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01
LEIRE ZUGAZUA GASTEIZKO SINDIKOAREN HITZ
BATZUK

Haur bat adoptatzen ariko banintz bezala sentiarazi nau Sindikoaren Bulegoak (lehen aldiz sindikoa
emakumea delarik) 2017an burutu duen jarduerari buruzko oroit-idazkira ongi etorria emateko lerro
hauek idazteak, haur bat zeinaren aita karguan aurreko izan dudan Martin Gartziandia den. Horrela sentitzen naiz, bai, nahiz eta Martinekin batera lanean aritu izan naizen aurreko urteetan, nahiz eta lehen
eskutik ezagutzen ditudan txosten honetan jasotzen diren kasu guztiak. Sentsazio hori gorabehera, benetako ohorea da niretzat –eta, aldi berean, baita ardura handia ere– joan den urtean egin dugun lanaren
berri ematea.
Auzitegi Konstituzionalak martxoaren 1ean eman zuen 37/2017 epaiak nabarmendu zuen aurreko sindikoaren jardunaren azken urtea; epai hark konstituzioaren aurkakotzat jo zituen Arabako Lurralde Historikoko hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zergari buruzko Foru Arauaren zenbait artikulu. Albiste
ona izan zen epaiaren ostean galerekin saldu zutenentzat, irabazirik gabe, baina zergapeko askok kopuru benetan handia ordaindu behar izan zuten gainbalio gisa, kalean nagusitu zen aldarriak kontrakoa
bazioen ere, alegia, zerga-sistema orok errespetatu behar duen gaitasun ekonomikoaren printzipioaren
aurkako atentatua zela. Herritar ugari hurbildu zaigu bulegora arrazoi horrengatik, nork bere kasua azalt-
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zera, batzuetan kasu benetan mingarriak. Egoera horren ondorioz 42 dosier abiarazi ziren guztira, alde
batera utzita beste zenbait, gainbalioei buruzkoak izan arren beste alderdi batzuen ingurukoak, esaterako
jakinarazpenei buruzko arazoak, desadostasunak erreferentzia gisa hartutako katastro-balioekin, etab.
Hara, katastro-balioak eguneratzearen auzia ere 2017an konpondu zen behingoz.
Kasu horietan gehienetan, ordainagiriak irmoak ziren; horrenbestez, aukera bakarra Udalari okerreko
diru-sarrerak itzuli zitzala eskatzea zen. Eskaera hori ezetsi egin da gure eskuetatik pasa diren kasu guztietan. Eta ezetsi da, gainera, nekez ulertzen den ebazpen baten bidez, eta oinarri hartuta Zerga premiazko araugintzako dekretu bat, zeinaren legezkotasunak zalantza larriak sortzen dizkigun –duela urtebete esan genuen bezala–, ematen baitu Auzitegi Konstituzionalaren epai jakin baten ondorioak mugatzeko asmoz egina dela. Azkenik, epaile batek ebatzi beharko du gainbalioaren ordainagiri horiek itzuli
behar diren.
Alabaina, esan dezakegu gaurko egoera duela zenbait urtekoa baino askoz ere justuagoa dela: gaur
egun ez da gainbaliorik likidatzen eskualdaketan ez bada irabazirik izan, eta likidatzen direnean, higiezinen merkatuaren errealitatearekin bat datoz erreferentzia gisa hartzen diren katastro-balioak.
Udaltzaingoan bizitako egoerak eman zion errematea urte amaierari, eta kezka handia piztu zigun egoera hark, nabarmen eragin zielako herritarrei: salaketa-kopurua nabarmen hazi zen, baita lehendik inoiz
salatu gabeko (arau-hauste izanagatik, nolabait onartuak zirelako) egintza edo portaera ohikoengatik ere.
Oroit-idazki honek ez du egoera haren berri ematen, arazoa azaroaren hasieran hasi bazen ere 2018ko
martxoan ondo sartu arte luzatu zelako. Horrenbestez, apirilean izapidetutako salaketei buruzko datu
konparatiboen gaineko informazioa eskatu genuen Ogasun Sailean, hilabeteka eta urteka banatu eta
sailkatuta.
Informazio hori eskuratutakoan dosier bat abiarazi dugu ofizioz, eta bertan laidotuta sentitzen ziren herritarrek helarazi zizkiguten salaketa guztiak sartu genituen, 31 guztira. Martin Gartziandiak iaz urte amaieran zioenari eusten diogu, alegia, legezko bide eta zirrikitu guztiak aztertu beharko liratekeela, bi kasu
hauetakoren bat gertatu deneko salaketa oro artxibatu ahal izateko: udaltzainen aldetik ohiz kanpoko
jokabiderik atzeman denean, edo udaltzainek dagokien agintea legeak agindutakoaz bestelako xede
baterako baliatu dela frogatu daitekeenean. Horrekin lotuta, argibide-dosierra ireki zaie zenbait udaltzaini,
antza (datu zehatzik ezean, “antza” esan behar). Eta izango denez, baita, azkenik auzitegi-bidera jotzea
erabakiko duen herritarren bat edo beste, ez dago oraindik azken hitza esana gai honen inguruan.
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Urtearen azken hilabetean sindiko aldaketa gertatu zen, eta horrek ere eragina izan zuen urteko azken
hilabete horretako jardueran, aldaketak lanposturen bat edo beste hutsik geratzea eragin baitzuen. Harro
nago kargu honetan aritzeaz, eta baita karguan lehen emakumea izateaz ere. Poztu egiten nau lehendik
ere herritarren defendatzaile postuak bazituzten edo azkenaldian figura hori sortzen ari diren beste hainbat udalerritan ere emakumeak izendatzen ari direla jakiteak, Sabadell, Terrassa, Hospitalet de Llobregat, Rubí, Igualada eta beste batzuetan... Eta ez dut ahaztu nahi Bartzelona bezain hiri handi batean ere
emakumea dela herritarren defendatzaile.
Bien bitartean, bulegoan izan dugun lan handiaren ondorioz, kuantitatiboki hazi dira kexa-dosierren zein
kontsulten eta urtean itxitako kasuen kopuruak. Oro har, bulegoaren jarduera % 40 hazi da.
Era guztietako auziak jorratu behar izan ditugu, batzuk dagoeneko klasikoak (isunak, zergak, zaratek
eragindako enbarazuak...), baina baita bestelakoak ere: ezbeharrak udal-instalazioetan, erroldan ofizioz
baja emateko prozedura, gatazka administrazio-batzar jakin batekin horma-iturri baten titulartasunaren
harira, euskarazko arta Udaltzaingoan, Principal Antzokiaren erabilpena onartzeko irizpideen publizitatea,
semaforo gorria gainditzeagatiko arau-hausteak detektatzeko kamerek atzemandako arau-hausteei buruzko dosierrak, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea izateagatik udal-prestazioak etetea, ondare-erantzukizuna, 21 Zabalguneak etxebizitza birgaitzeko diru-laguntza ematea onetsi arren ez
ordaintzea... eta abarren abarra.
Bi auzik kezkatzen gaituzte bereziki: batetik, zirkulazioaren alorreko prozedura zigortzaileen izapidetza,
zeinetan asko dagoen hobetzeko, nola berrespen-txostenen edukian, hala herritarrek aurkeztutako alegazioak ezezteko ebazpenen argudioetan. Eta, bestetik, gure altxor txikiaren egoerak, Gasteizko Erdi
Aroko hirigunearenak, alegia. Urrezko auzoen eta hiriko beste leku batzuen beharrei muzin egin gabe
ere, uste dugu Erdi Aroko hiriguneak arreta berezia eskatzen duela, bai eta errotik beretik hura indarberritzeko saio bat ere.
Horrenbestez, lanean jarraitzen dugu Gasteizko Udal honetako Udalbatzak eman zigun agindua betetzeko: gasteiztarren eskubideen babesaren eta bermearen alde egitea, eta haien kexu eta erreklamazioak
entzutea. Gure aburuz, bulegoan jasotzen ditugun kexuak hobekuntza-aukera aparta dira udaladministrazioarentzat.
Horrenbestez, herritarren defendatzaileen erakundeak herritarren kezken bozgorailua direla gogorarazi
nahi dut, horien bidez herritarrei ematen zaien zerbitzua hobetzeko eta gaur egun ohiko diren Gobernu
Onaren estandarren bidean aurrera egiteko. Gobernu Onerako bide horretan funtsezkoa da gardentasu-
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na, eta Udal honetan urrats garrantzitsuak egin dira –esaterako Gardentasunaren Kontseilua eratzea–,
baina lanean jarraitu beharko dugu arlo horretan.
Ez da ahaztu behar tokiko gobernuari zeregin garrantzitsua dagokiola hurbileko eskubideen babesaren
alorrean; eskubide horiek ere funtsezko eskubide dira, Hirian Giza Eskubideak Babesteko Europako Gutunak jasotzen duen moduan.
Bereziki pertsonan duintasuna zaindu eta babestu behar da. Funtsezkoa da hura gordetzea, eta Udalak
zeresan handia dauka horretan. Ezin dugu diskriminaziorik onartu, inolako diskriminaziorik: zenbait familiak alokairuko etxebizitza eskuratzeko izan dituen arazoak ikusi ditugu, baita generoagatiko diskriminazioa ere; indarkeria matxista gaitz onartezina da; gure bulegoetara LGTBI kolektiboaren aurkako bazterkeriagatiko kezka ere iritsi da, Lumagorri HAt elkarteak osatu duen txosten baten bidez.
Zutabe horien guztien gainean hiri kohesionatu, iraungarri eta haur, gazte eta adinekoekin adeitsua eraikitzen jarraitzea espero dugu, norbanakoen beharrak aintzat hartuta interes kolektiboak baztertzen ez
dituen hiri bat, non, gizarte hau osatzen duten estamentu eta eragile guztien ahalegina bitartez, bizitzea
(eta elkarrekin bizitzea) plazera izango den.
Jarraian, hurrengo orrialdetan murgiltzera gonbidatu nahi zaituztet, eta urtean zehar jorratu ditugun gai
eta auzietan sakontzera.

Leire Zugazua Urturi
Gasteizko Sindikoa-Herritarren defendatzailea
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02
TXOSTEN BEREZIAK

Garrantzi berezikotzat jotzen ditugun gaiak jorratzeko, hots, herritarren artean interes orokorra pizten
duten gaiak lantzeko egiten dira txosten bereziak, edo Iradokizun eta Erreklamazio Batzordearen Araudian aurreikusitako izapide gisa, haren aurrean kexa bat aurkezten delarik.
Aurreko ekitaldietan txosten bat egin izan dugu ordenantza fiskal eta prezio publikoen urteroko aldakuntza izapidetu bitartean. Nolanahi ere, 2017an, gai horri dagokionez, entzunaldi publikoaren izapidean
aurkeztu genituen alegazioak, eta onetsi egin ziren, eta, horrenbestez, behin betiko onespena emateko
organo eskudunari, hau da, Gasteizko Udaleko udalbatzari zuzendutako gomendiotzat jo genuen.
Oroitidazkiaren atal hau osatzen duten bi dokumentuetatik lehena hainbat udal talde politikok Iradokizun
eta Erreklamazio Batzorde Berezian egindako eskariaren haritik sortua da, eta bestea, berriz, batzorde
horri zuzendutako kexa baten haritik, Sindikoak organo horri erreklamazioaren gaiari buruzko proposamen-txosten bat egitea beharrezkoa egokitu baitzen hura izapidetu ahal izateko.
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ERREG. ZK.: 74/17 (OFIZIOZ). KLAUSULA SOZIALAK KONTRATAZIO PUBLIKOAN
Udal talde politikoek Iradokizun eta Erreklamazio Batzordearen hainbat saiotan egindako eskaerari erantzuteko asmoz landu da txosten hau. Klausula sozialen inguruko problematika gaur egun —2017ko otsailean— zertan den argitzea da funtsezko helburua, azken aldiko epaien ondoren eta onetsi diren araudiak
onetsi direlarik.
Indarrean dagoen araudiaren arabera —Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren
26ko 2014/24/UE Zuzentaraua eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateratuaren 118. eta
150.1 artikuluak—, kontratu bat esleitzeko orduan ez da nahitaezkoa preziorik baxuena bakarrik baloratzea, baizik eta, aitzitik, kontsiderazio sozialak eta ingurumenaren arlokoak ere aintzat har daitezke.
Kontratazio publikoan kontsiderazio sozialak sartzeko aukera ematen duten mekanismoak ere ez dira
eskaintzak balioesteko irizpideetara mugatzen, orobat hartzen baitituzte kontuan, batez ere, kontratua
gauzatzeko baldintza bereziak. Horrela, bada, posible da faktore sozialak eta ingurumenaren arlokoak
sartzea bai kontratu publikoen prestakuntza- eta esleipen-faseetan, bai horiek gauzatzeko orduan,
ahaztu gabe esleipen-irizpideek zuzenean kontratuaren xedeari lotuta egon beharko dutela, eta horrek
berekin dakarren zailtasuna.
Klausula sozialen problematika EAEn
Gure gertueneko ingurunean hainbat saiakera egin dituzte administrazio publikoek zeinek bere jardueraeremuan halako klausulak sartzeko eta orokortzeko, eta, arian-arian, hainbat epai ekarri dituzte atzetik
jarraibide horiek, zein, nagusiki, administrazio batzuek edo besteek kontratazioaren arloan dituzten eskumenen inguruan jardun baitira; hau da, onetsitako jarraibideak, izatez, kontratazioaren alorreko Estatuko oinarrizko legediko arauen garapen diren ala ez, eta, horrenbestez, administrazio publikoek gehiegikeriaz jokatu ote duten ala ez, halako jarraibideak eman dituztelarik.
Hainbat saiakera egin dira klausula sozialak orokortzeko EAEko administrazio publikoaren esferan, hala
nola Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako batzar nagusietan onetsitako foru-arauak, zeinek eragin baitituzte
berriki Auzitegi Gorenaren hainbat epai —zehazki, 5194/2015, 1242/2016 eta 1154/2016 epaiak, zeinek
dena delako lurralde historikoko sektore publikoko kontratazio-organo guztietan, izaera orokorrarekin,
administrazio-baldintzen agirietako klausuletan baldintza sozial jakin batzuk sar daitezela inposatzearen
bidezkotasunaren inguruan baitihardute—.
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Auzitegi Gorenaren maiatzaren 23ko 1154/2016 epaiak, berriz, Arabako otsailaren 12ko 1/2014 Foru
Arauaren lege-baliozkotasuna epaitu zuen, kontratuetan klausula sozialak txertatzeari zegokionez. Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren 2015eko martxoaren 4ko epaia da kasazioan errekurritu zena, zeinen
bitartez foru-arau horretako zenbait manu baliogabetzea erabaki baitzuen.
Estatuaren abokatuak uste du Arabako foru-arauak Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 118. artikulua urratzen duela, foru-sektore publikoko kontratazio-organo guztiei izaera orokorreko xedapen baten
bitartez klausula sozial zehatzak inposatu nahi zaizkielarik, nahiz eta Batzar Nagusiek ez duten eskumenik kontratazioaren arloan. Auzitegi Gorenak, berriz, kontratazioaren alorreko eskumenen banaketari
buruzko azterketa egin ondoren, baliogabetzat jo zuen du Sektore publiko foraleko obra-kontratuetan
klausula sozialak sartzeko otsailaren 20ko 1/2014 Foru Araua (2014ko otsailaren 24ko ALHAO).
Baina hainbat ondorio atera daitezke epai horretatik:
- Euskal Autonomia Erkidegoak du eskumena administrazio-kontratazioaren arloko Estatuko oinarrizko legedia bere lurraldean lege bidez garatu eta gauzatzeko, Autonomia Estatutuaren 11.1 b) artikuluaren arabera.
- Lanaren eta gizarte-segurantzaren arloan, EAEri dagokio Estatuko legedia gauzatzea.
- Bai autonomia-erkidegoek, bai foru-aldundi eta udalek zeinek bere esparruan aplikatzekoak diren
administrazio-klausula orokorren agiriak onets ditzakete, zein ez baitira arau juridikoak, ezpada administrazio-egintzak, non jasotzen baitira baldintza sozialak, ingurumenaren arlokoak eta beste.
- Nolanahi ere, kontratazio-organoak dira kontratu bakoitzeko administrazio-klausula partikularrak zuzenean onesteko eskumena dutenak, eta horiek, zenbaitetan, Kontratazioaren Aholku Batzordeak
txostena egiten duelarik, klausula orokorren kontrakoak ere izan daitezke.
- Barne zirkular eta jarraibideak ez dira modu egokia hirugarrenen —kontratisten— eskubideak eta
betebeharrak arautzeko, ez baitute izaera orokorreko xedapenen izaerarik, ezta haien bermerik ematen ere. Jarraibide horiek ezin dute ordenamendu juridikoa berritu, eta, beraz, ez dute behartzen
administrazio-hierarkiari propio eta berezko zaion obedientziaz harago.
Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak nahiz Auzitegi Gorenak
emandako epaiek berekin ekarri zuten Eusko Legebiltzarrak apirilaren 7ko 3/2016 Legea onestea, kontratazio publikoan zenbait klausula sozial sartzeko. Lege hori, hain zuzen ere, oinarrizko kontratazio-
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araudiaren lege-garapenerako eskumenaren gauzatzea da, zein autonomia-erkidegoari baitagokio, Auzitegi Gorenak adierazi bezala.
Klausula sozialen alorreko erreferentziazko arau-marko bat ematen die lege horrek euskal sektore publikoa osatzen duten administrazioei, bai autonomia-erkidegoaren mailan, bai lurralde historiko edo tokierakundeen mailan. Bere administrazio-klausuletan egokitu ahal izango du administrazio bakoitzak marko hori kontratuaren xedera.
Klausula sozialak Gasteizko Udalean
Gasteizko Udalari gagozkiolarik, Bidezko Merkataritza babesteko erakunde-adierazpena onartu zuen
Gasteizko udalbatzak 2008ko ekainaren 23an, eta “Udalaren erosketa-politiketan Bidezko Merkataritzako
produktuak txertatzeko” konpromisoa hartu. Gerora, 2008ko ekainaren 23an, beste mozio bat onetsi zen,
non honela jaso baitzen: “Gasteizko udalbatzak Administrazio honek sustatzen dituen kontratuak aztertzea onartu du, baldintzen agirietan klausula sozialak txerta daitezen, betiere betetzeko modukoak badira”.
Horrela, Tokiko Gobernu Batzarraren 2010eko ekainaren 18ko erabakiz, gure Udalaren kontratazioan
klausula sozialak txertatzeko aukera arautzen duen jarraibidea onartu zen. Gerora, 2013ko urriaren
18an, udalbatzak Ogasun Batzordearen mendeko lan-talde bat sortzea erabaki zuen, bertan udalteknikariek klausula sozialen eta ingurumen-klausulen arloan egindako lanak aurkeztu eta aztertzeko,
Gasteizko Udalaren kontratazio-prozesuetan aplikatu ahal izan zitezen (horren ondorioa da, hain zuzen
ere, jarraibidea).
Elkarlan eta koordinazio horren haritik, gaur egun indarrean dagoen "Gasteizko Udalak kontratazio gizartearekiko arduratsua eta iraunkorra egiteko jarraibidea" onetsi zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2015eko
urriaren 16an.
Beren administrazio-klausula partikularretan kontratazio gizartearekiko arduratsu eta iraunkorrera zuzendutako klausula sozialak eta ingurumenaren arlokoak ezartzeko orientabide efikaza eskaintzen die jarraibide horrek Udaleko kontratazio-organoei, eta, gure ustez, tresna baliagarria eta efikaza da alderdi sozialak eta ingurumenaren arlokoak kontuan izango dituzten kontratazio-klausulak ezartzeko.
Nolanahi ere, jarraibide hori onetsi zenetik hainbat epai eman dira, eta, bestalde, kontratazio publikoan
zenbait klausula sozial sartzeko apirilaren 7ko 3/2016 Legea onetsi da, eta, horrenbestez, administrazio-
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klausula partikularren agiriak euskal legean xedatutakora egokitu badira ere, komenigarria litzateke jarraibidea bera berrikustea, lege berri horren argitara eguneratzeko.
Azkenik uste dugu Gasteizko Udalaren esparruan administrazio-klausula orokorren agiri bat onesteko
aukera baloratu beharko litzatekeela, zeinek klausula sozial zehatzak jaso beharko bailituzke, baita ingurumenaren arlokoak ere; hartara, Udaleko kontratazio-organoek onesten dituzten klausula partikularren
agirietan horiek aintzat hartuak izan zitezen.
Oharra: Iradokizun eta Erreklamazio Batzordearen 2017ko otsailaren 9ko bilkuran aurkeztu zen txosten
hau, udal talde politiko guztian egon zitezen jakinaren gainean.
ERREG. ZK.: 2212/15 KALTEAK ETXEBIZITZAN, SUPERMERKATUKO OBRENGATIK.
Herritar batzuek, zeinen etxebizitzari supermerkatu bati zerbitzua ematen dion parkinga eraberritzeko
obrek eragin baitzioten, kexa bat aurkeztu zioten Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Bereziari, eta,
hortaz, batzorde horren funtzionamendu-araudiaren 12. artikuluaren ildotik —“Batzordeari zuzentzen
zaizkion iradokizun eta erreklamazioak erregistratu ondoren, Sindiko-Herritarren Defendatzailearen Bulegora bidaliko dira, eta handik gaiaren inguruko gomendio-txosten edo proposamen bat bidaliko zaio batzordeari”—, txosten hau egin da.
AURREKARIAK
2017ko maiatzaren 3an herritar horien idazki bat jaso genuen, Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeari
zuzendua, non eskatzen baitzen gomendio-proposamenaren txostena egiteko. Hala ere, esan beharra
daukagu kasu hau ez dela berria Sindikoarentzat. Izan ere, duela ia bi urte izan genuen horren berri,
2015eko ekainean.
Orduko hartan, pertsona horiek berek, kexa bat aurkeztu ziguten, eta zioten bertan:
“Beren etxeak patio batera jotzen du, eta XXXX supermerkatuaren parkingaren estalkia dago bertan.
Karel batek babestuta egon dira beti beren leihoak, etxeak jotzen duen parking-estalkiaren erretena leihohegia baino gorago baitago. Maiatzaren 11n ikusi zuten estalkia desmuntatzen ari zirela, eta 12an
Udalera deitu zuten, zer egin zezaketen galdetzeko, eta esan zieten hasierako lizentzian ez zegoela
aurreikusia estalkiaren gainean deus egitea, baina ikuskatuko zutela. Hilaren 15ean eskaera bat egin
zioten Udalari, agerian jartzeko estalki horrek kalte-galerak zekarzkiola hirugarren bati. Aparejadoreak
esan zien hilaren 20an ikuskatuko zirela obrak, baina haiek aurrera jarraitzen zuten. Arkitektoarengana
bidali zituzten, eta maiatzaren 25ean bildu ziren harekin, eta esan zien obra ez zetorrela bat
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planeamenduarekin, hau da, gaur egun ez lieketela utziko horrela egiten, baina lau urte igaro direla, eta
ezin zaiela galdatu alda dezatela. Estalkia erortzen bada bakarrik aldatu ahalko litzateke. Bere garaian
lizentzia eskuratu zutela diote, baina obrak ez datozela bat egungo planeamenduarekin. Hilaren 29an
aparejadorearekin eta obra-buruarekin geratu ziren, ikusi zuten arazoa handia zela eta, antza,
konponbide bat proposatzekotan geratu ziren. Ekainaren 2an Eraikuntzen Zerbitzuko buruarekin bildu
ziren —abokatuak berariaz esana zien zer den “berariaz antolamendutik kanpokoa” eta “berariaz adierazi
gabe antolamendutik kanpokoa”—. Bilera horretan, Lurzoruari buruzko Legean jasota dagoena azaldu
zieten, hau da, ez dela berariaz adierazi gabeko antolamendutik kanpokoa, hirugarrenei kalte egitea
saihestea izaki kontua. Orobat azaldu zieten estalkiaren azpiko zona ez dela erabilgarria, eta, beraz,
plantea litekeela estalkiaren kota jaistea; are gehiago, estalkia laua izatea proposatzen dute. Estalkiaren
parte bat mozteko baimena eman diete, zama-kamioiek pasatzerik izan dezaten, baita jasogailu bat
jartzeko ere... Ematen du eraikin osoa antolamendutik kanpo dagoela, lursailaren % 10 okupatzen baitu,
gailurra gaur egun baimentzen dena baino garaiago da... Obraren sustatzaileak esan zien planteatutako
konponbidea neurriz kanpokoa dela, eta, azkenik, ekainaren 11n, supermerkatua inauguratu zen, eta
ekainaren 16an Udalaren erantzuna jaso zuten. Jatorrizko lizentziaren dosierra eskatu dute, eta dena izan
dira uko egiteak, eta jarduera horrekin finkatu egiten dute egoera, juridikoki eta arkitektonikoki. Sandwich
panela jarri dute OR-2 agirian galdatzen den teilaren ordez, ez dute ondulinea kendu (amiantozkoa da)
eta panela gainetik jarri dute. Hasierako lizentziaren dosierra azaltzen dute, gorabehera guztiekin.
Ordenantza betetzeko baldintzarekin eman zen, bost metrora mugatu zen altuera, Florida kaleko 13. eta
15.eko lehen solairuei argitasuna eta ikusgarritasuna ez kentzeko. Horregatik uste dute ez dela bat ez
datorren antolamendutik kanpoko egoera. Babesik gabe sentitzen dira egoera horren aurrean, eta beren
asmoa ez da inori kalte egitea, ezpada arazo bat konpontzea, obra batzuk direla eta —obrak geldiarazi
ahal izango zuketen hainbat alditan, baina hori ez zen asmoa—.
Horregatik guztiagatik, azaldutako arazoari konponbidea bila zekiola eskatzen zuten erreklamatzaileek.
Orain Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeak bidali digun kexa gure bulegoan aurkeztutako haren luzapena da, baita Udalari egindako eskari eta aurkeztutako errekurtsoena ere. Azkenik, kexa aurkeztu eta
haserrea erakusten dute erreklamatzaileek, Udala, nahiz eta estalki hori eragiten ari den kalteen jakitun
izan, ez delako inongo neurririk hartzen ari arazoa konpontzeko eta obra bukatuta uzteko.
Gaia aski konplexua denez, planteatutako problematikaren inguruan laburpen ahalik eta laburren eta
objektiboena egiten ahaleginduko gara, garrantzitsuentzat jotzen ditugun mugarrietara mugatuz:
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-

1949ko maiatzaren 13an, Carbones Vallejo SL sozietateak Florida kaleko 13. eta 15.eko etxeen
atzeko aldean zeukan patioa estaltzeko lizentzia eskatu zion Gasteizko Udalari, garai hartan
ikatz-aglomeratuak fabrikatzeko baliatzen baitzuen.

-

Etxadiaren barruko espazioa guztiz estaliko zuen estalki metalikoa jartzea zen proiektuaren muina, eta, hartara, teilatuaren isurialdeetako batek zuzenean jotzen du fatxadan, eta, gainera, ez
du egiten etxebizitzaren lurzoruaren parean, baizik eta leihoen beheko ertzetik oso gertu, eta
horrek, bere garaian, estalki horretara jotzen duten leihoen kanpoko aldean karelak eraikitzera
behartu zituen, patioko estalkiko ura eta zikinkeria zuzenean etxebizitzara sar zedila ekiditeko.
Babes horiek gorabehera, etxebizitzara egin genuen bisitan hezetasun-marka nabarmenak ikusi
genituen horma horretan.

-

Erreklamatzaileek beren idazkian adierazten duten moduan, zinez ematen du azkenean gauzatu
zen obra ez zetorrela bat, zehatz-mehatz, proiektuarekin, proiektuan bestelako estalki bat planteatzen baitzen, nahiz eta azken emaitza oso diferentea ez izan.

-

Erreklamatzaileek azpimarratzen dute hasierako obra —50eko urteetakoa— ez zela bat etorri ez
lizentziarekin, ez orduan indarrean zegoen ordenantzarekin. Hala ere, ez dugu uste horrek munta handirik duenik gaur egun.

-

Kontua da estalki hori, azaldu ditugun arazoak gorabehera, ez zela eragindakoen kexa edo erreklamazioaren objektu izan, begi bistako arrazoiengatik; izan ere, estalkia instalatu zen garajearen
eta atzeko aldearen jabea orobat zen eraginik handiena jasan beharko zuten etxebizitzen jabea,
hots, Florida kaleko 13. eta 15.eko lehen solairuko etxebizitzena.

-

1997an egin ziren erreklamatzaileak 13.eko lehen solairuko etxebizitzaren jabe.

-

Inork, ezta Udalak ere, zalantzan jartzen ez duena hauxe da: ez aurreko egoeran, ez gaur egungoan, estalkiak ez duela indarrean dagoen hirigintza-araudia betetzen:

-

Alde batetik, estalkiak lursailaren gehieneko okupazio-ehunekoa gainditzen bide du, gaur egun
azaleraren % 100 ingurukoa baita, eta ez bailuke % 75etik gorakoa izan beharko. Bestalde, estalkiaren isurialde-konponbideak ere ez bide du betetzen indarrean dagoen araudia, fatxadetako
nahitaezko atzeraemanguneei dagokienez, ura zuzenean isurtzen baita lehen solairuko fatxadari
atxikita dagoen erretenera, justu leihoaren azpian, batere tarterik utzi gabe.
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-

Horri gehitzen zaio ezen, aztergai dugun estalkiaren hurrengoak bederen, bere garaian bulegoak
estaltzen zituenak, uralita duela, hots, amiantoa. Uralita hori sandwich-panel batekin estali zen,
eraberritze-lanak egin zirenean, nahiz eta indarrean dagoen legediak enpresa erregistratu edo
baimendu batek erabat kentzea eskatzen duen, edo guztiz kapsulatzeko aukera ematen duten
material egokiz estaltzea —akrilikoen proiekzioa, kortxo proiektatua eta abar—.

-

2015eko maiatzean, San Prudentzio kaleko supermerkatu baten sustatzaile zen enpresak, lokal
hori eraberritzeko obrak zirela eta, etxadiaren barruan dagoen garajea ere eraberritzeari ekin
zion, garaje horren estalkia barne, kasu honetan aztergai duguna, nahiz eta hasiera batean lizentziak ez zuen obra hori barne hartzen.

-

Erreklamatzaileek, Florida kaleko 13.eko 1. solairuko etxebizitzaren jabeak, ikusirik eraberritzeobrak egiten ari zirela eta horiek duela hainbat hamarkadatatik jasan behar izan duten egoera
kaltegarria finkatzea ekar zezaketela berekin, Udalari galdatu zioten behar ziren neurriak har zitzala, finkatze hori gerta ez zedin.

-

Udalak, azkenean, eraberritze-lizentzia eman zion sustatzaileari, eta obrak egin egin ziren.

-

Erreklamatzaileek berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuten Udalaren erabakiaren aurrean, eta
gerora erreklamazio hori ezetsi egin zen. Ondoren, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko aukera aztertu zuten, baina errekurtsoaren zenbatekoak eta prozesuaren kostuak beren
gain hartu behar izateko arriskuak ideia hori baztertzera eraman zituzten.
SINDIKOAREN BULEGOKO IZAPIDEAK

Duela bi urte erreklamazio hori jaso genuenetik gaur arte ugari izan dira egin ditugun izapideak eta bideratu ditugun jarduerak, arazo honi arrazoizko konponbidea aurkitzeko asmoz.
Gure lehenengo jarduerak estalkiko obraren legezkotasunari buruzko ikuspegi ahalik eta zuzenena lortzera zuzendu genituen —bai jatorrian, bai gaur egun—, unean unean indarrean zegoen hirigintzaaraudia aintzat harturik, eta orobat aztertu genuen 2015ean lokala supermerkatua jartzeko egokitzeko
eman zen lizentziaren legezkotasuna, delako estalkia eraberritzeko lanak barne. Horretarako, informazioa eskatu genion Hirigintza Sailari, horren inguruan zuen iritziaren berri izateko. Era berean, obralizentziaren aurrean —estalkiari zegokionean— aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkezten lagundu
genien erreklamatzaileei. Errekurtsoa hori ezetsi egin zen azkenean, 2015eko abuztuaren 17an.
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Ikusirik Hirigintza Sailak ontzat ematen zituela estalkia eraberritzeko obrak, eta horrek, funtsean, berekin
zekarrela ordura arte zeuden osasungarritasunik eza eta hezetasunak betiko bere horretan uztea, obra
sustatzen ari zen enpresaren eta etxebizitzaren jabeen arteko bitartekaritzaren bidea jorratzea erabaki
genuen, non eta honela esaten zen Eraikuntzen Zerbitzuak 2015eko ekainaren 11n erreklamatzaileei
bidalitako gutun batean:
“Arduradunek… aldeko jarrera erakutsi dute, eta konponbide-proposamen bat egin, zein interesdunei komunikatu baitzitzaien, baina haiek ez dute gaurdaino beren adostasuna adierazi. XXXXXrengandik jaso ditugun ohartarazpenen arabera, egindako proposamena burutzeko prest jarraitzen dute, interesdunak ados egonez gero.”
Horrela bada, Sindikoaren bulegotik bilera bat eskatu genien supermerkatuko obren sustatzaileei, eta
bertan arazoa aztertu zen, baita konponbide posibleak eta horien zailtasunak ere. Gerora, bilera horren
ondoren, interesdunek helarazitako konponbide-proposamen bat egin genien sustatzaileei. Aztertu ondoren, erantzun ziguten zuzendaritza teknikoa bere gain hartzeko prest ez zegoen hainbat arazo planteatzen zituela, eta, hortaz, egungo egoera aldatzea ekarriko zuen akordio oro baztertzen zutela. Era berean,
adierazi ziguten Hirigintza Sailak ontzat ematen zuela beren jarrera.
Sustatzaileak halako tarteko konponbide bati uko egin ondoren, hainbat bilera eta kontaktu izan ditugu
Hirigintza Sailarekin, Udalak galda diezaion sustatzaileari arazoari konponbideren bat bila diezaiola, eta
entitate horrekin negoziatu ahal izateko hainbat argudio ere eskaini genizkion. Konponbide negoziatu bat
bilatzen ahalegindu behintzat egitearen aldeko jarrera agertu zigun Hirigintza Sailak, baina, guk dakigula,
azkenean ez zen kontakturik izan. Emaitzarik ezaren aurrean, arloko arduradun politikoei helarazi genien
arazoa, eta gutxienez entitate sustatzailearekin edo higiezinaren jabearekin arazoari konponbidea aurkitze aldera negoziatzeko ahalegina egin zedila eskatu genien, baina, agertutako borondate ona gorabehera, hainbat hilabete igaro arren ez genuen erantzunik jaso.
Bitartean, 2015. urtearen bukaera aldera, Ingurumen Sailari eskatu genion —bera baitzen orduan eskuduna, arlo sanitarioan— Florida kaleko 13.eko 1. solairuko etxebizitza ikuska zezala, iparraldeko fatxadaren mugakide den estalkiaren egoera higieniko-sanitarioa aztertzeko. Hauek izan ziren txosten horretako
ondorioak:
“Erretenean usoen zirina, zikinkeria eta orbela pilatzen dira —1., 2. eta 3. argazkiak—, eta,
hori dela eta, euri-ura bil daiteke bertan, eta etxebizitzari eragin nahiz bertan sartu, sortzen
dituen usain txarrez eta osasungaiztasunaz gain.”
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“Egoera berezi horrek etxebizitzaren parte baten bizigarritasuna mugatzen duela uste dugu,
erretena behar bezala ez garbitzearen ondorioz osasungaiztasuna eta usain txarrak sortzeaz gain.”
Azken batean, Udalak obra horren sustatzaileari neurrizko konponbide bat galda ziezaion Sindikoaren
bulegotik behin eta berriro egin ditugun ahaleginak gorabehera, gaurdaino ez dugu jaso administraziotik
aseko gintuen erantzunik. Nahiz instantzia desberdinak bat datozen egoeraren anomaliari eta sortzen
dituen kalteei dagokienez, baita konponbide bat bilatzeko borondatean ere, praktikan horrek ez du ekarri
inongo konponbiderik. Guk dakigula, konponbide negoziatu hori aurkitzeko ahaleginik ere ez da egin.
ZENBAIT GOGOETA
Ahalik gehien murriztuko ditugu azalpen juridikoak, uste baitugu kontu honen gakoa ez dela juridikoa,
faktikoa baizik. Azken batean, argi eta garbi erreklamatzaileei kalte egiten dien egoera da, eta, konpondu
ezean, iraun egingo du denboran, eta larritu egingo dira ondorioak.
Bada aintzat hartu beharreko zirkunstantzia inportante bat, zein baita Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorra (HAPO) 2000. urtean onetsi zela, eta, aldiz, Euskadin indarrean dagoen Lurzoruaren Legea
2006. urtean. Lege horretan kategoria sorta bat aurreikusten da, planeamenduaren kontrako eraikuntzei
dagokienez, zein ez baitatoz bat HAPOn jasotakoekin, eta horrek nolabaiteko nahasmendua sortzen du.
Ez dago zalantzarik, nolanahi ere, euskal legeak HAPOko aurreikuspenen gainetik geratu behar duela, bi
araudiak bateraezinak direnean.
Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea:
Bosgarren atala. Plangintzarekin bat ez datozen etxeak eta eraikinak
101. artikulua - Plangintzarekin bat ez datozen etxe, eraikin eta erabilerei buruzko araubide juridikoa.
1. Hirigintzako plangintzak zehaztuko du zein etxe, eraikin, instalazio eta erabilera ez datozen bat
ezarritako hirigintza-antolamenduarekin.
2. Hirigintzako plangintzak bereizi egingo ditu antolamendu berriarekin guztiz bateraezinak diren
instalazio, etxe, eraikin eta erabilerak, eta partzialki bateraezinak direnak. Zuzkiduretarako lurzoruan dauden instalazio, etxe, eraikin eta erabilerak guztiz bateraezinak izango dira antolamendu
berriarekin, eta horrela kalifikatuko dira, lurzorua xede horretarako erabiltzea eragozten badute.
3. Artikulu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, 1. paragrafoan aipatutako etxe, eraikin eta
erabilerak kategoria hauetako batean sartuko ditu hirigintzako plangintzak:
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a) Antolamenduz kanpokoak. Indarrean dagoen hirigintza-plangintza onartu aurretik zeuden etxe,
eraikin, instalazio eta erabilerak sartuko dira kategoria honetan, baldin eta plangintzak epe jakin
batean horiek desagertzea aurreikusten badu lege honetan aurreikusitako jarduketa isolatu edo integratuetako batean edo sistema orokorrak eta tokiko sistemak egikaritzeko jarduketetako batean
sartuak egoteagatik.
b) Plangintzaren kontrakoak. Indarrean dagoen hirigintza-plangintzarekin bat ez datozen etxe,
eraikin eta erabilerak sartuko dira kategoria honetan, hirigintzako plangintzak horiek desagertzea
aurreikusten ez duenean edo horretarako eperik jartzen ez duenean.
c) Antolamendu xehatua egin gabeko area edo sektoreetan lehendik zeudenak.
4. Etxe eta eraikin horietarako onartzen eta baztertzen diren egintza eta erabilerak zehaztuko dira
hirigintzako plangintzan, batez ere birgaitzeari begira, betiere hirigintzako antolamenduarekiko bateragarritzeari eta horien gainean aurreikusten diren jarduketei dagokienez.
5. Ez dira baimenduko eraikuntzak modernizatu, sendotu edo hobetzeko edo haien bolumena handitzeko obrak, baldin eta eraikuntza horiek antolamenduz kanpo deklaratu badira edo antolamendu
zehatza egin gabeko area edo sektoreetan lehendik daudenak badira. Dena den, ez dira kategoria
horretan sartuko eraikinak gutxieneko bizigarritasun- eta osasun-baldintzetan mantentzeko eta
hirugarrenei kalterik ez eragiteko beharrezko jotzen diren obrak, hori guztia lege honetan aurriei
buruz zehaztutako araubidea errespetatuta.
6. Hala ere, salbuespenezko kasu batzuetan, sendotzeko obra partzial eta unean unekoak baimendu ahal izango dira, baldin eta 15 urteko epean higiezina desjabetzea edo eraistea aurreikusten ez bada. Epe hori obrak egin nahi direnetik hasiko da kontatzen, eta obrak ezingo dute ekarri
higiezinaren errebalorizaziorik.
Gasteizko HAPOk, aldiz, kategorizazio desberdina egiten du: “berariaz antolamendutik kanpo daudenak”
eta “berariaz adierazi gabe antolamendutik kanpo daudenak”, planean berariaz adierazitako suposizioak
diren ala, aldiz, “Erabilerari eta Eraikuntzari buruzko Arau orokorretan zehaztutakoa betetzen ez duten
gainerako eraikinak, instalazioak edo erabilerak”.
7. KAPITULUA: ANTOLAMENDUTIK KANPOKO ERAIKUNTZEN ARAUDIA
4.07.01 artikulua.- Berariaz antolamendutik kanpo daudenak
Hirigintza-legedian aurreikusitako ondorioetarako, antolamendutik kanpo daude ondorengo
egoera duten eraikinak, instalazioak edo erabilerak:
- Lur hiritargarrian kokatuta daudenak, Plan Orokorrak lur honetako aurreikuspenetarako
egokiak direla adierazten ez baditu edo Alorreko Planak proposatutako antolamendu berrian
sartzen ez baditu.
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- Lur hiritarrezinean edo hiritargaian kokatutakoak, planak babestu beharreko lur gisa sailkatzen dituela kontuan izanik, dagozkien erregimenetako xedapenekin kontraesanak dituztenak. Bigarren lur-motan, dagozkien Alorreko Planetan barne hartutakoak izan ezik.
- Sistema Orokorren barnean sailkatutako edo bide-erabilera, espazio libreen edo dotazioen
erabilera duten lurretan kokatutakoak, Plan Orokorrean horien egokitzapena berariaz zehazten ez bada.
- Testu honen erabilera-arauetan definitutako edozein kategoriatan bateraezintasunegoeretan sartzen direnak.
4.07.02 artikulua.- Berariaz antolamendutik kanpo dauden kasuetan onartutako obrak
.Aurreko kasu guztietan, eraikinaren apaindura, higienea eta kontserbazioa eskatzen duten
lanak egin ahal izango dira soilik eta debekatuta egongo dira hori finkatzea, azalera handitzea edo bolumen eraikigarria handitzea eskatzen dutenak edo instalazioaren desjabetzapen-balioa handi dezaketenak.
4.07.03 artikulua.- Berariaz adierazi gabe antolamendutik kanpo daudenak
Erabilerari eta Eraikuntzari buruzko Arau orokorretan zehaztutakoa betetzen ez duten gainerako eraikinak, instalazioak edo erabilerak berariaz adierazi gabe antolamendutik kanpo
daudela esango da. Ez da horietan zabaltzeko obrarik baimenduko, beraiekin batera Arau
Orokorretan edo zehatzetan araututako baldintzak betetzera zuzendutako neurriak ez badakartzate.
Premisa horretatik abiaturik, interesdunek aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa ezetsi zeneko
2015eko abuztuaren 17ko ebazpenean, Hirigintza Sailak zioen, izan ere, HAPOn ez zela finkatu delako
estalkia desagerrarazteko inongo eperik, eta, horrenbestez, planeamenduarekin bat ez datorren eraikuntza baten aurrean geundekeela, euskal legearen 101.3 b) artikuluak xedatutakoaren arabera.
Ebazpen horretan jasotzen den ustea da planeamenduarekin bat ez datozen horiek HAPOn berariaz
adierazi gabe antolamendutik kanpokotzat jotzen direnen pareko liratekeela, eta hortik ondorioztatzen da
onik zaindu, finkatu, konpondu edo eraberritzeko edozein motatako obretarako eman daitekeela baimena, eraikuntza handitu eta hartara aplikatzekoa den hirigintza-erregimenarekiko ezegokitasuna areagotzen ez den bitartean.
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Bada, nahiz eta punturen batean ados ez egon, hala nola kategoriak parekatze horretan —HAPO ez
baita eguneratu puntu horretan, eta onetsi zenean ez zeuden euskal legeko kategoriak—, uste dugu
berraztertzeko errekurtsoa ezesten duen ebazpena behar bezala arrazoituta dagoela. Baina, hala eta
guztiz ere, garrantzitsuena da ebazpen hori ez zela errekurritu epaitegian, eta, beraz, irmoa dela.
Ikuspegi horretatik, estalkia eraberritzeko obra zuzenbidearekin bat dator, hirigintza-lizentzia duenez.
Nolanahi ere, horrek ez du kentzen bere osotasunean moldatu den estalki hori gaur egun HAPOn ezarritako arauen kontrakoa izatea, eta, beraz, planeamenduarekin bat ez etortzea. Inork ez du hori zalantzan
jartzen.
Eta hortxe dago arazoa, zeren, nahiz eta udal ebazpenen batean ongi argudiatzen den obra horiek kontserbazio-obrak ala finkatze-obrak diren, errealitatea ukaezina baita: egindako obren ondoren, alde batera
utzita nola izendatzen ditugun, estalki horrek egoera berean iraun ahal izango luke, kalte berak edo
gehiago eraginez, hamarkadetan, beharbada beste 60 urtez. Hori da, gure ustez, onartezina.
Inongo plan orokorretan —ezta hasierako obra egin zenean indarrean zegoen planean ere, baina hori
beste kontu bat da— ez daiteke onar estalki baten isurialdeak ura zuzenean leiho baten erlaitzera isurtzea, eta digresio juridiko edo urbanistikoetatik harago, obra horren arduradunek —edo, bestela, Udalak—
behar diren neurriak hartu beharko lituzkete erabaki zahar eta zorigaiztoko haren ondorio ezatseginak
desagerrarazteko edo ahalik eta gehien murrizteko.
Argudia liteke estalkiaren hasierako obra etxebizitzaren jabeak berak jakinaren gainean egin zuela, edo
etxebizitza erosi zutenek bazekitela horrek zer zekarren berekin, baina gauza bat da zahartu eta hondatzen ari den planeamenduaren kontrako instalazio baten ondorioak jasan behar izatea —egun batean
desagertuko delakoan—, eta beste bat bat-batean ikustea instalazio hori, hondatu beharrean, konpondu
eta finkatzen ari direla, konpondu arte zituen ezaugarri berberekin, eta, hortaz, luzaroan arazo horrekin
bizi beharko dela jabetzea. Erraz ulertzekoa da horrek eragin dezakeen frustrazioa.
Horrela, bada, gure planteamendua, gai honetan, ez da estu-estu juridikoa, baizik eta, nolabait esateko,
justizia urbanistikoaren ikuspegia. Arazoaren inguruan hitz egin dugun pertsona eta arduradun tekniko
eta politiko guztiak bat datoz, egoera anomaloa dela, deigarria, eta kaltegarria. Are gehiago esango genuke guk: hau burugabekeria bat da. Hala ere, arazoari konponbide iraunkor bat bilatzeko orduan, ez
dugu lortu nahi izango genukeen babesik, esan nahi baita ez enpresa sustatzailearen aldetik konponbide
bat aurkitzeko konpromisorik, ez Udalaren beraren aldetik neurri zehatzak sustatzeko konpromisorik.
Horregatik, horrenbeste denbora igaro ondoren, zeinetan gure lana ahalik eta diskreziorik handienarekin
egiten saiatu baikara, uste dugu iritsia dela unea kontu honi beste bultzada bat emateko, eta aldeen arte-
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ko konponbide errealista eta neurrikoa bilatzeko, ahal den gasturik txikienarekin modu nabarmenean
hobetzeko Florida kaleko 13.eko etxebizitza horren egoera, baita 15.eko lehen solairuko etxebizitzarena
ere.
Bitarteko konponbide bat posible ez bada, estalkiari eutsiz arazoak konpontzeko aukera emango duena,
uste dugu egoerak ez lukeela denboran iraun beharko, planeamenduarekin bat ez datozen eraikuntzei
dagozkien baldintza onberetan, baizik eta antolamendutik kanpoko kalifikazioa eman beharko litzaiokeela eraikuntza horri, eta, horretarako, funtsezkoa da indarrean dagoen hirigintza-plangintzak epe jakin
batean horiek desagertzea aurreikustea, legean aurreikusitako jarduketa isolatu edo integratuetako batean edo sistema orokorrak eta tokiko sistemak egikaritzeko jarduketetako batean sartuz.
Ez gaude arazoaren konponbide teknikorik egokiena zein litzatekeen esateko moduan, baina erreklamatzaileek, zeinek prestakuntza teknikoa baitute, arrazoizkoa iruditu zitzaigun konponbidea proposatu zuten,
lizentzia emateko prozesuan planteatu ziren beste aukera batzuk baztertu gabe.
Inoiz planteatu zaigu ezen, estalkiak planeamenduarekin bat ez datorren eraikuntza izaten jarraitzen
duenez, hura aldatzea planteatuko lukeen obra-proiektu batek agian ez lukeela lizentzia lortuko, obra
horiek finkatze- edo handitze-obratzat jo litezkeenez. Horri kontrajarri beharra daukagu Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak —101.5 artikulua— obra bat baimentzeko oztopo edo eragozpen oro
baztertzen dituela antolamendutik kanpoko edo antolamenduaren bat ez datozen eraikinetan, hain zuzen
ere eraikinak gutxieneko bizigarritasun- eta osasun-baldintzetan mantentzeko eta hirugarrenei kalterik ez
eragiteko beharrezko jotzen diren obrak direnean. Halako obrak beti baimendu ahal bide dira.
Hain zuzen ere, euskal legeak ekidin nahi duena da ezen, eraikuntza horiek desagerrarazi arte ukiezinak
diren aitzakian, hirugarrenentzat argi eta garbi kaltegarriak diren egoerak —erreklamazioaren kasuan
bezala— harri bihurtzea.
Azaldu dugun guztiagatik, Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Bereziaren funtzionamendurako barne
araudiaren 12. artikuluaren haritik, GOMENDIO-PROPOSAMEN HAU egiten diogu batzordeari:
-

ERREKLAMAZIOA AINTZAT HARTZEA, eta, horrenbestez, Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde
Bereziak udal gobernuari gomendatzea obrak sustatu dituen enpresarekin edo eraikinen jabearekin negoziazio-prozesu bat irekitzea, estalki horrek Florida kaleko 13.eko eta 15eko lehen solairuko
etxebizitzei sortzen dizkien osasungaiztasun- eta bizigarritasun-arazoak konponduko dituen konponbide hitzartu bat bilatzeko.
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-

Baldin eta konponbide hitzartu bat lortzea ezinezko gertatzen bada, behar diren arau-aldakuntzak
egin daitezela HAPOn, estalki hori desagerrarazteko edo planeamendura egokitzeko epe bat jartzeko, ahalik eta laburrena, eta horrenbestez, epe hori bete bitartean, eraikuntza hori antolamendutik kanpokotzat jo dadin, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 101.3 b)
artikuluaren ildotik.

-

Nolanahi ere, eta aldez aurretik, Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailari gomendatzea
eraikuntzaren jabeei edo barruko estalkia eraberritzeko obraren sustatzaile den enpresari agindu
diezaiela Florida kaleko 13.eko eta 15eko eraikinen iparraldeko fatxadaren mugakide den estalki
horren erretena garbitu dezatela.

Oharra: Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeak 2017ko maiatzaren 11n egindako bilkuran, aho batez
onetsi zen gure gomendioaren 1. puntua, 2.a gehiengo soilez eta 3.a aho batez.
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03
JASO DIREN KEXAK ETA HORIEN EBAZPENA

Sindikoaren Bulegoan erreklamazio bat aurkezten delarik, dosier bat abiarazten da, eta, horren baitan,
behar den informazioa eskatzen eragindako sailari, txosten idatzien bitartez, aurrez aurreko bileren bitartez, telefonoz deituta nahiz posta elektronikoz idatzita. Hark emandako informazioa, interesdunak azaldutako gertakariak eta aplikatzekoa den araudia aintzat harturik, ebatzi egiten da hasierako kexa hori.
Dosier berri horiez gain, aurreko ekitaldietako batzuk ere ebazten dira, oraindik itxi gabe zeudenak, edo
berriro ireki direnak, eta, beraz, bigarren ebazpen bat izan dutenak.
Hainbat modu daude dosierrak bukatutzat jotzeko, hasierako erreklamazioari erantzun ondoren. Horietako bakoitzaren definizio laburra ematen dugu ondoren, argigarri izango delakoan:
Txostena: ofizioz abiarazitako dosierretan egin ohi da, gai jakin bat sakon aztertzen delarik, txosten
berezi horretan jasota uzteko ateratako ondorioak. Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeak eskatzen
duelarik ere egin daitezke.
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Gomendioa: neurriren bat hartzea edo administrazio-egintzaren bat aldatzea iradokitzen zaie udal
zerbitzuei horren bitartez, haien funtzionamendua hobetze aldera. Dagokion sailari helarazten zaio,
eta hark erabakitzen du onartzen duen ala ez. Sindikoaren Bulegoan Udalak emandako erantzunaren berri jasotzen denean ixten da dosierra.
Gomendioari erantzuteko galdatzea: baldin eta eskumena duen sailari gomendio bat helarazi bazaio,
eta hark erantzunik eman ez, onartu duen ala ez, erantzun dezala galdatzen zaio, hartara dosierra
itxi ahal izateko. Berriro bidaltzen da gomendioa, eta hilabeteko epea ematen erantzuteko. Epe hori
igarotzen delarik erantzunik jaso ez bada, artxibatu egiten da dosierra.
Gogoraraztea: organo eskudunei, funtzionarioei edo horien gainekoei beren eginbehar legalak gogorarazten zaizkie, udal administrazioaren zerbitzuak hobetzen ahalegintze aldera.
Ezestea: erreklamatzaileak azaldutako gertakariak, eskumena duen sailak emandako informazioa
eta aplikatzekoa den legeria aintzat harturik herritarraren eskabidea onartzerik ez dagoela ondorioztatzen denean ematen den ebazpen arrazoitua.
Bitartekaritza: Sindikoaren Bulegoaren esku-hartzearen eta jarraipenaren ondorioz kexa aurkeztu
duen pertsonak lortu nahi zuen emaitza lortzen denean esaten zaio.
Artekaritza: bi partikular edo gehiagoren arteko liskarra konpontzeko modua —alde guztiek horretara
biltzeko adostasuna erakusten dutelarik—, zeinen bitartez Sindikoak parte-hartzaile guztiek onartzeko moduko konponbidea lortzen duen.
Orientabidea: herritar baten kexaren aurrean, udal jardueraren arrazoiak eta bere nahia lortzeko
dituen bideak azaltzen zaizkio hari.
Idazki lagundua: Udalari edo menpeko erakundeei zuzendu nahi dizkieten errekurtsoak, eskabideak,
erreklamazioak eta beste idazten eta horiei forma ematen laguntzea herritarrei. Salbuespen gisa,
beste erakunde edo administrazio publikoren bati zuzendu nahi dizkietenekin ere laguntzen zaie.
Bideratzea: Sindikoaren Bulegok uste badu egin den kexa Gasteizko Udaleko organoen jardueratik
kanpo geratzen dela, eta, ondorioz, bere eskumenen barruan ez dagoela, Herri Defendatzaileari edo
Arartekoari —dagokionari— jakinarazten zaio. Kexa aurkeztu duenari horren berri ematen zaio.
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Ez onartzea: Sindikoaren araudiaren arabera kexa jakin bat izapidetzerik ez badago, ez da onartzen.
Halakoak dira, besteak beste, beste erakunderen baten eskumenei dagozkienak eta justizia epaitegietan auzipetuta daudenak.
Iraungitzea: erreklamazioa egin duen aldeak dosierra izapidetzen jarraitzera bideratutako jarduerarik
gauzatzen ez duelarik, iraungitzat jotzen da hura, eta artxibatu egiten da.
Erabiltzaileak itxia: hala gertatzen da herritarrak atzera egiten duelarik, arazoa beste bideren batetik
konpondu duelako.
Sailak ebatzia: eskumena duen sailak herritarraren erreklamazioari erantzun egokia ematen dionean
—bulego honetatik inongo gestiorik egin aurretik, edo gure ustez egin ditugunek Udalaren erabakian
eraginik izan ez badute—.

Ondoren, sailez sail eta aurkeztu ziren hurrenkeran, 2017an jaso genituen eta 2017ko abenduaren 31
baino lehen ebatzi diren kexak azaltzen ditugu. Aurreko oroitidazkietan ez ziren sartzen dena delako
urteko urtarrilean itxitako dosierrak, baina uste dugu informazioa grafikoagoa eta argiagoa gertatzen dela
urte naturala aintzat hartzen delarik.
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03.1 Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila
A) GOGORARAZTEA
ERREG. ZK.: 2441/16. ERROLDAN BAJA EMATEA, BIDEGABERIAZ.
Udaleko Errolda eta Hauteskunde Atalak gutun bat bidali zion erreklamatzaileari, eta bertan adierazten
zitzaion erroldan baja emango zitzaiola ofizioz, erroldan ageri zen bizilekua ez omen zelako egiazko bizilekua. Alegazioak aurkezteko 10 egun eskaintzen zizkioten. Herritarrak instantzia bat aurkeztu zuen,
azalduz, Udalak hanka sartu zuela, gaizki ulertu zuelako etxeko bizilagun berriak erroldan alta emateko
aurkeztu zuen kontratu-eranskina. Eranskin horretan, maizter berria ez zetorren hasierakoaren ordez,
baizik eta harekin batera bizitzera baizik, alportsa moduko etxebizitzara. Udalak akatsa onartu eta dossierra itxi zuen, baina ez zion bere instantziari erantzun. Horren ordez, mezu elektroniko bat bidali zioten, akatsaren errua etxeko jabe eta maizterrei egotziz. Horregatik, herritarrak udalak idatziz erantzuteko
eskatzen zuen, eta egindako akatsa onar zezala.
KEXAREN AZTERKETA
Kexa jaso genuenean, informazio eskabide bat egin genion Alkatetza eta Erakunde Harremanen Sailari,
gertatutakoa konta ziezaguten.
Eman dizkiguten azalpenetatik, badira gure ustez azpimarra daitezkeen zenbait kontu:
-

Dirudienez, 2016ko abuztuaren 30ean herritar bat erroldatu zen aurretik erreklamatzailea erroldatuta zegoen etxe berean. Horrek, automatikoki, martxan jarri bide zuen erreklamatzailea erroldatik
bajan emateko prozedura. Udalak ematen duen arrazoia da etxe bakar batean ezin direla bi alokairu kontratu indarrean egon, bi kontratu horiek etxe osorako badira. Egon litezke gelaz-gelako alokairu kontratuak, baina ez etxe osorako bi alokairu-kontratu aldi berean. Kontua da, ordea, herritarrak azaltzen zuen moduan, kasu hau berezia zela; batetik, etxea bera “bitan banatua“ dagoelako,
alportxa modukoa izaki, eta, bestetik, ez zirelako berez bi alokairu-kontratu izenpetu, baizik eta
hasierako kontratuari eranskin bat gehitu zitzaion, alde guztiek izenpetua.

