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1. HITZAURREA

Oroit-idazki honen jardute-aldian –2007ko martxoaren 1etik 2008ko otsailaren 29ra–
udalbatzaren zein Gobernu Batzarraren aldaketa izan da udalean, izendapenaren bost urteko
aldia ere amaitu da eta udalbatzak berritu egin du izendapen hori, adostasunez berritu baitu
Sindiko-Herritarren Defendatzailearen Araudiak ombudsman gisa ezartzen digun zeregina
gauzatzen jarraitzeko gugan zuen konfiantza.

Erakundearen aldaketa guzti horiek ez dute ekiditu Sindikoaren Bulegoak bere lanarekin jarrai
zezan, hots, herritarrei, zerbitzu publikoen erabiltzaileei arreta egiten, horien kexak entzuten,
hiriko administrazioarekiko harremanetan, haien eskubideei dagokienez, dituzten zalantzak
argitzen, haiek egindako salaketak ikertzen eta, kasua zenean, gomendioak ematen.

Sindikoaren Bulegoak egiten duen lanaren laburpen panoramiko honetan hainbat kasu
nabarmendu

nahi

ondorioengatik.

ditugu
Horien

haien
artean

IRISGARRITASUNAri buruzkoa;

garrantzi
daude,

orokorragatik
adibidez,

eta

gizartean

ERAIKIN

izan

dituzten

PUBLIKOETAKO

higiezinetan igogailuak jartzeko LURZORUAREN LEGEAk

ematen dituen baliabide legal berriena, zeinen arabera interes orokorraren izenean
desjabetzera jotzea onartzen baita, zerbitzu horiek jartzeko; Manuel Iradier kaleko
bizikletentzako APARKALEKUArena; edo AMVISAri ur kontsumo ez ohikoen berri emateko
betebeharra ezartzearena, ihesa dagoenean kontsumitzaileek berehala konpondu ahal izan
dezaten arazoa.

Aldi honetan bi txosten orokor edo ofiziozko gomendio eman ditugu gai garrantzitsuei buruz,
ERROLDA eta GAUEKO LEGEA gaiei buruzkoak, hain zuzen.
Lehenengoan, adibidez, gai horretan udalari dagozkion zereginen zein bere jardueraren mugen
inguruan ARARTEKOAk, jada, eman dituen irizpideak garatu eta argitu nahi izan ditugu;
bigarrenean, berriz, berriro nabarmendu nahi izan dugu herritarren artean dagoen ezinegona,
gaueko aisialdiak egoiliarren, ostalarien eta erabiltzaileen artean eragiten dituen arazoak direla
eta, baita egoera konpontzeko behar den bultzada berria zein eragindako guztien inplikazioa
ere.

Aipatu behar da aldi honetan, DEFENDATZAILE LOKALEN ESTATUKO LEHEN BILKURA izan
dela, MALAGAn, pasa den otsailaren 7an eta 8an. Topaketa horretan parte hartu dugu eta
Gasteizko esperientzia azaldu dugu, gainera beste hiri askoetako ordezkariek –Vigo, Jerez de
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la Frontera, Granada, Malagakoek...– oso positibotzat jo dute. Bertan izan zen ere Gibraltarko
ombudsman lokala, entzule gisa, baita 40 sindiko –Bartzelona, Girona, Lleida, Sabadell...–
biltzen dituen Kataluniako Forum de Síndics Locals. I. bilkura horretan Malagako adierazpena
adostu zen, zeinetan defendatzaile lokalen oinarrizko ezaugarri zein baldintzak zehazten baitira.

Aurten, iaz bezala, kasuen estatistika, landutako gaiak, gomendio kopuru eta motak zein udalak
emandako erantzuna jaso ditugu oroit-idazkian, eta horrekin batera CD bat non egindako
gomendio GUZTIAK baitaude, anonimatua behar bezala zainduta.

Orain arte egin izan dugun bezala harremanak eta lankidetzarako bideak zabaltzen jarraitu
dugu,

besteak

beste,

honako

erakundeekin:

Euskal

Herriko

BERDINTASUNAREN

DEFENDATZAILEA, FISKALTZA eta Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreordea.

Aldia bukatu da 1.179 jarduera eta herritarrekin izandako 202 elkarrizketekin, zeinen emaitza
baita 190 kexa-dosier, horietako 175 itxita, dagokien ebazpen, txosten edo gomendioa eman
ondoren.

Aurtengoa, aurrekoak bezala, biltzeko, hitz egiteko, bisitak, bilerak, elkarrizketak, txostenak eta
gomendioak egiteko urtea izan da, baina horretaz gain, hiriarekin zein hiritarrekin dugun
konpromisoa berritzeko urtea ere izan da, maite dugun Gasteizko ordezkariek uste osoa baitute
gugan oraindik ere, eta ez diegu huts egin behar.

2. GASTEIZKO SINDIKO EDO HERRITARREN DEFENDATZAILEAREN
JARDUERAREN LABURPENA
2.1. Txosten bereziak
Oroit-idazkiak hartzen duen denbora tartean, 2007ko martxotik 2008ko otsailera
bitartean, Gasteizko herritarrentzat aparteko munta duten zenbait txosten egin dira. Eragindako
udal zerbitzuen funtzionamendua hobetze aldera egin dira, hain zuzen ere, txosten horiek.

Garrantzi berezia duten gaiak jorratzen dira txosten berezi horietan, gasteiztarren
artean interes handia piztu duten zenbait kontu, eta hainbat proposamen egiten zaizkio bertan
udalari, beraren zerbitzuak hobetzen laguntzera bideratutako proposamenak, esan bezala:
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2.2.1

Errolda bulegoan eskabideak onartzeko jardunbide egokiei buruzko
txostena.

2.2.2

Gaueko legea.

2.1.1 Errolda bulegoan eskabideak onartzeko jardunbide egokiei buruzko
txostena.

1.- ARAZOAREN AURKEZPENA:
JARDUNBIDE EGOKIAK, UDAL ERROLDARI DAGOKIONEZ

Colección de Derechos Humanos P. Francisco Vitoria delako bilduman (Arartekoak
editatzen du) azterlan bat argitaratu dela eta,1 egoki deritzogu lan horretan garaturiko doktrina
aztertzeari, orientatzeko helburua duen txosten-gogorarazpen hau taxutze aldera, Udal
Erroldaren eginkizun garrantzitsua eta errolda hori kudeatzean sor daitezkeen zenbait zalantza
gai hartuta.

Halaber, herritar eta elkarte batzuek kontsultak eta zalantzak helarazi dizkigute,
erroldarako eskabideak tramitera onartzeko baldintzen inguruan.

2.-

AZTERKETA:

ERROLDAN
ETA

ERROLDA

AURKEZTURIKO
UDALAREN

ADMINISTRAZIO
ESKABIDEAK

ERREGISTRO
TRAMITERA

JARDUTEKO

GISA,

ONARTZEA,
AUKERAK

INSKRIPZIOEI DAGOKIENEZ.

Errolda

delako

administrazio

erregistroa

egotea

oso

garrantzitsua

da

Administrazioarentzat, eta ez bakarrik Toki Administrazioarentzat; izan ere, hainbat politika
publiko —Gizarte eta Zuzenbide Estatuari dagozkionak— erroldari loturik daude, eta, era
berean, herritarrok interes berezia dugu erroldaren inguruan, erroldatuta egoteak udalerri jakin
bateko administrazio egoitza ematen digulako, Autonomia Erkidego batean kokatzen
gaituelako, eta, hautesle-erroldaren bitartez, funtsezko eskubide bati, bozkatzeko eskubideari,
hain zuzen, loturik dagoelako.

Erroldak, administrazio erregistro gisa, bere eginkizuna betetzeko eraginkortasunik
handiena izan behar du, pertsona baten nortasuna eta udalerriko egoitza –iuris tantum–
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egiaztatzeko betekizuna, alegia. Hala eta guztiz ere, erregistro juridikoa ez denez eta
inskripzioei kalifikazioa eman behar ez zaienez (hala egiten da, esaterako, Jabetzaren
Erregistroan edo Erregistro Zibilean), udal bulego horren jarduera eskatzailearen nortasuna eta
udalerrian duen egoitza zehaztea baino ez da izango, eta udal errolda ezingo da alderdi
juridikorik balioztatzen hasiko, egoitza hori justifikatzen duten titulu zibilen inguruan edo aipatu
egitateak gainditzen dituzten beste alderdi batzuen inguruan.

Kasu guztietan, Erroldaren Bulegoak tramitera onartu behar du formalizatzen den
eskabide oro, nahiz eta gero, hala badagokio, erroldatzea ez onartzeko aukera dagoen hauek
gertatzen direnean, bakar-bakarrik:
-

Ezin denean eskatzailea nor den egiaztatu indarrean den nortasun agiri baten bidez,
(nortasun zedula edo pasaportea).

-

Ezin denean egiaztatu Udalerrian egoitza duela. Eskatzaileak egoitza adierazten ez
duenean, halakorik ez duelako, Erroldaren Bulegoak tramitera onartu beharko du
eskabidea; era berean, gizarte zerbitzuei txosten bat eskatu beharko die, ea zerbitzu
horien jarduera eta esku-hartzeetatik ondoriozta daitekeen eskatzailea, nahiz eta
egoitza normalizaturik ez izan, udalerrian egoitza duela eta ez dela pasadizokoa.

Lurralde Erakundeen Biztanleen eta Lurralde Mugen Araudiko –169/1986 Dekretua
(RPDT)– 54. artikuluak honela dio: “egoitza izan ez arren, udalerrian bizi diren pertsonak udal
erroldan erregistratzeko, ezinbestekoa izango da aurretik hori jakinaraztea pertsona hori bizi
den eremu geografikoko gizarte zerbitzuei”.

Araudiko zehaztapen horrek behartzen du kasu guztietan eskabidea tramitera
onartzera,2 nahiz eta eskabidean egoitza normalizaturik ez adierazi. Behin eskabidea
aurkezturik, Erroldaren betebeharra izango da, eta ez eskatzailearena, gizarte zerbitzuei
jakinaraztea eskabide hori egin dela, zerbitzu horiek egiazta dezaten, izatezko egoitzarik izan
ez arren, pasadizoko pertsona den ala hirian egoitza duela uler daitekeen, Udalaren gizarte
zerbitzuetan bertan, esaterako, nahiz eta egoitza normalizaturik ez duen.

Eskabidea aurkezteko aukera, alderdi juridikotik, berez da garrantzitsua; izan ere,
aurkezteko eguna da erroldatzearen atzeraeragina zehaztu ahal izateko unea.

1

José Zarauz. Incidencia del padrón municipal en el ejercicio de los derechos de las personas extranjeras
en situación irregular. Arartekoa. Vitoria-Gasteiz, 2007
2
Egoitza toki bat ez agertzea ez da eskabidea atzera botatzeko nahikoa arrazoia, jakinarazpenetarako
helbide bat eman baitateke, edo jakinarazpena Erroldako leihatilan bertan egin.
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Estatistika Institutu Nazionaleko lehendakariak eta Lurralde Lankidetzarako zuzendari
nagusiak 1997ko uztailaren 4an batera eman zuten ebazpenean (udalei errolda eguneratzeari
buruz jarraibide teknikoak ematekoa) irizpide bera ematen da:

“Halako erroldatzeetan [egoitza normalizaturik ez duten pertsonenak] bete beharko
liratekeen baldintzak hauek dira:

Gizarte zerbitzuak Administrazio publikoren baten egitura organikoan txertaturik egon
dadin.
Zerbitzu horietako arduradunek erroldatu nahi duen herritarra udalerrian bizi ohi dela
aditzera eman dezaten.

Gizarte zerbitzuek Erroldako inskripzioan agertu beharreko helbidea adieraz dezaten,
eta jakinarazpena gauzatzen saiatzeko ardura beren gain har dezaten, Administrazio
publikoren bat helbide horretan jakinarazpenen bat jasotzen denetan.

Baldintza horietan, erroldako helbidea gizarte zerbitzuek adierazitakoa izango da:
gizarte zerbitzuaren helbidea bera, udal aterpearena, herritarrak gaua pasatu ohi duen
gune geografiko zehatzaren helbidea, eta abar.

Jakina, inskripzio mota hori egiteko ez da beharrezkoa izango jakinarazpena
hartzailearengana iritsiko dela bermatzea, baizik eta zentzuzko epe batean helarazi
ahalko zaiola espero izatekoa dela bermatzea.”

Gizarte zerbitzuek aipatu txostena egin eta gero, erroldak dagokion ebazpena eman
beharko du, baldin eta, haren aburuz, egiaztaturik geratu bada eskatzaileak egoitza udalerrian
duela, nahiz eta egoitza normalizatu batean ez izan.

Erreferentziazko doktrinaren arabera, uler daiteke Espainian bizi diren guztiek badutela
dagokion udalerriko erroldan erregistratzeko eskubidea/betebeharra; dena den, legeak Udalei
ematen dizkien ahalmenek eskubide hori moldatu eta mugatzen dute: eskatzaileen nortasuna
eta udalerrian egiaz egoitza dutela ziurtatzeko ahalmenek, alegia.

Horra hor egin dugun txostena, gure araudiarekin bat eta bertan jasotako eraginarekin.
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2.1. 2 Gaueko legea

1.- Sarrera: gaueko legea
2.- Tartean diren interesak
3.- Udaltzaingoaren jardunaren baldintzak
4.- Lokalak mailetan sailkatzeko oinarrizko printzipioa
5.- Eusko Jaurlaritzaren eskumena
6.- Jurisprudentziako erreferentziak
7.- Gizarteko eztabaida
8.- Gomendioa
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1.- SARRERA: GAUEKO LEGEA

Zergatik arautzen da aisialdiko lokalak gauetan ixteko ordua? Zein da arau horien bidez
"babestutako ondasun juridikoa"? Zergatik da bidezkoa gaueko ordutegien askatasunari mugak
ezartzea?
Egunak eta gauak, norberaren nahiz kolektiboaren iruditerian, gizaki gisa dugun
kontzientziaren bi alderdiak irudikatzen dituzte, argia eta ilunpea. Bi erregimen biologiko eta
sozialetan ibili ohi gara: gaueko erregimenean eta eguneko erregimenean. Dirudienez, izaki
bizidun guztiok eguzkiaren erritmoari egokitu gatzaizkio, eta gaua iristen denean koma
egoeraren antzeko zerbaitetan sartzen gara, moteldu egiten gara, gure bizi ezaugarriak apaldu
egiten dira, gure organismoa indarberritu egiten da, eta beste egun baterako prestatzen da.
Indarberritzeko prozesu hori —loa— ezinbesteko dugu bizitzeko; horregatik, garai
guztietan baliatu den tortura metodo sotilenetako bat loa galaraztea, hain zuzen, izan da.
Gauez, jendearen interes nagusia —gehienen, ia guztien, xedea— atseden hartzea da.
Loa ez da borondatezko jarduera, biologiazko beharra da, jatea bezalaxe, esaterako.
Lo egiteko etzanaldi iragankor eta onuragarri hori gauari lotu ohi zaio era naturalean,
naturan ere halako geldialdia gertatzen baita eguzkia ostertzean sartzen denean. Baina, natura
ez ezik, ia gizarte eta ekonomia jardun guztia, ibilgailuen zirkulazioa, zerbitzu publikoak eta
segurtasun zerbitzuak... gainerako guztia ere gelditu egiten da, edo, bederen, moteldu.
Salbuespena dago: gaueko aisialdiko lokalak. Halako aisialdi mota alkohola
kontsumitzeari eta musika irakurgailuak erabiltzeari lotuta dago, eta jardun orokorra ez bezala,
gauez itzartzen da; hain zuzen, gizarteko gainerakoak geldituta edo atsedenean daudenean du
hark gehien jarduten.
Egoera hori aproposa da kontrajarritako interesak sortzeko, eta, ondorioz, gatazkak ere
bai.
Atseden hartzeko eskubidearen aldean, gaueko aisialdia salbuespenezkoa izaki,
beharrezkoa da azken hori arautzea aipatu eskubidearekin BATERAGARRIA izan dadin
bermatzeko. Gaueko aisialdiko lokalek gauez ixteko orduei honako hauek daude zuzenean
loturik: kaleetan ohiz kanpoko orduetan jendea egotea, ibilgailuen gaueko zirkulazioa, eta
pertsonak egoteagatik eta haien jardueren ondorioz ingurunean sortzen den zarata.
Hizpide dugun gaia ez da hutsala, Auzitegi Konstituzionalak berak babesa eman dio
herritar bati, gauez lasaitasuna izateko eskubidea era sistematiko eta etengabean eragoztea
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bizitzeko,

osasunerako,

intimitaterako

eta

egoitzaren

bortxaezintasunerako

oinarrizko

eskubideak urratzea zela onartuta. Auzitegi Konstituzionalak honela hartu du aintzakotzat
zarata muga batzuk gainditzea:
Hain zuzen ere, zarata eragile psikopatogeno larria izan daiteke gure gizartean,
bai eta nahasmendu iturri etengabea ere herritarren bizi kalitatean. Horrela
egiaztatzen dute, bereziki, Osasunaren Mundu Erakundeak ingurune zaratari buruz
emaniko jarraibideek, zientziazko erreferentzia gisa duten balioa nabarmentzea
beharrezkoa ez delarik. Jarraibideotan agerian uzten dira zarata maila handi baten
eraginpean

egoteak

pertsonen

osasunari

dakarzkion

ondorioak

(esaterako,

entzumenaren urritasuna, ahozkoaren ulermenerako zailtasunak, lo nahasmendua,
neurosia, hipertentsioa eta iskemia), bai eta gizartean duten jokabideari dakarzkionak
ere (bereziki, elkartasunezko jokabideak murriztea eta joera oldarkorrak areagotzea).
Aurrean dugun egoeran interes gatazka gertatzen da herritar talde batzuen artean,
eremu publikoa erabiltzearen inguruan. Baina ez dira izaera bereko interesak; izan ere, batetik
gaueko orduetan, lo egiteko, bizi funtzio bat betetzeko, pertsona guztiek isiltasunezko eta
pribatutasunezko ingurune bat behar duten une batean, atseden hartzeko eta lasai egoteko
eskubidea dago, eta, bestetik, toki jakin batean aisialdia emateko eta ongi pasatzeko nahia, eta
nahi hori zilegi izan arren, haren beharra ez da maila berekoa, eta ez dago toki jakin bati loturik
nahitaez.
Hirian Giza Eskubideak Babesteko Gutunaren (Saint Denis 2000) XX. 2 artikuluan
ezarrita dago hirian lasaitasuna edukitzeko eskubidea.

2.- TARTEAN DIREN INTERESAK

Tartean diren interesetan, lehena, beraz, (1) atseden hartzeko eskubidea da.
Baina badira beste interes batzuk, hala nola (2) gaueko aisialdiaren gizarte eskaria;
hain zuzen, diru sarreren funtsezko iturri bilakatu da sektore horretako profesional askorentzat,
eta ezin daiteke konpara duela zenbait hamarkada gure gizartean zenarekin.
Gizartearen eskari hori eta dagozkion kontsumo ohiturak direla medio, 2. TALDEKO3
hainbat ostalarik —beren baimenen zehaztapenak albo batera utzita— eskari horretara moldatu
dira, eta hor leial bihurtu zaien (3) merkatu zoko bat aurkitu dute; horri esker, praktikan. askoz

3

2. TALDEA: Tabernak, ardandegiak, jatetxeak, erretegiak, kafetegiak, txokoak, gastronomi elkarteak,
sagardotegiak, eta abar... Halakoen IXTEKO ORDU OROKORRA 00:30 da; eta OSTIRAL,
LARUNBAT ETA JAI BEZPERETAN, 01:30.
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ordutegi zabalago batean jardun dezakete, 3. TALDEKO4 eta 4. TALDEKO5 lokalei dagokien
ordutegiaren antzeko batean, alegia. Halaber, 2. taldeko lokalek 3. taldekoen ordutegia
inbaditzea (4) bidegabekeria da, 3. taldeko lokalen titularren interes legitimoei kalte egiten
baitie, lehiaketa desleiala izanik.

3.- POLIZIAREN JARDUNAREN BALDINTZAK

Administrazio poliziak, arlo horretan, honako baldintza hauek izan ditu esku hartzean:
Lehenik, aurretik salaketa jarri denean bakarrik esku hartzeko printzipioa bete da.
Errepresio eta zigor neurriak mugatu dira, oro har, partikular jakin bati kaltea sortzen zitzaion
kasuetara, kaltea edo eragozpena salatzen ez den tokian hobe dela ez esku hartzea iritzita.
Asmo oneko praktika horrek, baina, ekarri du ostalariek pentsa dezaten tabernek ordu
jakin batean eta ez bestean itxi behar izatea ez dela legearen agindua, baizik eta auzokideen
nahia, gutxi-asko apetatsua. Hala, auzokide horiek presioak jasotzen dituzte, salaketa jar ez
dezaten, edo, alderantziz, litekeena da ostalariek xantaia jasatea, salatuak ez izateko.
Praktika horren beste eragin gaizto bat lokalen artean gertatzen den konparaziozko
bidegabekeria da. Lokal batek, bere onurarako, bulegoak edo pisu hutsak baino ez baditu
auzoan, nahi duen ordutegia izan dezake; inguruan jendea bizi den lokal bati, ordea, poliziak
etengabe egingo dizkio kontrolak.
Administrazio poliziaren jarduna izan duen beste muga bat izan da zigortzeko
eskumena duten organoak uzkur izan direla "ixteko" zigorrak ezartzera, hori izanik, ziur aski,
zigorrik atzeraeragingarriena eta eraginkorrena. Isun soilek ez dute, sarritan, atzera eragiteko
ahalmenik, araua haustearen etekina handiagoa izaten baita zigorraren kalte ekonomikoa
baino; gainera, zigorra atzeratu egin daiteke denboran, edo saihestu, kaudimenik eza dela eta.
Administrazio poliziaren jardunak izan duen beste muga bat izan da zaintzeko eta
salatzeko ahaleginik handiena baimendutako ordutegiaren azken mugan egin izana, jendeak
gehienbat ordu hori gainditzea gaitzesten duela eta horrek poliziari gizartearen adostasun
handiagoz jardutea ahalbidetzen diola iritzi baitzaio. Gaueko aisialdiaren gizarte eskari handia
dela eta, poliziaren ahalegin nagusia izan da 03:00etako muga gorria gainditzen ez dela
bermatzea.

4
5

3. TALDEA: ixteko ordu orokorra, 02:00: ostiral, larunbat eta jai bezperetan, 03:00.
4. TALDEA: ixteko ordu orokorra, 04:00: ostiral, larunbat eta jai bezperetan, 05:00.
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Lehentasuna jarduteko ildo horri emanik, 00:30ko ordutegia zaintzea eta horri
dagozkionak salatzea geroratu egin da, ordutegi horren inguruko arau-hausteek gizartearen
tolerantzia handiagoa zutela pentsatzen baitzen, eta, beraz, lehentasunik ez zuela.
Egoera horrek emulazioa eragin du ostalaritzako sektorean, eta, ondorioz, taberna
guztietarako, edozein kategoria izanik ere, “ia” orokortzat hartu den erreferentziazko ordutegia
3. taldearena izan da: astegunetan, 02:00; ostiral, larunbat eta jaietan, 03:00.

4.- LOKALAK MAILETAN SAILKATZEKO OINARRIZKO PRINTZIPIOA
Gizartearen nahiz administrazioaren aldetik gure hirian finkatu den praktikak
Eusko Jaurlaritzaren ordutegiei buruzko dekretuaren logika deuseztatu du, hirian nagusi den
printzipioaren kontrakoa baita, hain zuzen: aisialdirako lokalak tarteka itxi behar dira, lokal
bakoitzaren MAILAren arabera.
Lokalak mailetan sailkatzea ordutegien erregimenaren oinarrizko printzipioa da, eta
funtsezko irizpide gisa ezartzen da baimena ematen den unetik beretik.
Jarduera baimena bakoitzak maila bat esleitzen du, eta maila horrexen arabera
ezartzen dira lokalen arteko distantziak, musika aparatuak edo musika irakurgailuak
baimentzen dira ala ez, neurri zuzentzaile batzuk, ate mota batzuk eskatzen dira, eta abar.
Ordutegiei buruzko dekretuaren logikan, lokalak mailetan sailkatzea oso garrantzitsua
da; horregatik, lokal bakoitzean, ondo ikusteko moduan jarri behar da dagokion maila, bai eta,
kategoria horrekin bat, ixteko dagokion ordua.
Hainbat auzo elkartek (Aldapa, Arkupea, Mendebaldea eta Barrenkale) salatu dute
azaldu dugun egoera Sindikoaren bulegoan.
Aisialdiko eremuetan bizi diren auzokideek egindako kexez gain, orain 3. eta 4.
MAILAko aisialdiko lokalek ere kexa agertu dute; hain zuzen ere, haien ustez, praktikan sortu
den egoerak, auzokideek atseden hartzeko duten eskubidea galarazi ez ezik, 3. MAILAko
sektoreari ere kalte ekonomiko larria eragiten dio, eta iraun dezan arriskuan jar dezake.
Gaur egun, 2. MAILAko lokalek ixteko orduaren muga (00:30/01:30) errespetatzen ez
dutenez, 3. MAILAko lokaletara lehen bezeroak 01:00etatik edo 02:00etatik hasten dira sartzen,
eta horrek merkataritzako jarduera normala —Ordutegiei buruzko Dekretuan ezarritako
ordutegiarekin bat datorren jarduera bat— aurrera eramatea eragozten du.
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5.- EUSKO JAURLARITZAREN ESKUMENA

Aurkeztu den arazoak Udalak arautzeko duen ahalmena gainditzen du; izan ere, legez,
ixteko orduei buruzko arauak Eusko Jaurlaritzaren eskumena dira, eta Udalak arauok gauzatu
baino ez du egiten.

Tartean diren guztiak asebetetzeko moduko zerbait adostu behar dela

diote 2. MAILAko ostalaritzako lokalak dituztenek, baina Udalak ezin du adostu legea urra
dadin.
EAEko Ostalarien Federazioak (han daude Arabako ostalariak, Bizkaikoekin eta
Gipuzkoakoekin batera) beti adierazi du legez onartutako ordutegiak errespetatu eta bete behar
direla, baina, aldi berean, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila kritikatzen du, "ez entzuna”
egiten baitie ordutegi horiek aldatzeko “behin eta berriro helarazi dizkiogun" argudio eta
eskaerei.
Edozein kasutan ere, nabarmendu behar da ixteko orduei buruzko eskumena Eusko
Jaurlaritzaren

Herrizaingo

Sailari

baino

ez

dagokiola,

zehazki,

Joko

eta

Ikuskizun

Zuzendaritzari.

6.- JURISPRUDENTZIAKO ERREFERENTZIAK

Aisialdiko lokalen ordutegien ingurukoak oso loturik daude gaueko zarataren arazoari,
arau horiek helburua baita, azken batean, gaueko orduetan ostalaritzako jarduerak zarata
mailan zeharka duen eragina arintzea. Auzitegiek (Auzitegi Nagusia eta Auzitegi Gorena)
aukera ugari izan dute arlo horretan epaiak emateko; hala, zenbaitetan, Udalei ere zigorrak
ezarri dizkiete pasiboki jokatzeagatik ordutegiak kontrolatzeko administrazio poliziaren
eginkizunak betetzean. Hartara, epai hauek aipatuko ditugu, guztien erakusgarri:
Balear Uharteetako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Sala.
1999/07/29ko epaia.
Associació de Veïns del Puig de Sant Pere elkartea Palmako Udalaren aurka.

Zarataz Kutsatutako Eremua: mugatzea, ordutegiak eta epea.
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TARTEAN DIREN INTERESAK HAZTATZEKO IRIZPIDEA.
Udalak, auzi-eskeari erantzutean, ematen duen argudioa da ezen auzokideek
atseden hartzeko eskubide legitimoa eta aisialdiko lokaletako enpresaburuen interes
legitimoak bateratu behar dituela. Hala ere, honako hau zehaztu behar da:
Udalak, lehenik eta behin, bere udal ordenantzak bete behar ditu; hala,
ingurumena zaratatik eta bibrazioetatik babesteko ordenantza eman zuenean, Zarataz
Kutsatutako Eremuaren figura sortu zuen, zarata kutsaduraren arazoa konpontzeari
dagozkion neurriak ezartzeko, eta ez “enpresaburuen interes”ei dagozkien neurriak.
Nahiz eta, goiko hori dela bide, ez den beharrezkoa Udalaren argudioa
aztertzeari ekitea, haren planteamenduaren okerrak garrantzizko alderdi batzuk
zehaztera behartzen du: eskubideak haztatzeari dagokionez, ez da ahaztu behar
norberaren etxean zarata gogaikarriak sartzea Espainiako Konstituzioaren 15. eta 18.1
eta 2 artikuluak haustea dela; hain zuzen, artikuluon arabera, "guztiek bizitza eta
osotasun fisiko nahiz moralerako eskubidea dute, ... " (15. art.), eta "norberaren eta
familiaren intimitaterako ... eskubidea bermatzen da" (18.1 art.), "egoitza bortxaezina
da" (18.2 art.) xedatuta. Espainiako jurisprudentzia uzkur agertu izan da halako
eragozpenak Konstituzioko eskubideen urratzetzat jotzera, baina irizpide hori berriz
aztertu behar izan du, Europako jurisprudentzian —Batzordearenean nahiz Giza
Eskubideen Europako Auzitegiarenean— Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalari
buruz (Lege Bilduma Kronolgikoa: 1979, 2421) egin den interpretazioagatik; hain zuzen,
nazioarteko itun eta hitzarmenekin batera, hura hartu behar da oinarritzat Konstituzioan
onartutako oinarrizko eskubideei eta askatasunei dagozkien arauak interpretatzeko,
Konstituzioaren beraren 10.2 artikuluan ezarrita dagoenez. Bereziki esanguratsua da
aipatu Europako Auzitegiak 1994ko abenduaren 9an emandako epaia. Gregoria
izeneko Espainiako herritarrak (Gregoria auzia) aurkezturiko auzi-eskea zela eta eman
zuen epai hori, Espainiako auzitegiek 62/1978 Legearen 1. artikuluarekin bat —etxetik
hurbil zegoen araztegi batek sortutako eragozpenengatik— jarri zuen errekurtsoa ezetsi
ondoren. Aipatu epai horretan, adierazi zen ezen, uren eta hondakin solidoen
araztegiak sortutako usain, zarata eta ke kutsagarriaren ondorioz, urratu zirela auzijartzaileak bere etxeaz gozatzeko eta haren bizitza pribatua eta familia bizitza
errespetatuak izateko zituen eskubideak, zeinak 8. artikuluan bermaturik baitaude; hala,
auzi-jartzaileak jasandako kalte material eta moralen ordaina jasotzeko eskubidea zuela
ezarri zen.
Hirugarren batzuei, zuzenean edo zeharka, eragozpenak sortzen dizkien
jarduera baten bidez irabazia ateratzen duten enpresaburuen interes ekonomikoen
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aurretik, intimitaterako eta osotasun fisikorako eskubideari lehentasuna ematen dion
ikuspegi horretatik haztatu behar dira interesak edo, hobeto esanda, Konstituzioak
babesten duen oinarrizko eskubide bat, batetik, eta interes ekonomiko batzuk, bestetik.
Ildo horretan, Auzitegi Gorenaren 94.09.20ko epaian honako hau dago
adierazita jadanik:
"Ukaezina da jabetzaren eta enpresa askatasunaren eskubideak Konstituzioan
xedaturiko gainerako eskubideen mendean daudela, bai eta kasu honetan ezarritako
mugen mendean ere (1961eko azaroaren 30eko Arautegiaren 4. eta 30.c) artikuluak,
jarduera eragozgarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuen kokalekua baimentzeko
ahalmena Udal Asministrazioari emateari buruzkoak)".
Era berean, Auzitegi Gorenaren 11.05.89ko autoan, enpresa askatasuna
(Espainiako Konstituzioaren 38. art.) eta atsedenerako eta osasunerako eskubidea
(Espainiako Konstituzioko 43. art.) erkatzean, azken horrek zuela lehentasuna
ondorioztatu zen:
“Berriro ere, aipaturiko autoan nabarmentzen zenez, bi partikularren interesak
aurrez aurre gertatu dira, eta biek aurki dezakete bermea Konstituzioko xedapenetan:
atseden hartzeko eta ingurumena izateko eskubidea (Konstituzioko 45. art.), eta
enpresa jarduera izateko eskubidea (Konstituzioko 38. art.)."
“Sala honek arauak aplikatu beharreko garaian den egiazko egoerarekin bat
interpretatu behar ditu arau horiek, eta ezin du ezkutatu ingurumenak hirigintzaren
arloaren aurrean duen lehentasuna. Gainera, lehentasun hori ez da lege honetan
sortzen, aitzitik, legeak aitortu egiten du, gauzen izaera halakoxea izaki. Eta auzitegi
honi, botere publikoa ere den aldetik, Konstituzioak agintzen dio ingurumen hori
begiratzeko, eta, hortaz, osasunaz ere arduratzeko (Konstituzioko 43. art.); izan ere,
zarata kutsadurak, inguruko etxeetan bizi direnen atsedena eragotzi ez ezik, dezibelio
gehiegiren eraginpean gertatzen direnen osasunari ere kalte egiten dio."
Auzitegi honek berak lehen ere epaia eman du gai honen inguruan, eta 1997ko
ekainaren 27ko 321. epaian (gero ere hartara joko da) ondorengoa gogorarazi zuen:
“hiri inguruneko zaratei dagokienez, ezin da ahaztu gure sisteman, askatasun publikoko
sisteman, besteen eskubideak errespetatzeak are arreta handiagoa behar duela.
Eskubide hori nahita ez errespetatzeaz ez da gehiago ezan behar; hala, botere
publikoei, eta bereziki hurbilenei, hots, udalei, zaintza hertsiagoa egiteko eskatu behar
zaie, horren ardura duten aldetik. Baldin hori gertatzen ez bada, ez bada egiten ezer
eraginkorrik hori hala izan dadin, ezinbestez ahulenak galduko du, egonarriz inoiz
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iristen ez den konponbide baten zain dagoelarik; hartara, herritarrak galduko du”.
Honako hau ere adierazten da epai horretan: “taberna, kafetegi eta antzeko
establezimenduei dagokienez, kontuan izan behar da aisialdia pasarazteko eta edariak
zerbitzatzeko xedea dutela, eta, beraz, poliziaren neurriak gailentzen direla, eta ez
merkataritza librekoak".
ZARATAZ KUTSATUTAKO EREMUA MUGATZEA
Dosierra bideratzean arauzko “aurretiko txostena” (29. folioa) egin zen. Txosten
horretan eremuaren mugak ematen dira, kale jakin batzuen perimetroan oinarriturik.
Txosten hori hasierako neurketa batzuen arabera taxutu zen.
Geroago, neurketa horiek beste batzuekin osatu ziren, asteko egun
desberdinetan hartuta eta neurketak etxebizitzetan ere eginda.
Jarduera horiek egin eta gero (46.; 47.; 54-57.; 60.-62.; 65.-67; 82.-84. dok.),
zeinetan hainbat neurketa berretsi, osatu eta erkatzen baitira, "azken txosten teknikoa"
iristen da

(105.-173. dok.), eta txosten horretan, 2-11., 3. eta 4. puntuetako

arrazoiketen atzetik, ondorioztatzen da eremu txikiagoak mugatu behar direla.
Errekurtsogileak, auzi-eskeko A-1.) puntuan, eskatzen du eremuaren mugak
lehen txostenekoak izan daitezela (zabalagoak). Nolanahi ere, azkenean eremuaren
mugak txikiagoak izan daitezen erabakitzeko arrazoiketaren jatorrian argudio tekniko
objektiboak daude, eta, zehazki, eginiko sonometria-azterketak erkatzeko beharra,
ondorio orokorra aterako bazen —neurketa jakin batzuk kontuan izan ordez, beste egun
eta beste baldintza batzuetan eginiko beste neurketa batzuekin loturarik ezarri gabe—;
hala, bada, ezin da ondorioztatu eremuaren azken mugak Zuzenbidearen kontrakoak
direnik.

7.- GIZARTEKO EZTABAIDA

Eztabaida biziak egin dira hiriko gizarte kolektiboen artean, auzokideek atseden
hartzeko duten eskubidea eta taberna eta pubetako gaueko aisialdiak sortzen duen zarata
bateratzeari buruz. Azkenaldian, hainbat ekimen proposatu dituzte bi eskubideak, atsedenerako
eskubidea eta dibertsiorako eskubidea, bateratzeko asmoz.
Arabako Auzo Elkarteen Federazioak (FAVA) zenbait aldiz adierazi du Gasteizko
tabernak ixteko ordua “malgutze”ak galdagarriak diren bi eskubideren arteko gatazka, ongi
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pasatzeko eta atseden hartzeko eskubideen arteko gatazka, alegia, ekarriko lukeela. Eta
nabarmendu du “auzokideen lasaitasuna” “ostalarien interes”en aurretik jarri behar dela.
Interes horiek bateratzeko, zenbait kolektibok (FAVA bera, Gazte-Gasteiz, ArabaDance, JSV-Egaz) proposaturiko irtenbide bat izan da gaueko aisialdia hiritik ateratzea.
Orduan, ez zen ordutegien inguruko arazorik egongo, ez legokeelako auzokideen eta ostalarien
arteko “bizikidetza eskasia”rik.
Gasteizko ostalarien bozeramaile eta EAEko Ostalarien Federazioko lehendakari
Rafael Ugarteren aburuz, ordutegiei buruz indarrean diren arauak, haien lokalei aplikatzen
zaizkienak, hain zuzen, “zaharkituta” daude, eta “premiazko erreforma” behar dute; erreforma
hori Eusko Jaurlaritzak egin behar du, bera izaki arlo horretan eskumena duen erakunde
bakarra. Ideia da —berak dioenez— EAEko lokalak ixteko ordua inguruko erkidegoetan
(Nafarroa, Burgos, Santander) daudenen antzekoa izan dadin. Ugartek azaldu duenez, “gai hori
arautzen duen dekretua ez da 1997tik eguneratu, eta autonomia erkidegoaren inguruko hiri
guztietan hain hertsiak ez diren ordutegiak ditugu”.
Arabako Ostalarien Federazioak dio “erdian” dagoela ixteko orduaren arazoari
dagokionez. Batetik, ostalari batzuek, ordutegiak arautzen dituen dekretuarekin ados ez, alda
dadila eskatzen dute. Jarduera horretako beste talde batek ere, gaueko aisialdian dihardutenen
taldeak, hain zuzen, federaziora jo du, arau-hausteak kalte egiten diola uste baitu, eta kafetegi,
taberna eta jatetxeek legea bete dezatela eskatzen du. Batzuetan, gauean lan egiten duten
ostalarietako batzuei araua urratzeagatik isuna jartzen zaienean, haiek ere federaziora jotzen
dute, federazioak udalei eska diezaien lehen taldekoekin izaten den tolerantzia gaueko horiekin
ere erabil dezatela. Gainera, elkartearen bozeramaileen arabera, "haiei jarritako zigorren
aurkako alegazioetan beste kolektibo batek ere ixteko ordua ez duela betetzen adieraz
dezagula eskatzen dute; horrela, beren buruaren defentsa egiteko, beste batzuen arauhausteak ematen dituzte argudiotzat, nahiz eta ez duten salaketarik jaso nahi”.

8.- GOMENDIOA

Nahiz eta ordutegiei buruzko gizarteko eztabaidak ahalik eta irtenbiderik adostuena
bilatzen jarrai dezakeen —eta hala behar du—, ezin da legea bete gabe utzi, eta, azaldutako
guztiaren harira, ondorengo GOMENDIOAK egiten ditugu, Herritarren Defendatzailearen
Araudiko 19. artikuluan xedaturikoarekin bat.

1.- Udaltzaingoak zain dezala ordutegiak betetzen direla, eta salaketa jar dezala
betetzen ez direnean, 3. taldeko lokaletarako xedatutako azken ordurako ez ezik (2:00/3:00),
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beren mailaren arabera 00:30/1:00ean itxi behar duten lokaletarako ere bai, hori izanik lokal
gehienei, 2. taldekoei, ezarritako ixteko ordua.
Mailen sailkapena errespetatzea ordutegien erregimenaren oinarrizko printzipioa da.

2.- Udaltzaingoaren zeregin hori errazagoa izan dadin, garrantzitsua da eska dadin —
ordutegiei buruzko dekretuan jasota dagoenez— lokal bakoitzean ondo ikusteko moduan
erakuts dadila lokalaren maila, bai eta maila horren arabera dagokion ixteko ordua ere.
Informazio hori faltsutzen bada, salaketa jar daiteke agiri publikoa faltsutzeagatik.

3.- Ingurumen Sailak azter dezala gizartea sentiberatzeko kanpaina bat abian jartzea,
gaueko ordutegia, bai eta auzokideen gaueko atsedena ere, errespetatzea beharrezkoa dela
nabarmentzeko.

4.- Hiriko Gizarte Kontseiluan lan taldea sor dadila, gaueko aisialdiko lokalak ixteko
orduagatik gatazkan dauden gizarte taldeak harremanetan jartzeko: auzo elkarteak, gazte
elkarteak, ostalari elkarteak.

2.2. Jarduerak
2007ko martxoaz geroztik, Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat jarduera
burutu ditu erakundea herritarrengana helarazteko, auzokideei arreta egiteko eta argibideak
emateko, banaka zein taldeka. Lankidetzan aritu da udal sailetako arduradunekin, herritarrek
aurkezten dituzten salaketak direla eta, horiek hobetzeko.

2.2.1

HIZLARI

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

Ondoren Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hizlari gisa parte hartu duen
ekitaldien zerrenda jasotzen da:
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“Tú también eres un animal” liburuaren aurkezpena. 2007ko martxoaren 15ean,
Gasteizen.

Los animales y nosotros

Es para mí un honor y también un reto presentar el magnífico libro de Kepa Tamames TÚ
TAMBIÉN ERES UN ANIMAL.
Cuando me invitó a hacer esta presentación le planteé mi disposición pero también tuve que
advertirle de mis limitaciones filosóficas, es decir que puedo definirme y me defino como un
humanista, pero no como un animalista. A pesar de ello Kepa me ha invitado, porque presumo
que la vocación de este libro es precisamente esa: provocar debate, abrir una reflexión,
invitarnos a todos a replantearnos nuestras ideas. En ese mismo sentido me tranquilizaron las
palabras de Lucía Etxebarría en el prólogo al libro cuando decía que “Este libro no es sólo para
activistas defensores de los animales y vegetarianos estrictos. Se trata de un libro destinado a
toda la población, incluidos aquellos que comen carne, usan pieles y acuden a corridas de
toros.”
En efecto este libro no es para los animalistas ya convencidos –aunque a estos les agradará
ver reforzadas sus propias convicciones- sino precisamente para los demás, para todos
aquellos que vivimos ajenos a la cuestión porque pretende interpelarnos, provocarnos,
forzarnos a la reflexión y al debate.
El libro de Kepa Tamames plantea una enmienda a la totalidad respecto del entendimiento
histórico y actual de la especie humana en relación con las otras especies animales. En ese
sentido avanza todos los argumentos a favor de una verdadera subversión del
antropocentrismo que caracteriza nuestro dominio del planeta, pero además de ese programa
máximo, admite y apoya posiciones graduales, reformistas y parciales, siempre que vayan a
favor de los animales.
Yo soy se esos reformistas.
Soy de los que siguen pensando que hay un abismo ontológico entre el animal humano y los
demás animales, lo que no significa en absoluto que el sufrimiento animal nos pueda ser
indiferente. Creo que tenemos deberes éticos para con los animales, aunque ellos no tenga
deberes para con nosotros, nuestros deberes para con los animales nacen precisamente de
nuestra condición humana y no de una relación jurídica bilateral con los animales.

Nuestra relación con los demás animales ha sido siempre intensa. Nuestro destino está en
gran medida cruzado con el suyo.
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Desde la prehistoria los hemos observado, los hemos temido, los hemos incluso adorado y
totemizado, pero también los hemos sacrificado, pescado y cazado, devorado y mutilado, los
hemos criado, cuidado y estudiado. Ellos, contra su voluntad, sometidos y domesticados nos
han alimentado, nos han vestido, nos han ayudado a arar, a transportar nuestros bienes, a
guerrear, a divertirnos, a combatir la soledad, a guardar nuestras casas, a defendernos.

Nuestros fabulistas los han humanizado y se han servido de ellos para representar los vicios y
virtudes de los seres humanos y así hemos hecho del zorro la imagen de la astucia, del león, la
ferocidad, del águila, el poder, del cordero, la mansedumbre, del toro, la bravura, de la gallina,
la cobardía, del pavo, la vanidad, de la serpiente, la traición…

La nueva conciencia ecológica en la que hace ya décadas estamos instalados nos ha
llevado a considerar nuestra relación con las especies animales a través de una nueva
perspectiva que nos obliga a entender la vida en la tierra como una totalidad de la que no
podemos separarnos y de la que forma parte la misma Humanidad, una parte cualificada por su
capacidad de autoconciencia, pero una parte al fin y al cabo.

Pero no es sólo el paradigma ecológico el que nos obliga, también una conciencia ética
progresiva se ha desarrollado entre nosotros a partir de una entendimiento cada vez más
exigente de la propia dignidad humana, que nos impone obligaciones para con los animales.

La idea de un ser humano ético en la que queremos reconocernos no es ya
compatible con el sufrimiento gratuito e injustificado de los animales; las posibilidades
tecnológicas y materiales de que disponemos nos obligan también a otras formas de
tratamiento, cuidado y gestión de todas las actividades en las que nos relacionamos con los
animales: …

No podemos identificar a los animales con los seres humanos, creo que tampoco
podemos hablar con propiedad de “derechos de los animales” (serían derechos recesivos,
frente a los derechos humanos) porque no podemos imponerles deberes ni establecer con ellos
relaciones jurídicas, pero es de todo punto cierto que nos es imposible desconocer la
proximidad cuasi-humana de los grandes simios y que los demás animales, especialmente los
mamíferos, -con los que compartimos la experiencia de la maternidad ( Bambi, Dumbo)comparten con nosotros sino una auto-consciencia autónoma sí al menos una consciencia
sintiente frente a la la que no podemos dejar de reaccionar éticamente.
No podemos proyectar sobre los animales los conceptos de derechos humanos ni
recrear antropomórficamente la sensibilidad de los animales pero en todo caso la crueldad
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injustificada con los animales es un arcaísmo que contamina moralmente al mundo de los
seres humanos.

En cualquier caso, no es necesario reconocer derechos subjetivos a los animales para
establecer deberes para con ellos, del mismo modo que tenemos deberes para con las plantas,
el patrimonio histórico, el medio natural sin reconocer que las plantas o los monumentos tengan
derechos.
En nuestro derecho positivo se nos imponen deberes de protección para con los
animales a partir de nuestra responsabilidad como seres humanos y en Europa -nuestra
referencia legal y política- son cada vez más los países que están estableciendo medidas de
protección que hace unas décadas nos hubieran parecido incomprensibles: en Noruega se ha
prohibido la utilización de focas o de elefantes en los circos, en la ciudad de Roma los gatos
callejeros han sido declarados patrimonio de la ciudad, en Gran Bretaña se exige a los
criadores de cerdos que dispongan de espacios de recreo y de juego para sus animales, en
España se ha incluido finalmente la crueldad contra los animales como infracción penal y no
simplemente administrativa.
En el ámbito del País Vasco es decisiva la Ley 6/93 de Protección de los animales que
establece en su artículo 4.1 el siguiente marco de obligaciones:
“El poseedor de un animal deberá mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias,
procurándole instalaciones adecuadas para su cobijo, proporcionándole alimentación y bebida,
prestándole asistencia veterinaria y dándole la oportunidad de ejercicio físico y atendiéndole de
acuerdo con sus necesidad

…/…en todo caso queda prohibido : maltratar a los animales y

someterlos a cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos o daños y angustia
injustificados.es fisiológicas y etológicas en función de su especie y raza:”
Estas disposiciones legales deben hacer desaparecer entre nosotros esos pobres
perros encadenados de por vida, encerrados en lonjas o sótanos, o esos espectáculos
callejeros o populares en los que los animales son ridiculizados o exhibidos en actitudes
contrarias a su naturaleza.
Es impresionante el cúmulo de información que maneja Kepa Tamames en su libro, y la
riqueza del argumentario animalista, lo que acredita una larga carrera como activista y una
infinita paciencia para contestar sofismas, lugares comunes y tópicos.
Personalmente el libro de Kepa Tamames me ha creado un problema, en la medida en que
algunos de sus argumentos, -especialmente aquellos que se refieren al vegetarianismo- me
han hecho mella, me han provocado una incómoda “disonancia cognitiva”, es decir han venido
a contrariar, con argumentos que estimo plausibles alguna de esas convicciones que hasta la
fecha he considerado como sólidamente acreditadas.
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Creo que esa es la mejor función que puede tener este libro en todos sus lectores y la razón
por la que os invito a que lo compréis, lo leáis, y os dejéis interpelar.

* Ignacio Merinoren Elogio de la amistad liburuaren inguruan –Plaza y Janés. Madrid.
2006–, 2007ko ekainaren 27an, Gasteizen.

La experiencia de la amistad es una de las columnas maestras de una vida lograda pero la
importancia cualitativa y cuantitativa de la amistad y de los amigos va cambiando según
transcurre el curso de nuestra vida. Es total en nuestra infancia y juventud durante la cual el
amor de los amigos y amigas es el centro de nuestra vida emocional, ya que los afectos
familiares los damos por supuesto y nos parecen obvios, en cambio los lazos amicales son
obra nuestra, y por eso nos reconocemos en ellos.
Otro momento en el que juegan un papel crucial los amigos es en el descubrimiento de la
sexualidad durante la adolescencia que al menos entre los varones es una tarea que se
emprende inicialmente formando “fratría”.
Con el descubrimiento del amor y el emparejamiento, la creación de una familia y la crianza de
nuestra prole nos distanciamos de los amigos y relativizamos la amistad por comparación con
el amor erótico y los lazos familiares que ocupan a partir de ese momento el centro de nuestro
corazón. Surgen durante este periodo de nuestra vida las amistades de pareja, en las que los
lazos de amistad se tejen de manera compartida y se disfrutan de dos en dos.
Cuando superamos el período de la crianza de los hijos, en el que los requerimientos familiares
suelen ser hegemónicos descubrimos de nuevo los encantos de la amistad, y reanudamos
viejas amistades o surgen nuevos amigos con los que compartir la experiencia acumulada y
ensayar nuevos proyectos. Amigos exclusivos que no tienen por qué ser compartidos por la
pareja sino que por el contrario son una escapatoria de la domesticidad familiar.
A las relaciones homo eróticas – paradigmáticas en la Antigüedad grecolatina – esas que
Roger Peyrefitte noveló en su famoso libro Les amitiés particuliers en 1951 les dedica Ignacio
Merino también una consideración particular cuando el afecto de la amistad se funde con el
amor mismo, o bien se colorea con la posibilidad de la atracción y el juego de la seducción, que
también se pueden dar en la amistad entre hombre y mujer; pero en última instancia reivindica
Merino el valor primigenio de la amistad como afecto desinteresado que puede trascender e
independizarse del género o la orientación sexual de los amigos.
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El recorrido histórico que Ignacio Merino hace del valor de la amistad nos pone en evidencia
que la valoración social de la amistad está condicionada ideológicamente, puede variar y de
hecho ha variado según el tiempo y el lugar, las referencias culturales y también los estilos de
vida. No ha sido igualmente relevante la consideración de la amistad en la antigüedad pagana,
que en la Edad Media o en el Renacimiento, el Romanticismo o nuestra época post-moderna.
El libro es un ensayo en el sentido orteguiano de la vivencia de la amistad desde las cavernas
hasta la llegada del siglo XX, la belle èpoque, el existencialismo, el hippismo y el movimiento
underground deteniéndose en diversos casos paradigmáticos de amigos ejemplares y
enemigos apasionados.
La amistad -como todas las cosas trascendentales- ha sido un tema recurrente de filósofos y
ensayistas, ya desde Ciceron y no todos los autores que han pensado sobre la amistad lo han
hecho en los mismos términos.
El cínico e inteligente Chamfort catalogaba los amigos en tres categorías: aquellos que te
aman, los que no se preocupan de ti, y aquellos que te odian.
Como sabiduría cínica tampoco está mal el consejo del Obispo Tayllerand: Nunca hables mal
de ti mismo, ya lo harán por ti tus amigos.
Más pesimista aún fue el novelista Jules Renard, que llegó a decir aquello de que no hay
amigos, sólo momentos amistosos.
Ignacio Merino, nuestro autor, en su libro ELOGIO DE LA AMISTAD se coloca decididamente
del lado de los apóstoles y los creyentes en la amistad y define la amistad como «lo que nos
diferencia del resto de especies y nos iguala a los Dioses». Para Ignacio Merino como para los
clásicos y los hombres del Renacimiento la amistad es un ideal de vida, y en cierto sentido un
valor político y coincide en eso con otro gran valedor de la Amistad, Francesco Alberoni, que
define la amistad como una virtud democrática y republicana.
Ignacio Merino reclama en su ensayo histórico sobre la amistad, de un lado el valor existencial
de la amistad como gratificación íntima y personal logro de una vida plena, pero por otro lado la
reivindica también como valor político, por cuanto es virtud creadora de comunidad y aliada de
la igualdad. En este sentido se alinea con la tradición aristotélica de la “amistad civil”

Para el Aeropagita la amistad es digna de la mayor estima porque es una virtud o va
acompañada de una virtud, es necesaria para la vida y es algo noble y hermoso. La amistad
constituye la perfección o excelencia de la condición social y el lazo de la amistad civil es que
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hace posible la convivencia en el seno de la ciudad. Sin convivencia no hay vida humana y por
tanto sin amistad no hay vida plena y satisfactoria, de ahí que el hombre feliz necesita amigos.
La amistad civil de la que habla también John Rawls y entre nosotros Gregorio Peces Barba se
refiere a ese pacto de consideración por el otro y sus derechos, respeto y no agresión entre los
ciudadanos que se manifiesta como concordia.
En su libro Ignacio Merino hace finalmente una apología explícita de la sociabilidad amical de
las Sociedades de Amigos, las tertulias literarias y filosóficas, los clubes de opinión, y logias
masónicas en las que en un marco previamente pactado, se crean espacios para el encuentro
y el diálogo, la conversación y el aprendizaje de la mutua consideración, a sabiendas de
nuestras limitaciones y debilidades, pero conscientes también de nuestra radical necesidad de
reconocimiento, ya que no podemos llegar a reconocernos a nosotros mismos si no nos
sentimos reconocidos por nuestros pares.

•

“Ciudadanía y Libertad: una estrategia para la libertad” liburuaren aurkezpena,
2007ko irailaren 27an, Gasteizen –Fernando Buesa Blanco Fundazioarekiko
lankidetzan, eta Gasteizko alkate Patxi Lazcoz Baigorri jaunaren aurkezpenarekin.
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Este libro trata de las contradicciones entre la pertenencia cívica —vinculada al cosmopolitismo
de los valores democráticos— y las pertenencias comunitarias de cultura, religión o etnia.
Quizá por eso debiera haberse titulado como Ciudadanía e Identidades, de tal modo que se
hubiera hecho más evidente el factor unitivo de la ciudadanía frente a las tensiones divisivas de
los identitario.

A pesar de la aparente hegemonía del discurso cívico-político, que predomina en nuestra teoría
política, nuestra práctica está sin embargo atravesada por identidades compactas, voces
ancestrales y casticismos más o menos razonables. Esa tensión entre la democracia como
irrenunciable e imprescindible valor general y nuestras legítimas pertenencias comunitarias de
«la tierra y de la sangre» es consustancial a la historia de las ciudades y de la ciudadanía
precisamente porque es en el medio urbano donde esas identidades sufren la presión de lo
extraño y la atracción de lo cosmopolita.
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Aunque se ha puesto difícil citar filosóficamente a Fernando Savater por el protagonismo
político que ha adquirido en los últimos tiempos no me voy a privar de hacerlo trayendo a
colación sus reflexiones en torno a LOS IGUALES, LOS IDÉNTICOS, LOS DESIGUALES.
Conceptos sobre los que de alguna manera gira también aunque más modestamente mi propia
reflexión.
“La ciudadanía 6democrática es la forma de organización social de los iguales, frente a las
antiguas sociedades tribales formadas por idénticos y las sociedades jerárquicas que imponen
desigualdades "naturales" entre los miembros de la comunidad. Los iguales lo son en derechos
y deberes, no en raza, sexo, cultura, capacidades físicas o intelectuales ni creencias
religiosas: es decir, igual titularidad de garantías políticas y asistencia social, así como igual
obligación de acatar las leyes que la sociedad por medio de sus representantes se ha dado a sí
misma.”
Sin embargo estando de acuerdo sustancialmente de acuerdo con la tesis de Savater que he
defendido también en mi libro LAICIDAD, UNA ESTRATEGIA PARA LA LIBERTAD, me he
permitido introducir algún matiz diferencial. Las tensiones entre los Iguales y los Idénticos no se
resuelven simplemente conjurándolas, es preciso entenderlas y asumirlas de alguna manera.
Después de los horrores y espantos del siglo XX que podemos sintetizar y resumir en la
palabra Auschwitz ya no podemos ignorar la existencia de fuerzas emotivas e irracionales en
el alma humana que persisten y actúan entre nosotros a pesar del contexto de racionalidad
técnico científica en el que vivimos, y a pesar también de la evolución y complejidad de
nuestros sistemas jurídicos y culturales.

Las tensiones identitarias globales sobre las que ha especulado Huntington en su célebre
Choque de Civilizaciones y le megaterrorismo de inspiración religiosa inaugurado el 11-s en
Nueva York nos deben llevar a reflexión respecto de cómo conjugar el imperativo de
racionalidad que nos obliga como herederos de la Ilustración con las demandas emotivas e
irracionales que constituyen la urdimbre afectivo-romántica de la que inevitablemente
formamos parte.

6

En una palabra, el ciudadano es el sujeto de la libertad política y de la responsabilidad que implica su ejercicio. En
la ciudadanía, son los ciudadanos quienes sustentan el sentido político de la comunidad y no al revés. Por expresarlo
con palabras de Paul Barry Clarke: "Se un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la propia vida
como en la definición de algunos de sus parámetros generales; significa tener conciencia de que se actúa en y para un
mundo compartido con otros y de que nuestras respectivas identidades individuales se relacionan y se crean
mutuamente".
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El optimismo antropológico sobre el que se funda la tradición ilustrada europea sin dejar de ser
válido en su propósito esclarecedor –nihil decet sine Minerva- no puede ignorar las verdades y
correcciones que aporta el romanticismo y el pensamiento abisal de Nietzsche.:el dualismo
constitutivo entre los dioses y los hombres, la naturaleza y el orden, la razón y la pasión.
Dice el profesor de hermenéutica Patxi Lanceros que “Pensar la totalidad exige pensar
simultáneamente los contrarios”. Pensar los contrarios nos obliga a mantener una tensión
permanente, nos impide descansar en ninguna seguridad y nos exige estar siempre alertas,
nos debe llevar a no simplificar la realidad renunciando a aquellos aspectos de nosotros
mismos que no nos agradan, como Platón en la metáfora del auriga y los dos caballos nos
invita a no ceder las riendas en ningún momento.

