabe baitaude, eta ondorioz, hezetasunak eta gorabehera klimatologikoek eragin txarra dute horiengan. Horregatik juntura horien ondoan dauden baldosa asko aske daude. ”
Akats horiek eraikuntza-akatsak direla esan daiteke.

4.- Plazako eraikuntza-akatsek eragindako ur-iragazteak eta horrek
Plazari eusten dion egituran izan dituen ondorioak: egituraren hainbat zati
erabat herdoilduta daude, eta zementuzko kaparik ez dute puskatu egin zelako.
“Sotoan era ura sartzen da, eta ondorioz, sabaiko egitura hondatu da, zehazki
iragazitako urak armadura kaltetu du, eta ondorioz, herdoildu egin da eta estalkiaren
hormigoia puskatu da, forjatuaren gangetako azpiko ertzetatik askatuz.
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Kaltetutako gunearen gainean dagoen lorategiko zuhaitzen sustraiek eragindako uriragazteak direla pentsa daiteke, oso litekeena baita sustraiek iragazgaizte-sistema kaltetu izana”.
Kasu honetan, ezin esan daiteke kaltea eraikuntza-akats baten ondorio denik, zuhaitzen
ekintzaren ondorio baizik, eta beraz, zehaztu beharko da zuhaitz horiek sustatzaileak proposatu zituen lorategi-gunearen diseinuan edo zuhaizti publikoa den. Bi kasuetan Udalak
erantzukizuna izango luke, zuzenean edo zeharka.
5.- Hezetasunen ondorioak lorategi ondoan dauden beheko pisuetan.
Adituaren txostenak ez dio ezer puntu horri buruz.
6.- Lorategiak gaizki amaituta daudenez, ura etengabe iragazten da.
“Plaza eraiki, zoladura jarri eta lorategia egin zenean, ez zen eraikuntza-,
dilatazio- eta uzkurdura-junturarik egin. Zimenduen asentatzearen ondorioz, egituraren
dilatazioen ondorioz, eta abar, Plaza osatzen duten eraikinen arteko mugimendu diferentzialak kontuan hartu dira eraikinetako sotoetako sabaiaren egitura eraikitzean, baina
ezin izan dira libreki eta era gidatuan eraman plazara horiek hartzeko junturarik ez izateagatik, eta ondorioz, eraikinaren puntu ahuletan hausturak sortzen dira.
…/…
Patologia hori erabilitako eraikuntza-sistema guztietan antzematen da; zoruak
eta lorategi-inguruak hormigoizko hodiekin eraikiak daude, eta horiek era berean maila
bidezko hormigoi armatuarekin estaliak eta plaketekin jantziak, eta abar.”
Hori eraikuntza-akats garbia eta larria da.
Eta beraz, BOST URTEREN barruan identifikatu diren eraikuntza-akatsen aurrean
gaude, eta kaltetuek beren erreklamazioei eutsi diete denbora horretan guztian; akats
horiek konpontzea sustatzaile-egileari dagokio, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko
Legea aplikatzeko araudia onartzen duen uztailaren 24ko 2114/1968 Dekretuko 111.
artikuluak dioenaren arabera. Horrek ez du esan nahi eraikitzaile eta arkitektoen
erantzukizuna berariaz arautzen duten Kode Zibileko 1.484 eta hurrengo artikuluek, 1.591
artikuluak eta 1.909 artikuluak aurreikusitako erantzukizun-ekintzak salbuetsita daudenik.
Interesatuek jakinarazi digute Udalak ez dituela eraikuntza-akats horiek ukatu,
baina ustezko akordio bat aipatzen dutela; udal ordezkariek diotenez, bere garaian akordio bat sinatu zen Jose Angel Cuerda alkatearekin, eta akordio horren arabera, “erreklamaziorik ez egitearen” truke bizilagunek prezioaren zati bat eta doako garaje-plaza bat
jasoko zutela erabaki zen. Akordio horren balioespen juridikoa egiteko akordioa ezagutu
behar da lehenengo, eta klausulen interpretazio zehatza egin Kode Zibileko 1.124 eta hurrengo artikuluek diotenari jarraiki; baina, nolanahi ere, erreklamazioak egiteko eskubideari uko egiteko erabakia pertsonala eta indibidualizatua zen, eta halaber, zehatza eta
zalantzarik gabea, izan ere, beste era batera izan balitz ulertuko genuke ez duela baliorik
sustatzaileak dituen lege betebeharren aurrean.
Ebazpena
Esandako guztiagatik eta Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen araudiak
dioena kontuan hartuta, honakoa GOMENDATZEN dugu:
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Udalak kontuan hartzea Paula Montal-Otoko bizilagunek beren urbanizazioko plazaren eraikuntza-akatsen konponketari buruz aurkeztutako erreklamazioa, eta halaber, aipatu eraikuntza-akats horien ondorioz soto eta garajeetan
izandako kalteei buruzkoa, VIMUVISA udal enpresari egotz dakizkiokeen
eraikuntza-akatsak direlako.
Eraikuntza-akats horiei eta erantzukizunei buruzko elkartruke-akordioren
bat balego, beharrezkoa litzateke egiaztatzea akordio hori modu pertsonal eta
indibidualizatuan sinatu dela, eta zehatza nahiz zalantzarik gabea dela.
Udalak erantzukizuna baduela uste dugu, sustatzailea baita; baina ulertzen dugu,
baita ere, etxebizitza-promozio horien helburu sozialak Udalaren jarrera positiboa
eskatzen duela, eta aldi berean, egindako erreklamazioaren aldeko erantzuna saihestea
eragozten du.

2.Erreklamazioa
Sindikoaren bulegoan Otoen Hiribideko eta Paula Montal kaleko bizilagunak
ordezkatzen dituen OTO-MONTAL elkartearen kexa jaso dugu.
Bizilagunek jakinarazi digutenez, Oto Hiribidea erabiltzea ARRISKUTSUA bihurtu
da oinezkoentzat; bizilagunek diotenez, ibilgailuen trafikoa oso handia da hiribide horretan, bereziki goizeko lehenengo orduan eta baita ilunabarrean ere.
Horrela adierazi ziguten Oto-Montal Elkarteko ordezkariek urtarrilaren 13an
egindako bileran, eta hilaren 17an, berriz, hedabideen bidez jakin genuen 39 urteko gizon
batek gidatzen zuen Nafarroa matrikuladun Mercedes ibilgailuak 71 urteko gizon bat harrapatu zuela gune horretan, eta ondorioz, larri zegoela.
Bizilagunek salatu dute Oto Hiribidean ordu jakin batzuetan, hala nola, eguneko
lehenengo orduetan eta ilunabarrean, ibilgailuak 90 km/h abiaduran ibiltzen direla, nahiz
eta gune horretan gehienezko abiadura 50 km/h izan.
Azterketa
Oto Hiribideko sarbidean, zubia zeharkatu baino lehen, abiadura mugatzeko
zoru konkorduna jarri du udalak, eta baita argi-seinale bat ere, gehienezko abiadura 50
km/h dela adierazten duena; seinale hori piztu egiten da abiadura-muga gaindituz gero.
Gainera, Oto-Montal auzoan hiribideak BOST semaforo ditu aktibatuak, bakoitza
bere oinezkoentzako pasabidearekin, eta beste bat, gutxiagotan egoten dena funtzionamenduan, Aliko biribilgunean. Nolanahi ere, hiribidearen ezaugarriak direla eta,
oinezkoentzako pasabiderik ez dagoen guneetatik igaro ohi dute askotan hiribidea
oinezkoek; hori dela eta, igarotzea debekatu dagoen guneetan egokia litzateke hesiak
jartzea oinezkoen joan-etorria arautzeko.
Bide hori Industrialdeko sarbiderik garrantzitsuenetakoa da, eta horregatik,
kamioi eta zama-ibilgailu ugarik erabiltzen dute; hori dela eta, abiadura mugatzeko zoru
konkordun gehiago jartzea ez da komeni horrek zama-mugimendu arriskutsuak eta
zaratak eragin ditzakeelako; halere, arazoari aurre egiteko kabina eta RADAR FINKO bat
erabil daitezke, ezarritako abiadura-mugak betetzen laguntzeko.
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Kontuan hartu behar dira gure inguruko hiri askoren adibideak; horietako askok
urteak daramatzate ERRADAR FINKOAK erabiltzen arriskutsutzat jo diren zenbait gunetan, non abiadura-mugak ez ziren behar bezala betetzen, esate baterako Bilbon...
Gainera, neurri hori bat dator Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren politika orokorrekin, eta horrek radar horien instalazioak eta gehiegizko abiadurak eragindako istripuen
gutxitzeak duten lotura zuzena egiaztatzen du. Hedabideen bidez jakin dugu Trafikoko
Zuzendaritza Nagusiak 500 radar finko jarriko dituela Espainiako errepideetan hurrengo
hiru urtetan, 2005 eta 2007 bitartean errepidean hildakoen kopurua eta abiadura bataz
bestekoa gutxitzeko. Gainera, neurri horrekin dirua biltzea ere lortzen da, eta nahiz eta
hori ez izan helburua –gidariek badakite radarrak non jarri diren– finantzaketa laguntzen
du.
Zirkulazioko abiadura kontrolatzearen helburua ez da dirua biltzea, oharpenaren
bidez istripuak prebenitzea baizik, eta horregatik, radar finkoak jartzearekin batera
beharrezko informazioa eman behar da gidariek jakin dezaten abiadura-kontrolak non
ezarri daitezkeen, eta beraz:
–
–
–

Abiadura-kontrolaren berri aurrez emango da informazio-panelen bidez.
Radar finkoen kokapena publikoa izango da.
Emaitzen estatistika aldian-aldian jakinaraziko da: arau-hausteak, isunak...

Erreferentziazko txosten teknikoen arabera, era horretako kontrolak egokienak
dira kasu hauetan:
–
–
–

Gehiegizko abiadurak nabarmen murriztea.
Errepidean zirkulazioko bataz besteko abiadura murriztea.
Hildakoen kopurua %10 murriztea.
Egun abiadura kontrolatzen duten hainbat eta hainbat agente beste zerbitzu batzuek zaintzeaz ardura daitezke, eta horrela, giza baliabideetan
aurreztea lortzen da.

Ebazpena
Ezarritako abiadura-muga zuzena da eta gidariek beteko balute ez litzateke
beste neurririk behar, baina askotan muga hori ez denez errespetatzen eta hiribide horretako trafikoak arrisku zinez objektiboa eragiten duenez oinezkoentzat –bizia eta osotasun
fisikoa–, Oto-Montal Elkartekoen kexa kontuan hartu behar dela uste dugu, eta ondorioz,
ezarritako abiadura-mugak betetzen laguntzeko neurriak hartzea GOMENDATZEN dugu
AURREKONTUAK AHALBIDETZEN DUEN NEURRIAN:
–
–
–

Kabina iraunkorra jartzea ERRADAR FINKOAREKIN. Eguneko zein
gaueko radarrak daude.
Aliko saihesbidean dagoen semaforoa aktibatzea.
Hesiak jartzea errepideko erdibitzailean, Gasteiz Hiribidean
dagoenaren antzekoa, oinezkoen joan-etorria arautzeko.
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Bide horretan zama-trafikoa handia denez, uste dugu ez dela komeni abiadura
mugatzeko zoru konkorduna erabiltzea, lortu nahi den helbururako askoz eraginkorragoa
izango baita ERRADAR FINKOA.
Hori da gure iritzia, baina gustura hartuko dugu oinarri hobea duen beste
edozein iritzi.
Memoria honetan kasua berriro ireki da bizilagunek uste baitute orain arte gune
horretan egin dena ez dela nahikoa.

• LEPek bete beharreko funtzio eta baldintzak (Erreg. zenb.: 485/04)
Erreklamazioa
Erabiltzaile batek adierazi du Udalaren LEPetan ez duela hainbat plaza betetzeko
aukerarik titulazio okerra eskatzen dutelako.
LPZ aldatzeko eskatu du, berak duen titulazioa kontuan hartua izan dadin.
Azterketa
Aurreko memoriaren amaieran erabiltzailea hainbat titulazioei buruzko azterketa aurkeztekotan geratu zen. Memoria honetan kasua berriro ireki da informazioa jaso eta
gero.
Ebazpena
Memoria honen bukaeran espedientea irekita geratu da, ebazpenaren zain.
• Lucero tabernako zaratak (Erreg. zenb.: 494/05)
Erreklamazioa
Herritar bat bulegora etorri da eta Antiguo Lucero Lokal-tabernako zaratak
salatu ditu, bizilagunei ondoez handia sortzen baitie. Isteko ordua kontrolatzeko eskatu
du eta lokalak izan beharko lukeen intsonorizazio-maila galdetu du.
Azterketa
Dagokion sailari txostenak eskatu eta gero, honakoa jakinarazi diogu herritarrari:
Udal artxiboak begiratu eta gero, egiaztatu da ez dela inolako zehapen-espedienterik izapidetu zaratak direla eta; gainera, Zaraten Udal Ordenantzako arau-hauste batzordeak ez
du inoiz zigortu jardueraren titularra.”
Horregatik iradoki diogu tabernatik datozen zaratak gehiegizkoak direla uste
izanez gero, eskatzeko Udaltzaingoari neurketak egiteko, ondoren salaketak izapidetu
ahal izateko.