-

Agerikoa da berezitasun hauek hanka sartzera eraman zutela Udala, eta, bidegabeki, baja emateko prozedura martxan jarri zela. Udalak dioenez, baja horren lehen jakinarazpena irailaren 27an
jaso zuen herritarrak; 28an bertan alegazioak aurkeztu zituen, eta egun horretan bertan itxi zen
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erroldatik ofizioz baja emateko prozedura.
-

Ondoren, urriaren 3an herritarrak email bat bidali zuen Errolda Zerbitzura, baja emateko espediente hori zergatik ireki zen jakiteko eta prozedurari buruzko beste kontu batzuekin. Mezu horren ondotik beste batzuk etorri ziren, eta Udalak bidalitako erantzunak, baina erreklamatzailearen zalantzak eta jakin nahia asetzen ez zirela oharturik, azkenik erantzun formal bat bidaltzea erabaki
zuen Errolda Zerbitzuak. Azken idatzi hori abenduaren 9an jaso zuen herritarrak, txostenean esaten digutenez.

Errolda Zerbitzuak eman dizkigun azalpen horiek ikusita, akatsa egon zela ondoriozta dezakegu, baina
halaber esan beharra dago udalak erreklamatzailearen alegazioak jaso bezain pronto itxi zuela erroldan
baja emateko espediente hori. Beraz, hutsegitea egin bai, baina bidegabekeria horren zuzenketa berehalakoa izan zen.
Besterik da, Udalaren komunikazioa ez zela behar bezain eraginkorra izan, hasieratik azalpen argiak eta
zorrotzak eman beharko zituzkeelako, kontuan izanik zein ondorio larriak izan ditzakeen erroldan baja
emateak. Arrazoi eta azalpen horiek emateko bide egokia da artxiboa erabakitzen duen ebazpena interesdunari jakinaraztea.
Prozedurari berari dagokionez, esan beharra dago, Udal batek, erroldan altan dagoen pertsona bat hiri
horretan bizi ez delako ebidentziak baditu, abian jarri beharra duela, derrigor eta ofizioz, pertsona horri
erroldatik baja emateko prozedura, eta hori, 1690/1986 Errege Dekretuak, 72. artikuluan, hala ezartzen
1

duelako .
Bat gatoz erreklamatzailearekin, erroldan baja emateak ekar ditzakeen ondorio larriei dagokienez. Honelako erabaki batek inplikazio asko eta tamainazkoak izan ditzake: hezkuntza, osasuna, dirulaguntzak,
egoitza eskubidea… Zoritxarrez, baina, legeak ezartzen duen prozedura ez da nahi genukeen bezain
garantia-zalea. Horregatik, halako espediente bat martxan jartzen denean, kautelazko neurri guztiak hartu behar dira, herritarrari behar ez diren kalteak eragin ez dakizkion.
Horrez gainera, kontuan izan beharra dago herritar bati buruzko espedientea zabaltzen denean, kasu
1

Art. 72. “Los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados
incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 de este Reglamento, una vez comprobada esta circunstancia en el correspondiente expediente en el que se dará audiencia al interesado.”
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honetan bezala, beti, eta nahitaez, jakinarazi egin behar zaiola herritar horri espedientea ixten duen erabakia, erabaki hori edozein dela ere. Horixe ezartzen du 39/2015, Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko Legearen 21.1 artikuluak: “Administrazioa behartua dago ebazpen espresua eman eta jakinaraztera prozedura guztietan, edozein dela ere prozedura hasteko modua.” Beraz,
Beraz, erroldan baja emateko espediente bat ireki badugu, baina herritarrak aurkeztu dizkigun alegazioak
onartzen baditugu, espedientea ixteko erabaki hori ere jakinarazi egin behar zaio herritarrari.
Jakitun gara Errolda Zerbitzuan kontziente direla problematiko hauetaz, eta erroldari buruz aurkezten
zaizkigun kexak urriak direla kontuan izanik, ez dugu arrazoirik doitasunez jokatzen ez dutela pentsatzeko. Hala ere, gai honetan har daitezkeen kautelazko neurri guztiak ez direlako sobera, egoki deritzogu
oroigarri hau egiteari.
Horregatik, Vitoria-Gasteizko Herritarren Defendatzailearen Erregelamenduak, 19.b) artikuluan dioena
kontuan izanik, Udal administrazioko zerbitzuen hobekuntza lortze aldera ematen dugu ondoko OROIGARRIA
Errolda Zerbitzuak, ofizioz erroldan baja emateko prozedura bat irekitzekotan denean, taxuz eta zorroztasunez aztertu behar ditu prozedura hori justifika lezaketen agiriak, eta, dokumentu horien edukiari buruzko zalantzarik badu, behar diren aurretiazko argibideak eskatu behar ditu espedientea martxan jarri
baino lehenago.
Halaber, espediente bat martxan jartzen denean, espedientea ixten duen erabakia interesdunari jakinarazi behar zaio (haren helbidea jakinez gero, edo bestela argitaratu), baita ere kaltetuaren alegazioak
onartuz espediente hori artxibatzea erabakitzen denean.

03.2 Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 2376/16. ISTRIPUA GAMARRAKO IGERILEKUETAN, URETAN MURGILTZEAN. ARRETA ESKASA.
Gamarrako instalazioen erabiltzaile batek azaldu digunez, 2015eko abuztuaren 30ean —hau da, duela
urtebete ia— “uretara botatzean lesioak egin zituen hiru lepaornotan, eta zauri bat buruan. Uretatik odoletan atera zelarik, senide batek hartu eta sorosleari deitu zioten. Zutik zegoela, buruari eusten zion, bestela erori egiten zitzaiola iruditzen baitzitzaion; besoa eta zangoa inurrituta sentitzen zituen... Sorosleak
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beste sorosle bati deitu eta gutxi gorabehera 15 metrora zegoen sorospen gunera joateko esan zioten.
Arreta eman zion pertsonak esertzeko esan zion, baina hark ezin zuen ez eseri ezta etzan ere. Lepoan
ukendu bat jarri nahi zion, baina berak ezin zuen jasan. Orduan lepoko bat eskatu zuten, baina sorospen
gunean esan zieten lepokoak ezin zirela gunetik atera. Aulki batean esertzen utzi zioten eta bitartean
semeari deitu zioten; hark Santiago ospitalera eraman zuen, autoz. Haren ustez, arreta eman zion pertsonak immobilizatu egin beharko zuen, Santiago ospitalean iritsi bezain laster egin zuten bezala, egonkortzeaz gain. Traumatologoek esan omen zioten ezin zutela ulertu nola iritsi zen haraino, eta doktore
batek bi mila kasutan berea bezalako bakarra ikusia zuela esatera iritsi zen. Min hartutako hiru lepaornoetako batek arrisku handia zuela, eta mugitu izana eragotzi beharko zutela. "Miraria" terminoa ere
erabili zuten. Emazteak, gaitzituta, erreklamazioa aurkeztu zion Udalari, eta ez dago ados eman dioten
erantzunarekin. Diagnostikoaren ondoren osasun asistentzia jaso zuela esan zieten, eta ez zutela beharrezkotzat jo ez lepokoa erabiltzea ezta anbulantziari deitzea ere”. Hori guztia dela eta, pertsona horrek
eskatu du “beharrezko diren neurriak har" ditzatela, "horrelako egoerarik berriro gerta ez dadin”.
Erreklamazioa jaso ondoren, erreklamatzaileari eskatu genion istripuak eragindako lesioak jasota dituzten mediku-txostenak ekartzeko. Santiago ospitalean 2015eko abuztuaren 30ean bertan 21:03an egindako mediku-txosten baten berri eman digu (istripua 18:20an gertatu zen); txostenean diagnostiko hau
dago jasota:
“XX años
Traumatismo directo por golpe en piscina
Refiere sensación de parestesia y disestesia en MSI que ha mejorado espontáneamente.
No clínica neurológica central
EF
Herida en cuero cabelludo suturada
Fuerza y sensibilidad en MSS bilateral conservada
Fuerza y sensibilidad en MIS bilateral conservada
Dolor en columna dorsal alta
No dolor en columna dorsal baja.
RX
A falta de informe definitivo por problemas informáticos, se habla con radiología de guardia, quien informe verbalmente: TAC columna cervical:
Fractura de cuerpo de C2
Fractura de Kamina izquierda de C6
Fractura de cuerpo de C5
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Fractura de cuerpo y lámina de T3
Plan
Inmovilización con collarín tipo philadelfia
Medicación
Ingreso a COT.”
2015eko irailaren 3an egindako beste txosten batek diagnostiko hori berresten zuen, eta bertan, istripua
deskribatzean, zehaztapen bitxi hau ematen zen: “paciente de xx años traído en ambulancia el 30/08/15
por presentar TCE y dolor cervical tras traumatismo directo al tirarse de cabeza a la piscina (Gamarra)”.
Erreklamatzaileak esana zigun semeak eraman zuela autoz Santiago ospitalera, beraz, Arabako Osakidetzako larrialdi zerbitzuan galdetu genuen informazioa egiaztatzearren, hau da, 2015eko abuztuaren
30ean Gamarrako igerilekuetan anbulantzia-zerbitzurik egin ote zuten, eta ezetz erantzun ziguten, zekitenez egun hartan ez zela anbulantziaren esku-hartzerik izan. Kirol Zerbitzuak berak berretsi zuen datu
hori, beraz, garbi dago mediku-txostenean akats txiki bat zegoela. Istripua izan zuena ibilgailu partikularrez joan zen ospitalera.
Istripua gertatu eta hiru egunetara, 2015eko irailaren 1ean, istripua izan zuen pertsonaren senitarteko
batek eskabidea bidali zuen Kirol Zerbitzura, eta hau adierazten zuen bertan:
“Nire “senideak” istripua izan du igerilekuan, eta ez ditu beharrezko ziren lehen laguntzak
jaso. Santiago ospitalera gure autoan eraman dugu, ez diotelako anbulantziari deitu, eta
lepokorik ere ez diote eman, ez omen zuten eta; ospitalean, berriz, lepokoa jarri behar
ziotela esan ziguten”. Horrenbestez, "Gamarrako igerilekuen erantzukizuna" eskatzen
zuen.
2015eko irailaren 15ean jaso zuen erreklamazio hura jarri zuenak Kirol Zerbitzuaren erantzuna; besteak
beste, hau zioen:
"Botikin zerbitzuaren esleipendun den zerbitzu-enpresak igorritako txostenaren arabera,
.... jaunak osasun-arreta jaso zuen Gamarrako parkeko botikinean, abuztuaren 30eko
18:20an. Pazienteari diagnostikoa egin eta horrekin bat zetorren tratamendua aplikatu
zitzaion, eta larrialdi zerbitzuetara bideratu, zuhurtasun-neurri gisa. Ez zen beharrezkotzat jo anbulantzia edo lepokoa erabiltzea."
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GOGOETAK
Gertaeren kontakizun ahalik eta objektiboena egiten saiatu gara, nahikoa argiak direlakoan. Kontua da
erreklamatzaileak —bide batez esanda, heldua eta handia da pertsona hori— istripua izan zuela Gamarrako igerileku batera buruz botatzean, eta hondoa jotzen den lekua izanik, buruz jo zuela igerilekuaren
hondoa. Istripua dela eta, zauria egin zuen buru-azalean, zeina josi egin behar izan baitzioten, eta zenbait lesio zerbikaletan. 2016ko apirilaren 21eko txostenaren arabera, ondo dago, “baina jarduera batzuetarako muga dezakeen zerbikalen zurruntasunarekin, espero zitekeen bezala”.
Orobat, egiaztatu dugu —eta halaxe berretsi du Kirol Zerbitzuak— pertsona horri ez zitzaiola lepokorik
jarri, eta ez zela anbulantziarik deitu lekuz aldatzeko, instalazioetan egin zitzaion lehen diagnostikoaren
arabera ez baitziren beharrezkotzat jo ez bata ez bestea. Aitzitik, larrialdietara bere kabuz joatea iradoki
zioten, zuhurtzia hutsagatik.
Gertaera horiek egiaztatu genituelarik, Arabako Osakidetzako Larrialdi Zerbitzuari kontsulta egin genion
horrelako istripuetan jarraitzen den protokoloaz, eta susmatzen genuena baieztatu zigun, alegia, ezaugarri horiek dituen istripu batean —hau da, uretan pulunpatzean kolpea hartzen denean eta lepoko mina eta
eragin neurologikoa (parestesiak, hipoestesiak, etab.) sortzen— nahitaezko gutxieneko protokoloa dagoela: lehenengo, ezinbestekoa da lepokoa jartzea, eta, jakina, pazienteak hura eraman behar du instalazioetatik irtetean, ez baitu zentzurik esateak lepokoak ezin direla kirol esparrutik atera. Gainera, pazientea guztiz immobilizatu behar da, x izpien bidez zerbikalen, ornoen lesioren bat edo bestelakoren bat
dagoela baztertzen den arte, eta pazientea beti anbulantziaz eraman behar da larrialdi zerbitzura.
Gure ustez, eta bat gatoz Osakidetzako Larrialdi Zerbitzuarekin, kasu honetan ez zen zuzen jokatu. Istripuaren larritasunak —objektibatutako lesioek egiaztatzen dute hori— segurtasun-neurri zorrotzenak justifikatu zitzakeen, pazienteak kalte handiagorik izan ez zezan, esate baterako, lesio bat orno-muin sekundarioan, kaltea hartutako bizkarrezurra ez immobilizatzeagatik; begi bistakoa da ez zela horrela jokatu.
Pertsona hark lepoan inolako babesik gabe eta min handia zuela alde egin zuen, eta Santiago ospitalera
bere ibilgailu partikularrean joan behar izan zuen.
Gure iritziz, bi funtsezko alderdik egin zuten huts kasu honetan:
-

Lehenengo, balioespenak. Gamarrako kirol esparruko lehen laguntzetarako zerbitzuek ez
zuten antzeman erreklamatzaileak azaldu zuen istripuaren larritasuna, bistan da. Baliteke istripua izan zuen pertsonak mina nabarmenegi adierazi ez izana (lesio horiek "disimulatu"
daitezkeela sinestea kosta egiten zaigun arren), baina haren adina eta gorpuzkera kontuan
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izanik, baita istripuaren mekanika bera ere (uretan pulunpatzea eta igerilekuaren hondoaren
kontra burua jotzea), eta buruan josi behar izan zioten zauri bat zuela, bistakoa dirudi lehen
aipatu ditugun gutxieneko segurtasun-neurriak hartu beharra zutela: lepokoaz immobilizatu
eta anbulantziak eraman.
-

Bigarren, istripua izan zuen pertsonaren senideari eman zioten erantzunak adierazten du ez
zituztela gertaerak behar bezala egiaztatu eta, beraz, ez dela ezer egin berriro gerta ez
dadin. Lehen laguntzak kudeatzeaz arduratzen den enpresari kontsultatzea neurri zuzena
eta beharrezkoa da, baina eskabidean kontatzen ziren gertakariak kontuan izanik, eta batez
ere “ospitalean lepokoa jarri beharko ziotela esan ziguten" aipatzen duelarik, Kirol Zerbitzuak bestelako ikerketak egin beharko zituela uste dugu, gertatutakoez ondorio argia eta
ahalik eta objektiboena atera ahal izateko. Esate baterako, egokia zatekeen erreklamatzaileari telefonoz deitzea (telefono mugikorra, finkoa eta posta elektronikoan eskabidean
agertzen ziren), senidearen egoeraz galdetzeko; edo, gertakariak ikertu ondoren, medikutxostenak edo Santiago ospitalearen beraren argibideak eskatu, horiek agerian jarriko
baitzuten gertakarien benetako larritasuna. Uste osoa dugu kirol instalazioetako lehen laguntzen arretarekin lotutako erreklamazioak gutxi direla, eta horrexegatik komenigarria zatekeen kasu honetan datu gehiago eskatu izana. Zalantzarik gabe, orain bai lortu direla datuok,
erreklamazio hau aurkeztu ostean. Ia urtebete geroago.

Zirkunstantzien kateatze horrek, batetik, zorionez ondorio handirik izan ez duen arriskua sortu du,
eta bestetik, etorkizunean horrelako egoerarik berriro ez gertatzeko —eta saihesten saiatzeko— neurri
eraginkorrak hartu izana eragotzi du. Azkenik, erreklamatzaileak ez du inolako ordain moralik jaso eragin
zioten arriskuagatik, areago, denbora honetan Udalak eman dion erantzun bakarra izan da udal jarduera
zuzena izan zela, eta, gainera, amaieran iritzia eskertzen diote, “zerbitzuaren kalitatea hobetzen laguntzen digulako”, kasu honetan bete ez bazen ere.
Horrenbestez, Gasteizko Udaleko Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 19.b) artikuluan xedatutakoaren ildotik, udal administrazioaren zerbitzuak hobetu daitezela lortze aldera, GOMENDIO hau egiten
dugu:
1.- Udalaren kirol instalazioetako lehen laguntzekin lotutako jarduera-protokoloak berrazter daitezen, eta
horiek bete daitezen azpimarratu dadin, gomendio honetan deskribatutakoaren antzeko gertakaririk jazo
ez dadin aurrerantzean. Zehazki, istripu baten ondorioz buruko edo bizkarrezurreko lesioa izan badaiteke
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bermatu dadin lehen laguntzetarako gida eta eskuliburu orotan aurreikusten diren ebaluazio, tratamendu
eta babes neurri guztiak hartzen direla.
2.- Gasteizko Udalak behar diren azalpenak eta justifikazioak oro eman diezazkion erreklamatzaileari,
bere garaian eman zitzaion erantzuna zuzentzearren, eta gutxienez ordain morala ematearren.
Oharra: gure gomendioa egin eta sei hilabetera, Kirol Sailak hauxe erantzun zigun (letra lodia gurea da):
"2016ko uztailaren 19ko dataz, zenbait gomendio helarazi zaizkigu idazpuruko gaiarekin lotuta. Horiekin lotuta, hau adierazi nahi dugu:
Agiri horretan alde baten analisia egiten da, gertaera eta zirkunstantzia objektiboak, denborak eta profesionalaren kontakizuna kontuan hartu gabe. Horrenbestez, ikuspegian bada
ezadostasunik, baina zerbitzu honek ez du horretaz eztabaidatu nahi, erreklamatzaileak adierazitakoari eragiten baitio.
Lehen gomendioari dagokionez, adierazi beharra dugu kezka etengabea dugula langileek
dituzten zereginen barruan segurtasuna handitzen lagundu dezakeen edozein zirkunstantzia
eta instalazioen egoera hobetzeko, eta horretan ahalegintzen gara, eta ahaleginduko.
Bigarren gomendioari dagokionez, erreklamatzaileari adierazi nahi diogu sentitzen dugula
egoera modu negatiboan bizi izana, beharrezkoa bada, ekintza bakoitzaren zergatia azalduz, baina ezin dugu kudeaketa txarra edo zuhurtziarik eza onartu, kasua aztertuta gure gain hartzen ez dugun erantzukizuna aitortzea ekarriko lukeelako horrek, eta arreta
eman zuen profesionalaren praxia okerra izan zela onartzea".
- GOMENDIOA EZ ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)
ERREG. ZK.: 2455/17. DANTZA-AKADEMIA BATI PRINCIPAL ANTZOKIA ALOKATZEA UKATZEA.
Hiriko akademia batean dantza-eskolak jasotzen dituen neska baten aitak erreklamazioa aurkeztu zuen
gure bulegoan. Izan ere, ikasturte bukaerako ekitaldia hainbat urtez Principal antzokian egin ondoren, iaz
ukatu egin zieten sarbidea, baina edukiera txikiagoko gizarte-etxe bateko antzokian egiten utzi zieten,
eta, horren ondorioz, bi saio egin behar izan zituzten. Ordura arte, Udalak doan uzten zien antzokia, eta
sarrerengatik jasotzen zuten dirua ongintza-helburuetara bideratzen zen. Behar izanez gero alokairu-
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prezio osoa ordaintzearen alde dago, eta kasu horretan jasotako dirua alokairua ordaintzeko izango
litzateke, baina uste dute lekua askoz ere egokiagoa dela, ekitaldi horretarako. Horregatik, 2017ko
ekitaldirako udal ekipamendu hori alokatzen utz ziezaietela eskatzen zuen.
Erreklamazio hori jaso ondoren, Antzoki Sareko buruari galdetu genion zein ziren dantza-akademia horri
ekitaldia Principal antzokian egiten ez uztearen arrazoiak. Erantzun ziguten era horretako ekitaldiak ez
direla egokitzen antzokiaren programazio-ildora, konpainia profesionalak eta interes orokorrekoak biltzen
dituen programazioa izaki. Ideia-kontu bat da, baina badu ikustekorik horrelako ekitaldiak antolatzeko
giza baliabide eskasiarekin ere. Era berean, jakinarazi ziguten gainerako eskola pribatu guztiek beren
ekitaldiak gizarte-etxeetako antzokietan egiten dituztela, eta, beraz, udal musika- eta dantza-eskolek
bakarrik egiten dituztela beren ekitaldiak Principal antzokian.
ZENBAIT GOGOETA
Principal antzokia jabari publikoko ondasuna da, Udalaren titulartasun publikoko ondasuna izaki, zerbitzu
publikoari atxikia. Toki Araubidearen Oinarrien Legearen 25.2 m) artikuluak udalei aitortzen die, eskumen
propio gisa, kultura eta kultur ekipamenduak sustatzeko zeregina.
Jabari publikoaren erabilera pribatibotzat jotzen da jabari publikoaren zati bat okupatzea, gainerako
interesdunek erabiltzea mugatu edo galarazten duelarik, eta, horretarako, ezinbestekoa da gaitzen duen
titulua edukitzea. Kasu honetan, erabilera pribatiboaren intentsitate eskasagatik, bere iraupen
laburragatik, egokiago litzateke jabari publikoaren ustiapen bereziaz hitz egitea.
Nolanahi ere, ondorioa berbera da: inork ez ditzake, eskumena duen agintariaren baimena aitortzen dion
titulua eduki gabe, jabari publikoko ondasunak okupatu edo erabili, izatekotan denoi dagokien erabiltzeko
eskubidea gaindituz.
Kasu honetan, egin nahi den erabilera bereziaren ezaugarriengatik, beharko litzatekeen titulua baimena
litzateke. Baimen horien ezaugarri nagusiak dira denbora jakin baterako ematen direla —gehienez 4
urterako—, ordenantzetan aurreikusten denaren arabera eskuz alda daitezkeela ala ez —salbu eta
emateko orduan baimenduaren zirkunstantzia pertsonalak kontuan izan badira edo kopurua mugatua
badute—, eta administrazio emaileak edozein unetan baliogabetu ahal dituela bere aldetik, interes
publikoko arrazoiak direla medio, kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik sortu gabe, hala nola gerora
onetsitako baldintza orokorrekin bateraezinak badira, erabilera orokorrari kalte egiten badiote, eta abar.
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Kultur eta biltzar ekipamenduak, ekipamendu polifuntzionalak eta gizarte-etxeak erabiltzeagatik ordaindu
beharreko tasak arautzen dituen 7.11 ordenantza fiskalean ezarrita dago Principal antzoki erabiltzeak
tasa ordaindu beharra dakarrela berekin, kopuru desberdinekoa, ekitaldia lanegunean, jai-bezperan edo
jaiegunean den —5.000 euro ingurukoa—. Ordenantza horren 6. atalean honela dago jasota: "Udal Antzoki Sareak eskubidea izango du aretoa ikuskizun jakin baterako alokatu edo uzteko eskabidea onartu
nahiz ukatzeko, udalak finkatutako programazio-ildoari zenbateraino egokitzen zaion aintzat hartuta."
Arrazoizkoa da, horrelako instalazioak erabiltzeari gagozkiolarik —komunitatearentzat interes handikoak
izanik—, kalitatea eta bertan programatzen denarekiko egokitasuna aintzat hartzea. Nolanahi ere, irizpide horiek argiak eta gardenak ez direnean, jokabide arbitrarioetan erortzeko arriskua dago.
Kasu konkretu honetan, Udalaren erabakia, zein baita alokairua ukatzea, arrazoizkotzat jo liteke non eta
ematen diren argudio teknikoei ez zaien justifikaziorik falta.
Hala ere, ordenantzaren testuari gagozkiolarik, beharrezkoa litzateke ahalik eta modurik argienean finkatzea —eta batez ere gardentasun osoz— zein diren ekitaldi baten kalitatea erakusten duten irizpideak,
eta zein den Udalak ezarritako programazio-ildoa, hartara programatutako ekitaldia ildo horretara egokitzen den ala ez erabaki ahal izateko. Bilatu arren, ez dugu Udalaren webgunean irizpide horien inguruko
informaziorik aurkitu.
Hori guztia Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 7.a) artikuluaren eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen
53.b) artikuluen ildotik.
Horrenbestez,

Gasteizko

Udaleko

Herritarren

Defendatzailearen

Araudiaren

19.b)

artikuluan

xedatutakoaren ildotik, zerbitzu publikoak hobetze aldera, GOMENDIO hau egiten dugu:
Ordenantza fiskaletan ezarritakoaren argitara, eta arbitrariotasun-arrisku oro ekidite aldera, ahalik eta
argien eta modurik gardenean ezar dadila, eta argitara eman dadila, "Udalak finkatutako programazioildoa", bai Principal antzokiari dagokionez, bai udal sareko gainerako antzokiei dagokienez, eta, era berean, Udalaren ustez ikuskizun edo ekitaldi batek horietako espazio bat erabili ahal izateko nahikoa kalitatea duela erakusten duten irizpideak.
-GOMENDIO ONARTUAGomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)
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B) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2443/16. KIROL IKASTAROAREN KUOTA ITZULTZEKO ESKAERA, ARRAZOI JUSTIFIKATUA DELA ETA
Herritar bat bizikletatik erori zen urriaren 1ean (larunbata), eta aldakako hezur bat hautsi zuen. Beti eman
du izena Lakua-Arriagako gizarte etxeko jardueretan, eta hilaren 3an (astelehena) aerobik jardueran
hastekoa zen, astelehen eta asteazkenetan joatekoa baitzen. Igandean konturatu zen jakinarazi egin
beharko zuela ez zuela jardueran parte hartzerik izango. Haren senarra gizarte etxera hurbildu zen arratsaldean, baina itxita zegoenez, astelehenean itzuli zen galdetzera. Eskabide bat betetzeko esan zioten,
izen-ematearen dirua berreskuratzeko, baina ohartarazi zioten ez zutela uste itzuliko ziotenik, ikastaroa
hasi aurretik abisatu behar delako, eta igande goizean gizarte etxea irekita egon zelako. Izen-ematea
hiruhilekorako da, beraz, irailean urriko, azaroko eta abenduko hilekoak ordaindu zituen. Herritarrak azpimarratu du inork ez duela berak baino amorru handiagoa sentitzen jardueran parte hartzerik ez izateagatik, eta bere semeak plaza aprobetxatzerik zuen ere galdetu zuela, baina pertsonala eta besterenezina
dela. Izena eman duen jardueretara beti joaten dela nabarmendu du, gaixo egon denean izan ezik.
Horrenbestez, Herritarren Defendatzaileak esku hartzeko eskatzen zuen, hiruhilekoko aerobik jardueragatik ordaindutako kuota itzul ziezaioten.
Erreklamazioa jaso ondoren, informazioa eskatu genion Kirol Zerbitzuari. Kirol Zerbitzuak araudia aldatzeko proposamenak balioesteaz arduratzen den sailen arteko batzordeari helarazi ziola kasua erantzun
zigun, eta batzordearen iritziz araua egoki aplikatu zela eta ez zela araudia aldatu beharrik.
Gure asmoa, ordea, ez zen araua alda zezaten iradokitzea, baizik eta aparteko irtenbidea ematea aparteko egoera bati, araua zorrotzegi aplikatu zela eta ekitatearen kontrakoa zela uste genuelako. Hori dela
eta, eskaera bidali genion Kirol Zerbitzuari, sailen arteko batzordeak bere jarrera berraztertu zezan idazki
hartan azaltzen genituen argudioak aintzat hartuta:
“- Arauaren aplikazioa zuzena izan daitekeela zalantzan jarri gabe, berez, kasu honetan
aplikazioa zorrotzegia izan da, eta ondorioak bidegabeak dira, nabarmen. Herritarren defendatzaileak garen aldetik, arauaren aplikazio zorrotzak ondorio gehiegizko eta ekitatearen kontrakoak izan ez ditzan zaindu behar dugu.
- Kasu honetan, aldaka haustura eragin zuen istripua urriaren 1eko 22:30 aldera gertatu
zen, larrialdietako orriaren arabera. Horregatik, gizarte etxeak igande goizetan irekita daudela erantzutea gogorregia dela uste dugu, eta erabiltzailearekiko begirune falta. Ez ge-
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nuke ahaztu behar herritarrak "bezeroak" ere badirela, eta beraz, gure begirune osoa merezi dutela. Erreklamatzaileak, gainera, bizkor jokatu zuen, astelehen goizean bertan abisatu baitzuen ezin izango zela ikastarora joan. Istripuaren zirkunstantziak ikusirik, ezin zitzaion azkarrago jokatzeko eskatu.
- Arauak argia dirudi, esaten baitu jarduera hasi aurretik eskatu beharko dela ordaindutakoa itzultzeko, baina emandako erantzunean planteatzen den interpretazio estua ez ezik,
bada beste interpretazioa bat egitea, gure iritziz bestea bezain zilegi dena, zilegiagoa ez
bada:
o

Izan ere, Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 30.2 artikuluak dioenez, “ epeak egunetan adierazten direnean, lanegunak direla ulertu
beharko da, eta zenbaketatik kanpo geratuko dira larunbatak, igandeak eta jai
egunak”.

o

30.5. artikulua: "Epearen azken eguna egun baliogabea bada, hurrengo egun
baliodunera luzatuko da epea."

o

Beraz, ezintasunaren arrazoia larunbatean —egun baliogabea administrazio
ondorioetarako, gizarte etxeak irekita egon arren— gertatu zela egiaztaturik,
itzulketa eskatzeko azken eguna urriaren 3a (astelehena) zela interpretatu liteke, hau da, bajaren kausa gertatu osteko lehen egun balioduna.

- Hala eta guztiz ere, jakitun gara aztergai dugun kasua apartekoa dela, eta, horrenbestez,
agian ez lukeela justifikatuko arauaren berrinterpretazio orokorra, edo horren aldaketa.
Eskaera horri erantzunez, Kirol Zerbitzuak hau jakinarazi zigun:
“2443/16 erregistro zenbakia duen dosierrarekin lotuta 2017ko martxoaren 14ko dataz
egindako eskabidea kontuan hartuz, eta hori Gizarte Etxeen Zerbitzuari azaldu ondoren,
adierazten dizut laster egingo dugula itzulketa, eta Diruzaintzak agindutako egunen arabera gauzatuko dela”.
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ERREG. ZK.: 2517/17. KIROL-MAKINARIK EZ, SANSOMENDIKO GIZARTE-ETXEAN
Sansomendi auzoko bizilagun batek eskabide bat helarazi zigun, hiriko zona horri zerbitzua ematen dion
Lakuako gizarte-etxean kardio-makina baten premia zegoela eta. Azaldu zigunez, Udalari bi eskabide aurkeztuak zizkion gai horren inguruan, eta erantzunik jaso gabe jarraitzen zuen.
Erreklamazioaren haritik, alde batetik informazioa eskatu genion Kirol Zerbitzuari, era horretako espazioak
egokitzeko orduan zein irizpideri jarraitzen dioten, eta, bestetik, planteatutako eskabideei erantzuteko eskatu.
Horrenbestez, gutun bat bidali zuen zerbitzu horrek erreklamatzailearen etxera, haren eskabideari erantzunez, eta, era berean, txosten bat igorri zigun guri, non, halako gelak instalatzeko kontuan hartzen diren
aldagaiak zehazteaz gain —beste erabilerarik ez duen espaziorik dagoen, oinarrizko makinak jarri ahal
izateko, gutxieneko aireztapenarekin; aldagelarik dagoen, eta, halaber, gela egokitzeko eta materiala eta
makinak hornitzeko baliabide ekonomikorik dagoen—, iragartzen ziguten aurreikusia zegoela irailean hasiko zela funtzionatzen Lakuako gizarte-etxeko makinen gela, gelen erabileraren birmoldaketa bat egin ondoren.
Halaxe izan zen, eta irailaren erdialdera jakitera eman zen ezen, Lakuako gizarte-etxeko espazioak birmoldatu ondoren, ariketa gela berriak ateak zabalduko zituela: 16 urtetik gorakoei zuzendutako espazioak,
ariketa fisiko askotarikoa eta moderatua praktikatzeko lekuak, ariketa kardiobaskularrak eta indartze- eta
malgutasun-ariketak egiteko tresnez hornituak.
ERREG. ZK.: 2519/17. ARGIZTAPEN- ETA SOINU-AINGURAKETAK FATXADAN, GASTEIZKO JAIETAN
Prado kaleko bizilagun batek kexa aurkeztu zuen bulegoan, Gasteizko jaiak zirela eta bera bizi den eraikinaren fatxadan argiztapena instalatzeko ainguraketak egin zituztela eta. 2016an, Farolen prozesioa
zela eta, bozgorailuak jarri zituzten farola batean, zorrotenean lotutako elikadura-kable batekin, zertxobait
lehenago berrituak ziren behatokietan barrena pasatuz. Hori zela eta, kexa aurkeztu zuen Udalean abuztuaren 3an, eta martxoan jaso du erantzuna, eta bertan esaten da ikuskapen-bisita egin delarik ez dela
salatutako instalazioa ikusi.
Horregatik, azalpen bat eskatzen du, zergatik behar izan diren zortzi hilabete kexari erantzuteko, eta,
bidenabar, ez dadila etorkizunean egoera hori berriro gerta, eta utz dakiola bizilagunen baimenik gabe
jarduteari.
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Lehenengo kontuari dagokionez, informazioa eskatu genion Hirigintza Sailari. Jaso genuen erantzunean
adierazten da Hirigintza Sailak esku hartu zuela, obrak partikular bati zegozkiola interpretatu zelarik, baina, udal instalazio bat izanik, beste zerbitzu bat zela eskuduna. Ez da erantzunean izandako atzerapenaren arrazoirik ematen, ikuskapena egin zuen pertsona ez baitago gaur egun Udalean bere zerbitzuak
eskaintzen.
Bigarren kontuari dagokionez, 2017ko jai nagusiak hasi baino pixka bat lehenago, fatxadako lotura eta
ainguraketen ardura duen zerbitzuarekin jarri ginen harremanetan, aurreko urteetako gertakariak berriro
gerta ez zitezen.
Bada, Kultura Zerbitzutik adierazi zigutenez, zorroteneko kable-estekadura kentzeko konpromisoa hartu
zuen Udalak, eta abuztuaren 3an egin ziren lanak. Gerora, zerbitzu horretatik, baieztatu ziguten kontuan
izango dutela, hurrengo urteetarako, Udalak jaietako megafonia jartzeko beren eraikinaren fatxada erabiltzearen kontra daudela bizilagunak; egin behar izanez gero, baimena eskatuko lukete.
Horrenbestez, uste izan genuen bulego honen esku-hartzearekin konponbide egokia emana zitzaiola
planteatutako arazoari, eta bukatutzat jo genuen gure esku-hartzea.

C) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2596/17. TENIS-ESKOLAK KIROL INSTALAZIOETAN.
Tenis-entrenatzailearen titulua lortu zuenez geroztik Udalak antolatutako ikastaroetan noiz edo noiz eskolak eman dituen pertsona batek jo zuen gure bulegora. Tenisean jokatzen hobetu nahi duten hainbat
ikaslek modu partikularrean eskolak ematen jarrai zezala eskatu ziotelarik —udal ikastaroetan egiterik ez
zutenez, hasierako maila bakarrik eskaintzen baita horietan—, Udalaren kirol-instalazioetan jarduera hori
baimendu ote daitekeen galdetzen zion bere buruari.
Ahoz eskatu genion informazioa Kirol Sailari, eta bertatik azaldu ziguten ez dagoela udal kantxak horretarako erabiltzerik, baina, nolanahi ere, goragoko mailan jarraitu nahi duten ikasleen premiari aurki erantzungo zaiola, 2017-2018 denboraldian tenis- eta padel-zerbitzua eskaintzeko kontratu berria esleitzen
delarik.
Beraz, kontratazio-prozeduraren jarraipena egin dugu bulegotik, eta herritarrari horren berri eman, kontratu berri esleitu bitartean.
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D) EZESPENA
ERREG. ZK.: 2575/17. HAUR ESKOLAN MATRIKULATZEKO EPEA.
Familia batek kexa bat aurkeztu zigunez, dosierra ireki genuen. Berek ziotenez, Udalaren haur-eskola
batean izena eman zioten semeari, eta, onartuen zerrenda argitaratu zelarik, ikusi zuten sei puntu emanak zizkietela, zazpi bazegozkien ere —bikotekide batek lan egiten duelako, eta besteak ez—, ez baitzuten kontuan izan bikotekideetako baten langabezia-egoera. Alegazio-epean, ordea, ez zieten beste agiririk aurkezten utzi. Berek diotenez, izena emateko orduan, funtzionarioak betetzen duen partean, hark,
lan-egoerari zegokionez, inongo dokumentaziorik ez zutela aurkeztu adierazi omen zuen, eta, oinarriak
kontuan izanik, administrazioak beren lan-egoera kontsultatzeko aukera zeukala ulertu omen zuten berek, baina, bietako bat lanik gabe zegoenez eta prestaziorik jasotzen ez zuenez, Udalak, antza, ezin izan
omen zuen egiaztatu. Ezadostasuna agertu zuten, era berean, erreklamazioak aurkezteko epearekin;
izan ere, bost egunekoa izan zen, eta tartean asteburu bat. Horregatik, erreklamazio-aldian dokumentazio osagarria aurkezten utz ziezaietela eskatzen zuten.
Eskumena duen zerbitzuari informazioa eskatu ondoren, Hezkuntza Zerbitzuaren txosten luze-zabala
jaso genuen, non eskabidearen edukiaren berri ematen baitziguten, baita bertan aurkeztutako dokumentazioaren —familia liburuaren pareko erregistro zibileko orria— eta emandako puntuazioaren berri ere.
Beren semeari emandako sei puntuen ondorioz, itxarote-zerrendan geratu zen hura, familiak aukera bakartzat hautatu zuen haur-eskolarako. Gerora, baremazioaren eta leku-esleipenaren kontrako erreklamazioak aurkezteko epearen barruan, eskari bat aurkeztu zuen familiak, non zioen gizarte-etxean ez zietela
informazio-liburuxkarik eman, gurasoen lan-egoera ofizioz egiaztatzeko baimena eman zutela, eta gizarte-etxeko funtzionarioa "ez du aurkeztu" laukitxoa betetzera mugatu zela, beste azalpenik eman gabe.
Eskari hori aztertu ondoren, Hezkuntza Zerbitzuak uste du ez dagoela onartzerik, horretarako ezarritako
epetik kanpo aurkeztu baitzen lan-egoerari buruzko dokumentazioa. Eta araudian berariaz dago jasota
eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren ez dela beste dokumenturik onartuko.
Jakinarazi ziguten, bidenabar, leku hutsik egokitu ez zenez, Hezkuntza Zerbitzutik itxarote-zerrendan
zeuden familia guztiei jakinarazi zitzaiela eskatutako haur-eskolan nahiz bestetan hutsik geratzen ziren
lekuak hartzeko zer aukera zituzten. Antza denez, familia horrek bakarrik egin zion uko Lourdes Lejarreta
haur-eskolaz bestetara joateari, eta geroztik ez da lekurik hutsik geratu horretan.
Txosten hori ikusirik, esan beharra daukagu, dokumentazioa ezarritako epean aurkezteari dagokionez,
beste zirkunstantzia batzuetan eta beste prozedura batzuetan hori konpontzeko aukerarik izan ohi bada
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ere, berebiziko garrantzia eta munta duela horrek hainbat pertsona zerbitzu bat, prestazio publiko bat
edo beste eskuratzeko lehiatzen direneko administrazio-prozeduretan. Halakoetan, ezarritako epea ezinbestean bete beharrekoa izan ohi da; izan ere, beste epe bat emango balitz, edo bukatutako epea luzatu,
helburu beraren atzetik dabiltzan gainerako interesdunei kalte egingo litzaieke —Administrazio Prozedura
Erkidearen 39/2015 Legearen 28. artikulua—.
Kasu honetan, Haur Hezkuntzako Udal Eskoletako Matrikulazio Araudia argia da, honela baitio: “Era
berean, ez da onartuko hasierako eskabideari erantsitakoaz beste agiririk aurkeztea behin-behineko zerrendetan lortutako puntuazioa aldatze aldera”.
Bestalde, “Lekuak banatzeko modua. Onartzeko baremoa” atalean, berariaz jasotzen da honako hau:
“Enplegu eskatzaile txartelaren bitartez egiaztatu beharko du dena delakoak lanik gabe dagoela".
Kontuan izanik, gainera, arau horretan salbuespena egiteak dokumentazio osoa aurkeztu zuten eta,
horregatik, lekua lortu zuten hirugarrenei kalte egingo liekeela, eta hori legeak galarazi nahi duen zerbait
dela, uste dugu kasu honetan Administrazioaren jokabidea zuzena izan zela, eta, horrenbestez, ez dagoela eskabidea onartzerik.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)

E) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK. 2503/17.

HERRITARRAK ITXIA. MERKATUA: ROCK MARKET. AZKENA ROCK

JAIALDIA
Herritar batek azaldu zigun azoka bat egitea proposatu ziotela Udalari, Azkena Rock jaialdiarekin batera,
zona horretan; printzipioz, rock market bat egitea Mendizorrotzeko kiroldegian —jakak, biniloak, txapak...—, eta Lasarteko atetik Cervantes ibilbideraino, bigarren eskukoen azoka bat. Espazio Publikoan
lizentzia eskatu zutela zioen, baina ez zutela inongo erantzun formalik jaso. Planteatutako proposamena
onuragarria zelakoan zegoen, gauza osagarriak zirela uste zuen, hiriari bizitza eta negozioa emango
ziotenak. Kirol Sailarekin harremanetan jarri ginelarik, Kultura Sailak argitu behar zituen hainbat zalantzaren berri eman ziguten, hala nola jaialdia antolatzen duen entitatearekin sinatutako hitzarmenean erabilera horiek ezartzea galarazten duen klausularen bat dagoen, edo Azkena Rock jaialdiaren inguruko bideak hutsik eduki beharra dagoen, eta zenbateraino, ebakuazio-planaren arabera, eta abar. Handik gutxira,
Kultura Sailaren kontrako txostena aurkeztu zigun erreklamatzaileak, baita Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Sailak bide publikoa okupatzeko lizentzia ukatzen zieneko agiria ere. Nolanahi ere, handik
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hainbat astera, interesdunarekin berriro harremanetan jarri ginelarik, jakinarazi zigun azkenik, Kultura
Sailarekin jardueraren zer-nolakoak adostu ondoren, lizentzia emana zietela. Baina haserrea azaldu zigun, ebazteko horrenbeste denbora igaro zela eta.

03.3 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren saila
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 2386/16. NORBERAREN IRUDIRAKO ESKUBIDEA. UDALAREN PRESTAKUNTZAIKASTARO BATEAN EGINDAKO ARGAZKIA PUBLIZITATERAKO ERABILTZEA, ERAGINDAKO
PERTSONAREN BAIMENIK GABE.
Gasteizko Udalak Ignacio Ellacuría ikastegian antolatutako prestakuntza-ikastaro batean parte hartu
zuen pertsona batek egin zuen erreklamazioa. Hark zioenez, egun batean pertsona bat joan zen ikastegira argazkiak egitera, eta berak ohartarazi zion ez zuela argazkietan atera nahi. Hala ere, hilabete gutxi
batzuen buruan, ezagun batek jakinarazi zion ispilu bat baliatuz hartutako argazki batean agertzen zela,
udalaren prestakuntza-ikastaroei buruzko kanpaina batean. Argazkia, tamaina handikoa, TUVISAren
zenbait autobusen atzealdean itsatsi zen. Erreklamatzaileak kontsulta egin zuen Ignacio Ellacuría ikastegian, ikastaroetan izena ematean zer sinatzen zen jakin nahian, eta izena emateko orria sinatzen zela
erantzun zioten. Orriaren letra txikia irakurri zuen, baina bertan ez zuen ezer aipatzen argazkiak egiteko
baimena emateaz, edo dagokion artxiboari buruzko datuez, ezeztapenaz eta abarrez. Udalari idatzizko
erreklamazioa aurkeztu zion. Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak esku hartzeko eskatzen zuen,
udalaren jardunaren legezkotasuna azter zezan, kalte morala eragin ziotela uste baitzuen.
AURREKARIAK
Erreklamazioa jaso ondoren, txostena eskatu genion Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren
Sailari, sail horrek egin baitzuen Ignacio Ellacuría ikastegiko ikastaroei buruzko publizitate-kanpaina.
Erantzun hau eman zitzaigun, laburbilduz:
“Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Sailak duen dokumentazioa kontsultatu dugularik, 2014ko irailean Ekonomia Sustapenerako Saileko Proiektuen Zerbitzuko buruak kalitateko lau (4) argazki egiteko 435,60 euroko gastua proposatu zuela egiaztatu dugu; zenbait pertsona udalaren prestakuntza-zentroetan jarduerak egiten agertuko ziren argazkietan, instalazioen eta bertan egiten ziren prestakuntza jardueren ideia bat emateko, katalogoetan eta udalaren web-orrian erabiltzeko asmoz.
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Zerbitzua argazkilari bati agindu zitzaion, eta Ignacio Ellacuría ikastegiko udal instalazioetan
egin zituen argazkiak. Bertan zeudenei argazkiak zertarako ziren jakinarazi ondoren, baimena eskatu zien ahoz, eta haietan agertu nahi ez zutenei joateko eskatu zien arren.
Argazkilariak hau azaldu du horrekin lotuta: bertan zeudenetako inork ez zion uko egin argazkietan agertzeari; pertsona guztiak adindunak ziren; Ignacio Ellacuría ikastegia zentro
publikoa da, eta argazkiak bakarrik xede horrekin egin ziren, eta ez zaizkio hirugarren bati
saldu edo laga, ezta inork bestetarako erabili ere.
Azkenik, irudiak 2016ko 1. seihilekorako udalaren enplegurako prestakuntza-programaren
informazio-diptikorako erabili ziren, baita TUVISAren garraio publikoko autobus batzuetan
horri buruz sartutako publizitatean ere.
Udala bera izan zen kanpainaren erantzule, udal langileak arduratu baitziren proiektua planifikatu, irudiak kontratatu eta edukia idazteaz, baita euskarria diseinatu eta maketatzeaz ere.
Azkenik, txostenean hau aipatzen da: “erreklamatzaileak aipatzen duen argazkia, zeinaren kopia eransten baita, zeharka hartutako irudia da, ispilu biribil batean islatua; bertan, buzo urdinez jantzitako adin
ertaineko gizonezko bat agertzen da, eskailera batera igota, zutik, zurezko taula bertikal batean pieza
batzuk manipulatzen, eta alde batetik ikusten dela, bizkarra emanez, beraz, uste dugu ez dela erraza
pertsona identifikatzea, bakarrik alboko eta atzeko aldeak ikusten baitira, bigarren planoan”.
OHARRAK
Azken urteetan, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak hainbat ebazpen eman ditu ikastetxe eta kiroldegietan irudiak edo bideoak grabatzearekin zein ikasleen irudiak dituzten liburuak argitaratzearekin lotuta, eta
abar.

2

Ebazpen horiek irakurri eta azterturik, zenbait ondorio atera daiteke kasuari aplikagarri zaizkion printzipio
eta arauez:
2

Esate baterako: 2010eko ekainaren 30eko irizpena (CN10-013), "eskola jarduerak egiten ari diren

bitartean adin txikiko ikasleak grabatzeari" buruz; 2012ko urtarrilaren 23ko irizpena (CN12-002),
“ikasgeletan ikerketa helburuekin ikasleen irudiak hartzeko aukerari" buruz; 2013ko ekainaren 21eko
irizpena (CN13-026), “kirol instalazioen barruan irudiak grabatzeari eta argazkiak egiteari buruz”; 2013ko
uztailaren 1eko irizpena (CN13-020), “hezkuntzako ikastetxe publiko bateko hezkuntza komunitatearen
harremanetan DBLO aplikatzearekin lotuta”; 2015eko maiatzaren 4ko irizpena (CN15-007), “udal batek
editatutako liburu bateko argazki bat dela eta herritar batek ezerezteko eskubideaz baliatzeari" buruz.
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a. Pertsona bat identifikatzeko bide eman dezaketen neurrian, argazkiak datu pertsonaltzat jotzen
dira, zalantzarik gabe; DBLOaren 3. artikuluan, honela definitzen dira: “identifikatutako edo identifikatzeko moduko pertsona fisikoen gaineko edozein informazio". Hori dela eta, irudien edozein
tratamenduk (hartzea, gordetzea, lagatzea, etab.) datuen babesaren oinarrizko printzipioak bete
behar ditu. Datu intimoak ez ezik, identifikatutako edo identifikatzeko moduko pertsona bati buruzko informazioa ematen duten datuak ere babestu beharra dago, esaterako, ikasleen irudiak,
aztertzen ari garen kasuan bezala.
b. Datuen babeserako oinarrizko eskubidearen helburua da pertsona orori bere datu pertsonalen
gaineko kontrol-ahalmena bermatzea, horien erabilera eta xedearen gainekoa, legez kanpoko
trafikoa zein ukituaren duintasunari eta eskubideari kaltegarria zaiena eragoztearren. Azken batean, horrek esan nahi du "datu pertsonal horiek nork dituen une oro jakiteko ahalmena, eta zertarako erabiltzen ari diren, eta bestetik, edukitze eta erabilera horien aurka azaldu ahal izatea"
(STC 292/2000).
c.

DBLOaren 6. artikuluak horrekin lotutako oinarri nagusietako bat ezartzen du, adostasuna: “izaera pertsonaleko datuak tratatzeko, ukituaren zalantzarik gabeko adostatuna beharko da, salbu
eta legeak beste zerbait xedatzen duenean”.

d. Aztergai dugun kasua ez da datu pertsonalak adostasunik gabe lortzea baimentzen duenetako
3

bat .
e. Horrenbestez, kasu honetan, ikasleen irudiak hartzeko, eta zehazki erreklamatzailearenak, adostasun zalantzarik gabea behar zen, hau da, “borondate-adierazpen askea, zalantzarik gabea,
zehatza eta arrazoitua”.
f.

Orobat, DBLOaren 5. artikuluan araututako informazioaren printzipioak zehazten duenez, interesdunei aurretiaz eta esanbidez informazio zehatza eta zalantzarik gabea eman beharko zaie
4

zenbait alderdiren inguruan .

3

Adostasunik behar ez duten kasuak, funtsean, hauek dira: estatuko segurtasun indar eta kidegoen

bideokamerak, segurtasun-kamera pribatuak, eta enpresaburuek langileak zaindu eta kontrolatzea.
4

Adostasuna lortzeko ematen den informazioak alderdi hauek barne hartu behar ditu: - Izaera pertsonaleko

datuen gaineko fitxategi edo tratamendua dagoela, bai eta datu horiek biltzeko xedea eta informazio horren
jasotzaileak ere. - Egingo zaizkien galderei erantzutea nahitaezkoa edo borondatezkoa den. - Datuak
lortzearen edo emateari uko egitearen ondorioak. - Ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta kontra agertzeko
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g. Kasu honetan ez geundeke berariaz babestutako datuen aurrean, beraz, ez litzateke beharko
esanbidezko adostasuna, baizik eta esangabea, baldin eta eragindakoari zuhurtziazko epea eskaini bazaio argi jakin dezan datuen tratamenduaren aurka agertu ezean horrek adostasuna ekarriko lukeela.
h. Horrelako kasuetan, eragindakoari informazioa orri batean ematea da ohikoa, zentroan izena
emateko orrian, esaterako, eta informazioarekin batera datuen tratamenduarekiko adostasunaren fede ematen duen laukia betetzeko aukera.
i.

Adostasunarekin lotutako alderdi erabakigarria da tratamenduaren arduradunari dagokiola eragindakoak adostasuna adierazi duela frogatzea, zuzenbidean onargarria den edozein frogabide
baliatuz (12.3 art.); hots, frogaren karga datu pertsonalen tratamenduaren arduradunari dagokio.

Aipatutako arauak kasu zehatz honi aplikatzearen ondorioak:
1.- Udal txostenean adierazitakoaren argitan, bistakoa da argazkietan agertzen diren pertsonetako
inork ere ez zuela esanbidezko adostasunik adierazi, bestela formalki jasota bailegoke.
2.- Argudiatu liteke argazkietan aurrez agertzen diren pertsonek, adindunak baitira, datuak tratatzeko
esangabeko adostasuna eman zutela, baina kasu horretan ez legoke jasota datu horien erabilera
eta tratamenduari buruz beharrezkoa informazioa eman ote zieten, edo arduradunaren identifikazioari buruz edo ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta kontra agertzeko eskubideei buruz.
3.- Erreklamatzailearen kasuan, gainera, ez dago argudiatzerik argazkian agertzeak irudi hori
tratatzeko esangabeko adostasuna adierazten duenik ere, txostenean aitortzen denez, irudia
“zeharka hartutakoa" baita, "ispilu biribil batean islatua; bertan, buzo urdinez jantzitako adin ertaineko gizonezko bat agertzen da, eskailera batera igota, zutik, zurezko taula bertikal batean
pieza batzuk manipulatzen, eta alde batetik ikusten dela, bizkarra emanez"; alegia, pertsona
horrek ez zuen argazkia egiten ari zirela jakin beharrik ere, kameraren objektiboaren atzean baitzegoen.
4.- Ez dago inolako frogarik pertsona horrek argazkia atera eta ondoren tratatzeko adostasuna adierazi zuela egiaztatzeko, kontrakoa baizik; horrenbestez, bistakoa da ez zirela hartu irudi horiek

eskubideak baliatzeko aukera. - Tratamenduaren arduradunaren identitatea eta helbidea edo, hala denean,
arduradun horren ordezkariarenak.
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udalaren publizitate-kanpaina batean erabiltzea legitimatuko zuketen legezko neurriak. Argazkiak
egin zituen pertsonak, zertarako ziren jakinda, bertan zeuden ikasleak egoki informatuta zeudela
egiaztatu behar zuen, eta adostasuna eskatu, esanbidezkoa ez bazen ere, zalantzarik gabea.
Udalak, berriz, irudietan agertzen ziren pertsonen adostasun informatua zutela egiaztatu behar
zuen haiek argitaratzean. Ez zuen halakorik egin, edo ez nahikoa zorrotz; beraz, irudi horien tratamenduaren azken arduraduna den aldetik, haren jokaera ez zen bat etorri datu pertsonalak babesteko arauetan ezarritakoarekin.
Hori guztia dela kausa, Gasteizko Udaleko Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 19.b) artikuluan
xedatutakoaren ildotik, zerbitzu publikoak hobetze aldera, GOMENDIO hau egiten dugu:
Udalak behar diren neurriak har ditzan aurrerantzean bermatzeko publizitate helburuetarako edo beste
xede batzuetarako erabiltzen diren argazkiak haietan agertzen diren pertsonek aldez aurretik adostasun
informatua adierazi dutelarik lortu direla, datu pertsonalak babesteko araudiak berak salbuesten diren
kasuetan izan ezik, edo beste oinarrizko eskubide batzuk tartean daudenean, hala nola informaziorako
eskubidea eta adierazpen eskubidea.
Etorkizunean horren antzeko kanpainak aurreikusten badira, adostasuna adierazten dela bermatzeko
modurik egokiena litzateke ikasleei irudiak lortu eta tratatzeko baimen bat sinaraztea, ikastetxeetan egin
ohi den bezala.
- GOMENDIO ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)

B) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2292/15. FATXADAKO HORMA-IRUDIAREN HONDAMENA
Nafarroako Errege-Erreginen kaleko 56.eko eraikinaren fatxadaren albo batean pintatutako hormairudiaren egileak erreklamazio bat aurkeztu zigun —Gasteizko Udalaren "Muralia 2010" lehiaketaren
irabazlea izan zen—. Antza denez, sortutako hezetasunen ondorioz, horma-irudi horren parte bat estali
egin zuen lokalaren jabeak, fatxadaren beheko aldea saneatu eta, zokalo gisa, azulejuak jartzeko. Ezinegona agertu zigun egileak, horma-irudiaren zati bat ezabatu egin zutela eta, eta behar ziren gestioak
egin genitzala eskatu zigun, dela horma-irudia bere osotasunera ekar zedin, lanaren aurrekontua egin
ondoren, dela guztiz ezaba zedin, uste baitzuen ez zeukala zentzurik egungo egoeran uzteak. Konponbide-aukera posibleen inguruko txostena eskatu genion Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorra-
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ren Saileko zuzendariari. Denbora batez itxoin eta hainbat bider berriro eskatu ondoren, azkenik jaso
genuen txostena, non esaten den horma-irudia aldatzearen arrazoia justifikatuta zegoela, eta, nolanahi
ere, hirigintza-lizentzia emate hutsak ez zekarrela berekin Udalak inongo erantzukizunik edukitzea. Azkenean, hala ere, horma-irudia guztiz estaltzeko aukera iradokitzen zen. Gerora beste ahaleginik egin
arren, ikusirik ez zela posible beste aukerarik, jabeen erkidegoarekin harremanetan jarri ginen, hormairudia osorik gainetik pintatzeko. Baimen hori eskuratu ondoren, osorik pintatu zuen horma Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzuak.
ERREG. ZK.: 2508/17. SALTOKIAREN ALOKAIRUA, SANTA BARBARA PLAZAKO AZOKAN.
Santa Barbara plazako ostegunetako azokan produktu freskoak eta produktu landu ekologikoak saltzeko
saltoki baten esleipendunak esku har genezala eskatu zigun; izan ere, uztailean baimenari uko egin bazion ere, irailari zegokion bide publikoa okupatzearen tasa ere ordain zezala galdatzen zioten. Ekonomia
Sustapenerako Sailari telefonoz jakinarazi omen zion merkatura joateari utziko ziola, behin eta berriro
abisatu ondoren jasan behar izaten zituen argindar-mozteek salgaiak egoera onean edukitzen ez ziotela
uzten. Inork ez omen zion esan hori bide egokia ez zenik, eta sare elektrikorako konexioa berezikoa
omen zen saltokirako.
Bestalde, San Prudentzio eguna, apirilaren 28a, osteguna izan zenez, azoka asteazkenera aurreratu
zen. Egun horretan, udal garabiak betiko lekuan aparkatuta zeukan furgoneta kendu zion, eta 200 euroko
isuna jarri zioten, nahiz eta Ekonomia Sustapenerako Sailaren bitartekaritzari esker gerora kendu egin
zioten. Hala ere, garabiaren tasa zor diote oraindik.
Informazioa eskatu genion sail eskudunari, eta erantzunetik eta azoka ibiltarien deialdia arautzen duten
oinarrien irakurketatik ondorioztatu genuen tasa bide publikoa okupatzeari dagokiola, bakar-bakarrik, eta
ez duela barne hartzen energia elektrikoaren hornikuntza.
Saltokiari uko egiteko eskabideari dagokionez, jasotako txostenean adierazten da erreklamatzaileak uko
eginez gero jarraitu beharreko prozeduraren inguruan galde egin zuela, eta udal erregistroan idazki bat
aurkeztu beharko zuela jakinarazi ziotela, enpresaren legezko ordezkariak izenpetuta.
Ezin dugu bertsio baten edo bestearen egiazkotasuna berretsi, baina egia da eskubide bati uko egitea,
hala nola kasu honetan Santa Barbara plazako azokan saltoki bat okupatzeko eskubideari, "jasota geratzeko edozein bitartekoren bidez" egin daitekeela (Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 94.3
artikulua). Zentzu horretan, telefono-deia ez da uko egite formala aurkezteko modu egokia, salbu eta
deia grabatzen bada. Era berean, 2014-2017eko oinarrietan jasota dago bai saltokia aldatzeko eskabi-
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dea, bai Udalak proposatutako aldaketa bati uko egitea idatziz formalizatu beharko zirela, eta, hori horrela izanik, are arrazoi gehiagorekin izan beharko luke idatziz azokako saltokia okupatzeari uko egitearen
kasuan. Hala ere, egia da 2017-2020eko oinarrietan, 6. artikuluan, behar bada kasu honen haritik, are
argiago uzten dela hori: "Lizentziari uko eginez gero, idatziz adierazi behar da."
Beraz, uste dugu Udalaren erantzuna zuzena izan zela bi kontuetan.
Azkenik, ibilgailua aparkatzeagatik jarritako isunari gagozkiolarik, Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Sailak egindako eskaria onartu egin zuen Ogasun Sailak, baina argitu gabe geratzen zen
garabiaren tasa itzultzearen ingurukoa. Jasotako txostenean aurreratzen ziguten hamabost eguneko
epean egingo zela kalkulatzen zutela.
Gerora, erreklamatzaileak jakinarazi zigun garabiaren tasa itzulia ziotela, eta horrenbestez, bukatutzat
eman genuen gure esku-hartzea.