Los contrarios en este caso –Ciudadanía e identidad- son de un lado los principios de la
ciudadanía que nos hacen IGUALES en derechos y deberes, en garantías políticas y de
asistencia con todos aquellos con los que hacemos comunidad política más allá de nuestras
diferencias étnicas, religiosas, culturales, de género u orientación sexual etc…y por otro lado
nuestras identidades comunitarias de todo orden, es decir aquellos aspectos con los que nos
identificamos que son precisamente todas esas particularidades que nos constituyen como
personas concretas: nuestra cultura, nuestra instalación religiosa, étnica, nuestra cosmovisión
particular, nuestra orientación sexual….lo que Savater llama lo IDENTICO.
La inercia de lo social y nuestro gregarismo nos llevan fácilmente a pretender invadir todo el
espacio público con nuestras IDENTIDADES particulares, especialmente si estas son o han
sido las mayoritarias o hegemónicas, el gusto por lo idéntico, por lo castizo y su celebración
han sido el impulso tradicional del poder político hasta la modernidad –no reinaré sobre herejes
dijo Carlos I-, ya que a partir de la era moderna y cada vez más como resultado de la
globalización de todo lo humano no existen ya casi sociedades identitariamente compactas,
que puedan reclamar un SER exclusivo para la totalidad del espacio público, sino que todos
somos parte de alguna minoría, aunque esta sea la mayoritaria, y eso hace que tengamos que
tratar, relacionarnos y co-implicarnos con las identidades de los demás salvaguardando
siempre como referencia política de garantía los principios de la IGUALDAD y la CIUDADANÍA.
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El espacio público no es un espacio neutro emocionalmente sino que está siempre ocupado
por algún tipo de emoción.
Mi posición parte de la superioridad política de la emoción ciudadana, de los ideales de
igualdad jurídica y política, de libertad y solidaridad, de la defensa de la autonomía personal
para que cada uno pueda buscar su felicidad siguiendo su propia inspiración, pero al mismo
tiempo no puedo ignorar porque las siento también vivas en mí las querencias que me vinculan
a “mis idénticos”, no podemos ignorar la presencia de las diferentes identidades –no políticasque nos constituyen y de alguna manera tenemos que ser capaces de encontrarles un espacio
de visibilidad y de presencia pública.
Huntington ha señalado los riesgos de un eventual choque de civilizaciones en el ámbito
internacional como alternativa a los conflictos ideológicos que ocuparon el siglo XX, del mismo
modo tenemos que tener aprender a gestionar las diferentes identidades que componen el
cuerpo social, dando salida a las emociones que las mismas producen pero evitando que
contaminen y colonicen del discurso político y legislativo para conjurar ese peligro lo primero es
necesario tener en cuenta la totalidad de las emociones que se agitan en el espacio público
para no permitir su malversación política y al mismo tiempo para permitir su manifestación
social de un modo pacífico y relacional con las demás identidades. De eso se trata.
Ahora lo complejo es resolver en cada caso las contradicciones que eso puede plantear.
Capítulo I.-La invención de la ciudadanía
1.-[El valor de la ciudad: orgullo y vergüenza de Cain]2.-[La ciudadanía griega clásica]3.-[ La
ciudadanía moderna]4.-[La virtud democrática]5.-[El odio a la ciudad]6.- [ Enigma y aventura
del pluralismo]7.-[Simbólica democrática]8.- [Una emoción de lo público] 9.-[Laicidad como
mediación civil]10.-[ Una nueva identidad abierta y relacional]11.-[Materiales para una identidad
civil europea]12.-[Laicidad y cristianismo]

Capítulo II .-Esplendor y misera de la política
1.-[Los idiotas]2.-[Consumerismo y ciudadanía]3.-[Bendita sea tu impureza7]4.-[El sentido
deportivo de la política]5.-[Emociones colectivas]6.-[Fraternidad: tercer milenio]7.-[Europa y las
ciudadanías complejas]8.-[El laberinto de la identidad o el síndrome del 98]9.- De la virtud civil
de la tolerancia.
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Capítulo III.-La política y lo sagrado
1.-[Ciudadanos, fieles e infieles]2. [Libertad, política y religión].-3.-[Iguales y distintos]4.-[ El
Islam entre nosotros]5.-[¿Qué pensar ? ¿Qué hacer?]6.--[ Invocando al dios Hermes.]7.-[ Las
tres

funciones]8.-[El

Estado Catequista]9.-

[ Fraternidad Responsable]10.-[Ciudadanía

discutidora: La tolerancia] 11.-[De Lepanto a la alianza de civilizaciones]

Capítulo IV.- Patriotismo y ciudadanía
1.-[Una emoción del bien público]2.-[Sociedad civil]3.-[Política y felicidad]4.-[Memoria del
Horror]5.--[A vueltas con las identidades]6.- [ Modernidad y

post-modernidad.]7.-[Ética

y

valores de la política]8.-[La Corona y la tradición democrática] 9.- [Londres, bajo las bombas]
10.-[Ciudadanía paritaria] 11.-[Europa, mon amour]

Entre nosotros es débil la tradición política cívica y es sobreabundante sin embargo la
concepción del poder político como celebración y exaltación permanente de nuestras
identidades más castizas. Mi propuesta es que invirtamos ese sentido de la política y
entreguemos la primogenitura de la política al valor de la ciudadanía y a nuestra condición de
iguales, eludiendo la demagogia embriagadora del “nosotros“ comunitario.
Esa demagogia no ha hallado siempre frente a sí un discurso cívico suficientemente matizado y
articulado que permita, de un lado poner al descubierto la interesada manipulación emocional y
simbólica de los afectos culturales, étnicos y religiosos, y que por otro lado habilite un espacio
social -no político- en el que esos afectos tengan su ámbito propio para manifestarse.
He dicho.
Javier Otaola

En el debate liberal –comunitario subyacen dos tradiciones teóricas en cuanto a cómo
entender la ciudadanía y los límites y alcances de la misma, así como la determinación de la
identidad política.

La

visión

liberal

La visión liberal se basa en la tradición del derecho natural, desde Locke en adelante. Para tal
tradición la pertenencia de los individuos a una organización origina la situación jurídica de los
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mismos y éstos, devenidos ciudadanos, hacen valer sus derechos frente a dicha organización.
Vista así, la identidad de los individuos tiene un carácter pre-político, externa a la organización,
y sus intereses están definidos antes de conformarse la misma. Dichos intereses son la razón y
fin para que se produzca la asociación, esto es la organización política, la cual tendrá un
carácter instrumental pues es el medio de las personas privadas que les permitirá, conforme
cumplan con determinadas obligaciones, recibir los beneficios de tal asociación. Así la
ciudadanía también tendrá un carácter instrumental pues los ciudadanos harán uso de la
misma para ejercer sus derechos en cuanto personas privadas.
En esta tradición (y con una importante influencia kantiana) se enmarca el planteo de Rawls
cuando señala que son los principios de justicia los que guían el modo en que las instituciones
básicas de una democracia constitucional deben realizar los valores de libertad e igualdad de
los ciudadanos. Como se ha señalado estos principios expresan la igualdad de derechos,
libertades y oportunidades básicas, así como las demandas de igualdad y las garantías
institucionales de estos bienes primarios, aclarando que las desigualdades sociales y
económicas deben beneficiar a los miembros menos favorecidos.
De acuerdo a Rawls los ciudadanos aceptan reglas y procedimientos que regulan su conducta
de acuerdo a principios equitativos de cooperación social en función de una idea de
reciprocidad: “…todas las personas que participan en el sistema de cooperación y que cumplen
sus obligaciones según lo requieran las reglas y procedimientos, recibirán un beneficio
determinado en base a una pauta adecuada de comparación”.8
La ciudadanía es entonces la capacidad de las personas de hacer uso de sus derechos para
perseguir su interés propio en un marco de respeto del derecho de los otros. Así Rawls señala
que los ciudadanos se consideran ‘ fuentes autojustificadas de reclamos válidos ‘, se
consideran con el derecho a realizar sus reclamos para promover sus concepciones del bien,
en la medida que estén embarcadas en una concepción pública de la justicia.
Entonces Rawls nos dice: “ El ideal de ciudadanía impone un deber moral, no legal, el deber de
la civilidad, para poder explicarse unos a otros respecto de estas cuestiones cómo las políticas
y los principios por los que abogan pueden fundarse en los valores políticos de la razón
pública…Los ciudadanos deberían ser capaces de explicarse unos a otros los fundamentos de
sus acciones en términos tales que cada uno pudiera razonablemente esperar que los demás
aceptarán como consistentes con sus propias libertad e igualdad.” 2
Ahora bien, en lo que hace a la determinación política de las personas , el autor distingue entre
los fines políticos y los no políticos, y ambos configuran la identidad moral de las personas. Sin
embargo, los fines no políticos no participan de su identidad política ya que, Rawls señala, una

8

1 Rawls, John,” Ideas fundamentales del liberalismo político”, Agora, invierno 1994, Año 1, pág. 14 2 Rawls,John,

“Liberalismo Político”,Fondo de Cultura Económico, Mexico,1995, pág. 252
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concepción de ciudadanía igualitaria y correspondiente a una sociedad democrática,
considerará a los ciudadanos independientemente de sus concepciones y fines últimos (no
políticos), y su identidad pública no deberá ser afectada por estas concepciones y fines
particulares, los cuales el individuo puede cambiar o modificar. Así Rawls fiel a la tradición
kantiana, con la separación entre lo público y lo privado le reserva al ciudadano una jerarquía
jurídica basada en un universalismo formal, negando cualquier sustancialidad posible en la
determinación de la identidad pública. Las personas desarrollan diferentes concepciones del
bien pero la condición de ciudadano se apoya en principios universales que refieren a los
derechos fundamentales, como la libertad individual y la igualdad ante la ley garantizadas por
la organización política.

El comunitarismo

La otra tradición, sobre la que descansa el comunitarismo en su crítica al neocontractualismo,
es la del republicanismo cívico el cual tiene cierta inspiración en el aristotelismo. Esta tradición
se inscribe en una perspectiva comunitaria ética, entendiendo la ciudadanía definida en
términos de esta perspectiva y cobrando esta identidad una preeminencia sobre otras
identidades.
Contrariamente a la tradición contractualista, el republicanismo pone el énfasis en el bien
público y la definición de identidad de los sujetos se concreta en el horizonte colectivo como
autodeterminación. Los ciudadanos son parte de la comunidad, no externos a ella, y su
definición estaría dada por la participación en la práctica común, en el proceso de la formación
de la voluntad política, o en términos de Taylor, en el autogobierno que implica una búsqueda
en el interés de todos.
Para esta perspectiva la posición jurídica del ciudadano se constituye en la participación
política, es decir, en el reconocimiento recíproco que exige tomar la perspectiva de participante
en la comunidad en función de un ‘nosotros’.
En efecto, Taylor encuentra en el reconocimiento las posibilidades para la integración social y
para los procesos de formación de identidad los cuales se constituyen en su relación dialógica
con otros. Así plantea: “ En el plano social, la comprensión de que las identidades se forman en
dialogo abierto, no configurado por un guión social previamente definido, ha convertido la
política del reconocimiento en un plano de igualdad en algo más central y acentuado. De
hecho, ha elevado considerablemente sus intereses. El reconocimiento en un plano de
igualdad no es solamente la forma apropiada de una forma democrática saludable. Su rechazo
puede causar perjuicio a aquellos a quienes se les niega…”39
Artículo publicado en “La Trama de la Comunicación” Vol. 7 – Anuario del Departamento de Ciencias de la
Comunicación. Facultad de Ciencia Política y RR. II. Universidad Nacional de Rosario
9
3 Taylor, Charles, “La ética de la autenticidad”, pág. 84
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Por vía del reconocimiento se puede replantear en las sociedades modernas una instancia
pública que tenga en cuenta la igualdad moderna pero que a la vez contemple las
particularidades histórico culturales. Esta sería una postura distinta al planteo de la neutralidad
pues estaría rescatando una dimensión ético política significada en la cultura. Los principios
universalistas, o la dignidad de los ciudadanos en términos de Taylor, tienen valor en la medida
en que estén insertos en una cultura política que jerarquice dichos principios: “ Unirse en el
mutuo reconocimiento de la diferencia –es decir, del valor igual de identidades diferentesrequiere que compartamos algo más que la creencia en este principio; hemos de compartir
también ciertas normas de valor en las que las identidades en cuestión se muestran iguales.
Debe existir cierto acuerdo fundamental sobre el valor, o de otro modo el principio formal de la
igualdad estará vacío y constituirá una impostura.
Podemos alabar el reconocimiento en un plano de igualdad de puertas afuera, pero no
compartiremos la comprensión de la igualdad a menos que compartamos algo más. Reconocer
la diferencia, al igual que la elección de uno mismo, requiere de un horizonte de significación,
en este caso compartido. “ Y agrega para dejar en claro que el argumento de la diferencia tiene
exigencias que conducen más allá de la justicia procedimental: “…cómo desarrollar y preservar
los rasgos de valores comunes a nosotros se convierte en algo importante, y una forma de
llevar a cabo esto consiste en compartir una vida política participativa”.410

Flancos

débiles

A nuestro entender ambas propuestas presentan flancos débiles respecto de lo que puede ser
la capacidad de la ciudadanía como una instancia de identificación en función de la cual
articular planteos democráticos, materializar formas de expresar la soberanía popular.
La tradición liberal parece reducir demasiado el papel de la ciudadanía a su función
instrumental, asignándole como único rol la defensa de los derechos de los ciudadanos y la
prosecución de sus intereses privados. Asimismo ubica a los individuos enfrentados a la
organización estatal sin ningún tipo de lazos que los una más allá de la motivación de llevar a
cabo tales intereses privados y contrapuestos.
En el caso particular de Rawls, el marco que le da a la perspectiva colectiva es el de la
concepción pública de la justicia, en cuanto fundamento neutral (independiente de cualquier
concepción del bien) y producto de elecciones ‘razonables’ de los individuos motivado por sus
propios intereses. Así al despojar a la política de su aspecto conflictivo (y por lo tanto plural),

10

4 Ibidem, pág. 86
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reduce la misma a una lógica transaccional asimilable a la lógica del mercado, haciendo derivar
lo colectivo de procesos de transacción entre intereses privados.
Creemos que este argumento debilita la relación de pertenencia del ciudadano al colectivo
social, distancia sus motivos particulares del conjunto de los ciudadanos y, al empobrecer el
concepto de lo político, tampoco promueve mecanismos para su solución; a la vez que pasa
por alto aspectos de gran potencialidad en las relaciones colectivas como lo son la cooperación
social y la solidaridad.
Contrariamente el comunitarismo presenta una visión más enriquecedora de lo político al
visualizárselo como el ámbito en que los sujetos se reconocen como participantes de la
comunidad política. De hecho, se le otorga al ciudadano un rol activo en el proceso inclusivo de
formación de voluntad común, con una lógica que trasciende lo transaccional en lo que sólo
importa el interés individual, pues implica un proceso dialógico, de entendimiento, en pos de la
determinación del nosotros.
Sin embargo, al plantear la necesidad de la comunidad cuyo referente es el bien común
definido por valores morales compartidos, al enfatizar la noción de bien público, esta tradición
no jerarquiza el aporte del liberalismo en lo que hace a la pluralidad y a la libertad individual. La
crítica a la neutralidad decide a comunitaristas por cierto sustancialismo que a veces pareciera
dejar al pluralismo en segundo lugar. Esto es evidente en autores como MacIntyre y Sandel en
los que, como ya hemos visto, no hay separación entre moral y política.
No pareciera ser el caso en autores como Walzer y Taylor, que si bien critican ciertos
presupuestos liberales, jerarquizan las libertades individuales y el pluralismo. Ya hemos visto
en Taylor que el argumento del reconocimiento y la perspectiva histórico cultural, no van en
detrimento ni de los principios universalistas ni de la pluralidad. En el caso de Walzer, la
revalorización de la comunidad y su crítica al individualismo apuntan a la radicalización de la
democracia. A pesar de que la justicia no tiene un referente racional universal, sino que está
anclada en los valores de cada sociedad, Walzer subraya la prioridad de institucionalizar los
valores de la libertad e igualdad. Para esto señala la necesidad de concebir la igualdad como
‘igualdad compleja’ que, como se ha señalado, demanda una distribución de los bienes
sociales según principios de autonomía en la distribución de justicia. Esto apuntaría a evitar la
concentración del poder y la riqueza ya que intentaría marcar los límites entre las diferentes
esferas, aunque reconozca que se puedan ir generando una gran variedad de monopolios
locales. La igualdad no implicaría entonces la eliminación de la diferencia y el pluralismo sino
un complejo y elaborado principio de diferenciación para la distribución de los bienes sociales
en una sociedad justa y libre de dominación. La democracia dependería por un lado, de ciertas
configuraciones públicas, pero también, de la capacidad participativa de los individuos:
“ Podemos reconocer derechos, podemos distribuir poder o al menos las oportunidades de
tener acceso al poder, mas no podemos garantizar la enaltecedora actividad que de los
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derechos y las oportunidades hacen posible. La actividad política democrática, una vez que
hemos desechado todo predominio injusto, es una invitación imperiosa a actuar en público y a
conocerse a si mismo como ciudadano capaz de escoger destinos y aceptar riesgos para sí y
para otros, y capaz también de vigilar el respeto a las fronteras distributivas y de mantener una
sociedad justa. Pero no hay manera de asegurar que usted o yo o quién sea aprovechará la
oportunidad.” 511
Indudablemente en ambas tradiciones podemos encontrar aspectos que aportan al problema
de cómo pensar la articulación de formas democráticas. Es cierto que el liberalismo ha
contribuido en el pensamiento moderno a lo que hace a la defensa de la libertad de los
individuos frente a la opresión y de la pluralidad frente a la tolerancia. Pero también es
importante señalar que el comunitarismo considera el valor de la participación política en la
comunidad que le permita a los ciudadanos definir su horizonte común. Lo que sigue a esto es
una pregunta que preocupa a numerosos pensadores sobre si es posible la conciliación entre
dos tipos de libertades, las llamadas ‘libertades de los antiguos’ y las ‘libertades de los
modernos’.
Explícitamente Rawls intenta resolver un supuesto conflicto entre estos dos tipos de libertades
delimitando las ‘libertades de los antiguos’, esto es las libertades políticas iguales y los valores
de la vida pública, en un ámbito propio, el público, según principios de su concepción política
de la justicia. Esto implica, como ya se ha señalado, un recorte de lo político en aras de una
neutralidad que lo despoja de la diversidad y el conflicto. Al quitar el pluralismo de la esfera
pública y llevarlo a lo privado, le está quitando a la política la posibilidad de la resolución misma
del conflicto social en términos políticos. Si en la esfera pública sólo existe un consenso
racional basado en el interés propio, difícilmente se puede avanzar en la superación del
conflicto ( inherente a la sociedad capitalista) cuando se lo niega y cuando se le quita a la
política su papel de instancia superior de decisión que determina el sentido del orden como
resultante de la expresión de la soberanía popular.
Taylor por su parte propone un equilibrio entre la idea de igualdad y la de reconocimiento que
implicaría una conciliación entre comunidad y derechos, valorizando de la tradición liberal la
idea de lo justo y la ‘igual dignidad’ pero rescatando alguna aproximación sustantiva de valor,
planteando la necesidad de recuperar formas de reconocimiento comunitario.
Desde el planteo de la construcción de la democracia radical y plural Mouffe niega la
incompatibilidad forzosa de esta forma de entender la libertad y sostiene que para avanzar en
la construcción de la identidad ciudadana no se trata de reemplazar una tradición por otra, sino
de combinar ambas en un nuevo criterio de ciudadanía; un nuevo criterio que no considere a la
ciudadanía como una identidad entre otras ( como en el liberalismo), ni la considere como la
11

5 Walzer, Michael, “Las esferas de la justicia”, pág. 321
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identidad dominante que está por encima de las otras ( como en el republicanismo cívico).
Según la autora se trata de concebir un criterio de ciudadanía como ‘ un principio de
articulación que afecta a diferentes posiciones del agente social’ pero permitiendo una
pluralidad de lealtades específicas y el respeto a la libertad individual. Para esto propone una
concepción de comunidad política especificada en la concepción de respublica que indica
Michael Oakeshott. Se trata de una comunidad política cuyos lazos no estén establecidos por
una idea sustancialista del bien, sino por una preocupación pública que es una práctica de
civilidad que no especifica comportamientos sino condiciones a satisfacer en la elección de
comportamientos.
Para Mouffe la comunidad es una multiplicidad de exigencias en la que se constituye el
<nosotros> cuya idea de bien común es entendida como un “ punto de fuga” algo jamás a
alcanzar 612. De hecho, a diferencia de Oakeshott, la política no estaría concebida sólo como
lenguaje compartido ya que Mouffe introduce una dimensión conflictiva y antagónica a la
propuesta de la respublica que no sería otra cosa que el producto de las relaciones de poder
en las relaciones sociales. La autora nos dice: “ En gran medida la política versa sobre las
reglas de la respublica y sus múltiples interpretaciones posibles; versa sobre la constitución de
la comunidad política, no sobre algo que tenga lugar en el interior de la comunidad política,
como querrían algunos comunitarios. La vida política concierne a la acción colectiva, pública;
apunta a la reconstrucción de un < nosotros> en un contexto de diversidad y de conflicto. Pero
para construir un <nosotros> hay que distinguirlo del <ellos> y consecuentemente, si la política
apunta a la construcción de la unidad, será irrealizable la comunidad política en cuanto tal, en
cuanto inclusiva y final, ya que siempre habrá un “ exterior constitutivo” que la hace posible. No
será inclusiva ya que el consenso implica necesariamente actos de exclusión, no será final ya
que el consenso también es parcial y provisional al ser el conflicto y la división propios de la
política. eso significa establecer una frontera, definir un <enemigo>”713
Sólo en una comunidad concebida de esta manera, cree Mouffe, es que puede ser entendida la
libertad en su sentido negativo ( y moderno), es decir como ausencia de impedimentos para la
consecución de nuestros fines, y en su sentido positivo, en términos de virtud cívica y
participación política. Señala para esto la revalorización que hace Quentin Skinner del
pensamiento de Maquiavelo , en el cual aparece, según Mouffe, que “ esa libertad individual
únicamente se puede garantizar a ciudadanos de un <Estado libre>, de una comunidad cuyos
miembros participan activamente en el gobierno”8. Como reaseguro de la libertad contra la
servidumbre es menester desarrollar las virtudes cívicas y el bien común. Esto último sería la
condición para el goce de la libertad individual. Creemos que este planteo de Mouffe hecha luz

12

6 Mouffe, Chantal, “El retorno...”, pág. 139

13

7 Ibidem, pág. 100 8 Ibidem, pág. 93
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sobre una falsa dicotomía entre lo individual y lo colectivo. De todas maneras cabría la
pregunta ( aunque contradiga lo antes expuesto) si este rescate de las libertades negativas
debe ser teórico e histórico político o solamente histórico político. Quizás la libertad entendida
en su forma negativa ( como ausencia de impedimentos para que el individuo realice sus fines)
sea un defecto en los supuestos mismos del liberalismo que implicaría quitarle al individuo su
dimensión social, de mutualidad y solidaridad, y que llevaría a pensar a la política en término
de reacción ( en su resistencia a la usurpación, por ejemplo).
Como señala Barber, las posibilidades de conformar propósitos comunes por la interacción
política de voluntades activas quedan impedidas cuando la política se concibe como
negatividad reacctiva y la comunalidad como agregado de individualidades.
De hecho, si pensamos los derechos del ciudadano político en términos límites a toda coacción
externa ( Nozick), o de ‘ carta de triunfo’ frente al colectivo ( Dworkin), o de ‘fuente
autojustificada de reclamos válidos’ ( Rawls), estaremos siempre apelando a una noción
restrictiva de lo político y por eso empobrecida. Volviendo a Barber, vemos cómo señala la
concepción liberal de la política es limitada y limitante: “ Al interpretar la política exclusivamente
en términos de reacción, los liberales la limitan a los Otros resistentes ( o a la encarnación
política de los Otros, el estado) –en el mejor de los casos, un acto anti político- o a la
aquiescencia con ellos –la política entendida como condescendencia, el acordar pero no hacer“914
Por esto mismo, el espacio de lo público desde la perspectiva liberal es prudencial, se lo
concibe sólo como una concesión de los individuos, en lugar de concebírselo como un espacio
en que la libertad de los individuos se construye ‘en y con respecto a este espacio público’.10
Lo que queremos destacar del análisis de Barber es la impugnación a la concepción liberal de
hombre que ha devenido en una reificación del individuo, del hombre naturalmente autónomo,
convirtiéndose en una abstracción cuya identidad es producto de intereses construidos
teóricamente: 10 “ Los individuos,15.meramente separados en la hipótesis, se convierten en
competidores y adversarios en la versión antropológica en la que fueron confundidos con los
contratistas en la nueva economía capitalista y con depredadores en la aurora del imperialismo.
Y allí donde todo individuo enfrenta a todo otro individuo no simplemente como distinto sino
como adversario, donde la posesividad y la agresividad son rasgos sociales primordiales y
altamente apreciados, donde el Otro es visto primero como un antagonista y por último (si es
que lo es) como un prójimo, donde la sospecha de la usurpación es el móvil político

14

9 Barber, Benjamín, Op. Cit., pág. 69
El planteo de Barber es muy interesante en lo que hace a la revalorización de la ciudadanía activa por vía de la
participación y la política como medio para alcanzar una armonía resultante de la interacción de voluntades
democráticas. Una armonía, cabe aclarar, que no implica unidad totalitaria o destrucción de la individualidad sino que
refiere a la posibilidad de completar la misma con la individualidad de otros participantes invocando valores como la
colaboración y la autotransformación
15

47

2007-2008ko Oroit-Idazkia
fundamental, no puede haber política de cooperación. Tampoco es probable que surja una
concepción viable de un sector público o un bien común”11
Por eso decimos que el rescate de las libertades en su sentido negativo debe ser más bien
histórico político y no teórico, en la medida en la que dicho concepto en determinados
contextos históricos cumplió un rol como argumento de la emancipación del individuo frente a
la opresión, frente a la autoridad feudal, etc. Pero la libertad entendida en el sentido de
reacción frente a la comunidad, en términos puramente defensivos, de mera autoprotección12,
no puede tener la misma jerarquía teórica en planteos que propongan un equilibrio real entre
individuo y sociedad, que rescaten el valor de la solidaridad con respecto a la construcción del
horizonte colectivo.
11 Ibidem, pág. 68
12 Este no sería el caso en Rawls para el cual no se trata de un individuo puro y racional en la
búsqueda exclusiva de su propio bien sino también moral y con un sentido de justicia en la
organización de la cooperación social.
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“Educación en Valores” hitzaldi/solasaldia, Tomás y Valiente Eskolak antolatua.
Hizlari gisa parte haru zuen, 2007ko irailaren 29an.

¿Un debate clásico: Quién tiene derecho a educar?

Creo las críticas que se hacen a la asignatura de Educación para la ciudadanía por parte de la
jerarquía católico-romana en España parten de un error conceptual previo según el cual no hay
mas que una sola y exclusiva fuente de valores morales, y por lo tanto el Estado democrático
tiene vetada toda posibilidad de aportar referencias de valor aunque estas vengan referidas a
valores cívicos y de convivencia. Pienso, por el contrario, que el Estado a través de la Escuela
educa –hasta ahora los valores de ciudadanía y derechos humanos eran valores de educación
transversal, pero no eran valores ausentes de la educación-; pero no sólo los poderes públicos,
también la sociedad educa, de una manera difusa a través de sus vigencias sociales, de sus
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gustos estéticos, de las letras de la música pop o de la copla, de los modelos sociales de éxito,
a través del deporte y de la política, las Iglesias y tradiciones religiosas educan a través del
culto y de la catequesis, las familias naturalmente educan, nuestros amigos y amigas nos
educan, la literatura y el cine nos educan, pero ninguna de esas “educaciones” es definitiva ni
última, ni inapelable ya que a fin de cuentas somos nosotros, cada uno de nosotros y nosotras
los que validamos en nuestro fuero interno las propuestas educativas que nos llegan. La
educación no nos priva de la capacidad de crítica y de decisión, a la postre toda educación es
autoeducación. No somos –gracias a Dios- material inerte en manos de nuestros educadores.
De todas formas los desencuentros Iglesia-Estado en relación con la enseñanza y en particular
con las fuentes de formación y reflexión moral no son de hoy sino que vienen de lejos. Parece
que el catolicismo jerárquico no admite otra fuente de referencias morales que no sea la propia
Roma vaticana, a partir de sus propias definiciones dogmáticas y en el ejercicio de su
competencia “magistral”. Ya la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
levantó toda clase de anatemas, los conflictos entre la tradición liberal-democrática y
obispos católicos, en Europa y en España, han sido frecuentes y

los

se han planteado

controversias variadas en estas cuestiones que ahora nos parecen superadas: sobre el divorcio
civil, sobre la separación Estado-Iglesia, sobre la Escuela Pública, sobre el fundamento del
poder civil, sobre la cremación de cadáveres, sobre los cementerios civiles, sobre el Registro
Civil…, siempre ha habido una tensión ideológica entre lo eclesiástico y lo civil y, como no
podía ser de otra manera la hay también respecto a la idea misma de una ética civil.
En este historial de disputas y desencuentros son de antología –entre nosotros- por ejemplo el
libelo del presbítero Manterola: “Don Carlos o el petróleo”, o “El liberalismo es pecado” del
clérigo Felix Sardà i Salvany o las prédicas contra las anatemizadas “libertades de perdición”:
Libertad de culto, libertad de expresión, libertad de enseñanza, libertad de prensa. En otro
orden de cosas pero por razones semejantes se puede mencionar que en los Estados Unidos y
en Inglaterra han sido también notorios los debates en torno a la enseñanza en la Escuela de
las teorías evolucionistas de Darwin en supuesta oposición al creacionismo de la Biblia.

No fue hasta el Concilio Vaticano II y la encíclica Pacem in terris del Papa Roncalli (1963) que
de alguna manera el catolicismo aceptó hablar de Derechos Humanos, (concepto que le era
ajeno, la Iglesia prefería hablar de derechos naturales), haciendo un elenco particular de los
mismos. A través de esta encíclica de una manera tácita se vino a desautorizar las posiciones
integristas y el Papado se avino a reconocer el valor de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos como referencia ética universal a pesar de venir auspiciada y proclamada
por la Organización de Naciones Unidas; lo que viene a admitir que en la construcción de los
valores ético-jurídicos las tradiciones políticas y las instancias internacionales –a modo de un
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Concilio laico-,

independientemente de las instancias eclesiásticas, pueden aportar y han

aportado un acervo de referencias tanto jurídicas como éticas que la propia Iglesia reconoce.

La Educación para la ciudadanía no es sólo, a mi juicio un derecho, sino un deber de la
Democracia; no se trata en última instancia sino de hacer explícitos y de reflexionar
dialogadamente con los alumnos respecto de los valores morales que conllevan las
definiciones de derechos que proclama la Constitución española, a fin de cuentas se trata de
dar a conocer y educar en los principios morales –mores civitatis- que informan nuestro
ordenamiento jurídico tal y como dice la Constitución en su artículo 10.1, se trata de enseñar
Constitución: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España”. Nos encontramos pues con una fuente de normatividad jurídica que es
también en gran medida normatividad moral -¿o es que los derechos humanos no son una
referencia ética de primera magnitud? ¿Es que no son un logro ético histórico que marca una
referencia obligada para todos los Estados y para todos los seres humanos?-, de acuerdo con
este criterio las Declaraciones de Derechos se incorporan a nuestro status de ciudadanía y es
deber de los poderes públicos incorporar esa enseñanza a la Escuela. Item más: de acuerdo
con ese artículo 10 de nuestra Constitución, y con el artículo 96, también la Jurisprudencia
dictada por el Tribunal Europeo de Estrasburgo que aplica el Convenio Europeo para la
protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales se incorpora a nuestro
derecho español y es por lo tanto fuente de juridicidad y define una ética civil de referencia.
Cualquiera que se tome la molestia de estudiar los contenidos de la asignatura de Educación
para la ciudadanía y los derechos humanos, en sus programas y objetivos se dará cuenta de
que no es desde luego una ética dogmática ni cerrada, no es tampoco un ética completa del
ser humano sino una deontología de la ciudadanía; no es una ética total ni en su contenido –no
es exhaustiva de las cuestiones éticas y morales- ni tampoco en su extensión ya que no invade
las cuestiones de sentido, ni del fuero interno ni entra en las cuestiones felicitarias, o en la
pregunta de la “vida buena”, ni en los problemas de lo sagrado o de la trascendencia, por lo
que no invade ni inhabilita el discurso religioso, aunque reclama el ámbito de su propia
competencia y hace explícitos unos valores éticos convivenciales que no pueden ser
desconocidos por la ciudadanía cualquiera que sean sus posiciones religiosas o filosóficas,
valores que –así son las cosas- no han sido definidos por instancias eclesiásticas ni religiosas
sino por consensos políticos internacionales, y no son tampoco valores nuevos, improvisados
por el actual Gobierno de España: están implícitos en el articulado de nuestra Constitución de
1978 y en las Declaraciones de Derechos Humanos a las que esta se refiere.
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Según las posiciones contrarias a la asignatura, el derecho de los padres a que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones se restringiría
si se impone una materia de esas características. Parece que así se define de una manera
absoluta el derecho formativo de los padres, como si ninguna otra instancia tuviera nada que
decir respecto de la formación moral de los menores y estos fueran una simple prolongación, o
una propiedad de los padres y las madres. En mi opinión creo más bien que en esta materia
hay una concurrencia

de derechos, ya que el Estado democrático tiene una legítima

jurisdicción sobre la Escuela, aunque es evidente que nadie puede impedir a los padres, para
que en el seno de la familia o en el marco de sus propias opciones religiosas concurran a esa
educación de sus hijos con sus particulares propuestas. Es pertinente señalar que en el
argumentario católico tradicional, paradógicamente, en otros momentos, se ha sostenido que
en determinados aspectos es prevalente, frente a los padres, el derecho educativo del Estado
e incluso el de la Iglesia. Así dice que –con razón- “el derecho educativo de los padres, no es
absoluto y despótico, sino que depende de la ley natural y divina, y está, por ende, sujeto no
sólo a la autoridad y juicio de la Iglesia, sino también, por razón del bien común, a la vigilancia
y tutela del Estado; ni, efectivamente, es la familia sociedad perfecta que tenga en si misma
todo lo necesario para su cabal y pleno perfeccionamiento.- (de la Encíclica Divini illius
magistri, de 31 de diciembre de 1929 Leon XIII]).

Con un lenguaje más comprensible

dice José Antonio Marina

que de ninguna manera

podemos admitir como razonable que los padres tengan el derecho – por muy padres que
sean- a que en la escuela se inculquen a sus hijos ideas o valores éticos como el racismo, la
discriminación sexual, el machismo, la cultura del odio y la violencia y otras alternativas
ideológicas, luego está claro que en el ámbito de la educación hay un espacio de legitimo
interés de la sociedad política –o sea el Estado- del que no puede dimitir.
•
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•

Administrazioaren Giza Baliabideei buruzko Nazioarteko Biltzarra. Gasteizen, 2007ko
ekainaren 13tik 15era.

•

Urteko Arabarra III. saria. El Correo, 2007. 2007ko ekainaren 21ean.

•

Paisaiaren II. Hiri Foroa. 2007ko uztailaren 4tik 6ra.

•

Fernando Buesa Fundazioaren udako VI. ikastaroa. Memoria historikoa. 2007ko
uztailaren 16tik 18ra.

•

Urban Comerce biltzarra. Gasteizen, 2007ko irailaren 20an.

•

Koroatzeko Adinduentzako Zentroaren inaugurazioa. 2007ko urriaren 1.ean.

•

Bizikletari buruzko saio monografikoa, IGIn. 2007ko urriaren 8an.

•

Vital Kutxaren Salburuko egoitzaren inaugurazioa. 2007ko urriaren 10ean.

•

Datuak Babesteko Legeari buruzko jardunaldia. 2007ko urriaren 23 eta 24an.

•

Aterpe: “Personas sin hogar con perros” liburuaren aurkezpena. 2007ko abenduaren
11n.

•

Gizarte Laneko U. E. Giza Eskubideei buruzko Jardunaldia. Gasteizen, 2007ko
abenduaren 14an.

•

Save the Children: Jardunaldia: “Aproximación al Delito de Trata y Tráfico de
Personas”. Gasteizen, 2007ko urtarrilaren 30ean.

•

ARARTEKOA: JORNADA SOBRE LA ACTUALIDAD DE LOS DD SS, Gizarte Zientzien
eta Komunikazioaren Fakultatea, EHU. Bilbon, 2008ko otsailaren 25ean.
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2.2.3 TALDEEKIN BILTZEA

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

FAVAren bi urtean behingo biltzarrera gonbidatua. Gasteizen, 2007ko martxoaren 9an.

•

Bilerak Gasteiz-On-ekin. Ostalari eta auzotarren arteko bitartekaritza, zarata dela eta.

•

Barrenkale auzo-elkartea. 2007ko irailaren 27an.

•

Santa Maria Katedrala fundazioa. 2007ko irailaren 28an.

•

EAEko gizon eta emakumeen arteko berdintasuna aldeztea. 2008ko urtarrilaren 14an.

•

Agirre fundazioa (Eskoriatza-Eskibel jauregia). 2008ko otsailaren 12an.

•

Gasteizko probintzia entzutegiko fiskal burua. 2008ko otsailaren 18an.

•

Arabako campuseko errektoreordea. 2008ko otsailaren 20an.

2.2.4 SINDIKOEKIN BILTZEA

Zeinek bere hirian herritarrei udal zerbitzuei buruzko informazioa eta orientabidea
ematen eta zerbitzu horiei buruzko kexak aurkezten laguntzen saiatzen diren eta zerbitzu horiek
hobetzeko gomendioak egiten dituzten beste sindiko edo herritarren defendatzaile batzuekin
bildu izan da sindikoa.

* Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak Kataluniako Udalerrien Europar Astean parte
hartu zuen. 2007ko maiatzaren 14an.

Kataluniako Udalerrien VII. Europar Astearen baitan, “Sindikoen zeregina Europan” jardunaldia
egin zen joan den maiatzaren 14an, Vilafranca del Penedésen (Bartzelona), eta bertan Javier
Otalorak,

Gasteizko

Sindiko

edo

Herritarren

Defendatzaile

gisa,

hainbat

autonomia

erkidegoetako eta Europako herrialdeetako defendatzaileekin batera, herritarren eskubideak
aldezten betetzen duten zereginari buruzko bere ikuspuntua eman zuen.

* Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak Mataróko Sindikoen II. Prestakuntza
Jardunaldian parte hartu zuen. 2007ko urriaren 25 eta 26an.

* Administrazio Ona izateko Eskubideari buruzko Jardunaldian izan zen Sindikoa,
Bartzelonan. 2007ko azaroaren 28an.
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* Kataluniako Forum de Sindics-en Giza Eskubideei buruzko Agirian parte hartu zuen
Sindikoak: 2007ko abenduaren 10ean.

Gure hiriko tradizioaz gain, Hirian Giza Eskubideak Babesteko Gutunak inspiratu zuen
Gasteizko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen figuraren sorrera; gutunak nolabaiteko
proiekzioa izan du konpromisoa sinatu zuten europar hiriek bultzatutako zenbait
elkarretaratzetan, zeinek giza eskubideen kultura defendatzen, aurrera eramaten eta
sendotzen hiriek Europan duten zeregina sustatzea baitzuten helburutzat.
Orain arte Giza Eskubideak Babesteko Gutuna sinatu zuten hirien artetik hauetan izan
dira konferentziak:
I. Konferentzia (1998) Bartzelona
II. Konferentzia (2000) Saint-Denis
III. Konferentzia (2002) Venezia
IV. Konferentzia (2004) Nuremberg
V. Konferentzia (2006) Lyon
Azken horretan Kataluniako Giza Eskubideen Institutuko zuzendari David Bondíak
haiek landutako proiektu bat aurkeztu zuen: Giza Eskubideen aldeko Europako Hirien Sarea
izenekoa.

Kataluniako Tokiko Sindikoen azken elkarretaratzean –Mataró hirian 2007an antolatua–
, zeinean Giza Eskubideen Institutuak parte hartu baitzuen, proposamen horri buruzko dosier
bat banatu ziguten, eta interesgarritzat jo dugu zinegotziei hori helaraztea.

* Defendatzaile Lokalen Estatuko Lehen Bilkuran parte hartu zuen Sindikoak, Malagan,
2008ko otsailaren 7an eta 8an.

Malagan bildurik, Defendatzaile Lokalen Estatuko Lehen Bilkuran, gure esperientziak elkarrekin
trukatu ditugu, eta printzipio komun sorta bat finkatu dugu, eta horiek garatzeko konpromisoa
hartu:

1. Ombudsman lokalaren berariazko zeregina hauxe da: ORIENTABIDEAK EMAN,
BITARTEKARI LANAK EGIN ETA GOMENDIAK EGITEA, zerbitzu publikoen kalitatea hobetze
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aldera, beti ere herritarren eta administrazioen arteko harremanen alorrean, eta bere
eskumenen esparruaren barruan.
2. Ombudsman lokala erakunde baliagarria da pertsonek administrazio lokalekin dituzten
harremanetan haien eskubideak aldeztu eta babesteari dagozkionetarako, herritar arduratsuz
osaturiko gizartean, eta halaxe jasotzen dute, besteak beste, honako agiri eta deklarazio hauek:
o

Europako Kontseiluko Aginte Lokal eta Eskualdeetakoen Biltzarrak hartutako 80.
ebazpena (1999) eta 61. gomendioa (1999).

o

Hirian Giza Eskubideak Babesteko Europar Gutuna. Saint-Denis, 2000ko maiatzaren
18a.

o

Parlamentuko mandatarien deklarazioa, sektore defendatzaileak eta defendatzaile
lokalak sortzeaz, Madrilen, 1999ko azaroaren 18an.

3. Defendatzaile lokalen ospea eta eraginkortasuna begiratze aldera, ezinbesteko baldintza
jakin batzuekin eratu behar dira horiek:
A. Agindu demokratikoa: bere korporazioko osoko bilkurak hautatua, gehiengo koalifikatuz.
B. Independentzia politikoa.
C. Nahikoa bitarteko.
D. Erakundearekiko leialtasuna eta eskumen esparruaren errespetua, bere zereginetan
diharduelarik.
4. Oso interesgarri deritzogu gure arteko harremanei eusteari eta horiek hobetzeari.
Horretarakoxe, hain zuzen ere, Estatuko defendatzaile lokalen foroa sortu dugu

(nortasun

juridikorik gabe), erakundea toki administrazioetan ezartzeko sustapen-bitarteko gisa eta, aldi
berean, lotura gisa, baliabide telematikoen bitartez elkarrekin harremanetan jarraitu,
informazioa trukatu eta hurrengo bilerak prestatu ahal izateko.

* Defendatzaile Lokalen Jardunaldian parte hartu zuen Sindikoak, Lleidan, 2008ko
otsailaren 27an eta 28an.
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2.2.5 UDALAREKIKO HARREMANAK

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

UDALBATZAREN BILKURETARA JOATEA

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 1. artikuluan jasotzen denaren
ildotik, udalbatzaren bilkuretara joan izan da sindikoa, eta bere lantaldeko norbaiten gain utzi
izan du zeregin hori, bertatik bertara izateko, hartara, udalbatzak hartzen zituen erabakien berri.


Aparteko osoko bilkura: Hirigintza Irregulartasunak Ikertzeko Batzordearen ondorioak.
2007ko apirilaren 27an.



Udalbatza berria eratzeko osoko bilkura. 2007ko ekainaren 16an.



Sindikoaren 2006-2007 oroitidazkia aurkezteko osoko bilkura. 2007ko irailaren 14an.



Hiriaren egoerari buruzko osoko bilkura. 2007ko urriaren 10 eta 11n.



Ordenantza fiskalak onesteko osoko bilkura. 2007ko abenduaren 27an.

BATZORDEETARA JOATEA

Gasteizko Udaleko zinegotziek osatzen dituzten irizpen batzordeetara joan izan gara,
Gasteizko herritarrei zuzenean eragiten dieten gaiak jorratzekotan zirelarik. Gehienetan, gai
jakin bat bideratzeko moduaren inguruan zinegotziek ematen zituzten azalpenak eta egiten
zituzten gogoetak entzuteko asmo hutsarekin.

2007ko martxotik 2008ko otsailera bitartean, hau da, oroit-idazki hau bukatutzat jo
dugun arte, irizpen batzorde hauetara joan izan gara:
•

Hirigintzako Ikerketa Batzordea. 2007ko martxoaren 6an.

•

Hirigintzako Ikerketa Batzordea. 2007ko martxoaren 8an.

•

Ingurumen Batzordea. 2007ko martxoaren 12an.

•

Hirigintza Batzordea. 2007ko martxoaren 13an.

•

Lehendakaritza Batzordea. 2007ko apirilaren 2an.

•

Ingurumen Batzordea. 2007ko apirilaren 23an.

•

Hirigintza Batzordea. 2007ko apirilaren 24an.

•

Hirigintza Batzordea. 2007ko irailaren 11n.
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•

Ogasun Batzordea. 2007ko irailaren 12an.

•

Funtzio Publikoaren Batzordea. 2007ko irailaren 12an.

•

Ingurumen Batzordea. 2007ko irailaren 17an.

•

Kultura, Kirol eta Lehendakaritza Batzordea. 2007ko irailaren 17an.

•

Suhiltzaileei eta hondakinen kudeaketari buruzko aparteko batzordea. 2007ko irailaren
18an.

•

Hezkuntza eta Enplegu Batzordea. 2007ko irailaren 19an.

•

Hirigintza Batzordea. 2007ko irailaren 25ean.

•

Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2007ko urriaren 8an.

•

Hirigintza Batzordea. 2007ko urriaren 9an.

•

Herritarren Parte-hartze Batzordea. 2007ko urriaren 16an.

•

Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2007ko urriaren 22an.

•

Lehendakaritza Batzordea. 2007ko urriaren 22an.

•

Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2007ko azaroaren 26an.

•

Hirigintza Batzordea. 2007ko azaroaren 27an.

•

Herritarren Parte-hartze Batzordea. 2007ko abenduaren 4an.

•

Gizarte Zerbitzuen Batzordea eta Lehendakaritza Batzordea. 2007ko abenduaren
10ean.

•

Ingurumen Batzordea. 2007ko abenduaren 11n.

•

Herritarren Parte-hartze Batzordea. 2007ko abenduaren 18an.

•

Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde (onestea). 2007ko abenduaren 26an.

•

Ingurumen Batzordea. 2007ko urtarrilaren 21ean.

•

Hirigintza Batzordea. 2008ko urtarrilaren 29an.

•

Lehendakaritza Batzordea. 2008ko otsailaren 11n.

•

Hirigintza Batzordea. 2007ko otsailaren 12an.

•

Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 2008ko otsailaren 25ean.

•

Funtzio Publikoaren Batzordea. 2008ko otsailaren 26an.

•

Ogasun Batzordea. 2008ko otsailaren 27an.

PARTE-HARTZE KONTSEILU ETA LURRALDE-KONTSEILUETARA JOATEA

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

LURRALDE KONTSEILUAK:

•

Aldabeko Lurralde Kontseilua. 2007ko apirilaren 3an.

•

Aldabeko Lurralde Kontseilua. 2008ko otsailaren 5ean.

•

Lakua-Sansomendiko Lurralde Kontseilua. 2008ko otsailaren 14an.

•

SEKTORE KONTSEILUAK:

Irisgarritasun Kontseilua. 2007ko abenduaren 4an.

BESTELAKO BILKURAK: ZINEGOTZIEKIN, SAILEKIN...

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

Hainbat bilera izan ditugu, besteak beste, honako hauekin:
•

Datuak Babesteko Euskal Bulegoko arduradunak.

•

Datuak babestearen udal arduraduna.

•

UCEko arduraduna.

•

Ignacio Ellacuria ikastegiko arduraduna.

•

Hiri Berrikuntzarako Eragintegiko arduradunak.

•

Hezkuntzako arduradunak.

•

AMVISAko arduraduna.

•

Udal Musika Eskolako zuzendaritza.

•

HBEko arduradunak.

•

Erroldako arduradunak.

•

Suhiltzaileen arduradunak.

2.2.6 BISITALDI ETA IKUSKAPENAK

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

Bisitaldia eta ikuskapena. 2007ko martxoaren 8an:

- Presa kalera (Abetxuku), galtzadan egindako obren ondoren auzotar batek salatutako
garaje bateko iragazpenak ikusteko.
- Landaberde kalera, trafikoa kontrolatzeko kamera non zegoen jarrita ikusteko, eta haren
kokalekua salatu zuen auzotar baten intimitate eskubidea urratzen zuen ala ez
egiaztatzeko.
- Errementari kalea. Kutxatila egoera txarrean.
•

Bisitaldia eta ikuskapena. 2007ko uztailaren 2an:

- Jundizko industrialdera, kaleetako zuloak konponduta zeuden ikusteko.
- Handizkako merkatua. Dosierra.
•

Bisitaldia eta ikuskapena. 2007ko irailaren 26an:

- Ariniz. Dosierra
- Uribarri Arratzua. Kontsulta (1.009). Gure esku hartzea ekarri zuen kontsulta horrek.
Txostena eskatu genion sailari, eta egoeraren berri eman genion erabiltzaileari.
•

Bisitaldia eta ikuskapena. 2007ko urriaren 2an:

- Barrenkale auzo elkarteak proposaturik, bisitaldia egin genuen Alde Zaharrera, salatzen
zituzten gabeziak hautemateko.
•

Bisitaldia eta ikuskapena. 2008ko urtarrilaren 31n:

- Gardelegi. Dosierra
- Abetxuku. Dosierra
•

Bisitaldia eta ikuskapena. 2008ko otsailaren 1.ean:

- Alde Zaharra. Hainbat dosier zirela eta joan behar izan genuen hiriko Alde Zaharrera,
hainbat etxebizitzaren egoera bertatik bertara ezagutzeko, ondoko eraikinetan egindako
eraberritze lanen ondoren.
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2.3 Sindikoaren - Herritarren Defendatzailearen ebazpenak, sailez sail
(gomendioa egitea, ezestea, ez onartzea, bideratzea, orientabidea ematea
eta beste).

2.3.1.- Hirigintza Saila

2.3.1.1- Zuzendaritza

a)
•

Orientabidea

Ibaiondoko txaletak (erreg. zk.: 807/07)

Erreklamazioa
Ibaiondoko prezio finkoko txaletak egokitu zaizkien hainbat herritarrek guregana jo du
Sindikoak Hirigintza arloko ikerketa batzarrean egindako agerraldiaren ondoren prentsan
argitaratutako berriak azaltzeko eskatzera.

Azterketa
Eskatzen zituzten azalpen guztiak eman zaizkie beraiekin izandako elkarrizketan.

Ebazpena
ORIENTABIDEA.

•

Kontsulta: Manuel Iradier kaleko 68.ean dagoen etxebizitza (erreg. zk.: 812/07)

Erreklamazioa
Herritar batek bera bizi den higiezinaren –Manuel Iradier kalea, 68– egungo egoerari
buruzko informazioa eskatzen du.
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Azterketa
Hirigintza Batzordearen 2007ko martxoaren 13ko bilkuran, besteak beste, higiezin
horretara suhiltzaileak sartu ahal izateko balizko konponbide teknikoaz hitz egin zela adierazi
diogu. Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariak adierazi zuenez hainbat konponbide ari dira
aztertzen: eskailera finkoa fatxadan, eskailera mugikorra eta, azkenengoa, auzokideei ostatua
beste nonbait ematea.

Azken neurri horri dagokionez, zinegotziak Hiri Berrikuntzarako Eragintegiaren esku utzi
zuen zeregina, zerbitzu horrek adostu beharko baitu auzokideekin ostatua beste nonbait
emateko baldintzak.

Edonola ere, erabaki politikoa da eta etorkizunean balioetsiko da, baina horren inguruan
bestelako mugimendurik egin izanaren berri ez dugu.

Bukatzeko, jakinaraztea higiezineko etxebizitzak toki administrazioarenak direla, baina
horrek ez du esan nahi mintzagai dugun gaiarekin inolako prozesua abiarazi denik.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

Babes ofizialeko etxebizitza eta OHZ (erreg. zk.: 950/08)

Erreklamazioa
Herritar batek babes ofizialeko etxebizitza erosi zuela adierazi du, eta ondasun
higiezinen gaineko zergaren ordainketan hobari iraunkorrak ezartzeko eskatzen du, bere
jabetzak duen salmenta-erregimenaren hein berean.

Ebazpena
AHOZKO ORIENTABIDEA.
•

Igogailua eta lonja (erreg. zk.: 955 eta 958/08)
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Erreklamazioa
Zenbait herritarrek gure bulegora jo dute Lurraren Legea garatzeaz egin dugun txostena
prentsaren bidez ezagutu dutelarik; igogailuak jartzeko udalek lurra desjabetzeko aukera
aztertzen zen txostenean.

Ebazpena
AHOZKO ORIENTABIDEA.

•

Obrak egiteko baimena-Auzi partikularrak (erreg. zk.: 946/07)

Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digu etxebizitza gisa egokitutako lonja baten jabea dela eta goiko
solairuko auzokoekin arazoak dituela etxea zaharberritzeko lanak direla eta.

Azterketa
Erabiltzailearekin bere etxera joan ondoren Udalak zuzenean esku hartzerik ez duen
arazoa dela jakinarazi diogu, partikularren arteko auzia baita.

Ebazpena
AHOZKO ORIENTABIDEA.
b)
•

Ezestea

Legez kanpoko leihoa Abetxukun (erreg. zk.: 813/07)

Erreklamazioa
Abetxukuko herritar batek salaketa jarri zion bizilagun bati legez kanpoko leiho bat jarri
izana salatuz. Salatuak guregana jo du bere egoera azaltzera.
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Azterketa
Herritarrarekin izandako elkarrizketan Gasteizko Lehen Auzialdiko Epaitegiaren epaia
erakutsi digu. Hori dela eta, ez dugu esku-hartzerik; horretaz gain, partikularren arteko
arazoa da.

Ebazpena
EZESTEA

•

Lursail bati kalifikazioa aldatzea (erreg. zk.: 917/07)

Erreklamazioa
Herritar batek adierazi zigunez, lursail bat du beste garai batean nekazaritza erregimen
arrunteko lur gisa sailkatua zegoena, baina gaur egun nekazal turismoko etxe bat egin nahi
du eta baimena ukatu egin diote kalifikazioa aldatu delako, orain nekazaritza paisaiaren
aldetik balioa duen eremua baita.

Azterketa
Herritarrari jakinarazi diogu, berak esan bezala, lursailaren kalifikazioak dioela
nekazaritza paisaiaren aldetik balioa duen eremua dela eta, Gasteizko Hiri Antolakuntzarako
Plangintza Orokorrarekin bat mota horretako eremuak babestuak daude, irizpide orokorra
nekazaritza zein abelzaintza estentsiboko jarduerak mantentzea dela, ingurumenaren
babesarekin bateragarri den garapena sustatuz. Beraz, urbanizatu ezin den lurren
kategoriaren barruan onar daitezkeen erabileren artean ez dago “hoteletarako erabilera”.

Ebazpena
Horrenbestez, ezetsi egin dugu nahia.

•

Babes ofizialeko etxebizitzen zozketa (erreg. zk.: 876 eta 895/07)

Erreklamazioa
Zenbait herritarrek Gasteizko etxebizitza politika publikoak berraztertzeko eskatu dute.
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Azterketa
Bidali zizkiguten kexa-idazkietan ez genuen toki-administrazioaren jardueran oker
zehatzik dagoenik ondorioztatu, ez eta etxebizitzaren alorrean indarrean den araudia urratu
denik.
Dena den, haiek plazaratzen duten auziaz ARARTEKOAK duela gutxi (2007ko
ekainean) txosten bat jakinarazi zuen, zeinean alor horretan duen jarrera zehazten baitu:
•

Etxebizitza

eskuratzea

lehentasunezko

kezka

da

herritar

askorentzat,

gazteentzat bereziki; hori dela eta, aipatutako taldeak etxebizitza eskaera
osoaren funtsezko alor estrukturala osatzen du.
•

Etxebizitzen gehiegizko garestitzeak lehen etxebizitza eskuratu ez duten
pertsonei –gazteak gehienak– biziki eragiten die, aurrera eraman behar duten
emantzipazio

prozesua

oso

atzeratzen

baita.

Horrenbestez,

gazteak

sistemaren huts baten biktima nagusi bihurtu dira eta huts horrek, gero eta
gehiago, egiturazko eitea hartzen du.
…/…
Egindako azterketan oinarrituz, etxebizitzaren alorrean eskumenak dituzten euskal
administrazio publikoei 42 gomendio egin dizkie Arartekoak, orain esku-hartze
publikorako dauden sistema eta tresnak hobetze aldera.

Hauek nabarmendu behar ditugu:
1. Lehen gomendio multzoan EAEn alokairuko etxebizitza babestuaren aldeko
apustu sendoa egin beharra proposatzen da; horretarako, alokairuko
etxebizitza babestuaren eskaintza nabarmen handitu eta kalitatean hobetu
behar da. Hori lortzeko, alorrean eskumenak dituzten aginte publiko guztiei hau
gomendatzen diete, besteak beste:
•

etxebizitza politikei esleitutako baliabide publikoak lehentasunez
alokairu babesturako erabil ditzaten;

•

alokairuaren eskaintza erakargarriagoa sortzeko ahaleginak egin
ditzaten, babes ofizialeko maizterrentzako errenten prezioei eta
egonkortasunari dagokienez;
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•

alokairuko etxebizitzak sustatu eta kudeatzeko formulak bila ditzaten,
alokairuko etxebizitzen parke publikoak eraginkortasunez (albait gastu
publiko txikienarekin) sortze aldera;

•

oro har alokatzeko laguntza zuzenak edo zeharkakoak (fiskalak)
areagotzea;

•

toki erakundeek prozesuan parte har dezaten, alokairuko etxebizitza
babesturako berariazko programak sortuz;

•

dotaziozko ekipamenduetarako lursailetan bitarteko ostatuen figura
berria sustatzea, emantzipatzeko prozesuan dauden gazteentzat.

2. Halaber, garrantzitsutzat jotzen da etxebizitza babestu mota guztientzat
komuna izango den araudia sustatzea eta etxebizitza babestuari buruzko
euskal legea lantzea, euskal lurralde guztirako oinarri komuna izan dadin.
3. Bestetik, etxebizitza babestuak eskuratzeko prozedurei dagokienez funtsezkoa
da:
•

Orain

erabiltzen

den

zozketa

sistemaren

ordez,

baremazioari

lehentasuna ematen dioten sistemen erabilera sustatzea, etxebizitza
babestua esleitzerakoan horren behar handiena dutenei lehentasuna
emateko.
•

Etxebizitza babestuen eskaintzan askotariko diseinu eta neurriak
kontuan hartzea, orain dagoen eskaerari egokitzeko: pertsona
bakarrentzako etxe txikiagoak eta hainbat tamaina elkarbizitza unitatea
osatzen duten pertsonen kopuruaren arabera.