Ebazpena
Hori JAKINARAZI zitzaion erabiltzaileari aurreko memorian. Baina lokalaren jabea
aldatzearekin batera, gertaerak errepikatu egin dira, eta horregatik kasua berriro ireki da.
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5. JARDUKETA BEREZIAK

5.1- ERAKUNDEEN PARTE-HARTZEA LANDATXO HEGOALDEA PLANEAN
Landatxo Hegoaldeko Plan zuzendariaren (CHPZ) arduradunek gonbidapena egin
ziguten zenbait tailerretan parte hartzeko; aipatu tailerretan hiriko eragile instituzionalek
eta gizarte eragileek ere parte hartzen dute, eta horien laguntzari esker era ordenatu eta
adostuan definitu da CHPZren eremuko geometrientzat egokienak izan daitezkeen erabilera eta intentsitateak; eta era horretan Erdi Aroko hirigunea erabat eraberritzea lortu da,
bertan dagoen indar sozioekonomikoari inolako kalterik egin gabe.
1. Tailerra: Erakundeen parte-hartzea (05/11/3)
•
•

Erdi Aroko hirigunearen bilakaeraz bertakoek duten ikuspuntua.
CHPZ erakundeen parte-hartzeari buruzko galdera-sorta aurkeztu eta
betetzea.

2. eta 3. Tailerra: Erakundeen parte-hartzea (05/11/9-10)
•
“Hiria eraberritzeko nazioarteko VII topaketak: Hiri Harresituak –iragana,
oraina eta etorkizuna–” (Villa Suso); topaketa horien barruan egin ziren
tailerrak. Ideien kanpoko brainstorming bat izan zen, gaur egungo
Kulturaren hiria garatzeko.
4. Tailerra: Erakundeen parte-hartzea (05/11/30)
•
Erakundeen parte-hartzeari buruzko galdera-sortaren eta kanpoko
brainstormingen emaitza.
•
Landatxo Hegoaldea eremurako ideiak eta programa funtzional bat ateratzeko laburpena.
Era berean, “Bilera tekniko osagarrien” egutegi bat osatu zen; bilera horiek talde
txikiagoentzako deialdiak ziren, ideiak elkar trukatzeko modu lasaiagoan, lan-mahaietan
talde sozialekin, mahaikide eta teknikariekin.
05/11/15 - Erdi Aroko Hiriguneko merkataritza
05/11/17 – Unibertsitatea eta Kultura
05/11/22 –Plan estrategikoa
05/11/24– Udal Teknikariak
05/11/29 – Auzo Elkarteak
Sindikoaren bulegoa edo Herritarren Defendatzailea bertan egon zen eta ia bilera guztietan parte hartu zuen, bertan adierazi baitzituen instituzio gisa jaso dituen iritziak eta gainontzeko parte-hartzaileen ikuspuntuak aztertu eta balioetsi zituen.

5.2- MAHAI -INGURUA: “ATERPE GAUEKO ZENTROARI BURUZKO
DIAGNOSI AZTERKETA”
Udalak etxerik gabeko pertsonentzat baliatzen dituen giza baliabideak
ezagutzeko azterketa zabalago baten zatia da ikerketa hori.
Bertan izan ziren Udal Taldeak, Gizarte Ongizateko Foru Erakundeak, Arartekoa
eta Sindikoaren Bulegoa edo Herritarren Defendatzailea.
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Mahai horretan ATERPE gaueko zentroarekin lotura duten eragile guztien iritzi
eta informazioak jaso nahi ziren.
Aztertutako gaiak (06/01/18):
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Exijentzia gutxiko zentroen definizioa, arautzea eta eskumen-esparrua.
Kudeaketa-eredua.
Era horretako erabiltzaileei arreta eskaini behar dien pertsonala.
Erabilera eta funtzionamendua:
–
ATERPEk duen garrantzia Vitoria-Gasteiz hiriko giza baliabideen
dinamikaren barruan.
– Erabiltzaileen tipologia
– Arazoak
– Segurtasuna
Kokapena
Ekipamenduak
Giza Baliabideak
Instalakuntzak
Balioespena, zein izan beharko litzateke bilakaera etorkizunean, lortu beharreko helburuak
Herritarrek baliabide horiek ezagutzea

5.3- PROSTITUZIOARI BURUZKO LAN TALDEA
2005. urtean Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak txosten berezi bat egin
zuen “Vitoria-Gasteizko etxebizitzetan kokatutako prostituzio-etxeen egoerari buruz”.
Txosten hori udalbatzarreko Lehendakariari bidali zitzaion Ordenantza-proposamena izateko gomendio eta asmoarekin.
Era berean, PSE-EE taldeko zinegotzi Marian Gutierrezek ekimen bat aurkeztu
zuen lehendakaritza batzordean eztabaidatu eta botaziora jartzeko. Aipatu ekimenak
helburu garbia zuen: Vitoria-Gasteizko udalaren barruan batzorde txostengile bat sortzea
eta talde politikoek gure hiriko prostituzioaren fenomenoa aztertu eta hausnarketa egitea, eta gero, beharrezko ekintza eta neurriak aurrera eramatea.
Idazkaritza Orokorrak egindako planteamenduaren ondoren, prostituzioari
buruzko esparru teorikoan aurrera egiteko azterketa-taldea sortzeko erabaki politikoa
hartu zen; azterketa-talde horrek aurkeztutako lan-proposamenak edo udalaren eskuhartzearen barruan bideratu beharrekoak babestuko ditu.
Laneko helburuak:
Proposamen bat adostea esparru politikoan aurkezteko:
• Prostituzioari buruzko esparru teorikoa, udalaren esku-hartzea bideratzea ahalbidetzeko.
•

Esku-hartzerako planteamendu orokorra.

•

Lan-proposamena.

Osaera:
•

Lehendakaria: Lehendakaritza Saileko zinegotzia
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•

Udal Talde Politikoetako ordezkariak

•

Berdintasunerako Zerbitzua

•

Gizartegintza saila

•

Udaltzaingoa

•

Sindikoaren bulegoa edo Herritarren Defendatzailea

•

Eraikuntza zerbitzua

Laneko prozesua:
•

Lantaldea osatzeko bilera

•

Dokumentazioa biltzea

•

Heziketarako saio informatiboa: ASKABIDE

•

Egiteke: Lan-saioak

•

Egiteke: Elkarrizketak

5.4- TRES SANTOS EREMUKO PARTAIDETZA-PROIEKTUA
2006ko urtarrilean Herritarren Partaidetzarako zerbitzu sortu berriak proposatu
zuen Tres Santos Hirigintza Proiektuari lotutako Partaidetza-proiektu bat sortzea, eragindako bizilagun, talde eta/edo kolektiboek beren iritziak trukatu eta pentsatzen dutena
adieraz dezaten.
Horren harira, eta Sindikoaren bulegoa partaidetzarako organoa ere badenez,
proiektu horretan parte hartzeko aukera izatea “iradoki” genion Sailari, eta horretarako,
harremanetan jartzeko bilera bat egin genuen, non parte-hartzea gauzatzeko aurreikusi
dituzten ekintzak azaldu zitzaizkigun:
1. Bilera bizilagunekin
– Azterketa-tailerrak
– Gai zehatzak
– Azken dokumentua
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6. AZTERTZEKE DAUDEN GAIAK

Etorkizunean egingo ditugun ekintzen gidalerroak izango dira herritarrek beren
kexa eta iradokizunen bidez jakinarazitako eskariak eta hiriaren gaurkotasuna une
bakoitzean.
Nolanahi ere, ostatu eta/edo hostalen arauzko erregulazioaren berrikuspena eta
Hiriaren Mugikortasun Iraunkorraren Planaren berrikuspena dira Sindiko edo Herritarren
Defendatzailearen hurrengo memoriako orriak beteko dituzten bi gai, besteak beste.
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7. 2005-2006KO KEXA ETA KONTSULTEN AZTERKETA
ESTATISTIKOAK
Vitoria-Gasteizko herritarrek bulego honi jakinarazitako kexei buruzko datu estatistikoak daude jarraian, Memoria hau hasi zenetik –2005eko martxoaren 1a– 2006ko
otsailaren 28a arte.
Espediente bakoitzak ebazpen bat baino gehiago izan behar du, aurkeztutako
datuek ez baitute ikuspuntu finkorik.
Memoria honetan 150 espediente berri ireki dira guztira aipatu daten barruan.
Bulegoa sortu zenetik 652 espediente aztertu dira 2006ko otsailaren 28ra
bitartean. Baina laugarren ekitaldi honetan, ez dira jasotako espediente berriak aztertu,
aurreko memorietan zabalik geratu zirenak ere aztertu baitira, eta halaber ekitaldi honetan berrireki direnak.

7.1.1 KEXA KOPURUA HILABETEKA
2005-2006 ekitaldian 150 espediente zabaldu dira guztira. Kontuan hartu behar
da horiez gain aurreko ekitaldian ebatzi gabe geratu ziren espedienteak ere aztertu
direla, eta beraz, guztira 186 espediente aztertu dira.
Grafiko honek erakusten ditu bulego honetan hilabeteka jaso diren
kexen kopurua, 2005eko martxoan hasi eta 2006ko otsailaren 28a bitartean
(Memoria hau amaitu zen data hain zuzen). Ikus daitekeenez, Sindikoaren bulegora erabiltzaile gehien etorri den hilabetea ekaina izan da. Baina espediente
ireki horiek ez dute inolako joera edo irizpiderik oinarrian, arrazoi berdinagatik
beren kexak azaltzen dituzten erabiltzaileen kasua izan ezik.

ESPEDIENTE BERRI KOPURUA HILABETEKA
30

25

20

15

10

5

MARTX05

14

APIR05

13

MAIATZA05

13

EKAINA05

20

UZTAILA05

14

IRAILA05

7

URRIA05

21

AZAROA05

15

ABENDUA05
2006KO OTSAILA

2006KO URTARRILA

2005KO ABENDUA

2005KO AZAROA

2005KO URRIA

2005KO IRAILA

05KO UZTAILA

05KO EKAINA

05KO MAIATZA

05KO APIRILA

05KO MARTXOA

0
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URTAR.06

10

OTSAILA06

15

GUZTIRA

150
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Hilabete bakoitzean itxi den espediente-kopurua erakusten du ondorengo grafikoak (kopuruak ez du zertan bat etorri beharrik memoria honetan ireki
diren espedienteekin. Guztira 147 espediente itxi dira. (2. GRAFIKOA)

ITXITAKO ESPEDIENTE KOPURUA HILABETEKA
30

MARTX05

25

20

15

10

5

APIR05

10

MAIATZA05

13

EKAINA05

11

UZTAILA05

19

IRAILA05

9

URRIA05

20

AZAROA05

27

URTAR.06

2006KO OTSAILA

2006KO URTARRILA

2005KO ABENDUA

2005KO AZAROA

2005KO URRIA

2005KO IRAILA

05KO UZTAILA

05KO EKAINA

05KO MAIATZA

05KO APIRILA

05KO MARTXOA

ABENDUA05
0

7

OTSAILA06
GUZTIRA

9
8
14
147

7.1.2 JASOTAKO KEXA KOPURUA, VITORIA-GASTEIZKO AUZOEN
ARABERA.
Taulak erakusten duenaren arabera, kexa gehien (21 guztira) aurkezten
dituzten bizilagunak Vitoria-Gasteizko Hirigune Zaharrean bizi dira. Kexa gehien
eragin dituzten beste gune batzuk dira Zabalgunea –15 kexa–, Arriaga Lakua –15
kexa–, eta San Martin –12 kexa guztira–.
ESP. ZENB.

AUZOA

ESP. ZENB.

ABETXUKU

1

JUDIMENDI

4

ADURTZA

4

LAKUABIZKARRA

0

EHARI-GOBEO

0

LOVAINA

8

ARANA

5

MENDIZORROTZA

2

ARAMBIZKARRA

2

SAN KRISTOBAL

2

ARANTZABELA

3

SAN MARTIN

11

ARIZNABARRA

5

SANSOMENDI

2

ARRIAGA-LAKUA

15

SANTA LUZIA

5

ALDE ZAHARRA

21

SANTIAGO

0

KOROATZEA

8

TXAGORRITXU

4

BABESGABETUAK

5

ZARAMAGA

6

ANGLO

2

EKIALDEKO LANDA EREMUA

3

PILAR

8

HEGO-MENDEBALDEKO LANDA EREMUA

2

ZABALGUNEA

15

AUZOA

143
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7.1.3 JASOTAKO KEXA KOPURUA ERABILTZAILEEN GENEROAREN
ARABERA:
Sindikoaren bulego honetan kexaren bat aurkeztu duten pertsonen generoari
dagokionez, berdintasuna nahikoa handia dela esan daiteke.
Gainera, aurreko Memoriekin alderatuta, beren kexak azaltzera bulegora hurbildu diren taldeen ehunekoa handitu egin da. Kontuan hartuta finkatuta dauden erakundeak direla eta izan ditzaketen premiak asetzeko baliabide propioak dituztela, datu ona
da.
Gizonak:70 espediente (espediente berrien %48)
Emakumeak:62 espediente (espediente berrien %43)
Taldeak:13 espediente (espediente berrien %9)
GIZONAK:

EMAKUMEAK

TALDEAK

70

62

13

ESTADISTIKAK ERABILTZAILEEN ARABERA
GIZONA
EMAKUMEA
KOLEKTIBOA

9%

48%
43%

7.1.4 JASOTAKO KEXEI IRTENBIDEA EMATEKO VITORIA-GASTEIZKO
UDALEKO SAILEI BIDALI TAKO EBAZPENAK:
Taula horretan ikus daitezke udal zerbitzuak hobetzeko Vitoria-Gasteizko
Herritarrak Babesteko Bulegoak egin dituen ebazpenak; ebazpen horiek guztiak
dagozkien Sailetara bidali dira.
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DEPARTAMENTO

GOMENDIOA

BITARTE- GAITZESKOTZA
PENA

UKO
EGITEA

ESKUHARTZEA

LAGUNDUTAKO
IDATZIA

BESTEAK
ORIENTA- (OROIGAZIOA
RRIA,
OFIZIOA)

GUZTIRA

AMVISA

0

0

1

0

0

0

0

0

1

HBE

5

0

3

0

0

0

2

1

11

HEZKUNTZA

4

0

2

0

1

1

1

0

9

FUNTZIO PUBLIKOA

0

0

0

1

0

0

0

0

1

OGASUNA

5

0

4

1

1

10

0

1

22

GIZARTEGINTZA

2

0

3

0

1

1

0

0

7

INGURUMENA

9

0

4

1

5

0

5

2

26

TEKNOLOGIA BERRIAK

0

0

0

0

0

0

1

0

1

LEHENDAKARITZA

0

1

1

0

0

1

0

0

3

HERRITARREN BABESA

8

0

6

1

1

3

1

1

31

TUVISA

1

0

1

0

0

1

1

0

4

HIRIGINTZA

14

0

6

5

6

1

15

1

48

GUZTIRA

48

1

31

9

15

18

36

6

164

Memoria honetan itxi diren kasuen kopuruarekin bat ez datozen ebazpenak 164
dira; izan ere, espediente bakoitza sail bat baino gehiagori dagokiona izan daiteke, edo
litekeena da, baita ere, izaera desberdineko hainbat ebazpen egitea espediente bati
buruz, eta/edo ondorio handienak dituena bakarrik hartzea kontuan.
Horrela egin dira:
•
•
•
•
•
•
•
•

48 Gomendio
Neurketa 1
31 Gaitzespen
9 Atzera botatze
15 Esku-hartze
18 Lagundutako idazki
36 Orientabide
6 Beste batzuk (Oroigarria, ofizioa, desbideratzeak...)