03.4 Ogasun Saila
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 75/17 (OFIZIOZ). EKARPENAK, 2018KO ORDENANTZA FISKALAK ZIRELA ETA.
Urriaren 2ko ALHAOn argitaratu zen 2018ko ekitaldiko ordenantza fiskal eta prezio publikoen aldakuntzaren behin-behineko onespena, eta 30 eguneko epea zabaldu zen alegazioak aurkezteko.
Egokitzat jo genuen 6.14 epigrafea zela eta —Txostenak, atestatu-kopiak, argazki-erreprodukzioak, fotokopiak, kartografia-planoak, topografia-datuak eta antzekoak emateagatik ordaindu beharreko tasak—
alegazioak aurkeztea. Izan ere, badira zenbait urte lehen tarifari dagokion edukia alda dadila erreklamatzen ari garela, uste baitugu egungo idazkuntza gardentasunaren eta informazio publikora sarbidea izateko eskubidearen kontrakoa dela, Administrazioak doan eman behar baitu bere artxiboetan duen informazioa, kopiak egiteak edo jatorrizkoaz bestelako formatuetara eramateak berekin dakartzan gastuak gorabehera, baina, nolanahi ere, asmoa bertan behera uztea ekarriko lukeen kosturik ezarri gabe.
Tokiko Gobernu Batzarrak ordenantza aldatzeko urriaren 6an onetsi zuen proiektuan aurreko ekitaldiko
testu bera ageri zen:
“IV. TARIFAK. 4. artikulua.TARIFAK

2017ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 54

<< Índice

Lehen tarifa:
a) Udaltzaingoaren eta suhiltzaileen interbentzio-parteen kopiak ematea, ale bakoitzeko: 25,81 euro
b) Atestatu sinplifikatuen kopiak ematea, ale bakoitzeko: 45,71 euro
c) Sute, istripu, adituen balioespen eta antzekoei buruzko txosten teknikoen kopiak ematea, ale
bakoitzeko: 103,21 euro
d) Garraio berezietarako baimenak ematea, ale bakoitzeko: 42,19 euro
e) Kirol probak, txirrindularitza saioak eta antzekoak baimentzeko txostenak egitea, ale bakoitzeko:
103,21 euro
f) Arlo zibileko gaiekin lotuta egiaztapenak egitea eta polizia txostena ematea, partikularrek hala
eskatuta: 103,21 euro
g) Zerbitzua ematea eskatzen duten antzeko jarduerak: 45,72 euro"
Uste dugu a), b) eta c) ataletako tarifak ez direla legedira egokitzen, eta arrazoi hauek ditugu hala dela
uste izateko:
- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 53.1.a) artikulua: "administrazio-prozedura batean interesdun direnek honako eskubide hauek dituzte:
“a) (…) Eskubidea izango dute, orobat, prozeduretan jasotako agiriak eskuratzeko eta haien kopia lortzeko.”
- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 13.d) artikulua: herritarrek, oro har, eskubide hauek dituzte:
“d) Informazio publikora, artxiboetara eta erregistroetara irispidea izatea, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean
eta gainerako ordenamendu juridikoan aurreikusitakoaren arabera.”
- Uztailaren 9ko 18/2015 Legea, zeinen bitartez Sektore Publikoko Informazioa Berrerabiltzeari buruzko
azaroaren 16ko 37/2007 Legea aldatu baitzen, eta Espainiako Zuzenbidera ekarri Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko ekainaren 26ko 2013/37/UE Zuzentaraua:
“7. artikulua.- Tarifak.
1. Berrerabiltzekoak diren dokumentuak hornitzeagatik tarifa bat aplikatu ahal izango da, Estatuko indarreko araudian jasotako baldintzetan, edo, kasuan kasu, autonomia-erkidegoan
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edo tokian toki aplikagarriak diren araudietan jasotako baldintzetan, baina tarifa hori dokumentuak erreproduzitzeak, erabilgarri jartzeak eta zabaltzeak eragiten dituen kostu
marjinaletara mugatuko da. Publikoarentzako salmenta-prezioa daukaten argitalpen elektroniko ofizialen kasuan, administrazioak finkatutako salmenta-prezioa aplikatuko da prezio
gisa, gutxienez.”
- Informazio publikora, artxiboetara eta erregistroetara irispidea izatea, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 22. artikulua:
“22. artikulua. Eskuratzea formalizatzea.
4.- Informazioa eskuratzea doanekoa izango da. Hala ere, kopiak emateak edo informazioa jatorrizkotik beste formatu batera eramateak zerbait ordaintzea eskatu beharra ekar dezake, Tasa eta Prezio Publikoen apirilaren 13ko 8/1989 Legean ezarritako eran edo, hala
badagokio, aplikatzekoa den tokiko araudian edo autonomikoan ezarritako eran."
- Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen 62. artikulua:
62. artikulua.- Informazio publikoa eskuratzeari buruzko printzipioak.
10.- Informaziorako irispidea doakoa da. Nolanahi ere, posible izango da tasak jartzea,
toki-ogasunei buruzko foru-arautegiarekin bat etorriz, kopiak egiten direnean edo informazioa jatorrizkoa ez den beste formatu batera aldatzen denean.
2017ko irailaren 25ean, Herritarren Segurtasunaren Sailak txosten bat egin zuen, kontzeptu horien kobrantzaren inguruan. Herritarren Segurtasunaren Sailak ematen duen argudio nagusia hauxe da: txosten
horiek egiteak zerbitzu-kostu batzuk dituela, eta horiek kopia eskatzen duen herritarrari lepora dakizkiola
uste dutela. Baina, itxura batean, ahaztu egiten dute administrazio-prozeduraren funtsezko ezaugarrietako bat doakotasuna dela. Administrazio-lanak, edozein delarik ere, gastuak dakartza berekin, eta herritarrek zergen bitartez aurre egiten diete horiei, baina horrek ez lezake ekar berekin, gaur egun, bulegoko
ohiko kudeaketa-gastuengatik —ikerketa, gertakariak dokumentatzea, datuak erkatzea edo datu pertsonalak babestea— kobratzea.
Laburbilduz, hauek dira tarifa horiek direla eta aintzat hartu beharko liratekeen irizpideak:
a) Administrazioak bere esku dituelarik txostenak edo bestelako dokumentuak —bere eskumen eta
zereginak betetzeko orduan landuak—, baldin eta herritarrak dokumentu horren kopia eskatzen
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badio, Udalak ezin dio inongo kostu gehigarririk kobratu, salbu eta kopia egiteak daukan koste
marjinala, hau da, 4. artikuluko bigarren ataletik seigarrenera bitartekoetako tarifak, dokumentuaren izaeraren arabera, eta fotokopia soila bada, laugarren tarifa —DIN-A4 orriko 0,18tik aurrera—.
b) Baldin eta, herritarrari kopia emateko, beharrezko bada informazioa bestelako formatu batera aldatzea —audiotik paperera, esate baterako—, formatu-aldaketa horrek berekin dakarren kostua
bakarrik kobratu ahal izango da, baldin eta udal ordenantzek kontzeptu hori jasotzen badute.
c) Herritarrak berariaz eskatzen badio administrazioari txosten edo dokumentu bat egin dezala —
ohiko tramitazioa ez duena, edo administrazioak bere gain hartuak dituen zereginak betetzeko
estu-estu harturik egin beharrekoa ez dena, hala nola kirol-probak baimentzeko txostenak egitea
edo izaera zibileko gaietan txosten polizialak egitea, partikularrek eskatuta—, orduan bai galdatu
ahal izango dio administrazioak interesdunari zerbitzu berezi edo pertsonal horrek berekin dakarren kostuagatik tasa bat ordain dezala.
Beraz, testu hau gehitu zedila gomendatu genuen:
Ordenantza fiskalen 6.14 epigrafean, lehen tarifan, kopiei egiten zaien aipamena ken dadila,
eta paragrafo berri bat gehitu dadila, argibide gisa. Eta honela gera dadila idatzita:
“IV. TARIFAK.
4. artikulua.- Tarifak
Lehen tarifa:
a) Udaltzaingoaren eta suhiltzaileen interbentzio-parteak jaulkitzea, ale bakoitzeko: 25,81 euro
b) Atestatu sinplifikatuak jaulkitzea, ale bakoitzeko: 45,71 euro
c) Sute, istripu, adituen balioespen eta antzekoei buruzko txosten teknikoak jaulkitzea, ale bakoitzeko: 103,21 euro
d) Garraio berezietarako baimenak ematea,
ale bakoitzeko: 42,19 euro
e) Kirol probak, txirrindularitza saioak eta antzekoak baimentzeko txostenak egitea, ale bakoitzeko: 103,21 euro
f) Arlo zibileko gaiekin lotuta egiaztapenak egitea eta polizia txostena ematea, partikularrek
hala eskatuta: 45,72 euro
g) Zerbitzua ematea eskatzen duten antzeko jarduerak: 45,72 euro
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Besterik gabe udal artxiboetan lehendik dagoen txosten edo agiri baten kopia eskatzen
delarik, artikulu honetako bigarren ataletik seigarrenera bitartean jasota dauden tarifak
aplikatuko dira, eskatutako agiriaren izaera aintzat harturik.
2017ko abenduaren 1eko ALHAOn argitaratu zen ordenantza fiskalen behin betiko onespena, eta testuan jasota ageri ziren bulego honetatik aurkeztutako proposamenak, Udalak onetsi egin baitzuen alegazioa 2017ko azaroaren 24an egindako osoko bilkuran.
- GOMENDIO ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)
ERREG. ZK.: 2398/16. PASABIDE-TASA BALIOGABEA, PROZEDURA EZ BETETZEAGATIK.
Herritar batek erreklamazioa aurkeztu zuen, 2016ko martxoan ordaintzeko errekerimendu bat jaso zuelarik etxean, premiamenduzko administrazio-dosier baten ondorioz, 2008, 2009 eta 2010eko ekitaldietako
pasabide-tasari zegokion zor bat zela eta.
Errekerimendu horren aurrean, alegazioak egin zituen, argudio hauekin:
-

1986an sozietate mugatu bat eratu zuen, “Hijos de XXXX XXX, S.L.” izenarekin, arotzeriajarduera bideratzeko lokal batean, eta, gerora, hartara sartzeko pasabide-lizentzia eskatu zuten.
2006ko apirilean eman zieten baimena.

-

2009ko uztailaren 31n sozietatea desegin egin zen, eta eskrituran formalizatu zuten hori, nahiz
eta lehenago, urte horretako apirilean, jarduerari baja emana zioten Ekonomia Jardueren gaineko Zergan. Horrenbestez, 2010eko azaroan, pasabide-lizentziaren baja eskatu zuten, eta 2010ko
abenduaren 22ko ebazpen baten bitartez geratu zen hura iraungita.

-

2016ko martxoan ordaintzeko errekerimendua jaso zuen, duela 40 urtetik hona bizi den etxean,
ordurako desegindako sozietate mugatuaren izenean, nahiz eta lehendik beste inongo jakinarazpenik jaso gabea izan, ezta pasabide-tasaren inguruko beste agiririk ere. Antza denez, jakinarazpenak enpresaren helbidera bidali ziren, bertan jarduerarik ez izan arren, eta Udala horren jakinaren gainean zegoelarik.

-

Informazio eske jo zuen Udalera, eta esan zioten 2011n konturatu zirela sekula ez zutela likidatu
pasabide-tasa, eta artean preskribatu gabe zeuden tasen ordainagiriak igortzeari ekin ziotela.
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-

Ez zekien, inondik ere, zerga-zor hori zuenik, Udalaren ordainagiri guztiak sozietatearen kontuan
helbideratuta baitzeuden, eta ez daki zergatik ez zitzaion kargatu tasen zenbatekoa ere. Itxura
batean, administrazioaren ahanzturari zor zaio hori, ez baitizkiote urte guztiak likidatu, baizik eta
Udalaren ustez preskribatu gabe daudenak bakarrik. Era berean, ez du ulertzen 2016an erreklamatzea 2008, 2009 eta 2010. urteei dagozkien tasak, guztira 833,46 euro.

Erreklamatutako zenbatekoarekin konforme ez dagoen arren, zatikatzeko eskatu zuen, gainordainak eta
berandutze-interesak pilatzen joan ez zitezen, eta ondasunak bahitzeko zuzemenak egin ez zitezen.
Alegazioak ezetsi ondoren, bulego honek esku har zezala eskatu zuen, bere interesak defendatzeko;
izan ere, zorraren zenbateko garbia ordaintzeko prest bazegoen ere, neurriz kanpokoa iruditzen zitzaion
gainordainak eta berandutze-interesak ordainaraztea.
Zerga Kudeaketarako Zerbitzuak pasabide-tasa likidatu eta jakinarazteko tramitatutako dosierrean jasotako dokumentazioa aztertu genuen, bereziki egindako jakinarazpenei zegokienean, eta egiaztatu ahal
izan genuen likidazio guztiak 2009an desegindako enpresaren izenean jaulki zirela 2011n, eta jakinarazpen guztiak, bai zerga-kudeaketarako prozedurari zegozkionak, bai premiamendu-prozedurari zegozkionak, ordurako existitzen ez zen enpresaren helbidera igorri zirela, eta, horiek gauzatzerik izan ez zenez,
ALHAOn argitaratu zirela.
ZENBAIT GOGOETA:
1.- Zergapekoari dagokienez
Enpresa bat desegiten denean, oinordekokoak dira haren zerga-zorren erantzule solidarioak, Zergen
Foru Arau Orokorraren 40.2 artikuluaren ildotik. 40.5 artikuluan adierazten da ezen, nahiz eta zerga-zorra
sozietatearen nortasun juridikoa desegiten den unean likidatu gabe egon, kasu honetan bezala, zergabetebeharrak oinordekoei transmititzen zaizkiela.
Hain zuzen ere, erreklamatzailea “Hijos de XXXX XXX, S.L.” enpresaren oinordekoa da, hau da, 2009ra
arte —desegin zen arte— parte zen sozietatearen obligazioen oinordeko, Zerga Kudeaketarako Zerbitzuak 2011n egindako zerga-likidazioei gagozkielarik.
2.- Desegindako enpresa baten oinordekoei zorra erreklamatzeko prozedurari dagokionez.
Sozietate bat desegiten delarik, oinordekoen erantzukizuna solidarioa da, Araba Lurralde Historikoko
Diru-bilketa Araudi Orokorraren 10. artikuluaren arabera.
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Bada, erantzukizun solidarioa galdatzeko prozedura zehatz bat dago, zein baita erantzukizun solidarioaren deklarazioa. Erantzukizun solidarioa galdatzeko prozedura arautzen duen testu beraren 12. artikuluko 3. atalean honela adierazten da: “Lehendik aitortu eta jakinarazi ez bada, borondatezko epea igaro
ondoren eskumena duen bulego kudeatzaileak erantzun solidarioaren aitorpenerako administrazioegintza emango du eta errekerimendua egingo dio erantzuleari, edo, bat baino gehiago badira, horietariko edonori, ordainketa burutu dezaten."
Egintza hori erantzule solidarioei jakinaraziko zaie, ondokoak adieraziz:
a) Likidazioaren eta titulu exekutiboaren funtsezko elementuak.
b) Erantzukizun solidarioa eta horren hedadura deklaratzen duen erabakiaren testu osoa.
c) Egindako likidazioaren kontra nahiz beren erantzukizunaren hedadura eta funtsaren kontra erantzule
solidarioek balia ditzaketen inpugnazio-bideak, epeak adierazten direlarik, baita zein organori aurkeztu
behar dizkieten ere.
d) Zorra ordaindu behar den lekua, epea eta modua, erregelamendu honetan betearazte-aldiko sarreretarako ezarritakoak izango baitira.
(…)
Horrenbestez, aplikatu beharreko zerga-araudia ikusirik, erantzule solidarioari ordainketa galdatzeko
orduan, Administrazioak administrazio-egintza bat bideratu behar du, eta hartan interesdunari entzunaldia eskaini, erantzukizuna deklaratu eta norainokoa zehazteko. Eta, administrazio-egintza den aldetik,
jakinarazi egin behar da.
Bada, kasu honetan, erabat bazter utzi da prozedura, ez baita orain erreklamatzen duenaren erantzukizun solidarioa deklaratu. Arrazoi horregatik, 2011ko apirilean egindako sei likidazioak erabat deusezak
dira. Izan ere, halakotzat jo beharra dago egintzak, 39/2015 Legearen 47.1.e) artikuluaren arabera, akats
hau egokitzen delarik: Legez ezarritako prozedura erabat alde batera utziz edo kide anitzeko organoek
erabakiak hartzeko funtsezko arauak guztiz bazterturik eman badira.
Hala dago jasota hainbat epaitan, hala nola Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzien Salako 2.
sekzioaren 1994ko urtarrilaren 26ko epaian edo Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salako 4. sekzioaren 2001ko irailaren 20ko epaian.
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Pasabide-tasaren likidazioa deuseza izanik, eraginik gabe utzi behar da premiamendu-prozedura ere,
premiamendu-probidentzia eman eta ordainketa galdatu deneko gauzatze-prozesuaren aurrekaria denez
likidazioa.
Horrenbestez, uste dugu itzuli egin beharko liratekeela behar ez bezala likidatu eta kobratutako 2008,
2009 eta 2010eko pasabide-tasak zirela eta erreklamatzaileak ordaindutako zenbatekoak.
Erreklamatzaileari ekitaldi horietako pasabide-tasak erreklamatu nahi izanez gero, erantzukizuna deklaratzeko egintza eman beharko litzateke lehenik, prozedura egokia jarraituz eta legezko eta arauzko betebeharrak betez, ekintza eta zorraren zenbatekoa zehazteko epea preskribatu aurretik.
Kasu honetan, preskripzio-epea bost urtekoa da —Zergen Foru Arau Orokorraren 65. artikulua—, eta,
beraz, aspaldi igaroa da 2008, 2009 eta 2010. urteei dagozkien zenbatekoak erreklamatzeko epea.
Horrenbestez, Gasteizko Udaleko Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 19.b) artikuluan xedatutakoaren ildotik, arazoari konponbidea aurkitze aldera, gomendio hau egiten dugu:

1.- 78433/344 errolda-erreferentziari dagokion pasabide-tasa kobratzeko jaulkitako ordainagiriak baliogabetu daitezela; hau da, ordainketa-agiri hauek:
- 01 2011 00387939 – 128,35 euro (2008ko 1. seihilekoa)
- 01 2011 00387940 – 128,35 euro (2008ko 2. seihilekoa)
- 01 2011 00387941 – 134,13 euro (2009ko 1. seihilekoa)
- 01 2011 00387942 – 134,13 euro (2009ko 2. seihilekoa)
- 01 2011 00387943 – 154,25 euro (2010eko 1. seihilekoa)
- 01 2011 00387944 – 154,25 euro (2010eko 2. seihilekoa)
2.- Horrenbestez, 2008, 2009 eta 2010eko pasabide-tasak zirela eta ordaindutako zenbatekoak itzul
dakizkiola erreklamatzaileari, gainordainak, berandutze-interesak eta eskatutako zatikatzearen ondorioz
ordaindutako interesak barne.
- GOMENDIO ONARTUA –
Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)
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ERREG. ZK.: 2414/116. TIPIFIKAZIO-AKATSA. OINEZKOENTZAKO ESPARRUAN APARKATZEA.
Herritar bat etorri zitzaigun bulegora, 200 euroko isuna jarri ziotelarik, espaloian edo oinezkoen alderdian
aparkatzeagatik, oinezkoen zirkulazioari enbarazu larria eraginez, salaketa-orrian ageri denez. Abuztuko
larunbat batean izan ziren gertakariak, 20:46an, Larrabazterra kalean. Oinezkoentzako kale zabal bat da,
Lakua Arriaga auzoan dagoena.
Arau-haustea larritzat sailkatzearekin ados ez egon arren, uko egin zion alegazioak aurkezteari, berehalako ordainketa baliatu ahal izateko, bere egoera ekonomiko txarra zela eta. Gerora, gure bulegora etorri
zen, azaldutako egoerari konponbide bat aurkitu nahirik, eta bere interesak defendatzeko esku har genezala eskatu zigun.
Egia da alegaziorik aurkeztu izan balu agente salatzaileari berrespen-txostena eskatzera mugatuko zatekeela prozedurako instrukzio-egilea, eta hark, agenteak, ez zukeela batere aldatuko bere bertsioa, ohi
denez. Eta agenteen egiazkotasun-ustekizuna desegitea kontu nekeza izan ohi da.
ZENBAIT GOGOETA:
Erreklamatzaileak onartzen du ibilgailua debekatutako lekuan aparkatuta zegoela, oinezkoen alderdian,
eta, beraz, eztabaida ez da egintza zilegi zen ala ez, baizik eta tipifikazioa, eta, zehazki, arau-hauste
larritzat tipifikatzea.
Zirkulazio Araudi Orokorrean eta Trafikoari eta Bide Segurtasunari buruzko Legean kontu hori arautzen
duten arauak aztertu ondoren, ondorio hauek ateratzen ditugu:
-

Erreklamatzaileak egindako aparkatzeari aplika dakiokeen debekua 94.2.e) artikuluan jasota
dagoena dugu, hots, espaloietan, pasealekuetan eta oinezkoak pasatzeko bestelako eremuetan aparkatzeko debekua, arau orokor baten aurreko —91.2.m)— arau berezia baita: Toki
arriskutsuetan edo zirkulazioa larri oztopatuz gelditu edo aparkatu dela ulertuko da, hain zuzen, honako kasu hauetan zirkulaziorako arrisku edo oztopoak sortzen direnean: m) Aurreko
idatz-zatietan aipatutakoez gain, oinezkoen, ibilgailuen edo animalien trafikoa arriskuan jarriz
edo larri oztopatuz gelditu edo aparkatzen denean. Hori guztia zuzenbidearen printzipio orokorra aplikatuz, zeinen arabera berariazko legea orokorraren gainetik baitago.

-

94.2.e) artikuluko tipoa ezin da arau-hauste larritzat jo, baizik eta arau-hauste arintzat, izatekotan.

2017ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 62

<< Índice

Aurrekoa ondorioztatu genuen, zeren, salaketaren datuen arabera, pertsona horri isuna jarri zitzaioneko
aparkatzea ez zen gertatu legearen 76. artikuluan adierazten direnen gisako espazio batean, eta, batez
ere, ez dagoelako inongo zantzurik aparkatze horrek zirkulazioa larriki oztopatzen zuenik, ezta oinezkoentzat arriskua sortu zuenik ere, eta zirkunstantzia hori justifikatu egin beharko litzateke arau-haustea
larritzat tipifikatzeko. Are gehiago, kale oso zabala da, oso-osorik oinezkoen joan-etorrietarako moldatua,
eta, beraz, bertan ibilgailu bat aparkatzeak ez du larriki oztopatzen oinezkoak bertatik igarotzea, inolaz
ere. Ez da igarobide bat; espaloi horietan barrena zonako bizilagunak ibili ohi dira. Kontuan izan behar
da, gainera, abuztuko larunbat bateko azken ordua zela, eta, horrenbestez, pentsatzekoa da oinezko
gutxi ibiliko zirela.
Lehenago ere izan dugu aukerarik, hainbat bider, gai honen inguruko iritzia emateko (ikus bitez 1950/13
eta 2006/14 erregistro-zenbakiak dituzten gomendioak), eta ondorioztatu izan dugu oker gelditzea edo
aparkatzea arau-hauste larritzat jotzekotan, egoera bereziren bat egokitu behar dela, hala nola autobusentzako bideetan, bihurguneetan, sestra-aldaketetan, ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkalekuetan, tuneletan, beheko pasabideetan edo beste edozein leku arriskutsutan gelditu edo aparkatzea,
edo zirkulazioa larriki oztopatzea edo arriskua sortzea, bereziki oinezkoentzat.
Horrelako zirkunstantziarik ez bada, kasu honetan bezala, gertaera arintzat jo beharra dago; izan ere,
oinezkoentzako esparruan edo espaloian aparkatzeak berez dakar oinezkoen ibilbidea aldaraztea, baina
horrek bakarrik ez du arau-haustea larri bihurtzen; aitzitik, berez arina litzateke, beste zirkunstantzia bereziren bat gertatu ezean. Hain zuzen ere oinezkoen zirkulazioari enbarazu egiten diotelako zigortzen
dira aparkatze horiek. Oinezkoen joan-etorriei enbarazurik egiten ez bazaio —ez benetako enbarazurik,
ez potentzialik—, orduan, besterik gabe, ez legoke arau-hausterik.
Horrenbestez, kasu honetan ezarritako isunak tipikotasun-printzipioa urratzen duela uste dugu, arauhauste larritzat jotzen duelako inola ere kalifikazio horrekin bat ez datorren jokaera bat. Horrek, halaber,
proportzionaltasun-printzipioa urratzea dakar, ezarritako zigorrari eta jokaerak trafikoan edo zirkulazioan
sortutako arriskuari edo kalteari dagokienez.
Horrenbestez, Gasteizko Udaleko Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 19.b) artikuluan xedatutakoaren ildotik, udal administrazioaren zerbitzuak hobetu daitezela lortze aldera, GOMENDIO hau egiten
dugu:
2016/007319 dosier-zk. duen prozedura zigortzailean arau-hauste larriagatik jarritako isuna baliogabetu
dadila, eta behar diren tramiteak egin daitezela arau-haustea arintzat jotzeko.
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- GOMENDIO EZ ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)
ERREG. ZK.: 2499/17, 2524/17 ETA 2530/17. ZIRKULAZIO-ZERGA. IBILGAILU KLASIKOEN HOBARIA.
2017ko martxoan eta apirilean hainbat erreklamazio jaso genituen Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergan ibilgailu historiko eta klasikoentzat, hau da, gutxienez hogeita bost urteko antzinatasuna duten
ibilgailuentzat finkatuta zegoen hobariaren inguruan. Erreklamazio-egile guztiek bat egiten zuten zergaren hobaria aplika zekiela eskatzen zutelarik, baina, horretaz gain, guztiak bat zetozen esaten zutelarik
ez ziotela zentzurik ikusten hobaria lortzekotan ibilgailu klasikoen klub batean alta emanda egotea eskatzen zuen arauari. Erreklamazioetako batean, gainera, azpimarratzen zen ez zitzaiela hobaririk ematen
2017ko urtarrilaren lehenaren aurretik klub edo elkarte horietan alta emanda ez zeuden ibilgailu klasiko
edo historikoen jabeei.
Ibilgailuen zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren azken aldaketara arte —zein 2017ko urtarrilaren
1ean jarri baitzen indarrean—, udal ordenantzek beti jaso izan zuten ibilgailu historikoentzako eta gutxienez 25 urteko antzinatasuna zuten ibilgailu guztientzako hobaria, antzinatasuna egiztatzea beste baldintzarik jarri gabe —2012ra arte % 99koa, eta hortik aurrera, berriz, % 90ekoa—.
2017an, ordea, aldatu egin zen ordenantzaren testua, bi baldintza berri gehitzeko:
“3. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren kuotaren % 90eko hobaria emango da ibilgailu historikoak nahiz hogeita bost urtetik gorakoak direnean, fabrikatu zirenetik kontatuta.
Fabrikatze-data ez bada ezagun, lehen matrikulazioaren data joko da halakotzat, edo, datu horren faltan, dena delako ibilgailu mota edo eredua fabrikatzeari utzi zitzaion eguna. Hobari hori
eskatu egin beharko da, eta baldintza hauek bete beharko dira onuradun izateko:
1. Ibilgailuaren titular nagusia hobariaren onuraduna izatea.
2. Onuradunak egiaztatzea ibilgailu klasikoak, antzinakoak edo historikoak sustatu edo zaintzeko klub edo elkarte bateko kidea dela.”
ZENBAIT GOGOETA:
1.- Hobariaren arauketari eta arauaren helburuekiko korrelazioari dagokienez.
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Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen uztailaren 19ko 44/1989 Foru Arauaren 6.
artikuluaren arabera, zergaren % 100era irits litekeen hobaria aplika diezaieke Gasteizko Udalak ibilgailu
klasiko eta historikoei, eta, gainera, hobari hori aplikatzeko funtsezko edo formazko alderdiak finkatu,
nahiz eta galda lekiokeen gauza izan beharko lukeen alderdi edo baldintza horiek hobariaren helburuarekin nolabaiteko erlazioa edukitzea.
Zentzu horretan, uste dugu posible dela bat etortzea hobariaren helburua zein den zehazteko orduan;
hain zuzen ere, gure ondare historiko-industrialaren parte diren edo izatekoak diren ondasun higigarriak
zaindu eta gordetzera bultzatzea partikularrak.
Alde horretatik, ez dugu eragozpenik ikusten udal ordenantzan berritik finkatu diren lehenengo bi baldintzei dagokienez: batetik, hobaria eskatu egin behar dela, hau da, ez zaiola zuzenean aplikatzen herritarrari, eta bestetik, berriz, hobaria jasotzen duenak titular nagusia izan behar duela.
Arazoak sortzen dizkigun baldintza beste hau da: "Onuradunak egiaztatzea ibilgailu klasikoak, antzinakoak edo historikoak sustatu edo zaintzeko klub edo elkarte bateko kidea dela"; izan ere, ez dugu uste
baldintza horrek zuzeneko erlaziorik duenik hobariaren helburuarekin, ezta mugikortasunaren arloan udal
jarduera gidatzen duten xedeekin ere, eta plantea liteke komenigarria ote den hobaria jaso ahal izateko
baldintza bati eustea izatez hobariaren helburuari erantzuten ez diolarik, zeren autozaleen elkarteak puzteko bakarrik balio baitu horrek, eta ez, ordea, 25 urtetik gorako ibilgailuak —babestu beharreko ondarea
eratzekoak direnak— ongi zainduta edo kontserbatuta egongo direla bermatzeko —bai bermatzen du
hori, edo egin beharko luke, aldian aldiko Ibilgailuen Azterketa Teknikoak—.
2.- Klub edo elkarte batean izena emanda egotearen baldintza bete behar den eta jasota utzi behar
deneko uneari dagokionez.
Behin betiko onespena emateko tramitean sartu zuen udalbatzak ordenantza fiskalaren aldakuntza hori,
hau da, 2016ko abenduaren 23ko bilkuran, eta abenduaren 28ko ALHAOn argitaratu zen ordenantza, eta
lau egun geroago jarri zen indarrean, 2017ko urtarrilaren 1ean.
Itxura batean, zerga arautzen duen Foru Arauaren 5.2 artikuluaren ildotik —ordenantzaren 7. artikulua—,
zeinen arabera zergaldiaren lehen egunean sortzen baita zerga, ez zaie hobaria aplikatzen autozaleen
klub eta elkarteetan urtarrilaren lehenaz geroztik izena eman dutenei, nahiz eta hobaria eskatzeko epea
maiatzaren 22an bukatzen den. Interpretazio horri zorrotzegi deritzogu, eta, praktikan, berekin dakar oso
pertsona gutxik eskura dezaketela hobaria ekitaldi honetan, ez baitugu zalantzarik ugari direla era horretako ibilgailuen jabeak, inongo elkartetan izena emanda ez dauden arren, orain egin nahi izan dutenak.
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Aurrekaririk gabeko arau-aldaketa bat delarik, bat-batekoa, ustekabekoa, eta urtea bukatzeko hiru egun
baliodun baino falta ez zirela onetsia, Udalak egin nahi duen aplikazio zorrotzak berekin dakar 25 urtetik
gorako ibilgailuen jabe oso gutxik eskuratu ahal izatea hobaria aurten, nahiz eta nahikoa argudio badagoen interpretazio ekitatiboago baten alde egiteko, zergadunentzat arrazoizkoagoa. Izan ere, arauarekin
itxura batean lortu nahi den helburua, esparru horretako elkarteak sustatzea, berdin-berdin beteko litzateke araua zergadunarentzat onuragarrien den moduan interpretatuko balitz. Azkenik, alderdi juridiko
estu-estuari gagozkiolarik, ulertu beharra dago gauza bat dela zergaren sortzapena, obligazioa sortzen
den unea, eta oso bestelako kontua hobaria eskuratu ahal izateko baldintzak une horretarako bete behar
izatea.
Hain zuzen ere, hala azaltzen du Udalak berak bere webgunean, hobariari buruzko informazioaren atalean. Informazio horretan, ez da inon esaten urtarrilaren lehenaren aurretik izan behar denik klub edo
elkarte bateko kide, eta, hain zuzen ere, kontrakoa ematen da aditzera, eta, horrenbestez, fede oneko
edonork ondorioztatuko luke elkarte horietako batean maiatzaren 22a baino lehen izen eman eta hobaria
eskatuz gero, ekitaldi horretan bertan aplikatuko zaiola hobaria.
Arauak interpretatzeko orduan Administrazioak eta herritarrek elkarri zor dioten fede onaren printzipioak,
baita ekitate-printzipioak ere, era horretako klub edo elkarte bateko kide bihurtzea 2017ko maiatzaren
22a baino lehenago gertatu bazen hobaria aplika dadila gomendatzen dute kasu honetan.
Horrenbestez, Gasteizko Udaleko Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 19.b) artikuluan xedatutakoaren ildotik, zerbitzu publikoak hobetze aldera, GOMENDIO hau egiten dugu:
1.- Ibilgailu historikoak eta 25 urtetik gorakoak direla eta Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergaren hobariarekin lortu nahi diren helburuen argitara, Udalak berrazter dezala halako ibilgailuen jabeei
ibilgailu klasikoak, antzinakoak edo historikoak sustatu edo zaintzeko klub edo elkarte bateko kide direla
egiaztatzeko galdatzeko beharra.
2.- Ekitaldi honetan behintzat, baldintza hori eskatzen den lehenengoa denez gero, hobaria eskatzen
duten eguna baino lehenago eta, nolanahi ere, 2017ko maiatzaren 22a baino lehenago halako elkarte
edo klub batean izena ematen duten —eta halako ibilgailuen jabe diren— guztiei aplika dakiela zergaren
hobaria.
- GOMENDIOA ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)
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B) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2379/16. OHZ. ERREKURTSOA KALKULU-AKATSA DELA ETA.
Herritar batek jaso behar ez ziren diru-sarrerak (178,08 euro) itzultzeko eskabidea aurkeztu zion Udalari,
2015eko OHZren ordainagiria zela eta, zerga-oinarritzat erabilitako katastro-balioa ez zetorrelako bat
Aldundiaren Katastro Zerbitzuaren datuarekin. 2016an likidazioa zuzena izan zen, baina erreklamazioa
artean ebatzi gabe zegoenez, Sindikoak esku hartzeko eskatzen zuen, Udalak bidegabe jasotako zenbatekoa zergatik ez zioten itzuli argitu ziezaioten.
Zerga Kudeaketarako Zerbitzuari behin eta berriro galdetu ondoren, eta epai bat betez Arabako Foru
Aldundiak 2015erako balio berriak jakinaraztean egindako akatsa izan zela nahasmenaren arrazoia argituta, auzia laster ebatziko zela esan ziguten.
Hilabete batzuk geroago igorri ziguten herritarraren eskaera onesteko dekretua, eta hari helarazi genion.
Erreklamatutako zenbatekoa bere kontu-korrontean jasoa zuela jakinarazi zigularik, itxi egin genuen dosierra.
ERREG. ZK.: 2422/16. AZOKA PLAZAN GALDUTAKO TELEFONO MUGIKORRA BERRESKURATZEA
Azoka plazako zabaltzan ostegun arratsaldetan egiten diren musika emanaldietako bat grabatzen ari
zenean, pertsona bati telefono mugikorra ke-irteera baten zulotik erori zitzaion, eta ezin zuen bere kabuz
berreskuratu. Azokako kudeatzailearekin harremanetan jarri eta hark esan zion abuztuan ke-irteerak
instalatu zituztenak joatekoak zirela, eta bitartean zinpeko zaindariei galdetzeko. Halaxe egin zuten, baina ez zuten erantzunik lortu. Erreklamatzailearen ustez, bazen konponbide erraz bat: babesteko xafletako bat altxatu eta telefonoa ikus zitekeen egiaztatu. Kezkatuta zegoen, telefonoan informazio sentibera
zuelako: banku-datuak, argazkiak, etab.
Erreklamazioa jasotakoan, Azoka plazaren emakidaren kontratua aztertu genuen, baita barne erregimeneko araudia ere; ondorioztatu genuen azokaren emakidarako kontratuak irauten duen bitartean, azoka
kudeatzen duen sozietateari dagokiola eraikina mantendu eta onik zaintzeko erantzukizuna. Hori dela
eta, azokako kudeatzailearengana jo genuen, kasua azaldu genion, eta zein irtenbide zegoen galdetu.
Hasieratik erantzun ziguten irtenbidea ez zela erraza, kontua ez zelako xafla bat altxatzea, aldatu behar
ez den zona batean esku hartzea baino. Handik aste batzuetara egindako ikuskapen-bisitan, kudeatzaileak eta azokako obren teknikariak behar bezala azaldu ziguten zein zailtasun zekarren telefono mugikorra berreskuratzeak eta, egiaz, ez zela xafla mugituz konpontzekoa. Mugikorra berreskuratzeko egindako
saiakera hutsalen berri ere eman ziguten. Orobat, telefono mugikorra berreskuratzeko irtenbide posible
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bat ematen zuen txosten teknikoa erakutsi ziguten, zeinaren gutxi gorabeherako aurrekontua 255,40
euro + BEZ baitzen. Txostena egin zuen enpresa, azalpenak eman zizkigun bera, prest zegoen lana
egitera, baldin eta erreklamatzaileak kostua ordaindu nahi bazuen.
Sindikoaren Bulegotik irtenbide horri bidezko iritzi genion, zenbait arrazoirengatik: "exutorio" deritzotenak
—horietako batera erori zen mugikorra— segurtasun elementuak dira, eta horrelako establezimenduetan
beharrezkoak, suterik gertatuz gero kea irtenune horietatik azkar atera dadin. Horrexegatik eduki behar
ditu beti saretak irekita. Horiek ezin dira ez estali ez blokeatu, eta haien gainean ezin da ezer jarri, edo
gainetik ibili. Bestetik, exutorioek kristalezko barandak dituzte, aplikagarri diren araudia betez. Horrenbestez, halabehar hutsez objekturen bat exutorio horietako batera erori eta galtzen bada, ez dago ezer
leporatzerik higiezinaren jabeei edo kudeatzaileei, ez baitute gertatutakoaren inolako erantzukizunik.
Mugikorra estalkiaren balkoitik erori izan balitz bezala da.
Kudeatzailearen proposamena erreklamatzaileari helarazi genion, telefono mugikorra berreskuratzeko
esku-hartzeak izango zuen kostua ordaintzea merezi zuen balioets zezan. Arrazoizko denbora bat igaro
ondoren erantzunik ez zegoela ikusita, itxi egin genuen dosierra.
ERREG. ZK.: 2488/17. GAINBALIOA. JAKINARAZPEN OKERRA.
Herritar batek kexa aurkeztu du: bere jabetzako etxebizitza bat 2016ko uztailean saldu zuen, eta aldi
berean baja eman zuen erroldan helbide horretan. 2017ko otsailean, jakinarazpen bat jaso zuen, etxebizitzaren salmentak sortutako gainbalioarekin lotuta zorra ordaintzeko aldia igaroa zela adierazteko; gainbalioa 2.366,88 euro zen, eta betearazte-gainordaina, 112,71 euro.
Udalera jo zuenean, esan zioten 2016ko irailean saiatu zirela oraingo helbidean jakinaraztea, eta "ezezaguna" gertatu zela; herritarrak ez du hori ulertzen, hainbat hilabete baitarama bertan bizitzen, eta beste
gai batzuei buruzko jakinarazpenak iritsi baitzaizkio.
Ez dio uko egiten zorraren kopuru nagusia ordaintzeari, baina uste du ezin zaiola gainordainik eskatu.
Zerga Kudeaketarako Zerbitzuari gertaeraren berri eman geniolarik, likidazioaren jakinarazpena akastuna
izan zela aitortu zuten, eta ez duela ondoriorik izan; beraz, gainbalioaren gainkarguak baliogabetzea
erabaki zuten, herritarrak eskatu zuen bezala.
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ERREG. ZK.: 2537/17. GAINBALIOA. ETXEBIZITZA ORDAINEAN EMATEA.
Pertsona batek erreklamazio bat planteatu zigun. Izan ere, ordainetan emateko eskritura sinatu zuen
2014an bere etxebizitzaren gaineko hipoteka egina zuen banku-entitatearekin. Eragiketa horretarako,
177.537,95 euroan baloratu zen etxebizitza. Udalaren 2.655,24 euroko gainbalioaren zerga igorri zion
(jabetzaren erdiagatik). Behin behineko likidazioaren aurrean erreklamazioa aurkeztu arren, ezetsi egin
zioten. Salerosketaren prezioa, 2003an, 240.000 eurokoa izan zen. Uste du Konstituzio Epaitegiaren
epaiaren ondoren salbuespena aplikatu beharko litzaiokeela bere kasuari, irabazirik izan ez denez eta
likidazioa egin zenetik bost urte igaro ez direnez.
Bi problematika bereiz zitezkeen erreklamazioan: alde batetik, batetik, ordainetan emateari dagokiona
eta, bestetik, etxebizitza erosi zen baino merkeago eskualdatzeari dagokiona —177.537,95 euroan,
240.000 euroren aldean—.
Beraz, lehenik eta behin zergaren ordainketan salbuespena aplikatzeko aukeraren ingurukoak aztertu
genituen —hau da, besteak beste gainbalioa arautzen duen foru-araua aldatu zuen abenduaren 29ko
22/2015 Foru Arauaren ondorioz ezarritako salbuespena—. Zehazki, Hiri-lurren Balio-gehikuntzari dagokionez, 46/1989 Foru Arauaren 3. artikuluko 2. atala aldatu zen, 2016ko urtarrilaren lehenaz geroztik
ordainetan ematearen ondorioz egindako eskualdaketak zergatik salbuesteari zegokionean, data hori
baino lehenagokoak izan arren artean preskribatu gabeko zerga-egitateei ere aplika zekien salbuespen
hori.
Horrela, bada, egoera horren jakinaren gainean jarri genuen Ogasun Saila, azter zezaten, eta eskabidea
onartu egin zela jakinarazi ziguten; gainbalio gisa ordaindutako diru-kopurua itzultzea erabaki zen
ERREG. ZK.: 2592/17. ISUNA. JAKINARAZPEN OKERRA.
Isuna jarri zioten emazteari, Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalean semaforo bat gorri zegoela igarotzeagatik. Harik eta postariak premiamendu-probidentzia etxera eraman zion arte —2017ko martxoaren
14an— ez zuen izan isunaren berri. Handik bi egunera udaletxera jo zuten, eta jaso zuten lehenengo
jakinarazpena zela adierazi, eta beren eskubideak erreklamatu zituzten, 100 euro ordaindu ahal izatea,
hori izaki zegokiena. Kontua da postariak beste bi ahalegin eginak zituela salaketa jakinarazteko, baina
helbidea gaizki idatzita zegoela —nahiz eta Trafikoko erregistroan ondo jasota egon—, ez baitzen kalea
ageri —Etura herrian—. Horregatik, bi aldiz itzulia zuen postariak jakinarazpena, "helbide okerra" oharra
jarrita. Horregatik, isuna gainordainik gabe kobra zekiola eskatzen zuen, hots, berehalako ordainketa
baliatu ahal izatea. Erreklamatzaileak aurkeztutako dokumentazioa ikusirik, uste dugu erreklamazioak
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bazuela funtsik, jakinarazpena okerra izan baitzen, eta, beraz, ez baitzezakeen ondoriorik izan hartzailearentzat. Ogasun Sailari gure argudioak azaldu genizkion, eta eskaria onartzearen egokitasuna balora
zezatela proposatu genien. Azkenik, erreklamatzailearen eskaria onartu egin zen, eta prozedura zigortzailea baliogabetu.

C) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2456/17. ISUNA. ZAMALANETARAKO LEKUAN APARKATZEA.
Herritar batek gure bulegora jo du orientabideak eskatzera, ibilgailua zamalanetarako lekuan aparkatzeagatik Diru-bilketa Zerbitzua tramitatzen ari den prozedura zigortzailea dela eta. Jakinarazi zigunaren
arabera, isuna Errege-Erregina Katolikoen kaleko zenbaki jakin batean aparkatzeagatik jarri zioten, baita
atari hartan ez dago zamalanetarako mugatutako lekurik. Horregatik, dosierra abiaraztearen kontrako
alegazioak aurkeztu zituen, baina ezetsi egin zituzten, eta 200 euroko isuna ezarri zioten.
Guk eskatuta Ogasun Sailetik bidali ziguten dosierrean zenbait irudi zeuden jasota, eta googlemaps tresnaren bidez lortutakoekin alderatu genituen, erreklamatzailearen ibilgailua zamalanetarako lekuan zegoen egiaztatzearren. Ondorioztatu genuen baietz, autoa zamalanetarako lekuan aparkatuta zegoela.
Irudiez gain, agente salatzailearen berrespen-txostena ere jasota zegoen dosierrean, beraz, aukera gutxi
zegoen lekukotasun horren egiazkotasun-ustekizuna hausteko dosierrean jasotako argazkiak kontuan
hartuta, eta ia ezinezkoa berraztertzeko errekurtsoa aurrera ateratzea; bestetik, aurkeztu eta ezetsi egingo balute, ez genuke argudiorik gure bulegotik isuna baliogabetzeko eskatzeko.
ERREG. ZK.: 2461/17. GAINBALIOA. SALMENTA, GALEREKIN.
Pertsona batek guregana jo zuen zailtasunak zituelako Udalak likidatutako gainbalioaren ordainagiria
ordaintzeko, familiaren egoera ekonomiko larria zela kausa etxebizitza saldu behar izan ondoren. Salmentan 175.000 euro inguru galdu arren, ordainagiriaren zenbatekoa 7.000 eurotik gorakoa zen. Ordainketari aurre egiterik ez zuenez, Udalak zatikatzea onetsi zuen, eta epeak garaiz ordaintzen aritu zen.
Alabaina, lana galdu ondoren, ezin izan du zorraren epeak ordaintzen jarraitu, eta horren ondorioz, zorra
handituz joan da, zor zuen kopuruaren adinekoa izateraino.
Ordenantza fiskal orokorrak ematen duen aukera aipatu genion: kasu berezietan aparteko zatikatzea
eskatzea, epe luzeagorako, horrela kuotak txikiagoak baitira; Tokiko Gobernu Batzarrak onetsi behar du
hori.
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Geroago, Auzitegi Konstituzionalak epaia eman zuen hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergari buruzko foru-arauetako aginduak deuseztatzeko baldin eta balioaren gehikuntzarik gertatu ez bada (erreklamatzaileak planteatutako kasuan bezala); horrenbestez, okerreko diru sarrerak itzultzeko aukera aztertu genuen, eta horri buruzko orientabideak eman.
ERREG. ZK.: 2462/17. PLAZA BAT SALTZEA JUAN AIALA APARKALEKUAN.
Juan Aiala aparkalekuko plaza baten jabeak jakinarazi digu hura saldu nahi duela, etxez aldatu baita, eta
aparkalekua kudeatzen duen enpresarekin harremanetan jarri zela plaza bat erosteko interesdunen itxarote-zerrendaz baliatu zedin; haiek bazegoela zerrenda bat esan zioten.
Harrezkero bost hilabete igaro direlarik oraindik ez du inolako berririk, beraz, gure bulegora jo du orientabideen bila.
Egoeraren berri izan ondoren, kontratuaren kopia eskatu genion, eta bertan, hau dio transmisioari buruzko klausulak: "Jabeek edonoiz transmititu ahalko dituzte aparkalekuko plazak. Transmisiorik izanez gero,
emakidadunari jakinarazi beharko zaio". Aparkalekuaren kudeaketa esku pribatuetan egonda bulego
honen eskumenetik kanpokoa izan arren, Juan Aiala plazako aparkalekua eraiki eta ustiatzeko emakida
emateko lehiaketa publikoaren baldintza juridiko, tekniko eta ekonomikoen agirien kopia eskatu genion
Ogasun Sailari; Udalbatzak 1989ko martxoaren 17an onetsi zituen horiek.
Agiriak aztertu ondoren, herritarrari zituen aukeren berri eman genion. Geroago jakinarazi zigun izapideak egiten ari zela bere jabetzako plaza eskualdatzeko.
ERREG. ZK.: 2472/17. GAINBALIOA. HIPOTEKA-BETEARAZPENA.
Otsailean, senar-emazte batzuk etorri ziren orientabide eske. Zailtasunak zituzten etxebizitzaren gaineko
hipoteka-maileguaren hileko kuotak ordaintzeko, eta hartzekodun zen bankuaren bezero bati 245.000
euroan saltzea hitzartua zuten, ordaintzeke zuten hipotekaren kapitaletik behera, hala ere entitateak kitatutzat joko baitzuen horrekin zorra. Erosketa-prezioa 400.000 eurokoa izan zen.
Estu-estu ordainetan ematea ez zenez, eragiketak Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga ordaindu beharra zekarren berekin, gutxi gorabehera 4.800 euro. Eta, ordainetan ematea izan balitz ere, gainbalioaren zerga arautzen duen foru-arauaren azken aldaketarekin, ordainetan ematea dagoeneko ez
dago zerga horretatik salbuetsita.
Jakinarazi ziguten etxebizitza saldu ondoren udal aterpe batean ostatu eman beharko zietela.
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Epaitegi Konstituzionalaren martxoaren 1eko 37/2017 epaiak zerga hori arautzen duen foru-arauaren
zenbait artikulu Konstituzioaren kontrakotzat jo ondoren —eskuz aldatutako ondasunen baliogehikuntzarik ez zegoen zenbait eskualdaketa zergaren mende jartzen zituzten neurrian—, legegileak
ondare-irabazirik ez dagoeneko suposizioak finkatu arte itxoin genuen. Horrela, Arabako Hiri-lurren Baliogehikuntzaren gaineko Zergari eragiten dion martxoaren 28ko Zerga Premiazko Araugintzako 3/2017
Foru Dekretua argitaratu zen 2017ko apirilaren 5ean, gerora maiatzaren 3ko ALHAOn argitaratuko zen
8/2017 Foru Arauaren bitartez baliozkotua.
Hori ikusirik, jakinarazi genien Gasteizko Udalak ez ziela gainbalioaren zerga likidatuko baldin eta etxebizitza erosketa-prezioaz behetik saltzen bazuten.
ERREG. ZK.: 2473/17. APARKATZE-ISUNA ETA UDAL GARABIAK AUTOA ERAMATEA.
Adineko pertsona bat gure bulegoetara etorri zen, eta azaldu zigun urtarrilaren 22an autoa kalean utzi
zuela, ahaztuta, garajetik IAT egiteko deituko zioten zain baitzegoen. Urtarrilaren 30ean deitu zioten tailerretik ikuskapena egiteko, eta garajera autoaren bila joan zenean konturatu zen autoa ez zegoela, eta
TAO eremuan aparkatuta utzia zuela. 22, 23, 24 eta 25ean isun bana jarri zioten, eta azkenean garabiak
eraman zuen, inork ohartarazi gabe, lekutik 50 metro eskasera bizi den arren. 202 euro ordaindu behar
izan ditu garabiarengatik (kaletik kentzeko tasa gehi gordailuan emandako egunak), eta oraindik ez dizkiote jakinarazi TAOren txartelik gabe aparkatzeari dagozkion isunak. Administrazioaren jokabide hori
dela eta haserrea adierazi nahi zuen.
Erabiltzailearekin izandako bileran aipatu genion bere garaian egin geniola Udalari gomendio bat
(69/2015 gomendioa, urriaren 27koa), ibilgailuak kaletik kendu aurretik jabeei ohartaraz ziezaien eskatuz.
Oraingoz ez du gomendioa onartu, baina duela gutxi berriro gogorarazi diogu Udalari horrelako neurriak
hartzeko komenigarritasuna, beste udalerri batzuetan, Iruñean, esaterako, egiten duten bezala.conveniencia de aplicar medidas de este tipo, al igual que en otros municipios, como Pamplona.
ERREG. ZK.: 2541/17. ONDARE-ERANTZUKIZUNA.
Gasteizko herritar batek jo du gure bulegora, orientabide eske, ondare-erantzukizuna eskatzeko erreklamazio baten inguruan. Izan ere, Aldundiaren jauregiaren atzeko aldean dagoen pilastra batekin estropezu egin zuelarik, erradioaren burua hautsi zuen, beste zauri batzuez gain, eta 15.000 euroko kalteordaina eskatu zion Udalari.
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Prozedura entzunaldi-izapidean dago, baina ez du alegaziorik aurkeztu, eta uste du ebazpenak ezetsi
egingo duela eskaria; horregatik, gaiaren inguruko orientabidea eskatzen du, bere ustez erorketa eragin
zuena inguru horretako argiztapen eskasa izan baitzen, nahiz eta ikusmen-urritasuna duen.
Aurkeztu dizkigun agiriak ikusirik, jakin dugu prozeduraren instrukzio-egileak informazioa eskatu diela,
bai Hiriko Mantentze Zerbitzuari —inguru horretako argiztapenari dagokionez— bai Herritarrei Laguntzeko Atalari —inguru horretako argiztapen eskasagatik jasotako oharrei dagokienez—. Era berean, dosierrean jasota dago eduki berarekin Arabako Foru Aldundiari egindako eskariaren ebazpena, zeinen bitartez kalte-ordaina ukatzea erabaki baitzen.
Horregatik, administrazioaren ondare-erantzukizuna dagoela onar dadin bete beharrekoen inguruko
orientabidea eman genion: kaltearen errealitate objektiboa, ekonomikoki ebaluatu eta banakatua, pertsona edo pertsona-taldeekiko erlazioan; kalte antijuridikoa —jasaten duena ez dago jasatera behartua—;
zerbitzu publikoen funtzionamendu normalaren nahiz ohiz kanpokoaren ondoriozko lesioa; kaltearen eta
zerbitzu publikoaren funtzionamenduaren arteko kausalitate-erlazioa eta ezinbesteko kausarik eza.
ERREG. ZK.: 2549/17. ISUNA. IBILGAILUA BIDE PUBLIKOAN SALTZEA.
Pertsona bati isuna jarri zioten ibilgailua bide publikoan salgai jartzeagatik, baimenik gabe, eta kexu ageri
da isunaren zenbatekoa —750 euro— neurriz kanpokoa iruditzen zaiolako. Uste du horren ordez gizartearentzako lanak eska litezkeela.
Bestalde, erantzukizuna bere borondatez onartuz gero % 20ko murrizketarekin ordaintzeko aukera izan
arren, eta ebatzi aurreko edozein unetan borondatez ordainduz gero % 20ko beste murrizketa batekin,
asko izaten jarraitzen du.
Jaso duen ordainagirian % 20 murriztua ageri da isunaren zenbatekoa, eta ez daki nola jokatu behar
duen beste % 20 murriztu diezaioten. Informazioa jaso ondoren, ordainketa bi murrizketa horiekin nola
egin dezakeen orientabidea eman diogu.
ERREG. ZK.: 2622/17. OHZ. IGOERA HANDIA.
Lokal baten jabeak dira, Foru kalea —sotoa eta beheko solairua—. Ondasun Higiezinen gaineko
Zergaren zenbatekoa ia bikoiztu egin zaie 2017ko ordainagirian, 2016koaren aldean. Antza denez,
zerga-tasaren igoerari zor zaio hori.
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Gehiegizkoa dela uste dute. Ordainagiriko kontzeptuak azaldu dizkiegu, eta aurtengo igoeraren arrazoi
teknikoak.