4. Etxebizitza babestuen parkearen kudeaketari dagokionez, beharrezkoa da:
•

famili unitateen egitura aldakorra dela kontuan hartzea, eta mugitzeko
eta etxebizitzez aldatzeko sistema bat eskaintzea, etxebizitzen
esleipena familien barruan sortzen diren beharrizan aldakorrei egokitu
ahal izateko.
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•

Une oro etxebizitza babestuen funtzio soziala bermatzea, horien
erabilera kontrolatzeko formula eraginkorrak ezarriz, etxebizitza
eskuratzeko eskubidea eman zuten diru eta ondare betekizunak
betetzen jarraitzen denetz egiaztatzeko ikuskatze sistemen bidez.

5. Administrazio batek baino gehiagok du etxebizitza politika propioak aktibatzeko
ahalmena; beraz, Arartekoaren iritziz, funtsezkoa da erakundeen arteko
koordinazio eta lankidetza sistema sendoa taxutzea, etxebizitza politikek,
ikuspegi global batetik, euskal herritar guztien onura orokorra ekar dezaten, eta
etxebizitza babestuen sustapena EAEko lurralde osoan era homogeneoan
garatuko dela bermatu. Ildo horretatik, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legeak ezarritako EAEko Hirigintza eta Etxebizitzarako Topagunea
dinamizatzeko proposatzen da, eta foro horren oinarrizko zereginak zein
liratekeen iradokitzen.
6. Azkenik, gazteentzako etxebizitzak sortzeko ekimenak bultzatzeari buruzko
gomendio batzuk ematen dituzte berariaz, orain arte ia ez baita horrelakorik
izan. Etxebizitzaren alorrean gazteek dituzten behar berezi eta propioak
asetzeko xedea izango duten neurri eta programa publikoak bideratu behar
direla

uste

du

Arartekoak,

haiek

baldintzatzen

dituzten

ezaugarriak

(prestakuntza, lana, dirua, baldintza pertsonalak) kontuan hartuz, horiek direla
eta gainerako herritarrek baino dinamismo eta aldaketa beharrizanak
handiagoak baitituzte.

ONDORIOAK
•

Konstituzioaren 47. artikuluak pertsona guztiek etxebizitzarako eskubidea
dutela dio, baina gaur egun hori ez da benetan gauzatzen. Etxebizitzaren
sustapen publikoak, ordea, ez du nahitaez etxebizitzaren jabetza eskuratzea
bermatzera bideratuta egon behar, hori ez baita berez eskubide bat. Etxebizitza
premia

beste

bide

batzuetatik

bete

daiteke

era

duin

eta

egokian,

errentamenduaren bidez esaterako; horrek hobeto bermatzen du ahalegin
publikoaz egindako etxebizitzak gerora komunitatera itzultzea.
•

Hori dela eta, babes publikoko erregimenean etxebizitzak sustatzeko politiketan
aldaketa bultzatu beharra dagoela nabarmendu nahi izan du Arartekoak, askoz
indar handiagoz alokairura bideratu behar dela uste baitu. Ahalegin publikoek,
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etxebizitza babestuetarako lurra erreserbatzeak, esaterako –hirigintzari buruzko
euskal lege berrian aurreikusia– etengabe interes orokorrarekin bat etorri behar
dute, eta ez da onargarria inoiz interes horretatik aldentzea. Alokatzeko
etxebizitzen parke publikoa sortzeak malgutasun handiagoa

emango luke

herritarren beharrizanei erantzuteko garaian, eta ondorioz, premia handiagoa
dutenei

lehentasuna

emateko

eta

oraingo

edukitze

motek

dakarten

zurruntasuna eragozteko aukera handiagoa legoke.
•

Nolanahi ere, txostenak eta bertan adierazten diren gomendioek etxebizitzaren
alorrean dabiltzan eragile publikoentzat tresna erabilgarria izatea nahi du
Arartekoak, eta esku hartzeko eredua hobetzeko oinarritzat baliagarri
gertatzea; izan ere, eredu hori dinamikoa da, eta horren erakusgarri dira duela
gutxi Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legea eman izana eta, txostenaren
argitalpena

burutzear

zela,

etxebizitzari

buruzko

euskal

lege

baten

aurreproiektuaren zirriborroa prentsari aurkeztu izana.
•

Txikia izan arren, alorrean eragina duten pertsona, antolakunde eta erakunde
guztien artean oraingo egoeraren benetako aldaketa sustatu ahal izatea espero
du Arartekoak, konstituzioan jasotako etxebizitzarako eskubidea pertsona
guztientzat bete dadin gure gizartean.

Administrazio publikoen esku dago hedabide guztietan zabaldu diren eta Eusko
Legebiltzarrari igorri zaizkion gomendio horietan oinarrituz guztiok etxebizitza duin eta
eskuragarria izateko helburua betetzeko behar diren neurriak ezartzea, bakoitzak bere
eskumenen esparruan.

Dena den, etxebizitzen prezioan eragina duten faktoreak askotarikoak eta konplexuak
dira, eta ez dago toki-administrazio bakarraren esku arazoa konpontzea, faktore
makroekonomikoek, lurraren legeak eta indar ekonomikoen dinamika orokorrak baitute
eragina horretan; gainera, une honetan prezioetan eta etxebizitzen sustapenerako
inbertsioetan bat-bateko gelditzea gertatu da, baina hala ere Gasteizko Udalak ahalegin
izugarria egin du.
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Ebazpena
EZESTEA
c)
•

Ofiziozko gomendioa

Eraikin publikoetako irisgarritasuna (erreg. zk.: 30/07)

Erreklamazioa
Gutxitasun fisikoa duten pertsonen “Eginaren eginez” elkartetik jakinarazi digutenez,
hainbat eraikin publikoetako irisgarritasun arazoek bere horretan diraute nahiz eta urtea pasa
den salatu zenetik; Etxanobetarren etxea, Goiuri jauregia eta Norabide Zentroa aipatzen
dituzte, zehazki.

Azterketa
Irisgarritasuna sustatzeko Legea onetsi zenetik hamar urte pasa diren arren, eraikin
hauek ez dute irisgarritasun legea betetzen.

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

Hamar urte pasa badira ere, Etxanobetarren etxera ez dagoela gurpildun aulkian
sartzerik adierazi digute elkartekoek; sarrerako ateak koska handia du, txirrina oso altu jarrita
dago eta hiru pisutako etxea bada ere, bertan ez dago igogailurik. Bestalde, bitxia da Udalaren
Gazteria Zerbitzua eta Berdintasunerako Zerbitzua eraikin horretan izatea.

NORABIDE
Zentroa egokitzeko behar ziren gutxieneko lanak egiteko 5 milioi pezeta baliatzea
erabaki zuen Hirigintza Sailak 1999ko abenduan, eta, hartara, zeuden hainbat oztopo
arkitektoniko kentzea. Oztopo horiek kanpoko sarrerari zein barruko bi solairuen arteko loturei
zegozkien. (Eraberritzea burutzeko proiektua eta aurrekontua erantsi dira. 2. agiria).
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GOIURI JAUREGIA
Eginaren Eginez elkartekoek jakinarazi digutenez, mugitzeko arazoak dituzten
pertsonek ezinezkoa dute Goiuri jauregian sartzea. Sarrerako atean dagoen koska dela eta,
ezintasuna duen pertsonak zain egon behar du jarri eta kentzekoa den arrapala noiz ipiniko
duten.

Bide Publikoen Zerbitzuak 2007ko urtarrileko txostenean jakinarazi digunez, Goiuri
jauregiko sarbideak egokitzeko arrapala txiki batzuk jartzea aski da eta oztopo arkitektonikoak
kentzeko 2007ko programan sartuko du jardun hau, egin daitekeen esku hartze txikia da.

Mugitzeko arazoak dituzten pertsonek eraikin publikoetan inolako oztoporik gabe
sartzeko aukera izan daitezen, Eusko Jaurlaritzak aurten 144.000 euro emango dizkio Arabari.

Irisgarritasuna bermatuta egoteak eragin handia du ezintasunen bat duten pertsonek
eskubide guztiak eta kalitatekoak izan ditzaten. Irisgarritasunik ezean, edo hau egokia ez bada,
oinarrizko eskubide eta askatasunak –guztiok ditugula eta indarrean daudela uste ditugunakfikziozko egoera penagarria baino ez dira. (ezintasunen bat dutenen ordezkarien Espainiako
batzordea).

Horrenbestez,

Ebazpena
Hemen aipatutako eraikin publikoetan –Etxanobetarren etxea, Goiuri jauregia eta
Norabide–, beste guztietan eta irekiko direnetan irisgarritasun baldintzak lehenbailehen
betetzeko GOMENDIOA egiten dugu. Horretarako, Hirigintza Sailak aldez aurretik egindako
txostenak kontuan hartu beharko dira eta beharrezkoak diren berritze eta egokitzapen lan
guztiak egin.

d)
•

Bitarteko Jarduera

Zainpeko apartamentuak (erreg. zk.: 802/07)

Erreklamazioa
Herritar batek adierazi digu zainpeko apartamentu bat erosi duela eta atzeratzen ari
dela hura eskuratzeko eguna. Obra lizentziaren esleipenari buruzko informazioa eskatzen du.
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Azterketa
Txostena eskatu zitzaion Hirigintza Sailari, eta aurreko ekitaldiko oroit-idazkia itxi
zenean, dosierra irekita geratu zen, txostena jasotzeke.
Erantzuna jaso genuen 2007ko apirilaren 27an, eta huraxe helarazi genion herritarrari:
“…
Lehena.- Lakuako 8ª2. sektoreko xxxx lursaila zegokion lehiaketa publikoaren bidez
eskualdatu zuen Udalak. “VIVIENDAS xxxxxxx, S.COOP.” izan zen esleipenduna.
Lehiaketa-prozedura horren adiministrazio-dosierreko dokumentuetan jasota zegoen lursaila
Ekipamendu kolektiboko sistema orokorrekoa zela.
Bigarrena.- 2006ko uztailaren 7an, esleipendunak obra-baimena eskatu zion Udaleko
Hirigintza Saileko Eraikuntzen Zerbitzuari.
Baimen hori izapidetzean, agerian gelditu zen, eskaturiko txosten teknikoen bidez,
proiektua ez zela egokitzen hirigintzaren aldetik indarrean zegoen plangintzara.
Hirugarrena.- Lursaila Sistema orokorreko kalifikazioaren barrukotzat hartzerakoan
esleipendunak eta Udalak iritzi ezberdinak izateak (horrek poiektuan aplikatuko den
hirigintzazko araudiari eragiten dio, hain zuzen) atzeratu ditu baimenaren izapideak.
Hala ere, desadostadun horiek konpondu egin ditugu, eta “VIVIENDAS xxxxx S.COOP.”
sozietateak 2007ko apiriaren 25ean proiektu bat aurkeztu zion Udalari eskaturiko baimena
onar zedin. Oinarrizko proiektu ikus-onetsia oraindik aurkezteke du, baina, ziurrenik,
maiatzeko lehen astean aurkeztuko dute.”

Ebazpena
Horrela, BITARTEKO JARDUERA egin dugu.
•

Semaforoetara heltzea (erreg. zk.: 870/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek adierazi zigun gurpildun aulkian mugitzen diren pertsonek zailtasunak
dituztela hiriko hainbat tokitan semaforoetako sakagailuetara heltzeko.

Azterketa
Txostena eskatu genion sailari eta hona hemen udalak igorri zigun informazioa.
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“Hainbat semafororen sakagailuetara heltzeko zailtasunaren inguruan aurkeztutako
kexarekin lotuta, kontuan hartzen den alderdia dela jakinarazi behar dizut. Sei semaforo
berdegunean kokatu ziren bidegurutzera heltzeko arranpatik kentzeko, eta zolatutako gunetik
gehiegi urrundu zirela antzeman dugu, horrela egitean gune horretatik bertatik ezin dira sakatu;
hori dela eta konponbide alternatiboak diseinatu dira (semaforoak edo sakagailuak, bakarrik,
lekuz aldatzea), Bide Publikoen Zerbitzuko Irisgarritasunaren Bulegoak aztertu behar dituenak
egokiena hautatu eta gauzatzeko.
Behin balizko konponbideak aztertu ondoren semaforoak mugitzea erabaki da."

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

e)
•

Gomendioa

Eskola-garraioa: etxebizitza eta ikastetxearen arteko distantzia (erreg. zk.: 914/07)

Erreklamazioa
Gugana jo zuen herritar batek adierazi zigunez, doako eskola-garraioaren zerbitzua
izan ahal izateko, 2007-2008 ikasturtean, bere etxebizitzatik Mendebaldea BHI ikastetxera
dagoen distantzia justifikatzeko eskatzen zion Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak; ikastetxe
horretara joango da bere semea Markel Rodríguez Roldán de Aranguiz.

Sail horretatik bertatik adierazi zioten egindako neurketarekin ados ez bazegoen
“Gasteizko Udalak ebatzi beharko zuela ezadostasuna”. Baina herritarrak salatu zuenez,
Gasteizko Udaleko Topografia Atalean ez zioten erantzunik eman eta Eusko Jaurlaritzara
berriro jotzeko esan zioten; hori horrela dela badakigu.

Azterketa
Kontuan hartu behar da Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko Arabako Lurralde
Ordezkaritzak neurketa horiek egiteko dituen baliabideak eskasak eta ez fidatzeko modukoak
direla (edozein erabiltzailek eskura eduki ditzakeen web orriak: Guía Michelin.es edo
CAMPSA.es). Hiriko kale-izendegiarekin zerikusia duena, berriz, haren neurketak eta
distantziak, hiriaren administrazioaren eskumena direla dirudi, hots, udalaren eskumena.
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Eskatzaileek doako eskola-garraiorako duten eskubidea gauzatzeko eskatzen zaizkien
baldintzak behar bezala justifikatuak egon daitezen interesa izatea zilegia iruditzen zaigu,
beraz, egoki ikusten dugu eskumena duen administrazioari ziurtagiria eskatzea, kasu honetan,
Gasteizko Udalari.

Gasteizko udaleko Topografia eta Mapagintza Atalaren zereginetako bat erreferentzia
topografikoen hiriko sarea onik zaintzea da, baita oinarrizko topografia gauzatzea ere. Uste
dugu hiriko distantziak egiaztatzeko beharrezko diren baliabideak badituela.

Atal horrek du eskumena distantzia egiaztatzeko agiriak emateko, beraz, honakoa da

Ebazpena
Sindiko edo Herritarraren Defendatzailearen 2001eko irailaren 28ko araudiarekin bat,
GOMENDIOA egiten diogu Hirigintza Saileko Topografia Atalari, organo eskuduna den aldetik,
honelako kasuetan egoki diren, eta bere esku dagoenean, distantzia-egiaztagiriak eman ditzan,
doako eskola-garraioa eskatzen dutenek egiaztapen gisa balia dezaten.

Sailak ONARTU egin zuen gomendioa.
•

Igogailuak eta Lurzoruari buruzko Legea (erreg. zk.: 825 eta 835/07)

Erreklamazioa
Zenbait herritarrek salatu dutenez, beren etxejabeen erkidegoko jaberen batekin
negoziatzen saiatu dira behin eta berriro, hark lurzorua salduta igogailurik ez duten
etxebizitzetan zerbitzu hori jarri ahal izateko, baina alferrik. Bat ez datozen auzoko horiei
Udalak jabetza nahitaez kentzeko eskatzen dute, duela gutxi onetsi den Lurzoruari buruzko
Legean (177. art., j) idatz-zatia) ezarritakoaren ildotik.

Azterketa
Etxebizitza zaharrak izan ohi dira, igogailurik ez dutenak, eta adinekoek –batzuek
mugitzeko arazoak dituztelarik– eskaileretan gora ibili behar izaten dute egunero.

Hori dela eta, etxejabeen erkidegoa beheko solairuan aretoak dituzten jabeetakoren
batekin negoziatzen saiatzen da, igogailua jartzeko behar den azalera utz diezaion.
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Antzeko kasuetan dauden auzokoek urte asko eman dute zain, eta alferrik negoziatzen,
baina gaur egun badute zeri heldu, berriki onetsitako Lurzoruaren Legearen 177. artikuluaren j)
idatz-zatiak beren etxeetan irisgarritasunerako eskubideaz baliatzeko lege tresna berria ematen
baitie:

“177. artikulua.- Hirigintza-arrazoiengatiko desjabetzeak.

Hirigintza-arrazoiak direla eta, honako kasu hauetan aplikatu ahal izango da
desjabetzea: …/…

j) Erabilera nagusia bizitegirakoa duten eraikinetan, sektoreko legerian aurreikusitako
irisgarritasuna hirigintza- antolamenduak eskatu bezala bermatu ahal izateko
beharrezko diren zerbitzuak eta instalazioak eguneratzeko eginbeharra betetzen ez
denean. Kasu horretan, administrazio desjabetzailea udala izango da, eta onuraduna,
berriz, jabeen elkartea edo kasuan kasuko obrak egikaritzeko gehiengo nahikoa duena.
Onuradunak eskatu beharko du desjabetzea egiteko, bi gauza egiaztatuta: batetik,
udalaren baimena duen edo izan dezakeen proiektu bat sustatzen duela, eta bestetik,
aipatutako obrak ezin dituela hasi, obrok ukitutako ondasun eta eskubide guztiak baliatu
ezin dituelako.”

Une honetan Gasteizko Udalak oraindik ez du garatu lege aurreikuspen hori bere
eskumenen barruan.

Badakigu gure autonomia erkidegoko beste udal batzuetan garatu dutela araudi hori;
zenbait kasutan, Donostian esaterako, aldatu egin dituzte Hiri Antolakuntzarako Plangintza
Orokorrak irisgarritasuna sustatze aldera, eta ordenantza berri bat ere landu dute horrelako
kasuetan desjabetzeaz baliatzea justifikatuz:

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 95. zk. (2007-05-16). Hiriko Bizitegi Eraikinetan
Dauden Etxebizitzen Irisgarritasuna Sustatzeko Udal Ordenantza (Donostia) (1.
eranskina):

V. KAPITULUA: LUR SAIL, ERAIKIN ETA ETXEBIZITZETARA SARBIDEA IZATEA
BERMATZEARREN, DESJABETUZ JARDUTEA

8. artikulua. Desjabetuz jardutearen justifikazioa. Irizpide orokorrak.
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1.

Behin betiko edo aldi baterako desjabetzeari, edo horrek eragindako lur

sailei edota eraikinen aldeei dagokienez ere, onura publiko eta interes orokorrekotzat
joko dira eragindako bizitegitarako eraikuntza eta etxebizitzetarako sarbide fisikoa
ahalbidetzea helburu duten obrak eta jarduerak gauzatzea. Eraikuntza eta etxebizitza
horiek gaur egun diren baldintzetan, sarbide arazoak dituztenak izango dira, bereziki
ezgaitasunen bat duten pertsona edo haien pareko direnentzat sarbide arazoak
dituztenak, alegia.

2.

Baldin eta proposatutako eta baimendutako obren eta jardueren gauzatzea

ez bada hasten 7. artikuluan aipatutako epeen barruan, eta horren arrazoi eragindako
ondasunen zati bat edo ondasunak osotasunean ez edukitzea baldin bada, Udalak
dagokion

desjabetze

espedientea

hastea

erabaki

lezake,

sustatzaileak

edo

sustatzaileek hala eskatuta.
3.

Obren eta jardueren sustatzailetzat joko da izaera hori izan dezakeen

edozein pertsona fisiko edo juridiko, horri buruz indarrean den legedian xedatutako
irizpideekin bat.
4.

Desjabetzeko eskaera egokitu egingo da 9. artikuluan ezarritako

irizpideetara.
5.

2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta hirigintzari buruzko legearen 177.

artikuluko j) atalaren arabera, jabekideen elkartea eta/edo indarrean den legeriak
horretarako jartzen diruen irizpideen arabera obra horiek egiteko ahalmena eta
eskumena dutenak izango dira desjabetzearen onuradun, eta horri dagozkion kostu
erantsi guztiak ere haiek ordainduko dituzte.
Alde horretatik, desjabetze proiektuak berariaz zehaztu behar du zein izango
den desjabetzearen onuradun izango den komunitatea, komunitatearen partea edo
pertsonak.
(…) (….).”
Horrenbestez,

Ebazpena
Hauxe GOMENDATZEN DUGU: Lurzoruari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea
garatzea, 177. artikuluko j) idatz-zatian xedatutakoari dagokionez, eta beraz, irisgarritasuna
sustatzearren,

bat ez datozen jabeei espazio horiek kentzeko aukera ahalbidetu dezan

Gasteizko Udalak, legeak aurreikusitako kasuetan igogailuak jartzerik izan dadin.
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ONARTU egin zen gomendioa.

f)
•

Herritarrak berak itxia

Etxebizitzaren salerosketa (erreg. zk.: 921/07)

Erreklamazioa
Herritar batek

esan

zigun,

2006ko

maiatzean,

Musikaren

ibilbidean dagoen

etxebizitzaren salerosketa kontratua izenpetu zuela sustatzailearekin, eta martxoan eskriturak
egiteko eskatu zitzaiola. Hori egiteari uko egin zion higiezinaren ingurua obretan dagoelako,
oraindik, eta “perimetroko itxitura” ez duelako, kontratuan kontrakoa xedatu bazen ere.

Azterketa
Herritarrak dei egin zuen esateko enpresa sustatzailearekin adostasunera heldu dela.

Ebazpena
HERRITARRAK horrela eskatua ITXI EGIN DUGU KASUA.

2.3.1.2- Bide Publikoak
a)
•

Ofiziozko gomendioa

Salbaterrabideko kutxeta (erreg. zk.: 29/07)

Erreklamazioa
Sindikoaren bulego honetatik Lorenzo Fernandez de Viana Eskultorearen kalean –hara
sartzean, eskuineko aldean– egoera txarrean dagoen kutxetaren estalkia herritarrentzat
arriskutsu izan daitekeela ikusi da. (argazkiak erantsi dira)
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Azterketa
Inguru horretara bertaratu eta aipatu lekuan dagoen kutxatilaren estalkia gaizki doitua
dagoela ikusi genuen; horren ondorioz, edozeinek ireki dezake, estropezua egin edo barruan
erori.

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

kaleak garbitzeko eta hondakinak bildu eta

tratatzeko zerbitzuak, estolderiak eta ur zikinen tratamendua."

Gure ustez, dagokigun kasuan udal administrazioak kutxatila hori konpontzeko duen
erantzukizuna onartzea da zuzenena, udalak bide publikoen zerbitzua zaindu, mantendu eta
begiratzeko erantzukizun orokorra izanik, haren eskumena baita.
Ebazpena
Horretan oinarriturik, Bide Publikoen Zerbitzuari GOMENDATZEN DIOGU kasu honetan
erreklamazioa aintzat har dezala eta Lorenzo Fernandez de Viana Eskultorearen kaleko
kutxatilaren estalkia doi dezatela, inguruko auzokoei eragiten dien kaltea eragozte aldera.
Sailak ONARTU egin zuen gomendioa.

b)
•

Gomendioa

Lanak Presa kalean (erreg. zk.: 799/07)

Erreklamazioa
Udalak lan batzuk egin zituen Abetxukoko Presa kaletik hurbil dauden
atzealdeetako galtzadak hobetzeko. Hainbat auzokidek eta auzo elkarteak esku-hartze bat
planteatu dute, etxebizitzetan atera den hezetasuna dela eta, egin diren erreklamazioekin
lotuta; izan ere, hezetasun horren jatorria lan horiei egozten baitiete, konkretuki atzealdearen
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ura husteko erretenak galtzadaren azpian jartzeari, horrela –auzokideen ustez– etxeetako
sotoetara iragazten baita euri-ura.

Bide Publikoen Zerbitzuak toki horretan egindako lanen berri eman digu eta honakoa adierazi:
•

Obren helburua solte zegoen materialez egindako bideari hormigoia botatzea
izan zen, beraz, Aceduya kaleko lorategitik jaisten den urak hormigoiaren
plantxa zeharkatu ahal badu, arrazoi gehiagoz egin ahalko zuen bidean zegoen
material soltearekin; urbanizazioak ez du lorategitik jaisten den balizko urisurketa okerragotu, baizik eta hobetu, izan ere euri-ura biltzen duten
hustubideak jarri baitziren.

•

Beste alegazio bat da garajetarako eraikinen euri-uren zorroten hodiak
saneamenduko hodiak biltzen dituela eta ondo bilduta ez badaude, juntura
horietatik ura iragaz daitekeela; baina aurreko kasuan bezala, egoera askoz
hobea da lehen baino, izan ere, hodi horiek zuzenean husten baitziren bidean.

Azterketa
Nahiz eta, teorikoki, euri-uren hustubideak lurperatzea aurreko egoeraren aldean
hobekuntza ekarri, bidera zuzenean eta inolako mugarik gabe joaten baitziren horiek, lurazpia
porotsua denez eta etxeetako zati bat ere lurazpian dagoenez, estankotasunik gabe, badirudi
posiblea dela hustubide horiek etxebizitzen barrura ura iragaztea –lehen ez zen gertatzen–;
horregatik ESKATZEN DUTE interesdunek lehengo egoerara itzultzeko hustubideak. Hori
horrela egiteak ez du lan berezirik ekarriko, izan ere, nahikoa baita erretenak moztea eta
ukondoa jartzea berriro bidera hustu daitezen, non ildo bat baitago ur horiek azaleko kolektore
batera eramango dituena. Horrela eginda, Presa kaleko BI etxebizitzetan, gutxienez, egoera
eragiten ari den kaltea ekidituko da.

Ebazpena
Interesdunek ondarearen gaineko erantzukizunarekin zerikusia duten arazoak ez
dituzte planteatzen, besterik gabe, etorkizuneko kalteak ekiditu nahi dituzte; halaber,
proposatzen den konponbidearekin ados daude, eta zailtasun tekniko zein ekonomikorik ez du
udalarentzat, beraz, eskatutakoa bete daitekeela uste dugu.

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

Pasabidea Guayaquil kaleko lonja batean (erreg. zk.: 808/07)

Erreklamazioa
Gasteizko herritar batek, hainbat arrazoi ondorioz zer egoera zuen azaldu zigun; egoera
hark, hain zuzen, autonomo gisa zuen lanpostua arriskuan jartzen zuen. Gasteizko Guayaquil
kaleko 4. zenbakiko beheko solairuan den lokalaren jabea da. 1990. urtean Udalari obretarako
baimena eskatu zion, lokal hori autonomo gisa duen jarduerara egokitzeko, jarduera hori izanik
ostalaritzako aparatuetarako zerbitzu teknikoa ematea eta aparatuak berak saltzea. Udalak
baimen hori eman zion.
Baimenari zegozkion obrak egin egin zituen.
Aurretik, helburu berarekin, fatxada eraberritzeko baimena eskatua zuen, eta hura ere
eman zioten. Horren guztiaren helburua zen jendeari irekitako lokala ezartzea.
Baina arazo pertsonalak, ekonomikoak zein bestelakoak, zirela medio, ez zuen jendeari
irekitako lokala ezarri.
Hala eta guztiz ere, baimen horiek eskatu aurretik erabiltzen zuen moduan erabiltzen
jarraitu du lokal hori, hau da, ordezko piezak, makinak eta abar gordetzeko biltegitzat; izan ere,
barruan polipastoa du, eta horrek zamalanak egitea ahalbidetzen dio. Kaleak lehen zituen
ezaugarriek ez zioten eragozten lokala erabiltzen jarraitzea, eta, bestalde, ez zekien lokalari
erabilera hori emateko administrazio-eskakizunen bat bete behar zen ala ez.
Guayaquil kaleak orain dituen ezaugarriek, ordea, lokalera fisikoki iristea eragozten
diote, kale hori oinezkoentzako bide bihurtu baita, eta berrikitan hiri-altzariak jarri baitituzte; izan
ere, gehienetan zama astunak eramaten ditu, eta haren adinagatik eta bakarrik lan egiten duen
autonomoa izateagatik, batzuetan, ezin izaten ditu zama horiek eraman eta, beste batzuetan,
bide publikoan kargatu behar du, horrek oinezkoentzako eragozpenak, arriskuak eta abar
dakartzala.

Lokal hori eta han aurrera eramaten duen jarduera haren bizimodu bakarra da, eta,
orain, 59 urte dituela, ez du ez jarduera uzteko ez beste lokal batera aldatzeko aukerarik. Hori
dela eta, haren adinarekin eta duen ezintasunarekin (hipoakusia) ez gara gehiegizka arituko
egoera pertsonal zein profesional dramatikoan dagoela badiogu.
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Azterketa
Aztergai dugun lokalak, biltegi eta lantegi gisa alta emanda ez dagoenez, ez du
pasabiderako baimenik indarrean, eta, kalea oinezkoentzako bide bihurturik, ezin zaio, lehen
batean, baimen berri bat eman; hala eta guztiz ere, uste dugu kasu honetan badaudela
zuzentasunez jokatzera behartzen gaituzten gizarte- eta lan-zirkunstantziak. Hala, bada,
irtenbide bat emateko, gure ustez, herritar horri lokalean jarduera hori mantentzea utzi behar
zaio, behin-behineko egoeran bada ere, dagozkion obretarako eta pasabiderako baimenak
emanda. Bestela, lanpostu bat galaraziko da, baliozko eran formaren aldetik, baina, berez,
bidegabeki; hain zuzen, herritar horri bere jardueran aritzea eragotziko zaio, eta, gainera, ez
zaio utziko lan-bizitza amaitzen eta pentsio bat eskuratzen, ez baitu oraindik pentsio horren
eskubidea izateko adina kotizatu.
Egia da hirigintzako arauek, hitzez hitz hartuta, ez dutela biderik ematen herritar horrek
eskatu duena onartzeko, baina, halaber, egia da legeak ZUZENTASUNEZ interpretatu behar
direla, kasuaren zirkunstantziak kontuan hartuta, uneko gizartearen egoerarekin bat eta
Espainiako Konstituzioak, politika sozial eta ekonomikoaren arloan, aldarrikatzen dituen
printzipio gidariei jarraituz. Hirigintzako araudia kasu honetan era itsu eta mekanikoan
aplikatzeak lana izateko eskubidea benetan galaraztea eragingo luke, eta gizarte-arazoa
sortuko. Hori guztia erantzun malgu eta pertsonalizatu batekin saihets daiteke, ezintasun bat
duen langile autonomoa den eskatzaile hari, eta hari bakarrik –eskualdatzeko aukerarik gabe
eta behin-behinekotasun administratiboan– dagozkion baimenak emanez, haren lan-bizitza
bukatu arte.

Bestela, Udalak enpresa desjabetuko luke (Konstituzioko 33. artikulua) Guayaquil kalea
oinezkoentzako bide bihurtzearen zeharkako eta nahi gabeko ondorio gisa.

Ebazpena
Horregatik guztiagatik, eta herritarrari, alde pertsonaletik zein lanaren aldetik, sortu
zaion egoeraren (bere lan-jardueran aritzeko ezintasuna, adina, eta beste toki batera aldatzeko
aukerarik eza) larritasuna baino ez dela aintzat hartzen, proposatzen dugu pasabiderako
administrazio-baimena –behin-behineko egoeran– ematea, furgoneta Guayaquil kalean duen
biltegian sartzeko behar dituen obrak egin ditzan, eta bere lan-jardueran autonomo gisa jarraitu
ahal izan dezan, erretiroa hartzeko falta zaizkion urteetan. Baimen hori ezin izango zaie inola
ere eskualdatu hirugarren batzuei.
•

Etxanobeko parkeko haur jolasgunea (erreg. zk.: 902/07)
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Erreklamazioa
Barrenkale Alde Zaharreko auzo elkarteak eskatua hiriko gune horretara bisita egin
genuen haiek planteatu zuten hainbat gabezi hautemateko. Hain zuen, berriki estreinatu den
Etxanobe haur parkeko jolasgunea (Frai Zacarias Martinez kalea) , erorketen kontrako
zorua, hain zuzen, harri txintxarrez beterik zegoela ikusi genuen, eta hori arriskutsua da
haurrentzat.

Azterketa
Haur parkeak eta aisialdirako guneak elkartzeko toki bihurtu dira, non haurrek ondo
pasatzen baitute, trebetasun higiarazlea eskuratu eta hainbat gaitasun lantzen baitituzte.
Jolasteko lorategiek eta haurrak aire zabalean jolasteko instalazioek haurrek ondo pasa
dezaten, aire freskoa har eta ariketa egin dezaten ahalbidetzen dute; baina, haien
segurtasunerako arriskutsu bihur daitezke instalazioak akasdunak direnean, azalerak ez
egokiak eta behar den arretarekin jolasten ez denean.
Jolasguneen segurtasuna ebaluatzeko alderdirik garrantzitsuenak dira, azalerak,
diseinua eta espazioa, zein ekipoen ikuskaritza eta mantentzea.
Jolasgune batean azalera egokia egotea faktore garrantzitsuenetariko bat da haurrak
ekipoetatik erortzen direnean izaten diren istripuen ondoriozko lesioak murrizteko –lesioen
gogortasuna arintzeko. Jolasteko ekipoen azpian dagoen azalera nahiko leun eta lodia izan
behar da haurra erortzen denean kolpea lehuntzeko. (UNE-EN 1176 eta 1177 Europako arauen
arabera).

Hala ere, Etxanobe haur parkearen mantentzea eta egoera hobe daitekeela ikusi
genuen. Material bigungarriz estalia dagoen zabuen eremua harri txintxarrez beterik zegoen,
hain zuzen, parkea inguratzen duten harriak ziren, eta horrela haurra erortzen bada ez du
beharko lukeen babesa. (Honekin batera doaz argazkiak)
Uste dugu azalera horretan harritxorik ez lukeela egon beharko, haurrak estropezua
egin eta eror dadin ekiditeko.

Horrenbestez,
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Ebazpena
Hauxe GOMENDATU genion Parke eta Lorategien Zerbitzuari: Etxanobe jolas parkeko
material bigungarriz estalia dagoen jolas gunea garbi dezaten eta harri txintxarrez (legarra)
beterik dauden inguruko espazioak tinkotzeko aukera azter dezaten, edo haurrentzako horren
arriskutsua ez den beste materialez alda dezaten.

Horixe GOMENDATU GENUEN, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
han xedatutako eraginarekin.

Sailak ONARTU egin zuen GOMENDIOA.
•

Manuel Iradier kalea, bizikletentzako aparkalekua (erreg. zk.: 879, 880, 881, 882, 883,
886, 887, 888, 889, 894/07)

Erreklamazioa
Hainbat erabiltzailek jo zuten gure bulegora eta adierazi ziguten egunero joaten direla
lanera bizikletaz, hots, Manuel Iradier kaleko 17.era, gutxi-gorabehera; bizikletentzako
aparkalekurik ez dagoela salatu zuten, eta horregatik, zuhaitz zein kale-argiei lotuta utzi behar
izaten dituztela, horrek ekartzen dituen arriskuekin, besteak beste, kaleak garbitzen dituzten
makinek eragin ditzaketen kalteak.

Azterketa
Pasa den apirilaren 18an, Gasteizko Mugikortasunaren Aldeko Herritarren Ituna
izenpetu zen. Gasteizek hartua du Mugikortasun Iraunkorrerako Plana egiteko konpromisoa.
Plan honek osotasunean aztertu eta jorratuko ditu hiritarrek batetik bestera joateko zein
garraiobide erabili aukeratzeko orduan izaten dituzten irizpide guztiak: hirigintza, trafikoaren
plangintza eta kudeaketa....

Prestatzen ari den Mugikortasun Iraunkorreko Planak honako erronkak izango ditu:
•

Autoa gero eta gehiago erabiltzeko dagoen joera alderantzikatzea

•

Auto gidariak garraio publikoak eta bizikleta erabiltzera bultzatzea
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•

Lekualdatzeetarako beharra murriztea

•

Sare funtzionalak sortzea oinezko eta txirrindularientzat

•

Trafikoa espazio publikoetatik kentzea, hartara kalitateko ingurunea lor dadin.

Gasteizko Udalak hiri garraiorako garatzen duen politika dela eta, hiri osoan zehar jarri
ditu bizikletetarako metalezko aparkalekuak eta horrela haien erabilera sustatu.

Kexan

aipatutako aldean ez dago horrelako aparkalekurik ezta jartzeko eragozpenik ere.

Horrenbestez,

Ebazpena
Hauxe da 2001eko irailaren 28ko Sindikoa-Herritarren Defendatzailearen araudian
xedatutakoarekin bat GOMENDATU genuena: alde horretan aparkaleku metalikoak jar
daitezen. Karmengo eliza aurreko plaza leku egokia izan daitekeela uste dugu (Manuel Iradier
17.eko bulego eraikinaren parean ia) leku hori zabala baita. Sailak egoki ikusten dituen
iradokizunak egin ahalko ditu horren inguruan.

Sailak ONARTU egin zuen gomendioa.

c)
•

Ezestea

Hilerrian lore-saltokia jartzeko baimena (erreg. zk.: 823/07)

Erreklamazioa
"El Salvador” hilerrian lore-saltokia jartzeko baimena eskatu duenetako batek jo du
gugana. Adierazten digunaren arabera, bi saltokiri beraiek jartzeko hainbat zuhaitz baimenik
gabe inaustea leporatzen die administrazioak.

Azterketa
Erabiltzailearekin elkarrizketatu ondoren, egoera argitu zaio. Administrazioak
zuzenbidearekin bat jokatu du.

Ebazpena
EZESTEA
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•

Garajeetarako sarbideko beheragunea (erreg. zk.: 839/07)

Erreklamazioa
Herritar batek honako hau eskatu zuen: eskatutako pasabide baimenaren
baldintzetara egokitzeko egin behar diren obrak eraikinaren eraikitzaileari eska dakizkiola, eta
ez etxejabeen elkarteari.

Azterketa
Erabiltzailearekin izan genuen bileran, aditzera eman zigun eraikitzaileak pasabide
baimena eskatu zuela 1998. urtearen inguruan, xxx kaleko zenbakirik gabeko garajean, eta EZ
ziotela eman. Baimena eman ez ziotenez, fidantza itzuli zioten. Behin etxebizitzak saldurik,
eraikitzaileak ez du inolako harremanik Udalarekin; hala, beste obra edo baimen batzuk
eskatzen badira, haiek eskatzailearen ardurapean egongo dira. Baldin eta eraikitzailearen eta
eskuratzaileen arteko salerosketa kontratuan pasabide bat eskualdatuko zela ezarrita
bazegoen, betebehar hori arlo zibilari dagokio, eta eraikitzailea eskuratzaileen aurrean
behartzen

du,

baina

ez

du

batere

zerikusirik

Udalarekin

dagoen

administrazioko

harremanarekin; aitzitik, Udalak zuzenean eraikineko bizilagun eta haren jabeekin du
harremana.

xxxxx(e)ko garajeetako etxejabe elkarteari, zeinetako kide baita eskaera egin zuen
herritarra, pasabidea ukatu zitzaion 1991. urtean, Ibilgailuen Pasabideetarako Baimenak
Emateko Ordenantza Arautzailea ez betetzeagatik.

Eta 2003. urtean, Ibilgailuen Pasabideetarako Baimenak Emateko Ordenantza
Arautzailea behin betiko onetsi zenean, hain zuzen, etxejabeen elkarteari eskatu zitzaion
zintarria beheratzeko obrak egin zitzala edo espaloiko beheraguneak ken zitzala. Onetsi zen
arte ez zitzaion obra gauza zezala eskatu, baina, ordenantzan jasota dagoenaren arabera,
etxejabeen elkarteari dagokio, eraikinaren titularra den aldetik, gabezia horiek konpontzea.
Eraikinaren egungo titularrek, eta ez eraikitzaileak, dute beste obra batzuen eta eskatu
beharreko beste baimen batzuen ardura Udalaren aurrean.

Egiaz uste dugu Administrazioa zuzenbidearekin bat ari dela kasu honetan; nolanahi
ere, erabiltzaileari jakinarazi genion eraikitzaileari erreklamazio zibila egin diezaioketela —
baldin eta, haien ustez, ez baditu elkartearekin zituen betebeharrak bete—, baina erreklamazio
horrek ez duela loturarik Udalaren aurrean dituzten administrazioko betebeharrekin.
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Ebazpena
EZESTEA
d)
•

Bitarteko jarduera

Argiztapena Iparraldeko parkean (erreg. zk.: 923/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile bat kexu zen Iparraldeko parkean dauden urritasunengatik zehazki
pilotalekuko ormaren ondoko tximinian, baita alde horretan dagoen argi eskasagatik ere.

Azterketa
Herritarrari jakinarazi diogu udalak igorri digun informazioa bere interesekoa izan
daitekeelakoan.

“... Iparraldeko parkeko pilotalekuaren tximiniari dagokionez, Simon Anda kaleko bilketa
pneumatikorako zentralaren airea iragazteko sisteman (iragazki eta iragazki aurrekoak),
zeinetatik zentral horretako aire guztia pasatzen baita, parkeko tximiniatik atera baino lehen,
aldian aldiko mantentze lanak egiten dira, eta urtean bi aldiz aldatzen dira iragazkiak. Ondorioz,
mantentze lanak eta iragazkien aldaketa normaltasunez eta programatutako egunetan ari dira
burutzen"

"Etxebizitzen inguruan eta parkeko bide nagusietan zein egoteko barruko guneetan argi
gehiago jartzeko aukera aztertzen ari da. Besteak beste, eta Bide Publikoen zinegotziak 2007ko
azaroaren 27ko Hirigintza Batzordean adierazitakoaren haritik, 100 watioko kale-argien
potentzia 150era igotzea aurreikusi da, kale-argi gehiago jartzea baita jolasgunera orientatutako
lau foku jartzea ere.

Jolasgunean hondarra uztea erabaki da; izan ere, kautxuzko zoladurak bezala,
jolasguneetako segurtasunaren inguruko araudia betetzen baitu. Dena den, higiene arazoa
dago gune horretan, haientzako erakargarri izanik, txakurrek kaka eta txiza egiten dutelako
bertan, horregatik planteatu da orain lizitazio fasean dagoen proiektuan txakurrei pasatzea
ekidituko dien perimetroko hesia jartzea. Aipatu proiektuan, erdiko aldean dagoen jolasgunean
jolas berriak jartzea proposatzen da.

Eserlekuen kokapena aldatuko da eta orientazio desberdinak izango dituzte.
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Tximiniaren iragazkiari dagokionez, Ingurumen Zerbitzuari helaraziko diogu kexa,
dagozkion jarduerak burutu ditzan.”

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
•

Argia Aztegietan (erreg. zk.: 929/07)

Erreklamazioa
Herritar batek kexa aurkeztu zuen Aztegietan dagoen argi gutxi dela eta.

Azterketa
Udalak emandako informazioa igorri diogu:

“Gasteizko Udalak esleitutako Aztegieta herria urbanizatzeko obrak burutu dira,
2006an.

Obra horiekin kaleko argien zati bat berritu zen eta, behin bukatu ondoren, argiek behar
bezala funtzionatzen zutela ikusi zen.

Horren ondoren, hainbatetan auzokoren batek edo bestek deitu izan du jakinarazteko
argiek gaizki funtzionatzen dutela eta gauean itzali egiten direla. Nekazaritza Eremutik udalaren
zerbitzu elektrikoetara pasatu izan da oharra, konpon dezaten.

Zerbitzuari eskatu diogu informazioa, burututako jardueren berri izateko, eta honakoak
jakinarazi dizkigute:
1. Argiek huts egiten zuten, eta instalazio osoa, akatsa non zegoen aurkitu gabe,
berrikusi ondoren, aginte-mahaia aldatzea erabaki genuen; izan ere, instalazio
berria egitean aldatu ez zen elementua izanik, hutsaren jatorri izan zitekeela uste
baikenuen.
2. Arazoak bere horretan zirauen, eta maniobra aldatzean lineak bereizi zirenez,
arazoa guk 3 deitzen dugun linean zegoela ikusi genuen, horregatik berrikusi
genuen berriro ere.
3. Ezohikorik ez genuen sumatu, eta linea hori elikatzen duten luminariak aldatu
genituen, baita horietako bakoitza babesten duen kutxa berrikusi ere; izan ere,
lehengo instalazioaren elementuak baitira haiek.
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4. Linea horrek akasduna izaten jarraitzen zuen eta berriro jardun genuen; etengailu
diferentziala jarri genuen linearen bi deribazioren jatorri den kutxeta baten barruan,
horrela instalazioak zein tokitan egiten zuen huts ikusteko; halaber, koadro
orokorrean linea hori babesten duen etengailu diferentziala aldatu genuen.
5. Gaur arte ez du berriro huts egin funtzionamenduak, beraz, ondorioztatu dugu,
seguruenik, aginte-mahaian linea hori babesten duen diferentzialetik zetorrela
matxura.
6. Gaur egun instalazioaren funtzionamenduaren jarraipena egiten jarraitzen dugu,
mantentze zerbitzukoak bertaratzen dira horretarako.
7. Instalazioak arazorik gabe

funtzionatzen jarraitzen badu, kutxetan jarritako

diferentzialak kendu egin beharko dira eta lineak bereizi aginte-mahairaino, horrela
independente izan daitezen eta balizko akatsak ekidituko direla.

Ebazpena
Kasu honetan administrazioa zuzen jokatzen ari dela uste dugu. BITARTEKO
JARDUERA.

•

Euskaltelen lanak (erreg. zk.: 905/07)

Erreklamazioa
Biltzar Nagusien kaleko XX.eko bizilagunek salatu dute Euskaltel enpresak zanga bat
ireki zuela beren atariaren aurrean, Udalaren baimenaz, eta lana gaizki bukatuta utzi dutela.

Azterketa eta Ebazpena
Bizilagunek jakinarazi ziguten gure ekintzei esker dosierra irekitzea ekarri zuen egoera
konpondua zela.
BITARTEKO JARDUERA.
e)
•

Errefusatzea

Markesina lekuz aldatzea (erreg. zk.: 862/07)
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Erreklamazioa
Erabiltzaile batek bere aretoaren aurrean (Prado kalea, 11) autobus geltokiko
markesina bat jarri dutela salatu du.

Azterketa
Kasua aztertu eta gomendioa egin ondoren –2007ko azaroaren 23an bidali zitzaion
hori–, Udaleko Hirigintza Sailaren txostena jaso genuen, non hau adierazten baita:

“Administrazioarekiko Auzitarako epaitegian auzi-eskea aurkeztu da markesina
hori dela eta (...)”

Horrenbestez, kasua gure eskumenetatik kanpo geratzen da, eta ezin dugu
eskatutakoa onartu, Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 26. e) artikuluak
hauxe baitio:
“26. art.
…
e) Epaitegietan edo Justizia Auzitegietan dauden gaiak direnean”.

Ebazpena
ERREFUSATZEA

2.3.1.3- Mugikortasuna eta Garraioa
a)
•

Bitarteko Jarduera

Arriagako ateko oinezkoen pasabide arriskutsua (erreg. zk.: 815/06)

Erreklamazioa
Herritar batek eskatu zigun neurriren bat har zedila zirkulazioa moteltzeko Gasteizko
Arriaga ateko 42. zenbakiaren parean.
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Azterketa
Gasteizko Mugikortasun eta Garraio Zerbitzuak horri buruzko txostena bidali digu, eta
hura herritarrari helarazi genion, interesgarria izango zitzaiolakoan.
“Ardura zaigun gaiari dagokionez, aipatutako oinezkoen pasabidean dagoeneko neurri
osagarriak hartu dira zeharkatzen duten oinezkoen segurtasuna hobetze aldera. Hain
zuzen, erdialdean oinezkoentzako babesgune bat jartzeko enkargua egin dugu. Hark,
ibilgailuen bideak estutzeaz eta, ondorioz, haien abiadura motelarazteaz gain, oinezkoari
segurtasun-sentipena (eta berezko segurtasuna ere bai) areagotzen dion babestokia
sortzen du.
Ez da oraindik instalazio hori jarri, eraikitzeko behar diren elementu aurrefabrikatuen zain
gaudelako. Laster irits daitezen espero dugu.
Halako konponbideak beste zenbait lekutan erabili ditugu, eta emaitza bikaina izan da.
Halakoak ezagutzea nahi izanez gero, konponbide hori pertsonalki ikus daiteke
Salbatierrabide kalean, Mendizorrotzako kiroldegiaren parean.”

Ebazpena
Herritarrak piztutako interesa zela medio, Sindikoak egindako gestioen ondorioz, esan
behar dugu Administrazioaren esku-hartzea indarrean diren legeen araberakoa izan dela; hala
ere, zentzuzko epe batean ikusten bada sistema hori ez dela instalatu, herritarri adierazten
diogu ez duela zalantzarik egin behar gurekin berriz harremanetan jartzeko.
BITARTEKO JARDUERA.
•

Bolardoak Jacinto Benavente kalean (erreg. zk.: 935/07)

Erreklamazioa
Auzokide batek adierazi zigunez, Jacinto Benavente kalean, 2.aren inguruan, non
garaje plaza baitu, konturik izan gabe aparkatzen da, eta horrek aparkalekutik ateratzera
doazen ibilgailuen ikuspena eragozten du. Aparkalekuaren irteeran bolardoak jartzeko eskatzen
zuen.
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Azterketa
Saileko arduradunekin izandako bileran bolardoak jarriko direla jakinarazi digute.
Auzokideak deitu egin digu horrela egin dutela jakinarazteko.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

b)
•

Ezestea

Alde zaharrean autoz sartzea (erreg. zk.: 866/07)

Erreklamazioa
Alde zaharreko herritar batek alde zaharrean bere autoarekin sartu ahal izatea eskatzen
du, ama elbarria jaso ahal izateko.

Azterketa
Harekin izandako bileran, esan zigun garaje batean plaza bat duela ama bizi den tokitik
metro gutxira. Adierazi genion zirkulazio murriztuko aldea dela hori, eta bertakoei erraztasunak
ematen bazaizkie ere, haren kasuan ama etxetik garajera gurpil aulkiz eraman dezakeela.

Ebazpena
EZESTEA
c)
•

Gomendioa

Bolardoak Askatasun kalean (erreg. zk.: 896/07)

Erreklamazioa
Herritar batek gugana jo zuen Askatasun kaleko espaloian behin eta berriro gelditzen
diren ibilgailuetako jabeek burutzen dituzten arau-hausteak salatzeko, oinezkoentzako
espazioaren zati handiena okupatzen baitute eta haren etxebizitzako atarian sartzeko
enbarazua eragin. Bere ustez arazoa konponduko litzateke espaloian bereizteko hainbat
bolardo jarriko balira, hiriko beste hainbat tokitan jarri diren bezala.
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Azterketa
Mugikortasun eta Garraio Zerbitzuari eskatu genion txostena egin zezan bolardoak
jartzeko

irizpideei

eta

Askatasun

kaleko

iparraldeko

espaloian

jartzearen

inguruko

bideragarritasunari buruzkoa, haren gainean sistematikoki aparkatzen dutenei hori egin dezaten
eragozteko.

Mota horretako jardueretarako ez dago inolako irizpiderik ezarrita, araudiekin bat, eta
araua hausten dutenek zirkulazio eta aparkatzeko arauak hausten dituztela jakinda ere horrela
egiten jarraitzen dute, agintaritzaren agenteek ere jardun arren.

Beraz, ikusita bestelako estrategiek huts egiten dutela, honakoa proposatzen dugu.

Ebazpena
Askatasun kalean legez kontrako jarduerak eragotziko eta oinezkoentzako guneak
errespetatuak izan daitezen bermatuko dituzten bolardoak jartzea JARDUERA EGOKIA izango
litzateke eta, kasu honetan, konponbide egokia ere.

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

Sailak EZ zuen ONARTU gomendioa.

d)
•

Orientabidea

TAO eremuak (erreg. zk.: 910/07)

Erreklamazioa
Hiriko erdialdeko TAO eremuen banaketa berriari buruzko informazioa eskatzera etorri
da herritar bat bulegora.

Azterketa
Gasteizko toki administrazioko ordezkariek etorkizunean TAO eremuen bidezko
aparkatzeko sistema berrikusteko asmoa dute, baina, guztiok ongi dakigunez, tranbia
instalatzeko lanek atzeratu egin dute prozesua.
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Euskal Trenbide Sarearen Gasteizko Tranbiari buruzko Informazio Bulegoak lanak
amaitzeko aurreikusitako epeei buruzko argibideak emango dizkizute; izan ere, pentsatzekoa
da orduan ekingo zaiola hiriko TAO eremuetan aparkalekuak birbanatzeari.

Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoa –Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan
Sailaren menpekoa– arduratzen da proiektua zuzentzeaz. Aipatutako bulegoa Habana kaleko
2.ean dago, Latinoamerika plazaren ondoan. Astelehenetik ostiralera dago zabalik, 10:00etatik
14:00etara eta 15:30etik 18:30era. Bestela, 901 101 145 telefonoa deituz eta infogasteiz@etsrfv.es helbide elektronikora idatziz eska daiteke informazioa.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

2.3.1.4- Hiri Berrikuntzarako Eragintegia
a)
•

Orientabidea

Alde Zaharreko lonjak etxebizitza gisa prestatzea (erreg. zk.: 842/07)

Erreklamazioa
Herritar batek galdetu digu Alde Zaharrean duen lonja etxebizitza gisa gaitzeaz.

Azterketa
Horri dagokionez, esan behar dugu Gasteizko Udalak gai horretan onartu diren eta ez
diren eskabideen zerrenda bidali digula, eta herritarrari helarazi diogu, interesgarria izango
zitzaiolakoan.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

Etxebizitza eraberritzeko laguntzak (erreg. zk.: 540/06)
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Erreklamazioa
Erabiltzaile batek Pintore kalean duen etxebizitza eraberritzeko laguntzak emateko
beste balioespen bat egin dezaten eskatzen du.

Azterketa
Horri dagokionez nabarmendu nahi dugu Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal
Eragintegiko Eraberritze Alorreko arduradunekin

izandako bileran hau adierazi zigutela:

bere garaian horretaz eman ziren informazio kontraesankorrak kontuan hartuta, baliteke
BBPBren berrikusketarekin lotuta duela gutxi onetsitako eraberritzeko laguntzen planarekin
AMRU eta V-k aurtengo ekainaren 1ean hartutako azken erabakia aldatzea.

Erantzun hori kontuan izanik, dagozkion udal sail eta zerbitzuetan, bereziki Hiri
Berrikuntzarako Udal Eragintegian, berriro galdetzeko iradoki diogu herritarrari, ea bere
eskaerari erantzuten dioten.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

Babes ofizialeko etxebizitzen zozketan ez onartua (erreg. zk.: 872/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile

batek

jakinarazi

zigunez

babes

ofizialeko

etxebizitzen

zozketan

onartutakoen zerrendan ez zegoen eta bere ustez bertan egoteko baldintzak betetzen
zituen.

Azterketa
Gasteizko Udalak 2007ko ekainaren 11n gure informazio-eskaerari erantzun ziola
jakinarazi genion herritarrari, eta erantzundakoa helarazi egin genion, interesgarria izango
zitzaiolakoan: “...XXXXXXXXXXXXX-k pasa den

irailaren 7an, Mendizorrotzeko Ogeta

pilotalekuan, izan zen babes ofizialeko etxebizitzen zozketan parte hartu zuen, eta 6.
kupoaren "itxarote zerrendan" gelditu zen, XXXXXXX lekuan, hain zuzen.
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Halaber, jakinarazten da, etxebizitzen zozketan parte hartzeak duen garrantzia kontuan
izanik, gure sisteman gertatzen diren akatsak zuzentzeko bideak badirela, eta XXXXXX
jaunak ez zituen horretarako ematen zitzaion epean baliatu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

Alde zaharreko osasun zentroan sartzea (erreg. zk.: 899/07)

Erreklamazioa
Barrenkaleko auzo elkarteak auzoko osasun zentrora sartzea errazten duten arranpa
mekanikoak jartzeko eskatu zuen.

Azterketa
Gasteizko Udalak, 2007ko urriaren 18an, Alde Zaharreko osasun zentrora sartzeko
arranpa mekanikoen

eskabidearen inguruan eskatutako txostena bidali zigun eta

elkartearen interesekoa zela aintzat harturik helarazi genion.
“...indarrean dagoen Gasteizko Erdi Aroko hirigunearen berrikuntzarako plan berezian
aurreikusita dago Harategi kantoian eskailerak jartzea; bigarren laurtekoan izango da hori
eta gauzatzeko nahiko aurrekontu zuzkidura badago.”
Udala zuzen jokatzen ari dela uste dugu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

Igogailuak Alde Zaharrean (erreg. zk.: 854/07)

Erreklamazioa
Herritar batek informazioa eskatu zigun Alde Zaharrean jarri behar diren igogailuek
eragingo diotenaren inguruan, berak lokala baitu Mateo Benigno Moraza kalean.
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Azterketa
Adierazi behar dizugu gaurko egunean, 2007/12/21, jada, badirela Erdi Aroko
hiriguneko irisgarritasunaren hobekuntza mota horri buruzko aurrerapenak. Bulego honetatik
igorri zitzaizun CD bat, non aurkeztu diren hiru proposamenak bilduta baitaude, hain zuzen,
“Erdi Aroko irisgarritasuna hobetzearen inguruko ideia lehiaketan” aurkeztutakoak. Momentu
honetan

jakinarazi

Jaurlaritzako

eta

ahal

dizugu

ezinduen

epaimahaiak

elkarteetako

(Gasteizko

ordezkariek

Udaleko,

osatua)

aldundiko,

ProAsolutions

Eusko

enpresak

aurkeztutakoa hautatu duela.

Onartutako proiektuaren arabera, lehen igogailua Lizarrako Markesaren kaleko
lorategietan jarriko da San Frantzisko aldaparaino igotzeko; bigarrenak Aihotz plaza
Landatxorekin, San Bartolomeko eskaileren ondoan, lotuko du eta hirugarren igogailua Alde
Zaharreko beste aldean jarriko da, Apaizgaitegiko kantoian, hain zuzen..

Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegiaren gaurko ohiko bilkuran erabakiko da
lehiaketaren esleipena, eta seguruenez enpresa horri esleituko zaio, beste biak alde batera utzi
baitira.

Udaleko ordezkariek aipatu proposamena hautatzea erabakitzen badute, eta horrela
izango dela dirudi, alde horretako hirigintza plangintza berriak zure lokala ez duela eragingo
esan ahal dizugu.

Zure interesekoa izan daitekeen berririk badugu, jakinaraziko dizugu.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

Erortzear den etxebizitza (erreg. zk.: 909/07)

Erreklamazioa
Erortzeko zorian dagoela aitortu duten etxebizitza bateko bizilagunek argibideak eskatu
zituzten etxebizitza bizigarri izateko Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal
Eragintegiarekin aurrera eraman beharreko prozesuaz.
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Azterketa
Horri buruzko argibideak eman eta kasua itxi genuen, herritarrek aipatu zerbitzuaren
erantzun irmoa jaso arte.

Ebazpena
ORIENTABIDEA.
b)
•

Ezestea

San Jose pilotalekua (Erreg. zk.: 901/07)

Erreklamazioa
Barrenkaleko auzo elkarteak, bere ustez, penagarria den San Jose pilotalekuaren
egoera salatu zuen. Konpontzeko eta ingurua babesteko eskatzen zuen.

Azterketa
Hainbat txosten bidali digu Gasteizko Udalak, eta herritarren interesekoa direlakoan
helarazi dizkiegu. Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzutik (1. eranskina) eta Hiri
Berrikuntzarako Eragintegitik (2. eranskina) heldu diren txostenak dira.
Sentitzen dugu informazio horrekin aldeko ebazpena ezin ematea gaiaren inguruan,
baina auzokoei jakinarazi diegu Erdi Aroko hiriguneak gizarte, kirol eta kultur erabilerarako
guneak izan ditzan alternatibak baloratzen ari direla.