Adierazi behar da, baita ere, ebazpen bat egokia izan daitekeela gai bati buruz
jasotako kexa desberdinei erantzuna emateko.
Memoria honek hartzen duen denboran gomendio gehien jaso dituzten sailak
Udaltzaingoa, Ingurumena eta Hirigintza direla ikus daiteke.
Gainera, aipagarria da Udaltzaingoa dela Sindikoaren bulego honetatik gomendio gehien jaso dituen saila, baina horren arrazoia da zeharka beste sail askorekin dagoela
lotua; hori dela eta, Udaleko beste Zerbitzu edo Sail batzuei dagozkien gomendioek
eragiten diete, udaltzaingo zerbitzuak aipatu zerbitzuak kontrolatzen baititu, edo
batzuetan, horien ordez jarduten du. Besteak beste honako jarduerak egiten ditu:
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Tabernak ixteko ordutegia kontrolatu, zarata-neurketak egin Ingurumen Sailak eskuordetuta...
Azkenik esan behar da Sozietate Anonimoak eta udal erakunde autonomoak
direla Sindikoaren bulego honen esku-hartze txikiena behar izan dutenak.

7.1.5 VITORIA-GASTEIZKO UDALAK ONARTU EDO BAZTERTUTAKO
GOMENDIOAK
GOMENDIOA

ONARTUA

PARTZIALKI
ONARTUA

BAZTERTUA

ERANTZUNIK
GABE

49

27

1

3

18

RECOMENDACIONES
ONETSITA

37%

PARZIALKI
ONARTUA
BAZTERTUA

55%

6%
2%

ERANTZUNIK
GABE

Bulego honek sailei egindako gomendio guztietatik onartuak edo baztertuak
izan direnak eta Memoria honen amaieran erantzun baten zain zeudenak erakusten da
jarraian.
Memoria honen amaieran Gomendioen %57 baino gehiago onartuak izan
dira, %2 partzialki onartuak, eta %37aren kasuan ez dugu erantzunik. Eta beraz,
Sailek baztertutako gomendioak egindako gomendio guztien %6 baino gutxiago
dira.

7.1.6 ESPEDIENTEEN EGOERA OROKORRA

IREKITA

ITXITA

21

165

ESPEDIENTEEN EGOERA
11%
IREKITA
ITXITA
89%
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Taula horretan daude Memoria honetan zehar aztertu diren espedienteak,
2005eko martxoaren 1etik 2006ko otsailaren 28a arte.
Horietatik
• 21 espediente irekiak
• 165 itxiak.
Eta horrek esan nahi du memoria honetan espedienteen %11 baino ez direla geratzen ixteko
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8. ZERBITZUAREN EBALUAZIOA ZERBITZUKO
ERABILTZAILEEK ESANDAKOAREN ARABERA
Kexei erantzuteko erabiltzaileei bidaltzen zaizkien ebazpenekin batera galderasorta bat bidali dugu, aurreko ekitaldietan egin dugun bezala. Nahi duenak galdera-sorta
horiek itzul ditzake era anonimoan, eta era horretan, gure esku-hartzea balioetsi eta herritarrek jasotzen duten arreta hobetu daiteke zerbitzu hobea eskainiz.
121 galdera-sorta bidali dira: 104 eredu indibidualari dagozkionak eta 17 eredu
kolektiboari dagozkionak; horietatik guztietatik 18 itzuli dira, guztiak eredu indibidualari
dagozkionak. Kopuru horiek ez direla adierazkorrak uste dugu, ez baitute erabiltzaile
guztien iritzia islatzen, izan ere, erabiltzaile guztien %15a baino ez dira.
Nolanahi ere, orokorrean, honako datu soziologikoak har daitezke kontuan:
•

12 gizonek eman dute beren iritzia galdera-sortaren bidez. Horietatik 6
dira Unibertsitate-ikasketak dituztenak, 4 lanbide-heziketako ikasketak
dituztenak, 1 batxilergo-ikasketak dituena eta beste bat lehen mailako
ikasketak dituena. Lan-egoerari dagokionez, galdera-sorta erantzuteko
unean zortzik erantzun zuten okupatuta zeudela, batek esan zuen
langabezian zegoela eta hiruk erantzun zuten pentsiodunak zirela.
Erantzun dutenen batez besteko adina 53 urte da.

•

Emakumeei dagokienez, sei izan dira zerbitzuari buruzko iritzia eman dutenak. Horietatik lauk Unibertsitate-ikasketak dituzte, batek Lanbide
Heziketako ikasketak ditu eta beste batek dio lehen mailako ikasketak
dituela. Sei emakume horietatik bostek esan dute lanean ari direla eta
batek Beste batzuk aukera hautatu du.
Zerbitzua erabili eta galdera-sorta erantzun duten emakumeen batez
besteko adina 43 urte da.

Emakumeek Sindikoaren bulegoaren esku-hartze eta jardueraz egiten duten
balorazioa nahikoa ona da. Aurreko datua nabarmendu eta “kasua konpondu al da?”
galderaren aurrean jarri behar da, izan ere batek pentsatzen zuen nahikoa ondo konpondu zela, baina 4 izan dira esan dutenak kasua ez dela konpondu.
Gizonezkoek Sindikoaren bulegoaren esku-hartze eta jarduerari buruz egindako balioespen orokorra, berriz, oso ona izan da. Erabiltzaile batek esan du esku-hartzea
nahikoa negatiboa izan zela eta hiru erabiltzailek esan dute ez daudela ados jarduerarekin.
Kasua konpondu al den galdetuta gizonezkoen erdiak erantzun du bere kasua
ondo konpondu dela, eta beste erdiak jakinarazi digu ez dela horrela izan.
Kasua konpontzeko prozesuaren iraupenari buruz %50ak uste du zertxobait
luzea izan dela, baina beste %50ak, ordea, uste du igarotako denbora laburra izan dela.
Aipagarria da Bulegotik jasotako informazioa ona edo osa ona dela uste dutela
gehienek.
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9. 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, Memoria honek hartzen dituen hilabeteetan zehar, erakunde horri
buruzko hainbat erreferentzia agertu dira prentsa idatzian, baita Vitoria-Gasteizko herritarrekin egindako lanei eta beste jarduera batzuei buruzkoak ere; horiek guztiak modu
kronologikoan antolatuta daude jarraian:

9.1 IRRATIA.
- 2005eko martxoak 9. Elkarrizketa Ser irratian. Gaia:Aparkalekua Hirigune
Historikoan.
- 2005eko martxoak 10. Elkarrizketa COPE irratian. Gaia:Zarata hirian.
- 2005eko martxoak 16. Elkarrizketa RNE irratian. Gaia: Zaratak.
- 2005eko martxoak 17. Elkarrizketa ONDA CERO irratian. Bulegoaren
Balantze Orokorra.
- 2005eko martxoak 26. Elkarrizketa Laudio irratianSindikoaren bulegoa
instituzio gisa.
- 2005eko ekainak 1. Elkarrizketa Radio Vitoria irratian. Prostituzio-etxeei
buruzko txostena.
- 2005eko uztailak 1. Elkarrizketa Radio Vitoria irratian. Hiriaren egoerari
buruzko eztabaida.
- 2005eko abuztuak 5. Elkarrizketa Punto Radio irratian. 2004-05 memoria.
- 2005eko abuztuak 30. Elkarrizketa Cadena SER irratian. 2004-05 memoria.
- 2005eko azaroak 11. SER irratia. Handizkarien merkatua.
-2005eko azaroak 26. ONDA CERO irratia. Sindikoaren Bulegoaren
Balantzea.
- 2006ko otsailak 9. Radio Nacional irratia. Sindikoaren Bulegoa.
- 2006ko otsailak 13. SER irratia. Goi-tentsioko dorreak.
- 2006 otsailak 20. Radio Vitoria irratia. Bizikleta-isunak.

9.2 PRENTSA IDATZIA.
9.2.1 DIBULGAZIO ARTIKULUAK
Gasteizko Gutuna
Hiri bat ez da etxe metatze hutsa, ausaz trazatutako kale batzuk edo mapan marraztutako koordenada batzuk: hiri bat elkarbizitza estilo bat da, biztanleen arteko
adiskidetasunezko hitzarmen zibila.
1998an Europako 40 hirik baino gehiagok sinatu zuten Bartzelonako
Konpromisoa; horien artean zeuden Bartzelona, Belfast, Berlin, Bordele, Brusela, Donostia,
Geneva, Gernika, Gijon, Girona, Turin, Irun, Venezia eta Vitoria-Gasteiz. Harrez gero,
Europa osoan agerian geratu da gure hiriek beren gain hartu nahi dutela bertako biztanleen eskubideak eta aukerak aldezteko eta hiritartasunaren kultura sustatzeko zeregina.
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Hiriak banakoen ekintzarako aukerak biderkatzen ditu, baita eskuragarri ditugun
zerbitzu publikoen kopurua ere, botere publikoak gertu daudelako, hain zuzen. Gure
originaltasuna identitate anonimoen itsaso zabalean galtzen da, ordea, eta gure arteko
harremanetan “zuka” hitz egiten dugu “hika” aritu beharrean.
Gure hirian, duen tamainari esker, gizarte harreman pertsonalak izateko aukera
dugu; horren ondorioz, gizarte oso kohesionatua da, hala auzoetan nola hiri osoan.
Gizarte etxeen sareak udal zerbitzu gehienak deszentralizatzeko bide ematen du, eta
aisialdi, kultura eta kirol eskaintza zein oinarrizko gizarte zerbitzuak gertu-gertukoak
dira, gure inguruko erreferentziazko hirietan ohiko dena baino areago.
2005eko apirilaren 19an udalerri federatu guztietan Gasteizko Gutuna deritzona sinatuko da, zeinean 25 urteko jardunetik gure udalek atera dituzten ondorioak
jasotzen baitira. Besteak beste, eta zuzentasun osoz, honakoa adierazten du: Tokiko
Gobernuek gauzatzen dute, funtsean, boterearen deszentralizazioa, printzipio
demokratikoak oinarri direla herritarrek beren erakundeen esku uzten duten subiranotasuna irekia eta hurbila gertatzen baita. Horregatik, ez da kasualitatea herritarrek ondoen
balioesten dituzten gobernu erakundeetako bat izatea udala.
Hartara, Gasteizen izena Espainiako Udalerri eta Probintzien Federazioaren barruan partekatutako printzipio eta balio multzo bati lotzen zaio, zeinekin gure hiria bereziki identifikatzen baita: XXI. mendean, hiriak ez dituzte tamainak, kokapenak edo pribilegio historikoek definitzen, baizik eta elkartasunean eta zerbitzuetan oinarritzen den
bizilagunen konpromiso kolektiboak, biztanle kopurua edo haien egoera soziokulturala
edozein dela ere.
Hiria konpromiso kolektibotzat hartzeko joera hori oso nabarmena da gure
artean. Hiriaren jatorrian babestu beharra egonik –horren erakusgarri dira Erdi Aroko hirigune harresitua, almendra itxurako muina, kaleen antolaketa–, baliteke gure tradizio zibil
eta politikoetan hiriak zaindu eta babesten gaituelako ideia hori irautea. Antzinako erretreta-deiak hiriko ateak ixtear zirela ohartarazten zien biztanleei, gauez segurtasuna eta
lasaitasuna babesteko xedez. Gaur egun, hiriak biztanleekin duen oparotasun, bake eta
segurtasun hitzarmena ez dute harresiek –horien aztarnak berreskuratzen ari bagara ere–
edo erretreta-dei gogoangarriak adierazten, baizik eta inbertsio eta garapen aukera berriak sustatzeak eta gure gizartearen kohesioa bermatzen duten gizarte baliabideen sareak.
Gasteizek gutun honen alde egiten du.
2005eko apirila.
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
2005EKO APIRILAK 15