D) EZESPENA
ERREG. ZK.: 2446/16. OHZ. IGOERA, BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAN. ERREKLAMAZIOA,
ERANTZUN GABE.
Babes ofizialeko etxebizitza baten jabeak jakinarazi zigun 2016ko ekitaldiari zegokion Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kobrantzaren ondorioz behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea
egin zuenetik sei hilabete igaro arren Udalak artean ez ziola erantzun. Eskabide hori funtsatzeko zeukan
oinarria zen Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren zerga-oinarriak igoera nabarmena jasana zuela,
horrek ordainagiriaren azken zenbatekoan duen eraginarekin, nahiz eta aldez aurretik katastro-balio berriaren berri ez zioten eman, zerga hori arautzen duen araudiak eskatzen duen bezala.
Beraz, informazioa eskatu genion Zerga Kudeaketarako Zerbitzuari, eta, handik hiru hilabetera, egina
zuen eskabideari erantzun zioten. Bertan azalpen bat ematen zioten, 2016ko urtarrilaren lehena baino
lehen —Ondasun Higiezinen gaineko zerga indarrean jarri aurretik— jakinarazpen banakatua ez egin
izanaren inguruan. Laburbilduz, azaltzen zioten 2004an onetsitako Balioen Txostenean, babes ofizialeko
etxebizitzentzat, gehieneko salmenta-prezioa sartu zela —Eusko Jaurlaritzak finkatutako balio administratiboa—, ondasunaren balioaren neurgailu gisa, baina ordudanik ez dela katastro-baseetan jaso horrek
urtez urte izan duen eguneratzea, harik eta 2015ean babes ofizialeko etxebizitzen katastro-balioa data
horretako gehieneko salmenta-preziora egokitu zen arte.
Lehenik eta behin babes ofizialeko etxebizitzen katastro-balioen eguneratzeak zergadunei modu banakatuan jakinarazteko obligazioa aztertu genuen.
Diputatuen Kontseiluaren urriaren 13ko 793/2004 Erabakiak, zeinen bitartez onetsi baitzen Gasteizko
udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta eraikinen balioztapen txostena,
babes ofizialeko etxebizitzak arautzen dituen araudia ezartzen du Araba lurralde historikoan hirilurzoruaren edozein balorazio egiteko erreferentzia-elementutzat.
Orobat jasotzen da bertan ateratzen diren katastro-balioen jakinarazpen banakatua egin beharra dagoela
subjektu pasibo bakoitzari ondorioak izango dituzten urtearen aurrekoa bukatu baino lehen, behin Balioen Txostenaren aldakuntza argitaratzen delarik.
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Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 2ko 965/2004 Erabakiaren bitartez, bertaratuz jakinaraztea onetsi
zen, segurtasun juridiko handiagoa lortzeko, nahiz eta lehendik subjektu pasiboei komunikatua izan.
Beraz, 2004ko Balioen Txostenean irizpide gisa finkatu zen babes ofizialeko etxebizitzen katastro-balioa
bat etortzea Eusko Jaurlaritzak finkatutako gehieneko salmenta-prezioarekin, garai hartako koiuntura
kontuan izanik: etxebizitza libreak babes-erregimenekoak baino askoz prezio handiagoan saltzen ziren.
Aldiz, gaur egun indarrean dagoen Balioen Txostenean —Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 22ko
158/2016 Erabakiaren bitartez onetsia—, desagertu egin da bereizketa hori, eta etxebizitza guztiak irizpide berak aplikatuz baloratzen dira.
Bada, babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko salmenta-prezioa arautzen duen araudian jasota dagoenez, urtero eguneratzen dira hori kalkulatzeko oinarritzat hartzen diren moduluak.
Gainerako higiezinei gagozkielarik, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 19ko
42/1989 Foru Arauaren 13. artikuluan honela dago jasota: "Arabako Lurralde Historikoko Aurrekontu
orokorrei buruzko Foru Arauak katastroko balioak koefizienteenaplikazioz eguneratu ahal izango ditu".
Nolanahi ere, ez du aurreikusten eguneratze horiek modu banakatuan jakinarazi behar direnik. Era berean, babes ofizialeko etxebizitzetan gertatzen diren eguneratzeak ez dira modu banakatuan jakinarazi
behar, nahiz eta hala eginez gero administrazio onaren adibide izango litzatekeen.
Bestalde, baldin eta Katastro Zerbitzuak urteko eguneratu izan balitu babes ofizialeko etxebizitzen katastro-balioak, 2016ko eguneratzearen inpaktua txikiagoa izango zatekeen; izan ere, gehikuntza progresiboa izan beharrean, bat-batean egin zen.
Beraz, 2004ko Balioen Txostenaren ondoriozko balioen jakinarazpena egin zen bere garaian, edo, gerora eraikitako eraikinen kasuan, egiten joan zen katastro-baseetan sartu ahala, Ondasun Higiezinen gaineko Zerga indarrean jarri aurretik. Jakinarazpen horrekin betetzat jo zen legez ezarrita dagoen izapidea.
Horrenbestez, administrazioaren jarduera indarrean dagoen legediaren araberakoa izan zela uste izan
genuen, eta, beraz, ezin izan genuen eskabidearen aldeko ebazpenik eman.
Bigarrenik, objekzioren bat planteatu daiteke Zerga Kudeaketarako Zerbitzuak eskaera horri emandako
tramitazioari eta formari dagokionez. 2016ko Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren likidazioaren
hurrengo hilabetean egin zuen eskaera erreklamatzaileak. Hilabeteko epe horretan, aukerako berraztertzeko errekurtsoa da dagokiona, erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkeztu aurretik, eta halakotzat tramitatu beharko litzateke.
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Bada, eskabidea ezesteko ebazpenaren jakinarazpenean "errekurtso-oin" ezaguna sartu behar zatekeen, hau da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezartzen den gutxieneko edukia: “ebazpenaren testu osoa jaso behar da, eta adierazi behar da
administrazio-bidetik behin betikoa den ala ez, zer errekurtso jar daitezkeen, hala badagokio, administrazio-bidean eta auzibidean, zer organoren aurrean eta zer epetan, hargatik eragotzi gabe interesdunek
egoki deritzoten beste edozein errekurtso baliatzeko aukera.”
Horregatik, bidezkotzat dugu Ogasun Sailari gogoraraztea zuzentzen zaizkion idazkiak errekurtso gisa
tramitatu behar direla errekurtsoari okerreko kalifikazioa eman arren argi badago benetako izaera
(39/2015 Legearen 115. art.), eta Administrazioa behartua dagoela ebazpen espresua eman eta jakinaraztera prozedura guztietan, edozein dela ere prozedura hasteko modua (39/2015 Legearen 21. art.).
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)

E) IDAZKI LAGUNDUA
ERREG. ZK.: 2409/16. ONDARE-ERANTZUKIZUNA. ISTRIPUA BOLARDO BATEKIN, PEDALEI ERAGITEKO LAGUNTZA DUEN TRIZIKLOAREKIN.
Herritar batek jo zuen gure bulegora. Errementari kalean barrena omen zihoan, pedalei eragiteko laguntza duen triziklo batekin eta, hara non, Ahate Iturri plazatxoaren inguruan, kale horren bukaeran dagoen
bolardo bat —jaitsita zegoen— igarotzera zihoanean, goratu egin omen zitzaion bat-batean, erorarazi eta
zauri larriak eragin besaburu batean, baita kalte materialak ere, ibilgailuan.
Laguntza eskatu zigun, ondare-erantzukizuna erreklamatzeko idazki bat idazteko, zeren, trizikloaren
kalte materialez gain, zauri larriak jasan baitzituen, eta ebakuntza kirurgikoa egin behar baitzioten, eta
ondoren txarrak artean ikusteko baitzeuden. Denbora horretan guztian aldi batez lanerako ezgaituta egona zen.
Eta hori guztia gertatu zen ez dagoelako semafororik edo bolardoa iragartzen duen seinalerik, ezta elementu mugikor hori edozein unetan aktibatu daitekeela edo jaitsi ondoren zenbat denboraz egoten den
hala adierazten duenik ere, nahiz eta noranzko horretan bizikleten zirkulazioa baimenduta egon —
kategoria horretan sartzen dira pedalei eragiteko laguntza duten trizikloak—. Aitzitik, puntu horretatik
Andre Maria Zuriaren plazaren aldera sartzean bai dago semaforo bat. Horri gehitu behar zaio bolardoak
ez duela egun osoan funtzionatzen, baizik eta ordutegi jakin batean jaitsita egoten dela denbora guztian,
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eta horrela dagoenean ez dagoela bertan bolardo bat dagoela jakiteko modurik, ez dagoenez ez semafororik, ez seinalerik, ez kolore bereizgarririk.
Beraz, ezin zaio beraren arduragabekeriari egotzi izandako erorikoa; izan ere, arreta eta konturik handienarekin gidatzen ari zen arren, ezerk ez baitzezakeen galarazi istripua gertatzea. Zirkunstantzia horietan
arriskua ekidinezina zen, eta ez zegoen arriskuaren berri ematen zuen ezer, eta, beraz, kausa izan den
gertakariaren egokitasuna ukaezina da.
Hortaz, kalte-ordaina eskatzen du, Administrazioaren erantzukizunaren ondorioz horretarako eskubidea
izateko beharrezko diren baldintza guztiak egokitzen baitira; hau da, jurisprudentzian behin eta berriro
adierazi bezala: a) Kaltearen errealitate objektiboa, ekonomikoki ebaluatu eta banakatu beharko baita,
pertsona edo pertsona-taldeekiko erlazioan; b) Kalteak antijuridikoa izan behar du, esan nahi baita jasaten duenak ez duela juridikoko jasatera behartuta egon behar; c) Administrazioari egotz dakiokeen lesioa, zerbitzu publikoen funtzionamendu normalaren nahiz ohiz kanpokoaren ondorioz; d) Zerbitzu publikoaren funtzionamendu normalaren nahiz ohiz kanpokoaren eta kaltearen arteko kausalitate-erlazioa,
zergati-ondorio harreman zuzen, bertatik bertako eta esklusiboan, kausalitate-lotura alda lezakeen zirkunstantziarik gabe; e) Ezinbesteko kausarik ez egokitzea.
ERREG. ZK.: 2419/16. GAINBALIOA. HOBARIRIK GABE, ERROLDATUTA EZ EGOTEAGATIK. GIZARTE SEGURANTZAREN INSTITUTUAREN PENTSIOA, SENIDEEN ALDE.
Segur aski kasu hau izan da Sindikoaren Bulegoan azken urteetan aurre egin behar izan diogun
erronkarik handiena.
Emakume bat etorri zitzaigun, eta hilabete batzuk lehenago ama hil zitzaiola azaldu zigun. Amaren etxea
oinordetzan jaso zuelarik, eta alaba bakarra denez, Udalak 10.384 euro erreklamatzen zizkion,
Gainbalioaren zerga zela eta. Printzipioz, hildakoaren alaba bakarra denez eta aspaldiko urteetan
amaren etxean bizi denez, Udalak % 95eko hobaria aplikatu beharko lioke, indarrean dauden ordenantza
fiskalen arabera. Baina, horretarako, ordenantza fiskalek galdatzen dute oinordetzan jasotako etxebizitza
oinordekoaren ohiko etxebizitza izatea. Arazoa da emakumea ez zela amaren etxean erroldatu, nahiz eta
duela zortzi urtetik berarekin bizi eta azken bost urte osoak hura zaintzen eman, baizik eta Iruneko
etxebizitza batean erroldatuta jarraitzen zuela, han bizi izan baitzen 2008ra arte. Hain zuzen ere
horregatik, erroldatuta ez zegoelako, Gizarte Segurantzak ukatu egiten zion bestela legokiokeen
senideen aldeko pentsioa. Horrela bada, erronka bikoitza zen: Udala eta Gizarte Segurantza
konbentzitzea, nahiz eta amaren etxean erroldatuta ez egon, izatez harekin bizi izana zela emakume hori
modu jarraituan 2009az geroztik, harik eta, 2016an, ama hil zitzaion arte. Ez gainbalioari zegokionez, ez
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Gizarte Segurantzaren pentsioari zegokionez ez zen eskatzen, estu-estu, erroldatuta egotea, baizik eta,
lehenengo kasuan, etxebizitza ohikoa izatea, eta bigarrenean, berriz, hildako pertsonarekin bizi izana.
Baina hori guztia egiaztatzeko ohiko modua errolda izan ohi da. Epaitegiek, teorian, uste dute errolda ez
dela elkarbizitza horren froga bat besterik, eta badagoela hori frogatzeko beste modurik. Nolanahi ere,
egiatan, ia ez dago aurrekaririk, zeinetan Administrazioak edo epaitegiek —dena delakoa beste
etxebizitza batean erroldatuta zegoeneko egiaztapenaren aurrean— kontrako frogarik onartu dutenik.
Hala ere, kasu hau partikularra zen; izan ere, ezin konta ahala froga zeuden emakume hori benetan
amarekin bizi izan zela haren azken urteetan, eta etengabe lagundu eta zaindu izan zuela —bisita
medikoak, txosten fakultatiboak, notario-ahalordeak eta abar—, zinez ukaezin egiteraino. Horrela bada,
erreklamatzaileak ahalegin handia egin zuelarik, eta egiten lagundu genion hainbat idazki eta errekurtso
tarteko, azkenik lortu genuen bi erakunde horiek —Udala eta Gizarte Segurantza— konbentzitzea
elkarbizitza benetakoa izan zela, erroldan jasotakoa gorabehera. Hartara, azkenik Gasteizko Udalak %
95eko hobaria aplikatu zion gainbalioaren zergan, eta Gizarte Segurantzak gaur egun jasotzen ari den
bizi arteko pentsioa onartu zion.
ERREG. ZK.: 2420/16. ONDARE-ERANTZUKIZUNA. BIDE PUBLIKOAN IZANDAKO ERORKETA.
Lanera zihoalarik —Badaia eta Zerkabarren kaleen arteko bidegurutzean— egoera txarrean zegoen lauza batekin estropezu egin eta erori egin zen emakume bat etorri zen gure bulegora.
Laguntza eskatu zigun, ondare-erantzukizuna galdatzeko erreklamazioa idazteko, zauriak izan baitzituen,
eta hainbat hilabetez lan egitea galarazi baitzioten.
Hortaz, kalte-ordaina eskatzen du, Administrazioaren erantzukizunaren ondorioz horretarako eskubidea
izateko beharrezko diren baldintza guztiak egokitzen baitira; hau da, jurisprudentzian behin eta berriro
adierazi bezala: a) Kaltearen errealitate objektiboa, ekonomikoki ebaluatu eta banakatu beharko baita,
pertsona edo pertsona-taldeekiko erlazioan; b) Kalteak antijuridikoa izan behar du, esan nahi baita jasaten duenak ez duela juridikoko jasatera behartuta egon behar; c) Administrazioari egotz dakiokeen lesioa, zerbitzu publikoen funtzionamendu normalaren nahiz ohiz kanpokoaren ondorioz; d) Zerbitzu publikoaren funtzionamendu normalaren nahiz ohiz kanpokoaren eta kaltearen arteko kausalitate-erlazioa,
zergati-ondorio harreman zuzen, bertatik bertako eta esklusiboan, kausalitate-lotura alda lezakeen zirkunstantziarik gabe; e) Ezinbesteko kausarik ez egokitzea.
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ERREG. ZK.: 2457/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA. KATASTRO-BALIOA.
Etxebizitza baten oinordekoek, zeini 10.000 euro inguruko gainbalioa likidatu baitzitzaien, ezadostasuna
agertu ziguten erreferentziatzat hartu zen katastro-balioaren inguruan. Izan ere, zerga sortu zen datan —
kausatzailea hil zen datan—, katastro-balio 101.463,45 eurokoa zen, eta handik hilabete gutxira, horien
berrikusketa indarrean jarri zelarik, 49.937,71 euroan finkatu zen balio hori.
Laguntza eskatu ziguten, berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko, eta, gerora, hura ezetsi egin zelarik,
bide ekonomiko-administratiboan erreklamatzeko.
ERREG. ZK.: 2475/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA. HOBARIRIK GABE.
Emakume bat alargun geratua zen, eta ezkontza-etxebizitza herentzian jaso zuen. Berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko aholkularitza eskatu zigun. Izan ere, 10.000 euroko gainbalioaren ordainagiria jakinarazi zioten, eta bertan ez zioten aplikatu zerga arautzen duen ordenantza fiskalean oinordekoek ohiko
etxebizitza oinordetzan jasotzen duten kasuetarako —errenta-tarteen arabera— jasota dagoen hobaria.
Pertsona hori, hainbat zirkunstantziagatik, ez zegoen etxebizitza horretan erroldatuta. Horrenbestez,
orientabideak eman genizkion, zein proba bil zitzakeen, ezkontideen bizilekua zela justifikatzeko.
Berraztertzeko errekurtsoa ezetsi ziotelarik, Organo Ekonomiko Administratiboari erreklamazioa aurkezten lagundu genion.
ERREG. ZK.: 2484/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Auzoko batzuek laguntza eskatu digute, jabekide ziren etxebizitza bat saldu ondoren Udalak
jakinarazitako gainbalioaren behin-behineko likidazioaren kontra berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko.
Jaraunspen bidez eskuratu zuten unean, 2003ko azaroan, higiezina 237.000 euroan balioetsita zegoen;
2016an saldu zutenean, ordea, 98.000,01 euro jaso zuten. Gainbalioaren ordainagiriaren zenbatekoa
1.962,87 euro da bakoitzeko, 102.000 euroko katastro-balioaren gainean kalkulatua.
Haien iritziz, ez da bidezko zerga hori kobratzea, ez baita inolako irabazirik izan, kontrakoa baizik, hots,
diru-galera argia.
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ERREG. ZK.: 2485/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Lau anai-arrebak erreklamazioa aurkeztu dute, jabekide ziren etxebizitza bat saldu ondoren.
Etxebizitzaren zati bat 1996an eskuratu zuten jaraunspen bidez, haien aita hil zenean, eta gainerakoa
2012an, ama hiltzean.
2016ko azaroaren 28ko dataz, 90.000 euroan saldu zuten etxea.
6.021,44 euroko gainbalio-zerga igorri diete, zerga-oinarri gisa 96.007,30 euroko katastro-balioa hartu
baitute. Hori neurriz kanpokoa dela uste dute, are gehiago kontuan izanik egindako berrikusketaren
ondoren katastro-balio eguneratua 42.360,65 euro dela.
Orientabideak eskatu dituzte, likidatu zaien gainbalioaren kontra egiteko, jakinarazpenetik hilabeteko
epean.
ERREG. ZK.: 2487/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA. KATASTROBALIOA.
Etxebizitza baten jabekideak gure bulegora etorri dira, aita hiltzean 2006an jaraunspen bidez
eskuratutako etxebizitza saldu ondoren. 2016ko azaroaren 16ko dataz, 110.000 euroan saldu zuten.
Udalak 7.730,54 euroko gainbalio-zerga igorri die, zerga-oinarri gisa 97.891,46 euroko lurzoruaren
katastro-balioa hartu baitute.
Hori neurriz kanpokoa dela uste dute, are gehiago kontuan izanik katastro-balio eguneratu osoa
55.569,41 euro dela, eta lurraren balioari 36.059,80 euro dagokiola.
Laguntza eskatu digute egindako behin-behineko likidazioaren kontra berraztertzeko errekurtsoa
aurkezteko.
ERREG. ZK.: 2518/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA. KATASTROBALIOA.
Senarra hil zitzaiolarik, 2015ean, testamentua gauzatu behar izan zuten, eta sei hilabeteko luzapena
eskatu zuten horretarako. Orain Udalak gainbalioa likidatu dio, heriotza-datako katastro-balioa oinarritzat
harturik, eta 2017rako egindako berrikuspenetik ateratzen dena baino askoz ere handiagoa da balio hori.
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Bi etxebizitzaren gainbalioa likidatu omen diete, eta berari 4.000 euro inguruko ordainagiria iritsi zaio, eta
semeari, berriz, 25.000 eurotik gorakoa.
Herentzia kasuetan gainbalioaren ordainketa zalantzan jarri beharrekoa dela uste zuelarik, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu nahi zuen.
Udal ogasunak ezetsi egin zuen errekurtsoa, eta, horrenbestez, berriro eskatu zigun aholkularitza, erreklamazio ekonomiko administratiboa egiteko.
ERREG. ZK.: 2599/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA. KATASTRO-BALIOA.
Herritar batek adierazi zigun ezen, aita hil zitzaiolarik —2016ko irailean—, etxebizitzaren jabetza soilaren
erdi zatiezina jaso zuela oinordetzan, eta herentzia formalizatu zeneko notarioaren eskrituran ageri den
erdi zatiezin horren balioespena 19.350,00 eurokoa da. Eskualdatze horren ondorioz, Hiri-lurren Baliogehikuntzaren gaineko Zergaren behin-behineko likidazioa igorri zion udal ogasunak, 3.789,76 eurokoa,
lurzoruari bakarrik zegokionez 91.980,04 euroko katastro-balioa hartu zelarik oinarritzat.
Likidazio hori zela eta berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko laguntza eskatu zigun.
ERREG. ZK.: 2663/17. ISUNA. ZAMALANETARAKO LEKUAN APARKATZEA.
Aparkatzeko txartel baten titularra zeraman ibilgailu baten gidariak erreklamazioa aurkeztu zuen zamalanetarako eremuan aparkatzeagatik isuna jarri ziotela eta —nahiz eta txartela agerian jarria zuen—. TAO
agenteek berek hala esanda, ezinduentzat erreserbatutako lekuak okupatuta daudenean zamalanetarako
eremuetan aparkatzea ohikoa dela zioen.
Alegazioak aurkeztu zituen, baina ezetsi egin zizkioten, bere idazkiko argudien kontrako funtsezko arrazoirik eman gabe, eta, horrenbestez, laguntza eskatu zigun, berraztertzeko errekurtsoa idazteko.
ERREG. ZK.: 2673/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA. KATASTRO-BALIOA.
Bi anaiaren kasua da. Etxebizitza bat jaso zuten herentzian, aita hil zitzaielarik, 2016ko azaroan. Horrenbestez, gainbalioaren zerga likidatu zien Udalak, 7.657,52 euro. Erreferentziatzat hartu zen lurzoruaren
katastro-balioa 153.105,69 eurokoa izan zen, aita hil zenean indarrean zegoena. 2017rako

egindako

katastro-balioen berrikuspenaren ondoren, lurzoruaren katastro-balio 73.449,60 eurokoa izatera igaro da.
Uste dute, beraz, ordainagiriaren zenbatekoa neurriz kanpokoa dela, eta laguntza eskatu ziguten, zerga
horren behin-behineko likidazioaren kontra berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko.
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ERREG. ZK.: 2678/17. ZABOR-TASA, OBRA-LOKALEAN.
Etxebizitza baten jabekideak bere ezadostasuna agertu zigun, Udalak egindako zabor-tasaren likidazioaren inguruan; izan ere, berari igortzen diote osorik, erdi zatiezina bakarrik duen arren, eta beste aldeak
ez die aurre egiten bere betebeharrei.
Tasa hori murriztu ezina eta banatu ezina dela argudiatzen du udal ogasunak, ordenantza fiskalean ezarrita dagoenaren ildotik. Interesdunak, bada, laguntza eskatu zigun erreklamazio-idazki bat idazteko, eta
eskatzeko aukera eman zekiola zerga-kudeaketa erregistroko eta katastroko errealitatera egokitzeko, eta
hartara ahalbidetu zedin jabekide bakoitzak behartu dagoen kuota-portzentajea bere gain hartzea, bai
ordainagiria urte batean bati hurrengoan besteari igorriz, bai ordainagiria titulartasun-portzentajeen arabera banatuz.
•

GAINBALIOA. AUZITEGI KONSTITUZIONALAREN 37/2017 EPAIAREN ONDORIOZ IREKITAKO DOSIERRAK.

Epaitegi Konstituzionalaren martxoaren 1eko 37/2017 epaiak Konstituzioaren kontrakotzat jo zituen Hirilurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen foru-arauaren zenbait atal. Era berean, ezartzen
zuen legegileak izan behar duela ondare-irabazirik zein kasutan ez dagoen erabaki behar duena.
Horrela, Arabako Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergari eragiten dion martxoaren 28ko Zerga
Premiazko Araugintzako 3/2017 Foru Dekretua argitaratu zen 2017ko apirilaren 5ean, gerora maiatzaren
3ko ALHAOn argitaratuko zen 8/2017 Foru Arauaren bitartez baliozkotua.
Berrikuntza horiek guztiek zabalkunde mediatiko handia izan zuten, eta kontsulta- eta kexa-oldea ekarri
eragin zuen bulego honetan. Izan ere, nahiz eta higiezina inongo irabazirik lortu gabe eskualdatu beren
garaian zerga ordaindu zuten hainbat pertsonek jo zuten guregana, aholku eske, zer aukera ote zituzten
Udalari galdatzeko behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzul zekizkiela. Beste kasu batzuetan, berriz,
berriki egindako likidazioak izaki, zeinetan artean posible baitzen berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea —
hilabeteko epean, ordainagiria jakinarazi zitzaienetik—, hura idazteko laguntza eskatzen ziguten.
Hauek izan zitezkeen behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabideak oinarritzeko argudioak:
•

Gainbalioaren kontzeptuagatik ordaindutako kopuruak itzultzeko erreklama daiteke, baita berandutze-interesak ere, eskaria preskripzio-epearen barruan egiten bada, Zergei buruzko Foru Arau
Orokorraren 30., 32. eta 65. artikuluetan xedatutakoaren ildotik.
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•

Hori guztia, Udalak bere egunean igorritako likidazio-egintza baliogabetu ondoren. Bi aukera
daude horretarako:
o

Erabat deusez diren egintzak berrikustea. Arau bat konstituzioaren kontrakotzat jotzeak
guztiz baliogabetzea dakar berekin ezinbestean, edo erabateko deuseztasuna. Konstituzioak kontrako zaizkion legeen gainean duen zuzeneko eraginaren ondorio da baliogabetasun hori (Auzitegi Konstituzionalaren urriaren 3ko 2/1979 Lege Organikoaren 39. artikulua).

o

Likidazioa bertan behera uztea, ordenamendu juridikoaren kontrakoa izateagatik (Zergen
Foru Arau Orokorraren 229. artikulua).

•

Ahaztu gabe ezen, gure kasuan, berriro diogu, Auzitegi Konstituzionalaren epaiak ez diela inolako mugarik jartzen epaiaren ondorioei, eta are gutxiago atzeraeraginik izan ez dezakeenik esaten. Baina, hala ere, Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak, xedapen iragankorrean, mugatu
egiten ditu likidazio irmoei dagozkien diru-sarrerak itzultzeko eskabide masiboetatik sor litezkeen
ondorio ekonomikoak. Beraz, izaera guztiz bereziko edo ad casum baten aurrean gaude, ez
baitu xede arau-esparru jakin baten gaineko arauketa orokor bat eskaintzea; aitzitik, salbuespenezko arau bat da, kasu zehatz baterako —2017ko martxoaren 1az aurretik irmo ziren Hiri-lurren
Balio-gehikuntzaren gaineko Zergaren likidazioak—, Auzitegi Konstituzionalaren epai bati erantzuten diona, hain zuzen ere. Behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskubidea erreklamatzeko preskripzio-epearena da kontu honetan aintzat hartu beharreko denbora-muga bakarra, zein, segurtasun juridikoaren preskripzioa errespetatze aldera, bost urtera mugatzen
baita. Epe horrek ez die eragiten arauaren baliogabetasunaren ondorioei eragiten —zein, esan
bezala, ex tunc gertatzen sortzen baitira—, baizik eta subjektu pasiboak erreklamatzeko eskubidea baliatzeko duen epeari, hori beste kontu bat baita.

Jo dezagun, bada, bulego honetan azaldu diren kasuak ikustera. Izatez, lagin bat baino ez dira, zeinek
erakusten baitu biziki kaltetu dituela zerga horrek herritarrak, zenbateko handiak galdatu zaizkielarik,
funtsean katastro-balioak higiezinen merkatuaren errealitatera garaiz ez egokitu izanaren ondorioz.
Guztira 42 izan dira Auzitegi Konstituzionalaren epaia jatorri izan duten erreklamazioak, alde batera utzirik atal honetan aldez aurretik planteatuak ziren beste erreklamazio batzuk, zerga-oinarritzat hartutako
katastro-balioarekiko ezadostasuna azaltzen zutenak, edo epaia eman aurretik aurkeztuak. 42 erreklamazio horietatik, 15 berriro ireki ziren behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea arrazoi
formalengatik ezetsi ondoren.
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Hau da 42 kasuen zerrenda:
ERREG. ZK.: 2264/15. GAINBALIOA. BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAREN SALMENTA, ONDAREIRABAZIRIK GABE.
Bikote baten kasua da, zein, babes ofizialeko etxebizitza saldu ondoren, ez baitzegoen ados gainbalioaren ordainagiria kalkulatzeko oinarritzat hartutako balioarekin. Bere garaian, zalantzak argitu genizkien,
baina Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren ondoren berriro jo zuten gure bulegora, erosten inbertitutakoa
baino diru gutxiagoren truke saldua baitzuten etxebizitza.
Behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea egiteko laguntza eskatu ziguten.
ERREG. ZK.: 2360/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA.
Beren etxebizitza 215.000 euroan saldu berri zuten senar-emazte batzuek Udalak igorritako gainbalioaren ordainagiriarekiko ezadostasuna agertu ziguten; izan ere, 4.800 euro eskatu zioten bakoitzari, etxebizitza erosi baino 30.000 euro merkeago saldu arren. Berraztertzeko errekurtsoa idazten lagundu genien,
gainbalioa kalkulatzeko erreferentziatzat hartutako katastro-balioen neurrigabetasuna oinarritzat harturik,
funtsean. Partez onetsi egin zen errekurtsoa.
Auzitegi Konstituzionalak epaia eman zuelarik, berriro etorri ziren bulegora, beren ustez Udalak behar ez
bezala jasoak zituen diru-sarrerak itzultzeko eskabidea egiteko aholku eske. Udal ogasunak eskabide
hori forma arrazoiengatik ezetsi ondoren, berriro eskatu ziguten laguntza, erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkezteko.
ERREG. ZK.: 2493/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA.
Beren etxebizitza 2016ko abenduan 205.000 euroan saldu zuen bikote bat erreklamazio bat aurkezte du.
Erosi zutenean, 2004. urteko abenduan, 224.507,59 euro ordaindu zituzten. Udaletxeak baliogehikuntzaren kitapena igorri zien, 6.752,77 euroengatik.
Zalantzarik ez dago, salmentarekin diru-galera egon da, eta Auzitegi Konstituzionalaren epaia ezagutzen
dutenez, zerga hau ordaindu beharra bidezkoa ez dela deritze.
Gure laguntza lortzen dute berraztertze errekurtsoa sustatzeko, epea zabalik baitago, euren eskaeraren
argudioak eta oinarriak isladatzeko. Errekurtsoa onartzen du azkenik Udalak.
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ERREG. ZK.: 2498/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
2016ko ekainean bere etxebizitza —zazpi urte lehenago 132.223 euroan erosia— 96.500 euroan saldu
zuen pertsona bat. Hau da, % 30 merkeago saldua zuen. Irabazirik ez izan arren, 2.040,27 euroko gainbalio-ordainagiria igorri zion Udalak.
Uste zuelarik kasu horretan aplikatu beharrekoa zela Auzitegi Konstituzionalaren epaia, laguntza eskatu
zigun Ogasun Sailari eskabidea egiteko, behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzul ziezazkion.
ERREG. ZK.: 2500/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
2010ean 150.000 euroan baloratutako etxebizitza bat heredatu zuten hainbat pertsona etorri ziren bulegora. 3.036,70 euroko ordainagiria igorri zien Udalak, gainbalioa zela eta. 2015ean 45.000 euroan saldu
zuten etxebizitza, eta gainbalioaren zerga 2.981,02 eurokoa izan zen. Uste zuten ez zela inongo irabazirik izan; are gehiago, zerga-oinarritzat hartutako lurzoruaren balioa —70.395,76 euro— salmenta-prezioa
baino askoz handiagoa izan zen.
Uste zuten gainbalioa zela eta ordaindutakoa itzul ziezaietela erreklama zezaketela, eta orientabidea
eskatu ziguten.
ERREG. ZK.: 2501/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Zergadunak azaldu zigunez, aita hil zitzaielarik, eskritura berriak egin behar izan zituzten, eta orduan
eguneratu zen gainbalioa, 2002. urtean. Lurzoruaren katastro-balioa 14.500 eurokoa zen, eta 2007an
107.000 balio izatera igaro zen; 2010ean, berriz, 109.000 eurokoa zen. Uko egin zion herentziaren bere
parteari, amaren alde, etxebizitza eraberritu zuen, eta banku-entitate batek 80.000 euroko kreditua eman
zion. Horretarako, tasatu egin zuen etxebizitza 2006an, 224.000 euroan, baina 2013an kreditua kendu
nahi zuen, eta, horrenbestez, saldu egin zuten etxebizitza, 80.000 euroan. 8.646,98 eurokoa izan da
gainbalioa.
Administrazio-bide guztiak agortu nahi ditu, ondoren administrazioarekiko auzietarako epaitegira jotzeko.
ERREG. ZK.: 2502/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Herritar batek haserrea adierazi zigun. Izan ere, 2016ko martxoan sei urte lehenago 280.000 euroan
erositako etxebizitza 180.000 euroan saldu ondoren, Udalak 1.600 euro inguruko gainbalioa igorri zion,
nahiz eta inongo irabazirik lortu gabea izan. Idazki bat aurkeztu zuen orduan, eta argudiatu ezen, irabazi-
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rik ez zegoenez, ez zela bidezko zerga kobratzea. Baina, iragarri zioten bezala, ezetsi egin zioten errekurtsoa.
Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren ondoren, zeinen ildotik Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen
duen Hiri-lurren foru-arauaren zenbait atal —irabazirik izan ez den kasuetan— baliogabetu egin baitziren
ahalmen ekonomikoaren printzipioaren kontrako izateagatik, zerga-administrazioak behar ez bezala jasotako diru-sarreren itzulketa erreklamatu nahi zuen. Udalak eskabidea arrazoi formalengatik ezetsi ondoren, berriro jo zuen guregana, erreklamazio ekonomiko administratiboaren inguruko orientabidea eskatzera.
ERREG. ZK.: 2507/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Ama hil zitzaiolarik, 2008an, etxebizitza bat heredatu zuen pertsona batek, une hartan 200.000 euroan
baloratua. 2014an 120.000 euroan saldu zuen etxebizitza hori, eta, horren ondorioz, 1.722,69 euroko
gainbalioa igorri zion Udalak, nahiz eta irabazirik ez zen izan.
Jurisprudentziaren arloko azken berrien ondoren, gainbalio gisa ordaindutakoaren itzulketa erreklamatu
nahi zuen. Udalak ezetsi egin zuenez eskabidea arrazoi formalengatik, erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkeztu zuen.
ERREG. ZK.: 2511/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Kasu honetan, 198.333,99 euroan erosi zuen pertsona batek etxebizitza, eta 2016an 185.000 euroan
saldu, eta ordaindu zuen gainbalioa, berriz, 9.000 eurokoa izan zen, nahiz eta ondare-galera nabarmena
izan.
Uste zuen gainbalioa zela eta ordaindutakoa itzul ziezaiotela erreklama zezakeela, eta orientabidea eskatu zigun.
ERREG. ZK.: 2512/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Dibortziatu zirelarik, saldu egin zuten beren jabetzako etxebizitza. 2006an erosia zuten, 342.000 euroan,
eta 225.000 euroan saldu zuten 2016an. 4.200 euroko gainbalioa igorri zioten bakoitzari.
Aholkularitza eskatu ziguten, gainbalio gisa ordaindutakoa itzul ziezaieten.
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ERREG. ZK.: 2523/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
11.000 eurotik gorako gainbalioa likidatu zioten herritar batek jo zuen guregana, orientabide bila. 2012an
errekurritu egin zuen, baina inoiz ez zuen erantzunik jaso. 2004an erosi omen zuen etxebizitza, 534.000
euroan, eta 465.785 euroan saldu, 2012an. Ordainketa zatikatu egin behar izan zuela azaldu zigun,
etxebizitzaren salmentak gastu ugari ekarri baitzizkion: hipoteka ezereztea, zergak, zortzi urtean interesetan ordaindutakoa...
Behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea egiteko laguntza eskatu zigun.
ERREG. ZK.: 2525/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
2014an 165.000 euroan saldu zuten beren etxebizitza. 2003an erosia zuten, 234.394,72 euroan.
Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren berri izan zutelarik, zeinek baliogabetu egin baitzituen Hiri-lurren
Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen foru-arauaren zenbait atal, behar ez bezala jasotako
diru-sarrerak itzultzeko eskabidea egin nahi zuten, eta laguntza eskatu ziguten.
Udalak eskabidea forma arrazoiengatik ezetsi ondoren, erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkezteko laguntza eskatu ziguten.
ERREG. ZK.: 2526/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Etxebizitza bat jaso zuen herentzian, 2016an, aita hil ondoren. 11.625,35 euroko gainbalio-ordainagiria
igorri zion Udalak, lurzoruaren 129.479,13 euroko balioa hartuz zerga-oinarritzat. 2017ko urtarrilaren
19ko herentzia-eskrituran, 84.600 euroan baloratua ageri da higiezin hori. Etxebizitza, garajearekin batera, 1997. urtean erosi zen, 102.172,058 euroan.
Eskualdatze horren ondorioz, Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergaren behin behin-behineko
likidazioa igorri zion Udalak, 11.262,35 eurokoa.
Zergaren behin-behineko likidazio horren aurrean, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen apirilean,
eta onetsi egin zioten, irabazirik izan ez denean gainbalioa ordainaraztea ahalmen ekonomikoaren printzipioaren kontrakotzat jotzeko Auzitegi Konstituzionalak erabilitako argudio berak jasotzen baitzituen.
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ERREG. ZK.: 2533/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Orientabidea eskatu zigun herritar batek. Izan ere, 8.239,52 euroko gainbalioa likidatu zioten 2015eko
azaroan, etxebizitza bat saldu zuelarik, 196.500 euroan. 2005ean erosia zuen, 312.526 euroan.
Behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea idazten lagundu genion, eta gerora, berriz,
erreklamazio ekonomiko administratiboa.
ERREG. ZK.: 2534/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Orientabidea eskatu zigun herritar batek. Izan ere, 8.239,52 euroko gainbalioa likidatu zioten 2015eko
azaroan, etxebizitza bat saldu zuelarik, 196.500 euroan. 2005ean erosia zuen, 312.526 euroan.
Behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea idazten lagundu genion, eta gerora, berriz,
erreklamazio ekonomiko administratiboa.
ERREG. ZK.: 2535/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
2015ean etxebizitza bat jaso zuten herentzian, orduan 182.002,50 euroan baloratua. 2016ko uztailean
jabekideetako bati saldu zioten, 105.000 euroan.
Begi bistakoa izanik ez zela irabazirik izan, aholkularitza eskatu ziguten, behar ez bezala jasotako dirusarreren itzulketa eskatzeko.
ERREG. ZK.: 2542/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Herritar batzuek jakinarazi ziguten 280.000 euroan saldu zutela beren jabetzako etxebizitza 2015ean.
2009an erosia zuten etxebizitza hori, 360.000 euroan. Hala eta guztiz ere, Udalak 3.301,31 euroko ordainagiri bana igorri zien, gainbalioa zela eta, guztira 6.602,62 euro.
Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren berri izan zuten, eta uste zuten kasu horretan aplikatzekoa zela.
Hortaz, Udalari behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzul ziezazkiela erreklamatu nahi zioten. Udalak
eskabidea arrazoi formalengatik ezetsi ondoren, bide ekonomiko-administratiboan erreklamatu zuten.
ERREG. ZK.: 2550/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
2015eko ekainean heredatu zuten etxebizitza baten jabeek —zein 200.000 euroan baloratua baitzegoen— 115.000 euroan saldu zuten 2016an. Herentziaren ondorioz, 2.374,16 euroko gainbalioa likidatu
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zien Udalak, eta saldu ondoren, berriz, 2.730,28 eurokoa. Beren ustez Udalak behar ez bezala jasotako
diru-sarrerak itzul ziezazkiela eskatu nahi zuten.
Eskabidea arrazoi formalengatik ezetsi zen, eta bide ekonomiko-administratiboan erreklamatu zuten.
ERREG. ZK.: 2556/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Etxebizitza bat saldu zuen 2013ko otsailean, 105.000 euroan. 2000ko abenduan erosia zuen, 129.217,60
euroan. 5.730,78 euroko gainbalio-ordainagiria igorri zion Udalak.
Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren berri izan zuen, eta uste zuten kasu horretan aplikatzekoa zela.
Hortaz, Udalari bere ustez behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzul ziezazkiola erreklamatu nahi zion.
Eskabide hori arrazoi formalengatik ezetsi zen, eta bide ekonomiko-administratiboan erreklamatu zuten.
ERREG. ZK.: 2557/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA.
Ama hil zitzaiolarik, etxebizitza baten heren bat heredatu zuen pertsona batek, 2016an. 2.373,58 euroko
ordainagiria igorri zion Udalak gainbalioa zela eta, lurzoruaren 97.214,41 euroko katastro-balioaren gainean kalkulatuta. 132.222,66 euroko balioa zuen etxebizitzak 2000. urtean, eta bere aitaren testamentua
gauzatzeko egindako zatikatze-koadernoan, berriz, 60.451,16 eurokoa.
Likidazioa egiteko erreferentziatzat hartutako balioa gehiegizkoa zela uste zuen; are gehiago, ondasunak
izandako balio-galera handia kontuan hartuz gero. Horrenbestez, behar ez bezala jasotako diru-sarrerak
itzultzeko eskatu zuen, eta eskabidea arrazoi formalengatik ezetsi ziotelarik bide ekonomikoadministratibora jotzeko laguntza eskatu zigun.
ERREG. ZK.: 2558/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Etxebizitza bat saldu zuten 2016ko urtarrilean, 120.000 euroan. 2014an herentzian jasoa zuen, eta
150.000 euroan baloratua zegoen orduan. 1.983,97 euroko gainbalioa igorri zion Udalak, irabazirik ez
izan arren.
Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren berri izan ondoren, behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko
eskabidea aurkeztu nahi zuen. Eskabidea arrazoi formalengatik ezetsi ondoren, bide ekonomikoadministratiboan erreklamatu zuen.
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ERREG. ZK.: 2563/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Bikote batek 2006an erosi zuen etxea, 252.000 euroan. 2012ko urrian saldu egin zuten, 174.699,66 euroan. Hori zela eta, 4.652,53 euroko ordainagiria igorri zien Udalak, gainbalioa zela eta, nahiz eta eragiketa horrekin dirua galduak izan.
Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren berri izan zuten, zeinek baliogabetu egin baitzuen zerga hori irabazirik izan ez den kasuetarako, eta, horrenbestez, laguntza eskatu ziguten behar ez bezala jasotako dirusarrerak itzultzeko eskabidea idazteko, eta gerora, eskabidea arrazoi formalengatik ezetsi ondoren, bide
ekonomiko-administratiboan erreklamazioa aurkezteko.
ERREG. ZK.: 2564/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
170.083,12 euroan baloratutako etxebizitza bat heredatu zuten 2001ean, eta 65.000 euroan saldu zuten,
2014an. 4.422,68 euroko ordainagiria igorri zien Udalak, gainbalioa zela eta, nahiz eta eskualdaketarekin
dirua galduak izan.
Udalari behar ez bezala jasotako diru-sarreren itzulketa erreklamatu ziezaioketela uste izan zuten, eta
aholkularitza eskatu zuten Sindikoaren bulegoan.
ERREG. ZK.: 2572/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Bi ahizpak 140.000 euroan baloratutako etxebizitza bat heredatu zuten 2015ean, eta 107.500 euroan
saldu zuten 2016ko abenduan. 1.675,69 euroko ordainagiria igorri zien Udalak, gainbalioa zela eta, ondare-galera begi bistakoa izan arren.
Udalari behar ez bezala jasotako diru-sarreren itzulketa erreklamatu nahi zioten, eta aholkularitza eskatu
zuten Sindikoaren bulegoan.
ERREG. ZK.: 2576/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Etxebizitza bat erosi zuten 2002an, 290.000 euroan, eta 2015ean saldu egin zuten, 202.000 euroan.
Udaletik 4.805,90 euroko likidazio bana igorri zieten.
Uste zuten, Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren argitara, Udalak behar ez bezala jaso zituela gainbalioari egotzitako diru-sarrerak, eta itzulketa eskatu nahi zuten. Horregatik, orientabidea eskatu zuten bulegoan. Eskabidea arrazoi formalengatik ezetsi ondoren, bide ekonomiko-administratiboan erreklamatu
zuten.
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ERREG. ZK.: 2582/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
1.284,48 euroko gainbalioa igorri zioten pertsona bati 2013an, 1999ko urtarrilean 9.000.000 pezetan
erosia zuen etxebizitza 36.000 euroan saldu zuelarik 2012ko urrian.
Gainbalioa zela eta ordaindutako diru-kopuru hori itzul ziezaiotela eskatu nahi zuen, begi bistakoa izanik
ondare-galera, eta orientabidea eskatu zigun horretarako.
ERREG. ZK.: 2589/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Herritar batek orientabidea eskatu zigun. Izan ere, etxebizitza bat saldu zuen 2014an, 2002. urtean
150.000 euroan erosia zuena. Eskualdatze horren ondorioz, 5.414,38 euroko gainbalio-ordainagiria igorri
zion Udalak.
Bere ustez behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzul ziezazkiola erreklamatu nahi zion Udalari.
ERREG. ZK.: 2598/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Hiru anaiak etxebizitza bat eskuratu zuten herentzian, 150.300 euroan baloratua. Gerora, 2016an, saldu
egin zuten etxebizitza hori, 118.000 euroan. 1.750,19 euroko gainbalio-ordainagiria igorri zien Udalak.
Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren berri izan zuten, eta uste zuten kasu horretan aplikatzekoa zela.
Hortaz, Udalari behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzul ziezazkiela erreklamatu nahi zioten. Udalak
eskabidea arrazoi formalengatik ezetsi ondoren, bide ekonomiko-administratiboan erreklamatu zuten.
ERREG. ZK.: 2604/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Erreklamazio bat aurkeztu ziguten hiru anaiak, zeinek hiru higiezin saldu baitzituzten 2014an, 480.000
euroan. Horien jabetza soila berei zegokien, heren zatiezin bana, aitarengatik herentzian jasoa baitzuten.
2006ko martxoan ama hil zitzaielarik, zein gozamen-eskubidearen titularra baitzen, erabateko jabetza
eskuratu zuten erreklamatzaileek. Hiru higiezinen tasazioaren hiru ziurtagiri aurkeztu zizkiguten, non
jasota baitago balio osoa 2.251.259,77 eurokoa zela.
Eskualdaketa horren ondorioz, Zerga Kudeaketarako Zerbitzuak gainbalioaren likidazioa igorri zien,
17.425,58 euro bakoitzari, hau da, 52.276,65 euro guztira, nahiz eta salmenta-prezioa 2006an erabateko
jabetza eskuratu zuteneko tasazio-balioa baino askoz txikiagoa izan zen, baita une horretan indarrean
zegoen katastro-balioa baino askoz txikiagoa ere.
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Behar ez bezala jasotako diru sarrerak itzultzeko eskabidea forma arrazoiengatik ezetsi ondoren etorri
ziren bulegora, erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkezteko laguntza eske.
ERREG. ZK.: 2605/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Etxebizitza bat saldu ondoren, nahiz eta inongo irabazirik lortu ez, 886,33 euroko ordainagiria igorri zien
Udalak, gainbalioa zela eta.
Laguntza eskatu ziguten, bide ekonomiko administratiboan erreklamazioa aurkezteko.
ERREG. ZK.: 2606/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Hiru anaia dira, etxebizitza baten jabe zirenak, zein 85.000 euroan saldu baitzuten 2014an. Beren jabetzako higiezin hori saldu zutelarik, gainbalioaren ordainagiria igorri zien Udalak, irabazirik ez izan arren.
Laguntza eskatu ziguten, bide ekonomiko administratiboan erreklamazioa aurkezteko.
ERREG. ZK.: 2608/17. GAINBALIOA . ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Herritar bat etorri zitzaigun bulegora, zeini, bere jabetzako etxebizitza saldu zuelarik, 4.024,27 euroko
gainbalioaren zerga igorri baitzion Udalak, nahiz eta salmentarekin inongo irabazirik lortu ez. Izan ere,
2001. urtean erosia zuen, 90.150,82 euroan, eta salmenta-prezioa 53.000 eurokoa izan zen.
Laguntza eskatu zigun, erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkezteko, udal ogasunak ezetsi egin
baitzion behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea, forma arrazoiengatik.
ERREG. ZK.: 2610/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Herritar bat etorri zitzaigun bulegora, zeini, bere jabetzako etxebizitza saldu zuelarik, 4.024,27 euroko
gainbalioaren zerga igorri baitzion Udalak, nahiz eta salmentarekin inongo irabazirik lortu ez. Izan ere,
2001. urtean erosia zuen, 90.150,82 euroan, eta salmenta-prezioa 53.000 eurokoa izan zen.
Laguntza eskatu zigun, erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkezteko, udal ogasunak ezetsi egin
baitzion behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea, forma arrazoiengatik.
ERREG. ZK.: 2612/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Herritar batek azaldu zigun etxebizitza baten eta garaje-plaza baten erdia eskuratu zuela herentzian,
2008ko abenduan, biak batera 330.000 euroan baloratuak, eskrituraren arabera. Beste erdiaren jabea
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bera zen lehendik. Gerora, 2016ko apirilean, saldu egin zituen bi funts horiek, 320.000 euroan. 11.892,36
euroko ordainagiria igorri zion Udalak, gainbalioa zela eta.
Laguntza eskatu zigun, erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkezteko, udal ogasunak ezetsi egin
baitzion behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea, forma arrazoiengatik.
ERREG. ZK.: 2619/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Herritar bat etorri zitzaigun bulegora, eta azaldu zigun behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko
eskabidea aurkeztu zuela 2017ko martxoan, Udalak 2013an igorritako 2.649,27 euroko gainbalioa zela
eta. 2006an 220.000 euroan erosia zuen etxebizitza 108.000 euroan saldu ondoren izan zen hori.
Aholkularitza eskatu zigun, erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkezteko, udal ogasunak ezetsi
egin baitzion behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea, forma arrazoiengatik.
ERREG. ZK.: 2625/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA.
Senarra hil zitzaiolarik, aldez aurretik berek ere herentzian jasoa zuten etxebizitza bat jaso zuen bilobak
herentzian, duela hamabost bat urte. 168.283 euroan baloratua zegoen etxebizitza orduan, eta orain,
berriz, 80.000 euroan. 3.804,71 euroko gainbalioa likidatu dio Udalak, nahiz eta eskuz aldatutako ondasunak balioa galdu duen, argi eta garbi.
Azaldu zigunez, jaso zuenean Udalera jo zuen, informazio eske, errekurritzerik ba ote zuen, baina erantzun zioten hilabeteko epean ordaindu behar zuela, bestela gainordainak gehitzen hasiko baitziren. Ez
zioten errekurtsoa aurkezteko epeen inguruko informaziorik eman.
Auzitegi Konstituzionalaren martxoko epaiaren berri izan zuenean, ordainagiri hori berrikus zedila eskatu
zuen, eta gainbalioa itzul ziezaiotela.
Aholkularitza eskatu zigun, erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkezteko, udal ogasunak ezetsi
egin baitzion behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea, forma arrazoiengatik.
ERREG. ZK.: 2626/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Kexa bat aurkeztu zuten senar-emazte batzuek, zeinek etxebizitza bat erosia baitzuten 2005ean,
263.845,00 euroan, eta 2016ko apirilean, aldiz, 235.000,00 euroan saldu. Eskualdaketaren ondorioz
izandako begi bistako ondare-galera gorabehera, Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergaren liki-
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dazioa igorri zien Zerga Kudeaketarako Zerbitzuak, 4.223,44 euro bakoitzari, hau da, 8.446,88 euro guztira.
Ezetsi egin zieten behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea, forma arrazoiengatik, eta
laguntza eskatu ziguten, erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkezteko.
ERREG. ZK.: 2631/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Bi bikote ezkondu etorri zitzaizkigun, zeinek etxebizitza bat erosia baitzuten 2003an, zatitu gabe, beren
irabazpidezko sozietaterako, 174.293 euroan. Gerora, 2014ko azaroan, saldu egin zuten etxebizitza hori,
140.000 euroan. Begi bistako galera ekonomikoa gorabehera, 1.137,55 euroko gainbalioa igorri zion
Udalak bakoitzari, hau da, 4.550,20 euro guztira.
Auzitegi Konstituzionalaren martxoko epaiaren berri izan zutelarik, beren ustez behar ez bezala jasotako
diru-sarrerak itzul ziezazkiela eskatu zioten Udalari. Ebazpena helarazi diete berriki, zeinen bitartez ezetsi egin baitiete eskabidea, forma arrazoiengatik, Arabako Foru Aldundiaren apirileko Zerga Premiazko
Araugintzako Dekretua oinarritzat harturik. Bide ekonomiko administratiboan erreklamatu nahi dute.
ERREG. ZK.: 2633/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Lau anaiaren kasua aurkeztu ziguten, zeinetatik bi Madrilen baitaude. Aldez aurretik heredatutako etxebizitza bat saldu zuten, eta bere garaian Udalak bidalitako gainbalioa ordaindu zuten, 1.469,90 euro bakoitzak.
2017ko martxoaren 1eko epaiaren ondoren, behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea
egin zuten. Ebazpena jaso zuten, zeinen bitartez ezetsi egin baitzieten eskabidea, forma arrazoiengatik,
eta bide ekonomiko administratiboa erreklamatzeko epea eman. Laguntza eskatu ziguten, erreklamazio
ekonomiko administratiboa aurkezteko.
Bidenabar, uste zuten udal bulegoetan eman zieten informazioa ez zela egokia izan, ez baitzieten jakinarazi berraztertzeko errekurtsoa aurkez zezaketenik.
ERREG. ZK.: 2641/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Zazpi anaiak etxebizitza bat heredatu zuten 2006an, 270.455 euroan baloratua, banaketa-koadernoaren
arabera. Gerora, 2014ko abenduan, saldu egin zuten etxebizitza hori, 72.000 euroan. Begi bistako galera
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ekonomikoa gorabehera, 1.127,79 euroko gainbalioa igorri zion Udalak bakoitzari, hau da, 7.894,53 euro
guztira.
Auzitegi Konstituzionalaren martxoko epaiaren berri izan zutelarik, beren ustez behar ez bezala jasotako
diru-sarrerak itzul ziezazkiela eskatu zioten Udalari.
Ebazpena helarazi diete berriki, zeinen bitartez ezetsi egin baitiete eskabidea, forma arrazoiengatik, Arabako Foru Aldundiaren apirileko Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua oinarritzat harturik, eta bide
ekonomiko administratiboan erreklamatu nahi dute.
ERREG. ZK.: 2646/17. GAINBALIOA. ONDARE-IRABAZIRIK GABEKO SALMENTA
Herritar batek jo du bulegora. 1995ean etxebizitza bat erosi zuen, senarrarekin batera, 72.000 euroan.
2006an, dibortziatu egin ziren, eta hitzarmen arautzailearen arabera, 210.354,24 euroan baloratutako
etxebizitzaren % 100 esleitu zitzaion berari, 90.000 euroko konpentsazioa ordaindu eta artean ordaintzeke zegoen hipotekaren zenbatekoa bere gain hartu ondoren. Hortaz, bada, Jabetzaren Erregistroan
jasota geratu zen etxebizitza horren titulartasunaren % 100a zuela.
2017an 114.000 euroan saldu zuen etxebizitza hori, baina, nahiz eta balio-galera begi bistakoa izan,
4.321,04 euroko ordainagiria igorri dio Udalak, gainbalioaren zerga dela eta.
Ordainagiria zatikatzeko eskatu zuen, baina berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko epearen barruan zegoenez, hala egiteko asmoa zuen, Auzitegi Konstituzionalaren 2017ko martxoaren 1eko epaian jasotzen
diren argudioak baliatuz. Berraztertzeko errekurtsoa idazten lagundu genion. Bertan eskatzen zuen kontuan har zedila eskualdatutako etxebizitzaren % 100aren erosketa bi alditan egin zela, 1995ean eta
2006an, zenbateko eta balio desberdinekin, eta, horrenbestez, gainbalioaren ordainagiria zuzendu zedila.
Gerora, berraztertzeko errekurtsoa onetsi egin ziotela jakinarazi zigun, eta, horrenbestez, berriro kalkulatu ziotela gainbalioaren zenbatekoa.
ERREG. ZK.: 2647/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Bi anaia etorri ziren bulegora. Etxebizitza bat saldu zuten 2015ean, zeinen erdia mortis causa eskuratua
baitzuten, 1960an, eta beste erdia, berriz, 2005ean heredatua, ama hil zitzaielarik.
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Herentzia zela eta, 187.000 euroan baloratu zen etxebizitza, eta 4.331,97 euroko ordainagiri bana igorri
zien Udalak, gainbalioaren zerga zela eta.
Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren berri izan zuten, eta uste zuten kasu horretan aplikatzekoa zela.
Hortaz, Udalari beren ustez behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzul ziezazkiela erreklamatu nahi
zioten.
ERREG. ZK.: 2673/17. GAINBALIOA. JARAUNSPENA ETA ONDORENGO SALMENTA.
Zazpi anaiak etxebizitza bat heredatu zuten 2010ean, 287.275,00 euroan baloratua, eta 2015ean saldu
egin zuten, 178.000 euroan. Ondare-galera begi bistakoa izan arren, 733,71 euroko ordainagiria igorri
zien Udalak, gainbalioaren zerga zela eta.
Konstituzio Epaitegiaren epaiaren ondoren anaietako batzuek behar ez bezala jasotako diru-sarrerak
itzultzeko eskatu zuten; ezetsi egin zieten eskabidea, eta batzuek bide ekonomiko administratibora ere jo
zuten.
Informazioa eskatu genuen, oinordeko bakoitzaren ordainagiria zein egoeratan zegoen, eta horren berri
eman genien erreklamatzaileei.