Ebazpena
EZESTEA

2.3.1.5- Eraikuntzen Legezko Jaurbidea
a)
•

Gomendioa

Masaje-zerbitzurako baimena berraztertzea (erreg. zk.: 686/06)
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Erreklamazioa
Gasteizko hiriguneko jabe-komunitateko kideek kexatu egin dira PROSTITUZIO-ETXE
batek elkarbizitzarako dakartzan arazo larriez. Arazo horiek dira eguneko zein gaueko edozein
ordutan arrotzak egotea eraikinean, zaratak eta oihuak entzutea, eta igogailuan eta
ezkaratzean zikinkeria agertzea.

Aipatutako lokalak Udalaren baimena du errelax eta masajeko eta errehabilitazio
terapeutikoko jarduera aurrera eramateko.

Azterketa
Sindikoak jaso zituen lehen kexen harira, gomendio bat egin genion Udaltzaingoari,
pisu hartan PROSTITUZIO-ETXE ote zegoen egiazta zezala.

Gomendio horren ondorioz, Udaltzaingoak honako txosten hau egin zuen:

“Eduardo Dato kalean egiten diren jarduerei dagokienez, jakinarazten dizut, hainbat
gestio egin ondoren, agenteek egiaztatu dutela martxoaren 5eko (eta aurreko eta
ondorengo egunetan) EL CORREO egunkariko errelax-iragarkietan (sexurako
harremanak) honako testu hauek ageri direla hiru iragarkitan:

“BRASILEÑA GUAPISIMA Coñito rasurado. Pechitos apetitosos. Tu gatita lamedora.
636621638”
“LUANA 19 AÑITOS Cuerpo de vicio. Mamadas al natural. Tu bomboncito. Pruébame.
636621638”
Eta hirugarrenean, neska baten argazkia, izen honekin:
“LUANA 636621638”

Hiru iragarkietan telefono-zenbaki bera ageri zen.
Zenbaki horretara deituta, telefonoaz arduratzen zen emakumeak aditzera
ematen zuen sexu-zerbitzu baten tarifa 50 euro zirela 20 minututarako, 70 euro ordu
erdirako, 100 euro hiru ordu laurdenetarako, eta 120 euro ordubeterako, eta harreman
horiek izateko Eduardo Dato kalera joateko esan zuen.
Agenteak bertara joan ziren –martxoaren 6an, 19:45etik 20:20ra bitartean– eta
ez zien inork erantzun ez atezain automatikoan ez etxebizitzako atean bertan deituta
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ere. Hortaz, ondorioztatu zuten edo etxean ez zela inor edo bertakoak zereginen
batean ari zirela.
Geroago, martxoaren 14an, agente horiei esan zitzaien gertakariak berriz ere
egiazta zitzaten, eta ikusi zuten martxoaren 14ko EL CORREO egunkariko errelaxiragarkien artean (sexurako harremanak) bazela bat neska baten argazkia eta testu
hau zituena:

“PAOLA Vitoria 636621638”
Zenbaki horretara deituta, telefonoaz arduratzen zen emakumeak aditzera
ematen zuen sexu-zerbitzu baten tarifa 50 euro zirela 20 minututarako, 70 euro ordu
erdirako, 100 euro hiru ordu laurdenetarako, eta 120 euro ordubeterako, bai eta
bazirela lau neska (bi brasildar beltzaran, errusiar bat eta katalan bat) ere; harreman
horiek izateko Eduardo Dato kalera joateko esan zuen.
Agenteak hara joan ziren, eta beren burua udaltzain gisa agertu ondoren, atea
zabaldu zien emakumea identifikatu zuten. Emakumea Dominikar Errepublikakoa zen,
eta adierazi zien hura haren etxea zela eta senarrarekin bizi zela. Esan zuenez, haren
lagun batzuk, emakumezkoak, ere joan ohi ziren etxe hartara, baina han prostituzioa
zegoela ukatu zuen.
Esku-hartze hartan, pisura Errusiako herritartasuna zuen neska bat agertu zen.
Bi emakume horien datuak epaitegian emateko prest daude, hark eskatuz gero.
Honekin batera EL CORREO egunkariaren hainbat orrialderen fotokopiak
datoz, eta han iragarkiak egiazta daitezke."

Gure aburuz, poliziaren esku-hartzeek eta auzokideen kexek behar bezala frogatzen
dute

aipatutako

baimenaren

baldintzak

EZ

DIRELA

BETETZEN,

eta

baimen

hori

PROSTITUZIO-ETXEAREN ESTALKI gisa baino ez dela erabiltzen.

Hala, bada, gure ustez, aipatutako pisuak duen jarduera-baimena faltsukeria da, eta,
prostituzio-etxearen jarduera legeztatu ezin denez, baimen hori bertan behera utzi behar da
ondorio guztietarako. Horrez gain, nahi izanez gero, auzokideek akzio zibilak aurrera eramateko
aukera izango dute, Jabetza Horizontalaren Legearekin bat, eta, orobat, hasiera eman ahal
izango zaie akzio penalei ere, proxenetismoaren zioz, Zigor Kodeko 188. artikuluan
xedatutakoari jarraituz.

Ebazpena
Emandako baimen hark faltsutze-akatsa duela ikusita (Udaltzaingoaren ikerketek hala
frogatu dute), gomendatzen dugu baimen hori bertan behera eta baliorik gabe utz dadila.
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Horixe GOMENDATZEN DUGU, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta
han xedatutako eraginarekin.
ONARTU egin zen gomendioa.
•

Madril kaleko gasolina-zerbitzugunea (erreg. zk.: 850/07)

Erreklamazioa
Zerbitzugune bat ustiatzen duen enpresa batek aurkeztu zuen kasu hau; konplexua da,
eta aurrekariak zehatz-mehatz azaldu behar dira.

Azterketa

1. - Arazoa zehaztea

Aurkezten den arazoa loturik dago Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Arloko
zinegotzi ordezkariak 2007ko maiatzaren 3an emandako ebazpen bati (zerbitzugunean autogarbiketako tunela instalatzeari buruzkoa) eta Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorreko
5.05.03 artikuluko zehazpenen interpretazioari.

Esan behar da aipatutako zerbitzugunea (gaur egun Oñati kalearen ondoan dago) leku
horretan jarri zela nahitaez aldatu behar izan zutelako, Betoñun ia bukaturik zegoenean, OR-12
hirigintzako kalifikazioa zuen eremu batean, zerbitzugunea eta ibilgailuak garbitzeko makinak
jartzea baimenduta zegoen eremu batean, hain zuzen.

Gaur egun Madril kalean egotearen kausa zuzena da Betoñuko bizilagunak kexu agertu
zirela, aurreko kokalekuan etxebizitzatarako eremu baten alboan zegoelako. Egoera horren
ondorioz, Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorra aldatu egin zen, eta aldaketa hori 58/98
Foru Dekretuaren bidez onetsi zen.

2.- Administrazioaren egintzak

Hirigintzako zerbitzuaren 2006ko apirilaren 6ko ebazpenaren bidez, baimena eman
zitzaion enpresari hormigoizko horma bat eta, hari atxikita, zerbitzuetarako eraikin bat eraiki
zitzan, Oñati kaleari dagokion aldean. Ebazpen horretan, zuzenbideko oinarrien artean, hau
ageri zen:
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“Artikulu

berean

jasota

dago

gasolindegi

txikiek

bulegorako,

higiene-

zerbitzuetarako, biltegirako, aldageletarako eta merkataritza-azalerarako guneak izan
ditzakeela, lantegia eta autoak garbitzeko trena jartzeko guneak zerbitzugune osoetan
baino ezin direla egon. Hortik ondoriozta daiteke merkataritza-azaleraren barruan
ibilgailuak garbitzeko makina bakunak jar daitezkeela, baldin eta garbiketa-trena
eratzen ez badute.

Aipatu den hormari atxikitako zerbitzuetarako eraikinean jarri beharreko erabilerei
zegokien ebazpen horretan adierazten zen ibilgailuak garbitzeko makina bakunak jar zitezkeela,
baldin eta garbiketa-trena eratzen ez bazuten.

3.- Segurtasun-arrazoiengatik inposaturiko babes-horma edo -pantaila.

Garrantzitsua da nabarmentzea lur-sailak Oñati kalearen aldean duen mugan horma
hura eraikitzea proiektuari gerora gehitutako elementua izan zela; hain zuzen ere,
zerbitzugunearen

titularrari

inposatu

egin

zitzaion,

segurtasun-arrazoiengatik,

Polizia

Nazionalaren polizia-etxe bat hurbil egonik, harekiko pantaila jartzearren.

Laburbilduz, Udalari dagozkion egintzen barruan, Hirigintza Sailak baimena eman zuen
hormigoizko horma eta atxikitako eraikina eraikitzeko, bai eta ibilgailuak garbitzeko makinak
instalatzeko ere, baldin garbiketa-trena eratzen ez bazuten.

4. - Baimena ukatzea

Hala eta guztiz ere, gero, 06/11/15, 06/12/07, 07/01/11, 07/01/23, 07/01/24 eta 07/01/25
datetan, Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuak eta Ingurumen Sailak eraikitzeko
baimena eta jarduerarako baimena ukatu zituzten, arrazoi hauek emanik:

1.- Obrak ez zetozen bat aurkeztutako proiektuarekin; izan ere, proiektu horretan ez
zegoen barne-trenkadarik (3.20 x 6.5 m) ageri, eta ez zegoen jasota argiztapenaren instalazioa.

2.-Barne-trenkada jartzeko erabakia eraikina egin eta gero hartu zen, garbitzeko makina
haren barruan instalatzeko, begi-inpaktua saiheste aldera. Argiztapenaren instalazioa bazegoen
aurrezturiko proiektuan jasota; planoetan ageri ez bazen ere, aurrekontuetan azaltzen zen,
honekin batera datorren proiektuaren kopian ikus daitekeenez.
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3.- Azkenik, proiektuari loturiko zerbitzugunea, hirigintzaren aldetik, gasolindegi txiki
gisa katalogaturik zegoenez, ezin zen baimendu ibilgailuetarako inolako garbigunerik
instalatzea.

5.- Garbiketako tunela ala garbiketa-trena.

Eskabidea egin zuen enpresak emandako informazioaren arabera, instalaturiko
garbiketa-makineria ezin zen garbiketa-trentzat hartu, ez haren tamainagatik ez haren
ezaugarriengatik. Baieztapen hori indartzeko, katalogo komertzialak aurkeztu zituen, haietan
instalazio hori garbiketako tunel bakun gisa ageri baita.

Eraikin eta erakustokian, garbitzeko makinetan eta instalazio osagarrietan, guztira,
216.700 euro inbertitu dira.

6.- Arazoaren azterketa
Garbitzeko makinak instalatzeko baimena ukatu zen Hiri Antolakuntzarako Plangintza
Orokorraren interpretazio murriztailea eginez; dena dela, badira arrazoizkotasunari eta
zuzentasunari loturiko hainbat argudio interpretazio hori berraztertzeko, edota aldakuntza
orokor bat egiteko orain aztergai dugun kasuaren antzekoetarako. Izan ere, dagokion lur-saila
ia 3.000 metro koadro ditu, eta ez dirudi oso egokia hedadura horri "gasolindegi txiki"aren
kontzeptua atxikitzea. Horrez gain, iragaitzazko toki batean dago, eta, itxuraz, ezin hobea da
erabilera hori emateko, ibilgailuen erabiltzaileek eskatzen duten zerbitzu bat eskaintzen baitu;
hain zuzen, zerbitzu hori izan lezakete hiriaren aldirietara irten behar izan gabe.

Legezko Jaurbiderako Zerbitzua zuzen dago esatean ebazpen independente baten
zuzenbideko oinarri bat ez dela berez baimen bat, obiter dicta arrazoiketa baita, eta horrek ez
baitu baztertzen baimena lortzeko eskakizuna. Horiek horrela, era berean, Administrazioari
eskatu behar zaizkion fede oneko harremanetan, harreman konplexua dugu orain ardura
zaiguna, hainbat administrazio-egintza biltzen dituena, denak independenteak eta, aldi berean,
elkarri lotuak, eta gainera hirugarren Administrazio batek (Estatuko Administrazioa) ere esku
hartu zuen, segurtasun-arrazoiengatik, pantaila erako horma eraikitzea eskatu zuenean. Horma
hori egitea erabilera eta zerbitzu batzuk ezarriz konpentsa zitekeen, eta azken horien barruan,
Udalaren arabera, garbitzeko makinak jartzeko aukera zegoen.

Administrazioak bere egintzei lotu behar zaizkie, eta fede onari eutsi behar dio
administratuekin dituen harremanetan; horretarako, jarduera-ildo koherentea izan behar du, eta
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interpretatzeko irizpideak ustekabean aldatzea saihestu; hain zuzen, horrek Administrazioaren
ondarezko erantzukizuna eragin lezake.

Ebazpena
Arazoaren muina datza Hirigintza Sailak gasolindegi txikia kontzeptuari emandako
interpretazio murriztailean (legitimoa, dena den); izan ere, ez dator bat ibilgailuak garbitzeko
instalazio bakun bat onartzeko hasiera batean eman ziren itxaropenekin.

Gure aburuz, eskatzailearen kexa aski arrazoituta dago. Udalak egoera aintzat hartu
beharko luke, eta tartean diren bidezko interesak aztertu, partikularrei kalteak eragiten ez
dizkiena eta Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren era teleologikoan aplikatzeari
dagokiona erabakita.

Beste gomendio bat eman behar dugu aukeran, aurkeztutako arazoak hala eskatzen
baitu.

Gure aburuz, egindako eskabidea tratatzeko bi era daude aukeran: edo gasolindegi
txikiaren kontzeptuaz egiten den interpretazio murriztailea era adostuan berraztertzea, eta
interpretazio egokituagoa ematea –garbitzeko makineria bakuna instalatzea baimentzeko
modukoa, hasiera batean aditzera eman zen bezala– eta horrela enpresa eskatzailearen
kalteak saihestea; edo Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorra aldatzea, instalazio hori
baimentzeko 2.500 metro koadro baino gehiago duten zerbitzuguneetan, hedadura hori ez
baitator bat txikia kontzeptuarekin.

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

EZ ZEN ONARTU gomendioa.
•

Legez kanpoko pentsioa San Frantzisko kalean (erreg. zk.: 847/07)

Erreklamazioa
Jakin izan genuen San Frantzisko kaleko XXXXean, 1. solairuan bizi den A.A.R. bere
etxebizitza eraldatu zuela PENTSIO bihurtzeko asmoz, oheak alokatzeko, hain zuzen. Hori
ostalaritza jarduera da, eta Ingurumena Babesteko 3/1998 Legeak xedatutakoaren arabera,
JARDUERA BAIMENA eskatu behar da horretarako, guk dakigunez, eskatu ere egin ez dena.
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Azterketa/Ebazpena
Hauxe GOMENDATU genion Hirigintza Saileko Eraikuntzen Legezko Jaurbidearen
Zerbitzuari: adierazitakoa ikusi ondoren, eta erabiltzailearen proposamena aintzat harturik,
planteatu diren eskabideak onets ditzan, hots:

1.- PENTSIO jarduerarako baimena dagoen egiazta dadila; San Frantzisko kaleko
XXX.eko 1. solairuaren titularra den A.A.S. jaunaren izenean dago etxebizitza, maizter gisa.
2.- San Frantzisko kaleko XXX.eko

1. solairuko etxebizitza –A.A.S. jaunak du

alokatua– IKUSKA dadila PENTSIO jarduera burutzen ari den edo ez egiaztatzeko.

3.- Jakinarazpenetarako helbidea San Frantzisko kaleko XXX.eko 1. solairuan duen
A.A.S. jaunari errekerimendua egitea, jarduera baimenik ez badu ESKA DEZAN, etxebizitza
horretan pentsioa martxan jartzeko; halaber, ohartaraztea horrela egin ezean administrazio
erantzukizuna egotzi ahalko zaiola.
Sailak ONARTU egin zuen gomendioa.

d)
•

Ezestea

Eraikitzeko baimena: Badaia kalea (erreg. zk.: 875/07)

Erreklamazioa
Badaia kaleko 29.aren inguruan etxebizitzak ari dira eraikitzen eta herritar batek salatu
zuen eraiki daitezkeen metroak baino gehiago ari zirela eraikitzen.

Azterketa
Zentzu horretan, esan behar da Gasteizko Udalak, 2007ko urriaren 10ean,
erabiltzailearen interesekoa izan daitekeen txostena igorri zigula, eta honela zioen:

“2007ko maiatzaren 10eko ebazpenaren bidez eman zitzaion CENTRO URVASCO SA
baltzuari baimena 50 etxebizitza, lokalak eta garajea eraikitzeko Badaia kaleko 29an.
Lanetarako baimena jasotzen duen dosierrean, 2006/RJENExxxxx, aipatu baimena
ematearen aldeko txosten tekniko eta juridikoak daude.
Baimenak arautuak daude; hirigintza legeek eta planek xedatutakoekin bat eman edo
ukatzen dira.
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Udal teknikariek ikuskaritza bisita egin zuten urriaren 9an eta jakinarazi didatenez,
lanak emandako baimenean xedatutakoari jarraiki burutzen ari dira.
Kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa
izan dela esan daiteke, eta sentitzen dugu, baina herritarrari jakinarazi genion Sindiko edo
Herritarren Defendatzailearen Araudiko 29. artikuluan xedatutakoaren ildotik, ezin genuela
aldeko ebazpenik eman.

Ebazpena
EZESTEA
e)
•

Orientabidea

Bermea eta itzultzea (erreg. zk.: 927/07)

Erreklamazioa
Herritar bat kexu zen obra eman aurretik, eta baldintza gisa, 2.500 euroko bermea
eskatu diotelako, bere ustez eskaera ez da zilegia hura bukatu arte ez diotelako itzuliko.

Azterketa
Gure ustez, Gasteizko Udalak zuzenbidearekin bat jardun du kasu horretan, hots,
araudia zuzen aplikatu du, horrelakoetan baliatzen den irizpide komunari jarraiki.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Txaletean legez kanpo eraikitzea (erreg. zk.: 947/07)

Erreklamazioa
Zenbait auzokok beren urbanizazioko jabeetako bat salatu dute, legez kanpo
eraikitzeagatik.

Azterketa
Jakinarazi diegu Udalak badituela zenbait dosier irekita auzoko horri eraikina zegoen
bezala utz dezan galdatzeko; dena den, nahi badute ekintza zibiletara jo dezakete.
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Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Obrak Hedegile kaleko eraikin batean (erreg. zk.: 964/08)

Erreklamazioa
Herritar batzuek beren erkidegoko etxebizitza baten jabeak legez kanpoko lanak egin
eta komunitatearen espazioa hartu duela salatu dute.

Azterketa
Jarraitu beharreko bidea –zibila kasu honetan– zein den adierazi diegu, partikularren
arteko salaketa baita.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

f)

•

Idazki lagundua

Oftalmologia klinika bateko lanen dosierra aztertu eta kopiatzea (erreg. zk.: 960/08)

Erreklamazioa
Herritar batzuek beren etxeko behealdean oftalmologia klinika bat jartzeko lanetarako
baimena eskatu ondoren abiarazi den dosierraren kopiak egin nahi dituzte.

Azterketa
Erabiltzaileetako bati sailera lagundu diogu nahi dituen kopiak egitera, baina baimena
emateko hura idatziz eskatu behar duela esan diote. Eskabidea idazten lagundu diogu.

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.
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2.3.1.6- Irisgarritasuna
a)
•

Ezestea

Apaizgaitegiko kantoiko arranpa (erreg. zk.: 903/07)

Erreklamazioa
Barrenkaleko auzo elkarteak Apaizgaitegiko kantoitik Alde Zaharrera iristeko dauden
zailtasunen inguruko akatsak adierazi zizkiguten.

Azterketa
Elkarteko ordezkari batekin bertaratu ginen adierazitako aldera, eta Irisgarritasun
Kontseiluarekin izandako bileretatik ateratako ondorioak aintzat harturik, erabiltzaileei jakinarazi
diegu aipatu kantoian arranpa bat jarrita irisgarritasuna errazten saiatu direla, eta muinora
iristeko zailtasunak zati batean konpondu badira ere, alde hori eraberritzeko proiektua dagoela
aurreikusia. Arranpa hori desagertuko da eta muinora iristeko jarriko den igogailuetako batek
beteko du bere tokia. Beraz, orain edozein aldaketa egitea alferrikakoa litzateke gure ustez.

Sentitzen dugu zure interesen aldekoa den informazioa ezin ematea, baina, edozein
modutan bulegoak parte hartuko du proiektu horretan, beraz, dagokion jarraipena egingo
dugu interes bereziarekin.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU eskaera.
a)
•

Orientabidea

Irisgarritasuna Santa Ana kantoian (erreg. zk.: 900/07)

Erreklamazioa
Barrenkaleko auzo elkarteak Santa Ana kantoian irisgarritasuna hobetzeko eskatu
zuen; izan ere, egun dauden eskailerak direla eta, mugitzeko arazoak dituztenei, adinekoei,
haurrentzako kotxeak daramatzatenei... zail egiten baitzaie igotzea.
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Azterketa

Jakinarazi behar dizugu azken hilabete honetan udaleko Bide Publikoen Sailak auzo
elkarteekin adostu duela inbertsio garrantzitsua egitea kaleen berrikuntzak zein auzoetako hiri
altzariak jartzeko (2,5 milioi euro, gutxi-gorabehera), eta Alde Zaharreko irisgarritasunari
dagokionez, egoki ikusi du Santa Ana eta Santa Maria kantoietako espaloietako bat arranpa
leun bihurtzea.

Gauzak horrela, aurkeztu duzun kexarekin zerikusia duten udal zerbitzuek erantzuna
eman dizutela uste dugu, dena den, dagokion jarraipena egingo dugu proiektua erabaki bezala
gauza dadin.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

2.3.2.- Herri Ertzaingoaren Saila

2.3.2.1- Udaltzaingoa
a)

•

Idazki lagundua

Isuna, telefono mugikorretik hitz egiteagatik (erreg. zk.: 790/07)

Erreklamazioa
Gidatzen ari zela telefono mugikorra erabiltzeagatik jarritako isuna zela eta berraztertze
idazkia idazteko laguntza eskatu digu herritar batek.

Aurreko oroit-idazkia bukatzeko orduan zabalik zegoen oraindik dosierra, idazkia artean
idazteke.

Ebazpena
Herritarrak eskatu digun idazkia egin dugu.
b)

Orientabidea
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•

Txakurrak: Kontzientzia harrarazteko kanpainak (erreg. zk.: 798/07)

Erreklamazioa
Herritar batek eskatzen dio toki administrazioari azterketa bat egin dezan kontzientzia
harrarazteko kanpainak burutzeko, txakurrek parke, lorategi edo osasungaiztasun gunea eragin
dezaketen bestelako aldeetan txiza egin dezaten eragozteko asmoz.

Azterketa
Hauxe adierazi diogu:
Txakur bat duen edo izan duen edonork badaki gizakion eta txakurren artean
gogokidetasun afektibo handia sortzen dela, baita hori nola batzuetan oso bizia izan daitekeen
ere. Dena den, herritar gisa, ezin gara txakurren jabeen ikuspegi horretara mugatu eta kontuan
hartu behar dugu animalia horiek edukitzeak espazio publikoen erabileran eragiten dituen
arazoak zein beste herritarrekiko harremanetan eragin ditzaketen gatazkak.

Gasteizko Udalak horren inguruan iritzia eman izan du, kontuan hartuta milaka txakur
daudela erroldatuak hirian. Parke eta lorategietako garbiketa taldeek, batez beste, 1.100 kilo
txakur-kaka biltzen dituzte astean.

Gainera,

dagoen

SENTSIBILIZATZEKO

aurrekontuko

kanpainak

zuzkiduren

burutzen

dira,

arabera

txakurren

INFORMATZEKO
jabeek

gaiaren

ETA

inguruan

aurreikusitako neurriak norberaren borondatez kontuan hartzeko beharraren kontzientzia har
dezaten.

Adibidez, bide publikoan uzten dituzten gorozkien kopurua murrizteko, 2000ko urrian
lau Sanecan jarri ziren. Ondoren, 2001eko abenduan, beste hamabost ere jarri ziren. Gaur
egun, pasa den urrian hasitako “KKKan. Kalean... etxean bezala” izeneko kanpainaren bigarren
fasean gaude; txakurren jabeek haien gorozkiak bil ditzaten sustatzea du helburu kanpainak.
Etxebizitza baten itxurazko egongelan txakurren gorozkiak uzteko paperontzien inguruko
argibideak ematen dizkiete monitoreek txakurren jabeei, goizeko 8:00etatik 22:00etara.

Azarotik otsailera bitarteko udalaren datuei begiratuz gero, eraginkorra ari da izaten
kanpaina, gorozkiak uzteko 55 puntutatik iaz bildu zen kopuruaren bikoitza jaso baita.
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Aipatu behar da hiriko txakurren kakak biltzeko programazioaren barruan, udalaren
Parke eta Lorategien Zerbitzuak egiten dituen lanak kontuan hartzen direla; izan ere, zerbitzu
horretako langileek esku-hartuko duten lorategietako gorozkiak kentzen baitira haiek lanari ekin
baino lehen.

Eta gure hiriko herritarren artean, txakurren zaintzaren inguruko betebeharren inguruan
dagoen kontzientzia eza nabaria denez, etxeko animaliak erabili eta edukitzearen ingurukoa
Animaliak Edukitzeari buruzko Udal Ordenantzan dago jasota zabalera osoan.
Ordenantza horrek ez du, besterik gabe, animalien aldeko alderdiak arautzen, baizik eta
txakurrek eragin ditzaketen arazoekin zerikusia duten herritarren eskubide zein betebeharrak
ezarri ere: osasun arazoak, identifikazio eta erroldatzearekin lotutakoak, segurtasun, zara,
higiene eta garbitasunarekin zerikusia dutenak, besteak beste.

23. artikulua: “Debekatuta egongo da txakurren gorotzak kale eta plaza
publikoetan, haur parkeetan, lorategietan eta, oro har, apaingarrizko zein pertsonen
igarobide diren lekuetan uztea. Hori dela eta, txakurrak daramatzatenek galtzadara
eraman beharko dituzte haiek, espaloi ondora, estolderia-isurbidetik ahalik eta
gertuenera, edo udalak horretarako egokitutako lekuetara. Hala ere, gorotza
espaloietan edo oinezkoen igarobide diren lekuetan geratuz gero, jabeak edo animalia
daramanak izango du bere gain hura bertatik kentzeko ardura, eta poltsa
iragazgaitzetan sartzen duelarik, eta itxi ondoren, zakarrontzira edo udal zerbitzuek
zehaztutako antzekoren batera bota beharko du, edo etxeko zabor boltsara; bestela,
estolderia sareko isurbideren batetik bota beharko du gorotza. Animaliaren batek kalea
zikintzen duelarik, jabeari edo animalia daukanari egindako kaltea berehalakoan
konpontzeko eskatzeko eskubidea izango dute beti ere herritarrek.
Edonola ere, ideala litzateke, bai txakurren jabeak, bai txakurrik ez duten gasteiztarrak
herritar izaerak berarekin dakartzan betebeharren gaineko erantzukizunaren jabe egitea,
herritar gisa dagozkigun eskubideen jabe garen bezala. Hori da elkarbizitzaren sekretua.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

Ibilgailuaren bahitura eta udaltzainek emandako tratua (erreg. zk.: 806/07)
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Erreklamazioa
Herritar batek bulegora jo zuen, eta salatu zuen udaltzainek ez ziotela utzi bahitu zioten
ibilgailuan zeuzkan gauzak jasotzen.

Ebazpena
Gasteizko Udalak 2007ko apirilaren 16an erantzun zion gure informazio-eskaerari, eta
erantzundakoa herritarrari helarazi genion, interesgarri izango zitzaiolakoan:
“Udaltzaingoari ibilgailu bat jaso zezala esan zitzaion, Agentzia Betarazleak eskatzen
baitzuen hura bahituran hartzeko.
Ibilgailuaren jabea bertaratu egin zen, eta ibilgailu-biltegiraino berak eramateko aukera
eskaini zitzaion, baina uko egin zion eskaintzari.
Horrez gain, jabea ibilgailua eramatea oztopatzen saiatu zen, berea den taberna bateko
bezeroen laguntzarekin (ibilgailua taberna horretatik hurbil zegoen, hain zuzen). Beste
patruila batzuen laguntza behar izan zen, horren ondorioz.
XXXXX-(e)k, XXXX, ibilgailuaren titularrak, ez zuen inoiz adierazi ibilgailuaren barruko
gauzak hartu nahi zituela; aitzitik, ibilgailuan sartu nahi izan zuen, hura eramatekotan, bera
ere batera eraman zezaten. Esku hartzen ari ziren agenteek eragotzi egin zuten.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

•

Auzokoen zaratak eta patruila-ordutegia (erreg. zk.: 841/07)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu zuenez, Udaltzaingoak uko egin zion haren etxebizitzan zaratamaila neurtzeari.

Azterketa
Gasteizko Udalak 2007ko ekainaren 11n gure informazio-eskaerari erantzun ziola
jakinarazi genion herritarrari, eta erantzundakoa helarazi egin genion, interesgarria izango
zitzaiolakoan:
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“Erakunde horrek emandako datuekin, beharrezkotzat jo zen komunikatzaileak
egindako deiaren grabazioa entzutea, eta, aldi berean, dei hori zein ordutan egin zen jakitea,
zer gertatu zen zehaztearren. Hala ere, ezin izan da grabazioa entzun, egun hartan
grabatze-sistema matxuratuta zegoelako, Koordinazio Polizialeko Zentraleko teknikariak
esan digunez. Hala, ezin izan dira datuak bide horretatik lortu.
Dena dela, deiari zegokion fitxa aurkitu zen, eta han ageri zen herritar batek zerbitzu
bat, <auzokoek egindako zaratak> zirela eta, bertan behera utzi zuela. Abisua 6:18an jaso
zen. Aurretik, ez dago ezer jasota. Agenteei galdetuta, ez dira gertakariaz oroitzen.
Grabatze-sistema matxuratuta egon zenez gertakari horiekin batera, ezin da objektiboki
esan erraklamazioegileak beste deirik egin zuen 6:00ak baino lehen, eta egin bazuen, zein
ordutan. Izan ere, orduaren arabera, gertakariaren garrantziaren arabera edo salatutako
zaratarekin batera beste esku-hartze batzuk egotean, poliziaren erantzuna alda daiteke,
lehentasunari buruzko irizpideak kontuan hartu behar baitira.
Gaueko atalekoen lan orduak 22:00etatik 06:00etara bitartekoak dira, baina ez da
erabat finkoa. Hala, bada, gertakari garrantzitsuren bat egonez gero, aldez aurretik
zerbitzuren bat programatuta edukiz gero, eta esku-hartzea ezin bada atzeratu goizeko
txanda iritsi arte, ordu-bitarte hori aldatuko da, gertakariaren arabera behar diren
udaltzainekin.
Grabatze-sistema matxuraturik ez egotera, batere zalantzarik gabe jakingo genituen
deien ordu zehatzak, eta zegozkion ondorioak aterako genituen; izan ere, aurreko
paragrafoan azaldutako ondorioetarako, ez dira gauza bera 5:35ean erregistraturiko dei bat
edo 5:57an egindakoa. Lehen kasuan, eta zarataren ingurukoa izanik, gaueko zerbitzua
arduratuko zen, eta, bigarren kasuan, beste egoera bereziren bat ez bazegoen, goizeko
txanda.
Informazio osatzeko datu gisa, adierazten dizut gaur egun grabatze-sistemak behar
bezala funtzionatzen duela.
Kasu honetan, gure aburuz, Administrazioak era egokian jokatu du, baina, dena dela,
Udaltzaingoari gogorarazi diogu haren betebeharra dela herritarrei kasu egitea, hala
eskatzen diotenean.

Azterketa
ORIENTABIDEA
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•

Udaltzainen tratua (erreg. zk.: 751/06)

Erreklamazioa
Salaketa baten arrazoia argitu nahi izan zuelarik bi udaltzainek emandako tratua
salatzen du herritar batek.

Azterketa
Txostena eskatu zitzaion Udaltzaingoari, eta aurreko ekitaldiko oroit-idazkia itxi zenean,
dosierra irekita geratu zen, txostena jasotzeke. Txostena jaso genuen, eta herritarrari helarazi
genion.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

c)

•

Ezestea

Udaltzainek emandako tratua (erreg. zk.: 801/07)

Erreklamazioa
Herritar batek Udaltzaingoaren jarrera salatu du, hain zuzen ere, ”Becerro de Bengoa
kalean semaforo bat gorri zegoenean pasatu zuelako" geldiarazi zuten agenteena.

Azterketa
Udaltzaingoaren Zerbitzuan txostena eskatu dugu eta urte honetako martxoaren 22an
igorri zaigu; herritarraren interesekoa izango delakoan hemen jaso dugu hura:

“Agenteak adierazi duenez, gertakarien egunean, Becerro de Bengoa kaletik Prado
kalera sartzen den tokiaren aurrean zegoen, eta ibilgailu bat, semaforoa oinezkoentzako berde
egon arren, martxan jartzen zela ikusi zuen, are gehiago, momentu horretan kalea pasatzen ari
zen oinezko batek atzera egin behar izan zuen espaloira; hori dela eta, ibilgailuak zeraman
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noranzko berean eta kalearen bukaeran bere lankidea zegoenez, deitu egin zion ibilgailua
geldiarazi zezan. Agentea tokira hurbildu zen gidaria salatzeko, lehen aipatutako hausteagatik.

Orduan hasi zen gorabehera, izan ere XXXX jaunak ukatu egin baitzuen arau-haustea
egin zuenik. Bere idazkian, agenteak nagusikeriazko jarrera izan zuela salatzen zuen baita
adierazi ere, agenteak agiriak behin eta berriro eskatu zizkionez –salaketa formulatzearen
ondorioetarako jokabide logikoa– bera ibilgailutik atera zela familiari momentu txarra pasa
zezan eragozteko.

Agenteak ibilgailuan sartzeko egiten zion ohartarazpena, herritarrak ulertzen ez duena,
ohikoa da agenteen zereginean, eta segurtasun araua da, herritarrarentzat, agenteentzat eta
trafikoarentzat, orokorrean. XXX agenteak jakinarazi didanez, hiru bat aldiz eskatu zion
ibilgailuan sartzeko, baita agenteari desobeditzea leporatu ahalko ziola ohartarazi ere, eta hori
guztia, herritarren aldetik jokabide zein erantzun ez egokiak jasotzen zituen bitartean.

XXXX jaunak aurkeztutako kexa idazkian XXX agentearen jarrera nagusikeriazkotzat
jotzen zuen, gainera, despota eta elkarrizketarako aukerarik ematen ez zuela zioen, are
gehiago harentzat zein familiarentzat umilgarria izan zela adierazi zuen.

Hala ere, agenteak

adierazitakoa kontuan hartuta, esan behar da agenteak herritarrari egin nahi dion salaketaren
jakinarazpen baten aurrean gaudela, hain zuzen, herritarrak onartzen ez duen eta ukatu egiten
duen salaketa. Agenteak, behin eta berriro, ibilgailuan sar zedin eskatu arren, ez zion kasurik
egin, eta horrela jokatzean eragin zuen egoera ez zen emango, hasieratik, agenteak eskatzen
ziona bete izan balu, momentu horretan agintaritzaren agente gisa dituen eskumenen barruan
ari baitzen; horrela eginik esku-hartzea ez zen behar baino gehiago luzatuko.

Aurkeztutako salaketarekin ados ez badago, dagozkion alegazioak aurkeztu ahalko
ditu interesdunak, kasuan kasu, dagokion administrazio zuzemenarekin bat. Agenteak argi utzi
zion arau-haustea argi eta garbi ikusi zuela, XXX jaunak, berriz, ukatu egiten zuen inolako
argudiorik gabe, salaketa kentzea baino ez zuen nahi eta bere familia bertan egoteari ez zion
garrantzirik ematen."

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU nahia.

d)

Gomendioa
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•

Zaratak: Zapatari kaleko taberna (erreg. zk.: 817/07)

Erreklamazioa
Herritar batek jo du gure bulegora, kexu, XXX taberna (Zapatari kalea, XXXX) dela eta.
Establezimendu horren gaueko jarduerak sortutako enbarazuaren inguruko hainbat kexu eta
salaketa eginak ditu. Ixteko ordutegia ez betetzearen inguruan, baimendutakoa baino
beranduago ixten ohi dutela adierazi du, gainera Udaltzaingoan egindako salaketen aurrean,
agenteak gaueko lauak inguruan agertzen direla, jada, itxita dagoenean.

Behar diren neurriak har daitezela eskatzen du, era horretako establezimenduentzat
finkatua dagoen ordutegia bete dezan.

Azterketa
XXXX tabernak araututako ordutegiak modu sistematikoan urratzen dituelarik, etengabe
eta larriki kalte egiten ari zaio herritarren atsedenerako eskubideari. Eskubide hori konstituzioan
jasota dago, egoitzaren intimitaterako eskubidearen urratzea eta osasunari kalte egitea berekin
dakarren aldetik, eta badago eskubide horiek babesten dituen jurisprudentzia zibil eta penalik.
Horrenbestez,

Ebazpena
2001eko irailaren 28ko Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian
finkatutakoaren ildotik, hurrengo hiru asteetan XXXX tabernak ASTEBURUAN ETA IXTEKO
EZARRIA DUEN ORDUTEGIAREN INGURUAN, III. TALDEKO PUB BAT DELA KONTUAN
HARTURIK, ordutegia benetan betetzen duen ikuskatu eta zaindu dezala GOMENDATZEN
DIOGU Udaltzaingoari, 296/1997 dekretuan finkatutako ixteko ordua errespetatzen duen
ikusteko eta hala izan ezean, ordutegi urraketak salatzeko.

Sailak osorik ONARTU ZUEN gomendioa.
•

Zirkulazioko kamerak eta Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoa
(DBLO) (erreg. zk.: 775/07)
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Erreklamazioa
Gure bulegoan, herritar batek salatu zuen zirkulazioa kontrolatzeko kamerak jarri
zituztela haren leihoen parean, eta haren intimitate pertsonala urratzen zutela.

Hori zela eta, hirian jarritako kamerak ikertu genituen: zirkulazioa kontrolatzeko
kamerak, erakundeen eraikinetakoak, gizarte etxeetan, alde zaharreko arranpetakoak, Espainia
plazako arkupeetakoak, aurrezki kutxa eta banketxetakoak, eta dendetakoak, oro har. Ikusi
genuenez, kamera askok egiten dituzten grabaketak Bideo-zaintzaren Batzordearen eta Datuak
Babesteko Espainiako Agentziaren kontroletik kanpo daude; zehazki, ibilgailuen zirkulazioa
zaintzen duten kameren kontrolaz ari gara.

Azterketa
Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren 2006ko azaroaren 8ko 1/2006 jarraibideak
gogorarazi egin zituen datuen babesak bideo-zaintzan hartutako irudiak hartzeari eta tratatzeari
dagokionez ezarrita dituen eskakizunak, eta honako irizpide hauek eman zituen:

1.- Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoaren arabera, irudiak datu pertsonalak
dira.

2.- Aipatutako jarraibidea aplikatzen zaio identifikatuta dauden edo identifika daitezkeen
pertsona fisikoen irudiak —kamera- edo bideokamera-sistemen bidez— zaintzarako tratatzeari.

3.- Bideoz zaindutako eremuetan, informatzeko seinale bat jarri beharko da gutxienez, behar
bezalako toki ikusgai batean.

Jarraibidearen xedea da arau zehatzak ematea eta pertsonen eskubideak bermatzea,
haien irudiak zaintzarako kamera- edo bideokamera-sistemen bidez hartzen direnean, halako
gailuak dituzten instalazioak ugaldu egin baitira azkenaldian.

Jarraibidearen xedearen barruan hauek daude: irudiak grabatzea, hartzea, igortzea,
gordetzea eta biltegiratzea, denbora errealean erreproduzitzea edo igortzea barne, bai eta
irudioi loturiko datu pertsonalak tratatzea ere.

Irudiak hartzea, definizioz, edozein bide erabilita irudi horiek jasotzeari dagokio.
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Horren arabera, eta denbora errealean erreproduzitu eta igortzeari buruz arestian
aipatutako zehazpena ere aintzat harturik, ondorioztatu behar dugu jarraibide horrek ezarritako
betebeharrak, grabatzeko kamera eta gailuei ez ezik, eremu publikoa denbora errealean
ikusteko baino ez direnei ere aplikatu behar zaizkiela, eta, hortaz, horrek ibilgailuen zirkulazioa
zaintzen duten bideokamerak ere barne hartzen ditu.

Jarraibide horren xedetik kanpo gelditzen diren bakarrak etxeko grabazioak eta
segurtasun kidegoek irudiei ematen dieten tratamendua (azken hori 1997ko abuztuaren 4ko
4/97 Lege Organikoan araututa dago) dira.

Gasteizko Udalean, bertako arduradunek zein Datuak Babesteko Agentziak emandako
informazioaren arabera, ongi bereizitako bideo-zaintzako bi sistema daudela esan dezakegu:

a) Eraikinen zaintza eta segurtasunerako erabiltzen diren bideokamerak. Segurtasun Indar eta
Kidegoek leku publikoetan bideokamerak erabiltzearen inguruko arauak biltzen dituen 4/97
Lege Organikoan jasota dagoen Bideo-zaintzaren Batzordeak gaituta ditu halako kamerak.
Bideo-zaintza horren helburua delituak prebenitzea eta haien egileei jazartzea da. 16

b) Ibilgailuen zirkulazioa zaintzeko jarrita dauden kamerak. Halakoak udalerriko bideo-sareko
ibilgailuen zirkulazioa kontrolatzeko erabiltzen dira, eta hori ez da sartzen segurtasunaren eta
delitua prebenitu eta hain egileei jazartzearen kontzeptuan. Hori dela eta, ez daude Bideozaintzaren Batzordearen kontrolpean.

Hala ere, azken motako kamerei Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren Jarraibidea
aplikatu beharko litzaieke.

Ebazpena
Hori guztia aintzat harturik, gomendio hau egiten dugu, zirkulazioa zaintzeko Udalaren
bideo-sistemak eragiten dien datu pertsonalak hobeto babestearren:

1.- Irudiak hartze hutsak datu pertsonalei eragiten dienez, gure ustez, datu horiek era
egokian babesteko, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari jakinarazi behar zaio kamerak horiek
badaudela, bai eta zein helburu duten (zirkulazioa kontrolatzeko), irudiak hartzeko zer sistemamota erabiltzen den, non dauden, eta zein adiminstrazio-agintaritzak ditu bere ardurapean ere.

16

Cf. Carlos Enrique Serra Uribe. Derecho a la intimidad y video vigilancia policial. Ediciones del
Laberinto. Madril. 2006
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2.- Ardura duen administrazio-agintaritzak Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege
Organikoan jasotako informatzeko betebeharra bete beharko du. Horretarako, bideoz
zaindutako eremuetan, informatzeko seinale bat jarri beharko da gutxienez, behar bezalako toki
ikusgai batean, eremu ireki zein itxietan.
Aipatutako jarraibidean ezarrita dagoenez, informatzeko seinalean honako hauek jarri beharko
dira, euskaraz zein gaztelaniaz:
“DATU PERTSONALAK BABESTEARI BURUZKO LEGE ORGANIKOA”,
datuak zein helbururekin erabiltzen diren adieraziko da:
(adibidez, zirkulazio-kontrola)
(“BIDEOZ ZAINDUTAKO EREMUA”),
Administrazio arduraduna: ………..
eta berariaz aipatuko da zein administrazio arduratzen den, haren aurrean pertsonek datuen
babesaren arloan dituzten eskubideak erabili ahal izan ditzaten.

3.- Zaintzaren helburua pertsonen intimitateari eta datu pertsonalak babesteko
eskubideari hainbeste eragiten ez dien beste bide batetik lortu ezin denean baino ez da
onagarria izango kamerak edo bideokamerak instalatzea, neurriz gaineko ahaleginik eskatu
gabe, betiere.

4.- Irudiak tratatuko dira soilik aproposak eta egokiak direnean, eta ezarritako eremu eta
helburuak —zehaztuak, legezkoak eta esplizituak, kamerak edo bideokamerak jartzea
justifikatu dutenak— gainditzen ez dituztenean.

5.- Baldin zirkulazioa zaintzeko kamera horiek hartutako irudiekin bideo-zaintzako
irudien fitxategi bat sortzen bada, aldi baterako izanik ere, nahitaezkoa da Datuak Babesteko
Euskal Bulegoari aldez aurretik jakinaraztea, Erregistro Orokorrean sartze aldera.

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

•

Zaratak XXX tabernan (erreg. zk.: 129/02)

Erreklamazioa
Auzokide batek guregana jo zuen, eta izengabetasuna atxiki nahi zuela esan zigun,
berak eta beraren familiak mehatxu larriak jaso omen zituztelako, xxx taberna zela eta lehen
eginiko beste salaketa batzuen ondorioz. Establezimendu horren gaueko jarduerak sortutako
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enbarazuaren inguruko kexa agertu zigun. Ixteko ordutegia ez betetzearen inguruan,
baimendutakoa baino beranduago ixten ohi zutela adierazi zuen, eta horrek eragozpenak
sortzen zietela auzokideei, kalea oso estua denez, gaueko zaratak pairaezineko oihartzuna
sortzen zuelako.

Behar diren neurriak har zitezela eskatzen zuen, era horretako establezimenduentzat
finkatua dagoen ordutegia bete zezan.

Azterketa
XXXX tabernak araututako ordutegiak modu sistematikoan urratzen dituelarik, etengabe
eta larriki kalte egiten ari zaio herritarren atsedenerako eskubideari. Eskubide hori konstituzioan
jasota dago, egoitzaren intimitaterako eskubidearen urratzea eta osasunari kalte egitea berekin
dakarren aldetik, eta badago eskubide horiek babesten dituen jurisprudentzia zibil eta penalik.

Horrenbestez,

Ebazpena
2001eko

irailaren

28ko

Sindiko

edo

Herritarren

Defendatzailearen

Araudian

finkatutakoaren ildotik, hurrengo hiru asteetan XXXX tabernak ASTEBURUAN ETA IXTEKO
EZARRIA DUEN ORDUTEGIAREN INGURUAN, ordutegia benetan betetzen duen ikuskatu eta
zaindu dezala GOMENDATZEN DIOGU Udaltzaingoari, 296/1997 dekretuan finkatutako ixteko
ordua errespetatzen duen ikusteko eta hala izan ezean, ordutegi urraketak salatzeko.

Lehen ere, antzeko kasuetan, gomendio bera egin dugu, eta Udaltzaingoak gogo onez
onartu izan du.

Hori guztia Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta bertan
aurreikusitako eraginarekin.
Sailak onartu egin zuen gomendioa.

•

Zaratak: Domingo Beltran de Otazu kaleko Eroski (erreg. zk.: 845/07)
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Erreklamazioa
Guregana jo zuen auzokide batek eta kexu zen Domingo Beltran de Otazu kaleko
Eroski supermerkatuan kamioiek zama lanak egitean eragiten duten zaratengatik.
Horretarako baimena eta jarduera burutu ahal izateko ordutegiak berrikusteko eskatu
zuen.

Azterketa
XX. solairuko auzokideak adierazi zuenez, tonaje handiko kamioien zamalanak
burutzen

dira eta saltokiaren barruan eskorga mekanikoekin salgaiak mugitzen dituzte ia

egunero, gaueko ordutegian: “gaueko ordubatetik hirurak arte.
Egoera hori dela eta, atsedenerako duen eskubidea urratua gelditzen da.
Izaera bereko kasuei buruzko kontsulta egin genuen Ingurumen Sailean eta adierazi
ziguten gauez lan egiteko beharrezko diren neurri zuzentzaileak hartzea konplexua dela; dena
den, 20:00etatik aurrera zamalanak egitea debekatua dagoela gogorarazi zigun baita
Udaltzaingoaren egiaztapena beharrezkoa dela ere.
Horrenbestez,

Ebazpena
Hauxe GOMENDATU genion Udaltzaingoari: Domingo Beltran de Otazu kalean
dagoen Eroski supermerkatuan, egoki iruditzen zaion denboran zehar, gaueko lan horien
inguruko ikerketa egin dezan, eta 20:00etatik aurrera egiten diren zamalanak SALATU ditzan.
Zegokien sailek ONARTU egin zuten gomendioa.

•

Aiztogile kaleko mahaitxoak (erreg. zk.: 913/07)

Erreklamazioa
Sindikoarengana jo zuen auzokide batek Idoia tabernaren kanpoko aldean jartzen diren
mahaitxoak direla eta, zarata eta zikinkeria eragiten dela salatzeko. Aiztogile kaleko 30.aren
parean izaten da hori, non sei mahaitxo baino gehiago jartzen baitira, nahiz eta bi (gehienez)
jartzeko baimena baino ez dutela jakin.
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Azterketa
Herritarrak adierazi zuenez, jabeak egunero jartzen ditu sei mahai baino gehiago,
aulkiekin, tabernaren aurrean. Astelehenetik ostiralera, 12:30ean ateratzen ditu, gutxigorabehera.
Hirigintza Sailean kontsulta egin dugu eta esan digutenez, “Idoia tabernak –Aiztogile kalea
25– bi mahaitxo (gehienez) jartzeko baimena du,” eta pentsatzen dugu haren lokalaren ondoan
izango dela eta ez aurreko espaloian.
Egoera hori izanik, auzokideak

atsedenerako duen eskubidea urratua gelditzen da

mahaitxoen erabiltzaileek egiten duten zarata eta bestelako enbarazuengatik.
Horrenbestez,

Ebazpena
Udaltzaingoari GOMENDATU DIOGU Idoia tabernako jabeak Aiztogile kaleko 25.etik
30.era bitartean jartzen dituen mahaitxoen inguruko ikerketa lana egin dezan, egoki ikusten
duen denboraz; eta kasua bada, bi mahaitxo baino gehiago jartzen baditu, SALA DEZAN.
Sailak ONARTU egin zuen gomendioa.
d)
•

Gogorarazpena

Aisialdiko lokaletan sartzea ukatu izana (erreg. zk.: 760/06)

Erreklamazioa
Gure bulegoan, Gao Lacho Drom elkartearen eta Ijito Herriaren Kontseiluaren Idazkaritza
Teknikoaren ordezkariek salatu zuten hainbat gazte ijitori hiriko aisialdiko lokal zenbaitetan sartzea
ukatu zitzaiela hainbat aldiz, "haien arraza zela eta, ez zituztela onartzen" argudiatuta. Hasieran,
ez zioten garrantzirik eman, gertakari bakanak zirelakoan, baina ikusi dute praktika hori finkatzen
ari dela zenbait lokaletan, eta hori larria da oso. Hainbatetan, Gao Lacho Drom elkarteko kideek
pertsona kaltetuei lagundu diete lokal horietara, eta salaketa egiazkoa dela ikusi dute, bai eta
bereizkeria agerian eta gordinki gertatzen zela ere.

Pertsona horiek adierazi zigutenez, gazteek Udaltzaingoarekin harremanetan jarri
zirenean, egoera hartan bitartekari izan zitezen, agenteek esan zuten "istilurik ez zegoenez, ez
zela beharrezkoa haiek bertaratzea".
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Azterketa
Zigor Kodeko 512. artikuluan xedatutakoaren arabera, “norbaitzuek, lanbide edo
enpresa jarduerak gauzatzean, pertsona bati prestazio bat emateari uko egiten badiote, beraren
ideologia, erlijio, sinesmen, etnia, arraza edo nazio, sexu, sexu-joera, familia-egoera,
gaixotasun edo elbarritasunaren zioz, eta pertsona horrek prestazio horretarako eskubidea
izanik, orduan, halakoei lanbidea, ogibidea, industria edo merkataritzan aritzeko desgaikuntza
berezia ezarriko zaie, urtebetetik lau artekoa”.
Arau hori oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen egikaritzari buruzko delituen
barruan dago, Zigor Kodeko XXI. Tituluko IV. Kapituluan. Ezin da lokal publikoan sartzea
eragotzi arrazaren zioz, eta horri dagokion zigorra da “lanbidea, ogibidea, industria edo
merkataritzan aritzeko desgaikuntza berezia, urtebetetik lau artekoa”.
Delitu hori dela eta, Udaltzaingoak hari buruz egiten zaion edozein salaketa ikertu behar
du. Ez da beharrezkoa istilu bortitzik edo eskandalu publikorik gertatzea Udaltzaingoak esku
har dezan. Ardura zaigun kasuan, lokal batean edo jendeari irekitako zerbitzu batean sartzea
ukatzea edo bereizkeriazko tratua jasotzea –berez eta bestelako baldintzarik behar gabe–
ordena juridikoaren kontra doa, eta, hortaz, badoa Konstituzioan jasotako berdintasunerako eta
bereizkeriarik ez pairatzeko eskubidearen kontra.

Bereizkeriaren nozioan (bereizkeria hori biktima gisa bizi duten subjektu jakin batzuen
kontrako bereizketa, bazterketa edo murrizketa oro) arrazoizkotasunik gabeko tratuari gehitzen
zaion ezaugarri bat dugu. Ezaugarri hori gutxiesgarria eta iraingarria izatean datza, gizarte-talde
bat, baztertua eta babesgabea izaten dena, errefusatu eta estigmatizatzean, eta haren
eskubideak osoki erabiltzea eragoztean, haren berezko edo bereganatutako ezaugarriengatik,
gizabanakoen merezimenduak eta jokabideak aintzat hartu gabe. Horrek gizakien duintasunari
berari eragiten dio, talde horietako kideak, desberdin gisa ez ezik, errespetu bera merezi ez
duten izaki gisa ere tratatzen direlako. Bigarren mailako herritarrak balira bezala baztertzen
dituzte. Hori dela eta, Auzitegi Konstituzionalak –1989ko ekainaren 8ko 108/1989 Epaian–
onartu

zuen

subjektu

pribatuen

autonomiak

baduela

muga

bat:

“ordena

publiko

konstituzionalaren kontrako berezikeriak egiteko debekua, hala nola Espainiako Konstituzioko
14. artikuluan berariaz aipatzen diren eta Zigor Kodean delitutzat jotzen diren bereizkerien
debekua, besteak beste”.
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Ebazpena
Hala, bada, Udaltzaingoari GOGORARAZTEN diogu edozein pertsonari haren
ideologia, erlijio, sinesmen, etnia, arraza edo nazio, sexu, sexu-joera, familia-egoera,
gaixotasun edo elbarritasunaren zioz lokal publiko batean sar dadin ukatzea, delitutzat har
daitekeela berez, Zigor Kodeko 512. artikuluan xedaturikoaren arabera, zirkunstantzia
larrigarririk edo ordena publikoaren kontrako istilurik egon beharrik gabe.
Gure aburuz, halako gertakarietan polizia agertzea beharrezkoa da oso, behin aurrera
eraman eta gero, inpunitate osoz uka daitezkeen asmo gaiztoko jokabideak direnez, frogaren
bat izatea ezinbestekoa delako, salaketa bideratu ahal izateko. Bestela, bereizkeriaren biktimak
hura jasatera behartzen da, delitua egozteko eman dezakeen elementu bakarra bere hitza edo
adiskideak diren lekukoen hitza baita. Polizia agertzeak, berez, bereizkeriazko jokabideak duen
garrantzi penala erakutsiko du, bai eta Udalak halako gertakariak inola ere ez onartzeko duen
asmoa ere.
Horregatik, Udaltzainek halako jokabideak ikertzeko eta ATESTATUA egiteko
betebeharra dute, bereizkeriarik ez pairatzeko eskubidea urratzen zaion edozein pertsonak hori
salatzen duenean.

•

Txakurrak lotu gabe (erreg. zk.: 863/07)

Erreklamazioa
Hainbat kexa jaso genituen bulegoan txakurren jabe gehienek haien animaliekin
espazio publikoak betetzearen zein horiek eragiten dituzten enbarazuen inguruan erakusten
duten betetze maila eskasari buruz Erakundean errepikatzen diren salaketak dira, eta, jada,
2002ean horren inguruko gomendioa bidali genuen (honi erantsia), gogorarazteko erreferentzia
gisa balia daitekeena.

Azterketa/Ebazpena
Berriro ere orduan gomendatu genuena gomendatu dugu oraingo honetan, oroigarri
gisa.
e)

•

Herritarrak berak itxia

Prostituzio etxea Gaztelako atean (erreg. zk.: 770/06)
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Erreklamazioa
Gaztela ateko etxejabeen elkarte bat administratzen duen enpresak salatu du
etxebizitzetako batean prostituzio etxe bat dagoela eta horrek enbarazu egiten diela.

Azterketa
Jarraitu beharreko legezko bideak jakinarazi zitzaien. Elkarteko gainerako etxejabeekin
kontsultatu behar zutela esan ziguten, eta zer erabakiko zain geratu ginen.

Ebazpena
Erabiltzaileek interesik ez zutela ikusita, dosierra ITXI egin genuen.
•

Kanpokale Berriko prostituzio-etxea (erreg. zk.: 791/07)

Erreklamazioa
Kanpokale Berriko X.eko etxejabeek etxebizitzetako batean prostituzio-etxe bat dagoela
eta horrek enbarazu egiten diela salatu zuten.

Azterketa
Jarraitu beharreko legezko bideak jakinarazi zitzaizkien. Gainerako etxejabeekin
kontsultatu behar zutela esan ziguten, eta zer erabakiko zain geratu ginen.

Ebazpena
Jarduerak, jada, enbarazurik ez zuela eragiten eta DOSIERRA IXTEA nahi zutela
jakinarazi ziguten.
•

Prostituzio-etxea San Antonio kalean (erreg. zk.: 892/07)

Erreklamazioa
San Antonio kaleko X.eko bizilagunek etxebizitzetako batean prostituzio-etxe bat
dagoela eta horrek enbarazu egiten diela salatu zuten.
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Azterketa
Jarraitu beharreko legezko bideak jakinarazi zitzaizkien. Gainerako bizilagunekin
kontsultatu behar zutela esan ziguten, eta zer erabakiko zain geratu ginen.

Ebazpena
Bizilagunen bilera egitekotan zirela jakinarazi ziguten, eta mementoz dosierra ixteko
eskatu.

f)
•

Bitartekaritza

Barrón taberna: auzokide gogaikarrirekin bitartekaritza lanetarako saiakera (erreg. zk.:
878/07)

Erreklamazioa
Barrón tabernako jabeek zarata dela eta, behin baino gehiagotan salatu izan dituen
auzokide batekin bitartekaritza egitea eskatu ziguten.

Azterketa
Gutun batean honakoa adierazi genion: "lokaleko jabeekin hitz egin dugu eta
BITARTEKARITZA –zu eta jabeen artekoa– burutzeko aukera planteatu digute, zarata eta
bibrazioen igorpena ekiditeko martxan jarri diren neurriak ezagut ditzazun , eta beharrezkoa
balitz osatzeko.

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen araudiak bitartekaritza eta arbitraje ekintzak
baimentzen ditu alderdi guztiak ados badaude. Hori dela eta, zugana jotzen dugu
BITARTEKARITZA hori onartzen duzun adieraz diezaguzun, egoera akordio baten bidez,
konpontzeko; halaber adierazten dizugu legez aitortzen zaizkizun eskubide berberak edukitzen
jarraituko duzula eta kosturik ez duela izango ez zuretzako ez beste alderdiarentzako.