ERRITUAK
Azken aste hauek erritu eta liturgiei buruzko ikastaro trinkoa izan dira. Erromako
Aita Santuaren hileta-elizkizun hunkigarri eta handientsua izan dugu, eta gainera,
Galesko printzeak eta Cornuallesko dukesak eliza anglikanoaren ezkontza-bedeinkapena
jaso dute liturgia landu eta delikatu baten bidez, non biak ala biak barkamena eskatu
duten iraganean egindako bekatuengatik, eta horrela, aukera berri bat lortu dute zori236
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ontsu izateko. Hedabideek arreta gutxiago eskaini arren, Rainiero Printzearen hileta-elizkizunak eta hil-kapera ere ikusi ditugu.... erritu horiek guztiek agerian utzi dute liturgiek
gaitasuna dutela sentimenduak eta kontzientzia-egoerak sozialki eta modu nabarian
antolatzeko; izan ere, erritu horien laguntzarik gabe ekintzak banakoak eta loturarik
gabeak lirateke.
Hemeretzigarren mendeko positibismoaren ikuspegitik errituak iraganeko erlikiatzat hartu ziren, baina XXI. mende hasieran errituek beste behin erakutsi digute bizibizirik daudela.
Gizartearen zati izateak eragiten du gure emozioak gizartearekin partekatzeko
premia, eta bizipen horrek gure intimitatea biderkatu eta indartzen du, eta halaber, bizirik
egotearen kontzientzia berritzen du.
Konfuzio jakintsuak erakusten zuen lez, Errituek unitatearen unea eraikitzen
dute beren edertasunaren indarra eta antzerki-egitura (ez dialektikoa) baliatuz, eta guztiok dakigu langileen borondateak batzea ezinbestekoa dela enpresentzat, eta era horretan, banaketa eta norgehiagokarako berezko joera gainditzea.
Sentimendu batek eta izateko nahiz egiteko borondate berberak bultzatuta, gizabanakoak beste batzuekin bat egiten duenean, errituak bat egite horren boterea, indarra eta eraldatzeko gaitasuna erakusten digu.
Gure artean Elizak izan dira errituen jakinduria modu kontzienteago batean
gorde dutenak, baina gure gizarte- eta talde-bizitzak ere erritu eta liturgia zibilak,
sozialak eta ludikoak sortu eta birsortu ditu modu espontaneoan emozio kolektiboei
antzerki-itxura eman eta atzeraelikatzeko; esate baterako, urrutiko trantsizio-garaian
gure kantautore gogokoenekin bat egiteko argiak pizten genituen, eta futbolari, modari
edo rockari lotutako kaleko tribuek ere beren parafernaliak asmatzen dituzte.
Baina ziurrenik, hauteskunde-garaian, erritu politiko nabarmen eta garrantzitsuenak gure partiduen mitinak dira. Bandera, banderatxo, globo, musika eta era guztietako eszenaratzeak ez dira faltan izaten; eta nola ez, talde politikoetako jarraitzaileak
ere bertan izaten dira, ez partiduaren hauteskunde-programa ezagutzeko –hori jarduera
burutsuegia litzateke horrenbeste zaratarentzat–, gure afektu eta esperantzen hartzaile
diren sigla eta ikurrekiko atxikimenduak eragindako emozioa erritu bihurtzeko baizik.
Garrantzitsua da une horiekin gozatzea gure usteak indartzeko, baina are garrantzitsuagoa da besteen premiak ulertzea, eta onartzea guztiok babesten gaituen
Demokraziaren bidez oinarrizko balioak partekatzen ditugula (indarkeriaren gaitzespena,
zuzenbidearen babesa...), eta horiei esker gure bizikidetza eta oparotasuna bermatzen
direla; baina era berean, munduaz, historiaz eta gizarteaz ditugun iritzietan bat ez
etortzeko –gorrotorik gabe– aukera ematen digu.
Britainia Handiak egonkortasun politiko desiragarria izan du, baina Europako
beste herriek ezin dute amesgaiztorik gabeko iragana izateaz harro egon: ezta Espainia
ere, eta horregatik, garrantzitsua da gogoratzea, garaiz nahiz garaiz kanpo, Demokraziak
ere badituela batze-errituak instituzioen keinu eta ikurretan (partiduen arteko
banaketaren gainetik); Instituzioek ere, nahiz eta une batean edo bestean talde politiko
bateko gizon-emakumeekin osatuak egon, herritarrak ordezkatzen dituzte, eta horregatik, begirunea zor dute eta zor zaie, ez pertsona baten ohoretan, karguaren ohoretan
baizik. Baita irratian ere, baita hauteskunde-garaian ere.
EL PAÍS
2005EKO APIRILAK 25
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Ameslariak, Mesiasak eta beste kixote batzuk
Hainbat ideologia politikoen inspirazio-iturri gisa erromantizismoak izan zituen ondorio
suntsikorrei buruzko hitzaldi-bilduma bat (1950-1960) argitaratu zuen Sir Isaiah Berlinek
Errealitatearen Zentzua izenburuarekin. Heroi erromantikoaren garaian, ondorioen etikak
hartzen du arrazoien etikaren lekua –dio Berlinek–. Pentsamendu mota horretan heroi
tragikoa bere buruarekin baino ez da leiala, ondorioak kontuan hartu gabe. Heroia eta
bere jarraitzaileak errealitatea sortzeko gai dira beren borondatea oinarri hartuta, behar
adina nahi izatea baino ez dute behar. Premisa horiek etika, politika eta estetikaren arloan
izan duten eragina ikustea erraza da, eta badakigu Aro Berriko Europan ondorio oso txarrak izan dituztela: totalitarismoa eta era guztietako fanatismoak dira agente libre horren
haurrak, zeinak ez dion inori konturik eman behar, bere arrazoien garbitasunari ez bada.
Motibazioen erromantizismo horren aurrean hobea da –XX. mendeak horrela
erakutsi digu– erantzukizunaren etika. Ebanjelioak horrela dio, “Beren fruituetatik antzemango diezue”, beren ekintzen ondorioetatik alegia.
Giza adimenak sinplifikazio-mekanismoak baliatzen ditu errealitatearekin harremanean jartzeko (planoak, eskemak, kontzeptuak), eta era horretan, datu aipagarri eta
garrantzitsuenak aukeratzen ditu. Horrela, mundu itxuragabe hau osatzen duten aldagaimultzotik batzuk hartu eta antolatu egiten ditugu zentzua emateko. Prozesu hori saihestezina da gauzekin ulermenera iristeko. Errealitatea ez zaigu ulergarria aurreko
prozesurik gabe. Datu guztiak aukeraketarik egin gabe erreproduzitzen dituen irudikapena ez litzateke irudikapen bat izango, errealitatearen kopia bat izango litzateke.
Lurraldea xehetasun guztiekin eta neurri berberekin erreproduzituko lukeen mapa bat
beste lurralde bat litzateke.
Munduarekin ulermen batera heltzeko nahitaez egin behar den sinplikatzeprozesu horretatik ondorioztatzen da gure irudikapenak hutseginkorrak direla, prozesu
horretan akatsak egin baitaitezke; gertakariei ematen diegun lehentasunean eta
asmoetan erratu gaitezke, behar baino gutxiago edo gehiago emateagatik; faktore garrantzitsuak ezaba ditzakegu atsegin ez zaizkigulako edo esanahiaz ohartzen ez garelako;
kontuan hartzea merezi ez duten batzuk har ditzakegu edo ia existitu ere egiten ez diren
beste batzuk handietsi gure gustukoak direlako.
Gure irudikapenen eta errealitatearen artean kontraesana nabarmena denean,
“ezagutzen arteko ez-adostasun” bat dagoela esaten da, baina askotan ez-adostasun hori
duena ez da ohartzen mundu errealarekin talka egin arte.
Aurten 400 urte betetzen dituen Kixote Mantxakoa ezagutzen arteko ez-adostasun errepikakor eta patetikoen adibide paradigmatikoa da. Quijano jaunaren zaldun-ikuspegitik artaldeak gerran dauden soldadu-tropelak dira, galerianoak bidegabekeriaren biktima errugabeak eta errota gurutzedunak asmo txarreko erraldoi beldurgarriak.
Zoritxarrez bizitza errealean ezagutzen arteko ez-adostasunek kalte handia egiten dute
gehienetan, eta ez dira amaitzen Quijano jaunaren kasuan lez: protagonistak jipoia jaso
eta gero. Terrorismo islamiarra –beste terrorismo batzuk bezala– zenbait ameslarik ekar
ditzaketen ondorio zoritxarreko eta odoltsuen adibidea da.
Corana gartxuki eta fanatismoz irakurtzea ez da, nire ustez, “ezagutzen arteko
ez-adostasun” ikaragarri bat baino, frustrazio handia eragin duena, eta era berean,
lehertzeko gorrotoa sortu. Alde batetik, Jainkoak –Ala– esandako hitzak handitasun moral
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eta materialez beteriko patu ezin hobea agintzen dio mundu arabiarrari, munduari argi
egin eta salbatzeko misioa ematen dio: Jainkoak arabiera hitz egiten du eta Meca
Jakinduria eta Boterearen atea da. Eta halere, bai desengainu handia!: munduak beste
aldera begiratu eta ukatu egiten du hori guztia, Jainkoaren etsaiekin komenentziazko
harremanak dituen monarkiaren ahultasuna dela eta, fedegabeek base militarrak dituzte
Islamaren Lurralde Santuan; sharia edo lege islamikoak izan behar luke sinestun-komunitate osoaren lege zibila, baina, aitzitik, ez da aintzat hartzen, eta Islamaren aurkako printzipio juridiko eta politikoan sartzen dira herrialde arabiarretan; fedegabeek arro
erakusten dute beren botere ekonomiko, militar eta zientifikoa eta Umma zatitzen dute
beren politikarekin, eta era horretan, musulmanen arteko banaketa bultzatzen dute;
fedegabe sionistek palestinar musulmanak makurrarazten dituzte Jerusalen hiri santua
zikinduz beren presentziarekin...
11-Sko ekintzan beren burua immolatu zuten suizidentzat dorre bikiak ez ziren
hainbat eta hainbat pertsonen lantokia: bi erraldoi ziren, beren handitasun neurrigabearekin Alari desafio egiten zietenak; Ala, handia den bakarra. Errealitatearen interpretazio ero hori abiapuntu hartuta, beste guztia esan gabe doa.
Askotan, kixotismoa bihozberatasunez epaitzen da, nahiz eta zorotasuna bere
harrotasun guztian erakutsi eta oso ondorio txarrak izan; horren arrazoia izan daiteke,
nolanahi ere, eromen kixoteskoa eromen altruista dela. Eta beraz, esan daiteke beren
arrazoien garbitasunak nolabait salbuetsi egiten dituztela beren ekintzen zoritxarreko
ondorioetatik. Baina, azkenean, kriminal gaiztoenak, zitalenak eta eraileak kriminal altruistak dira beti.
EL PAÍS
2005EKO UZTAILAK 6.

Londres bonben azpian
Fanatismo terroristak aurrera egiten du bere erailketa-bidean: New York, Madril,
eta orain Londres. Britainia Handiko hiriburuak fanatismo hiltzailearen bonbak jaso zituen
berriro ere, eta beste behin Londresek bere bertute gizatiar eta politikoak erakutsi zituen:
adorea eta ikuspegi zabala borrokaren erdian. Bigarren Mundu Gerran Londresek erresistentziarako gaitasuna erakutsi zuen, jendea bonbardaketetara ohitu zen. Goizero, ahal
zen tokian, bizitza berriro hasten zen beti bezala. Londrestarrak eguneroko bizitzako ohiturei eusten saiatu ziren, hiriburuko bizitza ez zen inoiz geratu; bulego zein lantegiek
lanean jarraitu zuten. Ingelesek bonba pean bizitzen ikasi zuten eta inoiz ez zuten amore
eman. Bonbardaketa baten eta bestearen artean, jendeak ongi pasatzen zuen. Antzoki
eta dantzalekuek ateak ireki zituzten berriro ere. Gazteek dibertitzeko gogoa zuten.
1940ko irailetik azaroa bitartean, 87 gau jarraian bonbardatu zuten Londres, eta
aldi bakoitzean 200 bonbardaketa izan ziren batez beste; kalkuluen arabera, 14.000 tona
bonba jaurti zituzten hirian eta hildakoak milaka izan ziren.
1940ko abenduaren 29an 3.000 bonba su-eragile erori ziren Londresen eta hiria
suak hartu zuen. Londresek eutsi egin zion.
Erresuma Batuko instituzioen eta ohituren duintasuna bizi-bizirik daude herrialde horretan, eta horixe da, hain zuzen, Erresuma Batuko bertute kolektiboen jatorria.
Gainera, Ingalaterrak badu halako estoizismo dotore bat, ingelesen patxadaren bertsio
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intelektuala baino ez dena bestalde. Estoizismo patxadoso hori da funtsean enpiriko egiten dituena, eta horregatik, ia ezinezkoa da ingeles bat entelekia ideologiko batean harrapatzea, nahiz eta perfektua dela pentsatu. Ingelesek bizitzako gauza “garrantzitsuetarako” gordetzen dute berotasuna: Derby handia, futbola, criketa, antzerkia, zaldi-lasterketak, bizitza soziala pubean zerbeza epel baten inguruan, kluba, familiako bizitza; izan
ere egonkortasun demokratikoa bermatua dute eta legitimitatea, berriz, ez da zalantzan
jarri irletan azken mila urtetan.
Atentatuen berri jakin bezain laster Canterburyko artzapezpikuak helarazi zuen
mezuak honela zioen: “Gaur goizean bertan bilera batean nengoen kide eta adiskide
musulman batzuekin West Yorkshiren, eta guztiok gaitzetsi dugu ekintza horren makurkeria eta biktimekiko errukia partekatu dugu. Solidaritate hori eta sentimenduen elkartasuna ezinbestekoa da min eta haserre garai hau gainditzeko. Gure komunitateen fedeari
esker gure lan komuna aurrera aterako dugu eta datorkiguna jasango dugu nazioaren
onagatik eta Jainkoaren bidez gure egin ditugun bizi-balioengatik”.
Hitz horiek ezin hobeto islatzen dute ingeles-estiloa garai gogorretan.
Elkarbizitza ulertzeko ingelesen modua erabat zentzuzkoa eta pragmatikoa da,
eta horregatik Erresuma Batuak ez du faxismoa ezagutu Europan modan zegoen garaian,
eta intelektualek Aita Rinen uretan murgiltzearekin egiten zuten amets; era berean,
komunismoak ere ez zuen liluratu –Cambridge eta Oxfordeko “dons” batzuen kasuan izan
ezik–; izaera hori dela eta, bere inperio koloniala nolabaiteko “fair play”-arekin galdu du,
eta harreman onak ditu bere koloniak izan zirenekin; eta are metropoliko zenbait lurralde
ere galdu ditu, baina horrek ez du zalantzan jarri Estatua; bi industria-iraultza handi ere
izan dira eta horregatik ez da gizartea desegituratu; bi mundu gerretan parte hartu eta
irabazi du....odola, izerdia eta malkoak isuri arren tinko egon da nazismoaren bonben
pean.
Londresek terrorismoaren bonbei ere eutsiko die.
Jainkoak gorde dezala erregina!
EL CORREO
2005EKO UZTAILAK 9.