03.5 Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
A) ARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2454/17. UDAL ARAUDIA BETETZEA. HESKAIAREN ALTUERA.
Etxe bat du, eta arazo bat du aldameneko etxeko auzokoarekin. Aldameneko etxeko aurreko jabeak Leylandeko zipresak landatu zituen lursailaren perimetro osoan, baina ez ziren horregatik kezkatu, beti ondo
inausita egoten baitziren. Nolanahi ere, jabe berriarekin ez da horrela gertatzen. 40-50 bat cm hazten
dira heskai horiek urtero. 80 bat zuhaitz ditu landatuta, eta ez badira behar bezala inausten, ez dute
eguzkia sartzen uzten, ekialdera dagoen eremuan, eta beti itzalpean dago, eta, hotz-sasoian, izoztuta.
Are okerrago dena, garajeko irteera dago alde horretan, eta arazoak sortzen ditu horrek. Bost metro
neurtzera iritsia da heskaia, eta, lorezainak mozten duenean, bere lursailera erortzen dira hainbat adar,
eta, berdinduta utzi ahal izateko, bere lursailetik egin beharra dauka. Gogoz kontra, beren lursailean sartzen utzi ohi diote, ez baitago inongo zortasunik, eta hala bukatu ohi du beren lana. Bizilagunen arteko
bitartekari-lanak egin genituen Sindikoaren Bulegotik. Lekua bisitatu genuen, udal ikuskari batekin, eta
hark heskaiaren inguruko hainbat neurri proposatu zituen, auzokoari eragozpenik ez sortzeko. Azkenik,
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idatziz jaso genuen bi aldeen arteko akordioa, heskaia eta mugan duten gainerako landaredia zaintzearen inguruan bakoitzak hartutako konpromisoekin.

B) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2388/16. BIZIKLETAK. GAIZKI APARKATZEA.
Herritar batek kexa adierazi zigun, egunero ikusten zituelako bizikletan zuhaitzei kateatuta Gaztelako
atean, Gurutze Gorriaren aurrean. Haren ustez, kale zabala izan arren, bizikletak handik ere ibiltzen dira,
eta neurri batean oinezkoei traba egiten diete.
Hori dela eta, egoera konpontzeko eskatu zigun, esate baterako, bizikletentzako aparkaleku gehiago
instalatuz.
Kexa ikusirik, eskaera egin genion Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailari, egoeraren berri emanez eta erreklamatzailearen bidez eskuratutako argazkia bidaliz. Erantzunean adierazten zutenez, "bizikletentzako 3 aparkaleku berri (6 bizikleta uzteko) jarriko dira daudenen ondoan, horrelakoak instalatzeko
hurrengo kanpaina baliatuz, zeina datorren udaberrian egitekoa baita".
Proiektatutako aparkaleku kopurua oso handia ez izan arren, espero dugu neurri horri esker neurri batean konpontzea salatutako arazoa, beraz, dosierra itxiko dugu, baina gaia jarraituko dugu, aipatutako
bizikleta-aparkalekuak instalatzen direla egiaztatu arte.
ERREG. ZK.: 2428/16. BIRZIKLATZEKO EDUKIONTZIAK.
Ozeano Barearen kaleko jabeen erkidego baten ordezkariak kexa aurkeztu du inguruan edukiontzi gutxi
dagoelako: 10 atarirentzat papera biltzeko edukiontzi bat eta plastikoa biltzeko beste bat dute, eta beira
biltzeko, berriz, bi (duela sei hilabete auzokoen kexen ondorioz instalatutakoak). Hori dela eta, egunero
bildu arren edukiontziak beteta egon ohi dira. Horrenbestez, Ozeano Barearen kalean beste edukiontzimultzo bat jartzeko eskatzen zuen.
Ondoren, informazioa eskatu genion Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailari, aipatutako egoeraren berri emanez, eta birziklatzeko edukiontziak jartzeko aurreikuspenez galdetu. Erantzun ziguten kale
horretan 2017ko lehen hiruhilekorako jarrita egongo zirela beira, papera eta kartoia zein etxeko ontziak
jasotzeko gaikako edukiontziak, data zehaztuta ez egon arren. Azaldu ziguten, halaber, zergatik ez zen
data oraindik zehaztu; izan ere, 2017ko otsailaren 9ra arte ez zen 2017rako lan plana onetsi, zeinak edukiontziak jartzeko plana jasotzen baitu, besteak beste.

2017ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 97

<< Índice

ERREG. ZK.: 2436/16. ZARATA ETA ZIKINKERIA BAKE KALEAN.
Erreklamatzailea Bake kaleko apartamentuetan bizitzen hasi da duela gutxi, eta asteburuetan ezin du
atseden hartu. Azpian diskoteka bat dago, Dendaraba merkataritza-gunetik sarrera duena, eta bertatik
irteten den jendeak arkupean egiten du pixa. Astelehen goizera arte irauten du pixak, komunitateak bere
kabuz garbitu arte. Hasieran hesiak jartzea pentsatu zuten, baina haizegailuak, larrialdietarako irteera eta
abar daude. Urteak daramatzate horri buruz erreklamatzen. Udaletik hitz onak jasotzen dituzte, baina ez
du ezer egiten.
Udaltzaingoari kexaren berri eman genion, eta eskatu asteburuetan gauez aritzen diren patruilak leku
hartatik igaro zitezela aldi batez, eta jokaera bidegaberik (pixa egitea, etab.) antzemanez gero, salatu
zitzaten. Hainbatetan eskatu ondoren, erantzun hau jaso genuen idatziz: “txandako arduradun diren ofizial eta ofizialorde guztiak informatu ditugu, zona horretan zerbitzua ematen duten patruilek kontuan izan
dezaten herritarraren kexa eta Bake kaleko Mítika diskotekaren inguruan antzematen dituzten jokaera
bidegabeak kontrolatu eta salatu ditzaten.”
Hala ere, horrelako jokabideak desagerraraztea oso zaila denez, eta agenteak etengabe leku hartan
egotea eskatuko lukeenez, beste neurri batzuk iradoki genizkion herritarrari, atariaren inguruan argi
gehiago jartzea, esaterako. Gainera, arazoa hainbat hedabidetan zabaltzen saiatu ginen, herritarrak
sentsibilizatzearren.
ERREG. ZK.: 2448/16. ZARATAK. OSTALARITZAKO ESTABLEZIMENDUA.
San Frantzisko kalean bizi den familia batek jakinarazi digu urteak daramatzatela beren etxearen azpiko
pubaren zaratak jasaten. Salaketa ugari jarri eta hamaika dosier abiarazi arren, isunaren zenbatekoa beti
txikiena da; mugagailu bat ere instalatu diete, baina hala eta guztiz ere egindako neurketetan legez ezarritako muga gainditu dute. Hala ere, aretoa ez ixteagatik kexatzen dira.
Herritarren Defendatzaileak esku hartzeko eskatzen dute, azaldutako arazoari amaiera emateko.
Erreklamazioa jaso ondoren, Ingurumen Sailari informazioa eskatu genion ixteko ordutegia eta gehienezko zarata maila ez betetzeagatik establezimenduaren kontra irekitako dosier zigortzaileei buruz, baita
instalatzera behartu zuten mugagailu akustikoari buruzkoa ere. Erantzuteko bidali ziguten txostenak adierazten duenez, berriki egindako neurketa baten ondoren arau-hauste larriarengatiko dosier zigortzailea
abiarazi da, eta ixteko kautelazko neurria ezarri, musika ekipoa zigilatuz eta musika jartzea debekatuz,
horren jatorria edozein delarik, auzokoei etengabe egiten zaien enbarazua eragozteko xedez, hori guztia
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aretoaren aurrekarietan oinarrituta, titularrak behin eta berriro egin baitio entzungor musika ekipoan soinu-mugagailua instalatzeko eskaerari eta jarri ondorengo salaketei, eta horrek agerian uzten baitu Udalak jarritako neurri zuzentzailea hautsi zuela. Neurri hori auzokoen interesak defenditzeko nahikoa ez
bada jarduera ixteko eta zuhurtziazko kautelazko neurria hartuko dela jakinarazten da, halaber.
ERREG. ZK.: 2459/17. ZUHAITZEK SORTUTAKO ZIKINKERIA, JABETZA PRIBATUAN.
Senda ibilbideko auzotar batek kexa aurkeztu zigun, inguru horretako zuhaitzek bere etxebizitzaren
teilatuan eragiten dituzten arazoak direla eta. Izan ere, horren ondorioz, auzotarrak garbiketa- eta
mantentze-lanak egitera beharturik aurkitzen dira, eta diru ugari gastatua dute dagoneko lan horietan.
Uste du ezen, zuhaitzak titulartasun publikokoak direnez, Udalak eraikinaren mantenimenduan lagundu
beharko lukeela nola edo hala.
Erreklamazioa jaso ondoren, informazioa eskatu genion Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailari,
eta honela erantzun ziguten: "Zona hori bisitatu dugu, eta hainbat adar eraikinetik oso gertu daudela ikusi
dugu. Horrenbestez, inausi egingo dira aurki, Hiriko Zuhaiztiak Kudeatu eta Babesteari buruzko
Ordenantza betetzeko".
Eraikina mantendu eta garbitzeari dagokionez, herritarrari jakinarazi genion ezen, Udalari kalte-ordaina
eskatu ahal izatekotan, Administrazioari egotz dakiokeen funtzionamendu okerrean oinarri behar dela
eskabidea. Honela dago jasota Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako 3. Epaitegiaren 35/2014
epaian: “Puesto que la caída de hojas consecuencia de la existencia de árboles en la ciudad, se
encuentra dentro de los parámetros de la razonabilidad, debiendo en todo caso calificarse como riesgo
socialmente admitido como propio de la vida en común, siendo los inconvenientes de ellos derivados
más una cuestión de tolerabilidad social que de objetivo resarcimiento por imputable a la Administración
que presta el servicio”.
Beraz, nahiz eta ez dagoen Udalari eskatzerik erreklamatutako garbiketa- eta mantentze-lanak egin
ditzala, uste dugu Udalak iragarritako jarduketarekin neurri batean konponduko dela salatutako egoera.
ERREG. ZK.: 2571/17. ZUHAITZ-TXORKOAK, GASTEIZKO TALDEAREN KALEAN.
Pertsona batek kexa aurkeztu zuen, Zaramagako Gasteizko Taldearen kaleko zuhaitz-txorkoak zirela
eta: aparkatutako autoetatik ezin da ongi atera; gidariaren ondoko eserlekutik ia ezin da atera zabaldu
ere. Eta bankuetan ere ezin dira eseri, azpitik belarra ateratzen baita, eta zirrikituetatik sartzen.
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Erreklamazioaren ondorioz, informazioa eskatu genion Ingurumen Sailari, eta, erantzun gisa, Hiri Paisaiaren Atalaren txosten bat jaso genuen, non azaltzen zen Udalak nola zaintzen dituen txorkoak; alde
batetik, horiek garbitu eta belar txarrak kentzea, eta bestetik, berriz, enborren oinetako pujak moztea.
Azken horiei dagokienez, urtean behin kentzen direla diote, baina kale horretan, akats baten ondorioz,
partez bakarrik kendu zirela. Sindikoaren bulegotik egindako eskabidearen ondorioz, guztiz kendu dira.
Horrenbestez, uste izan genuen bulego honen esku-hartzearekin konponbide egokia emana zitzaiola
planteatutako arazoari, eta itxi egin genuen dosierra.
ERREG. ZK.: 2573/17. HONDAKINEZ BETETAKO EDUKIONTZIAK, FLORIDA KALEAN.
Florida kalean bizi den pertsona batek erreklamazioa aurkeztu zuen, bizi den atariaren parean kokatuta
zeuden edukiontzien egoera zela eta: beti beteta omen zeuden, eta zaborra kalean pilatuta. Lekuz alda
zitezkeela uste zuen.
Erreklamazioa jaso ondoren, jakinaren gainean jarri genuen Ingurumen Saila, eta bertatik jakinarazi ziguten —eta guk erreklamatzaileari— aldaketa bat egina zutela edukiontzien kokalekuari zegokionez, beira
jasotzeko bat gertuko beste kale batera eramana baitzuten, papera eta kartoia jasotzeko errefortzuedukiontzi bat jarri ahal izateko. Hori guztia hondakinak uzteko leku horren egoera aztertu ondoren egina
zuten. Izan ere, ohartuak ziren arau-hauste gehienak iluntzean edo gauean gertatzen zirela, eta edukiontzietatik kanpo geratzen zen material gehiena merkataritzako papera eta kartoia zela (kutxak, enbalajeak,
kartelak...). Beraz, zona horretako ikuskatzaileak inguruko dendetakoei informazioa emana zien, hondakinen kudeaketari dagokionez zein betebehar dituzten, eta Udalak zein bilketa-zerbitzu eskaintzen dituen. Era berean, jakinarazi ziguten komenigarria litzatekeela leku horretan ikuskatze-lanak areagotzea,
eta, behar izanez gero, dosier zigortzaileren bat abiaraztea.

C) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2268/15. LIZENTZIARIK GABEKO MAHAITXOAK.
Alde Zaharreko auzoko batek erreklamazioa aurkeztu zuen, bere etxetik hurbil dagoen ostalaritzaestablezimendu batek jarritako mahaitxoek enbarazu egiten ziotelako, baita atariko sarrera oztopatu ere.
Udalak jakinarazi zionez, mahaitxoek ez zuten lizentziarik, beraz, behin Udaltzaingoari deitu zioten, iradoki zietenari kasu eginez, baina ez zekiten dosier zigortzailerik tramitatzen ari zen. Egoera guztiz irregularra zela uste zutenez, Sindikoak esku har zezan eskatzen zuten, erregularizatze aldera.
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Kexa jaso bezain laster, Ingurumen Sailari informazioa eskatu genion dosier zigortzailea abiarazia zen
jakitearren, eta erantzun ziguten bazutela salaketaren berri, eta dosier zigortzailea abiaraztekotan zirela
lizentziarik ez izateagatik. Hilabete batzuk geroago berriro galdetu genuen establezimenduaren egoeraz,
eta esan ziguten Udaltzaingoaren salaketaren ondorioz abiarazitako dosier zigortzailea ebatzi egin zela,
eta 1.501 euroko isuna ezarri zela, lizentziarik ez izatea oso arau-hauste larritzat jotzen baita.
Orobat adierazi ziguten establezimenduak orain ez duela lizentziarik, jardueraren titularrak eskabidea
aurkeztu arren ukatu egin baitzioten, ostalaritza-establezimenduaren fatxadan ez zuelako terraza jartzeko lekurik, aurrealde osoa aretora sartzeko erabili behar baitzen.
Erreklamatzaileari horren guztiaren berri eman genion, eta gure parte-hartzea dosier horretan amaitutzat
eman genuen.
ERREG. ZK.: 2329/16. SANTA BARBARA PLAZA ERABERRITZEA.
2016. urtean Santa Barbara plazako bizilagun bat etorri zitzaigun bulegora, bere kezka azaltzeko espazio
horren azken konfigurazioaren inguruan, hots, udal gobernuak iragarritako eraberritze-obrak egin ondoren
nola geratuko zen. Zehazki, El Corte Inglés saltokiari zerbitzua ematen dion zamalanetarako zona zuen hizpide, eta lan horiek bertan bizi direnei sortzen dizkieten eragozpenak. Obra planifikatzeko orduan problematika
hori kontuan har zedila nahi zuela zioen.
Hasiera batean, arazo hori zela eta hartzeko asmoa zegoen neurrien inguruko informazioa eskatu genien bai
Trafiko Zerbitzuari, bai Espazio Publikoaren Zerbitzuari. Zona horren une horretako konfigurazioaren inguruan
erantzun ziguten Trafikotik, eta gainerako kontuei zegokienez Espazio Publikora jo genezala esan ziguten.
Antolakuntza berriaren planoa bidali ziguten Espazio Publikotik, baina zirriborro bat zen, eta ez zeukaten ordutegiaren inguruko xehetasunik, eta ez zekiten El Corte Inglések bakarrik erabiltzeko izango zen ala ez. Bi
zerbitzu horien erantzunetatik ondorioztatzen zen ez zegoela ahobatezko irizpiderik gai horren gainean. Informazioa helarazi genion erreklamatzaileari.
Era berean, prentsa idatzian agertzen ziren berrien jarraipena egin genuen, baita 2017ko martxoaren 31n
abian jarritako lehiatze-prozedurarena ere, zeinen ondorioz Ferrovial Agromán SA - Obras Públicas Onaindia
SA aldi baterako enpresa-elkarteari esleitu baitzitzaion kontratua Tokiko Gobernu Batzarrak irailaren 18an
egindako aparteko eta premiazko bilkuran.
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Bilkura horren akta igorri genion herritarrari, baita proiektatutako obra zela eta Udalaren webguneko kontratatzailearen profilean ageri zen informazioa ere —faseak eta dokumentazio teknikoa—, eta orobat plazaren
antolakuntza-planoa eta oroitidazki teknikoan zamalanei zegokienez ageri zen laburpena:
La carga y descarga
Se proponen 3 zonas para carga y descarga en general.
Una de ellas está ubicada en la calle semipeatonal, en el lateral del Corte Inglés.
A ese tramo tendrían acceso los vecinos y los autorizados (cargas y descargas en los horarios
determinados). La zona está partida en dos por el vado del Corte Inglés.
Se propone que la parte más al norte, unos 12ml, esté reservada para labores de carga y descarga del tráiler del Corte Inglés en horario de 8 a 11 y de 19 a 22, entendiendo que es mejor
dos trailer al día que muchos camiones pequeños. Descargaría el camión por la parte de atrás y
entraría directamente a su vado. El resto de proveedores del Corte Inglés, y fuera del horario de
carga y descarga harían la carga y descarga dentro de su vado.
El tramo al sur y las otras dos zonas de carga y descarga tendrán los horarios habituales de carga y descarga. El resto del tiempo serán de máximo 15 minutos.
Beraz, emandako informazioarekin uste izan genuen erreklamatzaileari orientabidea emana geniola, arazoa
hori zela eta.
ERREG. ZK.: 2341/16. KONPONDU GABEKO KAÑOA ZAPATARI KALEAN. ONDORIOZ, HEZETASUNAK ETXEAREN BARRUALDEAN.
Hiritar batek gure jakinaren gainean jartzen du hurrengo egoera hau: bizi den etxeko atzekaldean Zapatari kalea dago, eta hortik pasatzen den kañoa zatituta dago, erdian gelditzen dena konpondu gabe dago.
Pribatua dela esaten diote, baina horko pareta abonbatua dago eta ura xurgatzen duenez, bere etxean
hezetasun handia dago. Ez du erantzunik jaso, egon da Sail ezberdineko jende askorekin, 21. Zabalgunearekin ere.
Emandako pausu eta egindako tramiteen ondorioz jasotako informazio guztia azaldu genion erreklamatzaileari:
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Lehenik eta behin, kontuan zer ikusia zuten sail guztiei informazioa eskatu genien; bakoitzak bidalitako
erantzunaren berri eman genion bizilagunari.
Erantzun horien artean, 21 Zabalguneak esaten zitzaigun, arazoa ezagutzen zutela eta gai horri buruzko
txosten bat ere bazutela. Antza denez, 2014ko azaroan, Gasteizko Udalak obra proiektu bat idatzi zuen,
“Acondicionamiento del espacio de servicio de caño municipal manzana J tramo sur” izenekoa. Bertan,
harresiko goialdeko zati batzuk konpontzea aurreikusten zen, baina soilik espazio publikotik ikusten zirenak. Halaber esaten zitzaigun, Sozietate horrek ez duela harresiaren jabetzari buruzko daturik.
Txosten horiek jaso eta gero, Sindikoaren bulegoko kideok ikuskapen bisita egin genuen, hezetasunak
eta arazoak bertatik bertara ikus ahal izateko.
Ondoren Udaleko Topografia sailarekin kontaktuan jarri ginen, harresiaren jabetza nori zegokion argi
ziezagun. Sail horretatik erantzun zitzaigun ez daukatela agiri nahiko jabea zein den jakin ahal izateko.
Jarraian, Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak kañuaren ikuskapen sanitario bat egin zuen,
guk eskatuta. Ondorioz egindako txostenean datu interesgarriak agertzen dira: kolektore orokorra eta
publiko bat dagoela kañoan, eta hau kaltetuta balego, filtrazioak sortu litezkeela; beraz, patio horretan
dagoen saneamendu-sare orokorra eta komunitarioaren errebisioa gomendatzen du. Era berean, patioaren erabilerari buruz, kutxa eta botilak biltzeko, zuzendu beharreko gauza dela dio, mantentze-lanak oztopatzen ditu eta.
Gure helburua zen jakitea noren jabetzakoa den harresi hori eta nori egokituko litzaiokeen hezetasun
arazoak konpontzea; horretarako, etxeko erakinaren obra lizentziaren espedientearen kopia hirigintza
sailari eskatu genion, baina zaharra denez (1942koa) ez zeukaten beren bulegoetan. Horregatik, Udal
artxibo historikora jo genuen. Lizentzia-espediente horrek zeukan dokumentazio eskasean ez zaiola
batere aipamenik egiten harresi edo murru zaharrari. Plano arkitektonikoetan murrua marra diskontinuo
bat bezala irudikatzen da, eraikinaren barneko patioa ixten duena. Errementari kaleko 72.ari buruzko
txosten historiko bat prestatu ziguten ere. Artxibotik helarazitako dokumentazio osoa bidali genion erreklamatzaileari.
Ikuskapen sanitarioko txostenean kañuko ibilbidean zehar omen dagoen kolektore orokor publiko bat, eta
hark sor zitzakeen hezetasunei buruzko aipamena argitzearren, AMVISAri ikuskapen eskea egin genion,
etxeko hezetasunek kolektore horretan jatorria izan zezaketen jakiteko. Laburbilduz, hauek dira AMVISAk egindako ikuskapenaren ondorioak: ez dute saneamendu egiturarik aurkitu kañuaren zati horretan,
bakarrik arketa bat, eta hemendik doan ur jarioa Zapatari kaleko saneamendu publikora doa. Harresia
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dela eta, abonbatua dagoela ikusi zuten, baina ez dirudi ur-fekaletan jatorria duenik, baizik eta lurzoruaren beraren hezetasuna dela, eta kapilaritateagatik, etxebizitzaren barrukaldean eragina duela.
Egindako ikerketek zenbait ondoriotara garamatzate:
- Argi dago harrizko murru edo harresia etxea eraiki baino lehenagokoa dela; topografia zerbitzuak iradoki zigunez, erdi arokoa izan liteke.
- Bestetik, proiektuaren planoek adierazten dutenez, eta bertan egiazta daitekeenez, etxebizitzaren eraikina zuzenean harrizko murru horri atxikita eraiki zen, tarterik utzi gabe eta, dakigula behintzat, tartean
inolako isolamendurik jarri gabe.
- Ez dakigu ziur zein den etxeko hezetasunen jatorria, baina badirudi ez dutela zer ikusirik saneamenduko kolektoreekin edota euri uren bilketako hoditeriarekin.
- Zantzu guztien arabera, erreklamatzailearen etxeko hezetasuna kapilaritatez gertatzen da, harrizko
harresiaren hezetasuna, dela euriagatik, dela maila freatikoagatik, ura etxeko horman zehar iragazten
delako.
Harrizko horma etxea baino beranduago egina izan balitz, edota hezetasunak beste jatorriren bat balu,
akaso hezetasun horren erantzukizuna besteren batena izan liteke, Udalarena, adibidez, baina kasu
honetan ez dago inongo daturik beste inori erantzukizun hori leporatzeko, eraikinaren jabeei ez bada.
Alegia, edozein eraikin egiten duenak bermatu egin behar du eraikin hori iragazgaitza, estankoa dela,
hezetasuna nondik datorren ere: teilatua eta fatxada isolatuz edo, lurrazpiko eraikina bada (garajeak,
sotoak…), eraikin hori geruza isolatzaile batez estaliz (oihal asfaltikoa…). Denbora pasa ahala, ohikoa
izaten da isolamendu horiek kaltetzea, eta hori gertatzen denean, eraikinaren jabeak dira isolamendua
berregiteko arduradunak (teilatua berreginez, fatxada estaliz, oihal asfaltikoa ordeztuz…). Zer esanik ez
hasieratik inolako isolamendurik jarri ez bazen.
Eraikin honen kasuan logika berbera da. Hau da, etxea eraiki zuenak harrizko murru horren iragazpenak
ekiditeko neurriak hartu behar zituen, eta isolamendurik ez badago, edota isolamendua denboraren poderioz galdu bada, etxe horren jabeei dagokie arazoa konpontzea.
Dena dela, hezetasunak konpontzeko obra eginez gero, ziur gaude udal laguntzak lortzerik izango zenuketela.
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Emandako informazio hau guztiarekin, ez dugu ikusten kontu honetan aurrera egiteko beste modurik,
bizilagunek erabakiren bat hartzen ez duten bitartean.
ERREG. ZK.: 2373/16. ZARATAK. NAZIOEN AZOKA, KONSTITUZIO PLAZAN
2016ko ekainean, herritar batek jo zuen gure bulegora, Konstituzio plazan egiten den Nazioen Azokaren
iraupena zela eta egonezina azaltzeko, plaza horretara jotzen baitu bere etxebizitzak. Alde batera utzirik
zein iritzi duen Udalak hilabeterako baimena emateaz —etxebizitzez inguratuta dagoen hiri-eremu horretan egiten diren kontzertuak, biltzen den jendetza eta sortzen diren zaratak direla eta—, bere ustez baimenaren baldintzak ez direla betetzen zioen.
Beraz, informazioa eskatu genion Ingurumen Sailari, baimena zein baldintzarekin eman zen —
ordutegiak, zarata-mailak eta abar—. Informazio hori jaso ondoren, Herritarren Segurtasunaren
Sailarekin jarri ginen harremanetan, baldintza horiek kontuan izan zitzaten, eta betetzen ziren kontrolatu.
Gerora, erreklamazioa aurkeztu zuenarengana jo genuen, eta aurreko egoeraren aldean hobekuntza arin
bat nabaritua zutela esan zigun.
2017an berriro jo genuen berarengana, baina zaratak jasaten jarraitzen zuela esan zigun. Euskal
telebistako saio batetik Sindikoaren bulegora jo zutelarik, azokaren ondorioz auzokoek jasan behar
zituzten eragozpenen gaia jorratu nahi baitzuten, telebista-saioan bere lekukotasuna agertzeko aukera
eman genion, jendaurrean azaldu zezan bere ezinegona, azokaren kokalekua zela eta. Atseginez onartu
zuen, eta, beraz, etxera joan zitzaizkion telesaiokoak, eta grabazio bat egin zuten, 2017ko ekainaren
21eko saiorako.
ERREG. ZK.: 2451/16. IRISGARRITASUNA. OSTALARITZA-ESTABLEZIMENDUA. OBRA LIZENTZIA
UKATZEA.
Ostalaritza-establezimendu batek irisgarritasuna hobetzeko egin nahi dituen lanei buruzko kontsultatu
ziguten; sarreran, mahaitxoak jartzen diren inguruan, 20 cm-ko eskailera-maila beheratu nahi dute, baina
Udalak ez die obra-lizentziarik ematen.
Hirigintza Sailari txostena eskatu ondoren, udal araudia aldatu egin dela jakinarazi genien herritarrei eta,
beraz, araudia betetzen duen proiektu berria aurkeztuz gero behar den lizentzia emango dietela.
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ERREG. ZK.: 2465/17. ORDUTEGIA EZ BETETZEAGATIK JARRITAKO ZIGORREN PRESKRIPZIOA.
Udal jarduera baten aurrean erreklamatzen dute, zigorren preskripzioa dela eta. Isunak ordaindu zituzten, baina konturatu ziren preskribatuta zeudela; hala ere, hainbat tramite egin arren —Organo Ekonomiko Administratibora ere jo zuten—, ez zieten arrazoia eman. Zuzenean administrazioarekiko auzietarako
epaitegira jotzea zen ematen zieten aukera bakarra, horrek berekin dakarren kostu guztiarekin. Hamar
isun ziren, eta, beren ustez, argi eta garbi preskribatuta zeuden. Gai sakon aztertu ondoren, ondorioztatu
genuen isunak ez zeudela preskribatuta, ezta prozedura betearazlea ere, eta ondorio horretara eraman
gintuzten arrazoiak azaldu genizkien.
ERREG. ZK.: 2486/17. EDUKIONTZIAK. LOKALAREN AURREAN PILATZEA.
Foru kaleko lokal baten jabeak salatzen du bederatzi edukiontzi jarri dituztela haren aurreko aldean.
Janari-denda bat dago instalatuta establezimendu horretan, eta, beraz, kalte egiten dio egoera horrek.
Galdetzen du zergatik, nahiz eta oinezkoen alderdi bat izan, beste batzuetan bezala ez diren kentzen
edukiontziak egunez. Udalari eskabide bat egin badio ere, ez du erantzunik jaso.
Erreklamazioaren ondorioz, informazioa eskatu genion sailari, zein arrazoi teknikori zor zitzaion horrenbeste edukiontzi instalatzea, eta ea beste modu batean banatzerik ez ote zegoen.
Gerora, Ingurumen Sailaren erantzuna jaso zuen, non azaltzen baitzioten ezen, bertatik tranbia igarotzen denez alboko kargako edukiontziak jartzerik ez dagoen aldameneko kaleetako bizilagunei ematen
diotela zerbitzua edukiontzi horiek, eta, horregatik, aldez aurretik instalatutako edukiontziek gainezka
egiten zutenez, horien kopurua bikoiztu behar izan zutela.
Hondakinen Kudeaketaren Zerbitzuaren arduradunei hitzordua eska ziezaiela iradoki genion. Hala egin
zuen, eta, egin zuten bileran, edukiontzi horiek 15 metro atzeratzea erabaki zuten.
ERREG. ZK.: 2559/17. ISUNA. HONDAKINAK KALEAN UZTEAGATIK.
Isun bat jarri diote zaborra kalean uzteagatik. Antza denez, poliziak kutxa batzuk aurkitu zituen kontenedore baten ondoan. Kutxa horietako batean pegatina bat zegoen pertsona honen izenarekin, eta hortik
ondorioztatu dute berak utzi zituela kalean. Berak alegazioak aurkeztu ditu, eta ebazpenaren zain dago.
Leku horretan zaborra inoiz ez duela uzten dio, baizik eta Portal del Rey kalean dauden kontenedore
finkoetan. Uste du gertatu zena dela berak kontenedore barnean utzi zituela kaxa hauek eta beste pertsonaren batek bertatik atera zituela gero. Bestetik, isunaren jakinarazpenean esaten da bera merkataritza jarduera baten jabe dela, baina hori ez da hala. Gainera, bere iritziz, udaltzainaren berrespen-txostena
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falta da, ez da identifikatu... Kasu honen berri izan genuenean, jurisprudentzia arakatu eta Arartekoaren
2014ko Ebazpen bat aztertu genuen (2014R-625-14 ebazpena). Horietatik, argiro ondorioztatzen da zaborra kale ertzean uzteagatik isuna jartzeko ez dela froga nahikoa zabor horietan datu pertsonal jakin
batzuk agertzea; alegia, datu pertsonalak dituen dokumentu bat egote hutsak ez duela errugabetasun
presuntzioa ezerezten. Gure argumentuak Ingurumen Sailari helarazi genizkion, eta arrazoi eman ziguten. Udalak erreklamatzailearen alegazioak onetsi eta isuna ezereztu zuen.
ERREG. ZK.: 2570/17. TELEFONO-KONEXIORIK EZ URBANIZAZIOAN.
Etxe bat eraiki dute udalerriko herri batean. Telefono-enpresa batekin linea kontratatzera joan zirenean,
esan zieten konexioa beren etxetik 200 metrora dagoela, eta lotura egin zezaketela, baina erreklamatzailearen kontura. Berek uste dute ezen, Udalak eraikuntza baimentzen badu, hartu guztiak eduki behar
dituela: ura, argia eta telekomunikazio-sarea. Udalak esaten die kablea eraikineraino eramatea telefonokonpainiaren kontua dela. Konpainia aldameneko lursailen jabeekin harremanetan jartzen saiatzen ari
da, ea guztien artean erabaki dezaketen non jarri telekomunikazio-azpiegitura komunaren armairua, eta
gastuak guztien artean ordaindu. Udal teknikariekin kontsultatu ondoren, erreklamatzaileari azaldu genion hitzarmen-batzarrak, urbanizazio-obrei ekiteko orduan, hodi guztiak instalatzen dituela, baita telekomunikazioenak ere, eta ondoren Udalari entregatzen dizkiola, eta hark, bere aldetik, horietako batzuk
telekomunikazio-enpresei lagatzen. Kontua da kableen instalazioa, printzipioz, konpainien kontura izaten
dela, eta zerbitzua emateko interesa duten neurrian sartu ohi dituztela. Horrela, bada, 200 metro falta
badira, segur aski izango da enpresek ez dutelako kable hori jartzeko interesik, ikusik bezero gutxi izan
ditzaketela. Nolanahi ere, era horretako instalazioen ardura duen udal teknikariarekin harremanetan jarri
genuen erreklamatzailea, eta hura prest agertu zen gaia aztertzeko eta herritarrari orientabidea emateko,
zein bide jarrai zezakeen.
ERREG. ZK.: 2667/17. ZIGORRA, LIZENTZIARIK GABEKO JARDUERAGATIK.
Lonja baten jabea etorri zitzaigun bulegora, bere ondoeza agertzera; izan ere, dosier zigortzailea abiarazi
zuela jakinarazia zion Udalak, jarduera baten aldez aurreko komunikazioa ez egiteagatik. Bere lokaleko
jarduera biltegiarena dela zioen, baina bere lanbidea mekanikoarena izan denez, orain hobby gisa egiten
duela, baina trukean irabazirik lortu gabe. Udaltzaingoaren patruila bat bertaratu zen egunean —esan
ziotenez, baten batek bertan legez kanpoko lantegi bat zegoela salatu zuelako—, atea ireki zien, ikuska
zezaten, ez baitzuen uste inongo irregulartasunik egiten ari zenik.
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Edozein jarduera bideratzekotan egin beharra dagoen aldez aurreko komunikazioaren inguruko orientabidea eman genion, baita erantzukizuna onartuz gero, edo ordainketa epe jakin baten barruan eginez
gero, ordainketa murriztua egiteko aukera zuela jakinarazi ere.

D) EZESPENA
ERREG. ZK.: 2467/17. ZUHAITZ-INAUSKETA.
Posta kaleko jabe-komunitate baten ordezkariak jakinarazi zigun zuhaitzek enbarazu egiten zietela eraikin horretako bizilagunei: asma-arazoak, polenagatik; argitasunik eza, hostoek leihoak estaltzen dituztelako, eta abar. Udalak ez omen zien erantzun aurkeztu zituzten erreklamazioei, eta, horrenbestez, laguntza eskatu ziguten, Udalaren jarduerarik eza zuzentze aldera.
Ingurumen Sailari helarazi genion kexa, eta txosten batekin erantzun ziguten; bertan, hiriko zuhaitzen
kudeaketaren irizpide teknikoak, helburu nagusiak eta balioak eta funtzioak azaldu ondoren, zuhaitzak
inausteko egokitu behar diren baldintzak azaltzen zizkiguten, Hiriko Zuhaiztiak Kudeatu eta Babesteari
buruzko Ordenantzan ezartzen denaren ildotik. Besteak beste, honako hauek:
• Fatxadarekiko hurbiltasuna, metro bat utzi behar baita libre zuhaitzen adarren eta aldameneko eraikinen fatxaden, hegalen edo balkoien artean.
• Interferentziak ibilgailuekin, galtzadan, edo bide-seinaleekin.
• Interferentziak, bide publikoko argiekin.
• Linea elektrikoen hurbiltasuna.
• Egiturazko arazoak, hala nola adaburu edo adarren desoreka, zuhaitzak erortzeko arriskua sortzen dutenak.
• Interferentziak oinezkoekin, beheko adarren kasuan.
Azkenik, kasu konkretuari zegokionez, baieztatzen zen Posta kaleko xx-garreneko zuhaitzek Hiriko
Zuhaiztiak Kudeatu eta Babesteari buruzko Ordenantzan jasota dagoena betetzen dutela gaur egun, eta
oraingoz ez dela aurreikusten bertan inongo jarduerarik.
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Horrenbestez, administrazioaren jarduera indarrean dagoen legediaren araberakoa izan zela uste izan
genuen, eta jarduera hori behar bezala justifikatuta zegoela, eta itxi egin genuen dosierra, egindako eskaera ezesten zuen ebazpena zela medio.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)

E) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 2405/16. ERABILTZAILEAK ITXIA. ZARATAK AUZOKIDEEN ARTEAN.
Pertsona batek kexa azaldu digu, goiko etxebizitzako auzokoek —alokairuan daude— enbarazu egiten
diotelako, gauean zarata egiten baitute. Familiako amarekin inoiz hitz egin du, jabearekin hitz egiten saiatu da, udaltzainek ere hitz egin dute haiekin, baina arazoa ez da konpontzen.
Hegoaldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari informazioa eskatu diogu, familiari arreta ematen badiote ere
bitartekari izan daitezen. Erantzuna jaso aurretik, ordea, erreklamatzaileak jakinarazi digu egoera nabarmen hobetu dela, eta atseden har dezakeela.
ERREG. ZK.: 2427/16. ERABILTZAILEAK ITXIA. TABERNA BATEK SORTUTAKO ZARATAK ETA ENBARAZUA, SANSOMENDI AUZOAN.
Pertsona batzuk gure bulegoetara etorri dira, etxe azpiko tabernarekin dituzten bizikidetza arazoen berri
ematera: jaiak egiten dituzte goizeko ordu txikietara arte, eta musikaren bolumena izugarri ozena da,
aretoak intsonorizaziorik ez izan arren. Udaltzainei deitu eta zenbaitetan taberna ixtera eta programatutako jaiak eragoztera joan dira, baina batzuetan tabernako bezeroak mehatxuka eta agiraka hasi zaizkie
ondoren, eta auzoko beste establezimendu batzuetan (okindegian, esaterako) daudela ere mehatxuak
egiten dizkiete, kalean eraso egiten diete... horrenbestez, beldur dira.
Kexa jaso ondoren, informazioa eskatu genion Ingurumen Sailari, establezimenduaren lege egoera zein
den jakitearren. Tramitatutako prozedura zigortzaileen berri eman ziguten, eta laster aretoa ikuskatzera
joatekoak direla esan ziguten, aitortu gabeko titulartasun aldaketa bat zela eta. Orobat, Udaltzaingoari
eskatu genion babes neurri bereziak har zitzaten auzokoek aretora joateko eskatzen zietenean. Udaltzaingoak jarraibidea emango die agenteei, areto horretara joateko deitzen dietenean eta tabernan behar
den jarduera egin ondoren inguruan gera daitezen aldi batez, bizilagunei mehatxurik egin ez diezaieten
eta gatazkarik sor ez dadin.
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Gerora, erreklamatzaileak berriro etorri ziren esker ona erakustera eta azken asteetan arazoak nabarmen arinduak zirela jakinaraztera; hala ere, hiriko beste leku batera aldatzea erabaki dute.
ERREG. ZK.: 2515/17. ERABILTZAILEAK ITXIA. GATAZKA AUZOKOEKIN, LOKALETIK USAIN TXARRA ATERATZEN DELA KEXU AGERI BAITIRA
Ostalaritza-establezimendu baten titularrak jo zuen gure bulegora, orientabidea eskatzeko, bizi zuen
egoeraren inguruan; izan ere, bera kide den komunitateko bi bizilagun kexu ageri ziren haren establezimendutik iristen omen zitzaizkien usainak zirela eta. Ingurumen Sailak ikuskatua zuela zioen, eta, nahiz
eta dena egoki zegoela ikusi, keak ateratzeko bidean konponbideren bat jartzea iradoki ziotela. Ez zuen
gatazkarik nahi, bakarrik kexu ageri diren bizilagunekin hitz egin, udal instantzietara jo gabe.
Era horretako egoeretan egin ditzakegun bitartekari-lanen inguruko informazioa eman genion, beste aldearekin harremanetan jarri ohi garela, azaltzeko zein den gure zeregina, zein den jakinarazi zaigun arazoa, eta haien bertsioa jasotzeko.
Horretarako, adostasun batera iritsi nahi den bizilagunekin harremanetan jartzeko datuak behar ditugu,
baina hiru hilabete igaro ziren eta ez genuen berririk izan. Gaia zertan zen jakin nahi izan genuelarik,
itxura batean egoerak hobera egin zuela adierazi zigun, eta bitartekaritza bazter utzi nahi zuela.
ERREG. ZK.: 2521/17. ERABILTZAILEAK ITXIA. EDUKIONTZIAK.
Herrandarren kaleko bizilagun batek ezadostasuna agertu zigun, Jose Mardones kalean, bere etxearen
aurrean, edukiontziak pilatzen zirela eta. Azaldu zigunez, lehendik plastikoentzako zazpi edukiontzi zeuden, eta, bi aste lehenago, beste zortzi jarriak zituzten. Aparkalekuak galtzeaz gain, goizeko ordu batetik
lauak eta erdira bitartean kamioien zaratak jasan behar izatea dakarkie horrek; izan ere, itxura batean,
base logistiko gisa erabiltzen dute leku hori. Papera biltzeko edukiontziak unibertsitateen zonan daude
jarrita, bizilagunik ez dagoen eremu batean, eta beste horiek ere berdin jokatu beharko litzatekeela uste
du. Ingurumen Sailaren erantzuna izan da distantzia egokira jarrita daudela.
Herritarrari ohartarazi genion badaudela zarata-maila neurtzeko balio duten aplikazio mugikorrak, eta
akaso balioko ziotela udal ikuskariei zarata neurtzeko eskabidea egitea merezi ote zuen baloratzeko.
Azkenik, kexa aurkeztu zuenetik hogei egunera, jakinarazi zigun edukiontziak kendu egin zituztela, eta
Valladolid kalera eraman —Dantza Eskolaren eta Araneko parkearen artera—, eta, beraz, ez zela beharrezko dosierra izapidetzen jarraitzea.
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03.6 Gizarte politiken eta osasen Publikoaren Saila
A) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2458/17. TXAKURRAK HOZKA EGINEZ GERO JARRAITU BEHARREKO PROZEDURAZ
Ama batek urtarrilaren 5ean taberna baten barruan zeudela txakur batek sei urteko alabari hozka egin
ziola kontatu zigun. Txakurraren jabeak ez zion jaramonik egin gertakariari, hau esanez: "umeek egon
beharko lukete lotuta, eta ez txakurrek". Udaltzainei deitu eta deklarazioa hartu zieten; txakurraren jabeei
ohartarazi zieten 24 orduko epean albaitari batekin harremanetan jarri behar zutela. Umea Larrialdietara
eraman zuten eta bertan zauria sendatu zioten, eta behar ziren argibideak eman; astebeteko edo hamar
eguneko epean txakurra gaixotzen edo hiltzen bazen ohartarazteko esan zieten. Erreklamatzaileak azaldu zuenaren arabera, zailtasunak izan zituen Udaltzaingoak txakurraren jabeen datuak eman ziezazkion,
salaketa jartzeko xedez. Ondoren, Osasun Publikoaren Zerbitzura jo zuen, eta albaitari batek esan zion
ez zuela txakurraren jabeen daturik, ezta txostenaren berririk ere, eta, beraz, ezin zuela esku hartu, eta
Udaltzaingoarekin hitz egingo zuela. Hala ere, Gasteizen izandako txakur-hozken kasuetan ez zela inoiz
arazorik sortu ohartarazi zioten.
Udalean eskabide bat aurkeztu zuen, arin jokatzeko eta beste aldekoak identifikatzeko datuak galdatuz,
eta alabaren pediatrarekin hitzordua ere eskatu zuen, zauriaren eboluzioa azter zezan. Berriro deitu zuen
Udaltzaingora, eta erantzun zuten "txostena bidean" zela, baina Ingurumen Sailaren mendeko atala zenez, haiekin hitz egiteko. Azken batean, erreklamatzaileak uste du prozedura ez dela eraginkorra, gertatutakoaren ondoren egun asko igaro direlako eta oraindik ez delako batere aurreratu, polizia txostenaren
zenbakia baino ez baitu. Haren iritziz, trafiko-istripuetan bezala joka liteke, zeinetan agenteek bitartekari
izaten baitira.
Horregatik guztiarengatik, eskatzen zuen “albaitariaren ziurtagiria, txakurraren osasun-egoerari buruzkoa,
lortzea. Txakurraren jabea identifikatzeko datuak, haren kontra jo ahal izateko, eta txakur-hozkaren kasuetarako prozedura arintzea, udal albaitariak lehenbailehen izan dezan behar den informazioa.”
Udaleko albaitaritza zerbitzuarekin jarri ginen harremanetan, eta txakur-hozkekin lotutako dosierrak nola
kudeatzen diren jakinarazteaz gain, beste argibide asko eman zizkiguten, zeinak interesdunari helarazi
baikenizkion.
Zehazki, Txakurrak Edukitzeari buruzko 101/2004 Dekretuak arautzen du nola jokatu horrelako kasuetan,
erkidegoan arau orokorra baita.

2017ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 111

<< Índice

Udaltzaingoak erasoari buruzko datuak eman arte atzerapenak gertatzen zirela ikusirik, albaitariek adierazi zigutenez, Udaltzaingoari eskatua zioten horrelakorik gertatzen zenean posta elektronikoz jakinaraz
ziezazkieten oinarrizko datuak, eta kontsulta egin zen unera arte bi jakinarazpen bidaliak zituztela berretsi ziguten. Beraz, prozedura hobetu egin zen.
Azkenik, txakurra behatzeko ardura zuen albaitaritza klinikak txostena bidali zuen, guk kontsulta egin eta

egun batzuetara, eta jaso bezain laster eman genion horren berri erreklamatzaileari; animaliak ez
zuela inolako sintomarik ondorioztatu zen, baina hala ere jabeari udal txakurtegira joateko eskatu zitzaion, berriro ikuskatzeko.
Ondoren, Osasun Publikoaren Zerbitzuari polizi atestatuaren kopia eskatu genion, animaliaren jabea
identifikatu ahal izateko eta, kasua bazen, erreklamatzaileak egokitzat jotzen zituen lege nerriak hartzerik
izan zezan. Atestatua jaso bezain laster helarazi genion.

B) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2421/16. GIZARTE-LAGUNTZAK. EGUNEKO ARRETA-ZERBITZUA.
92 urteko aitaren egoeraren berri eman zigun herritar batek: otsailean foru-zerbitzuek 23 puntuko mendekotasun-gradua aitortu ziotelarik, Gasteizko Udalaren zerbitzuetara bideratu zuten. Dauden baliabideen berri eman zioten Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan, eta eguneko zentroa aukeratu zuen.

San Prudentzio egoitzan egin zioten mediku-azterketan, irailean, ondorioztatu zuten aitaren mendekotasun-egoera Udalak artatzen dituenak baino handiagoa zela, eta, horrenbestez, telefonoz jakinarazi zioten
ukatu egingo ziotela egoitzara sartzea.
Beraz, mendetasunaren balorazio berria eskatu zuten aldundian, Udalaren uko egitearen berri formalki
jaso aurretik. Aldundian esan zieten ezin zutela aurreratu, eta uste zutela ez zietela hori idatziz jarriko.
Azkenik bai iritsi zaie idazkia, baina Aldundiak dio Udalak artatu beharko lukeela, mendetasunaren balorazioa egiteko eskumena duen bakarra Aldundia denez. Bi erakundeen arteko koordinaziorik eza salatzen du beraz.
Gerora, urtarrilerako hitzordua emana ziotela esateko deitu zigun, eta Sindikoaren Bulegotik Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen kudeatzaileekin jarri ginen harremanetan, tramiteak arintzen saiatzeko.
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Azkenik, Gizarte Politiken Saileko zuzendariak Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko zuzendariarengana jo zuen, herritar horri baliabide bat esleitu ziezaioten.
Erreklamatzaileari egindakoaren berri eman ondoren, itxi egin genuen dosierra.
ERREG. ZK.: 2491/17. GIZARTE-LAGUNTZAK.
Ostegun batean, herritar bat etorri zitzaigun bulegora, eta bi egun jan gabe zeramala esan zigun. Hil
horretan 290 euro kobratu zituela azaldu zigun, partekatzen duen etxebizitzaren alokairurako. Bi hilabete
lehenago, diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu zuen, baina artean ez zioten emana. Gizartelangileak ez omen zion beste aukerarik eskaintzen. Elikagaien Bankura jo zuen, eta esan zioten bere
egoeraren balorazioa Arabako Gizarte Laneko Elkarteak egin behar zuela, baina itxita zegoen
astelehenera arte. Hurrengo asteko astelehen edo asteartera bitartean jateko aukera eman ziezaiotela
eskatzen zuen.
Aurrekariei dagokienez, aurreko urteetan, baita diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu aurreko
hilabeteetan ere, egun askotan lan egina zen herritarra. Horregatik, lan-egunak gutxitu zirenean, denbora
bat egin zuen diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu aurretik, berriro lanerako deituko zioten zain.
Horren guztiaren ondorioz, diru-sarrerarik ezean, agortu egin zitzaizkion baliabide ekonomikoak, eta
orduan eskatu zuen diru-sarrerak bermatzeko errenta. Kontua da, jakina denez, hainbat hilabete
igarotzen dela diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratzeko eskabidea ebatzi aurretik, eta tarte horretan
Udalak ez duela laguntzarik ematen onuradunaren egoera konpontzeko, hura jaso bitartean. Bestalde,
Babesgabetuen jantokira joateari uko egina zion pertsona horrek pare bat aldiz, horrek estigmatizatu egin
zezakeela uste baitzuen, eta norbaitek han ikusten bazuen lanerako deitzea zailago egin zezakeela.
Arrazoi horiengatik, gure bulegora etorri zenean mugako egoeran zegoen, baliabiderik gabe, eta handik
egun batzuetara arte jantokira joateko aukerarik gabe. Aurrekariak gorabehera, eta pertsona horren
egoera premiazkoa zenez, uste izan genuen Udalak edonola ere aukera emango ziola asteburu hartan
jantoki sozialera joateko, hurrengo astearterako gizarte-langilearekin programatutako hitzordura
bitartean. Ez zen horrela izan. Ez zitzaion eskaini egun horietan jantokira joatea, eta ez zitzaion esan
beste zein lekutara joan zitekeen janaria lortzeko; izan ere, gizarte-zerbitzuek galarazia zuten baliabide
alternatiboei buruzko informazioa ematea. Horrela bada, Santa Maria parrokiakoekin hitz egin genuen
bulegotik, eta pertsona horren egoera azaldu genien. Parrokia horretan arreta eman zioten.
Hori izan zen Udaleko Sailak 2017ko martxoan igorri zuen zirkularraren jakinaren gainean jarri gintuen
lehenengo kasua. Bertan esaten zen, hitzez hitz: “a partir del día 10/3/2017 no procede tramitar presta-
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ciones municipales en concepto de adelanto Lanbide (RGI/PCV). Por prestaciones municipales entendemos las económicas y las no económicas.”
ERREG. ZK.: 2539/17. GIZARTE-LAGUNTZAK.
Duela gutxitik ezintasun-egoeran dagoen herritar batek jakinarazi zigun gizarte-laguntzak eskatuak zituela, geratu zaion pentsio eskasa —446,95 euro— osatzeko, eta ukatu egin dizkiotela. Bi seme-alabaren
ama da, eta diru horrekin elikadura-gastuei, hornikuntzei eta hipotekari aurre egin behar die, eta ezinezkoa da.
Onartzen du bizi den etxebizitzaz gain beste bat da duela bere bikotekide ohiarekin erdibana, salgai jarria
—haren gainean ere hipoteka bat dute—. Etxebizitza hori salgai dago, banku-entitatearen bitartez, hipoteka-zorrak kitatzeko aski izango den prezioan saldu ahal izateko. 200.000 euro eskaintzen zituen erosle
bat aurkitu zuten, baina entitateari ez zitzaion nahikoa iruditu.
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak argudiatzen du bi etxebizitzaren jabe dela, eta hori modu objektiboan
egiazkoa dela, nahiz eta inongo diru-sarrerarik ez dakarkion, eta bai gastuak. Horregatik, bideragarriena
da lehenbailehen bi etxebizitza horietako bat saltzea. Ekonomisten Elkargoaren datuak eman genizkion,
haren hipoteka-bitartekaritzako zerbitzuaren bitartez helburu hori lortzen laguntzerik ote zuten.
ERREG. ZK.: 2540/17. GIZARTE-LAGUNTZAK.
Diru-sarrerak bermatzeko errenta —hilean 600 euro— eta gizarte larrialdiko laguntza —hilean 92,50 euro— jasotzen dituen pertsona bat etorri da gure bulegora. Azken hori 46,25 eurora murriztu zitzaion
2017rako berritzean, seme batengandik dirua jaso zuela eta.
Ez dago ados erabaki horrekin, eta kopuru osoa ordain diezaiotela eskatzen du, bestela argindarrari eta
urari baja eman beharko bailieke.
Gizarte-langilearekin hitz egin eta prestazioen ordenantza kontsultatu ondoren, argi geratzen da laguntzak ukatu ere ukatu ahal zizkiotela, baina behar ez bezala jasotako kopura hilabetez hilabete murriztea
erabaki da.
Gure ustez Udalak behar bezala jokatu duela adierazi genion erabiltzaileari, eta gure iritzia funtsatzen
duten arrazoiak azaldu. Horrela, emandako orientabidearekin, itxi egin genuen dosierra.
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C) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 2449/16. IRAUNGITZEA. ZERBITZU ETA LAGUNTZA SOZIALAK.
Udalaren gizarte-zerbitzuen erabiltzaile batek jo zuen gure bulegora, ez baitzegoen batere ados lan egiteko duten moduarekin. Gizarte langilearen iritzia jaso genuen, eta berriro bildu ginen harekin, sailak
proposatzen zituen neurriak gure ustez egokiak zirela azaltzeko. Ezegonkortasun emozionala duen pertsona bat izanik, ez dago gure esku harago orientatu edo aholku ematea.