Planteatzen zaizun BITARTEKARITZAREN inguruan duzun edozein zalantza argitzeko
zure esanetara gaituzu, eta jakin 10 eguneko epea dagoela erantzuteko, bestela proposamena
bertan behera geldituko dela”

Azterketa
BITARTEKARITZA
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h)
•

Errefusatzea

Udaltzainen tratu ezegokia (erreg. zk.: 945/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek kexa aurkeztu zuen, Gasteizko Udaltzaingoak atxilotu zuelarik ustez
tratu txarrak eragin zizkiolako.

Azterketa
Kexan adierazitako gertaerak larriak ziren, eta agintaritzaren agenteek hari delituzko
egintzak –horiek ere errugabetasun ustekizunak babestuak– leporatzearekin lotuta zeuden,
beraz, ezer egin aurretik kidegoko arduradunei argibideak eskatu genizkien, komisario buruari
zehazki.

Udaltzaingoak emandako informazioaren arabera, genero indarkeriako epaitegiaren
aginduz

egindako

atxiloketan

indarrez

aurka

egin

zitzaion

aginteari,

horrenbestez,

Udaltzaingoak berak izapideak egin eta gertaerak salatu zituen, xxxxxx erregistro-zenbakiaz,
eta guardiako epaitegira bidali.

Erabiltzaileak aurkeztutako kexatik ondorioztatzen da berak ere ustezko tratu txarren
salaketa aurkeztu ziola Guardia Zibilari, eta horrek dagokion auzibidea jarraitu beharko du.

Gertaerak dagokion jurisdikzioaren esku daudenean, Herritarren Defendatzailearen
Araudiak parte hartzea eragozten dio, Arartekoaren eta Herritarren Defendatzailearen kasuan
bezala. Hona hemen:

26. artikulua- Herritarren Defendatzaileak edo Sindikoak kexak ez ditu bideratuko
honako zergati hauek direla eta:
a) Interes legitimorik ikusten ez denean.
b) Interesatua identifikaturik ez dagoenean.
c) Gaitzustea edo eskubidearen gehiegizko erabilera hautematen denean.
d) Bere eskumenen esparrutik kanpo geratzen denean.
e) Epaitegietan edo Justizia Auzitegietan dauden gaiak direnean.
f) Interesatuak, kexa bideratzeko jarreraren edo gertakarien berri izan zuenetik urte
bete edo gehiago igaro denean.
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Arazoa bi kontzepturengatik auzibidean dagoenez, EZINEZKOA ZAIGU esku hartzea,
eta eskumena duten epaitegiek zer ebazten duten itxaron beharko dugu.

Ebazpena
ERREFUSATZEA

i)
•

Txosten berezia

Gaueko legea (erreg. zk.: 954/08)

Erreklamazioa
Gasteizko Pub eta Diskoteken Elkarteak salatu du zenbait ostalari diskriminatu egiten
dituztela 296/1997 Dekretuan ezarritako ordutegiak ez betetzeagatik salatzerakoan.

Azterketa eta Ebazpena
Egoera aztertuta aparteko txostena taxutu dugu. (*Ikus aparteko txostenak, 2.1)

2.3.3.- Udal sozietate anonimo eta erakunde autonomoak
2.3.3.1-Tuvisa
a)
•

Orientabidea

Aparkalekua Molinuevoko parkingean (erreg. zk.: 715/06)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu egin du bi bider esleitu dizkiotela Molinuevoko parkingean lehendik
jabea zuten aparkalekuak.

Azterketa
Txostena eskatu zitzaion TUVISAri, eta aurreko ekitaldiko oroit-idazkia itxi zenean,
dosierra irekita geratu zen, txostena jasotzeke.
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Dagoeneko jaso dugu informazioa:

“Idazkian argi adierazi duzunez, hasiera batean 324. aparkalekua esleitu zitzaizun eta
324 zenbakia zuen giltza eman. Baja eman zuen erabiltzaile batek emana zigun giltza hori.
Erabiltzaile honek gure bulegoan giltzak uztean 324 zenbakia jarri zuen, baina hori ez zen berari
zegokion plazaren zenbakia. Abonatu honen huts egiteak hainbat akats eragin zituen eta ez ginen
horren jakitun izan, erreklamazio-egileak 324 aparkalekuan beste auto bat ikusi arte (leku horren
erabiltzaile egokiaren autoa).
Esleitutako aparkaleku berria –331.a– libre zegoen baina erreklamazio-egileak bertan auto bat
zegoela egiaztatu ahal izan zuen, izan ere, hirugarren batek iruzur egiten zuen eta leku hori
baliatu. Aparkalekuko erabiltzaileek zein hirugarrenek plaza bat libre dagoela jakinik erabili egiten
dutela konturatu gara.
Beraz, erreklamazio-egileari konponbide azkar eta behin betikoa emate aldera 419. aparkalekua
eskaini zitzaion, goiz horretan bertan hutsik geratu zena; jakina, emandako giltzak 419 lekuko
kontratuari zegozkiola egiaztatu zen.
Horrenbestez, ez da eskatutako dirurik itzuliko erreklamazio-egileak Artiumeko aparkalekuan gorde
baitu doan ibilgailua.”

Ebazpena
ORIENTABIDEA

2.3.3.2-Amvisa
a)
•

Gomendioa

Normala ez den ur kontsumoari buruzko abisua (erreg. zk.: 769/06)

Erreklamazioa
Kontagailuetan normala ez den ur kontsumoa nabaritu dela garaiz jakinarazi ez
zaielako kexu dira berriz ere hainbat herritar.

Kontagailua irakurtzean normala ez den ur kontsumoa nabarituz gero, AMVISAko
langileek edo enpresak egiaztatutako pertsonek inprimakia uzten dute horren berri emateko.
Bigarren egoitzetan, posta-kutxarik gabeko aretoetan, alokairukoetan... gertatuz gero,
abonatuek ez dituzte inprimaki horiek jasotzen, eta ez dute balizko isuriaren berri izaten aldi
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horretako kontsumoari dagokion faktura iritsi arte (normalean kontsumo irakurketak sei
hilabetean behin egiten dira).

Azterketa
Egoera hau dela eta, kontuan hartu dira Vitoria-Gasteiz Hiriko Ura Hornitu eta Arazteko
Zerbitzuak arautzen dituen Ordenantzako printzipio orokorrak.

Uraren kontsumoak arduratsua izan behar du, ura premia zehatzetarako erabili
alferrikako kontsumorik egin gabe, era horretan erabiltzaile guztiei hornidura ziurtatzeko aukera
izan dadin.

Ildo horretan ari dira lanean AMVISA eta Gasteizko Udala:

-

Abian jarri da Ura Aurrezteko Gasteizko Osoko Plana. Honen bidez uraren banaketa
eta erabilerarekin loturiko eragileen artean ur kontsumo arduratsua sustatu nahi da.
Plan honen bidez datozen lau urteetan 1000 milioi litro ur aurrezteko erronka dago.

-

Ura aurrezteko produktuak zabaltzeko kanpaina abiarazi da hirian.

-

Udal instalazioetako ur kontsumoa aztertzen jarraitzen da.

-

Ur kontsumo eraginkorra duten instalazio eta zentroei lan hori aitortzen zaie.

-

Udalak bere instalazioen diagnosia egiten du ur kontsumoa hobetze aldera.

-

Ura aurrezteko produktuen katalogoa argitaratu da.

-

Uraren balioaz eta ura neurriz erabiltzeko beharraz kontzientzia sustatu nahirik, hainbat
kanpaina egin dira hirian.

-

(…) (…)
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Badakigu AMVISA udal ordenantza aldatzeko lanetan ari dela, ur kontsumoaren
fakturazio aldiak murrizte aldera. Ordenantzaren 12.2 artikuluaren arabera, abonatuak bere
instalazioetan edozein matxura daukanean eta, batez ere, ur-jario edo isuriren bat dagoenean,
ahalik eta lasterren eman behar dio horren berri AMVISAri. Beraz abonatua babesik gabe gera
ez dadin eta bere lana errazteko, abonatuei jakinarazpenak egiteko bideak hobetu beharrekoak
dira, batez ere, fakturan ohikoa ez den kontsumo handiaren berri emateko denean.

Horrenbestez,

Ebazpena
GOMENDIO hau ematen diogu Gasteizko Udal Urak enpresari (AMVISA): kontagailuak
irakurtzean kontsumo arraroak antzematen dituzten guztietan, gutun zertifikatuen bidez
jakinaraztea abonatuei eta hauek jaso-izanaren berri eskatzea; guztia Gasteiz Hiriko Ura
Hornitu eta Arazteko Zerbitzuak arautzen dituen Ordenantzan jasotakoaren -erabiltzaile guztiei
hornidura ziurtatzea- eta Gasteizen ura aurrezteko plangintzak sustatzen duen kontsumo
arduratsuaren haritik, abonatuaren lana errazteko eta defendatzeko aukera izan dezan. Hau
guztia kontsumitzaileen alde izango da; baita ura aurrezteko bermea ere, ez baita oso ondare
ugaria.

Zegokion sailak onartu egin zuen gomendioa.

•

Isuna (erreg. zk.: 941/07)

Erreklamazioa
Donejakue hiribideko XX.eko lonja baten jabea etorri da bulegora eta hau jakinarazi
digu: aretoa alokatuta izan zuen 1994ra arte, eta orduan errentariarekiko kontratua zein
Amvisarekin urez hornitzeko zuen kontratua deuseztatu zituen. Itxita zegoen aretoan ihesik edo
bestelako istripurik gerta ez zedin egin zuen hori.
Gerora aretoa berriro alokatu zuen eta horrela jarraitu du orain arte.
Herritar horrek Amvisarekiko kontratua deuseztatu zuen unetik, guztiz sinetsita zegoen
bere aretoan ez zegoela ur-hornidurarik, ordutik, hau da, 1994az geroztik, ez baitzioten
ordainagirik bidali. Gainera, kontratuaren baldintzetan ur-horniduraren kostua errentariak
ordainduko zuela zehaztu zuenez hark Amvisarekin kontratua egingo zuela ondorioztatu zuen.
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1994tik Amvisak ez zion jakinarazi herritarrari bere aretoa altan emanda ez zegoela eta
urez hornitzeko kontraturik ez zegoela, eta beraz ez zuen arrazoirik hornikuntzan inolako
arazorik zegoenik pentsatzeko.
Baina 2007ko apirilaren 16ko dataz Amvisaren jakinarazpen bat jaso zuen, zeinean
beraren kontrako prozedura zigortzailea abiarazia zela adierazten baitzioten, Ura Hornitu eta
Arazteko Zerbitzua arautzen duen Ordenantza (2001-10-10eko ALHAO) ustez urratzeagatik,
13.8. artikulua zehazki: “Abonatuak (...) ezin izango ditu honako lan hauek egin: (...) Dagokion
kontratua egina daukan neurketa-ekipoaren bidez kontrolatu gabe ur-kontsumoa egitea...”.
Ebazpen horren bidez 465 euroko isuna jartzea proposatzen da, Ura Hornitu eta
Arazteko Zerbitzua arautzen duen Ordenantzaren arau-hauste larria egin izanagatik.

Azterketa
Aurkeztutako kasuan uste dugu ez direla errespetatu zigor edo isun neurri batekin lotuta
herritarrak izan beharko lituzkeen segurtasun eta berme juridikoak. Herritar zigortua ez zen
ordenantzak aipatzen duen “abonatua”, eta ez da kontsumo irregularra egin duena, aretoa
alokatuta baitzegoen. Haustea leporatzen zaion artikulua neurketa-ekipoen bidezko kontrola
eragozteko

ur-hoditeriak

manipulatzen

diren

kasuetarako

dago

pentsatuta,

eta

ez

axolagabekeria batek –areto baten hornidura-kontratuaren egoera ez egiaztatzea– eragindako
ustezko arau-hausteetarako; gainera, oraingo ordenantzan portaera hori ez dago arau-hauste
gisa argi eta garbi zehaztuta.

Ebazpena
Hori guztia kontuan izanik, xxxxxxxxxxxx jaunaren kontra ebatzitako isun-proposamena
ondoriorik gabe uzteko GOMENDATZEN DUGU, zigor zuzenbidea arautzen duten segurtasun
juridikoaren baldintzak betetzen ez direlarik jarduerak deuseztatuta geratzen baitira: ez da
zigorrik jarriko arau-haustea argi eta garbi ezartzen duen arau argirik ez bada, eta ez da zigorrik
jarriko zigortuaren errua frogatzen ez bada.

Hala ere, erabiltzaileek ur-zerbitzua egoki balia dezaten ordenantza berridaztea komeni
dela uste dugu, batez ere gehiegikeria kasuekin lotutako arau-hauste eta zigorrei dagokienez.
ONARTU egin zen gomendioa.

b)

Orientabidea
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•

Gehiegizko ur-faktura (erreg. zk.: 857/07)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu zuen, harena den lokal bati zegokienez, gehiegizko ur-kontsumoa
adierazten zuen faktura jaso zuela.

Azterketa
Bulegoan izan genuen elkarrizketan, aditzera eman genion, Amvisa-ren arautegiaren
arabera, kontagailuak egindako kontsumoa adierazten zuela, nahiz eta kontsumo hori hodien
jarioaren ondorioa izan.

Ebazpena
Ahozko orientabidea.
•

Ur kontagailua eta egiaztapena (erreg. zk.: 920/07)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu zuen, harena den lokal bati zegokienez, gehiegizko ur-kontsumoa
adierazten zuen faktura jaso zuela, bere ustez, kontagailua gaizki dabilelako da.

Azterketa
Txostena eskatu ondoren, kontagailua lokalean ihesa izan zen batean aldatu zela
adierazi diogu. Aldi berean izan zen ezohiko ur kontsumoa eta kontagailuaren aldaketa.
Kontagailua eman diogu erabiltzaileari, nahi izanez gero, egiazta dezan Eusko Jaurlaritzaren
Industria Ordezkaritzan.

Ebazpena
Ahozko orientabidea.

c)
•

Bitarteko jarduera

Fakturazio bikoitza (erreg. zk.: 943/07)
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Erreklamazioa
Erabiltzaile batek bere ur-kontagailuaren ordainagiriak bikoiztuta zeudela salatu zuen.

Azterketa
Udal Uren enpresaren arduradunekin bildu ondoren hau jakinarazi genion: “AMVISAn
Florida kaleko XX.eko garajeen erkidegoarekin sinatutako suteetarako bi kontratu jasota
zeuden, zenbaki hauekin:

XX (indarrean dagoena) eta XX (2007-01-19an bajan

emandakoa).
-

2007-12-27an AMVISAko ikuskatzaileak egiaztatu zuen higiezin berak suteetarako
bi kontratu zituela, bakarra egon behar bazuen ere, beraz, AMVISAk ondoren
zehazten diren zenbatekoak itzuli behar ditu.

-

Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 64. artikuluaren arabera, preskripzioak
aurreko lau urteetan eragiten du, beraz, baja 2007ko urtarrilean eman bazen,
zenbateko guztiak egun hori baino lehenagoko lau urteei dagozkie:

-

2003ko 1. seihilekoa……………… 0 m3 ………………… 57,67 €

-

2003ko 2. seihilekoa……………… 0 m3 ………………… 57,67 €

-

2004ko 1. seihilekoa……………… 0 m3 ………………… 60,56 €

-

2004ko 2. seihilekoa……………… 0 m3 ………………… 60,56 €

-

2005eko 1. seihilekoa……………… 0 m3 ………………… 63,59 €

-

2005eko 2. seihilekoa……………… 0 m3 ………………… 63,59 €

-

2006ko 1. seihilekoa……………… 0 m3 ………………… 63,59 €

-

Irakurketa eta Fakturazio Ataleko arduradunak xxxx jaunarekin hitz egin zuen bere
garaian eta aurrekoa jakinarazi, bai eta kontu zenbaki bat eskatu ere aipatutako
zenbatekoen banku transferentzia egin ahal izateko.

Gaur egun AMVISAk ez daki

oraindik zein kontu zenbakitan sartu behar dituen

aipatutako zenbatekoak.”
Sindikoaren bulegoak egindako tramiteak eta herritarrak sortutako interesa kontuan
izanik, kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa izan dela esan liteke. Beraz, AMVISAren txostenaren azken paragrafoan adierazten
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den bezala, dagozkion zenbatekoak sartzeko kontu zenbakia jakinaraztea besterik ez
litzateke geratuko.

Ebazpena
Bitarteko jarduera.

•

Ur kontagailuaren baja (erreg. zk.: 948/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu du maizter bizi zen etxebizitzako kontagailuari baja ematen
saiatu zen arren Amvisak ez dituela ordainagiriak deuseztatu eta errekerimenduak jasotzen
jarraitzen duela, kontsumoa berak egiten ez badu ere.

Azterketa
Amvisakoek jakinarazi digute etxebizitzan 1999az geroztik egin diren urkontsumoengatik erreklamatu diren ordainagiri guztiak deuseztatu egingo direla, erabiltzailea
ordudanik ez dela bertan bizi egiaztatu baitute.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

d)
•

Herritarrak berak itxia

Normala ez den ur kontsumoa (erreg. zk.: 897/07)

Erreklamazioa
Herritar batek uraren fakturan normalak ez ziren kontsumoak agertzen zitzaizkiola
salatu zuen eta zerk eragin zezakeen hori aztertzeko eskatzen.
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Azterketa
Amvisako arduradunekin bildu ginen eta gehiegizko kontsumoa etxebizitzako
ihesek eragiten zutela adierazi ziguten. Erabiltzaileak hurrengo ordainagiriak aurkeztu arte
itxarotea erabaki genuen.

Ebazpena
HERRITARRAK ITXIA.

e)
•

Ezestea

Faktura ez ordaintzea eta berandutze gainordaina (erreg. zk.: 968/08)

Erreklamazioa
Herritar batek jakinarazi zigun AMVISAren premiamendu-jakinarazpen bat jaso zuela,
bere jabekideen erkidegoak ez zuelako faktura bat ordaindu; ez zuela zorraren berri adierazi
zuen.

Azterketa
Aurkeztutako agirietan ez genuen toki-administrazioaren jardueran oker zehatzik
dagoenik ondorioztatu, ez eta udal zerbitzuak emateagatik ordaindu beharrekoei buruz
indarrean den araudia urratu denik.
Erabiltzaileak jakinarazi zigun AMVISAren faktura hori (2007-15; 4-2007-xxxx) bidali
zitzaion bizilaguna ez dela jarraian bizi etxebizitzan, baina aitortzen du helbide hori eman
ziotela udal uren enpresari jakinarazpenak jasotzeko. Horrekin lotuta, adierazi behar diogu
ZERGEN ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE DIRU-SARRERA LOKAL BATZUEN
GESTIO, ZERGA-BILKETA ETA IKUSKARITZARI BURUZKO ORDENANTZA OROKORRAren
73. artikulu n hauxe dagoela jasota:

73. artikulua.- Helbidea

1.- Errekurtsoren bat gestionatzeko arauren batek berariaz ez badu helbide soziala
nola zehaztu esaten, diru bilketarako helbidea honako hau izango da:
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a) Pertsona naturalentzat, beren ohiko bizilekua.
b) Pertsona juridikoentzat, beren helbide soziala.

2.- Zergadunak beste helbide bat izendatzeko aukera izango du, nahiz berea nahiz
bere ordezkariarena, administrazioaren jakinarazpenak bertan jaso ditzan.

3.- Dena dela, udal-zergen subjektu pasiboak helbide aldaketen berri ematera
derrigortuta daude, eta Udaletik bidalitako komunikazioetan akatsak ikusiz gero,
horien berri ematera behartuta daude.

4.- Subjektu pasiboak emaniko helbidea edo jasotako informazioaren arabera Udalak
zuzendutakoa, zergadun bakoitzari gestiorako elementu gisa erantsiko zaio eta berau
izango da zergaren gestiotik eratorritako jakinarazpen guztiak bidaltzeko helbidea.

Halaber, berandutze interesengatik ordaindu beharreko gainordaina gisa
eskatutako zenbatekoa itzultzeko eskatzen zuen, oso handia irizten baitzion.
Aipatutako ordenantzak hau xedatzen du:

II. KAPITULUA.- BORONDATEZKO DIRU BILKETAREN XEHETASUNAK

78. artikulua.- Diru-bilketa aldiak.

1.- Zerga arautzen duen araudiak zehazten dituen epeetan burutu beharko da
ordainketa, edo hori izan ezean, diru bilketarako indarrean dagoen araudiak
zehaztutakoetan.

2.- Deklarazioa epez kanpo egiteagatik ordaindu beharreko gainordainak prestazio
osagarriak

dira,

autolikidazio

edo

deklarazio-likidazioak,

aldez

aurreko

errekerimendurik gabe, epez kanpo aurkezteagatik nahiz aurkeztutako deklarazioen
ondorio diren likidazioak, aldez aurreko errekerimendurik gabe, epez kanpo
aurkezteagatik ordaindu beharrekoak. (…)

III. KAPITULUA.- DIRU BILKETA BETEARAZLEAREN XEHETASUNAK

79. artikulua.- Aldi betearazlea hastea.
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1.- Ordaintzeko epemuga iristean oraindik ordaintzeko daudela jakinarazitako
likidazioentzat hasten da aldi betearazlea, borondatezko aldian dirua sartzeko epea
amaitu eta hurrengo egunean.

2.- Udal Ogasunarekiko zorren kontrako betearazteko aldia hasten delarik, gainordain
hauek sortuko dira:

a) Betearazte aldiko gainordaina: % 5 baldin eta borondatezko aldian ordaindu ez den
zor guztia ordaintzen bada premiamendu-probidentziaren berri eman aurretik.
Horrelakoetan, ez dira eskatuko betearazteko aldia hasi zenetik sortutako berandutze
interesak.
b) Premiamendu gainordain murriztua: % 10ekoa, baldin eta borondatezko aldian
ordaindu ez zen zor guztia eta gainordaina bera ordenantza honen 80. artikuluko 1.
atalean adierazten den epea bukatu aurretik ordaintzen badira. Horrelakoetan, ez dira
eskatuko betearazteko aldia hasi zenetik sortutako berandutze interesak.
c) Premiamendu gainordain arrunta: % 20koa. Aurreko a) eta b) ataletan adierazitako
zirkunstantziak egokitzen ez direnean aplikatuko da, eta, horrez gain, betearazteko
aldia hasi zenetik sortutako berandutze interesak eskatuko dira.

3.- Zergadunek ez badute autolikidazioa aurkeztearekin batera hura ordaintzen,
betearazte aldiko gainordainak sortuko dira, ordainketa egiteko arauz finkatutako epea
bukatzen denetik aurrera. Epez kanpo –ordainketarik egin gabe– aurkezten diren
autolikidazioen kasuan, horiek aurkeztearekin batera sortuko dira betearazte aldiko
gainordainak. Betearazte aldiko gainordainak bateragarri izango dira 78. artikuluko 2.
puntuan araututakoekin.

4.- Premiamenduzko prozedurak izaera administratiboa baino ez du izango eta Diru
bilketaz indarrean dagoen araudian araututa dagoen bezala bideratuko da, Udalaren
autoantolaketa gaitasunak eragin ditzakeen hainbat punturen azalpena ematen
dutelarik datozen hurrengo artikuluek.

Gomendioak egiteko eta zerbitzu publikoen kalitatea kontrolatzeko dugun ahalmenak
lehenengo eta behin erreferentziazko araudia betetzen denetz aztertzera behartzen gaitu,
zerbitzu publiko horiek era arautu eta orokorrean eskaintzen baitzaizkie herritarrei,
arbitrariotasun eta pribilegiorik gerta ez dadin. Kasu honetan AMVISAk bete ditu jakinarazpen
konpromisoak eta hori berandutzearen arrazoia ezin zaio hari egotzi, baizik eta etxejabeen
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elkarteari, jakinarazpenetarako helbidearen aldaketa ez adierazteagatik. Beraz, administrazioak
zuzen jokatu duela uste dugu.

Ebazpena
EZESTEA

2.3.3.2-Amvisa
a)

•

Gomendioa

Normala ez den ur kontsumoari buruzko abisua (erreg. zk.: 769/06)

Erreklamazioa
Kontagailuetan normala ez den ur kontsumoa nabaritu dela garaiz jakinarazi ez
zaielako kexu dira berriz ere hainbat herritar.

Kontagailua irakurtzean normala ez den ur kontsumoa nabarituz gero, AMVISAko
langileek edo enpresak egiaztatutako pertsonek inprimakia uzten dute horren berri emateko.
Bigarren egoitzetan, posta-kutxarik gabeko aretoetan, alokairukoetan... gertatuz gero,
abonatuek ez dituzte inprimaki horiek jasotzen, eta ez dute balizko isuriaren berri izaten aldi
horretako kontsumoari dagokion faktura iritsi arte (normalean kontsumo irakurketak sei
hilabetean behin egiten dira).

Azterketa
Egoera hau dela eta, kontuan hartu dira Vitoria-Gasteiz Hiriko Ura Hornitu eta Arazteko
Zerbitzuak arautzen dituen Ordenantzako printzipio orokorrak.

Uraren kontsumoak arduratsua izan behar du, ura premia zehatzetarako erabili
alferrikako kontsumorik egin gabe, era horretan erabiltzaile guztiei hornidura ziurtatzeko aukera
izan dadin.

Ildo horretan ari dira lanean AMVISA eta Gasteizko Udala:
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-

Abian jarri da Ura Aurrezteko Gasteizko Osoko Plana. Honen bidez uraren banaketa
eta erabilerarekin loturiko eragileen artean ur kontsumo arduratsua sustatu nahi da.
Plan honen bidez datozen lau urteetan 1000 milioi litro ur aurrezteko erronka dago.

-

Ura aurrezteko produktuak zabaltzeko kanpaina abiarazi da hirian.

-

Udal instalazioetako ur kontsumoa aztertzen jarraitzen da.

-

Ur kontsumo eraginkorra duten instalazio eta zentroei lan hori aitortzen zaie.

-

Udalak bere instalazioen diagnosia egiten du ur kontsumoa hobetze aldera.

-

Ura aurrezteko produktuen katalogoa argitaratu da.

-

Uraren balioaz eta ura neurriz erabiltzeko beharraz kontzientzia sustatu nahirik, hainbat
kanpaina egin dira hirian.

-

(…) (…)

Badakigu AMVISA udal ordenantza aldatzeko lanetan ari dela, ur kontsumoaren
fakturazio aldiak murrizte aldera. Ordenantzaren 12.2 artikuluaren arabera, abonatuak bere
instalazioetan edozein matxura daukanean eta, batez ere, ur-jario edo isuriren bat dagoenean,
ahalik eta lasterren eman behar dio horren berri AMVISAri. Beraz abonatua babesik gabe gera
ez dadin eta bere lana errazteko, abonatuei jakinarazpenak egiteko bideak hobetu beharrekoak
dira, batez ere, fakturan ohikoa ez den kontsumo handiaren berri emateko denean.

Horrenbestez,

Ebazpena
GOMENDIO hau ematen diogu Gasteizko Udal Urak enpresari (AMVISA): kontagailuak
irakurtzean kontsumo arraroak antzematen dituzten guztietan, gutun zertifikatuen bidez
jakinaraztea abonatuei eta hauek jaso-izanaren berri eskatzea; guztia Gasteiz Hiriko Ura
Hornitu eta Arazteko Zerbitzuak arautzen dituen Ordenantzan jasotakoaren -erabiltzaile guztiei
hornidura ziurtatzea- eta Gasteizen ura aurrezteko plangintzak sustatzen duen kontsumo
arduratsuaren haritik, abonatuaren lana errazteko eta defendatzeko aukera izan dezan. Hau
guztia kontsumitzaileen alde izango da; baita ura aurrezteko bermea ere, ez baita oso ondare
ugaria.
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2.3.4.- Ogasun Saila

2.3.4.1- Diruzaintza, Diru-bilketa
a)
•

Ofiziozko gomendioa

Bi titular Ondasun Higiezinen gaineko Zergan (erreg. zk.: 21/07)

Erreklamazioa
Herritar batek bere kexa adierazi digu. Alargun geratu da berriki eta etxeko Ondasun
Higiezinen gaineko Zerga ordaintzean arazoak izan ditu. Etxeko titular ziren senar-emazteak
baina hala ere, zerga horren ordainketak zatikatzeko, higiezinaren eskriturak aldatzera behartu
dute alarguna, jabetza transmisioa balitz bezala. Notarioaren betebehar hori ordaindu
beharrekoa dela nabarmendu digu.
Ogasun, Ondare eta Aurrekontu Sailak 2006ko uztailaren 22an emandako erantzunean
honakoa adierazi digute zergaren ordainketa zatikatzeari buruz: interesatuari zatikatu egin
zitzaion senarraren izenean egindako faktura, egoera hori legezkotuta baitago.
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren titulartasuna aldatzeari dagokionez, txosten hau
ez da horren aldekoa. Beraz, gu alderdi honetaz arituko gara gomendio honetan.

Azterketa
Ondasun Higiezinen gaineko Zergako SUBJEKTU PASIBOEZ ari denean, bereizketa
bat egin behar dela dio txostenak: batetik jabeak eta bestetik fakturaren titularra, hau da, faktura
noren izenean egiten den. Higiezinen kasuan hainbat jabe izan daitezke, jabetza portzentaje
desberdina dutenak, baina bakarra hartuko da titulartzat. Administrazioan ohikoa da honela
jokatzea:
* Jabetza portzentaje berberak badira, jabetza tituluan lehenengo ageri dena hartzen da
titulartzat. Horrelakoetan, lehenengo senarra jarri ohi dute notarioek lehena; denboran atzera
eginez ezkonduta zegoela bakarrik aipatzen zen edo ezta hori ere.
(…)
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Adierazi dugunez, titular aldaketa egiteko, aurreko titularrak baimen idatzia eman behar
du eta biek sinatu, titular berriak eta lehengoak. Titularra hil egin bada, hainbat agiri aurkeztu
behar dira kasuen arabera....
Jabetza aldatzeko ekintza honek zerga betebehar batzuk dakartza berekin, formalak
zein materialak; esaterako, higiezinen eskritura aldatu beharra. Betebehar hau emakume
alargunak ordaindu beharrekoa da.
Emakume izateagatik gertatzen den bidegabekeria dugu, izan ere higiezinen jabekide
diren gizonezkoek ez baitute erregistroko titulurik aldatu behar, Ondasun Higiezinen gaineko
Zerga bere izenean egiten baita lehenengo titularrak izateagatik.
Aurreko gomendioan adierazi genuen bezala, arlo honetan Hirian Giza Eskubideak
Babesteko Gutunean aitortuta dagoen berdintasuna sustatzeko beharra dago.
Ondasun Higiezinen eskrituretan lehenengo gizonezkoen izena jartzea ohiko praktika
dela jakinda ere, higiezinenaren fakturaren titulartasuna aldatzeko orduan, ondasun horren
eskritura berrikusi beharko litzateke, bertan emaztea bigarren titular gisa edo titular kide gisa
agertzen denekoa, herentziari dagozkion agiriak aurkeztu beharrik gabe. Hartara eginez gero,
gastu ekonomikorik ez baita izango alargunarentzat.

Ebazpena
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren fakturaren titularra hiltzeagatik titular aldaketari
dagokionez, ondasun horren eskritura publikora jotzea GOMENDATZEN diogu OGASUN,
ONDARE ETA AURREKONTU SAILARI, bigarren titular edo jabekide gisa ageri den bigarren
pertsona zein den argitzeko, hartara pertsona honek herentzia transmisiora jo beharrik izan ez
dezan, eta beraz, kalte ekonomikorik ez izateko.
Faktura noren izenean egin zehaztu behar denean, gure ustez ez da kontuan hartu
behar orain arte notarioek egin izan duten jarduna, hau da, lehenengo senarra edo eskrituretan
ageri den lehen pertsona jartzea titular; horren ordez, jabetzaren portzentajeak berdinak
direnean, beste edozein jabe titular izateko aukera eman behar da.
Hori da gure GOMENDIOA, guztia ere Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen
Araudiaren ildotik eta bertan aurreikusitako eraginarekin.

•

Isunak: “In dubio Pro Reo” (erreg. zk.: 874 eta 898/07)
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Erreklamazioa
Zenbait herritar kexu agertu dira Sindikoaren Bulegoan Udaltzaingoak berez
debekuekin lotutako ekintzengatik zigortu dituelako, kasu horietan debekua argia ez bazen ere.
Har ditzagun xxxxxxxx eta xxxxxxxxxxxxx dosier zigortzaileak adibidetzat.

Lehenengo dosierrean, “zoladuran markatutako perimetrotik kanpo aparkatzea” da
salaketaren arrazoia, baina –aurkeztutako argazkiek erakusten duten bezala– aparkalekua
mugatzen dituzten markak ezabatuta daude.

Bigarren kasuan, “baimenduta ez dagoen ibilgailua zama-lanetarako bakarrik den
gunean aparkatzea zirkulazio eragotziz” da salaketaren zioa, baina zama-lanetarako eremua
seinaleztatu gabe zegoen; izan ere, eremua mugatzeko seinaleetako bat erorita zegoen eta
lurrean ez zegoen pintura horirik.

Azterketa
Argazkiak eta salatuek aurkeztutako beste froga batzuk kontuan hartuta, udaltzainek
zigorra jartzea dakarren debeku argirik ez dagoela baiezta daiteke.

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

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

alorreko

ZALANTZAEZINA izatea

arau-haustearen

frogak

hautsitako

debekua

ARGIA

eta

eskatzen du, eta administrazioari dagokio debekuak adierazten

dituzten seinaleak –horizontalak, bertikalak, soinu edo argi bidezkoak– zuzen ulertzeko moduko
egoeran mantentzea, administratua ezin baita behartu asmakizunetan ibiltzera edo bere
askatasuna mugatzen duten ustekizunak egitera.

Horrenbestez,

Ebazpena
Honako GOMENDIOA egiten dugu gure araudian jasotakoarekin bat: sssssss

eta

ssssssssss dosier zigortzaileak indarrik gabe uztea in dubio pro reo Zuzenbideko printzipioa
urratzen dutelako, eta interesdunei jakinaraztea.
Gomendioa EZ ZEN ONARTU.
b)
•

Orientabidea

Alargunak eta Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga kobratzea (erreg. zk.
814/07)

Erreklamazioa
Emakume bat etorri zaigu, senarra hiltzean bera bizi deneko etxeari dagokion hiri-lurren
balio gehikuntzaren gaineko zerga bere seme-alabei igortzen dietela jakinarazteko. Horren
inguruko argibideak eskatu ditu.

Azterketa
Berarekin izandako bileran jakinarazi diogunez, ondasun baten titularra hiltzeak
ondasun higiezinaren transmisioa dakar berekin, bere ondorio guztiekin (Kode Zibilaren 609
artikulua). Inolako zalantzarik gabe, transmisioa heriotzagatik gertatzen da, besteak beste,
eta heriotzaren unean, gainera.

Beraz, zerga hau dela eta, herentzia bidezko transmisioak ekarri du egitate zergagarria
eta ondorioz, 6 hilabeteko epean aitortzeko eta dagozkion agiriak aurkezteko beharra ere.
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Ondasun Higiezinen Zerga eta Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren zergak arautzen dituen
ordenantzaren 21.en artikuluak ezartzen duenez, zerga honen subjektu pasiboek Udalean
aitortu behar dituzte zerga ezartzen zaien ondasunekin lotutako altak edo aldaketak.

Jabetza aldaketa honek betebehar materialak sortzen dizkie hildakoaren oinordekoei,
besteak beste, likidatutako kuotak ordaintzea, eta hala jakinarazi diogu herritarrari.

Ebazpena

ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

•

Trafiko-dosierreko argazkia (erreg. zk.: 832/07)

Erreklamazioa
Herritar batek aurkeztu zuen kexaren arabera, ez zioten erakutsi trafiko-dosier bateko
argazkia, alderdi interesduna bazen ere.

Azterketa
Gasteizko Udaleko Ogasun Sailak gure informazio-eskaerari erantzun zion. Erantzuna
herritarrari helarazi genion, baliagarria izango zitzaiolakoan.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Gehiegizko zabor-tasa (erreg. zk.: 852/07)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu zuen merkataritza-jarduerarik gabeko lonja baten jabea dela, baina
jarduera izango balu bezala kobratzen ziotela zabor-tasa.
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Azterketa
Herritar horrekin izan genuen elkarrizketan, aditzera eman genion, prezio publikoen
ordenantzaren arabera, bidezko zenbatekoa kobratzen zaiola duen jarduera-baimenagatik.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

Trafiko isunak ez ordaintzeagatik lokala enbargatzea (erreg. zk.: 908/07)

Erreklamazioa
Auzokide batek salatu zuen udalak lokal baten zatia enbargatu nahi diola trafiko isunak
ez ordaintzeagatik, hain zuzen, senarrarengandik banandu ondoren eta ondasunen
banaketa egiterakoan berarentzat gelditu zen merkataritza lokal baten % 50.

Azterketa
Erabiltzailearekin izandako elkarrizketan udalak zuzenbidearekin bat jardun duela
jakinarazi genion.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

Prostituzio etxea Gasteiz hiribidean (erreg. zk.: 861/07)

Erreklamazioa
Gasteiz hiribideko XX.eko komunitateak eraikinean prostituzio etxe bat dagoela salatu
dute eta egoera ikertzeko eskatu digute.
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Azterketa
Udaltzaingoari ikerketa eskatu genion. Egoera ikertu ondoren, honako txosten hau egin
du Udaltzaingoak:
“Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Bulegokoek uztailaren 13ko idazki baten
bidez eskatutakoari jarraiki, Gasteiz hiribideko XX.eko XX. solairuan prostituzio etxerik
dagoen ikertzera joan gara. Hainbat azterketa egin ondoren, 217 zenbakiko udaltzainak
etxebizitza hori salgai dagoela egiaztatu ahal izan du.
Eraikineko hainbat bizilagunek baieztatu digutenez, irailetik ez da horrelako jarduerarik
eraikinean.”
Horren ondoren zer bidetatik jo dezaketen adierazi diegu.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diegu herritarrei.

•

Etxebizitza eta gainbalioak (erreg. zk.: 932/07)

Erreklamazioa
Auzoko batek sindikoarengana jo zuen eta adierazi, 1995ean, babes ofizialeko
etxebizitza erosi zuela eta 2006an saldu egin zuela, Eusko Jaurlaritzak salmenta ikuskatu
ondoren, ezarritako prezioan. 2007an toki administrazioak gainbalioa eskatzen dio, bere
ustez, gehiegizkoa, kontuan izanik salerosketan behartuta jarri zuen prezioa nolakoa izan
zen.

Azterketa
Kasua berrikusi dugu, Udal Prezio Publikoen Ordenantza Fiskalekin bat. Ezarritako
ehunekoa zuzena da.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Isuna: erreserbatutako gunean aparkatzea (erreg. zk.: 928/07)
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Erreklamazioa
Herritar bat salatu dute bere ibilgailua ezinduentzat erreserbatutako gunean aparkatu
duelako. Behin eta berriro adierazi du anbulantzia dela ibilgailu hori.

Azterketa
Aurkeztutako agiriak berrikusi ditugu eta adierazi diogu momentu horretan ez zela
zerbitzua ematen ari, beraz, salaketa zuzena dela.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

Tasa: zamalanak (erreg. zk.: 926/07)

Erreklamazioa
Auzoko batek kexa aurkeztu zuen; izan ere, 2006ko uztailean, San Prudentzio kalean
bere ibilgailua husteko espazioa erreserbatzeko baimena eskatu baitzuen, eta orain
jakinarazpena heldu zaio, non dagokion tasa ordaintzeko eskatzen baitzaio.

Azterketa
Prezio publikoen udal ordenantzak tasa hori ordaindu behar dela jasotzen duela
jakinarazi diogu, beraz, udalaren jarduera zuzenbidearekin bat datorrela.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Zabor-tasa hutsik dagoen aretoarengatik (erreg. zk.: 916/07)

Erreklamazioa
Herritar batek jakinarazi zigun Wellingtongo Dukearen kalean lonja huts bat duela, eta
bertan inolako jarduerarik deklaratuta ez badago ere OHZren eta zerga-tasaren
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ordainagiriak bidaltzen dizkiotela. Lonja horien sustatzaile eta eraikitzaileei ez zaizkiela
zerga horiek kobratzen baina berari bai salatzen zuen

Azterketa
Prezio Publikoen Ordenantza aztertuta ezin zitzaiola arrazoia eman pentsatu genuen
eta halaxe jakinarazi harekin izandako elkarrizketan.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

Isuna farola apurtzeagatik eta komunitatearentzako lanak (erreg. zk.: 956/08)

Erreklamazioa
Ama batek kontsulta egin digu bere semeari farola bat apurtzeagatik jarri dioten isuna
komunitatearentzako lanez ordezterik dagoen jakiteko.

Ebazpena
Horren inguruko argibideak eman dizkiogu.
c)
•

Idazki Lagundua

Zergak (erreg. zk.: 816/07)

Erreklamazioa
Herritar batek gugana jo eta adierazi digu, bere garaian orduko Ekonomia Jardueren
gaineko Zergaren epigrafe identifikazioarekin zerikusia zuen AURREZARRITAKO FROGA
AKTA jakinarazi zitzaiola; berea den xxxx komertzioaren ingurukoa zen, hain zuzen ere, 645
epigrafearen barruan –ardo eta mota guztietako edarien salmenta, txikizka– egon zena ordura
arte.
Akta horretako data abiapuntu harturik, 2002-11-18a, hain zuzen, 647.1 eta 653.3.
epigrafeei dagozkien zergak likidatu zaizkio; lehena janarien salmentari, txikizka, dagokio eta
bigarrena, opariei.
Idazkia egiteko laguntza eskatzen du.
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Azterketa
Herritarrarekin izandako hainbat elkarrizketaren ondoren idazkia burutu da.

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.

d)
•

Ezestea

Sortutako zerga (erreg. zk.: 834/07)

Erreklamazioa
Herritar batek gure bulegoan salatu zuenez, urte osoko zirkulazioaren gaineko zerga
kobratu zioten, nahiz eta berak ibilgailua 2007ko urtarrilean saldu zuen.

Azterketa
Adierazi genion, 2007ko Udal Zerbitzuak Eskaini eta Jarduerak Burutzeagatiko Prezio
Publikoen Araudiko 7.2 artikuluaren arabera, zergari dagokion ordain beharra tarifetan
aipatutako aldi bakoitzeko lehen egunean sortzen dela, hau da, urte naturalean. Eta une
horretan bera zen ibilgailuaren jabea, eta horregatik zergaren ordainagiria haren izenean bidali
zuten. Zerga horren ordainketa ibligailuaren jabe berriarekin banatu nahi bazuen, bien arteko
akordio partikularra egin behar zuten.

VI.EZARPENALDIA ETA SORTZAPENA
7. artikulua.
1. Ezarpenaldia urte naturalarekin bat dator. Ibilgailuen lehen eskuratze edo baja kasuan salbu.
Horrelakoetan, ezarpenaldia eskuratze hori gertatzean hasiko da, edo Trafiko Buruzagitzan
baja ematean amaituko da, hurrenez hurren.
2. Zerga ezarpenaldiaren lehen egunean sortuko da.
3. Ibilgailuren bat lehen aldiz eskuratzean, zergaren kuotaren zenbatekoa kalkulatzeko
eskuratze-egunetik abenduaren 31ra bitarteko aldiari dagokion proportzioa hartuko da kontuan,
edo hala badagokio, ibilgailuaren baja ematen den egunaren arteko aldiari dagokiona.
4. Ibilgailuaren baja ematen denean, zergaren kuotaren zenbatekoa kalkulatzeko urtarrilaren
1etik Trafiko Buruzagitzan ibilgailuaren baja ematen den egunera bitarteko aldiari dagokion
proportzioa hartuko da kontuan.
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Ebazpena
EZESTEA
•

Bide publikoa okupatzeagatiko tasa (erreg. zk.: 865/07)

Erreklamazioa
Herritar batek adierazi zigun, lanbidez argazkilari izaki, ibilgailua Espainia plazan utzi
behar izaten duela gertakari jakin batzuk daudenean, eta udal tasa bat kobratzen diotela
horregatik. Hori kobratzea zuzena den ala ez argitzeko eskatu digu.

Azterketa
Jakinarazi diogu, 2007ko Udal Ordenantza Fiskaleko 16. artikuluko 7.4 idatz zatiaren
arabera, kasu hori "aparkaleku erreserba" dela. Horregatik, tasa hori ordaindu egin beharko du.

Ebazpena
EZESTEA
•

TAO: salaketa baliogabetzea (erreg. zk.: 818/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek honako hau eskatu zuen: TAO eremuko ordu txarteleko denbora
gainditzeagatik ezarritako isuna ken ziezaiotela, salaketa baliogabetzeko ordainketa ordubete
eta minutu bakar bat igarota egin baitzuen.

Azterketa
Gasteizko Udalak, 1999ko otsailaren 9an, gidariek isunak baliogabetzeko 3
euroko prezio bakarra finkatu zuen, isun horiek OTAko eremuan aparkatzeko gehieneko
denbora ordubetean baino gutxiagoan gainditzeagatik ezartzen zaizkienean. Sistema horrek
trafikoko ordenantzan jasotako mini-isunak ordezkatu zituen. Isun txiki horien zenbatekoa
aparkatzeko gehieneko denbora zenbatean gainditzen zen kontuan hartuta (15 minutu, ordu
erdia, 45 minutu eta ordubete) aldatzen zen.
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Oso zehaztuta dagoen prozesua da: aparkatzeko gehieneko denbora ordubetean baino
gutxiagoan gainditzeagatik ibilgailuei ezartzen zaizkien isunak baliogabe daitezen ahalbidetzen
du sistemak, eta gidariak 60 minutu baino ez ditu hori egiteko.

Irizpide hori aldatzea, minutu gutxi batzuengatik aldatuko balitz ere, graziazko neurri bat
litzateke, salatua gogobetetzeko besteko proportzionaltasuna inoiz lortuko ez lukeena.
Parkimetroan dago finkatuta 60 minutuko gehieneko denbora, eta hura salbuespen guztiez
arduratzeko moduan aldatzea zaila litzateke.

Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU kexa.

•

Isuna eta errekurtsoak (erreg. zk.: 912/07)

Erreklamazioa
Herritar batek bere burua defentsarik gabe sentitzen duela adierazi zigun 18/xxxx dosier
zigortzailearen inguruan aurkeztutako errekurtsoei eman zaizkien erantzunen aurrean.

Azterketa
Horren inguruan interesdunari jakinarazi genion kexa baloratu zein aurkeztu zuen
dokumentazioa aztertu genuela, eta arazoa, hasieratik, sindikoaren eskumenetatik at dagoela,
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen araudiaren 26. artikuluarekin bat; izan ere,
administrazio egintza irmoa baita, eta haren kontra egiteko bide bakarra administrazioarekiko
auzietako auzitegian errekurtsoa aurkeztea da.

Edonola ere, salatzen duen defentsa gabezia egon denik ez dugu ikusten, izan ere,
udal sailetik aukera eman baitzaio emandako ebazpenen aurka aurkeztutako errekurtso
bakoitzarekin bere burua zuritzeko, honakoak, hain zuzen: 2006ko abuztuaren 11ko zuribide
orria. 2006ko azaroaren 23ko alegazio idazkia eta, ondoren,

2007ko martxoaren 9ko

berraztertze errekurtsoa.

Halaber, administrazioak zuzen jokatu duela uste dugu, eta idatzietako bakoitzari eman
zaion erantzuna ez da deuseztapen lauso eta generikoa, baizik eta alegazioekin lotura dutenak,
gainera zuzenbidearekin bat formulatu dira.
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Ebazpena
Horrenbestez, EZETSI EGIN DUGU kexa.
•

Jakinarazi gabeko isuna (erreg. zk.: 942/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek adierazi digu 1070xxxxx zk. duen salaketa ez zitzaiola zuzen
jakinarazi.

Azterketa
Erabiltzaileari jakinarazten diogu joan den abenduaren 19an Udaleko Diru-bilketa
Zerbitzura joan ginela eta aipatu zerbitzuko arduradunak bere dosierra eman zigula. Bertan
jasota dagoenaren arabera, posta zerbitzuko langileak zenbait aldiz jakinarazten saiatu
ondoren, 2007-04-23an jakinarazteko azken ohartarazpena iraungi zen (eranskineko 1. eta
2. agiriak); hari zegokion salaketa argitaratu zen ALHAOren alearen erreferentzia ere jasota
zegoen.
Beraz, administrazioa zuzen jokatzen ari dela uste dugu.

Ebazpena
EZESTEA
•

Kirol instalazioak alokatzeko tasa (erreg. zk.: 972/08)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek kirol instalazioak alokatzeko tasaren igoera salatu du, bai eta
kontzeptu horri dagozkion hobari-irizpideak ere.

Azterketa
Adierazi behar diogu toki-administrazioak ez duela oker jardun eta indarreko arauen arabera
dena zuzenbidearekin bat datorrela.
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Ebazpena
EZESTEA
e)
•

Gomendioa

Gainbalioa (erreg. zk.: 811/07)

Erreklamazioa
Herritar batek Sindikoan salatu zuen Gasteizko Udaleko Ogasun, Ondare eta
Aurrekontu

Saileko

Zerga

Kudeaketarako

Zerbitzuak

justifikatu

gabeko

gainordain-

jakinarazpena bidali ziola Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergari zegokionez
(erroldaren erreferentzi: 40378/4 eta 01 2006 0xxxxxxxxxxx zenbakiko ordainagiria), Ilarratzan
zen lur-sail baten salmentagatik (katastroko erreferentzia: 2128-2213-0007-xxxxxxxx).

Azterketa
Eskabidea aurkeztu zuen Gasteizko Udaleko Erregistro Nagusian 2006ko
uztailaren

31n

(agiriaren

zenbakia:

155042/9xxx),

salatzeko

gainordain-jakinarazpena

justifikaziorik gabe jaso zuela. Gaurko egunez, ez du erantzunik jaso.

Lehen aipatu den ordainagirian, 540,76 euroko gainordaina gehitu zen epez kanpo
aurkezteagatik. Argudiatu zen 2006/07/05ean aurkeztu zela, eta 2006/03/15ean aurkeztu behar
zela.

Aipatutako lur-sailaren bananketa- eta salerosketa-eskritura 2006/02/01ean egin zen.
Eskritura sinatu eta gero, Arabako Foru Aldundiaren aurrean egin beharreko arauzko
izapideak aurrera eramatean, topografoak eginiko bananketa-planoak erakunde horretako
Katastroko bulegora iritsi zirenean desadostasun-arazo bat sortu zen bulego hartan jasota
zeuden mugekin. Ondorioz, erreklamazioa egin zen bulego horren aurrean, eta, hura ebatzi
zenean, Aldundiko Katastroak eskatu zion zuzenketa egin zezala lehengo eskrituran, jatorrizko
lur-sailaren, lur-sail bananduaren eta kexa jarri zuen herritarraren (xxxxxxxxxxxx) esku geratzen
zen lur-sailaren hedadurei zegozkienez. Hori guztia egin behar zen aipatutako topografoak
plano berriak egin eta gero.

Lehengo eskrituraren zuzenketa notario beraren aurretan sinatu zen 2006/06/09an, eta
Gasteizko Udalean Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga Arautzen duen Ordenantza
Fiskaleko 13.1.A) artikuluaren arabera, “bizidunen arteko egiteetan, [aitorpena aurkezteko]
epealdia 30 egunekoa izango da”, lur sailaren salmenta bizidunen arteko egitea dela.
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Aldundiaren Katastroko zerbitzuarekin sortu ziren zailtasunak konponduta, Hiri-lurren
Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga likidatzeko Udalaren aurrean egin beharreko arauzko
aitorpena 2006/06/29an egin zen.

Hala, herritarrak eskatu zuen aitorpena epez kanpo aurkezteagatik ezarritako
gainordaina (aipaturiko ordainagirian jasota dagoena) ken ziezaiotela, bai eta gainbalioa berriz
kalkula ziezaiotela, orubearen balioa aldatu zelako.

Horrenbestez,

Ebazpena
GOMENDATZEN diogu Gasteizko Udaleko Ogasun, Ondare eta Aurrekontu Saileko
Zerga Kudeaketarako Zerbitzuari, aurreko guztia aintzat hartuta eta herritarraren proposamena
arrazoizkotzat jota, egindako eskaerak onets ditzala, hots:

-

aitorpena epez kanpo aurkezteagatik ezarritako gainordaina (01 2006 007xxxxxxxxxx
zenbakiko ordainagirian jasotakoa) ken diezaiola, eta

-

gainbalioa berriz kalkula dezala, orubearen balioa aldatu delako.

ONARTU egin zen gomendioa.
•

Egitate zergagarriaren aldez aurreko izatea frogatzen duen akta (erreg. zk.: 816/07)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu zuenez, Egitate zergagarriaren aldez aurreko izatea frogatzen
duen akta bat oinarri hartuta, Ekonomia Jardueren gaineko Zergari loturiko zenbatekoak
likidatuko zitzaizkiola jakinarazi zioten, hain zuzen, 647.1 eta 653.3 epigrafeengatik (janaria eta
oparitarako salgaiak txikizka saltzea), ordu arte berak 645 epigrafearengatik (ardoa txikizka
saltzea) ordaindu zuela. Ez zuen onartu tresneriaren eta oparien ustezko salmenta bere
merkataritza-jardueran, eta, haren ustez, ikuskatzaileek, beharbada, epigrafeak nahasi zituzten,
bere dendan hainbat irudi apaingarri dituelako erakargarri gisa.

Sindikoak hainbat aldiz eskatu dio Ogasun, Ondare eta Aurrekontu Sailari igor zitzala
udal teknikari ikuskatzaileek xxxxx jaunaren establezimendura (“xxxxxx”) bertaratuta egindako
ikuskapenen aktak. Hain zuzen ere, agiri horiek eragin zuten Zergak Ikuskatzeko Zerbitzuak
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“egitate zergagarriaren aldez aurreko izatea frogatzen duen akta” eman zezala, 2002/11/18an,
Ekonomia Jardueren gaineko Zerga erregularizatze aldera. Gaurko egunez, ez dugu oraindik
jaso eskaturiko agiri horiek.

Azterketa
Gure aburuz, aurkeztutako kexa aintzat hartu behar da –arazoaren muinean sartu
gabe– egitate zergagarriaren aldez aurreko izatea frogatzen duen akta horrek dituen formazko
akatsak direla kausa; izan ere, udal Administrazioak ez ditu egiaztatu ikuskapen-akta
guztietarako segurtasun juridikoak, oro har, eskatzen dituen elementuak:
a. Esku-hartzeen eguna, ordua eta tokia.
b. Ikuskatzaile gisa jardun zuen pertsonaren identitatea.
c.

Ikuskatutako

erakunde, zerbitzu

edo

establezimenduaren

identitatea,

bai

eta

ikuskapena egitean aurrean zegoen pertsonaren identitatea ere.
d. Gertakarien eta egoeraren deskripzioa, bai eta ustezko arau-hausteen deskripzioa ere,
ustez urratu diren arauak zehaztuta.

Ebazpena
Horregatik guztiarengatik, uste dugu egitate zergagarriaren aldez aurreko izatea
frogatzen duen akta oinarri hartuta kobratu zen likidazioak deuseztasun-akatsa duela (gure
aburuz), eta, hortaz, ondoriorik gabe utzi ahal eta behar dela; hala eta guztiz ere, horrek ez du
baztertzen, eskatzen diren segurtasun-baldintzetan, beste bisitaldi bat egitea.

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

•

Isuna eta ibilgailua identifikatzea (erreg. zk.: 844/07)

Erreklamazioa
Gure bulegora etorri den herritar batek adierazi digu 2007ko urtarrilaren 7an Gasteizko
udaltzain batek (xxx zk. duena) salaketa-orri bat (233xxxxx zk. duena) eman ziola, zeinean
salaketaren ziotzat “Soinu seinaleak behar ez bezala erabiltzea, itxuraz arrazoirik gabe bozina
bi aldiz joz” azaltzen baita. Orri horretan (kopia eransten da) ez zen ibilgailuaren matrikula
ageri, beraz, Udaleko Diru-bilketa Zerbitzuan isuna ordaintzen saiatu zenean “dosierra
tramitatzea ezinezkoa” zela jakinarazi zioten.
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Erabiltzaileak salatu duenez, hilabete batzuk geroago, bere etxean isuna ordaintzeko
agindua jaso eta berriro salaketa-orriaren jatorrizkoa ikusi nahi izan zuelarik, hura aldatuta
zegoela eta arau-haustea egin zuen ibilgailuaren matrikula ageri zela egiaztatu zuen.

Azterketa
Aipatu beharra dugu administrazioaren aktetan forma betekizunak betetzeak berebiziko
garrantzia duela, administratuarentzat bermea baitira haren aurrean, eta posible egiten baitute
haren kontrol jurisdikzionala.

Horregatik, Trafiko Araudian jasotakoaren ildotik, gertaerak agiri bidez islatu behar dira,
argi eta zehatz. Salaketan datu hauek zehaztu behar dira: ustezko arau-haustea zein
ibilgailurekin egin den, salatua nor den –jakinez gero–, gertaera non, noiz, zein ordutan eta nola
jazo den, eta salatzailearen izena eta helbidea edo identifikazio profesionala.

Salaketa-orriek Trafiko Araudiaren 5. artikuluan ezarritako betekizun guztiak bete behar
dituzte. Salaketak horietakoren bat faltan izango balu, agenteak bertan jarritakoa osatzeko
egindako berrespenak ez luke salaketa baliozkotuko eta, beraz, ez luke froga-baliorik.
Salaketan agertzen diren datuek froga-balioa izan dezaten, trafikoa zaintzeko ardura duen
agintearen agenteak atzeman eta egiaztatutakoak izan behar dute.

Auzitegi Gorenaren 1981eko abenduaren 15eko epaiak dioen bezala –eta auzitegi
horren jurisprudentziak behin eta berriro eta beti bat adierazi duen bezala–, prozedurako arauhauste batek egindakoa baliogabetzea ekar dezan, eta ondorio hori gerta dadin, beharrezkoa
da ekintzak bere helburua lortzeko ezinbestean bete behar dituen betekizun formalak ez
betetzea, edo interesdunaren babes gabezia eragitea.
Aztertzen ari garen kasuan, ibilgailuaren matrikula ez hartzeak hura identifikatzea
eragozten du eta, beraz, ez du betetzen Trafiko Araudian salaketak jaso behar dituen alderdiez
ezartzen duen legezko betekizunetako bat.
Gainera, salatua isunaren zenbatekoa ordaintzera joan zenean, udal bulegoetan bertan
esan zioten ezinezkoa zela tramitatzea betekizun hori falta zuelako. Alegia, ekintza horrek ez
zituen betetzen bere helburua lortzeko ezinbestean bete behar zituen betekizun formalak.

Hori dela eta, ekintzak egindakoa baliogabetzea ekarri behar duela uste dugu eta beraz
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Ebazpena
Diru-bilketa Zerbitzuari gomendatzen diogu ekintza hori zuzendu eta 23xxxxxxxxx zk.
duen salaketa-orriaren bidez jarritako isuna baliogabetzeko.