Lepantotik zibilizazioen elkartasunera
Espainia eta Turkiaren historiak Ekialdea eta Mendebaldearen arteko gatazka eta
gerra erakusten ditu -Ah Lepanto!?-, eta bi herrialde horiek dira, orain, tentsio politiko
orokorra lasaitzeko ekimenean protagonismo berezia hartu dutenak. Terrorismo islamistak apropos bilatu du tentsio politikoa herrialde musulmanetan nagusitasuna lortzeko
borroka-estrategia gisa. Turkiako lehen ministro Tayyip Erdoganek bere egin du
Espainiako Gobernu-buruak Nazio Batuen baitan adierazitako ideia: lantalde bat sortzea
zibilizazioen arteko elkartasuna bilatzeko edo, hitz xumeagoekin esanda, mendebaldeko
munduaren eta mundu musulmanaren arteko akordio handi bat, hitzezko indarkeriaren
eta indarkeria ideologikoaren gorakada eragozteko, eta horrela, egun pairatzen ditugun
beste indarkeria mota batzuk eragozteko.
Adrian Maclimanen hitzetan Turkia bi munduren arteko herrialdea da, eta ez da
kasualitatea ekimen horrek herrialdearen arreta piztu izana. “Ate Sublimea” gobernu240
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pean eta Mehmet VI (1861-1926) azken sultanaren garaia arte, Turkia mundu musulmanaren aginpide erlijioso handiena izan zen: aitasantutzaren baliokidea. Ataturken
ekintza politikoari esker errepublika sortu zen eta herrialdea modernizatu zuen armen
indarraren bidez, eta horrela, alfabetoa latinizatu zuen, Europako legedia sartu zuen
zigor-, zibil- eta merkataritza-arloetan, boto-eskubidea eman zien emakumeei (1934an?!),
laikotasun zorrotza ezarri zuen, politika eta erlijioa bereizi zituen eta arlo pribatuari zein
sozialari lotutako Islama ahalbidetu zuen; era horretan, Islama erabat bateragarria da
demokrazia ordezkatzailearekin, baina ez bere burua erlijio lotsagarritzat hartuta laikotasunaren esparruan, baizik eta demokraziaren elkarrizketa pean egiten den arlo publikoaren kudeaketa komunerako espazio gisa hartuta.
Zibilizazioen arteko elkartasuna erdiesteko proiektuak mespretxua eta ulergaiztasuna baino ez zituen lortu hasiera batean hainbat aldetatik, baina halere, nazioarteko
komunitatean bidea egin du eta Nazio Batuen babesa jaso du. Ekimen horrek ez du esan
nahi erasoen aurka babesteko, terrorismoaren aurka borrokan egiteko edo gorroto erlijiosoa bultzatzen duten ekintzen aurka egiteko erantzukizuna gutxitzen denik, aitzitik,
hori ez da nahikoa, eta beraz, haratago joatea bilatzen da.
Terrorismo islamistak bere indarkeri terrorista Mendebaldera zuzentzen duela
ohartu behar gara, bere krimenak kontinente guztietan daude zabalduta, baina mundu
arabiarrean botere politikoa lortzeko borroka egiten du; eta ezin dugu ahaztu Al-Qaidak
abiarazitako gerra orokorra komunitate musulmanaren barruko gerra zibil handia dela
funtsean eta, besteak beste, Maroko, Aljeria, Egipto, Turkia, Saudi Arabia, Afganistan edo
Irakeko gobernuak daudela mehatxatuta.
“Pew Global Attitudes Survey”ren azken datuek erakusten dute Bin Ladenen irudiarekiko begikotasuna nabarmen gutxitu dela Libano, Maroko, Turkia edo Indonesian
besteak beste; baina, halere, beste herrialde batzuetan handitu egin da, hala nola,
Jordania eta Pakistanen. Herrialde musulmanetan boterea lortzeko ahalmen terrorista
erakusten duen “gerra” da “Al-Qaidaren “gerra”.
Ezin dugu ahaztu Aljerian GIA talde terrorista islamikoak 150.000 hildako utzi
dituela hamarraldi batean, guztiak musulmanak. Erabateko ziurtasunarekin esan dezakegu elkarrizketa-lan hori luzea eta neketsua izango dela, eta bera bakarrik ez dela
nahikoa izango arazo guztiak konpontzeko, baina zinez, ezin dugu erantzukizun hori alde
batera utzi terrorismo islamista gatazka orokorra delako eta gatazka horrek bere isla du
ez gertaeren eremuan bakarrik, baita ideia- eta ikusmoldeen eremuan ere, eta halaber,
aurreiritzietan. Gainera, esaera ezagunak dioen lez, adeitsu izateak ez du adoretsu izatea
galarazten, eta “hitz egiteko” bidea irekitzeak ez du esan nahi errenditzea edo babesnahiz legezko indar-neurriak alde batera uztea.
EL PAÍS
2005eko abuztuak 1
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Laikotasuna, bake-balioa
Gauza guztien gainetik laikotasunak jarrera guztien arteko bizikidetzametodologia bat izan behar du.
Islamismoaren indarkeria fanatikoak agerian uzten du zein arma arriskutsua izan
daitekeen sentimendu erlijiosoaren bidegabeko erabilera politikoa.
Jainkoa garrantzi handiko misterio ontologikoa da, eta era berean, errealitate
existentzial hauskor eta zalantzazkoa. Eta gertatu ohi da garrantzitsuak eta, era berean,
zalantzazkoak diren gauzak indarkeria-ekintzetan amaitzen diren emozio sakonak
eragiten dituztela. Kasu horietan ziurtasun hauskor hori bermatzeko erabiltzen da indarkeria.
Islamismoaren indarkeria fanatikoa (ez Islam osoarena noski) inspirazio
koranikoko hainbat terrorismotan ordezkatua ikusten dugu; aipatu terrorismoak agerian
utzi du zeinen arma hilgarria izan daitekeen sentimendu erlijiosoaren bidegabeko erabilera politikoa helburu politikoekin nahasten denean eta benetako zein ustezko irainekin
amalgamatzen denean.
Mundu globalizatu honetan Boterearen eta Sakratuaren arteko harreman bitxien
garrantzi politikoa ulertu du 11-M batzorde parlamentarioko txosten-proiektuak, eta horregatik nabarmendu du garrantzitsua dela bere buruaz ziur, baina era berean tradizio erlijiosoen balioarekin adiskidetutako laikotasuna baieztatzea. Berariaz adierazi du beharrezkoa dela guztion artean laikotasuna bultzatzea bake-balio gisa: “Aniztasunari zor
zaion errespetua dela eta, Espainiako estatuak eta administrazioek tolerantzia sustatuko
dute desberdintasunak gainditu eta zibilizazioen arteko elkartasuna gainditzeko. Hori
dela eta, laikotasuna bake-balio gisa errespetatzeko eta bultzatzeko neurriak garatuko
dira”.
Bitartekari-lana egingo duen laikotasun bake-eraikitzailearen helburua ez da
fede erlijiosoaren aurka egitea, kidetasun erlijioso edo metafisikoen, kultural edo etniko
guztien arteko bitartekaritza egingo duen herritarrentzako esparru politikoa sortzea
baizik. Giza Eskubideen Aldeko Europar Konbentzioak dio erlijioa, bizipen pertsonala eta
soziala den neurrian, babestu beharreko ondare juridikoa dela, eta kontzientzia- nahiz
pentsamendu-askatasunak duten izaera bera duela.
Espainian laikotasunaren ideiak zenbait arazo sortu ditu eta nahikoa ideia berria
da gure artean, alde batetik, Estatua-Eliza gogogabetasunagatik, bere garaian Fernando
de los Riosek egoki aztertu zuena, eta bestetik laikotasuna erlijio humanista alternatibo
gisa ulertzeko joeragatik.
Hainbat talde laikotan laikotasuna ateismoaren bidez definitzen da. Posta-zerrenda laiko batean irakurri nuen laikoak zirela “ateismoa oinarri hartuta besteen sinesmenak errespetatzen zituztenak, eta era berean, bereak azaltzen uzteko eskatzen zutela”.
Nire ustez definizio hori laikotasun/akonfesionaltasunaren azalpena da, eta horregatik edonork ezin du bere egin, eta gainera, laikoa/akonfesionala ideiak duen birtualtasun onena lortzea zailtzen du: elkartzeko eta hausnarketa politikoa egiteko esparrua
izatea hain zuzen. Salvador Panikerrek dioen lez, laikotasuna –nahitaezko estrategia politiko gisa– ezin da nahastu aukera ateo edo agnostikoekin: “Mundu profano baten ideia,
sakratutasunik gabeko kosmosaren ideia, musikarik gabea, gizakiaren asmakizun berria
da –eta ametsezkoa–; modernitatearen akats handia da. Ondo dago estatuko aparatua
laikoa izatea, etika zibila sortzea eta irakaskuntza elizetatik askatzea. Baina horrek ez du
zerikusirik munduaren balizko lilura galerarekin (...) Logos-a da, hain zuzen, eta ez mitoa,
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errealitate misteriotsua, ezkutua, ikaragarria eta liluragarria itzultzen diguna”.
Uste dut gu guztion, fededunak eta fedegabeak, protestanteak eta katolikoak,
musulmanak eta juduak –herritarrak azken finean– nahia dela laikotasun zinez akonfesionala bultzatzea, guztiok bere baitan hartuko gaituena, eta ez bakarrik ateoak edo
agnostikoak. Parlamentarismoa aukera politikoentzat baliagarria den neurrian da laikotasuna baliagarria aukera erlijioso eta metafisikoentzat: balio komunen esparru bat alegia.
Laikotasuna bake-balioa den neurrian bitartekaritza-eremua ere bada; laikotasunak ez du izan behar aukera metafisiko estalia, formula politiko bat baizik, guztiz akonfesionala metafisikari dagokionez, eta beraz, esparru politikoan baino ez beligerantea;
laikotasunak askatasunerako estrategia izan behar du; laikotasunak bilatzen duen ordena
politikoa ez da mugatuko komunitate sortzailea goraipatzera; laikotasun estrategikoa
izango da, herritarren zerbitzura egongo den botere publikoa sortzeko, eta zerbitzu horrek pertsona bakoitza aintzat hartuko du, bere herritartasuna, etnia, klase edo erlijioa
kontuan hartu gabe.
Laikotasuna ateismo edo agnostizismo tolerante modura ulertzen da askotan,
baina hori kontraesankorra da laikotasunaren espiritua bitartekaritza zibilerako espiritu
gisa ulertu nahi bada. Nire ustez beharrezko laikotasuna Norberto Bobbio irakasle italiarrak azaldutakoa da: “Espiritu laikoa ez da berez kultura berri bat, kultura guztien
bizikidetzarako baldintza baizik. Laikotasuna edukia baino gehiago metodo bat da”. Era
berean laikotasunak ezin du izan jarrera metafisiko, erlijioso edo erlijioaren aurkakoa, jarrera guztien arteko bizikidetzarako metodologia baizik.
Laikotasunaren benetako birtualtasuna ez da klerikal eta antiklerikalen arteko
eztabaidara murrizten (nahiz eta horrelako eztabaidak beti izan interesgarriak), izan ere,
askoz baliotsuagoa da eta eragin politiko handiagoa du, hau da: laikotasunak bilatzen
duen ordena politikoa ez da mugatuko komunitate sortzailea goraipatzera; laikotasun
estrategikoa izango da, herritarren zerbitzura egongo den botere publikoa sortzeko, eta
zerbitzu horrek pertsona bakoitza aintzat hartuko du, bere herritartasuna, etnia, klase
edo erlijioa kontuan hartu gabe.
Helburu laiko horren arabera, politikoa denaren muin eta funtsa ez da funts
kolektiboa, ez ius sanguinis-a, ez fede ezaguna, nahiz eta egiazkoa dela sinetsi, ez dinastia baten loria edo etnia baten hegemonia, bizikidetza-eredu bat gauzatzeko material eta
morala baizik: Askatasuna, Berdintasuna, Senidetasuna.
Gizakiaren konsubstantzialitate komunitarioa oinarri hartuta, aztertu beharreko
gaia zera da, nola eman komunitarioari (eta erlijioa faktore komunitarioa da) berea dena,
eta era berean botere politikoaren aurrean nahiz bere komunitatearen eskakizun posesiboen aurrean gizabanakoaren autonomia bermatuko duen sozietate-proiektu bat salbatu?
Galdera horiek berariazko ad hoc formulazioa baino ez dira, laikotasunaren arazoan sakontzeko, Rawlsek liberalismo politikoa kontzeptuaren eraikuntza-lanari hasiera
ematen dioten galderetan sakontzeko. Nola lor daiteke herritar aske eta berdinen gizarte
zuzena eta egonkorra, nahiz eta doktrina erlijioso, filosofiko, moral eta arrazoizkoek
banatuta egon?
Laikotasunak ez du esan nahi Estatuaren akonfesionaltasun pasiboa bakarrik,
urrutirago doan konpromiso bat baita, hain zuzen etikak eta ikur zibilak bakarrik definitutako esparru politiko bat sortzea eta horri eustea, eta era berean, konfesionala denaren
gainbehera politiko orori bidea ixtea.
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Laikotasunaren ikuspegitik botere politikoak herritartasunaren gain bakarrik du
eskumena; eta titulu horrek erabakitzen du bakoitzak konstituzioan eta botere politikoaren kontrolean parte hartzeko duen gaitasuna; eta beraz, beste inolako baldintzarik
ezin da kontuan hartu, ez erlijio-kidetasuna, ez arraza, ez eta etnia-kidetasuna ere.
Laikotasunari buruzko eztabaida liberalen eta komunitaristen arteko eztabaida
mota bat baino ez da, eta bere protagonista nagusiak dira John Rawls eta bere “jarrera
original” ospetsua eta bere kritikoak Sandel eta MacIntyre.
Nahitaezkoa da laikotasunaren funtsa berreskuratzea, baliogarri egiten duen
hori eta politikoa den ororen oinarriak berriz aztertzea ahalbidetzen duen hori; bizikidetzarako formula ematen digun demokraziaren jatorri iraultzailea erakusten digun hori,
odolaren edo erlijio sinesmenaren gainetik hiritartasuna ardatz eta oinarri duen hori
berreskuratzea.
EL PAÍS
2005eko abuztuak 13