03.7 Herritarren Segurtasunaren Saila
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 2415/16. UDALTZAINGOAK EUSKARAZ ARRETA EMAN EZ IZANA.
Pertsona baten kexa jaso genuen 2016ko urrian. Irailaren 4an zenbait udaltzainekin istilu txiki bat izan
zuela azaldu zigun, euskara erabiltzeagatik. Hau da herritarrak azaldu ziguna: Mendira zihoala goizean
goiz, eta Basoa kalean alkoholemia-kontrola zegoen. Egin zuen proba eta ondo pasatu zuen. Joateko
zegoela, esan zioten itxaroteko, eta ITVa pasatu gabe zeukanez, isuna jarri behar ziotela. Denbora guztia egon zen euskaraz hitz egiten, eta udaltzaina gazteleraz. Buletina sinatzeko eman zionean, arazorik
zeukan galdetu zion, eta buletina euskaraz eman ziezaiotela eskatu zion berak. Udaltzainaren erantzuna
izan zen ez zeukatela obligaziorik. Berak esan zion araudiaren arabera, eskubidea zuela. Azkenean,
udaltzainak esan zion salaketa-orria euskaraz nahi bazuen, ordu bat itxaron beharko zuela. Denbora
pasa ahala, udaltzainak esan zion: “esto es absurdo, si entiendes el castellano, puedes firmarlo…”. Kabo bat joan zen berrogei minutu han iraun ondoren, eta berriz ere, itxaron behar izango zuela ordu bat.
Baina bazeraman denbora luzea zain. Errepikatu zion kaboak eskubidea zuela, baina posible bazen.
Gero esan zioten jaso behar zutela, eta kontrola itxi. Eman zioten buletina, eta bertan jartzen du, sinaduran, "no desea", eta deskribapenean, berriz, "no haber pasado la ITV". Bere ustez, ez da hain zaila esalditxo hori itzultzea... Eta gustatu ez zitzaiona izan zen eskubidea ukatzen ziotela; beste jokaera azaldu
izan bazuten, agian ez zukeen hainbeste denbora itxarongo. Uste du egoera onartezina dela. Eskuzabaltasun handiz jokatu zuela uste du, pazientzia handiz... Nahiz eta egoera tentsio handikoa izan, zortzi
bat udaltzain baitzeuden kontrola egiten, guztiak begira..."
Jakinaren gainean egon gintezen azaldu zizkigun gertakari horiek herritarrak, onartezina iruditzen baitzitzaion ia ordubetez eduki zezatela itxoiten, eta azkenean salaketa-orria gaztelaniaz eman.
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AURREKARIAK
Erreklamazioa jaso bezain laster, informazioa eskatu genion Udaltzaingoari, gertatutakoa azal ziezagun.
Erantzunik jasotzen ez genuenez, urtarrilaren 25an gogoratu egin genien eskaera. Azkenean, joan den
otsailaren 16an jaso genuen erantzuna.
Erantzun horretan, besteak beste, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzak ere,
2016ko abenduaren 26an, Udaltzaingoari kexa bat aurkeztua ziola esaten ziguten. Bi hilabete geroago,
funtsean gauza bera erantzun ziguten guri (azpimarra gurea da):
“2016ko abenduaren 26an, Udaltzaingoko Kudeaketako komisariordeak Eusko Jaurlaritzako
Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzak aurkeztutako kexa-idazki
bati erantzun zion.
Bestalde, Udaltzaingoan herritarren kexei erantzuteko ezarritako prozeduren ildotik, 2016ko
abenduaren 26an, 10:00ak inguru, mezu bat igorri zitzaien txandako arduradun diren ofizial
eta ofizialorde guztiei, zeinetan honela esaten baitzen:
“… Tenemos una queja ciudadana relacionada con la denuncia administrativa impuesta a un
ciudadano por no haber pasado la correspondiente ITV del vehículo que conducía. La queja
no va formulada por la denuncia, sino por el hecho de que el denunciado reclamó su deseo
de ser atendido en euskera.
Tras 45 minutos de espera no se le atendió, marchando del lugar. Conviene recordar
que las lenguas oficiales de la comunidad son el Español y el Euskera y que las
demandas ciudadanas para ser informados en la lengua que se desee son un derecho
ciudadano que debe ser cumplido, siempre y cuando se cuente con personal con
conocimiento en lengua vasca.
Para futuras ocasiones, si se cuenta con policías euskaldunes o con conocimiento de
euskera, tramitar el ejercicio del derecho lo antes posible, sin demoras ni retardos
injustificados, y en los supuestos en que no haya policías, informar al ciudadano y dejar
constancia en ficha de la imposibilidad de hacerlo.
Se ha dado respuesta a la queja que nos reclaman desde el Departamento de Cultura y
Política Lingüística del Gobierno Vasco…”
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ZENBAIT GOGOETA
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legea 1982an onetsi zen, duela 35 urte. 6. artikuluan,
herritar guztiei aitortzen die, Autonomia Erkidegoaren lurraldean, herri-administrazioarekiko harremanetan euskara zein gaztelania erabiltzeko eskubidea, eta beren aukerako hizkuntza ofizialean hartuak izatekoa.
Era berean, gaur egun Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea aipatu beharra
daukagu. Esan genezake lege hori herritarren hizkuntza-eskubideen defentsaren progresibitate hutsetik
pausu bat harago doala:
6. artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeen hizkuntza ofiziala.
1.- Euskara Euskal Herriko berezko hizkuntza da eta, gaztelania bezala, Euskal Autonomia
Erkidegoko toki-erakundeen hizkuntza ofiziala, eta, alde horretatik, erakundeon jardueretan
erabilera normal eta orokorreko zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza izango da. Edonola
ere, bermatu beharko da herritarrek benetan egikaritu ahal izatea toki-erakundeekin
harremanak izateko orduan hizkuntza ofiziala hautatzeko duten eskubidea eta, hortaz
toki-erakundeek hizkuntza horretan artatzeko duten betebeharra, hartarako behar diren neurriak harturik.
…
3.- Toki-erakundeek, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan —erakunde barruko, beste
edozein administrazio publikorekiko edo, are, partikularrekiko harremanetan— bi hizkuntza
ofizialak erabiltzeko aukera gorabehera, behar diren mekanismoak sortu beharko dituzte, herritarrek karga edo betebeharrik eragingo dieten inolako formaltasun eta baldintzarik gabe baliatu ahal izan dezaten komunikazioak beste hizkuntzan jasotzeko daukaten eskubidea.
Baina, gure udal esparruan, ezin aipatu gabe utzi Gasteizko Udalean eta Udalerrian Hizkuntza Ofizialak
Erabiltzeari buruzko Udal Ordenantza, 1997an onetsia.
3. artikulua.- OINARRIZKO HIZKUNTZ ESKUBIDEA
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Herritar guztiek dute eskubidea Udalarekin eta udal administrazioarekin dituzten harremanak
euskaraz nahiz gaztelaniaz bideratzeko, dela ahoz, dela idatziz, eta, orobat, aukeratzen duten hizkuntza ofizialean erantzunak izateko.
4. artikulua.- INOR BAZTERTZEKO DEBEKUA
Ezin izango da inolaz ere herritarrik baztertu hizkuntzaren inguruko arrazoiengatik.
5. artikulua.- UDAL ADMINISTRAZIOKO HIZKUNTZA OFIZIALAK
…
Orobat, administrazio-jarduera eta ziurtagiriak, baita adierazpenak eta jakinarazpenak ere,
bi hizkuntzetan idatzi beharko dira, salbu eta interesatuek bi hizkuntzetako bat bakarrik erabiltzeko nahia aditzera ematen dutenean. Kontrakorik adierazten ez bada, administratuak
Udal Administraziora zein hizkuntzatan jotzen duen, hura aukeratu duela ulertuko da.
Arau horiek herritarraren kontakizunaren alderatzen baditugu —eta Udaltzaingoak ez du gertakariaren
funtsa zalantzan jarri—, argi dago kasu honetan Udaltzaingoaren jokabidea ez zela egokia izan; are
gehiago, esan genezake ez bakarrik hizkuntza-eskakizunak arautzen dituzten arauak urratu zirela, baizik
eta herritarrarekin ez zela eduki gutxieneko begiramenik ere.
Gogora dezagun pertsona horrek 45 minutuz itxoin behar izan zuela, bere autoan sartuta, itxura batean
oso erraza den gauza bat lortzeko: isuna euskaraz eman ziezaiotela; izan ere, hasieratik euskaraz hitz
egiten aritua zen udaltzainekin, nahiz eta haiek gaztelaniaz erantzun. Eta ez salaketa-orri osoa, bertako
informazio orokorra bi hizkuntza ofizialetan baitago, baizik eta, bakar-bakarrik, arau-haustearen deskribapena itzuli behar zen. Hau da, “no haber pasado la ITV” jartzen zuen lekuan, aski zen “Ez du IAT pasa” jartzea, edo, gaitz erdi, “ez du ITV pasa”. Hori besterik ez. Zaila gertatzen da ulertzea udaltzain talde
handitxo batean —herritarrak dioenez zortzi ziren— bat bera ere ez izatea gai esalditxo hori euskaraz
idazteko.
Benetan tamalgarria da, autonomia-estatutuak euskararen ofizialtasuna onartu zuenetik 38 urte igaro
direlarik, oraindik ere izatea hainbat erakunde, hainbat estamentu, herritarrak haiengana hizkuntza horretan jotze hori naturaltasunez kudeatzeko gai ez direnak.
Ez dugu esan nahi horrekin, noski, era horretako jokabideak, gure inguruan, gehiengo batenak direnik,
ezta gutxiago ere, ez Gasteizen, ez Udaltzaingoan. Aitzitik, uste dugu gure hirian —eta gure erakundee-
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tan— sendo errotuta daudela euskararekiko errespetua eta begiramena, baina tamalgarria da oraindik
ere, noizean behin, euskaldunek beste garai batekoak diruditen egoerekin topo egitea.
Azaldutako gertakarien inguruko iritzia azaldu dugu orain artekoan. Baina, era berean, ikuspegi juridiko
bat ere badu Udaltzaingoaren jokabideak, kontuan izanik trafiko-salaketa baten jakinarazpenaren aurrean gaudela.
Ikus dezagun, esate baterako, zer dioen Lleidako Administrazioarekiko Auzietarako 1. Epaitegiaren
2013ko uztailaren 5eko epaiak, antzeko kasu bat dela eta:
“Ikuspuntu formaletik, ezein herritarrek du autonomia-erkidegoko hizkuntza ofizialetako edozeinetan hartua izateko eskubidea, are gehiago ematen zaion dokumentazioa, hala nola,
kasu honetan, salaketa-orria, prozedura zigortzaile bati hasiera emateko baliatu litekeelarik.
Administrazioak —eta behar adina bider azpimarratuko dugu hori—, herritarrari zerbitzatzen
dio, administrazioa den aldetik, hala baitago ezarrita Espainiako Konstituzioaren 103.1 artikuluan bertan. Horregatik, administrazioak herritarren zerbitzura egon behar du, baita zigortzen duenean ere. Eta horrek berekin dakar, hasteko, hizkuntza-hautuaren eskubidea errespetatzea eta, hortaz, herritarrak aukeratzen duen hizkuntzara moldatzeko obligazioa —eta
ez alderantziz—, herritarrari berak aukeratzen duen hizkuntza ofizialean erantzutekoa. Administrazioa ez daiteke bihur herritarrek erabili behar duten hizkuntza erabakiko duen bakarra, bere aldetik. Bestela, hizkuntza-inposizio nabari baten aurrean geundeke, eta babesgabetasuna sor lezake horrek, are gehiago bi hizkuntzek koofizialtasun-maila bera dutelarik,
errespetu eta babes bera merezi dutelarik eta, batez ere, batari bestearen aldean lehentasuna emango dion arrazoirik ez dagoelarik jokabide horiek justifikatzen dituenik. Izan ere,
bestela, epaitegi honek maiz adierazi duenez, demanda jaso duen administrazioarenaren
gisako jokabideek babesgabetasun potentziala sor lezakete, eta horrek, dosier zigortzaileen
arloan, hainbat baliogabetze ekarri izan ditu.”
Epaiaren kasuan, Kataluniako Administrazioak erabilitako hizkuntza ez zen gaztelania izan, katalana
baizik, eta epaitegiak baliogabetu egin zuen zigorra, salaketa-orriko informazio guztia katalanez bakarrik
zegoelako. Ez da hori gure kasua; izan ere, Gasteizko Udalaren salaketa-orrietan informazio orokorra bi
hizkuntza ofizialetan dago idatzita, eta, beraz, ez dugu iradoki nahi isuna baliogabea denik.
Baina horrek ez du esan nahi arau-haustea deskribatzeko orduan hizkuntza-hauturako eskubidea urratzeak ondorio juridikorik ez duenik. Har dezagun kontuan ezen, herritarrak salaketa-orria euskaraz eman
ziezaiotela eskatu zuenean, eta gaztelania hutsean egonik sinatzeari uko egin ziolarik, udaltzainak "no
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desea" (izenpetu) jarri zuela arau-hausleak sinatzeko laukian. Horrek berekin dakar interesdunak hautatakoa ez den hizkuntzan eta horretan bakarrik dagoen salaketa-orria sinatzeari uko egitea jakinarazpen
bat jasotzeari uko egitearen parekotzat jotzen dela, eta, hortaz, ondorio juridiko guztiak izango dituela
salaketa-orriak une horretatik bertatik, jakinarazpena behar bezala egin izan balitz bezala. Eta hori ez da
bidezkoa.
Udaltzainek ez badute salaketa-orria euskaraz jakinarazteko modurik —eta, esan bezala, nekez sinetsi
daitekeen kontua da hori—, herritarrari jakinarazi eta azaldu beharko liokete dosierra abiarazteko ebazpena etxera helaraziko diotela, euskaraz edo bi hizkuntzetan, eta une horretatik aurrera bakarrik jarriko
direla martxan tramiteak eta epeak (garaiz ordaintzeko, alegazioak aurkezteko edo bestetarako).
Izan ere, interesdun bati ebazpen bat bere hizkuntza-hautua errespetatu gabe jakinaraziz gero, ez da
hura horregatik baliogabe bihurtzen —babesgabetasuna sortu badu salbu—, baizik eta ebazpen horren
jakinarazpena akastuna izango da, eta, beraz, Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen
40.3 artikuluaren ildotik, jakinarazpen horrek ez du ondoriorik izango harik eta interesdunak ebazpenaren
—edo jakinarazpen objektu den egintzaren— edukiaren eta helmenaren jakinaren gainean dagoela erakusten duten jarduketak egin edo bidezko edozein errekurtso aurkeztu arte.
Gure ustez, hori da arazo honi eman dakiokeen erantzun egoki bakarra, ez bailitzateke bidezko izango
administrazioak arau bat urratu duelarik interesduna kaltetua suertatzea, egin duen bekatu bakarra izanik
legeak onartutako eskubide bat baliatu izana.
Hala azaltzen du Valentziako Auzitegi Nagusiak, 255/1994 epaian:
TERCERO.- En base a lo dispuesto por los preceptos citados, considera esta Sala que el
recurrente tenía derecho a recibir las comunicaciones y notificaciones que le afectasen, en
relación con actos dictados por el Ayuntamiento de Valencia, redactadas en lengua valenciana, dado que en tal sentido se había dirigido con anterioridad y por escrito al Ayuntamiento, … Dado el tenor de lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 4/1983 de la Generalitat Valenciana, ha de entenderse que la Administración demandada tenía el deber de atender la
petición formulada por el interesado el 20 de mayo de 1991, y por tanto practicarle las notificaciones de actos en lengua valenciana, al no haberlo hecho así en el presente caso, la notificación redactada en lengua castellana con soporte bilingüe, debe reputarse como defectuosa, y en consecuencia ha de tenerse por legítima y conforme a derecho la petición o protesta formal presentada por el recurrente al objeto de que le fuera practicada esa nueva notificación en Lengua Valenciana.

2017ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 120

<< Índice

Horrenbestez, 2016ko abenduaren 26an ofizial eta azpiofizial guztiei zabaldu zien jarraibidea zuzendu beharra dauka Udaltzaingoak.
Lehenik eta behin, EAEko inongo administraziok ez lezake onar, izaera absolutuz, herritarrak euskaraz
hartzeko ezintasuna duenik. Ezintasuna, izatekotan, zirkunstantziala izango da, une jakin batekoa, puntuala. Horregatik, Udaltzaingoak, edozein administrazio-organok bezalaxe, baldin eta ezin badio herritar
baten hizkuntza-hautuari behar bezala erantzun, bitartekorik ez duelako, konponbidea ez da herritarrari
hori jakinarazi eta gorabehera fitxa batean jasotzea. Horrelakoetan, konponbidea izan beharko da dena
delako arreta, jakinarazpen edo tramite hori hizkuntza-eskubideak errespetatzeko beharrezko diren bitartekoak eduki arte atzeratzea, edo errepikatzea, baina, bitartean, ezingo da ahaztu herritarraren hizkuntza-hautua.
Salbuespen-egoeretan bakarrik baztertu ahal izango da irizpide hori, era berean legitimoak diren
eskubide edo interesek talka egiten dutenean. Hau da, herritar batek hizkuntza hautatzeko duen
eskubidea beste pertsona batzuen eskubideei edo interes edo ordena publikoari kontrajartzen zaienean,
eta bateraezin badira. Kasu horretan, Administrazioak erabaki beharko du zein eskubideri eman
lehentasuna. Horrela, esate baterako, hizkuntza-hautuaz baliatzen den pertsonak arriskuan jar badezake
trafikoaren segurtasuna, justifikatuta legoke hark hautatu ez duen hizkuntzan hartzea kautelazko
neurriak, hala hona ibilgailua geldi atxikitzea.
Horrenbestez,

Gasteizko

Udaleko

Herritarren

Defendatzailearen

Araudiaren

19.b)

artikuluan

xedatutakoaren ildotik, udal administrazioaren zerbitzuak hobetu daitezela lortze aldera, GOMENDIO hau
egiten dugu:
1.- Udaltzaingoak zuzendu dezala, eta zuzenduta bana dezala, 2016ko abenduaren 26ko jarraibidea,
honela idatzita:
“…Conviene recordar que las lenguas oficiales de la comunidad son el Español y el Euskera
y que las demandas ciudadanas para ser informados en la lengua que se desee son un
derecho ciudadano que debe ser cumplido en el acto, salvo que resulte imposible.
Para futuras ocasiones, si se cuenta con policías euskaldunes o con conocimiento de
euskera, tramitar el ejercicio del derecho lo antes posible, sin demoras ni retardos
injustificados, y en los supuestos en que no haya policías, cuando se trate de notificar un
boletín de denuncia, informar al ciudadano que la notificación de incoación del
procedimiento sancionador le será remitida a su domicilio en la lengua elegida (o en
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bilingüe), y que, mientras tanto, no se le tendrá por notificado de la denuncia (al igual
que se procede en las infracciones de tráfico cuando el conductor está ausente).
Si se trata de facilitar cualquier otra información o realizar cualquier otro trámite, y no
se cuenta con personal capacitado para atender en euskera, deberá posponerse la
realización de ese trámite y consiguientemente sus efectos, hasta el momento en que
pueda realizarse en euskera, sin formalidades ni condiciones que comporten a los
ciudadanos una carga u obligación adicional.
Solo motivos de interés u orden público prevalentes, de urgencia, o la posible afección
a derechos de terceros, podría justificar la realización, en ese momento del trámite o la
adopción de la medida correspondiente en castellano.”
- GOMENDIO ONARTUA Gomendioaren testu osoa

B) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2321/16. UDALTZAINGOAK FITXA POLIZIALA IREKI ARGAZKIAK ATERATZEAGATIK.
Terrorismoaren biktima bati omenaldia egin behar zitzaion egun eta tokian, garabia kotxeak kentzen ari
zen Udaltzaingoaren aginduz. Herritar batek argazki bat atera zuen bere neskalagunari bidaltzeko, hor
ezin zela aparkatu jakinarazteko. Orduan, bi udaltzain hurbildu zitzaizkion datuak eskatzera, eta fitxa bat
irekiko ziotela ohartarazi zioten. Barkamena eskatu zien udaltzainei, eta berriro ez zela errepikatuko esan
zien. Agirrelandara joan zen hurrengo egunean, eta esan zioten fitxa ireki ziotela Gizarte Segurtasuneko
Lege Organikoaren aplikazioz, argazki horien erabilera okerra egiten bazuen ere. Herritarrak dio udaltzainen aurrean bertan ezabatu zuela argazkia eta, beraz, ezin zuen ezertarako erabili.
Kexa jasotakoan, Udaltzaingoari bere bertsioa kontatzeko eskatu genion eta horrelako kasuetan erabiltzen dituzten irizpideen berri emateko, hau da, herritar batek udaltzainei argazkiak ateratzen dizkienean
nola jokatzen duten azaltzeko. Udaltzaingoak, gertakari hartan esku hartu zuten udaltzainen txostena
bidaltzeaz gainera, Aholkularitza Juridikoko Zerbitzuaren txosten bat, jarduera protokoloa eta Udaltzainei
igorritako informazio-ohar baten kopia bidali zizkigun. Agiri horietan azaltzen ziren argudioak aztertu eta
indarrean dagoen legediarekin uztartu genituen. Horietatik ondorioztatu genuen Udaltzaingoaren irizpideak zuzenak zirela, azken urteotan epaitegiek eman dituzten epaiak ikusirik. Herritarrarekin bildu eta
gure ikuspuntua azaldu genion. Ondoren, berriz, Udaltzaingoak herritar honi buruz zeuzkan datuak kant-
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zelatzeko eskabidea egiten lagundu genion. Handik denbora batera, Udaltzaingoak erantzun zion esanez
zein ziren kantzelatutako datuak.
ERREG. ZK.: 2476/17. ISUNA. APARKALEKUA.
Herritar batek erreklamazio bat aurkeztu zigun, eta bertan azaltzen zuen alegazioak ezetsi eta isuna
jartzen zioteneko ebazpena jakinarazi ziotela, Hortaleza kalearen eta Palentzia kalearen artean —
Valladolid kalearen atzeko aldera jotzen duen plazatxo moduko zonan— aparkatzeagatik ustez arauhauste bat egin zuelako, nahiz eta auzoa eraiki zenetik alboetan aparkatu izan den hor, baita erdian ere,
ilaran, nahikoa leku uzten delarik autoak igaro daitezen. Uste du bide-markak baleude argi geratuko
litzatekeela ezin dela aparkatu. Bere ustez, nahiz eta beti aparkatu izan den hor, arazorik sortu gabe,
noizean behin udaltzainak pasatzen dira eta isunak jartzen dituzte.
Erreklamazioa jaso bezain laster, isunari zegokion dosierraren kopia eskatu genion Ogasun Sailari, eta
ebazpen zigortzailearen kontrako berraztertzeko errekurtsoa prestatzen lagundu genion herritarrari,
oraindik zabalik baitzegoen errekurtsoa aurkezteko epea.
Era berean, txostena eskuratzeko eskabidea egin genion Herritarren Segurtasunaren Sailari, eta bertan,
kasua azaldu ondoren, ibilgailu bat zona horretan behar ez bezala aparkatzeagatik salaketa jarri ala ez
baloratzeko zein irizpide jarraitzen diren esan ziezagutela eskatzen genuen, eta orobat galdetzen
erdigune horretan aparkatzeko lekuak egokitzerik ote zegoen edo, ezinezko balitz, aparkatu daitekeen
zona zehatz-mehatz mugatzeko neurriren bat hartzerik, eta Sailak interesgarritzat jotzen zuen beste
edozein kontu azaldu ziezagutela.
Eskabide horren haritik, txosten bat jaso genuen, non esaten zen urteetan aparkatu ahal izan dela modu
horretan, arazorik ia sortu gabe, eta, beraz, uste zutela erdigunean aparkaleku bat egokitu ahalko litzatekeela, nahiz eta arazoak ekiditeko moduren bat bilatu beharra zegoen. Beste hau ere esaten zen bertan:
"Zirkunstantzia bat eta bestea muga litezke aparkalekuen taxuera marra bereizgarrien bitartez seinalatuz,
angelu egokiarekin, eta aparkaleku horiek erabili ahal izango lituzketen ibilgailuen luzera mugatuz, aparkaleku-muga markatzen duen marraren bitartez."
Azkenik, Trafiko Zerbitzuak dauden tarteetako batean proba pilotu bat egingo zuela iragartzen zen, eta
egoki zela ikusten bazen, Valladolid kalean bertan eta ondoko beste batzuetan dauden antzeko lekuetara
zabalduko zela.
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Azken finean, uste dugu segurtasun juridikorik ezaren arazoa konpontzeko bidean dagoela, Udalak aipatutako proba pilotu hori dela medio, eta lortutako emaitzak ikusi ondoren aurrerantzean har daitezkeen
bestelako neurrien bitartez.
ERREG. ZK.: 2477/17. ISUNA. MUGIKORTASUN MURRIZTUA DUTEN PERTSONENTZAT GORDETAKO PLAZA BATEAN APARKATZEA.
Kanpoko pertsona bat harremanetan jarri da gure bulegoarekin, eta azaldu digu larunbat batean Gasteizera etorri eta unibertsitateen inguruan aparkatzera joan zela. Zenbait leku libre zegoenez, horietako bat
aukeratu zuen. Autoaren bila itzultzean, salaketa-orria topatu zuen, ezinduentzako eremuan aparkatzeagatik, baina bera ez zen horretaz konturatu. Hobeto aztertuta, ikusi zuen ez zegoela seinaleztapen horizontalik, eta ezin izan zen seinaleztapen bertikalaz ohartu, beste ibilgailu batek estaltzen zuelako. Dosier
zigortzailea abiarazi izanaren jakinarazpena iritsi zitzaionean, zenbait erakundetan galdetu zuen zein
araudi aplikatzen zen aparkatzeko erreserbatutako lekuen bete behar dituzten baldintzekin lotuta, eta
alegazioak aurkeztu zituen; horiek ezetsi egin zituzten.
Aipatutako gertaerez zein interpretazio genuen azaltzeko eskatzen zigun. Adierazi genion gure ustez ez
zela egokia isuna berrikusteko eskatzea, gertaerak arau-haustetzat jotzeko modukoak baitziren; izan ere,
pintura behar bezala zainduta ez egon arren, bazen lekua ezinduentzat erreserbatuta zegoela adierazten
zuen seinale bertikal bat, eta Zirkulazio Araudi Orokorra onesteko azaroaren 21eko 1428/2003 Errege
Dekretuaren 133. artikuluak xedatzen duenaren arabera, zoruko markek azken lekua betetzen dute trafiko seinaleen arteko lehentasun hurrenkeran.
Horrenbestez, egin genezakeen bakarra zen Udalari eskatzea aparkalekua ezinduentzat erreserbatuta
dagoela adierazten duten zoruko marketan esku hartzeko, eta halaxe eskatu genion Trafiko Zerbitzuari
martxoaren 7ko dataz; ondoren jakinarazi ziguten martxoaren 17an margotu zituztela.
Ingurura egindako bisitan egiaztatu genuen lana eginda zegoela. Hori horrela, erreklamatzaileari horren
berri eman genion, baita margotu ostean lekua nola geratu zen erakusten zuen argazkia ere, eta dosierra
artxibatzea erabaki genuen.
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C) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2371/16. TRAFIKO-ARAZOAK, KEXAAKO GAZTELUAREN KALEAN.
Kexaako Gazteluaren kalearen eta Fontetxako Gazteluaren kalearen arteko bidegurutzearen arriskugarritasunaren ingurukoa da erreklamazioa, bertan elkartzen baitira kaleetako bateko autoenaren kontrako
noranzkoko bizikletentzako bidea eta hainbat zirkulazio-bide.
Herritarren Segurtasunaren Sailari jakinarazi genion, egoera horren eta zona horretako seinaleztapenaren inguruan beren iritzia eman ziezaguten.
Nahiz eta erantzun formalik ez jaso, gaiaren jarraipena egin genuen, eta 2017ko azaroan jakinarazi ziguten ezen, hiru esku-hartzeren ondoren, lurrean pintatutako biribilgune txiki bat instalatu zela, piboteekin,
arazoari behin betiko konponbidea emateko.
ERREG. ZK.: 2577/17. 092 TELEFONOAREN DOAKOTASUNA.
Herritar batek harridura azaldu zigun, 092 telefono-zenbakia doakoa ez dela eta; izan ere, bere ustez,
zenbaki horretara egiten diren deiek doakoak izan beharko lukete, larrialdi baten berri emateko edo arazo
bat konpontzen saiatzeko deitzen baita bertara.
Kexa jaso ondoren, Informazioa eskatu genion Herritarren Segurtasunaren Sailari. Alde batetik, 092 linea
zein udal sailek kudeatzen duen galdetu genion, eta bestetik, berriz, doan erabili ahal izateko aukera
inoiz aztertu ote zen. Eskaera horren erantzun gisa Udaltzaingoak helarazitako txostenean, funtsean,
hau esaten da:
• 092 linea, gainerako udal luzapen eta linea guztiak bezala, Udal Administrazioaren Sailak kudeatzen du.
• Interes sozialeko zenbaki gisa ageri da 092 zenbakia —a mota— Telefono Numerazioaren
Plan Nazionalean, beste hainbatekin batera —010, 016 eta abar—, baina guztiak ez dira doakoak.
• Estatu mailako irizpideak Telekomunikazioen eta Informazioaren Teknologien Zuzendaritza
Nagusiak ezartzen ditu.
Telefono Numerazioaren Plan Nazionalaren erabiltzailearen gida erantsi zitzaion erantzun horri, eta guk
erreklamatzaileari bidali genion.
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Emandako informazioarekin gai horren inguruko orientabide jasoa zuelakoan, bukatutzat jo genuen gure
esku-hartzea.

D) EZESPENA
ERREG. ZK.: 2494/17. ISUNA. ZAMALANETARAKO LEKUAN APARKATZEA ERREGE ATEAN.
Errege atean zamalanetarako lekuan aparkatzeagatik eta hura erabiltzea eragozteagatik 200 euroko
isuna jarri diote erreklamatzaileari. Haren hitzetan, aparkatu zuen lekuan ez zegoen erreserbatutako
lekua zela adierazten zuen seinalerik galtzadan, nahiz eta geroago konturatu zen bazela zamalanetarako
seinale bertikal bat, seinaleztapen horizontalarekin bat ez zetorrena. Isuna ordaindu zuen, ordainketa
murrizteko aukera ez galtzeko; hala ere, uste du egoera horrek beste gidari asko ere nahastu ditzakeela.
Hori dela eta, eskatzen zuen behar dena egiteko Errege ateko 9.ean zamalanetarako eremuari dagozkion seinaleztapen horizontala eta bertikala bat etor daitezen.
Erreklamazioa jaso ondoren, eta Trafiko Zerbitzuari eskabidea helarazi aurretik, arau-haustea egin zen
lekua ikuskatzera joan ginen.
Egiaztatu genuen zamalanetarako eremua zalantzarik gabe zedarritzen duten hainbat marka dagoela
bidean eta, horrenbestez, ezetsi egin genuen erreklamazioa.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)

03.8 Hirigintza Saila
A)

GOMENDIOA

ERREG.

ZK.:

2116/14.

BIZILAGUN

BATEN

ETA

ARETXABALETAKO

ADMINISTRAZIO-

BATZARRAREN ARTEKO GATAZKA, HORMA-ITURRI BATEN TITULARTASUNA DELA ETA
Joan den mendeko 90eko urteen bukaerako beste liskar bat du aurrekari gomendio hau egitera eraman
gaituen gatazkak. Ahalik eta laburren izaten saiatuko gara, aurrekarietan ez galtzeko:
a) Zidorra eta ubidearen inguruko liskarra.
...
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Hori izan zen lehenengo eztabaida, baina, hari loturik, oraingo hau sortu zen.
b) Horma-iturriaren inguruko liskarra.
2015ean beste auzi bat izan zen 1132-2606-2 lursailaren jabearen eta Aretxabaletako batzarraren
artean. Oraingoan, auzi-jartzailea funtsaren jabea zen. Kontua zen bere garaian 21 Zabalguneak
iturriaren horma handitu zuela, lursailaren itxitura-horma gisa, funts mugakide baten hormaraino.
Administrazio-batzarrak, uste izan zuelarik handitze horrekin garai bateko zidor-ubidea ixten zela,
hormaren zati bat eraistea erabaki zuen —2 m inguruko zatia—. Funtsaren jabeak auzitara jo zuen
administrazio-batzarraren kontra, horma berregin zezan, eta Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako
3. Epaitegiak arrazoia eman zion, eta Aretxabaletako administrazio-batzarra kondenatu eraitsitako
horma-zatia berregitera, ez hormaren ez hura eraikia zegoen lursailaren titulartasunaren ingurukoak
juzgatzera sartu gabe.
Eta hor sortzen da bigarren kontua. Orain dagoeneko liskarra ez da zidor-ubidearen ingurukoa, ezpada,
hain zuzen ere, 1.132-2606-2 katastro-erreferentzia duen funtseko lursaila ixten duen hormaren
titulartasunaren ingurukoa.
Kontua da horma horretan sartuta iturri-hodi bat dagoela, aska baten gainean, eta aska hori bera ere
hormari atxikia dago. Gaur egun ez da urik ateratzen hormako iturri-hoditik, baina inork ez du zalantzarik
iturriak garai batean funtzionatu zuela, eta orain lursaila ixten duen hormaren zati bat izan zela bere
garaian askaren euskarria. Izan ere, bada dosierrean argazki bat, 1920. urtearen ingurukoa, bertan iturrihorma hori izan zela fede ematen duena.
ERREKLAMAZIOAREN XEDEA
Gai honen inguruko lehenengo erreklamazioa 2014an jaso genuen. Delako iturri-horma dagoen
lursailaren jabeak aurkeztu zuen, eta gorago aipatu dugun 2015eko epaia ekarriko zuen demanda —
lursailaren itxitura-hormaren parte bat eraitsi izanaren ondorioz— aurkeztu aurretik izan zen. Kontua, une
horretan, epaia noiz emango zegoenez, abstenitu egin ginen esku hartzetik, Sindiko edo Herritarren
Defendatzailearen araudiaren 26. artikuluaren ildotik.
Gerora, behin 2015eko epaia eman zelarik, herritar horrek berriro jo zuen guregana, kexu, administraziobatzarrak bere lursailaren itxitura-hormaren titulartasuna erreklamatzeko asmoa zuelako, eta horrekin
berriro bide-zidorraren inguruko polemika pizteko, eta ustezko hainbat interes urbanistiko aipatu zizkigun,
kontura ez datozenak.
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Orobat adierazi zigun herritar horrek bere garaian berak hitzarmen bat sinatu zuela administraziobatzarrarekin, zeinen arabera hainbat metro lagatzen baitzituen urbanizatzeko, itxitura-horma
eraikitzearen truke, baina orain batzarrak txosten bat kontratatu duela, horma batzarrarena dela
aldezteko. Auzietan ez sartzeko, herritarrak akordio bat proposatu zion batzarrari, iturriaren jatorrizko
horma-zatia —ez itxitura-horma guztia— mehelina izan zedin, baldin eta batzarrak uko egiten bazion
kondukzioen gaineko eskubide orori, eta zeuden lerrokadurak onartzen baziren. Antza denez, erabaki
hori hartu zen batzarrean, baina lehendakariak baliozkotzat jotzen ez zuen moduan, edo ez behintzat
lotesletzat. Nolanahi delarik ere, kontua da administrazio-batzarrak akordio bat hartu bide zuela Arabako
Foru Aldundiaren laguntza juridikoa eskatzeko, hormaren titulartasuna zeini dagokion argitzeko balioko
zuten ekintza judizialei ekiteko, hau da, herritarrari, lursailaren itxitura gisa, ala batzarrari, jabari publiko
gisa (iturri publikoa).
Herritarrak, azken finean, zioen administrazio-batzarrak jazarria sentitzen zela, eta bere ustez hark
hormaz jabetu nahi zuela, ubide-zidorraren gaiari berriro heldu aurretik, eta horrela bere lursailaren
barrutik bide bat urratu.
Aurrekariak ikusirik, eta orobat erreklamazioa, guk konpromisoa hartu genuen, lehenik eta behin, arazoa
ikuspegi juridikotik aztertzekoa, eta bigarrenik, berriz, bi aldeen arteko bitartekaritza-lana egitekoa, bi
aldeek onartzeko moduko akordioa lortzeko.
Ez da gure asmoa gatazkaren xehetasunetan sartzea, uste baitugu ez dutela gauza handirik argitzen,
auzia ebazteko orduan. Bakarrik esan beharra daukagu inplikatutako alde guztiekin hitz egin dugula, hasi
batzarreko lehendakari eta fede-emaileengandik eta topografia, hirigintza eta ogasuneko hainbat udal
teknikarirekin bukatu.
Administrazio-batzarrak dio kontu hori argitu beharra dagoela, eta argudiatzen du bere asmo bakarra
ondasun horren titulartasuna Aretxabaletako herriarentzat gordetzea dela, bai iturria, bai horma bere
horretan gorde daitezen. Izan ere, bi aldeak bat datoz horma eta iturria gaur egungo egoeran gordetzeko
beharrari eta komenigarritasunari dagokienez, antzinako erabilera hori galtzea ekar lezakeen
aldakuntzarik egin gabe.
Orobat saiatu gara bi aldeak akordio bat lortzeko konbentzitzen, baina azkenean ez da posible izan.
Administrazio-batzarrak hainbat bider azaldu digu kontu hori epaitegiek argitu dezatela dela bere
borondatea, nahiz eta txosten honen datan, guk dakigula, oraindik ez dion inongo ekintza judiziali ekin.
ZENBAIT GOGOETA
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Gure helburua, gai honetan, argi pixka bat egitea da, eta, kasurik onenean, urte gehiegi dirauen gatazko
horri konponbidea aurkitzea. Izan ere, oso modu kaltegarrian eragiten dio Aretxabaleta herriko
elkarbizitzari, inplikatutako herritarrak ernegatzen baititu, eta administrazio-batzarraren beraren
funtzionamendu ona galarazten.
Esan dezagun, lehenik eta behin, agerikoa dena: Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak ez du
ahalmenik bere ebazpenak betearazteko, inor —ez administrazioa, ez beste inor— jokabide edo jarduera
bat egitera behartzeko. Gomendioak emateraino iristen da gure eskumena, baina, azken batean,
epaileak eta epaitegiak dira ebatzi beharko luketenak zeini dagokion delako horma-iturriaren
titulartasuna, eta, beraz, hemen azalduko duguna iritzi juridiko bat izango da, zuzenbidean funtsatu eta
oinarritua, erabat inpartziala, baina epaitegiek zuzendu lezaketen iritzia, hala ere.
Nolanahi ere, gatazka honetako aurrekariak kontuan izanik, uste dugu denboran luzatzeak inplikatutako
herritarrei eta herriari berari ekar liezazkiekeen ondorio kaltegarriak haztatu beharko liratekeela, bai
ekonomikoki, bai bizikidetzari dagokionez.
Hori esan ondoren, arazoa aztertzeari ekingo diogu, eta ateratako ondorioak azalduko:
1.- Horma-iturriaren errealitate fisikoari eta erabilerei dagokienez
Aretxabaletako administrazio-batzarrak peritu baten txostena kontratatu zuen 2014an, Aretxabaletako
administrazio-batzarraren ondasun publikoen gainean, eta, zehazki, ustezko ubide-zidor edo horma-iturri
horren inguruan.
Ez dugu ezer esan beharrik txosten horren inguruan, ongi argudiatua ematen baitu, eta hainbat frogatan
oinarritua; ez bada txosten horrek ikuspegi fisikotik aztertzen dituela bi elementu horien errealitate
historikoa eta egungoa, ez ikuspegi juridikotik. Horrela, ubide-zidorrari dagokionez, eztabaida genezake
esaten den lekuan bere garaian ubide bat izan zen, aldi berean auzo-bide gisa erabil zitekeena, ala ez,
baina errealitatea da gai horren inguruan guztira lau epai eman direla dagoeneko, non eta guztiz eta
erabat baiezta genezakeen hori gauza epaitua dela, eta gauza epaituen gainean ez dagoela berriro auzi
edo diatribei ekiterik. Ez dugu egiazko argudiorik txostenari kontra egiteko, baina ez dugu uste batzarrak
berriro espazio horien titulartasuna erreklamatzerik daukanik, bere garaian egin baitzuen, eta bere
eskaera bi auzitan ezetsi baitzen, hurrenez hurren, epai irmoaren bitartez.
Are gehiago, gorago esan bezala, epai horiek eman izanaren zuzeneko ondorioa beharko luke izan
administrazio-batzarraren inbentariotik ubide-zidorra —ustezko jabari publikoko ondasun gisa— kentzea.
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Baina orain hizpide dugun gaia horma-iturri edo askarena dugu. Eta, zentzu horretan, uste dugu ez
dagoela zalantzarik gaur egun han dagoen aska gutxienez ere XX. mendearen hasieratik dagoela bertan,
eta, aldi berean, horma bati —gaur egungoa baino luzera txikiagoko baina segur aski altuera bereko
horma bati— atxikia egon zela, eta bertan zegoela iturri-hodia, segur aski gaur egun dagoen bera, eta
bertatik ura ateratzen zela, ia seguru gaur egun erreklamatzailearen lursailaren barruan kokatutako gune
batetik sortua, izan ere hormari atxikita biltegi bat baitzegoen, antza. Azken batean, inork ez du zalantzan
jartzen hori, historikoki, iturri bat izan dela.
Hori bai, zirkunstantzia horiek begi bistakoak badira ere, halaxe dira beste hauek ere:
Bada dosierrean txosten bat, urbanizazioko obra-zuzendaritzak egina, non honako hau adierazten baita:
“Lursailean bi kanalizazio zeuden:
• Saneamendu-kanalizazioa, zein kondenatu egin baita eta gaur egun ez baitu zerbitzurik
ematen.
• Ur-kanalizazioa, zeinek aldameneko plazan dagoen aska hornitzen baitzuen. Kanalizazio
hori, era berean, zerbitzurik gabe dago gaur egun, kanalizazio bereizia egin baita.
Lan horiek guztiak 21 Zabalguneak eta Aretxabaletako administrazio-batzarrak onetsitako
gauzatze-proiektuaren arabera egin dira."
Beraz, gaur egun hormako iturriak ez du urik isurtzen. Hala ere, posible litzateke berriro funtzionaraztea,
jatorrizkoez bestelako moduan bada ere. Hain zuzen ere, informazioa eskatu genion AMVISAri iturri
horren egoeraren gainean, eta hau erantzun ziguten:
"Gaia: ARETXABALETAKO 52.EKO ITURRIA
Gure obra-ikuskatzaileak emandako informazioaren arabera, Construcciones XXXXX enpresak 19. sektoreko obrak egin aurretik, leku horretan iturri bat zegoen, askarekin. Uraren
jatorria ez zen AMVISAren udal sarea. Ez dago jakiterik zein zen benetako jatorria.
Gure bulego teknikoko datuen arabera, ahoz eskatu zitzaion AMVISAri udal sarea iturri
horretara konekta zezala, obrek iraun bitartean ura hornitzeko. Enpresa urbanizatzailearen
kontura egin zen konexioa (21 Zabalguneak kudeatutako obrak).
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Gaur egun, iturriaren hartuneak ez du kontraturik, eta, horregatik, AMVISAk erregistro-giltza
itxita dauka —irekita balego iruzurrezko kontsumoa litzateke, kontraturik ez dagoenez—. Inor ez da arduratu iturriaren hornikuntza kontratatzeaz.”
2.- Horma-iturri edo aska osatzen duten ondasunen izaera juridikoa dela eta.
Goiko planoan argi ikusten da gaur egun iturri horri zerbitzua eman liezaiokeen ur-hornidura inolaz ere ez
datorrela erreklamatzailearen lursailetik, baizik eta iturria dagoen plazaren erdian dagoen adar nagusitik
datorrela ura, hau da, gaur egun ur-emari osoa, tarte horretan behintzat, jabari publikotik doala.
Iturri edo aska funtzionamenduan ez egotearen arrazoia kudeaketa-arrazoi huts bat da, baina, iturriak
helburu horretarako balio izaten jarraitzen duen bitartean, uste dugu ez dagoela zalantzarik jabari
publikokoa dela. Hau da, hain zuzen ere zerbitzu publikora bideratuta egoteagatik (TJOALaren 79.3 art.)
jabari publikoko ondasunak lirateke —ur-emariaz gain, noski— plazatxoan barrena doan hornidura-hodi
nagusia, iturrira desbideratzen den adar edo hodia, ura isurtzen deneko aska eta gaur egun ura aterako
litzatekeen iturri-hodia.
Uste dut horretan bi aldeak bat etorriko direla; izan ere, hori ez da zalantzan jarri, baina galdera nagusia
beste bat da: ura lursaila ixten duen horman kokatutako iturri-hoditik sortzeak jabari publikoko bihurtzen
al du horma hori? Badakigu, TJOALaren 5. artikuluaren ildotik, herri-ondasun edo jabari publikokoak
besterenezin, preskribaezin eta enbargaezinak direla, eta beraz, hala balitz, Aretxabaletako
administrazio-batzarrari legokioke hormaren titulartasuna.
Nolanahi ere, ezin dugu ahaztu ezen, nahiz eta jabari publikoko ondasun bat beti izango den
besterenezin eta preskribaezina, horrek ez dakarrela berekin ondasun hori beti jabari publikokoa izatea;
hau da, ongi jakina denez, jabetza publikoko ondasunen izaera juridikoa —edo ondare-ondasunena—
aldatzea gerta litekeela denboran zehar, izaera batetik bestera igarotzea, benetan erabilera edo zerbitzu
publikora bideratua dagoen ala ez (atxikipena / atxikipenik eza).
Eta kontua da ezen, bai ondasun bat jabari publikoari atxikitzea, bai atxikipenetik askatzea, oro har
berariaz gertatu behar direla, neurri horren egokitasuna eta legezkotasuna egiaztatzen dituen dosierra
tramitatuz. Nolanahi ere, esparru lokalean, Toki Erakundeen Ondasunen Araudiaren 8.4 artikuluak —
ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua—, atxikipenetik askatzeko isilbidezko modu bat jasotzen
du, kasu hau ebazteko interes handikoa:
8.artikulua
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1. Toki-erakundeen ondasunen kalifikazio juridikoa aldatzeko, hori egitearen egokitasuna
eta legezkotasuna egiazta dezan espedientea behar da.
2. Aldez aurretik hilabetez jendaurrean jarri ostean, Tokiko Udalbatzak ebatzi beharko du
espedientea, legezko Udalbatzako kide kopuruaren gehiengo absolutuaren aldeko botoekin
hartutako erabakia bitarte.
3. Edonola ere, jaregindako ondasunak ez dira Toki-erakundearen ondarera gehitutzat joko,
harik eta Korporazioko organo eskumendunak formalki jasotzen duen arte (ezta jabego publikokoaren mugaketatik datozenak ere); gehitze hori gauzatzen ez den bitartean, jabari publikokoak izango dira ondasunok.
4. Hala ere, berez eta besterik gabe egiten da aldaketa kasu hauetan:
a) Herri-antolaketako arauak eta obren nahiz zerbitzuen proiektuak behin betiko
onartzea.
b) Ondare-ondasunak erabilera edo zerbitzu publiko edo komunal batera hogeita bost urte
baino gehiagorako atxikitzea.
c) Zuzenbide zibilak xedatutakoaren arabera, entitateak usukapio bidez erabilera edo zerbitzu publiko edo komunal baterako gauza baten jabaria erostea.
Izan ere, plan orokor batek ezartzen badu jabetza pribatuko zenbat lursail bideak, parkeak, lorategi
publikoak eta abar egiteko izango direla, lursailak Udalari doan ematera behartzen ditu horrek jabeak, eta
berekin dakar horrek lur horiek jabari publikoko lursail bihurtzea. Era berean, guztiz ohikoa da, hirigintzaplan bat onesten delarik lurralde-eremu jakin bat berrantolatzeko, esate baterako bide publiko baten
trazatua kentzea edo bestelako trazatu batez ordeztea. Hartara, atxikipenetik askatzeko dosier bat
tramitatzeko beharrik gabe, plana gauzatze hutsarekin, garai bateko bideak okupatzen zuen espazioak
jabari publikoaren izaera galduko du, eta, aldiz, jabari publikoa izatera pasako bide berriaren trazatua.
Egin beharreko galdera, gure kasuan, hauxe da: hurrenez hurren hainbat hirigintza-dokumentu onetsi eta
gauzatzearen ondorioz iturriaren euskarritzat baliatzen zen hormaren izaera juridikoa aldatu ote den.
Galdera horri erantzuten saiatuko gara, eta, horretarako, erreklamatzen duen herritarrarentzat
kaltegarrien den hipotesitik abiatuko gara, hau da, iturria atxikia dagoen horma —gaur egun haren
lursailaren itxitura dena— lehenago jabetza publikokoa izan ote zen, iturritik bereizi ezina izaki:
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-

2000. urtean argitaratutako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak, lursailari dagokion kalifikazio
xehatuaren planoan, lursailak gaur egun duen lerrokadura bera jasotzen zuen, eta hala
jasotzen jarraitzen du gaur egun ere. Planeko lursailaren lerroak hormaren kanpoko aldeko
ertzarekin bat egiten du, aska lerrokadura horretatik kanpo utziz.

Nabarmendu beharra dago inoiz ez dela egin, puntu horretan, plan orokorraren kontra.
-

Era berean, Aretxabaletako administrazio-batzarraren perituaren irizpenaren 105. orrian
jasota dago 21 Zabalguneak Aretxabaletan sustatutako urbanizazio-proiektuari dagokion
planoa. Plano horretan, lursailaren ipar-ekialdeko lerrokadura hormaren kanpoko lerroari
dagokio, eta aska bakarrik geratzen da funtsetik kanpo. Urbanizazio-proiektu horren kontra
ere ez zuen egin Aretxabaletako administrazio-batzarrak, puntu horretan.

-

Nabarmendu beharrekoa da, era

berean, lerrokadura horrek

nahitaez

lursailaren

mendebaldeko mugako azaleraren parte bat utzi beharra ekarri zuela berekin —perituaren
2

txostenean jasotzen denez, 118,98 m —, muga horren ondotik doan bide publikoa
zabaltzeko. Aldi berean, Aretxabaletako administrazio-batzarrak dio lursaila handitu egin zela
iparreko eta ekialdeko mugek eratzen duten izkinaren zonan, ustez garai batean ubidezidorra zegoen lekuan.
-

Baina, gainera, hainbat lerrokadura- eta sestra-akta daude, baita Udaleko Kartografia eta
Topografia Atalak emandako hainbat txosten ere, zeinek fede ematen baitute hormaren gaur
egungo lerrokadura indarrean dagoen hirigintza-araudira egokitzen dela, eta lursailaren
mugak haren kanpoaldearekin bat egiten duela:
o

2014ko abenduaren 14ko lerrokadura-akta: "Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren
2

aplikazioz lagatako azalera: 118,98 m , dagoeneko utziak, eta lerrokadura
hormarekin gauzatua, herriaren urbanizazioan”
o

2014ko martxoaren 3ko txostena: “Erantsitako planoan ageri denez, bai delako
lursailaren bizitegi-kalifikazioak, bai dauden udal kartografiako datuek, erakusten
dute lursailaren mugako horma HAPOaren kalifikazioko lerrokaduran dagoela, eta
hura bizitegi-lursailari dagokiola.

o

2015eko maiatzaren 18ko lerrokadura-akta: Aretxabaletako bizitegi-lursaileko horma
lehengoratzeaz.
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o
-

2016ko abuztuaren 11ko lerrokadura-akta: aurrekoen ildo beretik.

Horrela bada, ezin baitzitekeen beste modu batean izan, zona horretako urbanizazio-obrak
hirigintza-plangintzan eta urbanizazio-proiektuan ezarrita zegoenaren arabera egin ziren,
lursailaren itxitura-horma osoarekin, haren ipar-ekialdean.

-

Izan ere, Kartografia eta Topografia Ataletik berretsi digutenez, oro har, lursail baten jabetza
haren itxitura-hormaren kanpoko alderaino iristen da, eta kontrakoa salbuespena litzateke.

-

Gainera, atal horren 2014ko urriaren 23ko txostenean adierazten denez: “…dela
partikularren lursailen artean, dela bide publikora jotzen dutenean, bai ezpondak bai eusteko
hormak goiko lursailari dagozkiola ulertzen da baldin eta bata beheragoko planoan badago
eta bestea goragokoan; izan ere, desnibela —ezponda edo horma— kenduko balitz, goiko
lursaila euskarririk gabe geratuko litzateke. Hori horrela ulertzen da beti, baldin eta kontrakoa
dioen dokumentaziorik ez badago."

Horrela bada, dauden datu guztien arabera, lursailaren itxitura-horma plangintzan xedatuta zegoen
moduan egin zen, eta, plazatxoa baino goragoko kota batean dagoen lursaila izanik, hormak eusteko
balio dio, eta beraz, ikuspuntu horretatik ere, titulartasunaren presuntzioa goiko lursailaren jabearen
aldekoa da.
Baina, edonola ere, errealitatea da hirigintza-planen onespenak, izatez, espazio eta erabileren
antolamenduari eta taxuerari eragiten diela, eta, plan horiek legean ezarritako tarteen barruan onetsi eta
gauzatu ondoren, ondoriozko errealitateak aurrekoaren gainetik geratu behar duela.
Delako hormari dagokionez, bidezkoa da esatea ezen, inoiz jabari publikoaren izaera izan bazuen ere —
eta inondik inora egiaztatu ez den kontua da hori—, hirigintza-plangintzak modu tazitoan aldatu zuela
jabari publikoa, Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Araudiaren 8.4. artikuluan aitortzen zaion
horretarako ahalmena baliatuz, jada ez zegoelako zerbitzu publikora bideratua, baizik eta erabilera edo
zerbitzu pribatura.
Iturri-hodia edo iturria hornitzen duen ur-tutua —gaur egun funtzionatzen ez badu ere— jabari pribatuko
horma batean kokatuta egoteak ez dakar berekin, inolaz ere, horma hori besterik gabe jabari publikokoa
dela aitortzea. Izan ere, ez da arraroa jabari publikoko elementu edo instalazioak jabetza pribatuko
elementu edo espazioen gainean lotuta, sartuta edo jarrita egotea.
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Hainbat zerbitzu eta azpiegitura publikori —garraioa, komunikazioak...— dagozkien kasuak aipa
genitzake, zeinetan horrelako egoerak gertatzen diren, baina Gasteizko ur-hornikuntzaren zerbitzura
mugatuko gara:
GASTEIZKO URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETA ARAUTZEKO ORDENANTZA:
24. ARTIKULUA.- HARTUNEEN ZAINTZA, MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETAK.
1.- Hornidura-hartuneak
Hartuneen zaintza, mantentze-lanak eta konponketak bide-publikoan dagoen erregistrogiltzara bitartean egingo dira, eta lan horiek AMVISAren kontura izango dira.
Erregistro-giltza, bebarru bat baino gehiagoko ura ixteko erabil daitekeena, tutu orokorretik egindako hartuneko lehendabizikoa da, eta horretara bitarte bakarrik egingo ditu AMVISAk mantentze-lanak. Abonatuek izan ditzaketen giltza partikularrak edo tutuak, nahiz
eta bide publikoan egon, haien ardurapean egongo dira.
…
Erregistro-giltzarik ez duten hartune zaharretan edo giltza barrualdean dutenetan AMVISAren mantentze-lanen ardura eraikinaren mugaren lerrora bitartekoa izango da, eta
hark espaloian erregistro-giltza bat jartzeko betebeharra izango du.
…
Erregistro-giltza jarri ondoren egindako beste edozein instalazioren ardura eta mantentze-lana, nahiz eta bide publikoan egon, hartatik ura hartzen duten jabeena izango da,
AMVISAn alta emanda baldin badaude, eta bestela etxeko jabearena edo jabeena. Abonatuak barne-instalazioko giltzak bakarrik erabili ahal izango ditu.
IV. Titulua.- Barne-instalazioak
43. ARTIKULUA.- DEFINIZIOA ETA ARAUDI APLIKAGARRIA
Hornidura eta saneamenduko barne-instalaziotzat hartuko dira, eta beraz, abonatuen jabetzakotzat:
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Horniduraren kasuan, bide publikoan dagoen erregistro-giltzatik abiatzen dena izango
da, zeina normalean bide publikoan, lur-sailaren itxitura-horman, edo baita eraikinean
bertan egoten den.
Aurreko artikuluetatik ondorioztatzen da erregistro-giltza dela, hau da, eraikin osorako edo urbanizazio
osorako hornikuntza ixten duen giltza nagusia, jabari publikoaren eta jabari pribatuaren arteko muga
ezartzen duena. Komunzki, bide publikoko kutxatila batean instalatuta egon ohi da giltza hori.
Halakoetan, giltzatik eraikineko kontagailuraino eta hortik etxebizitzetara doazen hodiak jabari pribatuko
hodiak dira, eta, beraz, jabeei dagokie horiek mantendu eta onik zaintzea, nahiz eta hodi horiek, partez,
jabari publikoan barrena joan.
Era berean, AMVISAtik baieztatu digutenez, maiz gertatu ohi da erregistro-giltza ez egotea espaloian
kokatua, baizik eraikinaren beraren fatxadan edo baita barruan ere. Halakoetan ere, erregistro-giltzaraino
iristen den hornikuntza-hodia jabari publikokoa izan ohi da, eta AMVISAren ardurapekoa, baita —delako
erregistro-giltzaraino— fatxadan barrena doan zatia ere.
24. artikuluan zehazten da ezen, erregistro-giltza eraikinaren barruan badago, AMVISAren erantzukizuna
higiezinaren muga-lerroraino iritsiko dela, baina higiezinaren muga-lerro hori —normalean fatxada—
jabari pribatukoa izango dela.
24. ARTIKULUA.- HARTUNEEN ZAINTZA, MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETAK.
1.- Hornidura-hartuneak
Hartuneen zaintza, mantentze-lanak eta konponketak bide-publikoan dagoen erregistrogiltzara bitartean egingo dira, eta lan horiek AMVISAren kontura izango dira.
Erregistro-giltza, bebarru bat baino gehiagoko ura ixteko erabil daitekeena, tutu orokorretik egindako hartuneko lehendabizikoa da, eta horretara bitarte bakarrik egingo ditu AMVISAk mantentze-lanak. Abonatuek izan ditzaketen giltza partikularrak edo tutuak, nahiz
eta bide publikoan egon, haien ardurapean egongo dira.
Horrenbestez, delako hormak iturri-hodi bat eta hornikuntza-hodi bat (jabari publikoa) barne hartzeak ez
dakar berekin, inolaz ere, horma jabari publikokotzat jo beharra dagoenik.
Txosten honetan azaldu ditugun arrazoi guztiek, zein ahalik eta inpartzialtasunik handienaz
garatzen saiatu baikara, ondorio batera garamatzate: nahiz eta ez dagoen inongo zalantzarik aska
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jabari publikoaren parte dela —gainerako plazatxoa edo ondoko espazio publiko guztia bezala—,
aska hori bermatuta dagoen horma gaur egun jabari pribatukoa da, lursailaren jabeena,
lursailaren itxitura-hormatzat baliatzen baitute, hain zuzen ere.
Egia esan, gure argudioen funtsa jasota zegoen Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako 3.
Epaitegiaren 2015eko urtarrilaren 15eko epaian:
BOSGARRENA.- Aurkeztu diren dokumentu eta frogetatik ondorioztatzen da harlangaitzhorma (9. zk.) Aretxabaletako urbanizazio-proiektua gauzatzean eraiki zela, Gasteizko
Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko lerrokadurak aintzat hartuta, eta funtsezko datua da
hori, aldeek aintzat hartu ez dutena, argi baitago ordenamendu urbanistiko bat dagoela,
lerrokadurak zehazten dituena, horma dagoen lursailaren inguruko eztabaida eta erreklamazioa gorabehera, horma atzera eraman edo korritu egin zen eztabaidatzetik harago, onetsitako lerrokadura berriak HAPOren antolamenduaren parte direnez geroztik.
Hortik aurrera, kontua da administrazioak eraiki eta ordaindu zuela horma, urbanizazioproiektua gauzatzean, eta, era berean, eraitsi den horma-zatia —bi metro lineal inguru—
administrazio-batzarrak eraitsi duela, Gasteizko Udalaren eta zuzendaritza fakultatiboaren baimenik gabe, eta jakin gabe. Horregatik guztiagatik, lerrokadura ofizialen parte izanik, eta 21 Zabalgunea entitateak eraiki zuelarik, auzitara eraman den administraziobatzarrari dagokio eraitsitako horma-zatia lehengoratu eta berritzea.”
Tamalgarria da horrenbeste denboraz aldeek ados jartzea ez lortu izana itxura batean munta txikikoa zen
kontu horren inguruan, eta herrian horrenbeste buruhauste sortu izana, bertako agintariei nahiz
eragindako auzokoei, izatez guztiek baieztatzen dutelarik beren borondate bakarra aska herriaren ondare
gisa babestu eta gordetzea dela, historiaren lekuko mutu. Erabat ados gaude baieztapen horrekin. Izan
ere, gogorarazi beharra daukagu, gauza bat dela ondasun baten jabea izatea, eta beste bat, oso
bestelakoa, batek ondasun horrekin nahi duena egin ahal izatea. Eta, zentzu horretan, Gasteizko Udalak
badu zeresanik.
Udaleko Kartografia eta Topografia Ataletik adierazi ziguten ezen, nahiz eta bere garaian udalerriko
herrietan dauden iturriak katalogatzeko lanari ekin zitzaion, ez zela lortu benetako inbentario bat
taxutzea, eta, horrenbestez, gaur egun ez dutela babesik hirigintza-planeamenduan.
Ez dugu uste udalerriko herrietako iturri eta askak eraitsi edo galtzeko arriskuan daudenik, baina, hala
eta guztiz ere, gomendagarria litzateke Udalak gaur egin tramitatzen ari den Hiri Antolamenduko Plan
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Orokorrean nola edo hala jasotzea. Herrietako iturriak, beste eraikin batzuk bezala, hala nola bolatokiak
edo errotak, balio sentimental handiko hiri-elementuak dira bertan bizi direnentzat, baina ez dute gure
hirigintza-planeamenduan, haiek bezala, berariazko babesik.
Horrenbestez,

Gasteizko

Udaleko

Herritarren

Defendatzailearen

Araudiaren

19.b)

artikuluan

xedatutakoaren ildotik, zerbitzu publikoak hobetze aldera, GOMENDIO hau egiten dugu:
- Aretxabaletako administrazio-batzarrari gomendatzen diogu ezen, salbu eta hemen inpartzialtasun
osoz azaldu ditugunei kontra egiteko argudio juridiko sendoak aurkitzen baditu, uko egin diezaiola gure ustez ez dagokiona erreklamatzeko ekintza judizialei ekiteari, urteetan ziurgabetasuna jasaten ari
diren auzotarrei egonezina sortzeko bailitzateke hori.
- Gasteizko Udalari gomendatzen diogu udalerriko herrietan dauden eta begi bistako balio historikoarkitektonikoa duten iturri historikoei eta askei —ondasun katalogatu gisa— babesa emateko beharrezko diren azterlan eta tramiteei ekin diezaiela, haien osotasunari eragin liezaiokeen edo zerbitzu
publikoa emateko erabilezin egin litzakeen edozein esku-hartzetatik babesteko.
Bereziki, Udalari iradokitzen diogu behar diren erabakiak har ditzala Aretxabaletako aska edo hormaiturria zaintzeko.
- ZATI BATEAN ONARTUTAKO GOMENDIOA Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)

B) ARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 67/15 (OFIZIOZ). OBRAK, LOKALEAN, IGOGAILUA ZERO KOTARA JAISTEKO.
2015eko irailean, Hirigintza Saileko Desjabetzeen Zerbitzutik, eraikin bateko etxejabeen erkidegoaren eta
eraikin bereko beheko solairuan dagoen arropa-garbitegiaren jabearen arteko bitartekaritza-lanak egitea
proposatu ziguten. Igogailua 0 kotara jaisteko hainbat hilabete lehenago egindako obrek sortu zituzten
arazoak, arropa-garbitegiaren lokalaren parte bat okupatu behar izan zelarik. Obrak bukatu ondoren,
ezadostasunak zeuden bi aldeen artean, obraren zenbait alderdiren inguruan. Izan ere, itxura batean
egindako obren eta ur-hoditeria berritzearen ondorioz, arropa-garbitegiaren funtzionamendua kaltetua
suertatua zen, ur-emaria ez baitzen behar bezala iristen.
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Benetan zaila litzateke dosier honetan izandako esku-hartzeen laburpena egitea, baina, nolanahi ere,
nabarmendu beharrekoa da enpresako teknikari baten presentzia eskatu geniola AMVISAri, arropagarbigailuen funtzionamendu okerraren arrazoia zein izan zitekeen argitzeko. Egin zitezkeen hainbat
probaren berri eman zen, eta zenbait konponbide aipatu, baina, lehenik eta behin, obrak gauzatu zituen
enpresari zegokion horiek gauzatzea, etxejabeen erkidegoak horretarako borondatea erakusten zuelarik,
eta erresistentzia gaindiezinak aurkitu genituen hor.
Kontua da ezen, hainbat hilabetez deiak, bilerak, kontsultak eta abar egin ondoren, azkenik ez zela posible izan aldeen arteko akordio batera iristea, eta, azken batean, arropa-garbitegiaren jabeak epaitegietara joateko asmoa zuela adierazi zigula, etxejabeen erkidegoari bere jarduera arazorik gabe bideratu ahal
izateko beharrezko ziren obrak egin zitzala galda ziezaioten. Gaia sub iudice egonik, dosierra ixtea erabaki genuen.

C) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2543/17. ALDAMIO-TASA —AZPIAN PASABIDEA DUELARIK—.
Auzo-elkarte batek kontsulta egin zigun, obra bat egiteko instalatu behar izan zuten aldamioa zela eta
udal zerbitzuek egindako tasa-likidazioan baliatu ziren irizpideen inguruan.
Azaldu zigutenez, ez omen da kasu guztietan irizpide bera aplikatzen. Izan ere, aurkeztu ziguten kasuan,
fatxaden aurrealdeak konpontzeko jabeen erkidegoei egindako errekerimendu bat izan zen, eta obra
horiek egiteko beharrezko izan zen aldamio bat jartzeari dagokion tasa igorri diete —bide publikoa okupatzeari dagokion tasa—.
Nolanahi ere, auzo bereko beste eraikin batzuetan, berek dakitenez, ez omen zen kobratu bide publikoa
erabiltzeari dagokion tasa, aldamioa jartzeagatik, nahiz eta litekeena den eraikitzaileak berak aurre egin
izana kostu horri. Hirugarren bloke batean, berriz, obra-lizentzia bera ere ez omen diete kobratu.
Beraz, bizilagun guztiekin berdin joka dadila eskatzen dute, eta irizpide berak balia daitezela guztiekin.
Ogasun Sailetik jakinarazi ziguten hirugarren blokearen kasuan obrak kalte-ordain baten inguruko akordio baten ondorio direla —auto judizial batean jasoa—, eta, horregatik, jabe-erkidegoak ez dituela bere
gain hartu segurtasun-arrazoiengatik ezinbestean eta premiaz egin beharreko obrak.
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ERREG. ZK.: 2624/17. HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN ALDAKUNTZA.
Herritar batek ezinegona azaldu zigun, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean aldaketa bat egin delako,
Zabalgana auzoan —Borinbizkarra S-1 sektorean—, eta bera ez baitago ados. Ekipamendurako lursail
bat zegoen (EM-5), baina Udalak, ikastetxe bat eraiki nahi zela eta, zerbitzu sozialetarako lursail batekin
(M43) kalifikazioa trukatzea erabaki zuen, antza etxebizitza tasatuak egiteko.

Bere garaian

erreklamazioa aurkeztu zuen, erabakiak kaltetu egiten duela baiteritzo, eta Udalak txosten luze batekin
erantzun zion. Etxebizitza erosi zuenean, hirugarren solairu batean, aurre-aurrean altuera jakin bateko
eraikinik eraikitzeko aukerarik ez zegoelako egin zuen; egungo kalifikazio-aldaketarekin, berriz, hainbat
solairuko eraikin altuago bat eraiki ahal izango litzateke. Era berean, uste du trafiko handia dagoen zona
dela, eta etxebizitza gehiago eraikiz gero egoerak okerrera egingo lukeela. Administrazioak legez ezarrita
dauden

prozedurak

jarraitzen

dituela

azaldu

genion,

espazio

libreetarako

eta

bestelako

hornikuntzetarako beharrezko diren erreserbak errespetatuz beti ere, eta planeamenduan horrelako
aldaketak egiteko gaituta dagoela, printzipioz kalte-ordainik eman gabe. Udalak emandako azalpena
behar bezala arrazoituta dago, eta zentzuzko da.

D) IDAZKI LAGUNDUA
ERREG. ZK.: 2481/17. USAINA ETXEBIZITZAN, KEAK ATERATZEKO BIDEA ERABERRITU ONDOREN.
Sei solairuko eraikin baten atikoan bizi den pertsona batek adierazi digu urtebete baino zer edo zer lehenagotik lehenago inoiz sumatu gabeko jaki-usainak iragazten zirela nabaritzen hasi zela. Ez daki urbanizazioa osatzen duten atarietako baten teilatuko keak ateratzeko bide bateko txapela zirkular biragarri moduko baten instalazioari zor ote zaion hori, ala azken aldian sukaldeak eraberritzeko egin diren
obrei.
Laguntza eskatu digu, Udalari eskatzeko, baldin eta eskuduna bada, instalazio horien legezkotasuna
egiazta dezala, eta, baldin eta baimena badute, sortzen dion enbarazu hori ekiditeko hartu beharreko
neurri zuzentzaileak azter daitezela.
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03.9 Udal enpresak eta erakunde autonomoak
03.9.1 21 ZABALGUNEA
A) SAILAK ITXIA
ERREG. ZK.: 2489/17 ETA 2560/17. ORDAINDU GABEKO DIRU-LAGUNTZA.
21 Zabalguneak 2016. urtearen hasieran beren etxebizitzak eraberritzeko diru-laguntza bana onartu zien
bi pertsona etorri zitzaizkigun bulegora, ordainketa erreklamatzera, enpresa horren bulegoetan hainbat
bider eskatu eta erantzunik jasotzen ez zutela eta, ezta atzerapenaren inguruko azalpenik edo onartutako kopuruen ordainketaren aurreikuspenik ere.
Kasuetako batean, diru-laguntza emateko ebazpena 2016ko maiatzekoa zen, eta diru-laguntzaren zenbatekoa 893,98 eurokoa; bestean, berriz, ebazpena 2016ko abendukoa, eta zenbatekoa 10.928,50 eurokoa. Ebazpen batean nahiz bestean, obra guztiz gauzatuta zegoela egiaztatzen zelarik ordainduko
zela zehazten zen.
Bulego honetatik, idatziz eskatu genion informazioa 21 Zabalguneari, onartutako zenbatekoak zergatik
ez ziren ordaintzen, 2017ko ekitaldian ordaintzea aurreikusten zen eta, orobat, zenbat diru-laguntza
zeuden egoera berean.
21 Zabalguneak ez die erantzun gure galderei, baina, erreklamatzaileekin telefonoz harremanetan jarri
garelarik, jakin dugu zor zituen zenbatekoak ordaindu dituela. Kasu batean nahiz bestean, diru-laguntza
jasotzeko eskubidea onartu zenetik ia urtebetera.

B) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 2445/16. HERRITARRAK ITXIA. ALOKAIRUAN OSTATU EMATEA, ETXEBIZITZAREN
BERRIKUNTZA DELA ETA.
Orientabidea eskatu zigun Aiztogile kaleko eraikin bateko bizilagun batek. Eraikinak beheko solairua eta
beste hiru ditu, eta horietatik bi jabetza pribatukoak dira, eta lehena eta lokala 21 Zabalgunearenak.
Eraikinaren mantentze-lanetan inbertitu arren, eta eraikinen azterketa teknikoa gainditu, oinarrien egoera
txarraren ondorioz guztiz eraberritzea erabaki zutela jakinarazi zieten, eta bi egunen buruan etxea hustu
egin beharko zutela.
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Gauzak gordetzeko eta beste bizileku bat eman ahal izateko 21 Zabalgunearekin izandako kontaktuetan
jakinarazi zieten alokairuan hartu ahal izango zutela etxebizitza bat, hilean 250-400 euro ordainduta.
Azkenean, gauzak uzteko leku bat utzi zieten, eta hutsik zegoen Errementari kaleko etxebizitza batean
jarri zituzten bizitzen, kontraturik sinatu gabe. Sinatzeko eskabidea egin ondoren, adierazi zioten prezioa
507 eurokoa izango zela, hasierako kopurutik oso gora. Bestalde, hornikuntzak bere gain hartu behar
ditu.
Gerora jakinarazi zigun ezen, 21 Zabalgunearekin negoziatu ondoren, hileko alokairua 349 euroan finkatu zutela, higiezina eraberritzeko konpromisoarekin. Horregatik, ez zuen dosierra izapidetzen aurrera
jarraitu nahi izan.

03.9.2 LUIS ARANBURU UDAL MUSIKA ESKOLA
A) EZESPENA
ERREG. ZK.: 2555/17. MATRIKULA EPEZ KANPO, MUSIKA ESKOLAN.
Aita batek azaldu zigun bere alaba Udal Musika Eskolako ikaslea dela 4 urte zituenetik, eta gaur egun 15
dituela. Alabari pasatu egin zitzaion matrikulazio-epea, eta egun horretan bertan eskabide bat aurkeztu
zuen apuntatzen utz ziezaioten. Zuzendariarekin hitz egin zuen, eta hark esan zion epez kanpo zegoenez ikasle zaharraren izaera galdua zuela, eta ikasle berrientzako matrikulazio-epea baliatu behar zuela.
Kexu ageri zen matrikulazio-epearen berri emateko modua zela eta, eta komunikazio hori adingabe baten esku uzten zelako. Erreklamazioa jaso ondoren, segituan jarri ginen harremanetan eskolako zuzendaritzarekin, matrikulazio-epeen eta -prozeduraren inguruko informazioa jasotzeko, eta orobat eskuratzeko gai honen inguruan emandako ebazpenen kopiak. Era berean, eskolako irakasleekin ere jarri ginen
harremanetan, beren iritzia jakiteko, eta, azkenik, alabarekin elkarrizketatu ginen, haren iritziaren eta
ikuspegiaren berri ere edukitzeko. Egindako gestio guztietatik ondorioztatu genuen ezen, matrikulazioepea luzaezina bada ere, egoera berezietan salbuespenik onartzen duela. Arazoa da salbuespen hori
aurreko ikasturtean aplikatua ziotela, orduan ere ez baitzuten matrikula epe barruan aurkeztu. Beraz,
salbuespena aplikatuko litzaiokeen bigarren aldia litzateke hau, eta aplikatzeak hirugarren pertsona bati
kalte egitea ekarriko zukeen berekin; hain zuzen ere, eskolan pianoa ikasteko sartu nahi zuen bati.
Horregatik, irakasleekin hitz egiteaz gain —haien ikuspuntua jakiteko—, garrantzitsutzat jo genuen eragindakoarekin berarekin elkarrizketatzea, modu konfidentzialean, gai horren inguruan zein iritzi zuen
jakiteko, zein itxaropen, zein kezka, zein lotura eskolarekin, eta beste. Kontua da neskak kontatu zigun
horretan ez genuela aurkitu zirkunstantzia aipagarririk —ez profesionalik, ez prestakuntzen ingurukorik,
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ez pertsonalik—, bigarren salbuespen bat eskatzera makur gintzakeenik. Horregatik, ezetsi egin genuen
eskaria, nahiz eta aldez aurretik Luis Aranburu Musika Eskolari iradoki genion positiboa litzatekeela etorkizunean matrikulazio-epeei buruzko informazioa bitarteko elektronikoak baliatuz ere egitea. Zentzu
horretan, zentroko zuzendariak jakinarazi zigun denbora daramatela lanean, Udalarekin batera, informazio hori WhatsAppez ere bidali ahal izateko, eta berriki baimena emana zuela Udalak hurrengo ikasturtetik aurrera informazio hori bitarteko hori baliatuz ere eman dadin.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)
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04
KONTSULTAK

Oroitidazki honek hartzen duen ekitaldian, guztira 76 kontsulta egin dira, esan nahi baitu % 43 egin dutela gora, 2016an jasotako 53 kontsultekin alderatuta. 2016koaren antzeko egoera izan da aurten; izan
ere, kontsulten % 18 baino gehiago —14, hain zuzen, 76tik— irisgarritasun-obrek eta igogailuak zero
kotara jaistekoek eragindako lokalen jabeek egin baitituzte, edo era horretako obrak egiteko beharreko
diren akordio eta izapideen ingurukoak izan dira. Horrelakoetan, estatutuak aztertu ditugu, eta zein alternatiba izan zitezkeen, kontuan izanik desjabetzea beharrezkoa zen, lokalentzako aurrekontu bereizia, eta
abar; eta ahaztu gabe Auzitegi Goreneko arlo zibileko salaren azaroaren 17ko 678/2016 epaiaren ondorioz gertatu den aldaketa; izan ere, estatutuen arabera igogailuaren eta atariaren mantenimendutik salbuetsita dauden kasuetan zero kotara jaisteko irisgarritasun-obrak ordaintzetik salbuetsitzat jo zituen
lokalak.
Gainerakoan, era askotako edukiak izan dituzte kontsultak: jabetza horizontalaren arloko beste kontu
batzuetan, zenbaitetan beste erakunde batzuen eskumenei buruzkoak dira, edo Udalean erreklamazioa
aurkeztu aurretik jotzen du herritarrak Sindikoarengana; beste batzuetan udal administrazioaren funtzionamenduari buruzko zalantzak dira —hautaketa-prozesuak, AMVISAren fakturazioa, administrazio-
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prozedurak...—. Horrenbestez, gure zeregina aholkua ematea izaten da, eta interesduna bere erreklamazioa bideratzeko egokien den lekura bidaltzea.
Egiten diren unean bertan erantzuten zaie kontsultei, edo, beranduenez, hurrengo egunean. Horietako
asko Sindikoaren Bulegoan lehendik ebatzita dauden dosierren ingurukoak dira, eta, horrenbestez, ez da
dosier berririk irekitzen, eduki berarekin, baizik eta gai horretan ateratako ondorioei buruzko informazioa
ematen erreklamatzaileari.
Beste batzuetan, bulegoko langileek jakin badakitelarik aldez aurretik kexa ezetsi egingo dela, hala ebazten da kontsulta, deia edo bisita egiten den unean bertan, erantzuna arindu eta herritarrei funtsik gabeko
itxaropenik ez sortzearren.
Kontsulten parte bat erreklamazio bihurtu ohi da azkenik. Izan ere, maiz Udalean eskabidea aurkeztu
aurretik jo ohi dute herritarrek bulegora, eta, halakoetan, azaltzen diegu lehenik eta behin Udalari aurkeztu behar diotela erreklamazioa, eta, baldin eta hark bere eskaria asetzen ez badu, orduan jo behar
dutela Sindikoarengana, kexa aurkeztera, eta, orduan bai, dosierra irekiko dela.
Ondorioz, beren munta txikiagatik dosierra irekitzea ez dakarten kexak izan ohi dira, nahiz eta, hala ere,
horien erregistroa eramaten dugun. Horrela, bada, hau da 2017an ebatzitako kontsulten zerrenda:
ERREG.
ZK.

GAIA

3494 Gazteen lonjak. Zaratak.
Eraikin bateko lehen solairuan bizi den pertsona batek azaldu zigun
lokaletako bat gazte-lonja gisa erabiltzen ari direla. Jakinarazi genion
edozein jarduerari ekin aurretik aurretiko komunikazioa egin beharra
dagoela, eta Udaltzaingoak ez duela ofizioz esku-hartzen halakoetan.
3495 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3496 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3497 Eskola-jantokia, egoitza bateko sukaldean.
Beste lurralde bateko Udalak adinekoentzako egoitza bateko sukaldean
jarri nahi duen eskola-jantokiari buruzko kontsulta. Catering-enpresa bati
eskatuko lizkiokeen baldintza berak eskatzen dizkio Osasun Sailak Udalari, eta nekez betetzeko modukoak dira horiek, kontuan izanik sukaldearen zer-nolakoak eta ikastetxea adinekoentzako zentrotik bereizita dagoela. Akordioa lortzeko aukerak aztertu genituen.
3498 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3499 Udalak egindako enbargoa, udal ogasunarekiko zor batengatik.
582 eurokoa izan zen enbargoa. Pertsona horren diru-sarrera bakarra

SARRERA
EGUNA
2017/01/10

2017/01/11
2017/01/17
2017/01/24

2017/01/24
2017/01/24
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ERREG.
ZK.

GAIA

hilean 1.200 eurokoa da. Epai baten ondorioz, 147 euro bahitzen dizkiote hilero soldatatik, hori baita legez ezarritako mugen arabera gehienez
enbarga diezaioketena. Jakin nahi du entitate bat gehieneko kopurua
bahitzen ari bazaio beste batek beste enbargo bat egin diezaiokeen.
Orientabidea eman genizkion.
3500 Auzokide-komunitate batek jarritako demanda.
Ezinezkoa zaio auzokide-komunitateak igogailua zero kotara jaisteko
aurreikusitako hilean 500-600 euroko ordainketari aurre egin. Ez da
akordio batera iristen komunitatearekin, eta demanda aurkeztuko diola
mehatxu egiten dio hark.
3501 Irisgarritasuna. Obrak, igogailua zero kotara jaisteko.
Auzotar batek, zeinen atarian lokalak ez baitaude igogailuaren gastuen
ordainketatik salbuetsita, azalpenak eskatu dizkigu, Auzitegi Nagusiak
gai horren inguruan emandako azken epaia dela eta.
3502 Isuna. Ibilgailua bide publikoan saltzea.
Beraren kontrako prozedura zigortzailea abiarazi zelarik, deskargu-orria
aurkeztu zuen, baina orain tramite berria eman diote, eta ez daki zergatik. Ebazpen-proposamena da. Bide judizialera jotzeko asmorik ez badauka isunaren berehalako ordainketa baliatu dezala gomendatu diogu.
Hala jakin dugu jakinarazi dioten ebazpena ez dela zuzena. Izan ere, ez
diote aukera ematen erantzukizuna onarturik % 20ko deskontua lortzeko
eta lehenbailehen ordaintzeagatik % 20ko beste bat, baizik eta bakarbakarrik % 20ko deskontua onartzen diote, 39/2015 Legearen 85. artikulua gorabehera.
3503 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3504 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3505 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3506 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3507 Zabor-tasa.
Hutsik dagoen lokal baten jabeak, zeini zabor-tasaren ordainagiria igorri
baitzioten 2016an, 120 eurokoa, hura berrikusteko eskatu zuen. Azaldu
genion ordenantzaren arabera murrizketa lortzekotan obra-lokala izan
behar duela.
3508 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3509 Gainbalioa. Likidazioa.
2016. urtearen bukaeran etxebizitza bat saldu zuelarik, gainbalioaren
zerga jaso zuen, eta gehiegizkoa zeritzon horren zenbatekoari. Egiaztatu
ahal izan genuen salmenta hamaika egun atzeratu izan balu, eta 2017an
egin, urte horretako katastro-balioen eguneratzeak mesede egingo ziola.
3510 Gainbalioa. Egoiliar ez diren saltzaileak.
Etxebizitza bat erosi diete Brasilen bizi diren pertsona batzuei. Udalak

SARRERA
EGUNA

2017/01/27

2017/01/27

2017/01/26

2017/01/27
2017/01/31
2017/01/31
2017/01/31
2017/02/08

2017/02/08
2017/02/06

2017/02/16
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ERREG.
ZK.

GAIA

erosleari likidatu dio gainbalioa. Azaldu genion ezen, foru-arauaren arabera, zergapekoaren ordezko subjektu pasibotzat jotzen dela lurra erosten duen pertsona fisiko nahiz juridikoa baldin eta zergapekoa Espainian
bizi ez den pertsona fisiko bat bada. Erreklamatzaileak azaldu zigunez,
eskrituretan jasota dago saltzailea ez dela egoiliarra.
3511 Igogailua 0 kotan. Gehiengoak eta diru-laguntzak.
Informazioa eskatu zuen, eta orientabidea eman genion.
3512 Tasen kobrantza, babes ofizialeko etxebizitzaren fatxadan hesiak jartzeagatik.
Fatxadetan pitzadura-arazoak dituztelako hesiak jarri behar dituzten
komunitateek bide publikoa okupatzeagatik ordaindu beharreko tasaren
likidazioari buruzko kontsulta egin zigun auzo-elkarte batek. Azkenean,
kexa-dosier bat ireki genuen.
3513 Neurriz kanpoko igoera, zirkulazio-zergan.
Zirkulazio-zerga % 23 igo zietela adieraz ziguten. Ez zuten kexa formala
aurkeztu nahi; bakar-bakarrik, jakinaren gainean jarri nahi gintuzten,
zerbait egin genezan.
Ordenantza fiskalak aldatzeko tramitearen berri eman genien, baina
prezioen eskalada nabarmena zela zeritzoten, dirua biltzeko asmoz egina.
3514 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3515 Erortzeko arriskua, teilatuan, haizeagatik.
Teila-erorketak eta fatxadako bestelako hondamenak izan dituzte Gasteizko bizilagun batzuek, azken egunetako haizeteagatik. Aseguruari
erreklamatu diote, baina ez omen ditu bere gain hartzen. Aseguruak ez
dituela estaltzen adierazi diete, mantentze-lanak behar bezala ez direlako egin.
Aseguruen zuzendaritzan erreklamatzeko aukera azaldu diegu, baina
horrek ez die konponbiderik ematen sei hilabetean. Orientabidea eman
diegu.
3516 Gizarte-etxeko ikastaro batean baja ematea.
Ikastaro batean apuntatuta zegoen, gizarte-etxe batean, eta egun batean bakarrik joan ahal izan zuen, infartua izan baitzuen handik gutxira.
Kuota itzultzeko eskatu zuen, medikuaren txostena aurkezturik, baina
ukatu egin zioten; izan ere, ikasturtea hasi aurretik eskatzen bada itzuli
ohi de zenbatekoa.
Jokabide horren berri bagenuela adierazi genion, eta ezin garela arriskatu irizpide hori alda dadila eskatzera, ezen, kasuz kasu aztertzeaz gain,
urtean halako zenbat egokitzen diren jakin beharra baitago.
3517 Neurriz kanpoko igoera, zirkulazio-zergan.
Ezadostasuna agertu zigun herritar batek, aurten igorri dioten zirkulaziozergaren inguruan. Izan ere, % 22koa izan da igoera, aurreko urtekoaren
aldean, itxura batean tarifa % 10 igo delako eta lehenago emisioen arabera zeuden zenbait hobari kendu egin direlako. Ez daki zeri sor zaion
alde hori.
Igoera 6,80 eurokoa izan dela egiaztatu genuen, Hau da, % 10 gehiago.
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Gainera, % 10eko hobaria aplikatu zitzaion iaz, eta aurten ez.
3518 Gardentasuna. Elkarteentzako diru-laguntzak.
Elkarteentzako diru-laguntzei buruzko informazioa eskatu du, eta galdetu
ea jarduera jakin baterako diru-laguntza jasotzen duelarik elkarte batek
egiaztatzen den benetan hura gauzatzen duen.
Erantzun diote informazioa webgunean dagoela, eta fiskalizazioa udal
kontu-hartzailetzak egiten duela.
Elkarteen jarduerak fiskalizatzeko fakturak aurkeztu behar izaten dituztela azaldu genion.
3519 Isuna. Ibilgailua bide publikoan saltzea.
Isuna jarri zioten, ibilgailua bide publikoan salgai jartzeagatik. Bidegabea
zela uste zuen, eta gehiegizkoa. Bide judizialean erreklamazio bat aurrera ateratzeko aukerarik izango zuen jakin nahi zuen.
Kasu horien inguruan eman genuen gomendioa azaldu genion, eta zein
aukera izan zitzakeen bide judizialean erreklamazio bat aurrera ateratzeko.
3520 Alde Zaharreko higiezin baten egitura sendotzea.
Alde Zaharreko komunitate bateko administratzailea da. Sei etxebizitza
dira guztira. Etxebizitzetako bat banku-entitate batena da, eta maizter
bat bizi da bertan. AMVISAk abisua eman zietelarik gehiegizko kontsumoa ari zela gertatzen, bigarren solairuan isuri bat zegoela aurkitu zuten,
eta hortik hutsik dagoen lehenengo solairura erortzen zela ura, eta handik beheko lonjara. Aseguruen perituek uste izan zuten higiezinak zurkaiztu beharra zegoela, eta Udalak esku hartu behar zuela, habeak
egoera txarrean baitzeuden.
Zituzten aukeren inguruko orientabidea nahi zuen.
Gerora berriro etorri zen guregana, eta jakinarazi zigun Hirigintza Sailetik
bizilagunak etxeetatik atera daitezela agindu dela.
3521 Liskarra, auzoko batekin, intxaurrondo baten altueragatik.
Intxaurrondo aski garaia dute beren lursailean, hiriko auzo batean. Bidearen beste aldean —bost bat metrora— bizi den bizilagunak intxaurrondoa bi solairuko etxearen altueran inaus dezatela nahi du.
Epaileen esku dago auzia, bizilagunak demanda jarri baitie; lehenago
izan zen akordio bat lortzeko ahaleginik, baina alferrik. Bi aldeek nahi
izanez gero bitartekari-lanak egiteko eskaini genuen geure burua.
3522 Gainbalioa.
2015ean etxebizitza bat saldu zuten, 81.000 euroan. 1976an erosia zuten, 1.200.000 pezetan, baina eskritura publikoan 152.000 pezeta ageri
da. Bere garaian Udalari erreklamatu zioten, baina ezetsi egin zieten
eskabidea.
Orientabidea eman genien, ez zutela deus lortzeko aukerarik, erosketaprezioa salmenta-prezio baino askoz txikiagoa izaki.
3523 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3524 Ibilgailu klasikoentzako hobaria, ordenantza fiskalean.
Oraintxe 25 urte egin dituen auto bat du, eta ez du ulertzen zergatik ezin
duen hobaririk lortu. RACera deitu zuen, eta 152 euro kobratzen dizkiote
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bazkide egiteagatik, eta ez zaizkio kontuak ateratzen.
Autoa ondo dago; horregatik ez du saltzen. Eta zain zegoen, 25 urte noiz
beteko, hobaria eduki ahal izateko.
3525 Irisgarritasun-obrak, etxebizitzan.
2. mendekotasun-gradua aitortua du beren aitak, eta bizi den komunitatean urteak daramatzate zero kotara jaisteko obren kontuarekin, baina
administrazioaren denborak direla, lonjen jabeek aurkezten dituzten
alegazioak direla, beste jabe bati terrazaren zati bat desjabetu behar
diotela..., dena atzeratu egiten da, justifikaziorik gabe, bere ustez.
Inguru horretan etxebizitza bat bilatzen aritu dira, alokatzeko, aitak dementzia baitauka eta ez baitzaio komeni inguruz aldatzea, bat-batean.
AFAn kontsulta zezatela gomendatu genien, aldi baterako bizilekualternatibarik ba ote zegoen.
Desjabetze-prozesuan zalantzak sortuz gero horiek argitzeko eskaini
genien geure burua.
3526 Gainbalioa.
Etxebizitza bat jaso zuten herentzian, amai hiltzean. Gasteizko udalerrian dagoen etxebizitzaren % 50aren eta garaje-plaza baten eskualdaketak sortutako gainbalioaren zerga ordaindu zuten oinordekoek. Zerga
hori itzul diezaioten eskubidea duten jakin nahi zuten. Orientabidea
eman genien.
3527 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3528 Gainbalioa.
Joan den urtean etxebizitza bat saldu zuten, 250.000 euroan, 2004an
231.000 euroan erosia zutena.
Errenta-aitorpena egitean galerak konputatu dizkiete, eta, horrenbestez,
gainbalioa zela eta ordaindu zituzten ia 7.800 euroak itzul diezazkiela
erreklamatu diote Udalari duela hiru aste, baina oraindik ez diete erantzunik eman. Behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabideak ebazteko epearen berri eman genien, eta, azkenik, erreklamazio
ekonomiko administratiboa aurkezteko orientabidea.
3529 Aire girotuaren makinen zaratak, terrazan.
Atzeko aldean erabilera pribatiboko terraza bat duen lehen etxebizitza
batean bizi da; haren segidan terraza komunitario bat dago, eta bertan
instalatuta aire girotuaren makina berriak, lokaletako bulegoei zerbitzua
ematen dietenak. Horiek sortzen duten zarata jasanezina dela dio. Zalantzan jartzen du araudia, eta nola egin ote zen neurketa.
Kontsulta egin genion Ingurumen Sailari, eta bertatik adierazi ziguten
ezen, a priori, kanpoko zarata izanik, leihoa zabalik neurtu beharko litzatekeela, eta halaber posible litzatekeela terrazaren ertzetik neurtzea ere.
Informazioa helarazi genion herritarrari.
3530 Komunitate-gastuak, zona komunean eta igogailuaren erabilera intentsiboagatik.
Bizi diren komunitateko lehen solairuan dentista baten kontsulta dago.
Solairu bakoitzeko bizilagun bat dago, eta sei solairu ditu etxeak. Lehenago igogailua ez zen atariraino jaisten, eta kontsultako bezero guztiak
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oinez igotzen ziren lehenengora, baina 0 kotara jaisteko obrak egin ondoren igogailu erabiltzen dute orain gehienek. Igogailua modu intentsiboagoan erabiltzen duenez, uste dute igogailuaren eta atariko mantentze-gastuetan parte handiagoa izan beharko lukeela. Orientabidea eman
genien.
3531 Alkohol-salmenta, Mendizorrotzeko kirol-esparruan.
Herritar batek jakinarazi zigun badela Arartekoaren ebazpen bat, zeinen
bitartez Gasteizko Udalari gomendatzen baitzaio Gizarte Etxe eta Kirol
Instalazioen Araudia bete dezala. Ebazpen horri buruzko informazioa
eman genion, eta jarduerak bikoiztea ekiditeko Aratekoarekin dugun
hitzarmena azaldu.
3532 Etxebizitza trukatzea.
Etxebizitza bat alabaren beste batekin trukatzeko aukeraren inguruan
galdetu zigun. Zein aukera dauden eta zer ondorio fiskal izango lituzkeen.
Notarioarengana ere jo zuen, informazio eske. Antza denez, gaur egun
ez dago trukearen figurarik, ezpada salerosketa bikoitzarena. Orientabidea eman genion.
3533 Existitzen ez den ibilgailu baten zerga.
Bere aitak auto bat erosi zuen, eta beste herri batera eraman zuen. Erabiltzeari utzi zionean, saldu egin zuen han.
Ezin izan diote baja eman, ez baitaukate salmentaren dokumentazioa,
eta zirkulazio-zerga ordaintzen jarraitzea erabaki zuten.
Aita hil zitzaienean, oinordekoen deklarazio bat egin zezatela iradoki
zieten Trafiko Zerbitzuan —gastu batzuk dakartza horrek—; hori litzatekeela konpontzeko modua.
Orientabidea eman genien.
3534 TUVISA. Zaratak eragozpenak sortzea
Autobus baten motorra geltoki batean piztuta gehienez egon daitekeen
denboraz galde egin zigun. Geltoki baten gainean bizi da, eta ohartua da
zenbaitetan hamar minutuz ere egon izan direla piztuta. Jakinarazi genion badela barne zirkular bat, zeinen arabera ez baitute piztuta egon
behar bi minututik gora, modelo zahar batzuk izan ezik, zeinek pizteko
arazoak izan baititzakete. Orientabidea eman genion, arazoak jarraituz
gero erreklamazioa aurkezteko zein bide balia zitzakeen.
3535 Igogailua. Garajera jaisteko obra.
Garaje-plaza bat dute, eta zero kotara jaitsi dituzte igogailuak. Zati proportzionala ordaindu behar zutela esan zieten, eta hala egin zuten. Baina lonja batek auzitara eraman zuen. Hamabi edo hamabost plaza dira
atari horretan etxebizitzarik ez dutenenak. Estatutuetan argitzen da ez
dutela sarbiderik atarira, eta igogailuetako bat bakarrik jaitsi da garajera.
Ordaindu ez zuen lonja baten jabeari % 20ko kita egin zaio, eta uste du
ezin dietela berei leporatu besteri jaisten ari zaien kopurua.
Orientabidea eman genion.
3536 Adingabe bati isuna jakinaraztea.
Salaketa jarri zion Udaltzaingoa semeari, bizikletan bi pertsona joateagatik. Eskura eman zioten salaketa-orria, antza. Semeak 16 urte zituen
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orduan.
Zorra ordaintzeko epemuga gainditua zela zioen jakinarazpena jaso
zuen etxean maiatzaren hasieran, eta errekarguaren berri ematen zioten.
Uste du onartezina dela gertakarietatik hainbat hilabetera jasotzea gertakarien berri, ezin izan baitu berehalako ordainketa baliatu, eta gainera
errekarguarekin datorkio.
Araudiaren inguruko argibideak eman genizkion, eta orientabidea.
3537 Gainbalioa.
Hainbat zalantza azaldu zizkigun, Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergaren kobrantzaren inguruan, hala nola behar ez bezala jasotako
zergaren itzulketa eskatzeko epearen inguruan.
Epeei buruzko informazioa eman genion, baita erreklamazioa ezetsiz
gero zein prozedura jarrai zezakeen ere.
3538 Gainbalioa.
Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga zela eta behar ez bezala
kobratutako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea ezetsi egin zioten, epez
kanpo erreklamatu zuelako, likidazioa irmo bihurtua zelarik.
Orientabidea eman genion, Organo Ekonomiko Administratiboari erreklamazioa aurkezteko.
3539 Gainbalioa.
Orientabide eta laguntza eske jo zuten bulegora, gainbalioaren zerga
zela eta Organo Ekonomiko Administratiboari erreklamazioa aurkezteko.
Dokumentazioa aztertuz genuelarik, herentziaren gainbalioaren ordainagiria bakarrik ageri zen, ez salerosketarena. Ez zuten gogoan bigarren
ordainagiri bat ordaindu izana.
Herentziatik hilabetera saldu zen higiezina, eta, beraz, gainbalioaren
ordainketatik salbuetsita zegoela jakinarazi genion.
3541 Gainbalioa.
Gainbalioaren ordainagiri baten inguruko informazioa eskatzera etorri
zen bulegora. Etxebizitza bat heredatu zuen lehengusuekin batera,
150.000 euroan baloratua. 2016ko azaroan 112.500 euroan saldu zutelarik, gainbalioaren ordainagiria igorri zieten. 2017ko otsailaren 24an
beste ordainagiri bat igorri zioten, eta martxoaren 18an ordaindu zuen.
Martxoaren 31n zenbatekoa itzul ziezaiotela eskatu zuen, salmentarekin
irabazirik lortu ez zuenez. Forma arrazoiengatik ezetsi zioten eskabidea,
epez kanpo aurkezteagatik, eta lehengusuei, berriz, itzuli ezin zieten,
eskabidea epe barruan egin baitzuten.
Erreklamazio ekonomiko administratiboaren inguruko argibideak eman
genizkion.
3542 Kexa, Arartekoari.
Esku hartzeko eskatu zion Sindikoari, Udalari galda ziezaion atestatu bat
aldatzeko Udaltzaingoari egindako eskabidearen inguruan Arartekoak
emandako gomendioa bete zezala.
Arartekoarekin dugun lankidetza-hitzarmenaren berri eman genion, eta
horren arabera esku hartzerik ez dugula jakinarazi.
3543 Gainbalioa.
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Etxebizitza bat erosi zuen 2005ean, 416.107 euroko balioa zuena, eta
338.000 euroan saldu zuen 2015ean. Gainbalioa igorri zioten, 9.233
euroko bi ordainagiri. Ondare-galera zela eta, behar ez bezala jasotako
diru.sarrerak itzultzeko eskatu zuen, baina ezetsi egin zioten eskabidea.
Erreklamazio ekonomiko administratiboaren inguruko argibideak eman
genizkion.
3544 Gizarte-laguntzak.
250 euro jasotzen ditu alokairurako, eta 92 euro elikadura-gastuetarako.
Normalean, hurrengo egunean edo bi egunen buruan elikadurarako
diruzko laguntza jaso ohi du.
Nolanahi ere, hil honetan oraindik ez du deus kobratu. Bi seme-alaba
ditu, eta, azalpenak eskatu dituelarik, arazo informatiko bati zor zaiola
erantzun diote. Cáritasen lagutnza jasotzen du. Orientabidea eman genion.
3545 TAO. Egoiliarrak.
Autoa hartzera joan zelarik, isun bat aurkitu zuen haizetakoan, TAO
eremuan txartelik jarri gabe aparkatzeagatik jarria.
Adierazi zigun TAO txartela ohiko lekuan itsatsia zuela, 2C eremuan
aparkatuta zegoela, eta ez zuela ulertzen zergatik jarri zioten isuna.
Orientabidea eman genion.
3546 Gizarte-laguntzak.
Elikadurarako laguntza jasotzen ditu, Udaletik. Normalean hilaren hasieran jasotzen ditu, baina irailean oraindik ez diote ordaindu.
Sistema informatikoa aldatu dutela azaldu genion, eta horregatik atzeratu dela ordainketa, eta aste horretan bertan ordainduko ziotela.
Diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu zuen duela zenbait hilabete,
eta bitartean gizarte-larrialdiko laguntza (92 euro) eta elikadurarako laguntza (270 euro ) jasotzen aritu da.
Sailarekin bildu ondoren, problema konpondua zegoela jakinarazi genion, eta laster kobratuko zuela.
3547 Isuna.
Apirilean, gelditu egin zuten udaltzainek, eta alkoholemia-kontrola egin
zioten. 0,25 mg-ko emaitza eman zuen, muga 0,25 mg-an dagoelarik.
Emaitzarekin konforme ez zegoenez, uko egin zion sinatzeari, eta esan
zioten jakinarazpena etxera iristen zitzaionean berehalako ordainketa
baliatu ahal izango zuela.
Hala ere, 525 euroko zorraren epemuga gainditu izanari buruzko komunikazioa izan zen etxean jaso zuena.
Prozedura aztertu genuen, eta ohartarazi genion juridikoki prozedura
zigortzailea zuzena izan zela, zeren salaketa, sinatzeari uko egin arren,
jakinarazi ziotela ulertu beharra baitago.
3548 Elkarbizitza-arazoa, auzokide-komunitatean.
Herritar batek haserrea agertu zigun, bere komunitateko etxebizitza batean bizi den jendearen atzera eta aurrerak zirela eta. Zalantzak planteatu zizkigun, erroldaren gainean. Azkenik, jabetza horizontalari buruzko
kontsulta bat egin zigun.
Jabetza horizontalari buruzko kontuei erantzuten genien, eta erroldaren
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funtzionamendua eta helburua azaldu.
3549 Zaratak eta eragozpenak, txakur batek sortuak, bizilagun-komunitate
batean.
Goiko bizilagunak txakur bat dauka, eta eragozpenak sortzen dizkio,
zaratagatik. Bizilagunaren terrazatik pixa iragazten zaiola uste du, gainera.
Bizilagunekin hitz egiten saiatu da, eta etxebizitzaren jabeekin ere komentatu zuen, baina alferrik. Orientabidea eman genion.
3550 Gainbalioa.
Zalantzak planteatu zizkiguten, behar ez bezala jasotako diru-sarrerak
itzultzeko eskatzea bidezkoa ote den likidazio irmoen kasuan.
Gure ikuspuntua adierazi genien, eta bulego honetatik egindako lana.
Bulegoan aztertutako dokumentazioa bidali genien, eta eskabidea oinarritzeko balia litezkeen argudioei buruzko informazioa eman.
3551 Larrialdi-ibilgailuak eraikin partikularretako sartzeagatik ordaindu beharreko tasa.
Egiaztapen-ikuskapena egin zieten, eta aurreko bost urteetako tasa
eskatzen zieten, suhiltzaileentzako pasabide-erreserbagatik. Alegazioetarako epean zeuden, eta aholkularitza nahi zuten.
Adierazi ziguten komunitateak ez duela erabiltzen, suak itzaltzeko zerbitzuentzat dela, eta gainera haiek ez zutela eskatu. Lehenengoz okupatzeko lizentzia emateko, beharrezkoa zen pasabide horiek edukitzea,
hau da, lege-betebehar bat izan zen. Orientabidea eman genion. Azkenean, alegazioei emandako erantzuna jaso ondoren, kexa-dosierra ireki
genuen.
3552 Errekerimendua, lizentziarik gabeko jardueragatik.
Bi garaje-leku dituzte lonja batean. Gutun bat jaso dute: lonjako jarduera
ez omen dago legeztatuta.
Udalean jardueraren alta jasota dagoela diote. Alegazioak aurkeztu dituzte Udalaren errekerimenduaren aurrean, eta oraindik ez dute erantzunik jaso. Salatzailearen identitatea jakin nahi dute. Salaketarako eskubidea dagoela adierazi diegu, eta administrazioak ez duela salatzaileen
datuak emateko obligaziorik, datu-babesagatik.
3553 Lokal batean keak ateratzeko bidea jartzeko errekerimendua.
Harategi bat du, aurrez prestatutako jakientzako gela batekin, eta, auzotarren salaketaren ondorioz, keak ateratzeko bidea jar dezala galdatzen
diote. Komunitateak igogailua instalatzeko asmoa duela eta azken urteetan izan dituen gorabeherak azaldu dizkigu, eta horrek, oraingoarekin
batera, egoera ekonomiko txarra eragin diola.
Orientabidea eman genion.
3554 Zabor-tasa. Hobaria.
Lokal baten Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren eta zabor-tasaren
ordainagiriak ekarri zizkigun. Ez du ez argirik, ez urik, baina zabor-tasa
osorik ordaintzen du, itxura batean hobaria edukitzeko eskubidea izan
arren.
Kontsulta egin genien Zerga Kudeaketarako Zerbitzuari eta katastroaren
bulegoari, eta prozeduraz galdetu. Orientabidea eman genion.
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3555 Alegazioei erantzuteko epea, hautaketa-prozesuan.
Herritar batek deitu zigun, TUVISAren txapa eta pintura zerrendetara
aurkeztu zelako, eta merituak egiaztatzeko orduan ez ziotelako baloratu
aurkeztutako guztia. Beraz, alegazioak aurkeztu zituen, baina ez zuen
erantzunik jaso, eta behin betiko zerrendak argitaratu dira.
Oinarriak kontsultatu genituen, eta ikusi genuen ez dutela ezer esaten
erantzuteko epearen inguruan, eta, hortaz, TUVISAren zerrenden araudira jo genuen, eta han ere ez da eperik ematen. Behin betiko zerrendak
argitaratzen direlarik alegazioei erantzuten zaiela jakinarazi genion.
3556 Gainbalioa. Zalantzak, ordainagiriarekin.
Anaiarekin batera, ahizparen etxebizitzaren jabetza soila heredatu du
herritar batek. Aita bizi da bertan oraindik. Gainbalioaren ordainagiria
helarazi ziotelarik etorri zen bulegora, azaroaren 10ean. Ahizpak eskuratu zuenetik —aitak bizirik herentzian emanda— etxebizitzaren balioa
handitu egin da. Lehen eskualdaketaren inguruko informazioa eskatu
genion ogasunari, eta orientabidea eman genion.
3557 Behin-behineko aparkatze-txartela.
Senar-emazte batzuk etorri ziren bulegora, uztailean alabarentzako
behin-behineko aparkatze-txartela eskatu ondoren. Udan Sailean galdetu zuten eta erantzun zieten egiten duen pertsona oporretan zegoela.
Gai horren inguruko informazioa eskatu genion sailari hainbat bider, eta
azkenik azaroan baloratu zieten eskabidea, eta premiaz tramitatuko zela
esan zietan. Ez zuten behin-behineko txartelaren eskabidearen berri.
3558 Haur-eskoletako matrikulazioa.
Herritar batek arazo bat du semearen haur-eskolako matrikulazioarekin.
Haurra urtarrilean hastea zen bere asmoa, eta, beraz, egokitze-aldia
abenduan egitea.
Horregatik, azaroan egin zuten eskabidea, haur-eskoletako izenemateari buruzko informazio-liburuxkan ageri denaren ildotik. Hala ere,
izen-ematea urrian egin behar zuten, antza, urtarrilean hasteko.
Txostena eskatu genion sailari, eta liburuxkako delako paragrafoaren
idazkuntza argitzeko eskatu. Jakinarazi ziguten hitzordua zutela herritarrarekin, eta, herritarrei kalitateko informazioa emate aldera, informazioliburuxka berrikusi egingo dutela.
3559 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3560 Portxeen itxitura. Erabilera publikoko eremu pribatua.
Jabe-erkidego baten ordezkaria da, eta arazo bat dute portxeekin, erabilera publikoko zona pribatuak baitira: garbitasun-arazoak, mugimendu
asko dagoelako, eta zenbaitek txakurrak eramaten dituztelako, eta ez
dituztelako kakak jasotzen... Uste dute ez dela bidezkoa, jabeak izanik,
ixteko inongo aukerarik ez izatea, baina gastu guztiak beren gain hartu
behar izatea.
2010ean, zona hori ixteko aukera planteatu zioten Udalari, emakume
baten erorikoaren ondorioz; izan ere, komunitatea salatu baitzuen hark,
eta epaiketa izan zuten, eta kalte-ordaina ordaindu behar izan zioten.
Udalak erantzun zien plan partzialean ez dagoela jasota aukera hori.

SARRERA
EGUNA
2017/11/17

2017/11/17

2017/11/17

2017/11/27

2017/11/28
2017/11/28
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Udalari eskabidea egitea proposatu genien, garbiketaz erdi bana arduratze aldera. Eta, etorkizunera begira, halako zonak arautzea proposatzea. Ezetsi egin zieten eskabidea.
3561 Gainbalioa.
Behar ez bezala jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea ezetsi ondoren etorri zen bulegora. Organo Ekonomiko Administratiboari errekurtsoa
aurkezteko epea igaroa zuela ohartarazi genion. Hala ere, errekurtsoa
aurkezteko laguntza jaso nahi izan zuen. Erreklamazio ekonomiko administratiboaren inguruko argibideak eman genizkion.
3562 Igogailua 0 kotan. Bizilagunen arteko akordioa.
Informazioa eskatu ziguten, auzotar bat gurpil-aulkian egonik igogailua 0
kotara jaistea nahitaezkoa den. Orientabidea eman genien.
3563 Isuna. Zirkulazio-bidean aparkatzea.
Orientabidea eskatu zigun, eta alegazioen inguruko argibideak eman
genizkion.
3564 Informaziora sarbidea edukitzea, hornikuntza-prozeduran.
Dosierrera sarbidea edukitzea eskatu du, beste azterketa batzuk eta
puntuazioak ikusi ahal izateko, eta tasa kobratu nahi diote, kopiagatik.
Kopiarik ez duela nahi dio, ikustearekin nahikoa duela.
Azterketa egiteko ordaindu beharreko tasa arautzen duen 7.13 ordenantzaren arabera tasa kobratu behar diotela diote.
Sarbidea izateko eskubidearen doakotasunaren inguruko argibideak
eman genizkion, gardentasun-legean eta 39/2015 legean oinarriturik, eta
idatziz eskatu beharko lukeela azaldu. Ukatuz gero, edo sarbide partziala eman, arrazoiak eman beharko lituzkete.
3565 Isuna. Zirkulazio-bidean aparkatzea.
Ez zegoen konforme Amizkarra kaleko zirkulazio-bidean aparkatzeagatik
egindako salaketarekin. Orientabidea eman genion.
3566 Isuna. Oinezkoentzako esparruan aparkatzea.
Haserrea azaldu zigun, bi bider jarria baitzioten isuna, arrazoi beragatik.
Zirkulazioari enbarazurik egiten ez zion leku batean aparkatu zuen, espaloi baten ertzaren gainean egin bazuen ere.
Isunen atalari kontsulta egin ondoren, salaketa-orrietako bat bakarrik
izapidetu dela jakinarazi genion. Orientabidea eman genion, epeen eta
prozeduraren inguruan.
3567 Gainbalioa. Azalera-eskubidea.
Bulegora etorri eta zalantza bat aurkeztu zigun, babes ofizialeko etxebizitza bat saldu ondoren likidatu zioten gainbalioaren inguruan. Azaleraeskubidearen eskualdaketa zen. Informazioa eskatu genion sailari, eta
erabiltzaileari orientabidea eman.
3568 Isuna. Oinezkoentzako esparruan aparkatzea.
Zalantza azaldu zigun, posible ote zen jakinarazpen baten aurrean alegazioak aurkeztea; izan ere, unean bertan 91.2 e artikulua aipatu zioten
—arau-hauste arina—, eta ebazpen-proposamenean, berriz, 94.2 artikulua. Orientabidea eman genion.
3569 Isuna. Semaforo gorria ez errespetatzea.

SARRERA
EGUNA

2017/11/22

2017/11/30

2017/12/05

2017/11/24

2017/11/17

2017/11/17

2017/12/12

2017/12/19

2017/11/28
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200 euroko isuna jarri zioten Adriano VI.aren kalearen eta Gasteiz hiribidearen arteko bidegurutzean semaforo gorria ez errespetatzeagatik, eta
lau puntu kendu. Orientabidea eman genion, aurkeztu nahi zituen alegazioen inguruan, baina uko egin zion kexa aurkezteari.
3570 Euskara ikasteko laguntza.
2017/11/29
Euskara ikasteko matrikulatu zelarik euskaltegi batean, uste zuen betetzen zituela asistentzia- eta aprobetxamendu-betebeharrak ikasketetarako laguntza jasotzeko, baina TUVISAk ukatu egin zion. TUVISAk laguntzak emateko baliatzen dituen arauak Udalak baliatzen dituen berak diren
jakin nahi zuen. Informazioa eskatu genion sailari, eta azkenean laguntzaren bi heren eskuratu ahal izango zituela jakinarazi genion.
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05
IZAPIDETZEN ARI GAREN DOSIERRAK

Oroitidazkiak hartzen duen aldian irekitako hainbat dosier daude oraindik itxi gabe, oroitidazki hau bukatzeko orduan. Dosier horiek ez ixtearen arrazoi nagusiak hauek dira: oro har, eragindako sailei eskatu
dizkiegun txostenak jaso zain gaudela, edo Sindikoaren Bulegoan hobeto noiz aztertuko, edo erabiltzaileek berek dokumentazio berria aurkeztu zain.
Oraindik itxi gabe dauden dosier horien zerrenda ematen dugu ondoren:

ERREG.GAIA
ZK.
73 Matxurak, Alde Zaharreko
arrapala mekanikoetan eta
igogailuan
2453 AMVISA. Tarifak berrikustea.
2460 Lurzoru erabilgarriaren erabilgarritasuna, 30 Planari

SARRERASAILA
EGUNA
2017/01/31 HIRIGINTZA

2017/01/10 AMVISA

2017/01/24 HIRIGINTZA /
OGASUNA

AZKEN JARDUERA
BESTE JARDUERA BATZUK

BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
SAILAREN ERANTZUNAREN ZAIN (BERRAZTERT-

2017ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 157

<< Índice

ERREG.ZK.

GAIA

SARRERAEGUNA

SAILA

lotua
2463 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

2017/01/31 OGASUNA

2466 Itoginak, 50 urterako alokatutako aparkalekuan
2468 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

2017/01/24 TUVISA

2469 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

2017/02/03 OGASUNA

2470 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

2017/02/07 OGASUNA

2471 Gainbalioa

2017/02/07 OGASUNA

2474 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

2017/02/07 OGASUNA

2478 Semaforoaren iraupena.
Bizikletak aparkatzekoen
falta. Jarduerarik eza, Pilarreko gizarte-etxean.
2479 Gainbalioa

2017/02/14 HERRITARREN
SEGURTASUNA

2480 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

2017/02/15 OGASUNA

2482 Isuna, pasabidean aparkatzeagatik.
2483 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

2017/02/10 OGASUNA

2490 Trafikoa. Manuel Iradier
kalea.
2492 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

2017/03/02 HERRITARREN
SEGURTASUNA
2017/03/06 OGASUNA

2495 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

2017/03/07 OGASUNA

2496 Isuna. Semaforoa gorri,

2017/03/07 OGASUNA

2017/02/02 OGASUNA

2017/02/14 OGASUNA

2017/02/23 OGASUNA

AZKEN JARDUERA
ZEKO ERREKURTSOA
EBATZI ZAIN)
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
SAILAREN ERANTZUNAREN ZAIN
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN

SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
SAILAREN ERANTZUNAREN ZAIN
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
BILERA EDO ELKARRIZKE-
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argazki-kamerarekin
2497 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

2017/03/08 OGASUNA

2504 Isuna. Zirkulazio-bidea eta
mugikorraz hitz egitea.
Udaltzainen tratu zakarra.
2505 AMVISA. Zenbateko handiko
faktura.
2506 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

2017/03/14 OGASUNA

2509 Etxartearen garbiketa.

2510 Hiri-altzariak beren lekura
itzultzea.
2513 Eraikuntzak eraisteko eskabidea, hitzarmen-batzarrari.
2514 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin
2516 AMVISA. Kontratuaren titulartasun-aldaketa.
2520 AMVISA. Saneamendu- eta
arazketa-zerbitzuak.
2527 Isuna. Ezinduentzako eremuan aparkatzea.
2528 Gizarte-laguntzak
2529 21 Zabalgunea. Etxebizitza
trukatzea. OHZ kobratzea,
okupatu gabeko etxebizitzan.
2531 Gizarte-laguntzak. Laguntza
itzultzeko eskabidea.
2536 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin
2538 21 Zabalgunea. Arazoak
administrazioarekin, Zaramagako jabeen erkidego

AZKEN JARDUERA
TA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN

2017/03/14 AMVISA

SAILAREN ERANTZUNAREN ZAIN
2017/03/15 OGASUNA
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
2017/03/21 INGURUMENA ETA SAILAREN ERANTZUNAOSASUN PUBLIREN ZAIN
KOA
2017/03/21 INGURUMENA ETA IKUSKARITZA / SAILAREN
OSASUN PUBLIERANTZUNAREN ZAIN
KOA
2017/03/23 HIRIGINTZA
EBAZPENA
2017/03/27 OGASUNA

2017/03/28 BESTE ENPRESA
BATZUK
2017/04/04 BESTE ENPRESA
BATZUK
2017/04/10 OGASUNA
2017/04/11 GIZARTEPOLITIKAK
2017/04/18 21 ZABALGUNEA

2017/04/18 GIZARTEPOLITIKAK
2017/04/25 OGASUNA

2017/05/02 21 ZABALGUNEA

BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
EBAZPENA
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SAILAREN ERANTZUNAREN ZAIN

SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
EBAZPENA
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batean.
2544 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

SARRERAEGUNA

SAILA

2017/05/09 OGASUNA

2546 Lanpostu-mugikortasuna,
Udalean.
2547 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin

2017/05/09 FUNTZIO PUBLIKOA
2017/05/10 OGASUNA

2548 OHZ. Aplikatzeko irizpideak.

2017/05/09 OGASUNA

2551 Isuna. Errespeturik eza,
agintaritzarekin.
2552 Tranbia. Hegoaldeko ibilbide
berriaren kontrako jarrera.
2554 Desjabetzea. Alde Zaharreko BIPBak eragindako higiezina.
2562 Gizarte-laguntzak

2017/05/17 HERRITARREN
SEGURTASUNA
2017/05/18 HIRIGINTZA

2565 Zabor-tasa, obra-lokal batean.
2566 Isuna. Semaforoa gorri,
argazki-kamerarekin
2567 OHZ eta zaborrak bildu eta
suntsitzeagatiko tasa.
2568 Zaratak auzokideen artean.
Zarata neurtzeko eskabidea,
Udalari.
2574 Isuna. Autobusentzako bidean aparkatzea.
2581 Gizarte-laguntzak
2585 Errekaleor. Hirigintzako desjabetzea. Konpromisoak
2586 AMVISA. Kalteak, hodi nagusiaren hausturagatik.
2587 Gizarte-laguntzak
2588 Gizarte-laguntzak
2590 Gizarte-laguntzak

2017/05/23 HIRIGINTZA

AZKEN JARDUERA

BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
EBAZPENA
BESTE JARDUERA BATZUK
SAIL EDO ZERBITZUAREN
INFORMAZIOA JASOTZEA

2017/05/30 GIZARTEPOLITIKAK
2017/06/05 OGASUNA

SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
2017/06/06 OGASUNA
BILERA EDO ELKARRIZKETA SAIL EDO ZERBITZUAREKIN
2017/06/06 OGASUNA
ERABILTZAILEAREN INFORMAZIOA JASOTZEA
2017/06/06 INGURUMENA ETA SAILAREN ERANTZUNAOSASUN PUBLIREN ZAIN
KOA
2017/06/13 OGASUNA
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
2017/06/27 GIZARTE POLITI- SINDIKOAREN ERANTZUKAK
NAREN ZAIN
2017/07/04 OGASUNA
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
2017/07/04 BESTE ENPRESA SAIL EDO ZERBITZUAREN
BATZUK
INFORMAZIOA JASOTZEA
2017/07/04 GIZARTESINDIKOAREN ERANTZUPOLITIKAK
NAREN ZAIN
2017/07/04 GIZARTESINDIKOAREN ERANTZUPOLITIKAK
NAREN ZAIN
2017/07/06 GIZARTESINDIKOAREN ERANTZUPOLITIKAK
NAREN ZAIN
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2591 Hilerriak. Kalteak, hilarrian.