Horixe gomendatzen dugu, Herritarren Defendatzailearen Araudiaren ildotik eta han
xedatutako eraginarekin.
•

Isuna eta garabi zerbitzuarengatiko tasa (erreg. zk.: 871/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek hau salatu du: 2007ko uztailaren 17an ibilgailua Manuel Iradier kaleko
14.ean aparkatu zuen, 3. eremuko egoiliar txartela jarrita zuelarik; une hartan ez zegoen
aparkatzea debekatzen zuen inolako seinalerik, ez eta erreserbarik ere. Handik bost egunera
ibilgailuaren bila joan zenean, ez zegoen bertan, udaleko garabia zerbitzuak eramana baitzen.

Ibilgailua udal biltegitik hartzean, garabi zerbitzuari zein ibilgailua bi egunez biltegian
edukitzeari zegokien tasa ordaindu behar izan zuen (109,68 €) eta, gainera, 2007ko abuztuaren
31n jakinarazi zitzaion “gelditzeko debekuaren seinalea dagoen lekuan gelditzeagatik” salaketa
jarri ziotela eta 45,08 €-ko isuna proposatzen zela.
Azterketa
Salaketak

arau-hauste

orok

behar

duen

oinarrizko

osagaia

falta

du:

ERRUDUNTASUNA; izan ere, erabiltzaileak ibilgailua aparkatu zuenean inguruan EZ zegoen
ez erreserba ez debeku seinalerik eta, beraz, ezin zaio egotzi debekatutako lekuan aparkatu
izanaren arau-haustea. Horrelako kasuetan debekua ondoren jazotakoa da, eta ezin zen hori
ezagutu, beraz, ezin da ZIGORTU ezagutzen ez zen zerbaitegatik.

Eskatzaileak ibilgailua kaletik kentzeko zerbitzuari eta ibilgailua biltegian egoteari
dagozkion tasak ordaindu ditu, prezio publikoak direlako, zerbitzu hori berak eskatu ez bazuen
ere bere ibilgailuak eragin zituelako, baina uste dugu ezin zaiola isunik jarri egin ez duen arauhauste batengatik, haren jokabidea ezin baita inola ere erruduntzat jo.

Horri dagokionez ezin eztabaidatuzkoa da Auzitegi Gorenaren 1990eko martxoaren
12ko epaia: “Arau-hauste administratiboak ezin dira inoiz era mekanikoan ezarri, hitzez hitzeko
adierazpenari jarraituz, legez kontrakoaren gain-kontzeptuaren barruan sartzen baitira;
kontzeptuaren funtsezko batasuna, berriz, bateragarria da hainbat agerpen fenomenikorekin,
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zeinen artean baitaude legez-kontrakotasun administratiboa zein penala. Legez-kontrakotasun
bi alor horietan ere giza portaera bat gertatzen da, positiboa nahiz negatiboa, juridikotasunaren
kontrakotasuna, erruduntasuna, kalte egin duen

edo egin dezakeen emaitza eta emaitza

horren eta ekintzaren arteko kausazko erlazioa; administrazioaren arloan, argi dago legez
kontrakoaren egiturazko jarraibideek erantzukizunaren indibidualizaziora jotzen dutela eta
erantzukizun objektiboa debekatzen.”

Ebazpena
Azaldutako guztiarengatik, xxxxxxxxx salaketa-orriaren bidez egindako salaketa indarrik
gabe utzi eta xxxxxxxxx erreferentzia duen prozedura zigortzailea artxibatu egin behar dela uste
dugu.

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

Onartu egin zen gomendioa.
•

Isuna eta defentsa-gabezia (erreg. zk.: 858/07)

Erreklamazioa
Herritar batek kexa aurkeztu zuen Sindikoaren Bulegoan DEFENTSA-GABEZIA
LARRIA eman delako bi dosier zigortzailetan, hain zuzen, 18/xxxxx eta 07/xxxxx zenbakia
duten dosierretan; oinezko baten kontrako dosierrak dira horiek, trafiko araudiaren balizko
haustea dela eta. Adierazi zigunez, berraztertzeko errekurtso bitan egindako alegazioei ez
zaie logikoki erantzun; izan ere "moztu eta itsatsi" metodoa baliatua kongruentziarik gabe
erantzun baitzaio eta idazkietan adierazitakoa kontuan hartu gabe, honakoak kontuan hartu
gabe, hain zuzen: ebazpenaren deuseztasuna data falta delako eta arau-hausteen
preskripzioa.

Azterketa
Berraztertze idazkiak eta administrazioak bidalitako erantzunak aldean jarrita argi eta
garbi ikusten da kongruentzia falta dagoela aurkeztutako alegazioen eta erantzunen artean.

Ulertzekoa da administrazioak prozedura estandarrak eta protokoloak baliatzea, dosier
zigortzaile askotan –egintza bateratuak– jarduten baitu, baina horrek ezin du inoiz ez
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DEFENTSA-GABEZIA egoera eragin, administrazioak ematen dituen erantzunetan eta
erabiltzen dituen arrazoietan akatsak eta inkongruentziak daudelako.

30/1992 Legearen 54. artikuluak administrazioa behartzen du bere egintzak
arrazoitzera eta ez dago benetako arrazoitzea hura kongruentziarik gabekoa izan bada17.
Herritarrak aurkeztutako zuribide orriekin eta errekurtsoekin lotuta dagoen arrazoitze
falta edo kongruentziarik ez duen arrazoitzeak defentsa-gabeziaren interdikzioa urratzen duela
ulertzen dut, hain zuzen, Konstituzioaren 9. artikuluak jasotzen duena, eta ondorioz, egintzaren
erabateko deuseztasuna ekar dezake, 30/1992 Legearen 62. artikuluarekin bat.

Beste

batzuetan

adierazi

dugun

bezala,

eta

jurisprudentzia

bakezalea

da,

administrazioaren jarduera zigortzailea Estatuaren ius puniendiren zati da, eta ondorioz, arlo
horretan indarrean dauden kautela eta berme handien menpe dago: errugabetasunpresuntzioa, defentsarako eskubidea, gutxieneko esku-hartzearen eta ultima ratio printzipioa, in
dubio pro reo aplikatzea; horrek, gure ustez, esan nahi du administrazioak egindako

17

1. Arrazoitu egin behar dira, egitateen eta zuzenbideko oinarrien aipamen laburra ere eginez:
a.

Eskubide subjektiboak edo bidezko interesak mugatzen dituzten egintzak.

b.

Administrazio-egintzak administrazioaren kabuz berrikusteko prozedurak, administrazio-errekurtsoak,
auzibidera jo aurreko erreklamazioak eta arbitraje-prozedurak ebazten dituztenak.

c.

Aurreko jardunean erabilitako irizpidearekin edo organo aholku-emaileek emandako irizpenarekin bat ez
datozenak.

d.

Egintzen etendurako erabakiak, arrazoia edozein izanda ere, eta lege honetako 72 eta 136. artikuluetan
jasotako behin-behineko neurriak hartzekoak.

e.

Presako izapidegintza aplikatzeko edo epeak luzatzeko erabakiak.

f.

Diskrezio-ahalez baliatuz emandakoak, baita lege edo erregelamenduetako berariazko xedapenen baten
ondorioz hala behar dutenak ere.

2. Hautaketa-prozesu eta norgehiagoka-prozedurei amaiera ematen dieten egintzak arrazoitzeko deialdien arauei
begiratuko zaie; nolanahi ere, ebazpenaren oinarriak adierazi egin behar dira prozeduran.
55. artikulua. Forma
1. Administrazio-egintzak idatziz egin behar dira; hala ere, beste era egokiagoren batean adierazi edo jaso daiteke,
egintzen izaerak hala eskatzen duenean edo horretarako bide ematen duenean.
2. Administrazioko organoek eskumena ahoz erabiltzen dutenean, mezua ahoz jaso duen mendeko organoko
titularrak edo funtzionarioak idatziz jaso eta izenpetuko du egintza, hala behar denean; eta, egintza komunikatzean,
zein agintaritzak eman duen adieraziko du. Ebazpenak direnean, eskumenaren titularrak ahoz emandako ebazpenen
zerrenda baimendu behar du, bakoitzaren edukia azalduz.
3. Izaera bereko egintza bat baino gehiago eman behar denean –hala nola izendapenak, emakidak eta lizentziak–,
denak egintza bakarrera biltzea erabaki dezake eskumena duen organoak. Egintza bakar horretan zehaztuko dira
pertsonak edo bestelako zer-nolakoak, interesdun bakoitzari egintzak zein ondorio dakarzkion zehazteko
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prozeduraren errore eta akatsek ezin dutela inolaz ere herritarra kaltetu,

gehienez ere,

prozedura akasdunen baliogabetasuna ekarri baizik.

Egia da herritarrak administrazioarekiko auzietako jurisdikziora jo dezakeela beti, baina
horrek ez dio administrazioari eskubidea ematen prozesuan gehiegikeriaz jokatzeko.
Objektibotasunez jokatu eta fede onaren eskubidea aplikatu behar du, eta

administrazio

dosierra aztertu ondoren, argi eta garbi ikusten badu, oinarrizko eskubideak eragiten dituzten
akats larriak egin direla, kasu honetan gertatu bezala, herritarrarentzat zama izan dadin ekiditu
beharko du.

Horrenbestez,

Ebazpena
Honako GOMENDIOA egiten dugu gure araudian jasotakoarekin bat: 18/xxxxxxxx eta
07/xxxxxxxxxxx dosier zigortzaileak indarrik gabe uztea erroko deuseztasun akatsak
dituztelako, eta interesdunari jakinaraztea.
Ez zen onartu gomendioa.

f)
•

Bitartekaritza

Lonjak urez betetzea (erreg. zk.: 849/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek guregana jo zuen, haren lokal bat askotan betetzen baitzitzaion urez,
ondoko lonjen estoldak butxatu egiten zirelako. Ez zekien nor ziren lonja horien jabeak, eta
laguntza eskatu zigun.

Azterketa
Gainerako

jabeei

idatzi

genien,

eta

lehen

aipatutako

erabiltzaileak

haiekin

harremanetan jarri nahi zuela jakinarazi, haien jabetzakoa den kale horretako ondasun
higiezinari dagozkion hodi biltzaileak aztertzea proposatzeko asmoz. Udal administrazioak jabe
horien datu pertsonalak eman zizkigun, baina Datu Pertsonalak Babesteko 1999ko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoa betez, ez dizkiogu erabiltzaileari jakinarazi.
Dena dela, interesdunak baimena eman zigun haren datuak besteei ezagutarazteko.
Eraikina mantentzeari loturiko arazoa zen, eta guztiei interesatzen zitzaien.
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Ebazpena
Horixe izan da gure BITARTEKARITZA.

g)
•

Errefusatzea

Isunak zigor bera dela eta (Erreg. zk.: 822/07)

Erreklamazioa
Herritar batek kexa idatzia aurkeztu zuen, eta bertan adierazitakoaren arabera, bi aldiz
salatu dute kontzeptu beragatik, toki berean eta kopuru bera ordaindu behar izan du.

Azterketa
Arartekoarekin hitz egin dugu eta kasua bere eskuetan dagoela adierazi digu. Erakunde
horrekiko hitzarmenean jasotakoari jarriki dosierra igorri diogu.

Ebazpena
ERREFUSATZEA

h)
•

Bideratzea

OHZ eta alarguntsak (erreg. zk.: 550/05 eta 21/07)

Erreklamazioa eta azterketa
Bulego honetan OHZren ordainagiri baten titulartasuna aldatzearekin lotutako kexa bat
jaso zen, ez zuelako alargundutakoan emakumearen titularkidetasuna errespetatzen;
EAEko Berdintasunerako Defendatzailearekin bildu ondoren, haiei bideratu genien kexa.
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Ebazpena
BIDERATZEA

•

Gainbalioak (erreg. zk.: 873/07)

Erreklamazioa eta azterketa
Bulego honetan kexa bat aurkeztu zen, epe baliagarrian lurzoru baten katastro
aldaketen jakinarazpenik jaso gabe Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga ordaintzeaz;
Arartekoarekin sinatutako lankidetza hitzarmenaz baliatuz, egoki iritzi genion kexa haiei
bideratzeari.

Ebazpena
Arartekoari BIDERATZEA.

2.3.4.2- Ondare Erantzukizunaren Atala
a)
•

Idazki lagundua

Navarro Villoslada kalean erori izana (erreg. zk.: 821/07)

Erreklamazioa
Gure bulegora jo duen herritar batek adierazi digu 2006ko apirilaren 9an erori egin zela
Navarro Villoslada kalean, bertan burutzen ari ziren lanetako estali gabeko alde bat zapaltzean.
Erorketaren ondorioz, ezkerreko oineko 5. metakarpianoa hautsi zuen. Berraztertzeko idazkia
egiteko laguntza eskatzen digu.

Azterketa
Lagundu egin diogu eskatutakoan.

Ebazpena
Idazki lagundua egin dugu.
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•

Aiala Kantzilerraren kalean erori izana (erreg. zk.: 826/07)

Erreklamazioa
Gure bulegora jo zuen herritar batek adierazi zigun 2006ko urtarrilaren 9an erori egin
zela Aiala Kantzilerraren kalean, inola ere seinaleztatu gabeko burdinezko xafla batekin
estropezu egin zuen eta. Erorikoak behe-hereneko haustura (glenoideak, eskuinekoa) eragin
zion. Laguntza eskatu zigun, behin Administrazioari erreklamazioa egina ziola.

Azterketa
Eskatutako idazkia egiten lagundu genion.

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.
•

Edukiontzia eta kalteak ibilgailuan (erreg. zk.: 962/08)

Erreklamazioa
Herritar bat bulegora etorri da, hau adieraztera: “2007ko martxoaren 7an, Buztinzuri
kaleko 6.aren aurrean autoa (xxxx X matrikula) aparkatzeko maniobra egiten ari nintzela,
haizeak beira edukiontzi bat nire ibilgailuaren kontra bota zuen, ez baitzegoen ainguratuta, eta
eskuinaldeko atzealdean hondatu zion ibilgailuari.

Gasteizko Udalari ondarearen gaineko erantzukizuna eskatzeko idazkia aurkeztu zion
eta ia urtebete igaro ondoren gai horietan arduratzen den udal atalak Eusko Jaurlaritzara
bideratu zuen, eskumena haiena delakoan.

Ebazpena
Eusko Jaurlaritzari ibilgailuko kalteengatik erreklamazioa aurkezteko idazkia lantzen lagundu
genion.

b)

Gomendioa
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•

Kalteak Arinizeko etxebizitzako fatxadan (erreg. zk.: 545/05)

Erreklamazioa
Herritar batek gugana jo du salaketa egitera; izan ere, Arinizeko kale eta espaloiak
urbanizatzeko 2004-2005ean egin ziren lanak direla eta, haren etxebizitzako fatxadan –kalea:
XXXX; zenbakia: XXXX– hainbat kalte jasan baitzituen. Eragindako kalteak zuzenean
konpontzeko, obra egin zuen enpresaren –Yarritu SA– eta udalaren gaitasun edo interes falta
ikusirik, interesdunak berak egin ahal izateko baimena eskatu zuen 2006-10-24ko idazkiaren
bidez, ondoren konponketaren zenbatekoa berari ordaintzeko eskatzen zuen aurrekontua
justifikatzeko. (Prozedura abiaraztea. Zenbakia: XXXX)

Azterketa
1.- Ondare Erantzukizunaren Atalaren 2006ko apirilaren 7ko txostenean Nekazaritza
Eremuko Obra Publikoen ingeniari teknikoak eragindako kalteak udalak kontratatutako
enpresak egin zituela onartu zuen: “erreklamatutako kalteak Ariniz herriko urbanizatzeko lanek
eragin dute. Egia da kalteak haiek dioten eta adierazi duten bezala eragin direla (...). Obra
YARRITU SA enpresari esleitu zitzaion .”

2.- Yarritu enpresak 2006ko irailaren 25ean aurkeztutako idazkian adierazitakoaren
arabera, etxebizitzak jasandako kalteetako batzuk haren jardueraren emaitza soila ez dira, obra
proiektu beraren zuzeneko emaitza baitira: jarritako kableatua kentzean gelditu diren markak
ez dira Yarritu enpresaren jarduera axolagabeagatik, baizik eta kablea fatxadara lotzeak
ezinbestean uzten duelako marka.

3.- Horretaz aparte, eta idazki berean, enpresak haren makinek zein langileek egindako
urradurak konpontzeko ardura bere gain hartzen du –txosten honetako datan konponketa
horiek egin dira, BAINA era ez egokian; izan ere, fatxadako zuloak estali baitira, baina orea
ZARTATZEN ARI DA, beraz, arazoa konpondu gabe jarraitzen duela esan behar da.

4.- Esaten du maila konpondu dela, eta horrela da, baina AKATSAK DAUDE; izan ere,
bertatik erortzen den ura etxera aldera joaten da kalera joan beharrean, beraz, kasu horretan
ere, arazoak konpondu gabe jarraitzen duela esan daiteke.

5.- Garajera sartzeko atea margotu gabe dago eta zementuz zikindua.
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Azken batean fatxada horren konponketa egin gabe dago oraindik, alde batetik,
enpresak ez dituelako bere gain hartu kableatua kentzearen ondorioz utzitako marka zein
kalteak konpontzeko ardura, eta, bestetik, enpresak burututako lanak EZ direlako zuzen burutu.

Gure ustez, eragindako kaltea ez da benetan konpondua geratuko herritarrari 8.004
euro, gehi BEZari dagokion % 16, ordaindu arte; izan ere, hori baita konponketaren kostea,
OBRAREN AURREKONTUA justifikatzeko: 6.900 euro (BEZarik gabe).

Ebazpena
Ondare Erantzukizunaren Atalari GOMENDIOA egiten diogu, eragindako kalteak
zuzenean konpontzeko, obra egin zuen enpresaren –Yarritu SA– eta udalaren gaitasun edo
interes falta ikusirik, herritarrari berari egin ahal izateko baimena eman diezaion eta ondoren
8.004 euroko kalte ordaina ordain, hots, konponketaren kosteari dagokiona, AURREKONTUA
justifikatzeko. (Prozedura abiaraztea. Zenbakia: XXXX)

EZ ZEN ONARTU GOMENDIOA.

c)
•

Ezestea

Tranbiaren lanek eragindako istripua (erreg. zk.: 934/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek informazioa eskatu digu Gasteizko tranbiaren lanak direla eta bere
ibilgailuak izandako kalteengatik Udalari eskatutako ondare erantzukizunaz.

Azterketa
Hauxe da une honetan aplikatzen den doktrinak finkatu duen irizpidea: kontrata batek
egindako obra publikoa denean, kasu honetan bezala, obra egiten ari den enpresa pribatua
tarteko da eta, horrenbestez, berari dagokion jarduera esparruan, ez dago administrazioaren
artikulazio organikoa dagoenik esaterik; eta horren zuzeneko ondorioa da kalteak ekarri
dituzten ekintzak ezin zaizkiola administrazioari leporatu, tarteko enpresa horri berari baizik,
Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen testu bateratua onetsi zeneko ekainaren 16ko
2/2000 Errege Dekretu Legegilearen 97. artikuluan adierazten den eran (zentzu horretan,
ikus bedi Epaitegi Gorenaren 1999/2/9ko epaia, administrazioarekiko auzietarako sala, 6.
atala).

163

2007-2008ko Oroit-Idazkia
97. artikulua. Kalte-galeren ordainketa.
1. Kontratistak ordaindu beharko du kontratua gauzatzeko jarduerek hirugarrenei
eragiten dieten kalte-galera oro.
2. Kalte-galerak administrazioaren agindu baten ondorio zuzena badira, hura izango da
erantzulea legeek zehaztutako mugen barruan. Orobat, administrazioa izango da
erantzule

hark

obra-kontratuan

edo

fabrikazio-hornikuntzako

kontratuan

berak

taxututako proiektuaren akatsek hirugarrenei eragindako kalteengatik.
3. Dena delakoa gertatu eta hurrengo urtearen barruan, hirugarrenek kontratazio
organora jo dezakete, eta hark erabakiko du alderdi kontratatzaileetako zeinek duen
kalteen erantzukizuna, kontratistari entzun ondoren. Ahalmen horretaz baliatuz gero
ekintza preskribitzeko epea eten egingo da.
4. Edonola ere, kalte-galeren erreklamazioa kasu bakoitzari aplikatzekoa den legerian
ezarritako prozedurari jarraituz formulatuko da.

Eta ildo beretik:
161. artikulua. Betekizun orokorrak.
Kontratistak oro har betekizun hauek bete beharko ditu:
a. Zerbitzua hitzartutako jarraitutasunaz ematea eta partikularrei aldez aurretik
ezarritako baldintzetan erabiltzeko eskubidea bermatzea, beharrezkoa bada,
onetsitako tarifetan zehaztutako diru-kopurua ordainduz.
b. Zerbitzuaren ordena zuzena zaintzea; horretarako behar diren aginduak eman
ahalko ditu, 155. artikuluan aipatzen diren polizia ahalmenak gorabehera.
c.

Zerbitzua emateko gauzatu beharrekoek hirugarrenei sortzen dizkieten kalteak
ordaintzea, salbu eta kaltea administrazioari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik
gertatu bada.

d. Europar Erkidegoko kide diren edo Munduko Merkataritza Erakundearen
kontratazio publikoari buruzko akordioa sinatu duten estatuetako enpresei
dagokienez, naziotasuna dela eta ez baztertzeko printzipioa errespetatzea
zerbitzu publikoak kudeatzeko hornikuntza-kontratuetan.
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Hala ere, ondare erantzukizuneko kasuak gertatzen direnean enpresa kontratistek
beren erantzukizunez benetan erantzuten dutela eta ez diotela horri aitzakiak jarriz edo fede
txarrez itzuri egiten zaindu beharko luke administrazioak.

Zalantzarik izanez gero kontratazio organora jo behar da, eta hark erabakiko du alderdi
kontratatzaileetako zeinek duen kalteen erantzukizuna.

Orain arte jakin ahal izan dugunaren arabera, eta erabiltzaileak aurkeztutako
informazioa kontuan hartuz, udal administrazioa zuzen jokatzen ari dela uste dugu. Dena
dela, beste gertaera batzuen argitan enpresa kontratistak fede txarrez jokatzen ari direla eta
beren erantzukizunei itzuri egin nahi dietela ondorioztatuko bagenu, Udalak kontratuan
ematen dizkion gainbegiratze eta beharrezkoa bada errekerimendu ahalmenak baliatu
beharko lituzke.

Ebazpena
EZESTEA

2.3.4.3- Zuzendaritza
a)
•

Orientabidea

“El Mineral” inguruko hondamena (erreg. zk.: 966/08)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek “El Mineral” ingurua hondatuta dagoela salatu eta horri buruzko
argibideak eskatu ditu.

Azterketa
Ogasun Sailak horri buruz emandako informazioa bidali genion erabiltzaileari:
Instalazioaren egoera txarra zela eta xxxx jaunak kexa aurkeztu zuelako egin zen
kontsulta, eta Gasteizko Udalak 2008ko urtarrilaren 21ean erantzun zuen.
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Antza denez, El Mineral jatetxearen gaineko administrazio emakida enkantera atera
zuen Gasteizko Lehen Auzialdiko 7 zk.ko Epaitegiak

joan den azaroaren 26an, baina

Gasteizko Udalak oraindik ez du jakinarazpen ofizialik jaso behin betiko esleipenaz.
Beraz, une honetan ezin da beste esleipen batez hitz egin, auzi-bideko jarduerak
bukatu eta emakida zein egoeratan geratzen den formalki jakin arte.”

Jasotako agiriaz gain, Ingurumen Batzordeak 2008ko otsailaren 18an egindako bilkuran
entzundakoa jakinarazi genion. Udalak duen erantzukizuna onartu zuen, Ogasun Saila baita
eraikin horren jabea, baina auzia ez mugitzea tramite judizialetan egoteari egotzi zion. Udalak
badaki eraikinaren inguruan kaleko edana egiten dela, eta horregatik ingurua garbiketa taldeen
ibilbidean sartzen da horrelakoak egin ondorengo egunetan. Horrekin lotuta, kalte handiagoak
eragozteko neurriak (hesitzea, esaterako) aztertzen ari da Udala.

Ebazpena
ORIENTABIDEA.

2.3.5.- Ingurumen Saila.

2.3.5.1- Zuzendaritza
a)
•

Bitarteko jarduera

Zabor edukiontzi sukoiak (erreg. zk.: 793/06)

Erreklamazioa
Bulegoan jaso dugun kexa batean salatu egiten da hiriko zenbait zabor edukiontziren
kokapenak –etxeetatik, autoetatik eta bestetik gertu– dakarren arriskua.

Kontuan izanik edukiontzi zaharrak ordezten ari direla eta gaur egungoak material
sukoiz eginak daudenez inguruko elementuetara transmititzen dutela sua, aipatu diren egoerak
ekiditeko neurriak har daitezela eskatzen dute erabiltzaileek, eta edukiontziak sua ez
zabaltzeko moduan koka daitezela.

Su-itzaltze Zerbitzuak egindako txostenak aintzat hartu ditugu. Bertan areagotu egiten
dira sutea dagoenerako prebentzio neurriak, edukiontzi berriak beste leku batzuetan jarriz, eta
ez egun dauden lekuetan.
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Azterketa
Orain arte hirian zaborrak biltzeko zeuden tokien ordez, artean birziklatzen ez ziren
hondakinentzako edukiontziak jartzen dihardu udalak aurtengo otsailaren 15etik.

Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuak egindako txostenaren arabera (1 zk. duen
agiria), 2006an 250 edukiontzi baino gehiago erre ziren ekintza bandaliko eta delituetan.

Egungo edukiontziak oso sukoia den materialez eginda daude eta, berriak jarri behar
direnez, suteen kasuetan jarraitu beharreko prebentzio neurriak hobetzeko proposamena egin
zuen Suhiltzaileen Zerbitzuak. (2. agiria).

Arrisku motak jaso dira txostenean: Ontzia bera eta edukia erabat hondatzeaz gain,
ondoan, horizontalean dauden elementuetara iritsi daiteke sua (aparkatutako autoetara) edo
bertikalean hurbileko etxeetara. Hori dela eta, hainbat proposamen egiten ditu egoera
horietarako, esaterako:

a) Isolatuta dauden guneetan kokatzea, edukiontzia errez gero ondoko elementuetan
kalterik eragin ez dezan.

b) Edukiontziaren alde batean libre dagoen gune bat izatea (oinezkoentzako bidea,
autobus geltokia...), eta beste aldean beira edukiontzia; izan ere hau beira-zuntzez egina dago
eta barruko edukiak ez du surik hartzen.

c) Etxerik hurbil baldin bada, edukiontzien kokagunea aldatzea horrelakorik gerta ez
dadin.

d) Edukiontzietarako babesgarriak jartzea (estalkiak, etxolak...).

e) Inguru horretan papera eta plastikoa biltzeko edukiontziak kentzea.

Ebazpena

Udalak Su Itzaltze Zerbitzuak egindako azterketa-lana eta proposamen eta gomendio
zehatzak ditu. Gure ustez, proposamen horiek egoki erantzuten diote prebentzio alorreko jardun
egokiari, eta ondorioz, neurri horiek geure gain hartu beharrekoak dira.
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Jakin badakigu Ingurumen Saila Su-itzaltze Zerbitzuaren gomendioak aintzat hartu eta
gauzatzearen aldeko dela, gai honi dagozkionetan.

Guk gure aldetik kexa azaldu duten herritarrei informazioa emate aldera, txostena
eskatu diogu Ingurumen Sailari edukiontzi berrien kokalekuaren eta Su-itzaltze Zerbitzuaren
gomendioen haritik hartu bide diren prebentzio neurrien inguruan.

Eragindako sailekin hainbat harreman izan ditugu eta gai honen inguruan egin
dituzten txostenak kontuan hartuta, Gasteizko Udalak arrisku hori saihesteko neurriak
hartuko dituela adieraz dezakegu. Horretaz gain, suhiltzaileen zerbitzuak egindako
gomendioak ere bere gain hartu ditu.

•

Sorgailuak sortutako zaratak taberna batean (erreg. zk.: 963/08)

Erreklamazioa
XX tabernan energia sorgailu batek sortzen zuen enbarazua salatzeko kexa jaso
genuen bulegoan.

Azterketa
Txostena eskatu genion Ingurumen Sailari eta bertan hau adierazi ziguten:
“Sorgailua antzeman eta kaletik berehala kentzeko eskatu genuen. Establezimenduaren
titularrak hura kendu eta beharrezko agiriak aurkeztu zituen; urtarrilaren 25eko dataz
barrarik gabeko jatetxea irekitzeko baimena eman zen."

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

b)
•

Ezestea

Garaje plaza, Panama kalean (erreg. zk.: 819/07)

Erreklamazioa
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Herritar batek adierazi digunez, Panama kalean garaje plaza erosi zuen, baina gaur
egun garaje gisa erabiltzea ukatu egiten diote, oso txikia baita. Horren inguruko argibideak
eskatu ditu.

Azterketa
Berarekin izandako elkarrizketan honakoa argitu diogu, Ingurumen Sailak emandako
txostenak kontuan harturik: aipatutako plaza ez da legez finkatu bi dosierretako batean ere ez,
beraz, administrazio ondorioetarako plaza hori ez dago, eta hain txikia izanik ezin da plaza gisa
finkatu, gaur egun.

Ebazpena
EZESTEA
•

Edukiontzia leihoaren parean egotea (erreg. zk.: 837/07)

Erreklamazioa
Herritar batek honako hau eskatu zuen: haren etxearen aurrean (Gabriel Aresti kalea,
xxx) kokatu zuten zabor edukiontzia beste toki batean jar zezatela.

Azterketa
Erabiltzaileari jakinarazi behar diogu, lehenago izandako bileran ere aurreratu genionez,
udal teknikariek aukeratzen dituztela edukiontzi horien kokalekua, hainbat alderdi kontuan
hartuta: populazio ratioak, distantziak, aparkalekuak, sortutako zaborraren fluxua, bilketa
kamioien ibilbidea, inguruko dendak, eta abar.
Zehazki, beste kokaleku batean jartzeko berak egin zuen proposamena balioztatu
zuten, eta honako hau esan ziguten: “edukiontzi horiek, egun, kaleko 2., 1., 3. eta 5.
zenbakiei eta haurtzaindegi bati (edukiontzitik 50 metrora dago) ematen diete zerbitzua.
Proposatutako tokian jarriz gero, auzokide batzuentzat 100 metrora baino gehiagora
geratuko lirateke. Proposatu den tokian ez dago aparkaleku arauturik, hain zuzen, zirkulazio
errei bat da. Halaber, egungo kokalekua lehen ere bilketaguneak zuen bera da, baina orain
abantaila da zaborra egunero biltzen dela, eta horrek usaien inguruko eragozpenak
saihesten dituela. Bestalde, espaloia 6 metro zabal da, gutxi gorabehera, eta distantzia
horrek edukiontziek sor ditzaketen arazoak nabarmen txikiagotzen ditu.
Horrez gain, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/85 Legearen 6.1
artikuluaren arabera, “herri-administrazioek objektibotasunez egiten dute lan interes
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orokorraren alde. Halaber, eraginkortasun, hierarkia, deszentralizazio, deskontzentrazio eta
koordinazioaren printzipioei begira dihardute, erabat errespetatuta konstituzioa, legeak eta
zuzenbidea”.

Lege bereko 25.1.l) artikuluan ezarrita dagoenez, Udalari dagokio kaleak

garbitzeko eta hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzuak ematea, eta zerbitzu horiek, jakina,
interes orokorraren alde ematen dira, nahiz eta zenbaitetan, hala nola orain esku artean
dugun kasuan, interes partikularren bati nolabaiteko kalterik eragin, erreklamaziogileen
arabera.
Horregatik, gure aburuz, gaikako bilketarako edukiontziak orain dauden tokink eduki
behar dira aurrerantzean ere, une oro interes orokorraren alde jarduten delako, hau da,
hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzu eraginkorra emateko asmoz.
Kasu honetan, uste dugu Administrazioak zuzenbidearekin bat ari dela, eta ezin dugu
onartu herritarraren proposamena; hala, bada, erakunde honetan jarri duen uste ona eskertu
ondoren, Sindiko edo Herritarren Defendatzaile honek jakinarazten dio bukatutzat ematen
duela kasu honi dagokion esku-hartzea eta, hala ere, beste gestio batzuk egin ahalko
dituela, beharrezkoak izanez gero.

Ebazpena
EZESTEA
•

Zabor-edukiontzien zarata zaborra biltzean (erreg. zk.: 893/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek kexa aurkeztu zuen, gauean, zabor-edukiontzien hustuketak
Angulema kalean eragiten dituen zaratak direla eta.

Azterketa
Gasteizko Udalak, 2007ko irailaren 27an, erantzun zion gure txosten eskaerari, eta
erantzundakoa herritarraren interesekoa izango zelakoan helarazi genion:
“Emakidari atxikita dauden langileen hitzarmenaren arabera, kudeatzen duen enpresa
edozein dela, gaueko ordutegia dute, 11etatik 6etara, kale bakoitzean bilketa zein ordutan
egiten den zehaztu gabe. Ibilbideak aukeratzeko orduan hainbat faktore hartzen dira
kontuan hustuketa bermatzeko aurreikusitako baliabideekin.
Emakida berria izango zela aprobetxatua merkatuan zeuden edukiontzien artean zarata
gutxien egiten zutenak aukeratu ziren ahalik eta eragozpen txikiena eragiteko. Batzuetan
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enbarazua eragiteko faktore hori ere alegatu da kokapena aldatzea beste bideen bidez
egitea saiatu denean.”
Kasu horretan administrazioa zuzen jokatzen ari dela uste dugu, hala ere, bere
etxebizitzaren ondoko zabor-edukiontzien hustuketak eragiten duen zarata maila ezagutu
nahi izanez gero, guri jakinarazteko iradoki genion erabiltzaileari, gure bulego honetatik
udalari neurketak egin ditzan eskatzeko.

Ebazpena
EZESTEA

c)
•

Herritarrak berak itxia

Zaratak, etxejabeen elkarteren hodietan (erreg. zk.: 767/06)

Erreklamazioa
Higiezineko hodiek egiten dituzten zaratak eragindako arazoa konpontzeko etxejabeen
elkartean idazkia egiteko laguntza eskatu digu herritar batek.

Azterketa
Berarekin izandako elkarrizketan beharrezko diren agiriak ekartzeko eskatu genion.
Hainbat hilabete pasa ondoren, herritarrarengana jo dugu dosierra zein egoeratan dagoen
gogorarazteko. Arazoa konpondu duela adierazi digu.

Ebazpena
HERRITARRAK ITXITA.

d)
•

Orientabidea

Zaratak XXX tabernan (erreg. zk.: 827/07)

Erreklamazioa
Herritar batek Valentin Foronda zidorreko xxxx tabernak sortzen zizkion eragozpenak
salatu zituen.
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Azterketa
Zentzu horretan, esan behar da eskatutako informazioa igorri zigula Gasteizko Udalak
2007ko apirilaren 27an, eta guk herritarrari helarazi geniola, baliagarri izango zitzaiolakoan.
“… Aditzera eman behar dugu tabernarako lizentzia duela, eta ez dagoela jasota dosier
zigortzailerik ordutegien eta zaraten araudia ez betetzeagatik.. Kexak izapidetu ahal izateko,
beharrezkoak dira balizko arau-haustea adierazten duten Udaltzaingoaren salaketak.

Kasu honetan administrazioaren jardunbidea indarrean dagoen legediaren araberakoa
izan

dela

esan

daiteke,

eta

herritarrari

jakinarazi

genion

Sindiko

edo

Herritarren

Defendatzailearen Araudiko 29. artikuluan xedatutakoaren ildotik, ezin genuela aldeko
ebazpenik eman. Udalak igorritako informazioan adierazi zenez, Udalak esku hartu baino lehen,
kaltetutako herritarrak, lehenago, salaketa jarri behar du Udaltzaingoaren aurrean. Horregatik,
herritarrari gomendatu genion Udaltzaingoari salaketa aurkez ziezaiola, ordutegiak ez betez
gero.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
•

Zaratak Badaia kaleko obrak direla eta (erreg. zk.: 877/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek Badaia kaleko XXXn burutzen ari ziren obrek eragiten zizkioten
kalteak salatu zituen.

Azterketa
Zentzu horretan, esan behar da eskatutako informazioa igorri zigula Gasteizko Udalak
eta guk herritarrari helarazi geniola, baliagarri izango zitzaiolakoan.
“Badaia kaleko XXXn burutzen ari diren obrak direla eta, aurkeztutako kexari
dagokionez, ez dago Ingurumen Sailean zaratengatik aurkeztutako salaketarik, ezta inolako
txosten teknikorik ere. Obra ikuskaritzarekin hitz egin ondoren obra egiteak berez dituenak
direla dio.
Edozein modutan ere, eragindakoak izan daitezkeen hirugarrenen kaltetan izan gabe
ematen dira administrazio baimenak, jabetza eskubidearen kasuan izan ezik.. Beren
eskubideak urratzen direla uste badu prozedura zibilera jo beharko du.”
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Ebazpena
ORIENTABIDEA

e)
•

Iraungi egin delako itxia

Zarata Mateo Moraza kaleko tabernetan (erreg. zk.: 684/06)

Erreklamazioa
Arkupeen inguruko bizilagunak kexu ageri dira. Hainbat salaketa jarri omen dituzte,
Mateo Moraza kaleko tabernek sortzen duten zarata dela eta, baina ez omen dute Ingurumen
Sailaren erantzunik jaso.

Azterketa
Abiarazi diren eta dagoeneko gauzatu diren dosier zigortzaileei buruzko txostena
eskatu dugu. Aurreko oroit-idazkia bukatzeko orduan zabalik zegoen oraindik dosierra, txosten
eguneratua jaso zain baikeunden.

Geroztik txostena jaso dugu, baina kexa eragin zuten arazoak dagoeneko konponduta
daudela ondorioztatu dugu.

Ebazpena
IRAUNGI EGIN DELAKO ITXIA
•

Zaratak: gimnasioa (erreg. zk.: 840/07)

Erreklamazioa
Auzokide batek bere etxebizitzaren azpìan dagoen gimnasioan egiten dituzten zaratak
salatu zituen. Burutu daitezkeen jardueren inguruko argibideak eskatu zituen.
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Azterketa
Udaltzaingoan salatu behar zuela adierazi genion, haiek dagozkion neurketak egin
ditzaten. Neurketa horiek positibo ematen bazuten gure bulegora itzultzeko.

Ebazpena
Ez da itzuli, beraz, IRAUNGI IZANAGATIK ITXI EGIN DUGU.
•

Sabeco eta pasabidea (erreg. zk.: 933/07)

Erreklamazioa
Zaramagako auzokide batek adierazi zigun bere etxe azpian dagoen supermerkatuak
pasabidea berritzeko asmoa duela, eta, bere ustez, horrek alde horretan dagoen kaosa
areagotuko du, trafikoari aparkalekuei eta abarri dagokienez.

Azterketa
Jarraitu

beharreko

urratsen

inguruko

informazioa

eskatu

digu

eta

dagokion

ebazpenaren zain gelditu behar duela adierazi diogu, ondoren dagokion errekurtsoa jarri ahal
izateko.

Ebazpena
ORIENTABIDEA
f)
•

Gomendioa

Zabor-edukiontzien kokalekua (erreg. zk.: 837/07)

Erreklamazioa
Sindikoak Gabriel Aresti kaleko bizilagun baten iradokizuna jaso zuen:
Herritar hori Gabriel Aresti kaleko 5. zenbakiko beheko solairuan bizi da, eta haren
leihoaren pare-parean hondakinak gaika biltzeko edukiontziak ditu. Ikuspegia oztopatzen dute,
eta usainak sortzen dituzte, bai eta zaratak ere, hondakinak jasotzen dituztenean.
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Azterketa
Edukiontzien kokaleku horrek dakartzan eragozpenak txikiagotzearren, herritarrak
proposatzen du beste toki batean jartzea azter dadila; hain zuzen, espaloi berean, orain dauden
tokitik 10 bat metrora, Blas de Otero eta Amadis kaleen artean.

Lehen batean, ez da zailtasunik ikusten edukiontziak proposaturiko tokira aldatzeko;
izan ere, kokaleku horretan jarrita, kamioiak hondakinak eskuinaldetik hartu ahal izango ditu,
eta ez da ia bere ibilbidetik aterako. Beste aukera horrekin, herritarrak gaur egun pairatzen
duen kaltea saihestuko litzateke, beste bizilagun batzuei pasatu gabe, ez baitago etxebizitzarik
hurbil.

Hori dela eta, herritarraren proposamena aintzat hartzea GOMENDATZEN dugu.

Tartean diren interesen konplexutasuna ulertzen dugu, eta badakigu zaila dela beti
saihestea hirugarren batzuei zeharkako kalteak sortzea, baina, gure aburuz, Administrazioak
bere esku duena egin behar du administratuak ez kaltetzeko. Kasu honetan dugun xedea da
erreklamazogileari sorturiko kalteak saihestea, ahal den neurrian.

Ebazpena
GOMENDIOA

Sailak ez zuen onartu.

•

Goi-tentsioko kableak Lakuabizkarrean (Erreg. zenb.: 331, 432, 433/04)

Erreklamazioa
Dagoeneko, auzokide eta elkarte askok helarazi digute haien kezka Lakuabizkarra eta
Ehari-Gobeuko industrialdea bereizten duen parke linealean zeharreko linea elektrikoak
sortutako eremu elektromagnetikoak egoiliarren zein handik pasatzen diren oinezkoen
osasunean eragin ditzakeen efektuengatik.
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Azterketa
Planteatutako kasua aztertzeko eremu elektromagnetiko zein osasunean izan
dezaketen eraginaren inguruko hainbat definizio tekniko eta Osasunaren Munduko Erakundeak
(OMS) emandako hainbat arau ekarri behar dira gogora, adibidez:

Ingurunerako

eragin

arruntenetarikoa

da

frekuentzia

guztietako

eremu

elektromagnetikoak, azkarren hazten ari denetarikoa, eta haren inguruan gero eta handiagoa
den kezka zein espekulazioa dago. Gaur egun, munduko populazio gune guztiek jasaten
dituzte, gehiago edo gutxiago, eremu horien eragina, eta teknologiak aurrera egin ahala gradua
ere gero eta handiagoa izango da.

Azken 30 urteetan 25.000 artikulu inguru argitaratu dira erradiazio ez ionizatzailearen
efektu biologikoei zein aplikazioei buruz. Pertsona batzuek ikerketa gehiago behar direla uste
badute ere, arlo horretako ezagupen zientifikoak zabalagoak, dira gaur egun, produktu kimiko
gehienena baino. Argitalpen zientifikoak sakontasunez berrikusi ondoren, ikerketen emaitzek
intentsitate baxuko eremu elektromagnetikoen eraginpean egoteak osasunerako eragina dutela
egiaztatzen ez dutela adierazi du Osasunerako Mundu Erakundeak.

Hala ere, eragin

biologikoen inguruan hainbat hutsune uzten dituzte agerian, beraz, ikertzen jarraitu behar da.

Pertsona batzuek sintoma multzo ez oso argia egotzi diote intentsitate baxuko eremu
elektromagnetikoen eraginpean egoteari. Sintoma horien barruan daude buruko mina,
antsietatea, norberaren buruaz beste egitea eta depresioak, goragaleak, nekea eta libidoa
galtzea. Gaur egun, zientziak ez du frogatu sintoma horien eta eremu elektromagnetikoen
eraginpean

egotearen

arteko

lotura.

Osasun

arazo

horietako

batzuk

zaratari

edo

ingurumenaren beste alderdi batzuei egotzi ahal zaizkie, edo teknologia berriekin lotutako
antsietateari.

Eremu

elektromagnetikoekiko

hipersentiberatasun

kasuak

egotearen

ziurtasun

zientifikoa eskasa da. Herri eskandinaviarretan berriki egindako azterlanetan egiaztatu ahal izan
da eremu elektromagnetikoen eraginpean dauden pertsonen artean erreakzio-jokabide
koherenterik ez dela antzematen; eragina behar bezala kontrolatua egon da azterlan horietan.
Hipersentiberatasuna azaltzen duen eta onartua dagoen mekanismo biologikorik ere ez dago.
Arlo horretako ikerketa lana ere zaila da, izan ere, eremu elektromagnetikoen berezko
zuzeneko eraginez aparte, bestelako erantzun subjektiboek ere esku har baitezakete. Gai
horren inguruko ikerketa gehiago ari da burutzen.
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Eremu elektromagnetikoen gaineko nazioarteko jarraibide eta nazioko segurtasun
arauak egun dauden ezagupen zientifikoak hartu dituzte oinarritzat, eremuen eraginpean
egoten diren pertsonek haien osasunerako kaltegarri diren ondorioak jasan behar ez ditzaten.
Ezagutzaren

ziurgabetasuna

konpentsatzeko

(adibidez,

esperimentuen

erroreengatik,

animaliekin lortutako emaitzak gizakioi aplikatzeagatik, edo estatistiken ziurgabetasunagatik),
segurtasunaren alderdi nagusiak eraginaren mugen barruan sartzen dira. Jarraibide eta arauak
aldian behin eta behar izanez gero eguneratzen dira. Osasunean izan daitezkeen ondorioen
ezagutzaren gainean zientziak dakiena areagotu bitartean, baliagarri izan daiteke arretaneurriak ere areagotzea oraindik dauden ziurgabetasunei aurre egiteko. Hala ere, arretaneurrien politika mota eta magnitudea hartzeko orduan, osasunerako arriskua dagoela dioten
emaitza sendoak dauden edo ez, balizko emaitzen maila eta izaera kontuan hartuko dira.
Prebenitzeko

erantzuna

balizko

arriskuaren

araberakoa

izan

beharko

da.

Argibide

gehiagoetarako Osasunaren Mundu Erakundeak prebentzio politiken inguruan idatzitako
informazio agiria (WHO Backgrounder on Cautionary Policies).
*

INGURUMEN SAILAREN TXOSTENA
Lakuabizkarreko auzokideek, auzoa Ehari-Gobeuko industrialdetik bereizten duen

parke linealaren gainetik pasatzen den linea elektrikotik gertu bizi direnek, egindako eskabidea
dela eta, instalazio horrek igortzen duen eremu elektromagnetikoaren maila jarraian (batezbesteko eta gehienezko balioa 6 minutuero) neurtzen duen gailua jarri da. Halaber, Abetxukuko
Kristo kaleko azken etxebizitzak Oto hiribidean dagoen elektrizitate sare nazionaleko hartunea
egiten duen lineatik gertu daudela ikusita, hiri lurzoruan izan dezakeen balizko eragina
ebaluatzeko beste monitore bat jartzea egokitzat jo da.

Hasteko eta behin, etxebizitzen barruko aldean egon daitekeen eraginagatik ez da
inolako kezkarik egon behar, izan ere, hor egindako neurketen maila ia ez dago edo hiriko
beste edozein etxebizitzetan dagoenen parekoa.

Linea horiek lurrean duten proiekzioaren gainean eta haren inguruan izan dezaketen
eragina ebaluatzeko egin dira neurketa horiek. Neurketak egiteko ekipoak 4 metroko altueran
jarri dira bandalismoaren arazoak ekiditeko. Beraz, ekipoek hartutako balioa lurretik 1.80
metrotara hartutakoarekin erlazionatzen duen koefizientearekin haztatu da. Halaber, neurketa
egiteko egokienak diren tokiak hautatu dira, eta hori bi faktore kontuan hartuak. Alde batetik,
kableak lurretik hurbil egotea, eta, bestetik, ondoan jendea bizi edo handik pasatzen den tokia
izatea. Faktore horiek kontuan hartzeak bermatzen du beste puntuetan eragina txikiagoa izango
dela neurketa egin den tokietan baino.
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Ebazpena
Ingurumen Sailari eskatu zaizkion eta egin dituen txosten teknikoak ikusirik (2007-0514), etxebizitzetatik hurbil dauden aldeetan egindako neurketek erreferentzia balioak baino
beherago dauden balioak daudela erakusten dute; baina linea elektrikoen sareen azpitik
pasatzen diren espazio publikoetan egindakoek emaitza aldakorrak izan dituzte, kasu batzuetan
legeak jasotako balioen erdira heltzen diren balioak hartu dira, eta horrek espazioaren
ERABILERA MURRIZTUA gomendatu behar dela adierazten du.

Zuhurtzia printzipioa dela eta, gomendioa egin behar dugu linea elektrikoen azpian
dagoen espazio publiko horretan eta haren inguruan, seinaleen bidez, erabilera murriztua duela
adieraz dadin, eta erabilera intentsiboa ahalbidetu dezaketen hiri altzariak bertatik ken daitezen:
eserlekuak, pasealekuak, aisialdirako espazioak..., espazioa pasatzeko baino ez dadin izan.

Sailak zati batean onartu zuen gomendia.
•

Zamalanak El Corte Inglés dendan (erreg. zk.: 690/06, 890/07)

Erreklamazioa
Gasteizko Santa Barbara plaza X.eko etxejabeen elkartearen ordezkariek kexa
aurkeztu zuten gurean. Corte Ingles SA dendan burutzen diren zamalanak direla eta, pairatzen
dituzten etengabeko eragozpenak salatzen zituzten bertan: behin eta berriro okupatzen du
pasabidearen aldea, eta ondoan zamalanak egiteko dagoena, zabor eta hondakinetarako
edukiontziekin,

seinaleztatzeko

piboteekin,

Fenwick

eskorgekin,

dimentsio

handiko

trailerrekin...; ezarritako ordutegia ez du errespetatzen, are gehiago, gaueko 12etatik aurrera
merkantzia jasotzen dute eta horrek zarata maila ikaragarria eragiten du. Horrek guztiak
trafikoari eragiten dizkion zailtasunez aparte, arriskutsua da espaloitik ibiltzen diren
oinezkoentzako.

Egun

Corte

Ingles

SA

dendaren

ondoko

zamalanetarako

guneak

duen

funtzionamendua berrikus dadin eskatu zuten.

Azterketa
EL CORTE INGLES dendak 1995ean pasabidea bere eskuetara pasatzeko eskatu
zuen, GALERIAS PRECIADOS dendari eman baitzitzaion, 1981ean, baita haren titulartasuna
emateko ere; halaber, pasabidearen ondoan zamalanetarako aldea ere eskatu zuen. Horren
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aurrean orduko Hirigintza Saileko teknikariek pasabide baimena ez berritzeko proposatu zuten
"beheraguneak ez zituelako betetzen arauak, dimentsioei dagokienez, gainera pasabidearen
aldea ez delako erabiltzen ibilgailuak lokalaren barruko aldera sar daitezen, aparkatzeko baizik,
eta horrela haren xedea ez du betetzen".

Proposamena hori izan arren pasabidea baimendu zen, baita ordutegia zabaldu ere, 8etatik
22etara; gainera behin-behingoz erreserbatu zen 21 metroko luzera duen alde bat
zamalanetarako, 8etatik 12etara eta 18etatik 22etarako ordutegiarekin.

2001ean berritu zen pasabidea, ordurako

murriztua zuen zabalera titularrak, baina

zamalanetarako behin-behingoz erreserbatua zegoen aldeak bere horretan zirauen.

Ibilgailuen Pasabideetarako Baimenak emateko Ordenantza Arautzaileak jasotakoaren arabera:

1.) Honela dio 9.3 artikuluan:

Pasabidea egiteko obrak bukatutakoan, eta udal zerbitzu teknikoek horiek ontzat eman
ondoren, pasabide baimena emateko proposamena egingo da, hauexek adierazi beharko
baitira bertan: pasabide mota, noiz artekoa den eta zehaztu beharreko gainerako baldintzak.

Udal zerbitzu teknikoek baimena ematearen kontrako txostena eman zuten:

2.) 12. artikuluan baimenaren iraupenaz honela dio:

Merkataritza eta industria establezimenduei dagokienean, bost urterako emango da
pasabide baimena, eta epe hori igarotzen delarik iraungitzat joko da, salbu eta titularrak,
gutxienez hiru hilabete lehenago, indarraldia beste bost urtez luzatzeko eskaria egiten duenean.

Gainera:

Edozein unetan, interes publikoko arrazoiak tarteko direla eta ebazpen arrazoituaren
bidez, pasabide baimena bertan behera utzi ahal izango du udalak.

Ezarri beharreko araudia aintzat harturik, titularrak orain eskatu behar duenez baimena
berrikusteko (2001etik bost urte pasa baitira), une aproposa da gure ustez baimena emateko
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orduan zeuden inguruabarrak eta denboraren joan etorrian horiek izan duten aldaketa
aztertzeko.

Ebazpena
Hirigintza Sailari GOMENDATZEN DIOGU egun dagoen egoera eta EL CORTE
INGLES SA dendaren zamalanek eragiten dituzten eragozpenak, tonaje handiko kamioiak
direla eta, ikusita, berrikus dezan behin-behingoz erreserbatu zen zamalanetarako aldea, hots,
pasabidetik

Santa

Barbara

plazara

doana,

8etatik

12etara

eta

18etatik

22etarako

ordutegiarekin; eta kontrol zein zigor neurriak har daitezen aipatu pasabidea pasabide gisa
erabil dadin eta ez tonaje handiko ibilgailuen zamalanetarako kai gisa.
Partez onartu egin zen gomendioa.

•

Alde Zaharreko elizetako kanpai hotsak (erreg. zk.: 891/07)

Erreklamazioa
Erdi Aroko hiriguneko Eskola kalean bizi den herritar batek kexa aurkeztu zuen
inguruko elizetako kanpaiek gauean egiten duten zarata dela eta.

Salaketa ikusita, Ingurumen Sailari eskatu genion egoki ziren neurketak egin zitzan,
mota horretako eragozpenen inguruan (354/02 eta 23/06 dos.) bulego honek aurretik egindako
gomendioei jarraiki.

Azterketa
Herritarraren etxebizitzan egin ziren eskatutako neurketak, eta 2007ko azaroaren 23an
jaso genuen Ingurumen Saileko zuzendaritzak bidalitako txostena; honela dio:

Gero eta erreklamazio gehiago aurkezten da aipatu erlojuen kanpai hotsak direla eta,
bereziki Alde Zaharrean, bertan hainbat erloju baitaude batera orduak ematen dituztenak, hau
da, gaur egun inork behar ez duen abisua ematen dutenak. Tradizio eta kultura herritarraren
jarraipena da haren funtzioa eta ez gizarte beharra.
Berriki neurtu da horien soinu maila, eta etxebizitzaren kokapenaren arabera, 60 dBAtik 70era dela egiaztatu da. Ordenantzak jasotzen duen gehieneko maila 45 dB-Akoa da,
dena den, eztabaidagarria da kasu honetan hori ezarri behar den.
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Dena den, ez dugu uste araudiarekin zerikusia duen alderdia denik, izan ere, kasu
honetan pertsona juridiko (Udala) bera da zarataren eta herritarren kexei erantzuteko ardura
duena.

Gure ustez, arrazoizkoa litzateke kanpai hotsak 23etatik goizeko 7etara etetea eta
goizeko 8etatik 22etara mantentzea.

Dena den, Kultura Sailak kudeatzen ditu ekipo horiek eta egokiena dena erabakiko du.

Gure ustez, garai batean erloju publikoek eta kanpandorreek orduak ematean betetzen
zuten gizarte zeregina, gaur egun, desagertu da; izan ere, mota guztietako erlojuak erabiltzen
baitira, beraz, erloju horien inguruan bizi diren herritarrek objektiboki jasan behar izaten duten
zaratak tradizioaren inertzia du azalpen, eta egunez mantendu ahal bada ere, hiriaren paisaia
akustikoaren zati baitira, ez dugu uste gauez mantendu beharko denik, atsedenerako
eskubidearen kontrakoa baita, eta hori babes gehiago behar duen eskubidea da, osasunerako
eskubidea den aldetik.

Ebazpena
Honakoa da Kultura eta Ogasun Sailei egiten diegun GOMENDIOA, 2001eko irailaren
28ko Sindikoa-Herritarren Defendatzailearen araudian ezarritakoarekin bat: Ingurumen Sailaren
jarrera aintzat harturik, baita aurretik egin ditugun gomendioak ere, dagozkion konponbide
teknikoak martxan jar ditzaten gaueko 23etatik goizeko 7etara kanpai hotsen soinua eten dadin
eta 8etatik 22etara berriro martxan jarri, hain zuzen, Santa Maria katedraleko, San Bizente, San
Mikel eta San Petri elizetako erlojuenak.

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

Zaratak: Gardelegiko zabortegia (erreg. zk.: 918/07)

Erreklamazioa
Herritar batek bulego honetara jo du hauxe salatzera: 2007ko azaroaren 13an bere
etxebizitza trukatzeko eskabidea aurkeztu zuen, hiri hondakinak birziklatzeko Gardelegiko
lantegiak sortzen dituen zaratak bere etxean –handik 200 bat metrora dago– atseden hartzea
ezinezko bihurtzen baitu; Ingurumen Sailak ez dio erantzun.
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Azterketa
Herritarra Sindikoaren bulegora etorri eta gai honekin lotutako agiriak ekarri ditu: “Udal
gobernuko zenbait ordezkarirekin bildu eta haietako batzuk bere etxera ere joan zirelarik, eta
erantzun zehatzik jaso ez zuenez, 2007ko azaroaren 13an eskabidea aurkeztea erabaki zuen,
bizi duen ziurgabetasun-egoera salatzeko asmoz.”

Aurtengo otsailaren 14an oraindik ez du administrazioaren erantzunik jaso, ez aldeko
ez kontrakorik.

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

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

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

dagokion

jurisdikziora

jotzeko

aukera

ematea

du

helburu

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

Ebazpena
Igaro den denbora kontuan izanik, eta gaian –aurkeztutako salaketan eta erabiltzaileak
egindako alegazioetan– sakondu gabe ere, Ingurumen Sailari GOMENDATZEN DIOGU
berariaz erantzun diezaiola erabiltzaileari, eta, behar diren azalpen eta arrazoiak emateaz
batera, haren alegazioak aintzat harturik, egin zuen eskabidea onetsi ala ezetsi egingo dion
jakinaraz diezaiola.
•

Kiratsa lonjan (erreg. zk.: 959/08)
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Erreklamazioa
Hedegile kaleko xx.eko bizilagun batzuk gure bulegora etorri dira haien atariaren
ondoan (xx.ean) dagoen lonjaren osasun eza dela eta.

Jakinarazi digutenaren arabera, areto huts horretatik datorren kiratsa aurrealdean
apurtuta dagoen kristal batetik botatzen den zaramak sortzen du, animali hilak ere badira...
Kezkatuta daude produktu sukoirik bota eta suterik gertatuz gero horrek sor litzakeen kalteez.

Azterketa
Aipatu aretoa ikustera joan gara eta erabiltzaileen azalpenak benetakoak direla
aitortzen dugu (argazkiak eransten dira); zikinkeria eta kirats iturriaz ohartarazi behar dugu, bai
eta aurrealdean hautsita dagoen kristaletik sartzea erraza denez sutea gertatzeko arriskuaz.

Bizilagunek ez dakite nor den aretoaren jabea, eta bertan ez da jardunik izan hainbat
urtez. Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailaren zereginak dira, bestalde, areto eta etxebizitzen
osasun egoera kontrolatzea eta desinfektatzea zein intsektu eta arratoiak hiltzea.