Metafora eta politika
Estatu edo boterea bera gizabanakoaren metafora ikaragarritzat hartzen da.
Poetek eta erlijio-sortzaileek beti jakin izan dute -Ortega eta Gassetek ere esan
zuen 1920an-, bain G. Lakoff eta M. Jonson (1980 eta 1999) filosofoek egindako lanei jarraiki ukaezina da munduko zein gure harreman sozialen eguneroko esperientzia gehienak metaforikoki egituratuak daudela. Gizaki sinbolikoak gara, eta beraz, metaforikoak.
“Metafora da gauza baten izena beste gauza bati aplikatzea” (Aristoteles, poetika, 21.
kapitulua). Metafora hitzak “aldaketa” edo “garraioa” esan nahi du greko modernoan.
Gauza baten izena beste gauza bati jartzen diogunean, izen horrekin batera kasualitate
eta antzekotasunez osaturiko testuinguru oso bat ari gara mugitzen, eduki afektibo eta
sinbolikoekin betea. Metafora bat da, hain zuzen, harreman multzo bat errealitate
batetik bestera garraiatzeko ekintza, eta horretarako arrazoiketa analogikoa erabili behar
da. Horregatik Aristotelek metafora eta antzekotasuna lotu zituen: “Metafora erabiltzeko
abileziak antzekotasunak ulertzeko modu bat du berarekin” (Aristoteles, Poetika, 22.
kapitulua).
Literaturaren ikuspegitik metaforaren lehenengo azterketa bat egingo bagenu,
esan genezake bere funtzioa ulermenari plazer estetikoa ematea dela, gauzei intentsitatea eta kolorea ematea ahalbidetzen baitu. Hori zen Erretoriko latindar klasikoentzat,
hala nola Kintiliano (Institutio oratoria), metaforaren funtzio nagusia. Halere, XVIII
mendeko arrazionalismo eta enpirismoa laster hasi ziren metaforaren juzgu txarra egiten
seduzitu, nahastu eta ezkutatzeko gaitasuna zuelako. Lockerentzat metafora hitzezko
irain baten antzekoa da, eta ez da erabili behar ezagutzaren diskurtsoan: “Gauzei buruz
hitz egitean, diren bezala azaldu nahi baditugu, beharrezkoa da onartzea erretorikaren
arteak (ordena eta argitasuna izan ezik), elokuentziak asmatu dituen aplikazio artifizioso
eta irudizkoek ideia okerrak adierazi, pasioak mugitu eta horrela zentzua seduzitzeko
baino ez dutela balio...” (Giza adimenari buruzko entsegua, III, X. kap., 34).
Politikaren hizkuntzak arazo propioak gehitzen dizkio hizkuntzaren joko
metaforikoari. Metaforak eztabaida publikoan erabiltzen direnean kontuan hartu behar
da metafora baliabide erraza dela errealitatea ezkutatzeko; gerta daiteke egoera bati
aplikatzen zaion antzekotasunak ordezkatutakoaren logika ordezkatzea, eta ondorioz,
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ordezkatutako errealitatea irudi eta maskaren atzean ezkutatua geratzen da. Gainera,
emozioak eta sentimenduak eramateko gaitasun konnotatiboa dela eta, metaforak hilkorrak izatera hel daitezke.
Gure hizkuntza zibilean gerra-metaforak, eskatologikoak, zoologikoak edo
medikoak asko dira, eta ia gehienak bortitzak: gatazkak “borroka” eta “gudu”ekin
mozorrotzen dira, eztabaidak “duelu” edo “borrokaldi” bihurtzen dira, erabakiak
“kirurgikoak” dira, epaiak “makilakadak”, kargutik kentzea buruak “moztu” edo “guillotinatzea” da, kontraesanak ez dira “desadostasun” hutsak, “erasoak” baizik, bestelako
iritzia “torpedo” edo “pultsu” bihurtzen da.
Ideiak pertsonen ezaugarriak hartzen dituzte, eta era horretan ezkerra eta
eskuina bizia, sentimenduak eta borondate propioak dituzten entitate metafisiko gisa
ageri zaizkigu; “osasungarri” edo “gaixo” egon daitezke, “maltzurrak” edo “itsuak” izan
daitezke; familia “hil egiten da”, proiektuak “ito” egiten dira, “ ZIUn daude” edo “berpiztu egiten dira”; hizkuntzek eskubideak dituzte, “sentitu”, “sufritu” edo “gozatu” egiten
dute; hildakoek “txalo” egiten dute edo “gaitzetsi” egiten dute, “aberriek” negar egin,
odola isuri eta sufritu egiten dute; etsai politikoak “piztiak”, “otsoak” edo “arratoiak”
dira; asmoak “deabruarenak” dira, “kutsatuak” daude edo “pozoitsuak” dira.
Ez da kasualitate hutsa (ziurrenik beste era batera irudika ezin daitekeen egiamodu bat da) pentsamendu politiko modernoaren hastapenetan –Hobbesen pesimismoa
eta bere axioma metaforikoa?, zeinaren arabera gizakia otsoa da gizakiarentzat eta bere
Leviatan; edo Rousseauren optimismoa, bere basati onarekin eta bere borondatea–
Estatua edo boterea gizabanakoaren metafora ikaragarritzat hartzea, subjektu indibidualetik subjektu kolektiborako transposizio gisa, eta horrela gizabanakoa ogro
filantropiko bihurtzen da. Baina azken finean formula horiek irudiak baino ez dira,
batzuetan boterearen errealitatearen zenbait alderdi adierazten dituzten irudiak, eta
bestetan, beste alderdi batzuk ezkutatzen dituztenak.
Ziurrenik hizkuntza eta pentsamendu metaforikoa saihestezinak dira, gai konplexuak modu errazean adierazteko modu azkar eta eraginkorra baita, baina gauzen errealitatea ezkutatzeko amarru ezin hobea ere bada. Garrantzitsua da beti gogoan izatea
tresna bat dela eta jabetzea zer funtzio eta muga dituen hitz egitean gehiegikeriarik ez
egiteko, eta entzuten dugunean berriz, engainu edo xantaia afektiboen biktima ez izateko.
Diskurtso batean oso garrantzitsua da metaforikoa zer den eta zer ez bereiztea.
Metaforak zentzuzko egia ematen digu, baina ez egia besterik gabe. Gauza bat
bestearekin nahastea hilgarria izan daiteke. Norbaiti buruz urrezko bihotza duela diogunean, emozioen kalitateaz ari gara, eta ez izugarrikeria anatomiko bati buruz; norbait
artaldeko ardi beltza dela diogunean, kontraesan bat esaten ari gara, baina inor ez dugu
ganadu bihurtu nahi, eta horrela hurrenez hurren.
“Herria” hitza esparru politikoan kokatzen dugu, baina unitate imajinario baten
metafora baino ez da. Metaforikoa ez den bakarra jendea da, anitza eta kontraesankorra, bere akats eta bertuteekin, hezur-haragizkoak, beren eskubide eta betebeharrekin,
arazo eta itxaropenekin, sentsibilitate eta aurreiritzi anitzekin, egunero lanera joateko
edo lana bilatzeko jaikitzen den jendea eta gauero oheratzen dena atseden hartu eta
besarkatzeko.
EL PAÍS
2005eko abuztuak 30
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PLURALISMOA EDO ERLATIBISMOA
Homosexualen arteko ezkontza edo zelula amen ikerketari buruzko zenbait
lege-ekimen direla eta, agerian geratu da Konstituzioak benetako balio gisa aldarrikatzen
duen aniztasun politikoa lotuta dagoela, era batera edo bestera, pluralismo etikoaren
marjina batekin, hain zuzen ere John Rawlsek “askatasunaren ondorio diren arrazoizko
desberdintasunak” deiturikoaren fruitu saihestezinak”.
Ez da egia politikaren ikuspegitik demokrazia liberalak erlatibismo morala
dakarrenik edo, hobeto esanda, demokraziak erlatibismo erlatibo bat dakarrenik, nik
besterik gabe pluralismoa deituko nukeena. Demokraziak balio batzuek erabakitzea
eskatzen du, gutxi batzuk baina ziurrak, bizikidetzarako absolutuak eta axialak izango
direnak. Hori abiapuntu hartuta, ekintza-esparrua handia da, eta bertan hainbat balionahiz zentzu-hurbilketa posible dira gutako bakoitzak zoriontasuna bilatzeko moduaz
pentsatu edo sentitzen duenari buruz.
Konstituzioaren oinarrizko balioak –askatasuna bermatzea, gizakiaren duintasuna errespetatzea, gizakiaren bizitza eta segurtasuna bermatzea, berdintasuna sustatzea,
bidegabekeria debekatzea, erantzukizuna eta solidaritate kolektiboa gizarteko kideen
babesgabetasunaren aurrean- gure sistema demokratikoko balio absolutuak dira.
Nolanahi ere, sexu-ezkontza morala deiturikoa eta bioetika norberaren aukera pertsonalaren askatasunak zehaztutako esparrua da, eta horregatik, ekintza politikoaren oinarriak irizpide zientifikoen arabera eraikitzen dira aukera pertsonal zabalenak bermatzeko;
era berean, konpromiso bat dago: talde nahiz herritar bakoitzak bere tokia izatea bizitza
publikoan, eta era horretan, aukera anitz eta era askotakoak azaltzeko aukera izatea.
Guztiak dira errespetagarriak, horien egokitasuna esanezina baita begien bistakoa ez
delako.
Zer ondorio erator daitezke horrelako errealitatetik? Proposamen etikoak, eta
bereziki oinarri erlijiosoa badu, ez du onargarritasun orokorrik, proposamen horren fede
oinarrietara lotzen direnentzat izan ezik. Aldez aurretik zalantzan jartzen da gizarte
zibileko zati den talde sozial batek autoritaterik ba ote duen, ez bada bizitza pribaturako
arau etikoak proposatzeko, nahiz eta horren izaera tradizionala eta finkoa izan.
Arau moralak eta horien funtzio eraikitzaile zein orientabidezkoa indarrean
daude gaur egun ere, baina irakaspenak ez dira eztabaida gabeak eta eztabaida ezinak.
Zalantzarik gabe alternatibak anitzak eta kontraesankorrak izango dira askatasunak
ematen dizkigun bizi-aukera desberdinen arabera, eta hori horrela izango da oso bereziki zenbait esparrutan, hala nola, bizitza pribatuan eta barne-barrutiaren intimitatean.
Proposamen etiko orok erakutsi behar dute beren eraginkortasun humanizatzailea. Ez da nahikoa jatorri goitiarra duela esatea bere benekotasuna eta funtzio zoriontzailea ziurtatzeko gai ez bada. Askatasunaren arau pean bizi garenean jatorri paternalista edo maternalistak aipatzeak ez du balio; anaitasunezko gizarte batean, berdinen
artean, ekintzekin bermatu behar da bizitza pertsonalerako proposamen moralen izateko
arrazoia, eta halaber horien eraginkortasun eraikitzailea, izan ere, egun, begirunezko beldurra edo anatema ez dira baliagarriak.
Patxi Zubizarretaren Atxiki sekretua, Sorginaren eskuliburua irakurtzen ari
nintzela erreferentzia etiko bat irakurri dut; ezin dut erreferentzia horren egiatasun historiko eta antropologikoa ziurtatu, baina, nolanahi ere, si non è vera è ben trovata.
Lurraren jainkosa Mariren manamenduak dira, euskal paganismoaren manamenduak hain
zuzen, eta bitxia iruditu arren, garai posmoderno hauetan, eta beste jantzi batzuekin izan
arren, indarrean daude gure artean, eta beraz, baliotasun osoa dute.
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Jesuiten ikasle ohia izanik eta espekulazio teologikoak egin zalea, onartzen dut
nire nortasunaren arazoetako bat dela transzendentziaren, maitasunaren eta kulparen
etika kristaua, baina hori ez da eragozpena beste aukera moral batzuen duintasuna
ulertzeko horiek askatasunaren eta zintzotasunaren ondorio direnean. Mariren manamenduek honakoa diote: 1. Ez esan gezurrik. 2. Ez egin lapurretarik. 3. Ez izan arroa. 4. Ez
hautsi emandako hitza 5. Inork ez diezazula errespetua galdu 6. Emaiozu laguntza behar
duenari.
Sei manamendu zinez lurtarrak dira, baina, gure kultura judu-kristauen ez bezala, horietan ez dago transzendentziari buruzko erreferentziarik, ez eta sexu-grinari eutsi
behar zaiola dioen agindurik. Bai etika pagano arkaiko hori eta baita etika heidegeriar
modernoa ere benekotasun eta egiazkotasunaren ardatzean dabiltza biraka, eta ez
euspen eta erruarenean.
Bitxikeria bat baino ez pluralismoaren harira.
EL PAÍS
2005eko urriak 31