SARRERASAILA
EGUNA
2017/07/06 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2593 Egoiliarrentzako TAO. Hiria- 2017/07/11 HERRITARREN
ren erdialdeko ekitaldiak.
SEGURTASUNA
2594 Gizarte Larrialdiko Laguntza. 2017/07/11 GIZARTELaguntzak kentzea.
POLITIKAK
2595 Gizarte-laguntzak
2017/07/11 GIZARTEPOLITIKAK
2597 Liskarra udaltzainekin, ordu
2017/07/18 HERRITARREN
txikitan paseatzeagatik.
SEGURTASUNA
2600 Gizarte-laguntzak
2017/07/20 GIZARTEPOLITIKAK
2601 Isuna. Ibilgailua bide publi2017/07/21 OGASUNA
koan saltzea.
2603 Irisgarritasuna eta ikusmena, 2017/07/27 INGURUMENA ETA
garajetik ateratzeko manioOSASUN PUBLIbran. Ispilua.
KOA
2607 Gizarte-laguntzak
2017/08/01 GIZARTEPOLITIKAK
2609 Txakur arriskutsuak. Orde2017/08/03 INGURUMENA ETA
nantza ez betetzea.
OSASUN PUBLIKOA
2613 Zaratak. Kafetegia.
2017/08/29 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2614 Gizarte-laguntzak
2017/09/04 GIZARTEPOLITIKAK
2615 Trafikoa. Aparkatzeko erre2017/09/05 HERRITARREN
serbaren kokalekua.
SEGURTASUNA
2616 Gizarte-laguntzak
2017/09/05 GIZARTEPOLITIKAK
2620 Gainbalioa
2017/09/11 OGASUNA
2629 Gizarte-laguntzak
2634 Kirol-instalazioetako kuota
itzultzea.
2635 Trafiko-isuna.
2637 Gizarte-laguntzak
2638 Tabernek eragindako zara-

2017/09/20 GIZARTEPOLITIKAK
2017/09/27 KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROLA
2017/09/27 OGASUNA

AZKEN JARDUERA
SAILAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
ERABILTZAILEAREN
ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SAILAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN

SAILAREN ERANTZUNAREN ZAIN
2017/09/29 GIZARTESINDIKOAREN ERANTZUPOLITIKAK
NAREN ZAIN
2017/10/03 INGURUMENA ETA SAILAREN ERANTZUNA-
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GAIA
tak eta eragozpenak.

2639 Zaratak eta eragozpenak,
Arriagako Kofradiaren kaleko taberna batean.
2640 Zikinkeria eta osasungaiztasuna, etxarte edo patio batean.
2644 Obra egiteko galdatzea,
jabeen erkidego bati.
2649 Gizarte-laguntzak
2650 Isuna. Aparkalekua, urbanizazio pribatuan.
2652 Obra-lizentzia. Arkupeak
ixtea.
2654 Gainbalioa. Enkante judiziala.
2655 Pasabidea. Eskabidea ukatzea, Mendiolan.
2656 Emakumezkoen aldagelak
Zaramagako futbol zelaian
2657 AMVISA. Zorra, ordainagiriak ez ordaintzeagatik.
2658 Gizarte-laguntzak
2659 Isuna. Oinezkoentzako pasabidea ez errespetatzea.
2660 Aparkatzeko arazoak, Lakua-Arriagan.
2662 Gizarte-laguntzak
2664 21 Zabalguneak dirulaguntza ukatzea.
2665 Eraso homofoboak.
2666 Ibilgailuen sarbidea ixtea,
Galizia kalean.
2668 Udalaren hitzarmena, Abokatuen Elkargoarekin.

SARRERAEGUNA

SAILA

OSASUN PUBLIKOA
2017/10/03 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2017/10/03 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2017/10/17 HIRIGINTZA

AZKEN JARDUERA
REN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
ERABILTZAILEAREN INFORMAZIOA JASOTZEA

SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
2017/10/24 GIZARTESINDIKOAREN ERANTZUPOLITIKAK
NAREN ZAIN
2017/10/25 OGASUNA
SAIL EDO ZERBITZUAREN
INFORMAZIOA JASOTZEA
2017/10/31 HIRIGINTZA
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
2017/10/07 OGASUNA
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
2017/11/08 INGURUMENA ETA ERABILTZAILEAREN INOSASUN PUBLIFORMAZIOA JASOTZEA
KOA
2017/11/08 KULTURA, HEZAZTERTZEKO ZAIN
KUNTZA ETA KIROLA
2017/11/08 BESTE ENPRESA SAILAREN ERANTZUNABATZUK
REN ZAIN
2017/11/09 GIZARTESINDIKOAREN ERANTZUPOLITIKAK
NAREN ZAIN
2017/11/14 OGASUNA
ERABILTZAILEAREN INFORMAZIOA JASOTZEA
2017/11/14 INGURUMENA ETA SINDIKOAREN ERANTZUOSASUN PUBLINAREN ZAIN
KOA
2017/11/14 GIZARTESINDIKOAREN ERANTZUPOLITIKAK
NAREN ZAIN
2017/11/14 BESTE ENPRESA ERABILTZAILEAREN
BATZUK
ERANTZUNAREN ZAIN
2017/11/21 HERRITARREN
ERABILTZAILEAREN INSEGURTASUNA
FORMAZIOA JASOTZEA
2017/11/21 INGURUMENA ETA ERABILTZAILEARI PROZEESPAZIO PUBLISUAREN BERRI EMATEA
KOA
2017/11/21 ALKATETZA ETA
SINDIKOAREN ERANTZUERAKUNDE
NAREN ZAIN
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2669 Gizarte-laguntzak
2674 Zaratak auzokideen artean.
2676 Isuna. Ezinduentzako eremuan aparkatzea.
2677 Gatazka, ManzanaresCortés familiarekin.
2680 Isuna. Ziklista bat distantzia
utzi gabe aurreratzea.
2681 Tranvía Sur No taldearen
kartelak kentzea.

SARRERAEGUNA

SAILA

HARREMANAK
2017/11/23 GIZARTEPOLITIKAK
2017/11/28 HERRITARREN
SEGURTASUNA
2017/12/01 OGASUNA
2017/12/14 ALKATETZA ETA
ERAKUNDE
HARREMANAK
2017/12/27 OGASUNA
2017/12/29 ALKATETZA ETA
ERAKUNDE
HARREMANAK

AZKEN JARDUERA

SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
SINDIKOAREN ERANTZUNAREN ZAIN
ERABILTZAILEAREN
ERANTZUNAREN ZAIN
BESTE JARDUERA BATZUK

ERABILTZAILEAREN
ERANTZUNAREN ZAIN
AZTERTZEKO ZAIN

Oroitidazki honek hartzen duen aldian, 22 dosier ireki dira atzera: 6 aurreko aldietan lehenengoz irekiak,
eta beste 3 lehenengoz ekitaldi honetan bertan irekiak. Gehienetan, erabiltzaileek berek hala eskatu dutelako izan da. 22 horietatik, 3 irekita daude oraindik, oroitidazki hau bukatzeko orduan.
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06
GASTEIZKO UDALAREKIKO HARREMANAK

Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak Gasteizko Udalarekin eta eragindako udal zerbitzu eta sailekin
dituen harremanak hiru bidetatik gauzatzen dira:

06.1 UDALBATZAREN BILKURETARA JOATEA
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 1. artikuluan jasotzen denaren ildotik, udalbatzaren bilkuren jarraipen estua egiten du Sindikoak, nahiz eta gehienetan ezinezkoa den bera edo lantaldeko norbait bertan izatea. Halakoetan, teknologia berriak oso lagungarri ditugu; izan ere, “streaming”
bidezko konexioa aukeran izanik, udalbatzako kideen eztabaiden eta osoko bilkurak onartzen dituen
ebazpen eta proposamenen lekuko izan gaitezke, bertan ez izan arren.
Osoko bilkura hauetan izan gara:
•

Urtarrilaren 31a

Hiretu Hiriaren osoko bilkura

•

Uztailaren 20a

2016ko oroitidazkia osoko bilkuran aurkeztea

•

Abenduaren 4a

Sindiko berria lanpostuaz jabetzea
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06.2 BATZORDEETARA JOATEA
Orobat egiten dugu Gasteizko Udaleko zinegotziek osatzen dituzten irizpen batzordeen edukiaren jarraipena, Gasteizko herritarrei zuzenean eragiten dieten gaiak jorratzen direlarik bertan. Deialdia jasotzen
dugunean, gai zerrenda aztertzen dugu, eta, onartu ondoren, bilkuraren akta, hainbat gairen inguruan
zinegotziek ematen dituzten azalpenen eta egiten dituzten gogoeten berri izateko, hartara.
2017. urtean, osoko bilkura hauetan izan gara:
•

Otsailaren 9a

Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea. 2016ko 2. seihilekoa

•

Maiatzaren 11a

Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea 2017ko 1. hiruhilekoa

•

Ekainaren 27a

Ogasun Batzordea, gainbalioaz

•

Azaroaren 16a

Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea. 2017ko bigarren eta hirugarren
hiruhilekoak.

06.3 PARTE-HARTZE ORGANOETARA JOATEA
Gainerako parte-hartze organoetan entzun ohi dira bertatik bertara udalerriko herritarren iritziak, eta,
horrenbestez, aparteko ahalegina egin dugu bai lurralde kontseiluen bai sektore kontseiluen hainbat bilkuretara joateko.
•

Ekainaren 19a

Gizarte Kontseilua

•

Irailaren 12a

Gizarte Kontseilua

•

Azaroaren 20a

Gizarte Kontseilua

•

Urriaren 18a

Gizarte Kontseilua

AUZOGUNEAK
Ez gara bertaratu auzoguneek ospatutako bilera bat bakarrean.
ELKARGUNEAK
•

Urtarrilaren 26a

Animaliak babesteko elkargunea

•

Otsailaren 22a

Adinekoen elkargunea

•

Maiatzaren 11a

Mugikortasun Iraunkorraren Foroa
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•

Ekainaren 16a

Ingurumen elkargunea

•

Uztailaren 27a

Animaliak babesteko elkargunea

•

Azaroaren 9a

Adinekoen elkargunea

•

Azaroaren 29a

Gazteriako elkargunea

•

Abenduaren 13a

Haur eta nerabeen elkargunea

•

Abenduaren 14a

Mugikortasun-foroa

06.4 BESTELAKO BILKURAK: ZINEGOTZIEKIN, SAILEKIN...
Ugari izan dira hartu-emanak udal sail eta zerbitzuekin, bertako arduradunen bitartez, Sindikoak jasotako
kexak zirela eta. Herritarra salaketa aurkeztera bultzatu duen arrazoiaren nondik norakoak bertatik bertara ezagutzea izan da horren helburu. Sailen bileretan ere parte hartu izan dugu, eguneroko lanaren
inguruko gaien inguruan aritzeko, edo Udalaren interes orokorreko gaiak tratatzeko.
•

Urtarrilaren 20a

Topografia Zerbitzuko teknikaria

•

Otsailaren 8a

Gardentasuneko eta Funtzio Publikoaren Saileko zinegotzi ordezkaria,
eta Partaidetza eta Gizarte Etxeen zinegotzi ordezkaria

•

Otsailaren 21a

Irabazi-Ganar udal taldea

•

Otsailaren 22a

AMVISAko kudeatzailea

•

Martxoaren 8a

Hirigintza Saileko zuzendaria eta teknikaria

•

Martxoaren 22a

Bilera Ingurumen Sailarekin, Hirigintza Sailarekin eta ostalariekin

•

Martxoaren 30a

Ingurumen Saileko teknikaria

•

Maiatzaren 5a

Topografia Zerbitzuko teknikaria

•

Maiatzaren 8a

Funtzio Publikoaren Saileko eta Alkatetzaren Saileko zinegotzi ordezkaria, eta Partaidetza eta Gizarte Etxeen zinegotzi ordezkaria

•

Maiatzaren 12a

Gizarte Politiken Saileko zinegotzi ordezkaria.

•

Ekainaren 6a

Ingurumen Saileko zuzendaria

•

Irailaren 15a

Euskal Herria Bildu

•

Irailaren 28a

Gizarte Politiken Saileko zuzendaria eta teknikaria

•

Urriaren 30a

Ogasun Saileko teknikaria

•

Azaroaren 10a

Alkatetza Saileko zinegotzi ordezkaria eta Partaidetza eta Gizarte Etxeen
Saileko zinegotzi ordezkaria
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06.5 BESTE ORGANO BATZUEN BILKURETARA JOATEA
•

Maiatzaren 19a

Gardentasun kontseilua. Eratzeko saioa

•

Ekainaren 19a

Gardentasun kontseilua

•

Irailaren 19a

Udaleko Eskola Kontseilua
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07
BESTE JARDUERA BATZUK

2017. urtean, Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat jarduera burutu ditu erakundea herritarrengana helarazteko, eta auzokideei arreta egin eta argibideak emateko, dela banaka, dela taldean.

07.1 HIZLARI
Jardunaldi, hitzaldi, mintegi eta bestelakoetan agertu izan da sindikoa herritarren aurrean hizlari gisa, eta
bere zeregin nagusia herritarren eskubideak babestea dela nabarmendu nahi izan du halakoetan.
Horrela, honako hauetan jardun du hizlari Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak urte honetan:
•

Maiatz. 15a eta 16a Udaletan herritarren defendatzailearen figura ezartzeari buruzko jardunaldietan hizlari. Alacant eta Paterna.

•

Ekainaren 8a

Hirigune historikoetako iraunkortasunari eta bizikidetzari buruzko jardunaldietan hizlari. Kordoba.
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•

Azaroaren 17a

Zuzenbide kolaboratiboari buruzko hitzaldia. Erantzukizun zibilean espezializatutako abokatuen biltzar nazionala. Vitoria-Gasteiz.

07.2 GONBIDATUTA
Erakunde, elkarte eta instituzioek antolatutako hainbat biltzar, hitzaldi, erakusketa, inaugurazio eta omenalditan izan zen Sindikoa edo Herritarren Defendatzailea gonbidatu gisa, Gasteizko herritarrengana
hurbiltzeko asmoz.
•

Otsailaren 2a

Hiri Jabeen Elkartearen hitzaldia

•

Otsailaren 9a

“Arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako borroka penala” jardunaldia

•

Otsailaren 22a

Fernando Buesaren omenezko ekitaldia

•

Martxoaren 14a

Herritarren eskola irekia. Mahai ingurua: "Hiriari buruzko ikuspegia"

•

Martxoaren 23a

"Gizarte zerbitzuen egungo egoera eta erronkak" informazio jardunaldia

•

Martxo. 30a eta 31a Elkarlaneko Zuzenbideari buruzko ikastaroa

•

Maiatzaren 10a

Errefuxiatuei buruzko erakusketaren inaugurazioa: “11 vidas, 11 maletas”. Justizia jauregia

•

Maiatzaren 27a

Herritartasunerako Eskola Irekiaren amaiera

•

Maiatzaren 28a

Jabekuntzarako Eskolaren amaiera ekitaldia

•

Ekainaren 11a

Arabako Abokatuen I. Biltzar Juridikoa

•

Ekainaren 11a

Administrazio-zuzenbideko ponentziak, gainbalioaren zergaz

•

Maiatz. 15a eta 16a Udaletan herritarren defendatzailearen figura ezartzeari buruzko jardunaldietan hizlari. Alacant eta Paterna

•

Ekainaren 8a

Hirigune historikoetako iraunkortasunari eta bizikidetzari buruzko jardunaldietan hizlari. Kordoba.

•

Ekainaren 14a

"No sigo el guión" dokumentalaren aurkezpena Sidalava.

•

Uztailaren 4a

Ordenantza fiskalen proiektuaren aurkezpena

•

Uztailaren 6a eta 7a Politika Sozialeko XX. biltzarra EHU.

•

Uztailaren 13a

Omenaldia Miguel Ángel Blancori

•

Irailaren 7a

Ordenantza fiskalen eztabaida

•

Irailaren 13a

Musika Eskolaren 25. urteurrena

•

Irailaren 27a

Onda Cero Sarien banaketa

•

Irailaren 28a

Jabekuntzarako Eskolaren inaugurazioa
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•

Abenduaren 13a

Gasteizko Udalak antolatutako jardunaldia. 2025 Estrategia. ARTIUM.

•

Urriaren 2a

Aingeru Zaindariak. Udaltzaingoaren festa.

•

Urriaren 20a

Gazteriaren jardunaldia.

•

Urriaren 26a

Eginaren Eginez elkarteak antolatutako jardunaldia. Irisgarritasun Legeak 20 urte.

•

Urriaren 30a

Zaramagako haur-eskolako igogailuaren inaugurazioa.

•

Azaroaren 7a

eraso matxisten kontrako elkarretaratzera.

07.3 BESTE SINDIKOEKIN EGINDAKO BILERAK
•

Azaroaren 22a eta 23a Sindikoen Forumaren XI. Jardunaldiak. Bartzelona.

Jatorrizko hirietan ere udal-zerbitzuetako herritarrei horietako zerbitzuei buruzko kexetan arreta eskaintzen, informatzen eta orientatzen ahalegintzen diren eta kasuan kasu horiek hobetzeko gomendioak planteatzen dituzten herritarren beste ordezkaritza-defendatzaile batzuekin bilerak izan ditu ordezkaritzak.
Irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da Forum SD elkartea (Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i
Defensores Locals de Catalunya), gaur egun 47 sindiko elkartzen dituena, 41 Kataluniakoak eta 6 Estatuko beste leku batzuetakoak. Erakundearen hazkundea eta garapena sustatzea, lan-eredu eta jarduera
bateratuak garatzea eta, hartara, koordinazio-, informazio- eta laguntza-sare bat eratzea helburutzat
harturik, urtero egiten dira jardunaldi horiek, sindikoen koordinazioa eta prestakuntza areagotze aldera.
Horrela, bada, XI. prestakuntza-jardunaldiak egin ziren azaroan, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko
campusean, Bellaterran, gaitzat harturik herritarren diru-sarrerak bermatzeko errenta, etxebizitza eskuratzeko eskubidea eta horiek bermatzeko zailtasunak. Kataluniako eta Estatu osoko egoeraren inguruko
sarrera orokor baten ondoren, sindiko lokalek esparru horietan duten zereginaren inguruan eztabaidatu
zen.

07.4 BISITALDI ETA IKUSKAPEN JARDUERAK
Testuingurua argitu eta erabiltzaileek nahiz administrazioak emandako dokumentazioa osatzeko argibideak eskuratze aldera, hainbat bisitaldi egin dituzte sindikoak eta haren lantaldeko kideek hainbat lekutara, egoera bertatik bertara aztertzeko. Honako hauek izan dira, hain zuzen ere:

•

Urtarrilaren 20a

Azoka plaza
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•

Martxoaren 17a

Zurbanoko ateko 4.eko biribilgunea

•

Martxoaren 17a

Nafarroako Errege-Erreginen kaleko 56.eko murala

•

Maiatzaren 29a

Estibalizeko etxebizitza partikular bat

•

Abenduaren 3a

Kexaako Gazteluaren kaleko pasabidea

07.5 KOLEKTIBOEKIN ETA BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN EGINDAKO BILERAK
Herritarren Defendatzailearen Bulegoko kideok hainbat solasaldi eta bilera izan genituen Gasteizko gizarteko zenbait erakunde eta talderekin, haien kexak jaso eta horien nahiz herritarrek aurkeztutako bestelako salaketen gaineko haien ikuspegiaren berri izateko:
•

Urtarrilaren 19a

Slow Food Araba

•

Urtarrilaren 26a

Aretxabaletako administrazio batzarreko peritua

•

Otsailaren 8a

ALACI

•

Otsailaren 23a

Instituto Europa ikastegiko zuzendaria

•

Martxoaren 6a

Kualitate Lantaldea

•

Apirilaren 7a

Gasteizko Euskal Eskola Publikoaren aldeko Plataforma

•

Ekainaren 2a

Gizarte-eragileak: Elikagaien Bankua eta Gurutze Gorria

•

Ekainaren 22a

Caritaseko lehendakaria

•

Irailaren 20a

Errefuxiatuen aldeko ACEEM GKE

•

Irailaren 21a

Florida ibilbideko 3., 5. eta 7.eko eta San Antonio kaleko 10.eko etxejabeen komunitatearen abokatu ordezkaria

•

Azaroaren 20a

Luma Gorri elkartea

07.6 GASTEIZTXO PROGRAMA
Urte osoan 7 elkarrizketa egin dira guztira, ikastetxeetako ikasleekin, Gasteiztxo udal programaren barruan —informazioaren eta hedabideen arloan heztea da programa horren xedea—.
Gazteenei Sindikoaren Bulegoaren lana ezagutzera emateko bitarteko oso baliagarria eta efikaza gertatzen dira hitzordu horiek. Haien galderei erantzun eta gure lana azaldu ondoren, hiriaren gaineko ikuspegi kritikoa edukitzeko gonbita egiten diegu, eta plantea litzaketen kexa edo hobekuntza-proposamenen
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inguruan gogoeta egiteko. Horretarako, libreta txiki bat oparitzen diegu, non azaltzen diren bulegoaren
zereginak, eta norberaren kexak jasotzeko espazio bat eskaintzen.
•

Urtarrilaren 10a

IES Lakua BHI

•

Urtarrilaren 18a

CPEIPS Armentia Ikastola HLBHIP

•

Urtarrilaren 27a

CPEIPS Santa Maria HLBHIP

•

Martxoaren 2a

IES Ekialde BHI

•

Martxoaren 10a

CIP Samaniego IPI

•

Martxoaren 27a

IES Lakua BHI I

•

Apirilaren 12a

IES Ekialde BHI

•

Maiatzaren 18a

Egibide - Jesus Obrero

•

Ekainaren 1a

IES Los Herrán BHI

•

Azaroaren 8a

CPEIPS San Viator HLBHIP
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08
ZERBITZUAREN EBALUAZIOA, HERRITARREN
ALDETIK

Aurkeztu dizkiguten kexei erantzuteko ebazpenekin batera, borondatezko galdetegi anonimo bat ere
bidali izan diegu erabiltzaileei, aurreko ekitaldietan bezala, gure esku-hartzea balora dezaten eta, hartara, ahal den neurrian, herritarrei ematen diegun arreta hobetzerik izan dezagun.
Aurten behera egin du jasotako galdetegien kopuruak; 19 jaso ditugu —aurreko urteko 40en aldean—,
guztiak ere banakoek aurkeztuak. Datu hauek nabarmen daitezke:
•

Beren generoa identifikatu duten 18etatik ondorioztatzen da galdetegiak bete dituztenen %
58 gizonezkoak izan direla (11), eta % 36 emakumezkoak (7).

•

Erantzun dutenen % 37k unibertsitate-ikasketak dituzte, % 21 Batxilergoa edo Lanbide Heziketa eginak dira, eta % 32 oinarrizko ikasketak eginak. Galdetegietako batean ez zen datu
hori eman. Galdetegia erantzun dutenetako batek, berriz, "Bestelako ikasketak" erantzun du.
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•

Lan-egoerari dagokionez, galdetegia betetzeko unean % 63 lanean ari zen —aurreko urtean
baino % 13 gehiago—, eta nabarmendu beharra dago % 32 erretiratuak eta pentsiodunak zirela —aurreko urtean baino % 13 gutxiago—. Hiru pertsonek diote langabezian daudela.
Galdetegietako batean ez zen datu hori eman.

•

Zerbitzura etorri eta galdetegiari erantzun diotenen adinari dagokionez, esan dezakegu aurten oso sakabanatuta egon direla 30 urtetik 70era arteko adin-tarte guztietan, nahiz 50 eta 60
urte artekoak nagusitu diren.

Bulegoari buruzko iritziari dagokionez, datu hauek atera daitezke:
•

Sindikoaren Bulegoak emandako informazioa epaitzerakoan, inkestatutako ia guztiek oso
ona edo ona dela erantzun dute, eta, erabiltzaileen % 95ek esku-hartzea positibotzat edo
oso positibotzat jo du.

•

Kasu bakoitza ebazteko emandako denboraz denaz bezainbatean, erantzun dutenen % 58k
uste du ebazteko epea luzea edo oso luzea izan dela, eta gainerako % 42k, berriz, epea laburra edo oso laburra izan dela esan du.

•

Erabiltzaileek zerbitzuak emandako ebazpenak nola hartu dituen aztertzen dugularik, ikus
genezake % 79 nahiko konforme edo guztiz konforme ageri dela gure ondorioekin, nahiz eta,
nolanahi ere, % 32k dioen planteatutako arazoa ez dela konpondu edo artean konpontzeke
dagoela. % 16k dio nahiko gaizki ebatzi dela.

•

Arazoa ez dela konpondu uste duen % 32 hori gorabehera, galdetegia erantzun dutenen %
90ek ontzat eman dute zerbitzua, eta ideia hori berresteko, % 74k Sindikoarengana jotzeko
gomendatuko lukete, zalantzarik gabe, eta beste % 16k zenbait kasutan egingo luke.

Geure aldetik, herritarren asebetetze-maila ezagutzeko modu hau oso egokia dela jotzen dugu. Aldi berean, gidari zaigu, egunez egun egiten dugun lana hobetzen jarraitzeko.
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09
2017KO EKITALDIKO KEXA ETA KONTSULTEN
ANALISI ESTATISTIKOA

Ekitaldi honetan, guztira 348 gai landu dira, honela banatuta:
308 gai berri:
230 kexa-dosier (guztiak ez dira itxi)
3 dosier, ofizioz
75 kontsulta
aurreko ekitaldietan irekitako 40 dosier:
37, artean irekita zeudenak, 2017an itxi ziren
beste ekitaldi batzuetako 3, 2017an berriro ireki eta itxiak
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Nabarmen egin du gora bulegoan izan ditugun gaien kopuruak. Alde batetik, aipatzekoa da % 41eko
igoera izan dutela 2017an ireki diren kexa-dosierrek aurreko urtearen aldean, 67 dosier gehiago ireki
baitira. Beraz, bulegoa sortu zenez geroztik, dagoeneko era horretako 2682 dosier landu dira, 2017ko
abenduaren 31ra bitartean. Bestalde, kontsultek ere gora egin dute, % 43.
Era berean, esan beharra dago 3308 gertakariri erantzun diogula, halakotzat jotzen dugularik bai bulegoan zuzenean, bai telefonoz, posta elektronikoz, faxez, posta arruntez nahiz sare sozialen bitartez inori
arreta eskaintzea.
Ondoren, aldi honetako erreklamazioen haritik irekitako kexa-dosierren analisi zehatza eskaintzen dugu,
baita dagoeneko itxi ditugunena ere:
Kexei dagokienez —kexak hilabetez hilabete, bizilekuaren arabera eta generoaren arabera—, 2017an irekitako dosierrei buruzko datu estatistikoak.
Ebazpenei dagokienez —sailei bidalitako ebazpenak, guztira; onartutako eta onartu gabeko
gomendioak, eta dosierren egoera orokorra—, 2017an emandako ebazpen guztiak hartu ditugu kontuan, bai dosier berriak baziren, bai aurreko ekitaldietan irekiak baziren.
Esan beharra dago badela ebazpen bat baino gehiago izan duen dosierrik, lehenik itxi eta gerora berriro
ireki direlako, eta hasierakoaz bestelako ebazpen batekin itxi. Hori gerta liteke, esate baterako, herritar
batek berraztertzeko errekurtsoa idazteko laguntza eskatu eta dosierra "idazki lagundu" batekin itxi denean, baldin eta, dena delako sailak ebazpena jakinarazten diolarik, berriro dosierra irekitzeko eskatzen
badigu, ebazpenarekin ados ez dagoelako, berriro ere iritzia eman beharra baitauka Sindikoaren Bulegoak halakoetan.
Ez da ebazpentzat jotzen, estatistika-ondorioetarako, dosierrak iraungi direlako ixtea, sailak ixtea edo
erabiltzaileak bertan behera uztea.
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09.1 KEXA KOPURUA, HILEKO
Bulegoan jasotako 230 kexa berrien banaketa adierazten da hurrengo grafikoan, hilabetez hilabete. Ikus
daitekeenez, martxoa izan zen Sindikoaren bulegora erabiltzaile gehien etorri zen hilabetea. Izan ere,
hilabete horretan eman zuen Auzitegi Konstituzionalak Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen
Hiri-lurren foru-arauaren zenbait atal —eskualdaketaren ondorioz ondare-irabazirik izan ez den kasuetan— Konstituzioaren kontrakotzat jo zitueneko epaia.
Datu horiek ez digute joera argi bat ondorioztatzeko aukerarik ematen, abuztuari eta abenduari dagokienez izan ezik. Kasuen beherakadaren arrazoia, hauxe dugu: nahiz eta bulegoa irekita egon ohi den, Sindikoari kexa azaltzeko hitzorduak irailera atzeratu ohi dira, salbu eta premia-premiazko kasuetan.

OTSAILA

MARTXOA
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22

21
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Ondoren hilabete bakoitzean itxi diren dosierren kopurua azaltzen da; kopuru horrek ez du zertan bat
etorri oroitidazki honetan irekitakoen kopuruarekin.
Guztira 157 dosier itxi dira ekitaldi honetan (horietatik 19 berriro irekiak). Ebatzitako dosierrak zenbatzeko
orduan, ez dira aintzat hartu lehendik ireki eta 2017ko urtarrilean itxi direnak, aurreko oroitidazkian jaso
baitziren. Nolanahi ere, berrikuntza gisa, ez dira jaso 2017ko urtarrilean itxi zirenak. Izan ere, uste dugu
hobe dugula urte naturalera mugatu, eta ekitaldi bakoitzean, urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean
gertatutako guztiaren eta izapidetutakoaren berri eman.
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09.2 JASOTAKO KEXA-KOPURUA, GASTEIZKO AUZOEN ARABERA
Ondoko taulan ikusten da Alde Zaharrekoak eta Zabalgunekoak izan direla berriro ere kexa gehien aurkeztu dituzten herritarrak; izan ere, 15 eta 20 kexa aurkeztu dituzte, hurrenez hurren. Gertutik jarraitzen
zaizkie Zabalgana, San Martin eta Koroatzea auzoak, 13na kexarekin.
Kexa banarekin, zerrendako azkenak, Arantzabela eta Gazalbide auzoak ditugu. Udalerritik kanpoko
erreklamazioak, guztira, zazpi izan dira.

AUZOA

DOS.

AUZOA

KOP.

DOS.
KOP.

ABETXUKU

2

MENDIZORROTZA

4

ADURTZA

10

SALBURUA

12

ARANA

6

SAN KRISTOBAL

8

ARANBIZKARRA

3

SAN MARTIN

13

ARANTZABELA

1

SANSOMENDI

5

ARIZNABARRA

10

SANTA LUZIA

2

LAKUA-ARRIAGA

10

DONE JAKUE

4

ALDE ZAHARRA

15

UDALERRIA

8

KOROATZEA

13

TXAGORRITXU

9

BABESGABETUAK

2

ZABALGANA

13

ANGLOA

7

ZARAMAGA

9

PILAR

4

HEGO-MENDEBALDEKO

4

NEKAZARITZA-EREMUA
ZABALGUNEA

20

LURRALDE HISTORIKOA

8

GAZALBIDE

1

EUSKADI

4

JUDIMENDI

2

ESPAINIA

2

LAKUABIZKARRA

7

DATURIK EZ

2

LOVAINA

10
GUZTIRA

230
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09.3 JASOTAKO KEXA KOPURUA, ERABILTZAILEEN SEXUAREN
ARABERA
Aurten egonkor mantendu da emakumeek aurkeztutako kexak. Izan ere, guztien % 37 dira, aurreko urtekoen % 38aren aldean. Era berean, mantendu egin dira gizonezkoek egindako erreklamazioak —% 57
izan ziren iaz, eta % 59 aurten— eta kolektiboek egindakoak —% 4, 2016ko % 5aren aldean—.

Gizonezkoak: 136 dosier (dosier berrien % 59)
Emakumezkoak: 84 dosier (dosier berrien % 37)
Kolektiboak: 10 dosier (dosier berrien % 4)

GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK KOLEKTIBOAK
136

84

10

%4

GIZONEZKOAK

% 37

EMAKUMEZKOAK
% 59

KOLEKTIBOAK
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09.4 JASOTAKO KEXEI IRTENBIDEA EMATEKO GASTEIZKO UDALEKO SAILEI BIDALITAKO EBAZPENAK
Lau zirkunstantziatan gertatzen da hori, kexa dosierrak ixtean: Sindikoak gai jakin bati buruzko ebazpena
ematen duenean, erabiltzaileak berak bere eskakizunean atzera egiten duenean (beste bideren batetik
ase duelako bere nahia), Udalak —Sindikoaren bulegoak esku hartu aurretik— kontua ebazten duelarik,
edo dosierra iraungi egin delako, hau da, hiru hilabetetik gorako epea igaro delako erreklamazioa aurkeztu zuenak dosierra izapidetzen jarrai dadin inongo jarduerarik egin gabe.
Ekitaldi honetan 129 izan dira eman diren ebazpenak. Kopuru horrek ez du bat egiten itxi diren kasuen
kopuruarekin; izan ere, dosier bakoitzak sail bati baino gehiagori eragin diezaioke, edo dosier bera dela
eta izaera ezberdineko hainbat ebazpen eman, edo muntarik handienekoa bakarrik aintzat hartu.
Hauexek dira Gasteizko Herritarren Defendatzailearen Bulegoak udal zerbitzuak hobetze aldera egin

GOGORARAZTEA

GUZTIRA

EZESPENA

IDAZKI LAGUNDUA

ORIENTABIDEA

BITARTEKARITZA

ARTEKARITZA

TXOSTENA

APARTEKO

GOMENDIOA

SAILA

dituen ebazpenen kopuruak, sailez sail banatuta:

1

3

ALKATETZA ETA
ERAKUNDE HARREMANAK

1

1

AMVISA

1

1

21 ZABALGUNEA

1

1

KULTURA, HEZKUNTZA
ETA KIROLA
ENPLEGUA

1

3

1

2

1

1

3

LUIS ARANBURU MUSIKA
ESKOLA
OGASUNA

4

5

7

9

54

1

1

1

73
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1

INGURUMENA
GIZARTE POLITIKAK

7

10

1

4

3

2

19

1

5

HERRITARREN
2

SEGURTASUNA

3

1

1

14

1

2

HIRIGINTZA

21

8

1

3

1

29

56

9
5

1

129

Ikus daitekeenez, oroitidazki honek hartzen duen denboran gomendio gehien jaso dituen saila Hirigintza
izan da.
Bestalde, nabarmendu beharra dago 2017an emandako ebazpenen ia % 30 Ogasun Sailari zuzendu
zitzaizkiola, eta ia % 20 Ingurumen Sailari.
Beraz, honako hauek landu ditugu:

14 gomendio
21 bitartekaritza
29 orientabide
56 idazki lagundu
5 ezespen
2 txosten berezi
gogorarazte 1
2 artekaritza
Ondorengo grafikoan ikus daitekeenez, ebazpenen % 38 bitartekaritzak edo orientabideak izan dira. Ondoren, % 42arekin, herritarrari administrazioari zuzendu nahi dion idazkia idazten lagundu ondoren ixten
diren dosierrak ditugu, eta ezetsi diren eskabideak, berriz, % 4 izan dira. Ebazpenek gomendio forma
hartzen dute kasuen % 11n.
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%4

%2 %2
%1

% 11

GOMENDIOA
BITARTEKARITZA
% 16

ORIENTABIDEA
IDAZKI LAGUNDUA
EZESPENA

% 42

APARTEKO TXOSTENAK
GOGORARAZTEA

% 22

ARTEKARITZA

09.5

GASTEIZKO UDALAK ONARTU DITUEN GOMENDIOAK ETA
ONARTU EZ DITUENAK

Bulego honek sailei zuzendutako gomendio guztietatik, ofiziokoak barne, zenbat onartu diren, zenbat ez
diren onartu eta —oroitidazki hau amaitzerakoan— artean erantzunaren zain zenbat zeuden erakusten
da ondoren.
Oroitidazki hau bukatu dugunerako, gomendioen % 57 onartu dira, eta beste % 29ren kasuan ez dugu
erantzunik izan. Beraz, sailek onartu ez dituzten gomendioak egin ditugun guztien % 14 dira.
Gure gomendio guztiak har daitezela aintzat, hori da gure helburua, noski, ahalik eta zorroztasunik handienarekin eginak baitira, baina, nolanahi ere, kontuan izan beharra dago 2017an emandako 129 ebazpenetatik 14 bakarrik izan zirela gomendioak, hau da, beste bide batzuetatik konpondu ziren askoz erreklamazio gehiago izan zirela —bitartekaritza, orientazioa, idazki lagunduak eta abar—.

GOMENDIOA

ONARTUA

14

8

EZ

ERANTZUN

ONARTUA

GABE

2

4
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% 29

ONARTUAK
EZ ONARTUAK
% 57

ERANTZUN GABEAK

% 14

09.6 DOSIERREN EGOERA OROKORRA
2017. urtean landu ditugun dosierren berri ematen da ondoko taulan. 233 dosier ireki dira, dela ofizioz,
dela kexen ondorioz, eta, horietatik, 125 itxi. Horrez gain, aurreko ekitaldietan irekitako 40 dosier ere itxi
dira.
Beraz:
68 dosier daude irekita
165 dosier itxi dira

IREKITA

ITXITA

68

165

% 29
IREKIAK
ITXIAK

% 71

2017ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 184

<< Índice

10
AGERPENAK, HEDABIDEETAN ETA SARE
SOZIALETAN

Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat hedabidetan parte hartu du —irratian nahiz prentsa idatzian—, bai elkarrizketak emanez, bai aldian behingo irratsaioetan parte hartuz. Udalaren jarduera dela
eta herritarrek planteatzen dituzten hainbat gairen inguruan jardun izan du horietan.
Era berean, oroitidazki honek barne hartzen dituen hilabeteetan zehar, erakunde horri buruzko hainbat
erreferentzia agertu dira prentsa idatzian, baita Gasteizko herritarrekin egindako lanei eta beste jarduera
batzuei buruzkoak ere; horiek guztiak modu kronologikoan antolatuta daude jarraian:

10.1 IRRATIA
Radio Vitoria, “Garu Magazine” saioan.
Astelehen batean bai eta bestean ez, 11:00etatik 11:20ra.
“Faktoria”, Euskadi Irratia.
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Astelehenero ematen dan irratsaioan parte hartzea, 10:45etik 11:00etara.

“Hoy por Hoy Vitoria” saioa, Ser katean

Bi astean behin, asteazkenetan, 11:30etik 11:45era.

•

otsailaren 15a

Elkarrizketa Radio Nacional irratirako

•

otsailaren 16a

Elkarrizketa Hala Bedirako

•

martxoaren 14a

Elkarrizketa Hala Bedirako

•

uztailaren 21a

Elkarrizketa Gasteiz irratirako

•

abuztuaren 1a

“Bihotzeko Fonoteka”. Euskadi Irratia.

•

azaroaren 8a

Elkarrizketa Gasteiz irratirako

•

azaroaren 28a

Elkarrizketa, Onda Cero irratirako

•

azaroaren 30a

Elkarrizketa Gasteiz irratirako

•

abenduaren 5a

Elkarrizketa Hala Bedirako

•

abenduaren 11

Elkarrizketa Radio Gorbearako

•

abenduaren 12a

Elkarrizketa Radio Euskadirako

10.2 TELEBISTA
•

urtarrilaren 13a

Elkarrizketa VTVrako. Lakua hotela.

•

otsailaren 16a

Elkarrizketa VTVrako. Lakua hotela.

•

martxoaren 17a

Elkarrizketa VTVrako. Lakua hotela.

•

maiatzaren 26a

Elkarrizketa VTVrako. Lakua hotela.
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•

ekainaren 23a

Elkarrizketa VTVrako. Lakua hotela.

•

azaroaren 20a

Elkarrizketa VTVrako. Lakua hotela.

10.3 PRENTSA IDATZIA
•

07/01/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
VITORIA REGISTRA MÁS DE 400 LOCALES AFECTADOS POR ABUSOS DE LA COTA

•

09/01/2017 EL CORREO [El Correo]
LAS ESCUELAS INFANTILES HAURTZARO Y ZARAMAGA ELIMINARÁN AL FIN SUS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

•

23/01/2017 EL CORREO [El Correo]
LOS PROPIETARIOS URBANOS REPETIRÁN LA CHARLA SOBRE OBRAS DE COTA CERO
Y LONJAS

•

02/02/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
VITORIA TENDRÁ TARIFA PLANA PARA FRACCIONAR TRIBUTOS ORDINARIOS

•

02/02/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
CHARLA EN EL ARTIUM ESTA TARDE SOBRE COTA CERO

•

10/02/2017 EL CORREO [El Correo]
CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS - TALLERES PARA LA GESTIÓN
DE EMPRESAS - PREMIO PROMESAS DE ALTA COCINA

•

10/02/2017 EL CORREO [El Correo]
LOS PROBLEMAS DE LAS BICICLETAS Y LOS BIDEGORRIS LLEGAN AL SÍNDICO, QUE PIDE UN PLAN DE SEGURIDAD

•

10/02/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
LA FRASE: MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE GASTEIZ, SOBRE LA APLICACIÓN DE LA
LEY DE DISCAPACIDAD

•

10/02/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL USO DEL EUSKERA EN LA POLICÍA, A EXAMEN

•

11/02/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL AYUNTAMIENTO NO DEBE USAR IMÁGENES SIN PERMISO CLARO DE LOS FOTOGRAFIADOS

•

28/02/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL CONSEJO SOCIAL ESTUDIA HOY INCORPORAR A NUEVOS MIEMBROS
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•

28/02/2017 EL CORREO [El Correo]
EN BREVE: EL CONSEJO SOCIAL ESTUDIA INCLUIR NUEVOS MIEMBROS - LOS NACIMIENTOS DESCIENDEN UN 2,3%

•

02/03/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
“ESTARÉ ENCANTADO DE PARTICIPAR EN EL CONSEJO SOCIAL”. EL SÍNDICO ACEPTA
LA INVITACIÓN DE ESTE FORO

•

11/03/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL SÍNDICO PIDE QUE SE EXPROPIE UN INMUEBLE 'OLVIDADO' POR LA ARICH

•

13/03/2017 EL CORREO [El Correo]
EL EDIFICIO 'FANTASMA' DE LA CALLE CHIQUITA SIGUE SIN SOLUCIONES DIEZ AÑOS
DESPUÉS

•

14/03/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
PORTADA: 'SUSPENSO' EN EL USO DEL EUSKERA

•

14/03/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
LA POLICÍA LOCAL 'SUSPENDE LA UTILIZACIÓN DEL EUSKERA

•

19/03/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL SIPLA CRITICA LAS TRABAS AL APRENDIZAJE DEL EUSKER

•

29/03/2017 EL CORREO [El Correo]
EL SÍNDICO RESPALDA QUE NO SE CEDA EL PRINCIPAL A LA ESCUELA SOFÍA ABAITUA

•

29/03/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL SÍNDICO PIDE CLARIFICAR LOS CRITERIOS DE ACCESO A LA RED DE TEATROS

•

30/03/2017 EL CORREO [El Correo]
LA ESCUELA SOFÍA ABAITUA INSISTE EN SU DERECHO A ALQUILAR EL TEATRO PRINCIPAL

•

30/03/2017 EL CORREO [El Correo]
EL AYUNTAMIENTO EMPIEZA A EXAMINAR LAS AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO

•

17/04/2017 EL CORREO [El Correo]
EN PRIMER PLANO: MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA

•

17/04/2017 EL CORREO [El Correo]
EL SÍNDICO SE SUMA A LA LUCHA CONTRA LA GUETIZACIÓN ESCOLAR EN LA RED PÚBLICA - EL DOMINGO DE PASCUA DESPIDE LA SEMANA SANTA

•

26/04/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO PIDE REVISAR EL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN
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•

28/04/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA]
ADMITIDAS LAS RECLAMACIONES DE DUEÑOS DE COCHES CLÁSICOS

•

06/05/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
LA PLATAFORMA CONTRA EL TRANVÍA EMPRENDE ACCIONES LEGALES

•

12/05/2017 EL CORREO [El Correo]
«VIENE GENTE QUE NO TIENE PARA COMER». EL SÍNDICO HA RECIBIDO UN 33% MÁS
DE CONSULTAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

•

12/05/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL CENTRO CÍVICO DE LAKUA ESTRENARÁ UNA SALA DE EJERCICIOS

•

12/05/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
LAS RECLAMACIONES CIUDADANAS ANTE EL DEFENSOR VECINAL DE GASTEIZ SE DISPARAN

•

16/05/2017 EL CORREO [El Correo]
EN BREVE:'TRANVÍA NO' SE REUNIRÁ CON EL SÍNDICO EL JUEVES

•

28/05/2017 EL CORREO [El Correo]
PORTADA: «HAY QUE INVERTIR MÁS EN EL CASCO VIEJO, HAY EDIFICIOS QUE SE ESTÁN CAYENDO», MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO

•

28/05/2017 EL CORREO [El Correo]
«HAY QUE INVERTIR MÁS EN EL CASCO VIEJO. ES UNA JOYA Y HAY EDIFICIOS QUE SE
ESTÁN CAYENDO»

•

03/06/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
VITORIA HA ABONADO YA MÁS DE MEDIO MILLÓN EN DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO
DE PLUSVALÍA

•

24/06/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
UNA MISMA INFRACCIÓN DE APARCAMIENTO, DOS SANCIONES

•

30/06/2017 EL CORREO [El Correo]
UN JUEZ OBLIGA AL KIROLKLUB A READMITIR A UN SOCIO AL EXPULSARLO DE MANERA INDEBIDA

•

02/07/2017 EL CORREO [El Correo]
EL AYUNTAMIENTO APROVECHA EL VERANO PARA HACER REFORMAS EN ONCE ESCUELAS DE VITORIA

•

07/07/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL AYUNTAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA, A EXCEPCIÓN DE ENSANCHE 21
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•

08/07/2017 EL CORREO [El Correo]
OPINIÓN: OCUPACIONES (RAMÓN LOZA LENGARAN)

•

11/07/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL SÍNDICO INSTA A PROTEGER LA FUENTE DE ARETXABALETA

•

20/07/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
PORTADA: EL SÍNDICO RESUELVE EL 65% DE LOS CASOS

•

20/07/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL SÍNDICO RESOLVIÓ EL 65% DE LOS 286 CASOS TRATADOS EN 2016

•

21/07/2017 EL CORREO [El Correo]
LA ILUSTRACIÓN: EL SINDICO SE DESPIDE

•

21/07/2017 EL CORREO [El Correo]
«ME HA PASADO FACTURA TANTA IMPLICACIÓN», JUSTIFICA EL SÍNDICO TRAS ANUNCIAR SU MARCHA

•

21/07/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
"POR NO CAER EN LA REITERACIÓN Y EN LA RESPUESTA FACILONA ME PARECE POSITIVO QUE CENGA OTRO SÍNDICO". MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA

•

21/07/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
TRES EN RAYA: MARTÍN GARTZIANDIA , SÍNDICO DE VITORIA

•

23/07/2017 EL CORREO [El Correo]
«¿ME PUEDEN MULTAR POR IR EN BICI CON LAS MANOS EN LOS BOLSILLOS?». EL SÍNDICO HA ATENDIDO UNA MEDIA DE 1,5 QUEJAS VECINALES AL DÍA, ALGUNAS CURIOSAS

•

23/07/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
LA SEMANA EN IMÁGENES: EL SÍNDICO ANUNCIA SU MARCHA - NUEVA IMAGEN PARA
LOS MIÑONES - CINCO AÑOS 'DE PAZ FISCAL' - ZERAIN, HIJO PREDILECTO DE GASTEIZ

•

23/08/2017 EL CORREO [El Correo]
DESCONOCIDOS PINTAN SÍMBOLOS NAZIS A UNA ESTATUA EN EL PARQUE DE LA FLORIDA

•

14/09/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO LLAMA A ENSANCHE 21 A CUMPLIR COMO ADMINISTRADOR

•

16/09/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA]
EL SÍNDICO URGE SOLVENTAR UN DERRIBO EN ARETXABALETA

•

18/09/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL CENTRO CÍVICO DE LAKUA ABRE UNA SALA DE EJERCICIO
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•

05/10/2017 EL CORREO [El Correo]
«COMPARTIR CULTURAS EN EL AULA ES INCLUSO MÁS ENRIQUECEDOR QUE ADQUIRIR CONOCIMIENTOS». ASUNCIÓN EGUREN, PRESIDENTA DE FAPACNE

•

08/10/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
ME GUSTARÍA QUE UNA MUJER FUERA LA NUEVA SÍNDICA

•

08/10/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO-DEFENSOR VECINAL DE GASTEIZ: Es el momento de dejar paso a otro Síndico que llegue con nuevas ideas y ánimos renovados

•

10/10/2017 EL CORREO [El Correo]
EL SÍNDICO RECOMIENDA PERMITIR SUBROGAR EL CONTRATO DEL AGUA

•

10/10/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL SÍNDICO RECLAMA SUBROGAR LOS CONTRATOS DE AGUA DE FALLECIDOS

•

16/10/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL SÍNDICO DE VITORIA RECIBE EN 9 MESES MÁS ASUNTOS NUEVOS QUE EN TODO
2016

•

17/10/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
LA TARIFA PLANA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS LLEGARÁ EN 2019. EL AYUNTAMIENTO TRABAJA FÓRMULAS PARA EL PAGO MEDIANTE CANTIDADES MESUALES

•

18/10/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
LEIRE ZUGAZUA SE PERFILA COMO SÍNDICO DE VITORIA

•

19/10/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
'LEY MORDAZA' POR CRITICAR A UN AGENTE. EL SÍNDICO PIDE QUE SE ANULE LA MULTA

•

24/10/2017 EL CORREO [El Correo]
«ME GUSTARÍA QUE LOS JÓVENES SE ACERCARAN MÁS AL SÍNDICO PARA CONOCER
SUS PROBLEMAS». LEIRE ZUGAZUA, PRÓXIMA DEFENSORA VECINAL

•

24/10/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
“ME GUSTA DEFENSORA VECINAL, PERO SÍNDICA ME PARECE ADECUADO”. LEIRE ZUGAZUA SE CONVIERTE EN LA PRIMERA MUJER AL FRENTE DE LA OFICINA QUE DEFIENTE LOS INTERESES DE LOS VITORIANOS

•

30/10/2017 EL CORREO [El Correo]
LA ESCUELA INFANTIL ZARAMAGA SALVA SUS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS // SUMAN
5.500 FIRMAS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA AL SUR
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•

31/10/2017 EL CORREO [El Correo]
UN NUEVO ASCENSOR PARA LA ESCUELA DE ZARAMAGA

•

31/10/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL SÍNDICO DEMANDA UN PROTOCOLO DE REALOJOS PARA EDIFICIOS EN RUINA

•

01/11/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
“LO DE SANTO DOMINGO ES POR EL ABANDONO INSTITUCIONAL”. GASTEIZ TXIKI PIDE
UN PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ESTA CALLE

•

05/11/2017 EL CORREO [El Correo]
VITORIA SE SOMETE A LA REVÁLIDA VECINAL. LA MAYORÍA DE LOS GRANDES PROYECTOS HAN TENIDO ENFRENTE MOVIMIENTOS CIUDADANOS

•

05/11/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
UNA REALIDAD INMOBILIARIA> EFECTO DOMINÓ EN SANTO DOMINGO

•

09/11/2017 EL CORREO [El Correo]
PORTADA: EL SÍNDICO PIDE QUE NO SE TRAMITEN LAS MULTAS PERO ACONSEJA
«PAGARLAS Y RECURRIR»

•

09/11/2017 EL CORREO [El Correo]
EN PRIMER PLANO: MARTÍN GARTZIANDIA, DEFENSOR DEL VECINO DE VITORIA

•

09/11/2017 EL CORREO [El Correo]
EL TRAGALUZ: TRIÁNGULO NADA EQUILÁTERO (ÁNGEL RESA)

•

09/11/2017 EL CORREO [El Correo]
EL DEFENSOR VECINAL PIDE QUE NO SE TRAMITEN LAS MULTAS, PERO ACONSEJA
«PAGARLAS Y RECURRIR»

•

10/11/2017 EL CORREO [El Correo]
OLEADA DE MULTAS EN VITORIA. «ESTAMOS OBLIGADOS A TRAMITAR LAS MULTAS»,
AVISA EL CONSISTORIO

•

10/11/2017 EL CORREO [El Correo]
OLEADA DE MULTAS EN VITORIA. «NO ENTIENDO LA POSTURA SINDICAL DE APLAZAR
LA NEGOCIACIÓN HASTA LA PRÓXIMA SEMANA» DICE CARLOS ZAPATERO, CONCEJAL
DE SEGURIDAD CIUDADANA

•

11/11/2017 EL CORREO [El Correo]
OLEADA DE MULTAS EN VITORIA: EL SÍNDICO INSISTE EN QUE EXISTEN «VÍAS LEGALES» PARA RETIRAR LAS SANCIONES
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•

11/11/2017 EL CORREO [El Correo]
URTARAN INVESTIGA EL «EXAGERADO» AUMENTO DE LAS MULTAS, QUE SE MULTIPLICAN POR SEIS EN 10 DÍAS

•

11/11/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
LAS MULTAS PASAN DE ENTRE 1 A 5 VECES AL MES A 80 EN UNA SEMANA - QUEJAS
CIUDADANAS: INFRACCIONES "A DESTAJO"

•

14/11/2017 EL CORREO [El Correo]
LOS POLICÍAS LOCALES PROLONGAN POR LO MENOS HASTA MAÑANA SU 'HUELGA DE
CELO'-EL GABINETE URTARAN NO SE PLANTEA RETIRAR LAS SANCIONES

•

17/11/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
PORTADA: LA HUELGA DE CELO POLICIAL SE SALDA POR AHORA CON 3.353 MULTAS

•

17/11/2017 EL CORREO [El Correo]
EL DEFENSOR VECINAL PIDE A URTARAN «QUE TOME LA INICIATIVA» PARA REHABILITAR EL CASCO VIEJO

•

17/11/2017 EL CORREO [El Correo]
VITORIA DESCARTA RETIRAR LAS MULTAS DE LA HUELGA PESE A LA INSISTENCIA DEL
SÍNDICO - EL PP PIDE LA COMPARECENCIA URGENTE DE URTARAN

•

17/11/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EL SÍNDICO PIDE ANULAR LAS MULTAS POR LA HUELGA DE CELO

•

18/11/2017 GARA [Gara]
EL AYUNTAMIENTO DE GASTEIZ EXPEDIENTARÁ A SEIS AGENTES POR LA HUELGA DE
CELO

•

18/11/2017 EL DIARIO VASCO [El Diario Vasco]
URTARAN EXPEDIENTA A SEIS POLICÍAS LOCALES POR INCREMENTAR «DE FORMA
EXPONENCIAL» LAS MULTAS

•

18/11/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
URTARAN EXPEDIENTA A SEIS AGENTES POR LAS “EXAGERADAS” MULTAS EN LA
HUELGA DE CELO

•

22/11/2017 EL CORREO [El Correo]
LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEFIENDEN QUE LA RETIRADA DE SANCIONES SUPONDRÍA
PREVARICACIÓN

•

22/11/2017 EL CORREO [El Correo]
TIRÓN DE OREJAS DEL CONSEJO SOCIAL AL GOBIERNO POR LA MOVILIDAD Y LA OFICINA DE TURISMO
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•

23/11/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
EB BILDU PIDE LA GRATUIDAD DE LAS LLAMADAS AL 092 Y 010

•

23/11/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
IRABAZI BUSCA UNIR A LA IZQUIERDA CONTRA LOS PRESUPUESTOS DE 2018

•

27/11/2017 EL CORREO [El Correo]
VITORIA REGULARÁ SUS LONJAS JUVENILES CON UNA ORDENANZA A PARTIR DEL
PRÓXIMO AÑO

•

03/12/2017 EL CORREO [El Correo]
«SOMOS LA DEFENSA MÁS CERCANA»

•

05/12/2017 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario de Noticias de Alava]
LEIRE ZUGAZUA, SÍNDICA DE VITORIA: "DE MOMENTO, PARECE QUE LAS QUEJAS MOTIVADAS POR LAS SANCIONES DE LA HUELGA DE CELO SE ESTÁN SUAVIZANDO EN VITORIA"

•

21/12/2017 EL CORREO [El Correo]
CARTAS: «APARCAMIENTO SIN LEY» - «DESPRENDIMIENTO»
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