Ebazpena
Hori dela eta, OKUSi GOMENDATZEN diogu Hedegile kaleko xx.eko areto horren
jabeari eska diezaiola hura garbitu eta aurrealdea guztiz ixteko, edo saila bera ardura dadila
horretaz.

g)
•

Idazki lagundua

Legez kontrako hirigintza jarduera (erreg. zk.: 931/07 eta 953/08)

Erreklamazioa
Bulegoan zenbait erabiltzaileren kexa jaso dugu legez kontrako hirigintza jarduera bat
dela eta; horrekin lotuta Gasteizko Udalak iritzia eman zuen 1980ko otsailaren 18ko alkatetza
dekretu baten bidez, eta errekerimendua ere egin zuen (1980ko ekainaren 18ko dataz).
Kontsultagileen ustez ilegaltasun hori ordena zibileko auzi bat sortzen ari da, etxejabeen
erkidegoko kide batzuk elkarren kontra baitaude garajerako espazio komunaren erabilera
eskubideak direla kausa.
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Azterketa
Txostena egin eta erabiltzaileei helarazi diegu.

Ebazpena
IDAZKI LAGUNDUA.
h)
•

Herritarrak berak itxia

Zaratak taberna batean (erreg. zk.: 949/08)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek xxx tabernak etengabe sortzen dituen zaratak salatu ditu. Kasua
Arartekoaren bulegoan ere aztertzen ari direla jakinarazi diogu.

Azterketa
Arartekoarekin
erakundeen

artean

sinatutako
aukeratzeko

lankidetza

hitzarmenean

gomendatzen

diogu,

oinarrituz,

bikoizketarik

erabiltzaileari
gerta

ez

bi

dadin.

Arartekoarekin jarraitzea erabaki du.

Ebazpena
HERRITARRAK ITXITA.

2.3.5.2- Osasuna eta Kontsumoa
a)
•

Gomendioa

Uralita Gamarragutxian (erreg. zk.: 906/07)

Erreklamazioa
Gasteiz Udalerriko nekazaritza eremuan dagoen Gamarragutxiko auzoko batek kexa
aurkeztu zigun aurkeztutako salaketa batean udalaren jarduteko moteltasunaz; salaketak
ondoko auzokoaren balizko arau-hausteekin du zerikusia. Bestelakoa da salatutako auzoko
horrek aurkeztutako salaketarekin gertatu dena, azkar bideratu baita.

184

2007-2008ko Oroit-Idazkia
Azterketa
Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzuan jaso zen salaketa hirigintzaren
ikuspuntutik pertsonentzako arriskutsu izan daitezkeen irregulartasunak jasotzen ditu, honako
jarduera zein egoeren ingurukoak, hain zuzen:

1) Aldameneko mehelinean egurra metatzea (berriki ateratako argazkian ikus daiteke)
Jabeak maiz erretzen du egurra nahiz konbustio errazekoak diren bestelako
elementuak, eta altura handiko suteak eragiten ditu horrela bere lursailean; argi dago
arriskutsu direla eta gure lursaileko mugatik hurbil egiten du.

2) Uralita erabiltzen du haren etxebizitza zein lursailaren hainbat tokitan (erantsitako
argazkian ikusten da). Minbizia eragin dezakeen gaia izateagatik Ingurumena
babesteko legeak debekatzen du amiantoko zuntza, osasun publikoaren kontrakoa
izateagatik; eta material horren erabileratik eratorritako ondorioak jasan ditzaketen
haurrak daude gure etxebizitzan.

3) Mugara, mehelinaren hesira,

atxikitako eraikuntzak daude, Gasteizko HAPOan

ezarritako derrigorrezko distantzia errespetatu gabe; hori hirigintzako arau-haustea da.
(argazkia erantsi da)

4) Txatarra pilatzea, elektratresna hondatuak eta zaharrak, are gehiago, ibilgailu bat,
horiek ere gure aldamenetik oso hurbil, eta arriskutsu zein txarra izan daiteke, (argazkia
erantsi da)

5) Etxeko jabeak txakur bat du, eta ez dugu uste derrigorrezko osasun neurriak betetzen
dituenik (txertoak, identifikatzeko txipa, eta abar), gainera, aske ibiltzen da, uhalik gabe,
muturrekorik edo bestelako derrigorrezko neurririk gabe (Animalia kalean aske ibiltzen
ikusten den argazkia erantsi da). Herriko hainbat haurri hozka egin die.

6) Bukatzeko, bide publikora irekia dagoen aldean harriak jarri ditu, bide publikoa bera
oztopatu dezaketenak, eta oinezkoek pasatzea eragozten dutenak.

Gaur egun arte horren inguruko berri bakarra Udaltzaingoaren ikuskatze bisita izan
da, zeinetan aske zebilen txakurrik ez baitute ikusi.
Gamarragutxia Gasteizko udalerriko nekazaritza eremuan, ipar-mendebaldean, hain zuzen,
dagoen herria da, baina menpeko toki erakunde den aldetik kontzejua du.
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Aurkeztutako salaketak direla eta, ondoko lursailaren garbitasuna eta zainketa eskasa
dela pentsatzen dugu, baina salatutako egintzek ez dute nahiko indar hirigintzako arauhauste izateko besterik gabe.

Lursailaren mugara atxikitako eraikuntza gisa salatu dena teilapea baino ez da, ez da
adreiluz egindakoa eta ez da egonkorra.

Lursailaren barruan egurra pilatzea berez ez da hirigintzako arau-haustea, ezta
salatutako beste egintzak ere.

Osasun eta Kontsumo Sailean jakinarazi dugu zuntz-zementuzko materialak (uralita)
daudela lursailean, osasun ikuskaritza gomendatzeko eta beharrezkoa bada kentzeko
eskatzeko. Ildo beretik salatutako txakurraren osasun baldintzen inguruko egiaztapenak
egiteko.

Ebazpena
Lehen adierazitakoagatik, Hirigintza Sailak kexaren mamia diren egintzen
inguruan zuzen jokatu duela uste dugu, dagozkion bisitak agindu ditu, zuzenean eman die
horien berri interesdunei; eta bere eskumenekoak ez direnak Osasun eta Kontsumo Sailari
helarazi dizkio.

Osasun

eta

Kontsumo

Sailari

GOMENDATZEN

DIOGU

XXXXX

jaunari,

Gamarragutxiko xxx lursailaren titularra den aldetik, eska diezaion ureztatzeko hodiak
babesteko erabiltzen dituen uralitazko plakak kentzeko, indarrean dagoen legedia betetzen
ez dutelako, Laborategi Zerbitzuaren 2007/12/12ko txostenak dioenarekin bat

(1.

eranskina)

Horrelako gomendioa egiten dugu gure araudiarekin bat eta bertan jasotako
eraginarekin.

Sailak onartu egin zuen.
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2.3.6.- Gizartegintza Saila

2.3.6.1- Zuzendaritza

a)
•

Ezestea

Gizarte-laguntzak (erreg. zk.: 830/07)

Erreklamazioa
Herritar batek osaba-izeben ezintasun-egoera agertu zigun, eta, elkarrekin bizitzen
jarrai zezaten ahalbidetze aldera, gizarte-zerbitzuen onuradunak izan zitezkeela adierazi zuen.

Azterketa
Utzi zigun dokumentazioa ikusita eta kasua aztertuta, herritarrari adierazi genion, Etxez
Etxeko Laguntza Zerbitzuaren laguntza (berak eskatutakoa) onartuko zaien onuradunak
erabakitzeko, Udalaren Gizartegintza Sailak hartu beharreko oinarria dela GERONTE eskalaren
bidez zehaztutako autonomia/mendekotasun maila; eskala horrek Eguneroko Bizitzako Jarduera
Instrumentalen multzoa neurtzen du.

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAko 4.
artikuluaren arabera, “araudi honetatik kanpo geratuko dira, Arabako Foru Aldunditik
transferentzia berriak egin bitartean soilik, Vitoria/Gasteiz Udalerrian bizita dependentzia
handiko egoera ekartzen duen ezintasun psikiko zein fisikoren bat duten lagunak (Geronte
eskalako I., II. eta III. tipologiak zaharren kasuan, eta elbarri eta minusbaliatuak oro har).

Gizartegintza Sailak, etxez etxeko laguntzako programa indibidual bat onartzea
dakartzaten baldintzak eta egoera aintzat harturik, haien osaba-izeben ezintasun maila kontuan
hartuko zuen. Maila hori Gizarte Ongizaterako Erakundeko Ezinduentzako Arloko Orientatzeko
eta Balioesteko Taldeak emandako irizpen tekniko-medikoan dago jasota: % 54ko ezintasun
globala eta % 57ko elbarritasuna xxx-(r)i dagokionez, eta % 59ko ezintasun globala eta %59ko
elbarritasuna xxx-(r)i dagokionez.
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Nolanahi ere, etxean laguntzaren bat eman liteke, hala nola “janaria prestatzea”; hain
zuzen, Arabako Foru Aldundiak egun onartuta duen Etxez Etxeko Laguntzarako programan
gehi liteke.

Ebazpena
EZESTEA.

•

Gizarte-laguntzak eta lanean borondatezko baja hartzea (erreg. zk.: 859/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek argibideak eskatu zizkigun gizarte laguntzak ukatzeko arrazoiez.

Azterketa
Erabiltzaileari arreta eman dioten gizarte zerbitzuei txostena eskatu eta hauxe adierazi
digute haiek:

“xxxx familiak Gizarte Larrialdiko Laguntzak (GLL) jaso zituen 2006an, bai eta
Oinarrizko Errenta ere, zenbateko hauek hain zuzen:
-

Oinarrizko Errenta: 88,09 €

-

GLL: 280 €

Azaroaren amaieran, gutun bat bidali zitzaien abenduan 2007ko GLL berritzeko
hitzordua hartu behar zutela gogorarazteko. xxxxx familia ez zen hitzordua eskatzera joan.

2007ko urtarrilean, helbidea xxxxx kalera aldatu dutela egiaztatu zen, beraz,
entzunaldirako tramitea bidali zen helbide horretara, eta hauek adierazi:
-

Ez dute helbide aldaketaren berri eman.

-

2006ko

uztaila-abendua

epeko

GLL

justifikatzeko

alokairuari

dagozkion

ordainagiriak aurkeztu behar dituzte.
-

Zerbitzuan Vital Kutxako

01047xxxxxxx zk. duen kontuan (xxxxxxxxxxxxxx-ren

izenean dagoena) 2006an izandako mugimenduen fotokopia aurkeztu behar dute.

Bada gutun hori jaso izanaren frogagiria, urtarrilaren 22koa, familiako kide batek
sinatua.
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Egoki iritzitako alegazioak egiteko epea bukatu zelarik Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan
inolako erantzunik jaso ez zenez, Oinarrizko Errenta bertan behera utzi zen, 2007ko otsailean.

2007ko ekainaren 20an, xxxxxx Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan agertu zen, aldez aurretik
hitzordua eskatuta. Helbide aldaketa jakinarazi nahi du, bai eta bere egoera berria ere.
Langabezian dago, lanean borondatezko baja sinatu duelako; bitarteko

lan kontratua zen.

Horregatik guztiarengatik ez du diru prestaziorik une honetan .

Dosierrean xxxxxxxxxx-k 2007ko martxoaren 17an

jasotako gutun ziurtatuaren

frogagiria dago jasota; bertan Oinarrizko Errenta bertan behera uzteko ebazpena jakinarazten
zitzaion, bai eta arrazoia ere: helbide aldaketa ez jakinaraztea.”

Ebazpena
Horrenbestez, ezetsi egin dugu eskaera.
•

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak eta gizarteratze hitzarmena ez betetzea (erreg. zk.:
868/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek haren ezinegona erakutsi zuen Gizarte Larrialdietarako Laguntzarik
gabe utzi zutelako gizarteratze hitzarmenaren jarduerak betetzen ez zituela argudiatuz, hain
zuzen, Auzolan programan interesik ez zuela jartzen argudiatuz.

Azterketa
Bilera bat izan genuen erabiltzailearekin bulego honetan eta orduan esan zitzaion
bezala, Gizartegintza Sailak urte honetako irailaren 12an bidalitako txostenean adierazitakoaren
arabera, harekin izandako programaren inguruko elkarrizketan bertan parte hartzeko interesik
ez zuela adierazi zuen epaimahaiak.

Gutxienez hiru pertsonak osatzen duten epaimahaiak kalifikatutako jarrera da hori,
beraz, balioetsitako erantzuna dela pentsatzen dugu, subjektibotasun metaketa bat eta
hautaketa fasean programan parte hartzeko interesari dagokionez 0 puntu emateko ados egon
ziren.
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Zerbitzuak emandako informazioa ikusi genuen eta esan behar dugu udalaren jarduera
zuzena izan dela eta epaimahaiaren balioespenak betebeharreko administrazio baldintzak
betetzen zituela.

Ebazpena
EZESTEA.
•

Atzerapena Gizarte Larrialdiko Laguntzaren kobrantzan eta hitzordua gizarte
zerbitzuekin (erreg. zk.: 969/08)

Erreklamazioa
Herritar batek egoera ekonomiko larrian dagoela adierazi digu, GLL berritzeko
udal gizarte zerbitzuekiko hitzordua atzeratu delako, haren ustez.

Azterketa
Jakinarazi diogu aurten, berriro ere, Gizarte Larrialdiko Laguntzen onuradunei
dagozkien zenbatekoen ordainketa atzeratzen ari dela.

Ulertzen dugu sortutako egoera, baina adierazi beharra dago Eusko Jaurlaritzak jarri
behar duela laguntza horietarako dirua; izan ere, Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza
Sailak dagokion agindua eman ondoren udalek ordaindu arren, Eusko Jaurlaritzari dagokio
zenbatekoak zehaztea eta jasotzeko baldintzak eta betebeharrak ezartzea.

Eskumen hori Eusko Jaurlaritzari dagokio eta horren finantzaketa ez dago Gasteizko
Udalaren esku; horregatik, behar diren administrazio tramiteak betetzeko eskatu besterik ezin
du egin arlo horretan. Edonola ere, ordainketek urte hasierako atzeraeragina izango dute.

Horixe da Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan laguntzak berritzeko hitzorduak gutxienez
martxora arte atzeratzeko arrazoi objektiboa, egoera orduan normalizatuko dela uste baita.
Atzerapena ezin zaio Udalari egotzi.

Dena dela, atzerapena ez da martxotik aurrerakoa izango.
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Ebazpena
EZESTEA
b)
•

Herritarrak berak itxia

Zorrak eta egoera ekonomikoa (erreg. zk.: 809/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek aditzera eman zigun zorrak zituela Udalarekin eta, haren egoera
pertsonalaren kausaz, ezin zituela zor horiek guztiz ordaindu.

Azterketa
Telefonoz deitu genion, eta ordainketa zatikatzeko eskatu ahal zuela jakinarazi.
Haren erantzunaren zain geratu ginen.

Ebazpena
Erabiltzaileak interesik ez zuela ikusita, dosierra ITXI egin genuen.

c)
•

Orientabidea

Gizarte Larrialdiko Laguntza ukatzea eta hitzordua gizarte zerbitzuekin abuztuan (erreg.
zk.: 867/07)

Erreklamazioa
Atzerriko herritar batek adierazi zigun bazirela 6 hilabete Gasteizen erroldaturik
zegoela, eta uztailaren 10ean Gizarte Larrialdiko Laguntza eta Oinarrizko Errenta ukatu
zizkiotela, pasaportea aurki iraungiko zitzaiolako. Babesik gabe geratu zen, Udalaren batere
laguntzarik gabe.
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Azterketa
Kasuaz arduratu zen gizarte langilearekin hitz egin genuen telefonoz, eta esan
zigun, laguntzak bideratzen jarraitu ahal izateko, pasaportea berritzeko eskabidearen
frogagiria bederen aurkeztu beharko duela. Horrela, legez egoten jarraituko duela
egiaztatuko du, eta laguntzak berritu ahalko zaizkio. Hartara, irailaren 13rako hitzordua
eman zitzaion gizarte zerbitzuetan.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

•

Gizarte Larrialdiko Laguntza ukatzea autonomo lan egiteagatik (erreg. zk.: 856/07)

Erreklamazioa
Herritar

batek

adierazi

zigun

INEMek

langabeziako

sorospena

kendu

ziola

zibermintzategi bat irekitzeko autonomo gisa hasi zenean eta, haren diru sarrerak gutxitu
zirenez, ezin zituela bere oinarrizko beharrak bete. Salatu zuenez, egoera hori zela medio,
Oinarrizko Gizarte Zerbitzura jo, eta ez zioten hitzordurik eman gizarte langilearekin egoteko.

Azterketa
Argibideak eskatu genizkion Gizartegintza Sailari, eta esan ziguten “herritar
horrek ez zuela inoiz ere eskatu gizarte langilearekin biltzeko hitzordurik eta ez zitzaiola
hitzordurik ukatu”. Horrez gain, gorabeherak atzera eraginezko ondorioekin ordainduko
zitzaizkion.

Ebazpena
ORIENTABIDE horixe eman diogu herritarrari.

•

Diru-laguntzak istripua izan duen pertsona batentzat (erreg. zk.: 853/07)
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Erreklamazioa
Herritar batek informazioa eskatu du bere semeak jaso ditzakeen diru-laguntzez, istripu
bat izan ondoren zein egoeratan dagoen kontuan izanik.

Azterketa

Bulego honetan izandako elkarrizketan, erabiltzaileak adierazi zigun bere semea
mendekotasun egoeran dagoela istripu bat izan ondoren eta horregatik Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetara jo duela era guztietako laguntzak eskatzera. Hala ere, semea barne dagoen famili
unitatearen balioespen ekonomikoa kontuan harturik, zeinean diru sarrera eta baliabide guztiak
zenbatzen baitira, badirudi ez dagokiola diru-laguntzarik.
Izan ere, udal laguntzak ez dira unibertsalak, baizik eta familiaren edo norbere
errekurtsorik ez dutenentzat.
Hala ere, Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonen Autonomia Pertsonala Bultzatu
eta pertsona horiek Zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 15eko 39/2006 Legean, zeina duela
gutxi argitaratu baita, antzeko kasuei buruz dioena jakinarazten diogu.
Lege

horrek

prestazio

hauek

ezartzen

ditu

mendekotasun

egoeran

dauden

pertsonentzat:
Mendekoei arreta emateko prestazioak
1. Mendekoei arreta emateko prestazioak zerbitzu edo prestazio ekonomikoen izaera izan
dezakete eta bi helburu nagusi izango dute: batetik, autonomia pertsonala sustatzea eta,
bestetik, eguneroko bizitzan oinarrizko jarduerak

egiteko zailtasunak dituzten pertsonen

beharrak betetzea.
2. 15. artikuluan dagoen katalogoko zerbitzuek lehentasuna izango dute; autonomia erkidego
bakoitzaren gizarte zerbitzuen sarearen eskaintza publikoaren bidez emango dira, zentro eta
zerbitzu publikoak –edo behar bezala kreditatutako zerbitzu pribatu hitzartuak– erabiliz.
15. artikulua.- Zerbitzuen katalogoa.
1. Zerbitzuen katalogoak autonomia pertsonala sustatzeko nahiz mendekotasun
egoeran daudenei laguntzeko gizarte zerbitzuak hartzen ditu barne, kapitulu honetan
zehazten denaren ildotik:
a) Mendekotasun egoeren prebentziorako eta autonomia pertsonala sustatzeko
zerbitzuak:
b) Teleasistentzia zerbitzua.
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c) Etxez etxeko laguntza zerbitzua:
(i) Etxeko beharrizanak betetzea.
(ii) Zaintza pertsonalak.
d) Eguneko eta gaueko zentroak:
(i) Adinekoentzako eguneko zentroa.
(ii) 65 urtetik beherakoentzako eguneko zentroa.
(iii) Arreta bereziko eguneko zentroa.
(iv) Gaueko zentroa.
e) Egoitzetako laguntza zerbitzua:
(i) Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako egoitza.
(ii) Mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko zentroa, ezintasun
motaren arabera.
2. 1. paragrafoan ezarritako zerbitzuak Osasun Sistema Nazionalaren Kohesio eta
Kalitatearen maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen 14. artikuluan ezarritakoa kontuan
hartuz arautuko dira.

3. Zerbitzu horietakoren baten bidez arreta ematerik ez bada, 10. artikuluan aipatzen diren
hitzarmenetan horiekin lotutako prestazio ekonomikoa sartuko da, zeina 17. artikuluan ezartzen
baita. Arretarako banakako programan –29. artikuluan aipatzen dena– aurreikusitako
zerbitzuaren gastuak ordaintzeko izango da prestazioa, eta mendekotasuna artatzeko
kreditaturik dagoen erakunde edo zentro batek eman beharko du zerbitzua.
10. artikulua. Estatuko administrazio orokorraren eta autonomia erkidegoen
arteko lankidetza.
1. Autonomiarako eta Mendekotasun Egoeran daudenei Laguntzeko Sistemaren
Lurralde Kontseiluaren barruan, estatuko administrazio orokorrak eta autonomia
erkidegoetako administrazioek beren arteko lankidetzarako oinarria adostuko dute,
zeina estatuko administrazio orokorraren eta autonomia erkidego bakoitzaren arteko
hitzarmenen bidez garatuko baita.
2. Aurreko paragrafoan aipatutako hitzarmenen bidez, estatuko administrazio
orokorrak eta autonomia erkidegoek titulu honetako II. kapituluan jasotako zerbitzuak
eta prestazioak aplikatzeko helburuak, bitartekoak eta baliabideak erabakiko dituzte,
9. artikuluaren ildotik Estatuak zehaztutako gutxieneko babes maila handituz.

3. Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa betez, Autonomiarako eta Mendekotasun
Egoeran daudenei Laguntzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluak katalogoan ezarritako
zerbitzu bakoitzak duen babes maila zehazteko irizpideak ezarriko ditu, bai eta horien
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arteko bateragarritasuna edo bateraezintasuna ere, gobernuak errege dekretu baten
bidez onar ditzan.
4. Administrazio bakoitzari prestazio maila horretan dagokion finantzaketa ezarriko
dute hitzarmenek, 32. artikuluan eta lege honen lehen xedapen iragankorrean
xedatutakoari jarraituz, bai eta berrikusteko termino eta baldintzetan xedatutakoari
ere. Halaber, 9. artikuluan zehaztutako babes maila bermatzeko Estatuak eman
beharrekoa jasoko da hitzarmenetan.

29. artikulua. Banakako arretako programa.
1. Mendekotasun egoera eta dagozkion prestazioak ezagutzeko prozeduraren
barruan, sistema publikoko gizarte zerbitzuek banakako arretako programa ezarriko
dute. Programa horretan, onuradunaren gradua eta maila kontuan hartuz ebazpenean
aurreikusi diren zerbitzu eta prestazio ekonomikoen artetik haren beharretarako
egokien gertatzen diren esku-hartze motak zehaztuko dira; aldez aurretik kontsulta
egingo zaio onuradunari –eta, kasua bada, familiari edo hura ordezten duten tutoretza
erakundeei– eta, hala badagokio, aukeren artean hautatzeko bide emango.
2. Kasu hauetan berrikusiko da banakako programa:
a) Interesatuak eta haren legezko ordezkariek eskatzen badute.
b) Ofizioz, autonomia erkidegoen araudiak ezarritako eran eta maiztasunez.
c) Bizilekua beste autonomia erkidego batera aldatuz gero.

4. Salbuespenez, onuradunak diru-laguntza bat jaso dezake profesionalak ez diren zaintzaileek
arta dezaten, baldin eta haren etxebizitzak bizikidetza eta bizigarritasun baldintza egokiak
baditu eta haren banakako arretako programak ezartzen badu.
5. Mendekotasun egoeran dauden pertsonek asistentzia pertsonalerako diru prestazioa jaso
ahalko dute, 19. artikuluan xedatutakoaren ildotik.
19. artikulua. Asistentzia pertsonalerako diru prestazioa.
Asistentzia pertsonalerako diru prestazioak mendekotasun handia duten pertsonen
autonomia sustatzea du helburutzat. Ordu kopuru jakin baterako asistentzia
pertsonala kontratatzen laguntzea da helburua, onuradunak heziketa eta lana
eskuratzeko bide izan dezan, bai eta eguneroko oinarrizko jardueretan era
autonomoagoan jokatzeko aukera ere. Autonomiarako eta Mendekotasun Egoeran
daudenei Laguntzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluaren erabakiz ezarriko dira
prestazio hori jaso ahal izateko berariazko baldintzak.
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6. Mendekotasunaren gradua eta maila kontuan hartuz ezarriko da zerbitzuez baliatzeko
lehentasuna; gradu eta maila berekoen artean, berriz, eskatzailearen ahalmen ekonomikoa
hartuko da aintzat. Zerbitzu sarea guztiz ezarrita egon arte, aipatutako lehentasun erregimena
dela eta zerbitzuez baliatzerik ez duten eta mendekotasun egoeran dauden pertsonek lege
honetako 17. artikuluan aurreikusitako diru prestazioa jasotzeko eskubidea izango dute.
17. artikulua. Zerbitzuarekin lotutako diru prestazioa.
1. Arreta eta zaintzarako zerbitzu publiko edo hitzartu bat baliatzerik ez dagoenean
baino ez da diru prestazioa emango, ezartzen diren baldintzetan, mendekotasunaren
gradua eta maila zein onuradunaren ahalmen ekonomikoa kontuan hartuz, estatuko
administrazio orokorrak eta dagokion autonomia erkidegoak sinatutako hitzarmenaren
arabera. Prestazioa aldian aldikoa izango da.
2. Nolanahi ere, diru prestazio pertsonal hori zerbitzu bat eskuratzearekin lotuta
egongo da.
3. Beti ere, administrazio publiko eskudunek ikuskatuko dute prestazio horiek emateko
zio izan zen helbururako erabiltzen diren.

7. Lege honen ondorioetarako, Autonomiarako eta Mendekotasun Egoeran daudenei
Laguntzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluaren proposamenez zehaztuko da ahalmen
ekonomikoa, eskatzailearen errenta eta ondarea kontuan hartuz eta arauz ezartzen den
moduan. Ondarea balioesterakoan onuradunaren adina eta ematen zaion zerbitzu mota hartuko
dira aintzat.
Mendekotasun egoeran dagoen pertsonak zerbitzu egokia hartzeko eskubidea duela
nabarmentzen du legeak. Mendeko bakoitzak behar dituen doako prestazioak bermatzen ditu:
egoitzan sartzea, etxeko asistentzia, etab. Zerbitzuak ezin badira zuzenean eman, diru-laguntza
ematea dago. Gainera, balioespen prozesuan mendekotzat jotzen diren guztiei eragiten die,
haien adina edozein delarik, bai eta mendekoen zaintzaileei ere.
Udalean bertan eska daiteke laguntza. Bertatik Aldundira bidaliko dute, eta han egingo
dute balioespena eta mendekotasun gradua zehaztuko.

Ebazpena
ORIENTABIDEA

•

Hitzordua gizarte zerbitzuekin abuztuan (erreg. zk.: 856.867.868.884/07)
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Erreklamazioa
Hainbat herritarrek salatu zuten zeuden egoera larria dela eta, oinarrizko gizarte
zerbitzuekin hitzordua eskatzen saiatu zirela, 2007ko abuztuan, baina irailera arte ezin zitzaiela
eman esan zieten, zerbitzu horiek itxita baitaude abuztuan. Gainera jakin izan dugu beste askok
bere haserrea adierazi dutela beste erakundetan (Cáritas)

Azterketa
Horren inguruko txostena eskatu genuen eta zerbitzuen arduradunekin hitz egin genuen
egoera aztertzeko. Balorazioaren ondoren eragindakoei jakinarazi genizkien emaitzak:
“Badakigu Gizartegintza Sailak horrela funtzionatzeko moduaren aurka alerta txostena
proposatu duela eta azpimarratzen du gizarte zerbitzuen leihatila irekia egon behar duela
abuztuan ere beste hilabeteetan bezala. Txostenean, 2008ko abuztuan ohiko arreta zati batean
bermatua izan dadin, bitartekoak jarri behar direla defendatzen da, horretarako abuztuan irekita
dauden gizarte etxeetan leihatilak irekita egotea eta arreta zentralizatua gaitzea proposatzen
da.

Erantzuna arrazoitua dela uste dugu, izan ere, zurea bezalako arazoak ohiko bideaz
baino ezin baitira izapidetu eta horrek irailera arte itxaron behar izatera behartzen zaitu, zuri
dagokizun gizarte etxeko gizarte zerbitzua ireki arte, hain zuzen. Hori dela eta, aipatutako
proposamenak Gasteizko Udalean eragina izan dezan, lan egiteko ardura hartu dugu.

Ebazpena
Orientabidea

d)
•

Gomendioa

Gizarte Larrialdiko Laguntza eta altzari gordelekua (erreg. zk.: 838/07)

Erreklamazioa
Gizarte Laguntzak jasotzen dituen herritar batek jo zuen gugana eta gizarte larrialdiko
egoera azaldu zigun. Konkretuki bere familia-hornidura eta altzariak duela hilabete batzuk
altzari gordelekuan atxikiak zeudela adierazi zigun, baita ezin zituela eskuratu ere. Udalak,
2007ko otsailean, altzari gordelekua duen enpresari 1.000 euro ordaintzea erabaki zuen, eta
eskatzaileak beste 1.000 euro jartzeko konpromisoa hartu zuen familia hornidura eta altzariak
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libre utzi ahal izateko. Baina, egoera ekonomiko larrian zegoen eskatzailea eta ezin izan zituen
1.000 euro horiek bildu, ondorioz, enpresak 1.000 euro jaso zituen zuzenean udalaren eskutik,
baina EZ zuen gordailua askatu faktura osoa ordaindua ez zegoelako.

Azterketa
Itzultzeko beharrik gabe udalak eman zituen 1.000 euro horiek, jada, enpresari ordaindu
zitzaizkion eta baliteke xede zutenerako balio ez izatea, izan ere, ez baitzen lortu eskatzaileak
bere hornidura eta altzariak berreskura zitzan.

Egia da helburu hori ez lortzea ezin zaiola udalari egotzi, baizik eta eskatzaileari berari,
hartu zuen konpromisoa ez zuelako bete; baina, edozein modutan ere, sortu den egoera eta
baliabide publikoak ahalik eta modurik eraginkorrenean erabiltzeagatik baino ez bada ere,
udalak aurreratu ahalko luke kopuru hori –itzuli beharko litzaioke– eskatzaileak –guraso
bakarreko familia alaba batekin– hornidura eta altzariak berreskura ditzan. Hala ere,
etorkizunean jaso ditzakeen laguntzen kontura berreskuratu ahalko luke kopuru hori udalak, era
mailakatuan.

Egoera berezia da, baina Gizarte Zerbitzuek altzari gordelekuko gastuak ordaindu eta
familia-hornidura eta altzariak berreskuratzeko laguntza espezifikoa justifikatua zegoela uste
izan zutenez, eta 1.000 euro ordaindu zituenez helburu hori lortzeko, pentsatzen dut ezin dela
helburu hori hutsean gelditzen utzi eta ordainketa ezertarako balio ez izatea.

Ebazpena
Adierazitakoagatik guztiagatik, hauxe da GOMENDATU genuena: udalak altzari
gordelekuko faktura likidatzeko falta diren 1.000 euro aurrera ditzan, eskatzaileak bere familiahornidura eta altxariak berreskuratzeko eta, jada, ordaindua dagoen dirua, baita hornidura eta
altzariak gal ez daitezen.

SAILAK EZ ZUEN GOMENDIO HORI ONARTU.

e)
•

Bitarteteko jarduera

Harrera sozialerako udal zentroa eta kanporatzea (erreg. zk.: 925/07)
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Erreklamazioa
Sindikorenera jo zuen erabiltzaile batek esateko Harrera sozialerako udal zentroan
zazpi hilabete bizitzen eman ondoren, bota egin dutela, baita bere egoeran aurrera egiteko
laguntza jaso nahi duela ere.

Azterketa
Dagokion oinarrizko gizarte langilearekin harremanetan jarri dugu, behar bezala jardun
dezan.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.
•

Oinarrizko errenta eta zuzenak ez diren kobrantzak (erreg. zk.: 924/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salatu zuen jasotzen duen oinarrizko errenta dagokiona baino
baxuagoa dela.

Azterketa
Gizartegintza

Sailak

igorri

digun

txostena

interesdunaren

interesekoa

izan

daitekeelakoan berari helarazi diogu; bertan jasotakoaren arabera, oinarrizko errentaren
barruan hilean behin xxxx euro jasoko ditu eta kopuru hori mantendu egingo da hori
emateko kontuan hartu ziren baldintzak mantentzen diren bitartean, baita Gizarte
Bazterkeriaren aurkako 12/1998 Legearen 19. eta 22.1. artikuluetan zein Gizarte
Eskubideen Gutunari buruzko 10/2000 Legeak

xedatutako betekizunak betetzen diren

bitartean ere.”

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

f)
•

Idazki lagundua

Mendekotasun Legeko laguntzak (erreg. zk.: 940/07)
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Erreklamazioa
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen ebazpen batekin ados ez dagoelako etorri da
familia bat Sindikoaren bulegora; izan ere, adineko senide bat egoitzan sartzeko laguntzak
egun jakin batetik aurrera ematen dizkiete.

Ebazpena
Erakunde horretan aurkezteko erreklamazio idazkia lantzen lagundu diegu.
•

Laguntzak eta higiezin baten jabekidetza (erreg. zk.: 944/07)

Erreklamazioa
Herritar batek kexa aurkeztu zuen hiritik kanpo higiezin baten jabekide izateagatik aldi
batez baldintza ekonomikoak betetzen ez zituelako Oinarrizko Errenta jasotzeko eskubidea
kendu egin ziotela eta.

Azterketa eta Ebazpena
Salaketarekin batera aurkeztutako agiriak aztertu ondoren erreklamazio idazkia lantzen
lagundu genion.

2.3.7.- Hezkuntza Saila

2.3.7.1- Zuzendaritza
a)
•

Ezestea

Ignacio Ellacuria ikastegiko irakasle baten baja (erreg. zk.: 829/07)

Erreklamazioa
Gasteizko Ignacio Ellacuria lanerako prestakuntzarako ikastegian eraikinak pintatzeari
buruzko ikastaroa egiten ari diren ikasle batzuek gure bulegora jo zuten, salatzeko ikasturtearen
hasieran eskola-ordutegia betetzen ari ez zela, irakasleetako batek bajan zegoelako.
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Azterketa
Bilera egin genuen Ingacio Ellacuria ikastegiko zuzendariarekin, eskatzaileek
azaldutako arazoa kontrastatzeko.

Antza denez, arazoa ikasturte honetan sortu zen, eraikinen pinturako monitorea baja
hartu zuenean. Gehienetan, astebete bitarteko bajak ez dira ordezkatzen, eta horrek
arrazoizkoa dirudi, halakoetan moldatzeko aski baita gainerako irakasgaiak egokitzea. Aipatu
dugun kasuan, irakaslearen baja luzea izan da, eta beste irakasle batek ordezkatu du; hala ere,
irakaslearen bajak ohean egoteko modukoa ez denez, irakasle ordezkariaren jarduera
gainbegiratu ahal izan du.

Nolanahi ere, arautu gabeko irakaskuntza da, eta moldaketak malgutasun handiz egian
ahal dira; ildo horretan, esan digute lana bilatzeko tekniken inguruko irakasgaietarako orduak
atzeratu egin direla, pinturako praktikak indartzearren. Are gehiago, hurrengo ikasturtean, nahi
dutenek aukera izango dute praktiketako eskoletara joateko.

Ebazpena
Jardun hori guztia aztertuta, gure ustez, Udal Administrazioak halabeharrezko egoera
bat konpondu behar izan du, hau da, irakasle batek baja luzea izatea ikasturte betean, eta
era egokian erantzun dio, eskura zituen baliabide materialak zein giza baliabideak kontuan
izanik. Ezin izan dira eragozpen guztiak saihestu; hain zuzen, saihesteko era bakarra
litzateke ordezkapenetarako profesional-kopuru handi samarra egotea behar diren
kasuetarako.
•

Auditoriumaren kokalekua: Euskaltzaindia plaza (Erreg. zk.: 864/07)

Erreklamazioa
Herritar bat gure bulegora etorri da auditoriuma Musikaren ibilbidean jar dezaten
eskatzeko, Lakua auzoko Euskaltzaindiaren plazan jarri beharrean.

Azterketa
Egiten diguzun eskea Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen eskumenetik kanpo
dago, hirigintza antolakuntzarekin eta kultura azpiegituretarako baliabideak esleitzearekin loturik
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dagoen erabaki izanik, egokitasun irizpideak eta interes orokorra hartu behar baitira kontuan,
ordezkaritza politikoko organoek zehaztutakoaren arabera.

Hain zuzen ere, Udalean ditugun ordezkari politikoek luze eta zabal aztertu dute auzi
hori, eta azkenik Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak aurtengo uztailaren 20an egin zuen
bilkuran Udaleko talde politikoen eledun gehienen adostasuna lortu zen. Biltzar eta erakusketa
jauregia eta auditoriuma bilduko dituen erakina Euskaltzaindiaren plazako orubean jarriko da.

Hain izan zen handia adostasuna, ekipamendua eraikitzeko datak ere hasi dira
aztertzen. Lakuako lanak 2009ko bukaeran has daitezkeela jotzen da,

eta bi urte iraungo

dutela.

Dena den, musika eta ikuskizunen jauregiaren beharren azterketa egin beharko da.
Halaber, premiazkoa da Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorra aldatzea eraikina
Euskaltzaindiaren plazako orubeetan egin ahal izateko, aurreko gobernuak bertan negozio
eremu bat jartzeko asmoa baitzuen. Alderdi horiek aipatu hirigintza batzordean sortu den lan
talde batean aztertuko dira; politikoek eta hainbat diziplinatako teknikariek osatuko dute taldea.

Adierazitakoaren argitan, Udalaren jokaera egokia izan dela eta indarreko legeriarekin
bat datorrela uste dugu.

Ebazpena
EZESTEA
•

Musika eskola eta irakasleak (erreg. zk.: 860/07)

Erreklamazioa
Luis Aramburu musika eskolan hainbat instrumentu ezin direlako aukeratu kexa heldu
zitzaigun; arrazoia ordutegi nahikorik ez egotea zen, nahiz eta irakasle batzuek lanaldiaren %
25 baino ez eduki.

Azterketa
Kexa / iradokizuna dela eta, Luis Aramburu musika eskolako zuzendaritzarekin
elkarrizketa bat izan genuen; instalazioak bisitatu genituen eta bertan ematen diren eskolen
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antolakuntza ezagutu ahal izan genuen. Musika irakaskuntzaren alorrean garrantzitsua da
irakaskuntza arautu eta ez-arautua bereiztea.

Irakaskuntza arautuak egitura akademiko itxia du, programetako eskaera maila altua da
eta profesional izan nahi dutela argi duten zein gaitasun nabaria duten ikasleei zuzenduta dago.

Irakaskuntza ez-arautua, berriz, musikaren ezagupena sustatzera baino ez da
zuzentzen, eta helburua ez da justu profesionalak prestatzea, beraz, eskaera akademiko
zorrotzak ez daude ezta balio ofiziala duen titulua, ikasketa prozesua amaitutakoan, ere.

Dena den, musikaren irakaskuntza duen balio kultural zein artistikoagatik garrantzi
berezia du, horregatik Europako erakundeetatik bertatik nabarmendu egiten da eta faktore
kultural gisa duen balioa eman. 18

Hala ere, udalaren musika eskolaren irakaskuntza EZ-ARAUTUA dela adierazi behar
da, eta ondorioz, ez da Hezkuntzaren inguruko Lege Organikoak garatzen duen hezkuntza
eskubidearen barrukoa; ez dira ere graduko ikasketak; beraz, aurrekontu erabakiek murrizten
duten zerbitzu publikoa dela esan dezakegu, eta azken batean, aukera eta baliabideak
edukitzearen baitan dauden irizpideak dira nagusi.

Kexa aurkeztu zuen pertsonak adierazitako murrizketak daudela egia da, eta egiaztatu
genuen musika instrumentua erakusten duten hainbat irakaslek lanaldiaren % 25 baino ez
dutela, baina ez da hori erabaki arbitrarioa. Alde batetik, eskola gehien erabiltzen den
ordutegiak –arratsaldekoa– instrumentuen irakaskuntzarako balia daitezkeen gela kopurua
murriztea dakar; izen ere, ikasleetako asko eskolako haurrak dira eta ezin dira goizez edo
gauez joan klasera; beste aldetik, kontuan hartu behar da eskolaren finantzazioak hainbat iturri
dituela, gutxi-gorabehera, hiru: Eusko Jaurlaritza, Gasteizko Udala, eta ikasleen matrikula zein
kuotak. Horrek esan nahi du kontratazioa handitzeko, lehenengo dagokion finantzazioa lortu
behar dela, eta horretarako udalak erabil ditzakeen baliabideak balioztatu zein autonomia
erkidegoaren aldetik ekarpen gehiago lor dezakeen aztertu behar dela.

18

Cfr. Arteen konpromiso praktikoen alde indartsuenetariko bat da pertsonen bizitzaren kalitatea eta esanahia
hobetzen dutela. Inspirazio iturri dira arteak eta giza izpirituaren aberastasuna jai bihurtzen dute. Arteekiko
konpromisoek gure nortasunaren zentzua sendotzen dute eta gure ahots originalena aurkitzen laguntzen digute.
Testuinguru batzuetan prozesu artistikoa eraldatzailea izan daiteke. Arteek ate berriak irekitzen dituzte, gure mugak
zabaltzen dituzte eta gure tradizioak era berri batez onartzeko gaitzen gaituzte, gure mundu apurtuan berriro
definitzeko aukerak hornitzen dizkigute”. (P. Renshaw 2004)
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Edonola ere, 2007ko urriaren 17an, zuzendaritza kontseiluak eskolan musika
instrumentuen irakaskuntzaz arduratzen diren irakasleen dedikazioa zabaltzeko honako
proposamenak egin zituen.

1.- I. mailako (hastapenak) irakaslearen dedikazioa handitzeko proposamena.

2.- Fagot irakaslearen dedikazioa handitzeko proposamena.

3.- Kontrabaxu eta baxu elektrikoko irakaslearen dedikazioa handitzeko proposamena.

4.- Biolontxelo irakaslearen dedikazioa handitzeko proposamena.

Ebazpena
Hori guztia ikusirik, Luis Aramburu musika eskolako ikasleen gurasoek egin
zuten erreklamazioa juridikoki ezin zela konpondu adierazi behar izan genuen, ezta
administrazio jarduera zuzenen printzipioei begira jarrita ere; izan ere, zuzendaritza kontseiluan
ordezkariak dituzten udalaren organo politikoek aztertu eta ebatzi beharreko gaia baita, beti ere,
udalbatzarraren aurrekontu ahalmenei eta Tokiko Gobernu Batzarrak ezarritako lehentasunei
begira.

Egindako azken proposamenek agerian uzten dute udalak Luis Aramburu eskolako
musika irakaskuntzaren aukerak sendotzeko asmoa duela.

•

Sokamuturreko zezenak Jesús Obrero ikastetxean (erreg. zk.: 820/07)

Erreklamazioa
Herritar batek jo zuen Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Bulegora eta kexu zen
Jesús Obrero ikastetxean antolatzen diren jaietan animalia bizirik erabiltzen dituztelako.

Azterketa
Honela zioen herritarraren kexa:

“2004. urtean: Irakasleen iragarki-oholean ohar bat agertu zen esanez Kultur Astearen
inguruko kexak edo iradokizunak helbide elektroniko batera bidal zitezkeela. Mezu labur bat
bidali nuen 6/1993 Legeak zer dioen gogorarazteko eta mezuari erantsita legearen testua.
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Posta elektronikoz erantzun zidaten eta gaia aztertuko zutela adierazi. Gerora ez nuen
bestelako erantzunik jaso.
Aurrekariak kontuan hartuta, eta nire aldetik ikastetxean bertan egin nezakeena egina
zegoela ulertua, administraziora eta ATEA elkartera jo nuen.
Martxoaren 23an, ni neu hara joanda, bi idazki eraman nituen honako tokietara: 1.a
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailera eta 2.a Barne Sailera (Joku eta Ikuskizun
Zuzendaritzara), gai horren inguruko eskumenak baitituzte.

Ez dut izan Hezkuntza Sailak burututako jardueren berri, nahiz eta lege aholkulariarekin
izandako elkarrizketan esku hartuko zutela esan zidan.

Joku eta Ikuskizun Zuzendaritzak, hilaren 25ean, faxa igorri zidan, arratsaldean, eta
bertan jakinarazten zidatenez...”Jesús Obrero institutu politeknikoak ez du sokamuturreko
zezenekin inolako jarduerarik antolatu, eta ez du

zezen ikuskizun tradizionalik antolatzeko

asmorik. Akats tipografiko batengatik egitarauaren jarduerak konfunditu dira eta horregatik jaso
dutenen interpretazio ez zuzena.”
Testuaren amaieran, jarduera erakustaldia zela baieztatzen zen, beraz, ez zuela
zuzendaritzaren baimena behar, ez baitzen jolas jardueren inguruko araurik hauts zitekeenik
ikusten, ezta animalien babesaren ingurukorik ere.
Egun horretan bertan, goizean, hainbat kartel gorri jarri ziren gure ikastetxean
“egitarauaren zuzenketaren” berri emateko; ondoren esaldirik nabarmenena hitzez hitz
transkribatzen dut: “Transkripzioan egondako akats bat dela eta, jakinarazi nahi dugu burutuko
den jarduera ANIMALIA ERAKUSTALDIA izango dela”.
Argazki makina prestatu eta jardueraren irudiak hartzera joan nintzen, eta beste
animalia batzuez aparte, abelburuak askatu ziren, argazkietan ikusten den bezala, gainera
ondoren albaitaritza teknikariek ere horrela interpretatu zuten. Horrela argi gelditu zen lehen
aipatutako faxean ematen zen informazioa ez zela zuzena. Abelburuak aske utzi ziren, aurreko
urteetan baino bi gutxiago eta txikiagoak.
6/1993 Legearen 22. artikuluak berariaz adierazten du abelburuak aske uztea zezen
ikuskizun tradizionala dela, eta aipatu artikuluaren 2. puntuan ikuskizun hori egiteko
administrazioaren baimena derrigorrezkoa dela.

Apirilaren 1ean, udaleko albaitariak deitu zidan eta esan zidan pertsona batek deitu
zuela 010era, nire izena eman eta gure ikastetxean abelburuak aske utzi izanaren berri eman
zuela. Jakinarazi nion ez nintzela neu izan deia egin zuena (eta ez dut jakin nork egin zuen),
baina berak esan zidan esku hartu behar zuela haren eskumeneko gaia zelako. Horrekin lotuta
administrazio prozesua abiarazi zen, zeinetan beranduago aldundiak ere parte hartu baitzuen.
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Udalak jakinarazpena igorri zuen ikastetxera, ohartarazteko berriro gertatzen bazen
zegokion isuna jarriko zela. Alderdi sozialistarekin hitz egin nuen ea galdera egin nahi zioten
orduko Hezkuntza sailburuari.
2005. urtea: Berriro ere agertzen da “Animalia erakustaldia” egitarauan.

Ebazpena
Gai horretan bi arazo planteatzen dira, alde batetik PEDAGOGIAREKIN lotutakoak,
ikastetxean

animaliekiko

tratuan

zein

beste

izaki

bizidunen

sufrimenduarekiko

sentsibilitatearekin zerikusia duten hezkuntza balioen sustapenari dagozkionak.

Bestetik, Eusko Legebiltzarraren Animaliak babesteari buruzko 6/1993 Legea ez
betetzea honako artikuluan xedatutakoaren inguruan:

4. artikulua.../...
Ikuskizun zein herri adierazpenetan animaliek parte hartuko badute, dagokion
administrazio baimena beharko da, Eusko Jaurlaritzak arauz xedatzen duenarekin
bat.

Bai PEDAGOGIAREN ikuspuntutik, bai IKUSKIZUNEN administrazio poliziaren
ikuspuntutik planteatu den arazoa udalaren eskumenetatik at gelditzen da. Kasua analizatu da
eta jaso ditugun txostenak aintzat harturik, udalak zuzenbidearekin bat jardun du, eta ez hori
bakarrik, baizik eta jarduera egokiak izan dituela jarraibide.

Gure ustez eskatzaileak arrazoi pedagogiko sendoak dituen erreklamazioa planteatzen
du, eta arrazoiaren babesa du; izan ere, zezen ikuskizuna edo abelburuak nahiz bestelako
animaliak aske uztea, zirikatzeko eta haien kontura dibertitzeko, jolas onbideratzailea ez dela
uste baitute pertsona guztiek, gainera, ez dirudi logikoa ikastetxe batean, nahiz eta bestelako
testuinguruetan tradizio zaharkitua duen jarduera izan. Edonola ere, ezin zaio udalari eskatu
egin duena baino gehiago egiteko, horrela egitea justifikatzen duenik ez baitago.

Planteatutako arazoa, lehenengoz, ikastetxeko arduradunek konpondu beharko lukete,
eta Eusko Jaurlaritzak bigarrenez, Joku eta Ikuskizun Zuzendaritzaren edo Hezkuntza Sailaren
bidez.

Hau da gure txostena, zuzenbidean hobeto oinarritutako beste edozeinen mende
jartzen duguna.
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b)
•

Gomendioa

Jaio gabeko haurrak haur-eskolan matrikulatzea (erreg. zk.: 720/06)

Erreklamazioa
Herritar bat gure bulegoan salatu zuenez, umea jaio baino lehen, eta Haur Hezkuntzako
Udal Eskoletan aurre-matrikulazioa egiteko ezarrita dauden epeen barruan, eskola horietako
batean onartzeko eskabidea aurkeztu zuen, baina ez zuten umea sartu onartuen zerrendan,
gero azaldu ziotenaren arabera, “haurrak behin 4 hilabete beteta sartzen direlako eskolan”.
Dokumentazio osoa berriz ere aurkeztu behar izan zuen behin umea jaiotakoan, eta aldian
behin galdetu zuen bere eskabidearen egoeraz, baina, azkenik, esan zioten ez zela toki librerik
geratu berak eskatutako haur eskolan. Herritarrak haserrea adierazi zuen, jasotako informazioa
zela eta. Izan ere, eskatu zioten dokumentazio guztia aurkeztu eta gero, berak dioenez, ez
zioten argi azaldu haren aurre-matrikulazioa baldintzapean zegoela, eta beharrezkoa zela
umeak lau hilabete izatea. Haren ustez, gehiegi eskatzen zaie gurasoei aure-matrikulaziorako
dokumentazioari dagokionez, azken batean —eskatzailearen arabera— erredundantea delako.

Azterketa
Eskatzaileari arrazoia eman behar diogu jaio gabeko haurraren aurrematrikulaziorako eskatu zitzaion dokumentazioaren gehiegizkotasunari dagokionez, haur
eskolan plaza bat izateko aukera hutserako, toki libre bat egoteko baldintzaren pean. Horren
harira, aipatu behar da Eusko Jaurlaritzak kudeatzen dituen haur eskoletan ez dela onartzen
jaio gabeko haurren aurre-matrikulazioa egitea, halako egoerak saihestearren, hain zuzen.

Hala eta guztiz ere, litekeena da zenbait kasutan —matrikulazioa hain ziurtasunik
gabekoa izanik ere— gurasoei aurre-matrikulazio hori egitea komeni izatea. Halakoetan, hala
ere, eskatzen den dokumentazioak arinagoa izan beharko luke, gurasoei ahalegin bera bi aldiz
ez eskatzeko, justifikaziorik gabe gainera. Hala, bada, eskabide soilago bat aski izango litzateke
hasieran, eta dokumentazioa plaza onartuz gero baino ez litzateke aurkeztu beharko.

Horrenbestez,

Ebazpena
Hau GOMENDATZEN dugu:
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1º.- Jaio gabeen aurre-matrikulazioei dagokienez, ez dadila dokumentaziorik eska, plaza
librerik dagoenean eta eskatzaileari esleitu ahal zaion kasuetan baino, gurasoei zama hori
kentze aldera, baldin azkenean plazarik ez badago.
2º.- Edozein moduz, idatziz jakinaraz dadila, eta aurre-matrikulazioa egiten den unean
azaldu, halako kasuetan, lau hilabeteren buruan plazarik "hutsik geratuta" baino ezingo dela
egin matrikulazioa.

Eragindako Sailak onartu egin du gomendioa zati batean.
•

Guraso bakarreko familiak eta haurrak haur-eskolan matrikulatzea (erreg. zk.: 824/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek egoera hau salatu du: bere alaba Udalaren haur eskola batean
2006/07 ikasturterako matrikulatzerakoan, umearen aitaren egoera ekonomikoa famili unitateko
kide gisa justifikatzen duen agiriren bat –auzitegiko epaia edo antzekoren bat– aurkezteko
eskatu diote, ordaindu beharreko hileko tarifa zehazte aldera. Eskaera egin duen ama
ezkongabea da, beraz, ez dago bananduta, eta bakarrik bizi da alabarekin. Aitak ezagutua du
alaba, baina laguntza ekonomikoa ez dago hitzarmen batez araututa ez

eta epai batez

zehaztuta.

Hori berriro aztertzeko eskatu zuenean, “gurasoen banaketari buruzko agiriren bat edo
bisita erregimena nahiz alabak aitarengandik mantenua jasotzeko eskubidea duela arautzen
duen hitzarmena aurkeztu behar” duela esan zioten.

Kexa aurkeztu duen herritarrak uste du bere familiaren egitura –ama ezkongabea,
nahita bere alabaren aitarekin bizi ez dena, zeina, bestalde, Balearretako Erkidegoan bizi baita–
ezin dela parekatu elkarrekin bizi diren bikote ezkongabeekin edo bikote banandu zein
dibortziatuekin, eta ezin zaiola hitzarmen arautzailerik eskatu –bere kasuan ez baita holakorik–,
eta are gutxiago banaketa edo dibortzio epai bat, inoiz ez baita alabaren aitarekin ezkonduta
egon, ez eta harekin more uxore bizi izan. Laguntzaren zenbatekoa zehazte aldera umearen
aitak hura mantentzeko ematen duen dirua balioetsi nahi bada, herritarraren ustez nahikoa
litzateke agiri publikoan aurkeztutako ZINPEKO AITORPEN bat, Udalak ematen dituen beste
diru-laguntza batzuekin egiten den bezala.
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Azterketa
Haur

Hezkuntzako

Udal

Eskolen

2006-07

ikasturterako

araudian,

onartzeko

baremoetan, guraso edo tutoreen lan egoera dela eta, egoera hau aurreikusten da: “Guraso
bakarreko familia bada edo haurraren ardura guraso bakarraren gain badago, eta hura egun
osoz lanean ari bada"; egoera hori, ordea, ez da administratiboki kontuan hartzen egoera
ekonomikoa justifikatzeko agiriak eskatzerakoan, eta egoera hori “judizialki banantze egoeran
dauden famili unitateekin” parekatzen du, nahiz eta berez, ez juridikoki ez gizatasunez, ezin den
parekatu kexa aurkeztu duen herritarraren kasuarekin.
Gure ustez, kasu honetan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan erabiltzen den
famili unitatearen definizioa aplikatu behar da (azken batean, aitorpen hori erabiltzen da udal
eskoletan izena emateko): seme-alaba komunak dituzten ezkongabeek ez dute bi gurasoko
famili unitaterik osatzen, beraz, gurasoetako batek eta seme-alaba komun guztiek osatutako
unitateak guraso bakarreko unitate gisa aurkeztu ahalko du aitorpena, eta besteak banakako
aitorpena aurkeztuko du.
Laurogeiko

hamarkadaren

bukaeran

Espainian

180.000

ziren

heldu

bakarra

adingabeen zaintzaile zuten familiak; gaur egun 325.000 dira heldu batek eta haren kargu
dauden adingabeek osatzen dituzten etxeguneak, hau da, familia guztien ehuneko 7; ehuneko
hori gero eta hurbilago dago Europar Batasunean dagoen batez bestekotik (% 9)19. Kontzeptu
horren barruan banandu, dibortziatu, alargun edo ezkongabeek osatutako familiak sartzen dira.

Gurasobakar kontzeptua oso lausoa gertatzen da, oso egoera ezberdinak (alarguntza,
bikoterik gabe haurrak izatea eta dibortzioa edo banaketa) hartzen baititu bere baitan. Izan ere,
faktore komuna guraso bakar batek seme-alaben karga bere gain hartzea bada ere, familia
multzo bakoitzaren errealitate ekonomikoa oso ezberdina da. Ezkongabeek, banandu eta
dibortziatuek nahiz alargunek osatutako guraso bakarreko familiak ongi bereizten diren
ibilbideetako etapak dira, eta berariazko ezaugarriak dituzte.

Ebazpena
Aurrekoagatik, uste dugu ezen, errenta aitorpenari dagozkion araudi fiskaletan
zehazten denari jarraituz definitutako guraso bakarreko familien kopurua nabarmen hazi dela
kontuan hartuz, familia edo ekonomia egoera justifikatzeko agiriak direla eta, familia mota
bakoitzari (seme-alabak bere kargura duen aita edo ama ezkongabea, alarguna edo banandua
den) agiri zehatz bat eskatu beharko litzaiokeela.

19

Iturria: Amparo Marzal, Familia eta Haurtzaro zuzendari nagusia
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Esku artean dugun kasuan bezala, guraso ezkongabea bestearekin more uxore bizi
izan ez denean eta, beraz, legez ez banandu ez dibortziatu ez direnean, eta umea mantentzeko
diru ekarpenak hitzarmen arautu baten bidez formalizatu ez denean, ekarpen hori ZINPEKO
AITORPEN baten bidez justifikatu daiteke, semea edo alaba bere kargu hartu duen gurasoari
egoera hori egiaztatzen duen epai judizial bat eskatu beharrik gabe, hori mantenu epai edo
hitzarmen bat baino ezin baita izan, eta horrek neurriz gaineko ahalegin prozesala eskatuko
bailuke lortu nahi den helbururako.

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

Eragindako Sailak onartu egin du gomendioa zati batean.

•

Musika eskola eta aurrez matrikulatzeagatiko zenbatekoa itzultzea (erreg. zk.: 911/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek gugana jo zuen esateko bere alaba aurrez matrikulatu zela Luis
Aramburu Musika Eskolan, perkusio ikastaro batean, hain zuzen, eta zegokiona ordaindu zuela,
baina baja ematea erabaki zuen eta kopurua itzul diezaioten eskatzen zuen.

Azterketa
Ikasleei ematen zaien informazio idatzian horrela jasotzen da:

“Lehendik ikasle direnek baja izan nahi badute, 2007KO IRAILAREN 17A

BAINO

LEHEN eskatu beharko dute ordaindutako seinalea itzul diezaieten .

Ordutegiak banatzeko saiora joan arren lekurik lortzen ez duten pertsonak erreserbazerrendan sartuko dira, zozketan egokitutako hurrenkera aintzat hartzen delarik. Halaber,
aurrez matrikulatzeko zenbatekoa itzul diezaieten eskatu ahalko dute idazkaritzan. Itzultzeko
eskaera egiteko epea 2007ko abenduaren 21ean amaituko da. Aurrez matrikulatzeko dirua
itzultzeko eskatzeak ez du berarekin ekarriko pertsona hori itxarote zerrendatik kentzea.
Zerrenda horien funtzionamenduaren berri jakiteko, idazkaritzan galde egin.”
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Dena den, kasu honetan, zentroko langileek horrela adierazi baitute, ikasleak,
idazkaritzan, galdetu zuenean noiz arte eska zezakeen aurretik ordaindu zuen matrikularen
zatia itzultzeko, abenduaren 21era arte eska zezakeela esan zitzaion –akatsa izan zen–;
ordutegiekin ados ez egotea matrikulan baja izatearekin nahastu baitzuten.