KOROA ETA ESPAINIAKO TRADIZIO DEMOKRATIKOA
Asturiasko printzearen aitatasuna eta monarkia konstituzionalari jarraipena
emateko promesa direla eta, garai egokia da Koroaren balio instituzionalari buruzko
hausnarketa egiteko tradizio demokratikoarekin duen loturaren ikuspegitik. Europako
parlamentuzko monarkiak eta horien askatasun eta oparotasun maila handiak ikusita,
gaur egun zailtasunik gabe lotu ditzakegu tradizioa eta demokrazia, baina beti ez da horrela izan.
Nondik atera ote dute gazteek demokrazia eta tradizioa aurkakoak direla?,
galdetzen zion bere buruari Chesterton aparta eta dibertigarriak bere “Ortodoxia” liburuan, non baieztapen paradoxiko bat egiten zuen aurreko belaunaldien baieztapenak
kontuan hartzea zela benetan demokratikoa esateko, eta era horretan, ondo egin
zituzten gauzak kontuan hartu eta akatsetatik ikasi.
Tradizioa eta demokraziaren arteko aurkakotasuna 1789. urte inguruko borroka
ideologikoen ondorioa da zalantzarik gabe. Garai hartan monarkia absolutuaren zilegitasun tradizionala eta roussoniar borondate orokorraren zilegitasuna aurkako jarrerak
ziren; roussoniar borondatea botere-iturri bakarra zen tradizioaren nagikeriaren aurrean,
eta gaitasuna zuen errealitate soziala berrantolatzeko. XIX mendean “zilegitasun”
tradizionalistaren eztabaida oso bortitza zen eta eliza katolikoak Tronuaren eta
Aldarearen arteko Aliantza Santua bultzatzen zuen, baina egun, eta mendebaldeko testuinguruan, eztabaida hori erabat gainditua dago eta tradizio-ideiaren zentzua aldatu
egin da, horrenbeste aldatu ere gure kultura politikoan tradizio demokratikoaren ideia
eta balioaren benetako premia bihurtu dela. Denboran zehar ideia bati eutsi diote zenbaitzuk, hain zuzen ere, era batera edo bestera, botere politikoa –guztion bizitza baldintzatzen duena- guztion gauza dela, eta guztiok botere horren konfigurazioan parte
hartzea dela botere hori guztion mesedetan erabiliko dela eta guztion duintasuna errespetatuko dela ziurtatzeko bermerik onena –nahiz eta bakarra ez izan-.

247

2005-2006eko Oroit-Idazkia
Vitoria-Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailea

Aurreko bi mendetan ikasi duguna eta gero, egun badakigu gizakiaren izaera historikoa dela eta, etengabe sortzen ditugula tradizioak, eta demokrazia aurreratu eta solidoenak esan gabe doazen tradizio- eta balio-sare trinko baten indar eta sendotasunari zor
zaizkiela, sare hori baita, hain zuzen, demokraziaren oinarria. Demokrazia zuhaitz bat
bezalakoa da, eta enborraren sendotasuna, hostoen berdetasuna eta fruituen zaporea sustraien sakontasunaren araberakoak dira neurri handi batean, eta sustrai horiek dira, hain
zuzen, tradizioaren zentzua osatzen dutenak. Tradizioa eztabaida-prozesu bat litzateke,
denboran zehar, mendez mende, luzatutako elkarrizketa moduko bat; eta elkarrizketa
horretako parte-hartzaileek badute “lotura” bat oinarrizko premisek ematen dietena,
nahiz eta desadostasunak izan.
Ez erlijioek bakarrik, beste “birlorpen” askok ere tradizioaren ideia galdatzen
dute egun. Esate baterako: pentsamendu juridiko edo filosofikoen eskolak. Ezkerra eta
eskuina –kontzeptu politiko transpartidarioak–, mugimendu sozialak genealogia edo
tradizio moduko batean aurkitzen dira, eta horregatik, gaur egungo gizon-emakumeek ez
dituzte alde batera uzten iraganeko eztabaidak, ez eta, beren “arbaso” ideologikoak hartutako jarrerak ere, izan ere horien oinordekoak baitira, eta beraz, tradizio berbera
partekatzen dute. Hori dela eta, mugimendu sindikalaren edo feminismoaren tradizioaz
hitz egin daiteke. Giza pentsamendu oro beti bilakaeran dauden prozesuak dira azken
finean, denboran garatzen dira, eta beraz, tradizioa dira.
Pentsamendu eta kultura demokratikoa ere tradizioa dira, eta berarekin daramate beste terminologia batekin “historia onartua” deitu izan dena; horregatik eztabaida politikoan gai historikoak ez dira iraganeko gauza, itxurak bestelakorik pentsarazi
arren; ordea, tradizio bakoitzaren baliogarritasunari eragiten diote, bere indar edo
ahuleziari, bere trinkotasun edo trinkotasun ezari, bere bilakaera edo atzerakadari.
Ikuspuntu horretatik, eta partiduek beren jardueran baliatzen duten oportunismoa alde
batera utzita, ez da kasualitatea zenbait gertaera historikoei buruz egun hartzen diren
zenbait erabakiren garrantzia aitortu behar izatea. Gure kasuan garbi dago oraindik ez
ditugula kontuak eta bakeak egin gerra zibileko gertaerekin, eta halaber gerraren aurrekari eta ondorioekin. Egia da II. Errepublikaren legezkotasun demokratikoaren aurkako
altxamendu militarra iraganekoa gertaera dela, eta egungo Espainia nahiz Europako testuinguru ideologikoa oso desberdina dela Jainkoari eskerrak, baina “iragana” da baita ere
Vichyko erregimena Frantzian, edo Alemania naziko lege antisemitak, edo Mussoliniren
Erromako martxa, baina halere, herrialde horietan balio politiko handiko erabakiak hartu
dira “iraganeko” gertaera horiei buruz.
Iraganeko zenbait gertaerei buruz dugun iritzian eragin handia du egungo politikak. Ortega maisuak zioen lez, izan diren gauzak inoiz ez diote izateari uzten eta
nolabaiteko betikotasun iraunkorra izaten dute garai batean izan zenaren
moduan.Gainera, garai batean izate horrek balio esanahi bat badu, ona eta txarrari
buruzko jarrera ideologiko bat badu, hobea edo posiblea denari buruz, erabaki parlamentario baten premia pisu gutxikoa izan daiteke une batean edo bestean. Gizonak ez
du ogia bakarrik behar bizi ahal izateko, baita balio partekatuak ere.
Faktualtasunaren ikuspegitik gure instituzioak aurrekoen ondorengoak dira,
baina baliotasunaren eta historia onartuaren ikuspegitik gure zaharrak aukeratu ditzakegu eta aukeratu behar ditugu, eta era berean, gure tradizio demokratikoa definitzen
duten aurrekariak zein diren erabaki, oinarri-oinarrian zeinen oinordeko garen erabaki.
Tradizio demokratikoa ez da oso indartsu eta kementsua izan Espainian, eta horregatik, tradizio hori josten duten hari bakar bati ere ezin diogu uko egin. Juan Carlos I
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erregeak, Borboien dinastia historikoko kide den aldetik, bere tradizio dinastiko propioa
du, eta tradizio hori bere familiako tradizioarekin nahasten da, baina Estatuko buru eta
demokrazia parlamentarioko ikurra den aldetik, Martinez Barrios, Manuel Azaña edo
Alcala Zamorarekin tradizio berbera partekatzen du, forma politikoez haratago; eta gainera, azken horiek ere Estatuko buruak izan zirenez, demokrazia parlamentarioaren ideia
politiko bera ordezkatu zuten.
Erresuma Batua, Holanda eta herrialde eskandinaviarrak izan dira txirikorda berean beren tradizio monarkikoa, tradizio liberal-demokatikoa eta tradizio nazionala modu
originalean lotzen jakin duten bakarrak; izan ere Europako gainontzeko herrialde guztiak haustura eta konpondu ezin antagonikoak izan dituzte historia kolektiboa osatzen
duten tradizio horien artean, eta era batera edo bestera beren iraganarekin kontuak egin
dituzte edo egin beharko dituzte. Frantziak Vichyko Erregimenaren ignominiarekin egin
du, Alemaniak basakeria nazional-sozialistarekin, Italiak faszismoarekin, Errusiak 70
urteko tirania komunistarekin egin beharko du, eta Espainia demokratikoak ere instituzionalki aurre egin beharko dio, memoriaren esparruan, eta berandu baino lehen, bere
tradizio demokratikoaren haustura bortitzaren esanahiari, hain zuzen ere 1936ko altxamendu militarra eragin zuena, eta halaber, legezkotasun errepublikarraren suntsitzeak
ekarri zituen izugarrikeriak; hori abiapuntu hartuta erregimen antidemokratikoa fisiko
nahiz ideologikoki erabat agortua geratu arte izan zuen bilakaera aztertuko da.
Baina Trantsizioa demokratikoa ez zen izan ideologikoki ahitua eta legezkotasunik gabeko diktadura batetik demokraziarako iragaitea bakarrik, gure tradizio
demokratikoaren berrezarpena baizik, eta berrezarpen moral eta legezko horrek osagai
guztietara iritsi behar du. Demokraton erantzukizuna da tradizio hori indartu eta
sendotzea –jarrera kritikoarekin, baina gure gain hartuz–, eta tradizio hori izan den guztia onartzea: izen propioak, borrokak eta gorabeherak.
EL CORREO
2005eko azaroak 1

Nola egiten da hiria
Hiria ez da etxe-multzo bat, ausaz marraztutako kaleak, koordenatu batzuk
mapan. Hiria askoz gehiago da.
Hiria gizakiaren asmakizuna da, eta gizakiak egindako gauza guztiak bezala, hiriak berezkoa du eraikuntza, artifizioa, sinbolismoa, euskarri-lana egiten duen borondateekintza, orientabidezko asmoa.
Hiria subiranotasunarekin hornitutako subjektu politikoa izan zen aro klasikoan,
besteak beste, Atenas, Erroma, Kartago, eta lehenago, Jerusalen edo Tebas.
Modernitateak gaur egungo subjektu politiko bihurtu du Estatu-Nazioa, baina ez da
bakarra, eta egun Europan subjektu politiko kontinentala artikulatzen ari gara, historian
aurrekaririk ez duena bere elementuen konplexutasuna dela eta.
Hiria ez da subjektu politiko subiranoa, baina bai, ordea, bizikidetza-unitate
nabarmenena. Une honetan hiriko bizimodua da nagusia gure planetan. Eta beraz, hiria
asmakizun arrakastatsua da. Baina nola egiten da hiria? Jatorrian harresiz inguratutako
eremua zen, ingurunetik bereizia harresi barruko biztanleei segurtasuna emateko.
Biztanleentzat bake-foro bat sortzeko helburuarekin sortu zen hiria, espazio irekiko
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arriskuetatik babesteko. Eremu hori definitu zenean, eta bertako biztanleentzat toki segurua zenez –Hic est Victoria quae vincit– hiria leku ezin hobea zen giza jarduera instituzionalizaturako, merkatuak egiteko, enpresak, tabernak, saltokiak, tenpluak, liburutegiak... egiteko, eta horrek soziabilitatea eragiten du, bizilagunen kopurua handia eta
erabakigarria baita. Italieraz bizilagun hitzak gertukoa esan nahi du oraindik. Herritarren
soziabilitatea, beraz, bake eta segurtasun foro horretan sortu zen, eta erabakigarria
izan zen, noski, besteen presentzia, eta horiekin lehiatu eta lankidetzan aritzen gara
modu “zibil” batean, gizabidezko legeen arabera alegia. Besteekin lankidetzan aritzea eta
elkar-ulertzea ezinbestekoak dira hiriko bizitzan; elkarrengandik hurbilegi gaude, harremanean, nahastuta, elkarren behar handiegia dugu besteenganako interesik ez
erakusteko. Ezin dugu egin ezta berekoikeriagatik ere.
Hiriak biderkatu egiten ditu nor bere kasa jarduteko aukerak, eta baita gure esku
dauden zerbitzu publikoen kopurua ere, hain zuzen ere botere publikoen gertutasunaren
ondorioz, baina era berean, gure originaltasuna nortasun anonimoen itsaso batean lausotzen du, eta beraz, “lagunen arteko” harremana izan beharrean “ezezagunen artekoa”
da.
Vitoria-Gasteizek pertsonen arteko harreman estua ahalbidetzen du hiri handia
ez delako, eta ez bakarrik auzoetan, orokorrean baizik. Gainera auzo-etxeen sarea zabala
denez, udal zerbitzu gehienak deszentralizatu daitezke, eta aisialdi, kultura eta kirol zerbitzuak eskaini; gainera, gizartean parte hartzeko oinarrizko zerbitzuak ere oso gertukoak
dira, gure inguruko erreferentzia-hirietan ohikoa dena baino askoz gehiago.
Hurrengo urteetan gure hiria eraldatuko duten aldaketa handiak datoz: trenbidea lurperatzea, erabilera anitzeko geltokia (Abiadura handiko trena iristearekin batera), trenbidea zegoen tokian sortutako hiriko korridore berria, auditorioa... askoren
burutan dago beharrezkoa dela hitzarmen handiak lortzea indar politikoen eta bizitza
kolektiboko gainontzeko eragileen artean, guztion artean erabakitako borondatea eraiki
dezagun, eta borondate hori denboran jarraitua izan dadin proiektu horiek eskatzen
duten ahaleginari eusteko. Era horretan bakarrik jarraituko dute egia izaten Victoria
quae vincit hitzek.
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
2006ko urtarrilak 31.

9.2.2

ARGITARATUTAKO ARTIKULU-ELKARRIZKETAK

ARTIKULUAK
-2005eko Martxoak 17
“El Diario de Noticias de Álava” “Ikeak hirigintza-arauak bete ditzala eskatu
diote Alonsori Arartekoak eta Sindikoaren bulegoak”
“El Correo”
“Alonsok Ikea jatetxearen eraberritze-lanak geratu ditu
dagokion baimenik gabe hasteagatik”.
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-2005eko Martxoak 18.
“El Correo” “Hirigintzak Ikea jatetxeko karpa kentzeko eskatu du. Bai
Sindikoak eta baita Arartekoak ere Udalaren jokaera kritikatu dute”
-2005eko Martxoak 19.
“El Correo” “EAJ eta EAk azalpenak eskatu dituzte Ikea jatetxeko karparen
“legez kanpoko” egoera dela eta ” -…tokiko gobernu-taldeek “ez dituzte
ezagutzen” hirigintzako txostenak eta Arartekoaren zein Sindikoaren
gomendioak”
“Deia” “Ikea jatetxearen kasuan hirigintzako arauak betetzeko eskatu dute
EAJ eta EAk”… bai Sindikoak eta baita Arartekoak ere ohartarazi zuten ostalaritzako lokal hori handitzeko lanak legez kanpokoak zirela.”
-2005eko Martxoak 20.
“El Correo” “Urte bete geroago Vitoria-Gasteiz berriro hasi da usoak harrapatzen, horien kopurua %15 handitu baita”…Herritarren defendatzaile
Javier Otaolak El Pilar auzoko bizilagun-talde baten erreklamazioei erantzuna eman die azken asteetan, izan ere herritarrak kexu ziren zenbait etxebizitza-bloketan hegaztiak asko ugaritu zirelako.”
-2005eko Martxoak 29.
“Entre Ríos” (Prensa Argentina)
Defendatzailearen bisitaldia”.

“Espainiako komuna bateko Herritarren

-2005eko Martxoak 30.
“Diario de Noticias de Álava” “Sindikoaren bulegoak Tuvisari eskatu dio
Molinuevoko aparkalekua hobetzeko, oso egoera txarrean baitago”
-2005eko apirilak 5
“Diario de noticias de Álava” “ATEAk bere egiten ditu Vitoria-Gasteizko
Sindikoaren gomendioak”
-2005eko apirilak 15
“Diario de Noticias de Álava” “Aparkaleku publikoetako alokairuaren
beherapena maiatzaren 1ean sartuko da indarrean” “Herritarren alde egiteko Sindikoak egindako gomendioa bete du TUVISAk”
“El Correo” “TUVISAk %27a arte merkatuko du aparkaleku publikoetako
alokairuaren prezioa maiatzetik aurrera” “udalak kontuan hartu du herritarren defendatzaile Javier Otaolak egindako gomendioa...”
-2005eko apirilak 19.
“Deia” “Sindikoaren bulegoak Udaltzaingoari eskatu dio ikasteko gela eta
liburutegi inguruetan isiltasuna bermatzeko”. “Herritarren defendatzaileak
salaketetan oinarritutako hiru gomendio argitaratu zituen atzo”
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-2005eko apirilak 30.
“Diario de Noticias de Álava” “Sindikoaren bulegoak udalari eskatu dio
etxebizitzetako prostituzioa kontrolatzeko. Hiribidea eta Frantzia kaleko
bizilagunek salaketa gehiago egin dituzte”
“Deia” “Sindikoaren bulegoak udalari gomendatu dio prostituzio-etxe klandestinoak arautzeko”
-2005eko maiatzak 1
“Diario de Noticias de Álava” “Sindikoaren bulegoak udalari eskatu dio
lonja bat eraberritzeko”
-2005eko maiatzak 6
“Alde Zaharreko bizilagunek salatu dute Alonsok “axolagabekeriaz” jokatu
duela Frai Zacarias kaleko arazoekin. …bat egiten dute Arkupeko bizilagunen kexekin; azken horiek joan den abenduan izan ziren Vitoria-Gasteizko
Sindikoaren bulegoan, herritarren defendatzailea ikusten…”
-2005eko maiatzak 12
“Diario de Noticias de Álava” “Sindikoak salatu du handizkako merkatua
zikina eta ahaztua dagoela” “Otaolak Udalari gomendatu dio Oto Hiribideko
eraikina hesitzeko”
-2005eko maiatzak 21
“El Correo” “Sindikoaren bulegoak eskatu du etxebizitzetako prostituzioa
debekatzeko”
-2005eko maiatzak 25
“Deia” “Jesusen zerbitzarien kaleko hodi biltzailea: Sindikoaren bulegoak
egindako txosten bati jarraiki, oposizioak Ibarrondori eskatu zion obra
osoaren erantzukizuna hartzeko”
-2005eko maiatzak 25
“Diario de Noticias de Álava” “PSEk lantalde bat osatzea proposatu du prostituzioa aztertzeko. Talde hori egokia izan daiteke Sindikoak eskatutako
Ordenantza arautzailearen edukia aztertzeko”
“El Mundo” “Prostituzioari buruzko lan-mahaia: Herritarren defendatzaile
Javier Otaolak tokiak arautzeko Ordenantza bat egitea proposatu zuen
dokumentu horretan…”
“El Correo” “Prostituzioak eragiten duen ezinegona dela eta, PSEk gaia
aztertzea proposatu du. Sindikoa ere gonbidatuko du, zerbitzu horiek etxebizitzetan betetzea debekatzeko eskatu baitu”
-2005eko maiatzak 26
“Diario de Noticias de Álava”
arautzeko”

“Sindikoak eskatu du etxebizitzetako zarata
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-2005eko maiatzak 30
“El Correo” “Sindikoak uste du “beharrezkoa” dela zaintza handitzea bizikleta-istripuak eragozteko”
-2005eko ekainak 8
“EL Correo” “Sindikoak gomendatu du bizikleta-erreiak margotzea
oinezkoen eremuan “istripuak” eragozteko.
-2005eko uztailak 6.
“El Diario de Noticias de Álava” “Sindikoak gomendatu du bizikleta-seinale
gehiago jartzea eta industriguneetara joateko bideak egitea”
“El Correo” “Sindikoak proposatu du bizikleten erabilera argi eta garbi
arautzea oinezkoentzako guneetan”.
-2005eko uztailak 7.
“Deia” “Katedrala, Artium eta Arcako aparkalekuek autoak bizikletengatik
trukatuko dituzte –Sindikoak seinale gehiago jartzeko gomendatu du”
“El Correo” “Bizikleten erabilera oinezkoentzako guneetan arautzeko proposamena aztertuko du Alonsok”
“Diario de Noticias de Álava” “Aseguru-etxeek diote ziklistekin zerikusia
duten istripuen kopurua handitu egin dela. Sindikoak jaurtitako eskularrua
jaso du Alfonso Alonsok …”
“El Mundo” “Katedrala, Arca eta Artiumek bizikleta-zerbitzua hasi dute. —
Sindikoak egin proposamena oinezkoentzako guneetan bizikletentzako
errailak egiteari buruz, alkateak denbora eskatu zuen pentsatzeko, lan zaila
baita.”
-2005eko uztailak 11
“El Correo” “Sindikoak TAO guneak berrantolatzea proposatu du”
-2005eko uztailak 12
“Guardian” “…This particular British style of understanding collective live,
full of common sense and pragmatism, is why Britain has known neither
fascism nor communism”, columnist Javier Otaola wrote in El Correo…”
-2005eko uztailak 16
“El Correo” “Javier Otaola en el Jazz y el abanico”
-2005eko uztailak 17
“El Correo” “Vitoria-Gasteizen bizi diren txinatarrek lokal bat eskatu dute
beren haurrei hizkuntza erakusteko”
-2005eko uztailak 20
“Deia” “Hirigintza da kexa gehien jasotzen dituen saila, Sindikoak egindako jarduera guztien %20 hain zuzen.”
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“Diario de Noticias de Álava”
Udalak konpondu zituen”

“Sindikoak egindako iradokizunen %60

-2005eko irailak 21
“El Correo” “Orain urtebete baino bi aldiz kexu gehiago jasotzen ditu
sindikoak, eta jada 500 dira jasotako kexak”
-2005eko irailak 22
“EL Correo” Saila: Inkesta: “Ezagutzen al duzu Sindikoak Arabako hiriburuan egiten duen lana?”
-2005eko irailak 24
“El Mundo” “Gasteiztarrek Sindikoari aurkeztutako kexa gehienak segurtasun ezari eta zaratei buruzkoak dira”
“El Correo” “Sindikoaren ustez udaltzaingoak “grina handiegiz” jartzen ditu
isunak.
- “Deia” “Sindikoaren laguntza-eskaera gehienak zarata-arazoekin eta Alde
Zaharrarekin dute lotura.”
- “Diario de Noticias de Álava” “Sindikoak Udalari leporatzen dio bere
gomendioak ez dituela aintzat hartzen eta ez duela irtenbiderik bilatzen”
“Tres en raya: Javier Otaola: Bere betebeharra den lez ez zen isilik geratu,
eta administrazioaren isiltasuna leporatu zion udalari(…)”
-2005eko urria
“La Gaceta Municipal” “Sindikoaren 2004-2005eko balantzea”
-2005eko urriak 28
- “Diario de Noticias de Alava”
“Sindikoak Ogasunari eskatu dio
aparkalekuak minutuka kobratzera behartzeko”
- “El Correo” “Sindikoak Alonsori eskatu dio aparkalekuak minutuka
kobratzera behartzeko”.
- 2005eko urria.
-“Dato Económico” “Udaltzaingoa zorrotzegia al da isunak jartzean?”
-2005eko abendua.
-“Dato Económico” “Inmigrazioaren fenomenoa Vitoria-Gasteizen”
-2005eko abenduak 1.
-“Diario de Noticias de Álava” “Sindikoak udaltzaingoari eskatu dio Lakua
dantzalekuko itxiera-ordua kontrolatzeko”
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-2005eko abenduak 12.
-“Diario de Noticias de Álava” “Boulevard aurrealdeko baldosen konponketa udalak ordainduko du” …”Badirudi sindikoaren bitartekaritzari esker arazoa konpondu dela…”
-2005eko abenduak 13.
-“Diario de Noticias de Álava” “Manuel Iradier kaleko bizilagun “isolatuek”
aurkeztutako salaketa babestu du sindikoak”.
-2005eko abenduak 29.
-“Diario de Noticias de Álava” “Abetxukoko zahar-etxean podologia zerbitzua eskaintzeko eskatu dio sindikoak udalari”
-2006ko urtarrilak 19.
- “El Correo”—“Aretxabaleta kaleko espaloi “arriskutsua” lehenbailehen
handitzeko lanak egiteko eskatu dio sindikoak udalari”
-2006ko otsailak 7
- “El Correo” —- “Sindikoak dio auzoetako lanak elkarte guztien artean
erabaki behar direla.”
-2006ko otsailak 16
- “El Correo” —- “Langabetuan dagoen pertsona bati ukatutako oinarrizko
errenta ordaintzeko eskatu dio sindikoak udalari”.
-2006ko otsailak 21.
- “Diario de Noticias de Álava” —- “Oinezkoentzako gune batetik zihoan ziklista bati isuna kentzeko eskatu dio sindikoak udalari”
ELKARRIZKETAK
-2005eko apirilak 19.
“Alava 7 Televisión—El Mirador.” Vitoria-Gasteizko sindiko Javier Otaola”
-2005eko maiatzak 29
“El Correo” Javier Otaola—- “Txartel gorria atera behar zaie arauak betetzen ez dituzten tabernei” “Ezin dugu beste aldera begiratu eta bizikidetza
arazoak sortzen dituzten prostituzio-etxeak daudela ukatu- dio sindikoak”
-2005eko ekaina
“Revista Geu Gasteiz” Javier Otaola, Sindikoa—epairik edota autorik ez dugula egiten”.

“Argi gera dadila guk

-2005eko uztailak 17
“Diario de Noticias de Álava” “Askotan udalak gehien komeni zaion legearen zatia aukeratzen du, eta ez erabiltzaileari gehien komeni zaiona”
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-2005eko uztailak 19
“Canal Gasteiz” –Elkarrizketa Sindikoaren Instituzioaren ikuspegitik.
-2005eko abuztuak 1
“Álava 7” – Sindikoaren elkarrizketa eta 2004-05 memoria.
-2005eko azaroak 16.
“Álava 7” – Elkarrizketa sindikoari.Gaurkotasun-gaiak.
-2006ko urtarrilak 25.
“El Correo” – Elkarrizketa sindikoarekin. “Ondo iruditzen zait gaueko aisialdia industrialdeetara eramatea”.
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