Edozein modutan, ikasleak eskatutako bajak ez dio eskolari inolako kalterik eragin, izan
ere, berak utzitako tokia matrikula osoa ordaindu duen beste ikasle batek bete baitu; gainera,
zilegia ez den aberastea izan da plaza horrengatik matrikula eta erdi ordaindu baita.

Azken finean, aipatutako epeak eskolaren kudeaketarako hurrenkera epeak direla
ulertzen dugu, baina ez dugu uste eskolarako kalterik ekartzen ez dutenean, ez betetzea
justifikatzen duten fede oneko eta ekitate arrazoiak direnean, apelaezinak direnik.

Horrenbestez,

Ebazpena
Ekitate arrazoiak direla eta, xxxx ikasleak matrikularen aurrerapen gisa ordaindutako
xxxx euroak itzultzea, baja eman zuelako; baja horretarako epea amaitu ondorengo hirugarren
egunean eskatu bazuen ere, fede onez egin zuen eskaera, ikastetxean bertan emandako
informazioagatik konfunditua, gainera atzerapen horrek ez dio inolako kalterik eragin eskolari.

Eragindako Sailak onartu egin du gomendioa.

•

Haur eskoletako lekuak (erreg. zk.: 938/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek salaketa aurkeztu zigun bere semea ezin zuelako Zabalganeko
haurtzaindegian

inskribatu,

etorkizunean

auzo

horretan

biziko

diren

haurrentzat

erreserbatutako lekuak egon arren, alegia, leku horiek oraindik bete gabe dauden arren.

Azterketa
Hezkuntza Saileko arduradunekin izandako bilkuran hau jakinarazi digute:
“2007-08-14an haur eskolan leku bat eskatu zenuen zeure semearentzat, artean jaio
gabea, baina 2007-11-26ra arte ez zenuen famili liburua aurkeztu, 2007-08 ikasturtean Haur
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Hezkuntzako Udal Eskoletan sartzeko baldintzetako 1. atalean xedatzen den bezala.
Atzerapen hori zela eta, eskoletako lekuak jadanik beteta zeuden.
Hala ere, sailak duen informazioaren arabera, lehena zara itxarote zerrendan, beraz,
udaleko haur eskola batean lekuren bat dagoenean hori eskainiko zaizu.”

Ebazpena
Hori dela eta, Administrazioak zuzen jokatu duela uste dugu eta, horrenbestez, EZETSI
egiten dugu proposamena.

2.3.8.- Lehendakaritza Saila

2.3.8.1- Zuzendaritza

a)
•

Gogorarazpena

Osoko bilkuretara sartzea ukatu izana (erreg. zk.: 836/07)

Erreklamazioa
Gasteizko herritar batek bere kexa agertu zigun azken hilabeteetan hainbat aldiz osoko
bilkuretan sartzeko izan zituen eragozpenengatik, alkateak berariaz hala aginduta, nahiz eta
sartzeko baimena araudiarekin bat eskatu zuen.

Alkatetzatik ahoz eman zizkiguten horren arrazoiak; izan ere, eskatzailearen jokabideak
Udalbatzaren lanak eteten zituen.

Azterketa
Alkateak, Udalbatzako lehendakari gisa, honako ahalmen eta eskumen hauek ditu,
Udalbatzaren Araudi Organikoaren arabera:

5. artikulua.- Udalbatzako lehendakariaren zereginak.
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5.1. Udalbatzaren zuzendaritza organoa lehendakaria da, zeinek Udalbatzaren
Idazkaritza Nagusiaren eta Eledunen Batzarraren laguntza izango baitu bere
zereginak bideratzeko.
5.2. Zuzendaritza organoa izaki, udalbatzaren lanak ongi bideratzen direla bermatzen
du lehendakariak, bilkura deiak egin eta horien buru jarduten, eztabaidak zuzentzen
eta ordena zaintzen horietan.
5.3. Araudi hau bete eta betearaztea dagokio lehendakariari, zalantza izanez gero
interpretatuz eta esan gabekorik izanez gero hutsuneak betez.
5.4. Orobat egiten ditu lehendakariak legeek eta araudi honek aitortzen dizkioten
gainerako zereginak.

Lanak zuzentzeko eta haietan ordena mantentzeko zereginek “estradoetako” poliziaren
ahalmenak ematen dizkio, epaileek bista publikoetan dituzten ahalmenen parekoak. Ahalmen
horien arabera, osoko bilkuran dauden pertsonetako bat kanpora dezatela agin dezake, bere
jokabidearekin (hitza hartzeko txanda ez errespetatzea, etetea, oihukatzea, pankartak
erakustea, Udalbatzaren lanaren lasaitasuna asaldatzea...) Udalbatzaren lanak oztopatzen
baditu.

Halaber, pertsona horrek Udalbatzaren lanak oztopa ditzakeela, arrazoizko modu
batean, aurrez ikus daitekeenean, aldez aurretik eta arrazoiak emanez, ukatu ahal zaio osoko
bilkuran sartzea.

Hala eta guztiz ere, ezin zaio behin betiko ukatu hiriko herritar bati osoko bilkuretara
joateko eskubidea; hala, bada, aztergai dugun kasuan, osoko bilkuran sartzeko debekua
justifikatu zuten gertakariak gertatu zirenetik arrazoizko eta neurrizko denbora igaro dela, une
honetan ulertu behar da eskatzaileak, xxxxxxxxxx izenekoak, baduela osoko bilkuretan sartzeko
eskubide osoa, arauetan ezarritako baldintzekin, eta beste eragozpenik egon ezean.

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

Ebazpena
Gogorarazpena.
b)
•

Ezestea

Bereizkeriazko enplegu-prestakuntza planak (erreg. zk.: 885/07)
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Erreklamazioa
Erabiltzaile batek Udalaren Ekonomia Sustapenerako eta Enplegu Sailak antolatu
dituen “emakumeentzako enplegu-prestakuntza” planekin lotua kexa aurkeztu zuen, bere ustez
bereizkeriazkoak baitira gizonezkoentzat.

Azterketa

Aurkeztu zuen dokumentazioa ikusi genuen, kasua aztertu eta saileko ordezkariekin bildu
ondoren, herritarrari jakinarazi genion, 2006ko bukaera aldean, Eusko Jaurlaritzak kudeatzen
duen aparteko deialdia ireki zela, 2000-2006ko programa operatiboko Europako gizarte funtseko
3. helburuaren kreditu soberakinak erabiltzeko .

Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Lan

eta Gizarte Segurantza Sailak markatzen ditu

proiektuek bete behar dituzten helburuak. Lan bila ari direnei lanaren bidezko aukera eman behar
zaie, eta harekin batera, gizarteratze ibilbide integratuaren barruan behar berezia duten pertsonei
prestakuntza egokia, multzo horren barruan arreta berezia eman behar zaiola emakumeak lan
merkatuan sartzeari. Hots, aukeratuak izateko moduko proiektuak izateko, bereziki emakumeei
zuzendutako prestakuntza eta enplegu programak izan behar ziren.

Horrela jakinarazi digute Gasteizko Udalaren Ekonomia Sustapenerako Sailetik, gainera
prestakuntzari dagokion baterako finantzaketa gastuaren ia % 100 zen, eta Lanbidearekin
lankidetzan aritzen diren erakundeak (Cetic eta Ellacuria hainbat prestakuntza ekintzatan
homologatuak daude) arduratu behar ziren horretaz

Aipatu deialdia arautzen duen dekretuan jasotako lehentasun baldintzak eta sailak
enplegu eta emakumearen inguruan garatutako lan ildoa aintzat harturik, emakumeei, berariaz,
zuzendutako proiektua aurkeztea erabaki zen, honako bi prestakuntza modalitateak hartzen
zituena: teknologia berriak eta eraikuntza.
Proiektuaren izena: 07 proiektua: emakumezkoen enpleguaren aldeko apustua.
Hasitako programak: 5 enplegu eta prestakuntza programa sartu dira teknologia berrien arloko
proiektuan.
- 3D-ko diseinua eta proiektuen errepresentazio grafikoa
- Diseinua eta komunikazio globala erakundeetan
- Informazioaren Kudeaketa
Aplikazioen garapena erakundeetan, J2EE teknologia erabiliz
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Eraikuntzaren arloan:
- Fatxadetako margo lanak.
Parte-hartzaileak hautatzeko prozesua: Programaren ezaugarriak (Eusko Jaurlaritzak diruz
lagundua) direla eta, horietan parte hartu nahi zuten emakumeek Lanbide sistema publikoaren
bidez eman behar zuten izena (38 ikasle-langile eta 4 koordinatzaile)

Ebazpena

Zure interesen aldeko informaziorik ezin dizugu eman, baina adierazitakoa aintzat
harturik, udalaren jokaera egokia izan dela eta indarreko legeriarekin bat datorrela uste
dugu.

c)
•

Orientabidea

It Txartela (erreg. zk.: 922/07)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek Gasteizko Udalaren lanpostu eskaintzaren deialdiaren barruan, epe
barruan, IT TXARTELA egiaztatzeko dituen zailtasunen inguruko kexa aurkeztu zuen.

Azterketa
Horren haritik, aipatu deialdiaren oinarri orokorretara jo dugu, eta bertan 2.10) puntuan
honela xedatzen da:
2.10)

I.T.txartela

ziurtapenak.

Epaimahaiak,

izendatzeko

behin

betiko

proposamena egin aurretik, deialdiko probetan gutxienekoak gainditu dituzten
lehiakideek lortutako puntuazioak argitaratzen dituen egunerako

egiaztatu beharko

dira. Horretarako, Gasteizko Udalak ofizioz eskatuko dio agiriak ematen dituen
erakundeari egun horretarako lehiakideek lortu dituzten ziurtagirien egiaztapena.

Puntu horretan dagoen informazioa osatzeko, 2007ko azaroaren 14an, Gasteizko
Udaleko Funtzio Publikoaren Hautaketa Atalak bidalitakoa dago, eta bere interesekoa izan
daitekeelakoan igorri genion:
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“Aipatu lanpostuetarako IT txartelak kreditatzea ez da otsailaren 1a baino lehen egin
beharko. Hori da momentu honetan berma dezakegun gutxieneko epea.”

Ebazpena
Kasu honetan, administrazioak zuzen jardun duela uste dugu, horregatik erakunde
honetan jarri duen uste ona eskertu ondoren, Sindiko edo Herritarren Defendatzaile honek
jakinarazten dio bukatutzat ematen duela kasu honi dagokion esku-hartzea eta, hala ere,
beste gestio batzuk egin ahalko dituela, beharrezkoak izanez gero.

2.3.9.- Udal Eraikinetako Mantentze Saila

2.3.9.1- Zuzendaritza
a)
•

Bitarteko jarduera

Landatxoko kirol eremuko estalkiaren konponketa (erreg. zk.: 904/07 )

Erreklamazioa
Barrenkaleko auzo elkarteak eskatu zigun esku har dezagun Landatxoko kirol eremuko
estalkian dauden itoginak konpontzeko.

Azterketa
Udalak emandako informazioa igorri genion:
“2007ko irailaren 28an, Udal Eraikinetako Mantentze Sailak aipatu kiroldegiko estalkia
berritzeko obraren proiektua ontzat eman zuen XXXXXXX partidaren kontura.

2007ko urriaren 5ean kreditu erreserba egin da (kreditu erreserbako agiria)

Obraren kostua 281.217,23 eurokoa da eta oraindik Tokiko Gobernu Batzarrak onetsi
behar du, ALHAOn argitaratu eta eskaintzak aurkeztu zein esleipena egin. Obra lau hilabetetan
gauzatu beharko da, baina zaila da zehaztea noiz hasiko den, izan ere, orain dagoen fasean
egonik ezin izango baita izan 2008ko urtarrila baino lehen.

Honakoak gauzatuko dira obra horretan:
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-

Estaltzeko materialak berritu eta euri-urak kendu.

-

Egurra babesteko tratamendua egurrezko egiturari

-

Kanpo aldeko zinbriak kobrez estaltzea.

-

Usoen kontrako sarea jartzea.

Ebazpena
BITARTEKO JARDUERA.

2.3.10.- Kirol Saila

2.3.10.1- Zuzendaritza
a)
•

Bitarteko jarduera

Mendizorrotzeko tenis pistetako estalkiak (erreg. zk.: 939/07)

Erreklamazioa
Mendizorrotzeko tenis klubak salatu du Mendizorrotzeko tenis pisten egoera txarra.

Azterketa
Udaleko Kirol Sailaren txostena jaso genuen:
“Mendizorrotzeko tenis pisten estalkia erortzearen ondorioz, hainbat taldek –Jarduera
Fisikoaren Zientzietako Fakultatea, klubak, federazioa, bestelako erabiltzaileak, eta abar....–
burutzen zuten jarduera murriztu behar izatea ekarri du.
Sortutako arazoari konponbidea bilatzeko xedez, eta lehen jarduerak burutu ondoren –
hondakinak instalaziotik ateratzea; espazioa egokitzea, erabiltzaileentzako arriskurik egon
ez dadin; eta kalteen balorazioa egitea, aseguru etxearekin batera–,arazoa konpontzeko
balizko bideak idatzi eta aztertzen ari gara.
Erabakiak presaka hartu beharrean, aukera desberdinak aztertzea ikusi da egoki, hautatzen
den jarduerak erantzuna eman diezaion arazoari, eta aldi berean kirol arloan hobekuntza
ekar dezan.
Zentzu horretan bi ardatz izango ditu gure lanak. Alde batetik, egun erdi estaliak daudenen
ondoko hiru tenis pista estaltzeko proiektua, horrela estalitako 6 pista dauden espazio berria
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sortzen da, eta lehen estaliak zeudenak estali gabe utziko dira; drainatze sistema jarriko da,
zoladura berritu eta argiak zein perimetro itxiturak. Proiektua, jada, sailean dago eta
kuantifikatua.
Beste aldetik, lehen pista estaliek betetzen zuten espazioan esku-hartze handiagoa egiteko
aukera aztertzen ari da Horretarako, beharren programa aztertuko da, baita inbertsio horren
batez besteko kuantifikazio ekonomikoa ere, hain zuzen, tenis pista gehiago izatea
ahalbidetuko lukeena, azalera desberdinak izatea, sintetikoa eta lur oldartuarena, baita
lehiaketetarako pista eta zerbitzu osagarriena ere.
Planteamendu bi horiek ez dira bateragarriak, beraz, 2008. ekitaldirako aurrekontu
proiektuaren zain gaude, ordura arte ezin izango baitugu analizatu bietako zein burutuko den
azkenean.
Edozein modutan ere, erantzuna bata zein bestea dela, taldeen beharrei erantzuna ematea
ahalbidetuko du, eta estalkiak erortzeak eragin duen arazoari konponbidea emateko aukera
izango da.”

Ebazpena
Bitarteko jarduera

2.3.11.- Herritarrei Laguntzeko Saila

2.3.11.1-Errolda
a)
•

Ezestea

Erroldan izena ematea atzeraeraginarekin (erreg. zk.: 919/07)

Erreklamazioa
Herritar batek jo zuen gure bulegora erroldan izena ematea 2007ko otsailean egin
bazuen ere, horren atzeraeragina eskatzeko, hots, 2002ko uztailaren 18tik aurrerako eragina
izan dadila eskatzeko
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Azterketa
ARARTEKOak esan izan duen bezala "... udal errolda erakunde konplexua da eta
estatuaren hainbat alderditan ondorio garrantzitsuak ditu. Administrazioaren ikuspegitik,
erroldak era askotako zereginak ditu. Udal errolda ezinbesteko pieza da estatistika ofizialak
gauzatzeko, udalerrietako urteko biztanle kopurua zehazteko, eta biztanle- zein hautesleerrolda gauzatzeko, gainera estatu espainiarrean bizi diren pertsonen helbidea ezagutzea
ahalbidetzen du.

Hori guztia dela eta, erroldaren kudeaketan udalek beraiek esku hartzeaz aparte,
bestelako administrazio publikoek ere hartzen dute, eta duen garrantziagatik aipatu behar den
horietako bat Estatistikako Institutu Nazionala (EIN) da.

Konplexutasun hori eta gai beraren inguruan, oinarrizko hainbat eskubide bermatzeko –
botoa emateko eskubidea–, jarduten duten hainbat administraziok esku hartzea dela eta,
erroldaren segurtasun juridikoa funtzionamendurako oinarrizko printzipioa izatea eskatzen du.

Printzipioz segurtasun juridiko horrek arreta berezia eskatzen dio administrazioari, eta
horrek, besteak beste, esan nahi du herritarrak erroldan izena emateko asmoa duela ezin dela
suposatu, ez badu agiri bidez adierazten, dagokion ESKABIDEA baliatua. Adibidez,
interesdunaren baimenik gabe Gasteizko Udalean izena emateak automatikoki ekarriko luke
jatorrizko hiriko edo lehendik erroldatua egon den tokiko erroldan baja izatea; eta horrek hainbat
ondorio izango lituzke, arlo zibilari, hauteskunde, ekonomia, edo gizarte arloari dagokienez.
Hori dela eta, 2007 baino lehenago, erroldan sartzeko inolako eskaerarik ez denez izan,
Gasteizko Udalak ez du eskatzailea erroldan sartu data horretara arte.

Ebazpena
Kexa aurkeztu duen pertsonak ez du eskabide formala egin 2007ko urtarrilera arte,
beraz, erroldatzearen balioa momentu horretara arte atzeratu daiteke eta ez gehiago.

Dena den, pertsona horrek berak hainbat agiri pribatu eta publiko aurkeztu zituen
egiaztatzeko behin eta berriro burutu zituela zuzemenak, bai erroldan bai gizarte zerbitzuetan,
Gasteizko erroldan izena eman ahal izateko zer behar zuen jakiteko, gutxienez, 2005eko
uztailetik. Etxebizitzarik ez zuenez, informazio nahasi eta ez nahikoa eman zitzaion galderaren
inguruan. Egoera horren ondorioz, ezin da inolaz ere –gure ustez– atzeraeragina izango duen
erroldako izena ematea erabaki; dena den, jaso den informazio akasdunaren ondorioz kalterik –
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egiazkoa eta ekonomikoki zehaztu daitekeena– egon dela egiaztatu ahal badu interesdunak,
ondarearen gaineko erantzukizunari buruzko erreklamazioa aurkez dezake araututako
prozedurak baliatuta. Ondare Erantzukizunaren Atalak balioetsiko du hura objektibotasunez eta
egokitasunez, alegatutakoa eta erreklamatzaileak probatutakoa kontuan hartuta.

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

2.3.12.- Ekonomia Sustapenerako Saila

2.3.12.1-Zuzendaritza
a)
•

Ofiziozko gomendioa

Jundizko enpresa mintegia (erreg. zk.: 31/08)

Erreklamazioa
2007ko azaroan Gasteizko enpresaburu batek Gasteizko Udaleko Ekonomia
Sustapenerako Sailaren bulegoetara jo zuen Jundizko enpresa mintegiko pabiloiak
eskuratzeko aukerez galdezka.
Enpresa mintegian pabiloiak bazirela eta horietako bat eskatzeko baldintzak eta
modua zein ziren jakinarazi zitzaion; halaber, laster ALHAOn horiek eskuratzeko
lehiaketa argitaratuko zela aipatu zitzaion, eta behin eskabideak aurkeztuta esleitzeko
tramiteak laburrak izango zirela.
Interesdunak

enpresa

proiektu

bat du,

zeinaren

bidez

urtebeteko

epean

ezinduentzako 16 lanpostu sortuko baitira, eta enpresa abian jartzeko azken oztopoa
jarduera hasteko lekua da. Ekonomia Sustapenerako Sailean egon ondoren Jundizko
mintegira joan zen pabilioiak ikustera eta bertan hutsik zeuden hainbat areto (200 eta 400
metrokoak) erakutsi zizkioten, eta handik gutxira lehiaketan eskainiko zirela berretsi
zioten.
2008-02-04ko egunez, aipatu lehiaketa oraindik ez da ALHAOn argitaratu, eta
eskatzailearen proiektuak –eta beste batzuek agian– geldirik jarraitzen du pabilioi baten
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zain. Horren ondorioz, jarduera aurrera eramateko leku baten faltan proiektuak porrot
egiteko arriskua dago, pabilioiek erabili gabe jarraitzen duten bitartean.

Azterketa
Vitoria-Gasteizko Udalaren Jundizko enpresa zentroaren helburua sortu berri diren
enpresak (eratu zirenetik hiru urte baino gutxiago pasatu direnean) hartzea da, horien
sendotzea ahalbidetuko duen estaldura eta laguntza emateko asmoz. Gehienez, bost
urtez egon daitezke enpresak Udalaren Enpresa Zentroan. Tokia bera izateaz aparte,
enpresa zentroan aritzen direnek lehentasuna izango dute diagnosi zerbitzua zein
enpresa kudeaketaren inguruko aholkularitza zerbitzua baliatzeko orduan.
Gasteizko Udaleko Ekonomia Sustapen eta Enplegu Sailak enpresak sortzen
laguntzeko sustatzen duen programaren barruko ekimen bat dira Udalaren Enpresa
Zentroak. Zentro horiek ekonomia garatzearekin lotutako helburuak lortu nahi dituzte:
enplegua sortzea, ekonomiaren sektore jakin batzuei laguntzea, berrikuntza sustatzea,
enpresa kultura endogenoa garatzea...; hori dela eta, nortasun espezifikoa dute eta
zeregin garrantzitsua tokiko edo eskualdeko garapenaren tresna gisa.
Helburu horien lorpena bermatze aldera, enpresa zentro horiek zenbait aukera
eskain dezakete; hauek dira nabarmengarrienak, oro har:
- Enpresak hasieran duen arrisku aldia gainditzen laguntzea, eta tokiko testuinguru
ekonomikoan behin betiko ezartzea bermatzea.
- Ekintzaileei kudeaketaren alorreko aholkulariak izateko aukera ematea, bai eta
teknologiaren, berrikuntzaren... alorrekoak ere.
-

Enpresa

zentroan

kokatuta

dauden

enpresen

sinesgarritasuna

indartzea.

Ingurunearekiko eta eragile sozio-ekonomikoekiko harreman estuak bertan dauden
enpresa ekimenak hobeto ezagutzen laguntzen du.
- Gastu finko jakin batzuk partekatzea eta gastu aldakor bihurtzea, enpresen emaitzen
kontua arintze aldera.
Arazoa da areto horien esleipena administrazio tramite batek baldintzatzen duela eta
hori ez datorrela bat ekonomia jarduerak eskatzen dituen presa eta dinamismoarekin;
izan ere, horrek arriskuan jar dezake programaren beraren helburua, hots, enpresen
sustapenari laguntzea. Esleitzeko prozedura hauxe da: aldian behin eskaintza publikoa
egiten da libre dauden lokalekin, zeinetan lokal propiorik ez duten enpresa berriek edo
sortu berri direnek parte har baitezakete.
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Esleipena arautzen duten artikuluek hau diote:
6. artikulua.-ESKAINTZA ETA IRAGARPENA
Aldian behin, Udalak hutsik dauden aretoen eskaintza eta horien ezaugarriak
jakinaraziko ditu, iragarki publikoen bidez.
7. artikulua.- ESKABIDEAK AURKEZTEA.
Udalaren enpresa zentroetako aretoak alokairuan uzteko eskabideak Udaleko
Erregistro Nagusian aurkeztuko dira, idatziz, agiri hauek erantsita:
- Eskabidea, Udalak emandako ereduari jarraituz egina.
- Garatu nahi den jardueraren memoria-proiektua.
- Sustatzailearen curriculuma.
Eskariak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango da, eskaintza Arabako
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik
kontatuta. Epe horretako azken eguna larunbata edo jaieguna egokituz gero,
hurrengo lehen astegunean ere aurkeztu ahal izango dira eskariak.
Ekonomia Sustapen eta Enplegu Saileko zerbitzu teknikoek beharrezkotzat jotzen
duten informazioa eskatu ahalko dute, bai eta eskatzaileekin elkarrizketatu ere.
Interesdunekin egindako kontsulten eta Udalak berak emandako informazioaren
argitan, uste dugu eskaintza irekia eta etengabea egiteko sistema bat arazorik gabe antola
litekeela, hartara ekintzaileek ez bailituzkete jasan beharko eskabideak ALHAOko
iragarpenak zabaltzen duen epe laburrean nahitaez aurkeztu beharrak eragiten dituen
itxarote eta geldialdiak. Eskaintza ireki batek interesdunak eskabidea behar duen unean
aurkeztu ahal izateko aukera emango luke; eskabidea itxarote zerrenda batean jasoko
litzateke areto huts bat egon arte eta une horretan eskatutako baldintzak eta hautatze
irizpideak betetzen dituzten eskabideen artean esleituko litzateke aretoaren erabilera.
Uste dugu ESKAINTZA IREKIKO sistemak oraingo sistemak bezala bermatzen
dituela esleipenaren objektibotasuna eta publizitatea, eta hobeto egokitzen zaiola ekonomi
jardueraren dinamismoari, ezin baitu esleipenean hilabetetako atzerapena jasan iragarkia
ALHAOn argitaratu arte, bitartean aretoak erabiltzen ez direlarik.
Horrenbestez,
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Ebazpena
Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudian finkatutakoaren ildotik, eta
bertan zehaztutako eraginarekin, udalaren enpresa zentroei buruzko araudiaren 6. eta 7.
artikuluak eta horiekin bat datozenak aldatzeko GOMENDATZEN DUGU, oraingo
sistemaren ordez (aldian behin eskaintzea) ESKAINTZA IREKIKO sistema erabil dadin,
proiektuak hautatzeko irizpideak bete eta esleipena atzerapenik gabe ebazteko moduan.

3. ITXI GABE GERATZEN DIREN DOSIERRAK
Oroit-idazkiak hartzen duen denbora tartean abiarazitako hainbat dosier geratzen dira
artean itxi gabe, oroit-idazki hau bukatzeko orduan. Dosier horiek ez ixtearen arrazoi nagusia
hauxe da: udal zerbitzu eta sailei eskatu dizkiegun txostenak jaso zain gaudela.

Oraindik itxi gabe dauden dosier horien zerrenda ematen dugu ondoren:

•

Udaltzainen tratu ezegokia (erreg. zk.: 805, 828, 833, 848, 907, 936/07)

Erreklamazioa
Hainbat herritarrek jo dute gure bulegora udaltzainek, beren zereginetan zihardutelarik,
tratu ezegokia eman dietela salatzera.

Azterketa
Kasu oso zehatzak dira, denboraren joanean guztiak batera bildu ditugunak,
Udaltzaingo buruarekin tratatzeko, egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzan.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan saileko arduradunekin bilera egin zain gaude
oraindik.
•

Kanpokale Berriko pentsioa (erreg. zk.: 831/07)
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Erreklamazioa
Kanpokale Berriko pentsio batean itxura batean irregulartasunak gertatzen direla salatu
dute hainbat herritarrek (atezainik ez, zaratak eta enbarazua).

Azterketa
Informazioa eskatu diogu Ingurumen Sailari.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, oraindik ez dugu jaso eskatutako informazioa.
•

Jolasgunea, Zaia Ibaiaren kalearen inguruan (erreg. zk.: 846/07)

Erreklamazioa
Eskutitz bat bidali digute haur batzuek, eta Zaia Ibaiaren kalearen inguruan jolasgune
bat jartzea eskatzen dute bertan.

Azterketa
Informazioa eskatu diogu Bide Publikoen Zerbitzuari, inguru horretan aisialdi lekuak eta
kirol esparruak jartzeko zer aukera dagoen jakiteko.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, oraindik ez dugu jaso eskatutako informazioa.
•

Kebap lokalak sortutako eragozpenak (erreg. zk.: 855/07)

Erreklamazioa
Kebap jarduera duen etxabeko lokal batetik, ke irteera gaizki jarrita duela eta, ateratzen
diren usainak salatu ditu etxejabeen elkarteak.
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Azterketa
Informazioa eskatu diogu Ingurumen Sailari, lokal horrek zer nolako baimena duen
jakiteko, baita, bidenabar, dosier zigortzailea abiaraztea ekarri duen salaketarik izan duen ere.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, oraindik ez dugu jaso eskatutako informazioa.

•

Zaratak taberna batean (erreg. zk.: 930/07)

Erreklamazioa
Kutxa kaleko bi tabernak sortzen dituzten zarata eta usainak jasan beharra daukala
salatu du auzotar batek.

Azterketa
Ez daki zer izen duten lokal horiek, ezta helbideak ere. Beraz, idatziz eskatu dizkiogu,
kexa bideratzen jarratu ahal izateko.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, oraindik ez dugu jaso erabiltzaileari eskatutakoa.
•

Gizarte-laguntzak (erreg. zk.: 952/08)

Erreklamazioa
Herritar batek salatu du bere semeak nortasun-nahasmendua duela, narkotiko hartzen
dituela, eta berak jasaten dituela ondorioak (txikizioak etxebizitzan, tratu txarrak...).
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Azterketa
Emakume hori zein egoeratan dagoen gizarte zerbitzuei jakinaraztea egoki dela uste
izan dugu.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, oraindik ez dugu jaso Gizartegintza Sailaren
erantzuna, eta, beraz, ez dakigu dosierra zein fasetan dagoen.

•

Obrak Santa Maria kalean (erreg. zk.: 957/08)

Erreklamazioa
Santa Maria kaleko zenbait auzotarrek beren eraikinaren ondokoa berreraikitzeko obrak
nola egin diren salatu dute. Arriskuan daudela uste dute, eraikinaren egituraren mugimendua
dela eta.

Azterketa
Bertatik bertara ikusten izan gara.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan jasotako informazioaren azterketa zehatzago baten
zain gaude.
•

Ezinduentzako aparkalekuak, Lakua inguruan (erreg. zk.: 961/08)

Erreklamazioa
Damaso Alonso kalean ezinduentzako aparkaleku gutxi daudela salatu du.

Azterketa
Bertatik bertara ikusten izan gara. Inguru horretan ezinduentzako aparkalekuak
egokitzeari dagokionez zer aurreikuspen dituzten

jakinaraz diezagula eskatu diogu

Irisgarritasun Zerbitzuari.
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Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan udal sailak erantzun zain gaude.
•

Eraikuntza akatsak Barnekale Berriko etxebizitza batean (erreg. zk.: 965/08)

Erreklamazioa
Barnekale Berriko auzotar batek jakinarazi digu bertan bizitzen jarri zenetik, hau da,
2002tik, teilatuaren eraikuntza-akats baten berri duela; hain zuzen ere, askatu egiten omen dira
bertako teilak.

Azterketa
Txostena eskatu diogu Hiri Berrikuntarako Eragintegiari, delako egoera horren jakinaren
gainean dauden adieraz diezaguten, baita konpondu beharrekoak konpontzearen azken
arduraduna zein den ere.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan udal sailak erantzun zain gaude.
•

Trenbidaren obrak hiriaren erdialdean (erreg. zk.: 967/08)

Erreklamazioa
Hiriaren erdialdeko auzotarrak tranbiaren obrak direla eta etengabe jasaten ari diren
eragozpenak salatu ditu herritar batek. Obraren arduradunei atentzioa deitzea eskatzen du, eta
obra horiek nola egingo diren informazio zehatzak ematea.

Azterketa
Erabiltzailearen bertsioa jaso dugu, elkarrizketa batean.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan gaia sakonago aztertzekotan gaude.
•

Kalteak etxebizitzan eta gauzatze subsidiarioa (erreg. zk.: 970/08)
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Erreklamazioa
Bere etxearen forjatua behera etorri dela salatu du emakume batek, eta beheko
solairuan gauza bera gertatu zelarik udalak egin zuela obra. Obra modu subsidiarioan egin
dezala eskatzen dio udalari, bere kasuak auzokoarenarekin duen antza dela eta.

Azterketa
Etxebizitza bertatik bertara ikusten izan gara.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan Hiri Berrikuntzarako Eragintegiarekin bilera egin zain
gaude oraindik, kasua azaltzeko.

•

Lur sailak birsailkatzea eta jabea aldatzea, jakinarazpenik gabe (erreg. zk.: 971/08)

Erreklamazioa
Bere jabetzako lur sail bat hiri-lur gisa birsailkatu zela salatu du herritar batek, eta aldi
berean baja eman ziotela haren jabe gisa, inongo jakinarazpenik gabe.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan katastroarekin bildu zain gaude oraindik, gaia
aztertzeko.
•

Ikusle txartelaren sistema (erreg. zk.: 973/08)

Erreklamazioa
Bere ustez ikusle txartelaren sisteman egindako aldakuntzak onuradunen kaltetan izan
direla salatu du herritar batek.
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Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan kasua aztertzekotan gaude oraindik, prozesua
jarraitzeko.
•

Urbanizatzea, desjabetzearen zain (erreg. zk.: 974/08)

Erreklamazioa
Herritar batek azaldu digu herritar batek bere lurra lagatzeari uko egiten diolako ez dela
urbanizatzen Argandoña herria.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan kasua aztertzekotan gaude oraindik, prozesua
jarraitzeko.
•

Etxarte hartua, Santo Domingo kalean (erreg. zk.: 975/08)

Erreklamazioa
Santo Domingo kaleko auzotar batek salatu du bere kaleko etxartea hartua dagoela.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan kasua aztertzekotan gaude oraindik, prozesua
jarraitzeko.
•

Trafikoa Santo Domingo kalean (erreg. zk.: 976/08)

Erreklamazioa
Santo Domingo kaleko auzotar batek salatu du zamalanetarako finkatuta dagoen
ordutegiaz kanpo igarotzen direla ibilgailuak bertatik.
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Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan kasua aztertzekotan gaude oraindik, prozesua
jarraitzeko.
•

Antena parabolikoak Santo Domingo kalean (erreg. zk.: 977/08)

Erreklamazioa
Santo Domingo kaleko auzotar batek fatxadetan antena parabolikoak ugaldu egin direla
salatu du.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan kasua aztertzekotan gaude oraindik, prozesua
jarraitzeko.

4. BERRIRO ZABALDU DIREN DOSIERRAK

Aurreko oroit-idazkietan itxitzat jo genituen hainbat dosier zabaldu dira berriro oroit-idazki honek
hartzen duen denbora tartean, gehienetan herritarrek hala eskatuta.

Eragindako sailei eskatu dizkiegun txostenak jaso zain, guk geuk hobeto aztertu zain edo
herritarrek berek dokumentazio berria noiz ekarriko, oraindik ere zabalik dauden dosierrak dira.
•

Salgai jarritako ibilgailuek bide publikoa okupatzea (erreg. zk.: 152/03 eta 742/06)

Erreklamazioa
Hainbat herritarrek salatu dute dagoeneko salgai jarritako ibilgailuek, partikularrenek
nahiz enpresenek, bide publikoa okupatzen dutela.
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Azterketa
Bi gomendio egin ditugu, eta hainbat eskabide, egoera hori konpon dadin eta egoki den
neurrian zigortu dadin.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, gaia hainbat sailekin sakonago aztertzekotan
gaude, eta irizpide zehatzagoak finkatzekotan, zenbait erabiltzaileren gehiegikeria hori nola edo
hala galarazte aldera.
•

Euskaltzaindiaren plazako iturria (erreg. zk.: 259/03)

Erreklamazioa
Erabiltzaile batek Euskaltzaindiaren plazako iturriko zikinkeria salatu du.

Azterketa
Garbitzeko gomendioa egin dugu, eta txosten bat jaso dugu, non esaten baita ez
dagokiola udalari zeregin hori, bertako konpentsazio batzarrari baizik.
Eztabaida gogor eta luzeak izan dira gai horren inguruan, eta justizia epaitegietara iritsi da.

Gure bulegora itzuli da herritarra, iturriak egoera deitoragarrian jarraitzen duela esateko.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan, Hondinak Kudeatzeko Sailari eskatutako txostena
jaso zain gaude, gaur egungo egoera zein den jakiteko.
•

Zamalanak El Corte Inglés dendan (erreg. zk.: 690/06)

Erreklamazioa
El Corte Inglés-eko zamalanek sortzen dizkien enbarazuak salatu dituzte hainbat
herritarrek.
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Azterketa
Ordenantza bete dadila eskatu dugu gure gomendioan, baita establezimendu horren
lizentzian finkatutakoa ere. Sailekin aztertu da gaia, baina ez dago erantzun argirik.

Ebazpena
Oroit-idazki hau bukatzeko orduan erabiltzaileen eskabidea aintzat hartua izan dadin
beste bide batzuk baliatzeko aukera aztertzen ari gara.

5. BERARIAZKO JARDUERAK
5.1 Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen lankidetza-hitzarmenak,
EAEko Berdintasunerako Defendatza Erakundearekin, Arabako Probintzia
Auzitegiko Fiskalburuarekin eta EHUrekin.
ARARTEKOarekin dagoeneko izenpeturik dugun hitzarmenaz gain, eta orain arte egindakoaren
haritik, beste erakunde batzuekiko harreman eta lankidetza bideak gehitu ditugu.

Lehenik eta behin, EAEko BERDINTASUNERAKO DEFENTSA ERAKUNDEarekin, Maite Erro
Jauregi EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeko (Gasteizen
du egoitza) zuzendariak aurrera eramaten duen gogoeta eta orientabide lana ezagutze aldera.
Bulego horretako kexa dosier bat bideratu da dagoeneko, Udalaren erantzunik ez baitzuen
jasotzen.
Josu Izaguirre Arabako Probintzia Auzitegiko fiskalburu berriarekin harremanetan jarri gara,
gure jardueren bitartez bideratutako kasu batzuk aurkezte aldera, fiskaltzaren lanari lotuta egon
daitezkeelako, hala nola egoitzarako eraikinetan instalaturiko prostituzio etxe zenbaitetan
atzeman diren proxenetismo zantzuak, edo bakarrik bizi diren pertsona dementziadunen
kasuan ezgaitasun adierazpena eman eta tutorea izendatzeko egoten diren arazoak.

Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoreordetzari Herritarren Defendatzailearen Bulegoan
praktikak egiteko aukera proposatu diogu, gure eguneroko lanean ikusten diren egoerei
buruzko azterlan-diagnostikoetan diharduten doktoretzako ikasleek egin ditzaten. Halaber,
bientzat interesekoak diren arloetan landa lanak batera egiteko aukera aurkeztu diogu.
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6. ZERBITZUAREN EBALUAZIOA GASTEIZKO HERRITARREN USTEZ
Erabiltzaileei beren kexetan oinarritutako ebazpenak bidali dizkiegu, eta haiekin batera,
beste ekitaldi batzuetan bezala, galdetegi bat, haiek gure esku-hartzea balioets dezaten eta
ahal den neurrian herritarrei ematen diegun arreta hobetzeko; borondatez betetzekoak dira, eta
anonimoak.

2007-2008 ekitaldian 146 galdetegi bidali ditugu: banakoek betetzeko 137 eredu eta
taldeek betetzeko 9 eredu; guzti horietatik 51 itzuli dizkigute, lehen ereduko 47 eta bigarreneko
4. Guztira, galdetegia jaso duten erabiltzaileen % 35ek erantzun digute, beraz, pasa den
ekitaldiaren aldean ehunekoa altuxeagoa izan da.

Banakoen eredua baliatuz iritzia azaldu diguten pertsonei buruzko datu soziologiko
aipagarrienak hauek dira:

29 gizonezkok eta 18 emakumezkok erantzun dute. Horietako % 40k unibertsitate
ikasketak ditu eta % 30ek batxilergoa eta / edo lanbide heziketakoak; gainerakoek lehen
mailako ikasketak eta bestelakoak dituzte, erdi bana. Lan egoerari dagokionez, galdetegia
betetzeko unean % 68k lanean zegoela adierazi zuen eta gainerakoek (% 32) erretiratua
zeudela eta / edo etxeko lanak egiten zituztela. Azkenengo datu hori aipagarria da; izan ere,
aurreko ekitaldiaren datuei begiratzen badiegu kopuruak alderantzikatu direla ikusten baita,
oraingoan erretiratu gutxiago etorri da gure zerbitzura laguntza eske, eta lanean ari direnen
kopuruak gora egin du.

Zerbitzura jo eta galdetegia erantzun dutenen adinari dagokionez, esan behar da, 20062007 ekitaldiko erabiltzaileen adin tartea mantendu egin dela, 36 urtetik 45era bitartekoa, hain
zuzen. Talde horri jarraiki, erabiltzaile kopuru altuenetik baxuenera, 46 urtetik 55era bitartekoak
daude, gero 26tik 35era bitartekoak, eta kopuru txikiagoan 56tik 65era bitartekoak, azken tokian
65etik aurrerakoak daudela.

Bulegoak egindako lanari buruzko iritziari dagokionez, datu hauek atera daitezke:

Sindikoaren Bulegoak emandako informazioa epaitzerakoan, gehienek (% 86) oso ona
edo ona dela erantzun dute. Datu horiek bat datoz Sindikoaren esku-hartzeaz egiten den
balioespen globalarekin, erabiltzaileen ia % 83k positibotzat edo oso positibotzat jo baitute.
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Kasu bakoitza ebazteko emandako denboraz denaz bezainbatean, erantzun dutenen
erdiak baino gehiagok uste du epea laburra edo oso laburra izan dela.

Zerbitzuak emandako ebazpenarekiko adostasunari dagokionez, % 70 nahiko edo oso
ados dago ikerketatik ateratako ondorioarekin.

Erantzun diguten taldeek, berriz, gure esku-hartzearen nahiko iritzi positiboa eman
dute, kasuetako batzuetan haiek eskatu bezala konpontzerik izan ez bagenuen ere.

Estatu mailan beste tokietako sindikoekin egindako topaketetan, behin baino
gehiagotan adierazi digute oso positibotzat jotzen dutela Gasteizko Sindikoaren Bulegoak
herritarren asebetetze maila ezagutzeko baliatzen duen bidea, eta badakigu gure sistema
tokiko sindiko horietako askorentzat eredu izan dela.

7.

2006-2007

EKITALDIAN

EGINDAKO

KEXA

ETA

KONTSULTEN

ESTATISTIKA AZTERKETAK
Oroit-idazki honen hasiera egunetik (2007ko martxoaren 1a) bukaera egunera arte
(2008ko otsailaren 28a) Gasteizko herritarrek bulego honetan aurkeztutako kexei buruzko
estatistika datuak eskaintzen dira ondoren.

Kontuan hartu behar da landu den dosier bakoitzeko ez dela nahitaez ebazpen bakarra
izan behar, datuak ez baitira ikuspegi bakarrarekin ematen.

Ekitaldi honetan 173 dosier berri ireki dira.

Sortu zenetik 2008ko otsailaren 28ra arte, 977 dosier landu dira. Bosgarren ekitaldi
honetan, dena den, dosier berriak ez ezik, aurreko oroit-idazkietan irekita geratu zirenak ere
landu dira, eta itxitako beste batzuk ere berriro ireki dira.

7.1.1 KEXA KOPURUA HILEKO
2007-2008 ekitaldian guztira 173 dosier abiarazi dira. Horietaz gain, aurreko ekitaldian
irekitako beste batzuk ere landu dira, beraz, guztira 193 dosier izan dira.
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Ondoko grafikoan hileko bulegoan jaso diren kexa berriak agertzen dira, 2007ko
martxotik 2008ko otsailaren 28ra arte. Ikus daitekeenez, irailean izan zuen erabiltzaile gehien
Sindikoaren Bulegoak. Dena dela, ez dago inolako irizpide edo araurik kexak aurkezterakoan,
hainbat erabiltzailek arrazoi beragatik kexa aurkez dezaketela alde batera utzita.

Ondoren hilean itxi diren dosierren kopurua azaltzen da; kopuru horrek ez du zertan bat
etorri oroit-idazki honetan irekitakoen kopuruarekin. Guztira 193 dosier itxi dira.
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7.1.2 Jasotako kexa kopurua, Gasteizko auzoen arabera
Ondorengo taulan ikusten da Gasteizko zein auzotakoak diren kexa aurkeztera gugana
jo duten herritarrak; gehienak Alde Zaharrekoak, 32, hain zuzen, eta oso hurbil daude
Zabalgunekoak.

7.1.3 Jasotako kexa kopurua, erabiltzaileen sexuaren arabera
Sindikoaren bulego honetan kexaren bat aurkeztu duten pertsonen sexuari dagokionez,
berdintasuna nahikoa handia dela esan daiteke.

Bestetik, bulegora beren kexak azaltzera taldeak ere hurbiltzen direla gogoratu behar
da. Kontuan hartuta finkatuta dauden erakundeak direla eta izan ditzaketen premiak asetzeko
baliabide propioak dituztela, datu ona da.

236

2007-2008ko Oroit-Idazkia

Gizonezkoak: 95 dosier (dosier berrien % 55)
Emakumezkoak: 69 dosier (dosier berrien % 40)
Taldeak: 9 dosier (dosier berrien % 5)

7.1.4

Jasotako kexei irtenbidea emateko Gasteizko udaleko sailei bidalitako

ebazpenak

Taula horretan ikus daitezke udal zerbitzuak hobetzeko Gasteizko Herritarren
Defendatzailearen Bulegoak egin dituen ebazpenak; ebazpen horiek guztiak dagozkien
sailetara bidali dira.
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Ekitaldi honetan itxi diren kasuen kopuruarekin bat ez datozen ebazpenak 173 dira; izan
ere, dosier bakoitza sail bat baino gehiagori dagokiona izan daiteke, edo litekeena da, baita ere,
izaera desberdineko hainbat ebazpen egitea dosier bati buruz, edo ondorio handienak dituena
bakarrik hartzea kontuan.

Guztira, lan hauek gauzatu dira:
•

49 gomendio

•

2 bitartekaritza

•

32 ezespen

•

3 atzera botatze

•

15 tarteko jarduera

•

10 idazki lagundu

•

45 orientabide

•

17 bestelako (oroigarriak, ofizioak, desbideratzeak...)

Adierazi behar da, halaber, ebazpen bakarra egokia izan daitekeela gai bati buruz
jasotako hainbat kexari erantzuna emateko.

Oroit-idazki honek hartzen duen denboran gomendio gehien jaso dituen saila Hirigintza
izan da; Ogasunak jarraitzen dio.

7.1.5 Gasteizko udalak onartu edo baztertutako gomendioak
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Bulego honek sailei egindako gomendio guztietatik onartuak edo baztertuak izan
direnak eta oroit-idazki hau amaitzerakoan erantzun baten zain zeudenak erakusten da.

Oroit-idazki honen amaieran Gomendioen % 76 onartuak izan dira, % 31 partzialki
onartuak, eta % 18ren kasuan ez dugu erantzunik izan. Beraz, sailek baztertutako
gomendioak egindako gomendio guztien % 6 dira.

7.1.6 Dosierren egoera orokorra

Taula horretan daude ekitaldi honetan zehar aztertu diren dosierrak, 2007ko
martxoaren 1etik 2008ko otsailaren 28ra arte.

Beraz
•

27 dosier daude irekita

•

Eta 173 itxita

Eta horrek esan nahi du oroit-idazki honetan dosierren % 14 baino ez direla geratzen
ixteko.
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7.1.7 Jardueren estatistikak

Gasteizko hiritarren exijentzi maila altua dela eta Bulego honetan herritar ugarik aurkezten dute
beraien kexa Udal Administrazioaren inguruan. Hala ere, eskaera hauetako askoren tramiteak
bertan bera geratzen dira honako arrazoi hauengatik:
•

kexa ez onartzeagatik, beste arrazoi batzuen artean, Sindikoaren eskumenen esparrutik
kanpo geratzen denalo, Epaitegietan edo Justizi Auzitegietan dauden gaiak direlako
edo interesatuak, kexa bideratzeko jarreraren edo gertakarien berri izan zuenetik urte
bete edo gehiago igaro dealko,

•

atzera botatzeagatik, hau da, kexa onartu denean, Udal Administrazioak zuzen jokatu
duela egiaztatu dugulako, edo,

•

argibideak emanda, idatziak egiten lagunduta, beste zerbitzu batzuetara zuzenduta,
espedientea itxi dugulako.

Honela, grafikoak azken etapa honetako Udal Zerbitzuen funtzionamendu ona agertzen du;
jaso ditugun kexen ia %75ak ez du Iradokizun ebazpenik edo hobetzeko Gomendiorik behar
izan.
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8. PRENTSA DOSIERRA
Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat hedabidetan parte hartu du (irratia,
prentsa idatzia); batzuetan elkarrizketak egin ditu eta bestetan bulego honek garatutako
jarduerari buruzko artikuluak idatzi ditu.

Era berean, oroit-idazki honek hartzen dituen hilabeteetan zehar, erakunde horri
buruzko hainbat erreferentzia agertu dira prentsa idatzian, baita Gasteizko herritarrekin
egindako lanei eta beste jarduera batzuei buruzkoak ere; horiek guztiak modu kronologikoan
antolatuta daude jarraian:

8.1

IRRATIA
- 2007ko uztailaren 2an. Gasteiz irratia. Gaia: Prostituzioa Dato kalean.
- 2007ko irailaren 10ean. SER. Gaia: 2006-07ko oroit-idazkia.
- 2007ko irailaren 11n. Gasteiz irratia. Gaia: 2006-07ko oroit-idazkia.
- 2007ko irailaren 26 eta 27an. SER. Gaia: Sindikoa berriro hautatzea.
- 2007ko urriaren 1.ean. Araba irratia. Gaia: Sindikoa berriro hautatzea.
- 2007ko urriaren 24an. Gaia: Bideozaintza.
- 2007ko azaroaren 13an. Radio Nacional. Gaia: Bulegoa.
- 2007ko azaroaren 20an. Gaia: Goi-tentsioko dorreen kutsadura.

8.2. PRENTSA IDATZIA
8.2.1 DIBULGAZIO ARTIKULUAK

La ciudad vigilada
Me comentaba no hace mucho un buen amigo que había observado con cierta inquietud que –
en una mediana ciudad como Vitoria- en el trayecto desde su domicilio al trabajo había
diecinueve cámaras de video-vigilancia instaladas en oficinas de inmobiliarias, joyerías,
Bancos, grandes almacenes, semáforos y controles de tráfico. Sin embargo esto no es nada
comparado con lo que sucede entre nuestros queridos vecinos de la rubia Albión. En el Reino
Unido hay instaladas –oficialmente- 4 millones de cámaras de seguridad, una por cada 15
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habitantes, y un londinense suele ser captado aleatoriamente por las cámaras unas 300 veces
al día.
¡En un barrio de Londres se han establecido cámaras camufladas cerca de los colectores de
residuos para vigilar sobre cuándo y dónde se tiran las basuras¡
Los sistemas de video-vigilancia (siglas en inglés CCTV Circuito Cerrado de Televisión)
comenzaron a desarrollarse a mediados del siglo pasado XX para mejorar la seguridad de los
bancos. Hoy en día la tecnología CCTV se ha desarrollado hasta tal punto que ya es factible
técnica y económicamente su instalación incluso para la seguridad doméstica y la vigilancia de
los niños o incluso para la prevención de la violencia de género.
Seguramente no es casualidad que los sistemas de videovigilancia se hayan desarrollado
enormemente en el Reino Unido ya que se trata de una tecnología muy adecuada para hacer
frente a la amenaza terrorista, y los británicos han vivido bajo la amenaza del terrorismo del
IRA durante décadas y ahora son uno de los objetivos predilectos del terrorismo islamista. Por
otro lado el sistema de garantías británico es un valor consolidado e interiorizado por la
ciudadanía y hay una gran confianza del público en el uso adecuado de dicha tecnología por
parte de Scotland Yard.
Un informe del Ministerio del Interior británico –Home Office- con el sugestivo título de "CCTV:
Looking Out For You" (1994) valoró muy positivamente la eficacia de estos sistemas y abrió
paso a un incremento masivo del número de CCTV instalados. Hoy en día estos sistemas
cubren la mayor parte de los pueblos y centros de ciudades, edificios publicos, aeropuertos,
estaciones, parkings, urbanizaciones, centros comerciales, autopistas.
Las últimas investigaciones en materia de videovigilancia están trabajando en una especie
nueva de cámaras: dome cameras o cámaras bóveda que desde un monitor colocado en una
torre pueden computerizar imágenes de diferentes CCTV´s de modo que un operador humano
puede llegar a controlar de una manera selectiva un gran número de CCTV’s.

Este sistema de captación selectiva trabaja sobre la idea de que las personas cuando nos
movemos en el espacio público solemos actuar de una manera predecible, con un ritmo, una
velocidad y una trayectoria determinadas de tal modo que pueden distinguirse fácilmente las
conductas anómalas: correr, separarse del grupo, merodear… por ejemplo, los ladrones de
coches no actúan como el resto de la gente sino que se mueven de una manera furtiva,
alejándose de la masa, ocultándose o acercándose repentinamente a los vehículos, en
definitiva pautas que los hace fácilmente distinguibles y que permiten a un programa de
ordenador detectarlas.
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El argumento de que las cámaras reducen o disuaden del delito -aunque parece razonable- no
está aún claramente establecido por estudios científicos independientes, aunque los Gobiernos
parten de la idea de que cuando son correctamente usadas en efecto disuaden del delito y no
sólo lo desplazan. Un resultado que sí está acreditado es que en los parkings ha descendido el
número de delitos relacionados con los coches. Videovigilancia se han instalado también en
taxis para eliminar la violencia contra los conductores y en furgonetas móviles de la policía. En
el caso de la Ertzaintza por decisión del Consejero Javier Balza se han instalado cámaras en
el interior de las Comisarías para evitar los casos de abusos policiales, y las cámaras han
permitido –con intervención judicial- detectar supuestos aislados de abusos policiales en una
comisaría de los Mossos de Escuadra. En algunos casos las CCTV se han convertido en objeto
de agresiones y ataques En Midelesborough –Inglaterra- se han instalado recientemente
cámaras parlantes en el centro de la ciudad que avisan de su presencia para disuadir de la
comisión de delitos.
A finales del 2006 se han dado a conocer en el Reino Unido nuevas tecnologías desarrolladas
con el uso de micrófonos en coordinación con

CCTV´s que aumentan la capacidad de

seleccionar y captar información de una manera aún más eficaz. Se puede detectar a una
persona gritando de una manera agresiva y a partir de ese dato lograr que la cámara enfoque
y grabe automáticamente mediante un zoom la escena. Esta tecnología evidentemente
aumenta la capacidad de control de este tipo de cámaras y compromete la intimidad personal
ya que puede permitir grabar conversaciones privadas a una distancia de hasta cien metros. A
nadie se le escapa la potencia de este tipo de tecnologías si además asociamos las CCTV’s
en espacios públicos a bases de datos de fotografías y a fichas de identidad
El pasado día 8 de julio el presidente francés Nicolas Sarkozy ha anunciado en los medios de
comunicación que ha pedido a la Ministra de Interior Michèle Alliot-Marie la preparación un
vasto plan de instalación de cámaras –CCTV, o Circuitos Cerrados de Tele-Visión- en la red de
transportes públicos para combatir la amenaza terrorista. "Hay 25 millones de cámaras en el
Reino Unido, 1 millón en Francia. Estoy muy impresionado por la eficacia de la policía británica
gracias a esta red de cámaras” –dijo Sarkozy.

Es evidente que la lucha contra el terrorismo puede exigir medidas extraordinarias: defender la
vida y la integridad física de los ciudadanos puede suponer asumir ciertas restricciones, y así lo
declaró en su momento el propio Tony Blair en sus declaraciones después de los atentados del
7 de Julio en Londres, pero en aquellas declaraciones se manifestó asimismo la voluntad
política del Premier británico de que los terroristas no lograrían cambiar nuestro modo de vida y
nuestras instituciones políticas. Es importante tener en cuenta también esta reflexión para no
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sacrificar nuestra libertad en aras de la seguridad. En esto como en tantas cosas es
determinante el juego de balanzas y controles que rigen en Democracia el ejercicio del poder,
incluso presuponiendo la buena voluntad de ese poder.
Después de las bombas del 7/7 en Londres, registros de videovigilancia fueron utilizados para
identificar a los terroristas. Los media se sorprendieron de que muy pocos trenes de metro
tuvieran CCTV, y hubo solicitudes para que estas se incrementaran.
Todo indica que las nuevas tecnologías de videovigilancia van a formar parte de nuestra vida
cotidiana y que terminaremos considerando esos curiosos artefactos como un elemento más
del paisaje urbano del mismo modo que las farolas, los buzones o los semáforos, pero no
podemos perder de vista que se trata de un potente instrumento de control personal y por lo
tanto debe ser a su vez estar sometido a limitaciones y garantías para evitar el uso indebido del
mismo.
Llegará quizá el día en el que no será posible caminar ó conducir anónimamente por la ciudad
y se perderá una de las características que hasta el día de hoy precisamente ha caracterizado
la vida urbana.
EL PAÍS, 2007ko irailaren 8ª
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Una reciente sentencia, todavía revisable en casación, del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (EL PAÍS, 21 de septiembre) ha anulado un artículo de la ordenanza municipal de la
capital, que obligaba a los bares y discotecas a apagar los equipos de sonido 30 minutos antes
del cierre oficial. Y esta cuestión ha vuelto a llamar la atención sobre los problemas del ruido
provocado por el ocio nocturno -bares de copas, /botellón,/ discotecas...- y padecido por
vecinos y residentes. Dicha previsión de la Ordenanza de Madrid existe también en otras
ciudades y la decisión del tribunal de anularla puede tener efecto sobre muchas otras ciudades
a

medio

plazo.

El día y la noche representan en nuestro imaginario personal y colectivo los dos aspectos de
nuestra conciencia de seres humanos, la luz y la sombra. Funcionamos en dos regímenes
biológicos y sociales distintos: el régimen diurno y el régimen nocturno. Es como si los seres
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vivos, con la extraña excepción de los noctívagos, nos hubiéramos adaptado al ritmo solar y
con la llegada de la noche entráramos en una especie de estado de coma transitorio en el que
se ralentizan nuestras constantes vitales, nuestro organismo se regenera y se prepara para un
nuevo día. Durante el período de descanso nos encontramos más indefensos, de ahí que la
actividad delictiva que se realiza al amparo de la noche se haya considerado desde siempre
como un agravante, constitutivo de una forma especialmente odiosa de alevosía.

El proceso de regeneración que supone el descanso nos es indispensable para la vida, por lo
que uno de los instrumentos de tortura más sutiles usados por los regímenes policíacos ha sido
precisamente el impedir el sueño de los detenidos, y todos nos sentimos agredidos cuando se
nos impide dormir. Recordemos las hermosas películas /La Confesión/ o /La vida de los otros./

Esa postración transitoria y benéfica que es el sueño se asocia naturalmente a la noche porque
la naturaleza sufre también un colapso parecido cuando el sol se oculta en el horizonte. Sin
embargo, la ambición prometeica de nuestra especie nos ha permitido alcanzar un dominio
espectacular de las energías libres en la Tierra, gracias a la ciencia y a la técnica, lo que nos
permite alterar ese ritmo antiguo y profundo que nos ha regido sin apelación durante milenios.
Hoy día, en nuestras sociedades desarrolladas, por obra de la electricidad, que extraemos de
los cursos del agua, de la fuerza del viento, de la luz solar, de las mareas, de la combustión del
carbón y de la fisión del átomo, podemos inundar de luz y de ruido la noche y mantener la
actividad de nuestras ciudades mas allá de la caída del sol.

La exitosa iniciativa de las denominadas /noches blancas/ que se han ido practicando en
ciudades como Riga, Roma, Bruselas, Paris y Madrid, destacan el carácter excepcional y
festivo -acontecimiento extraordinario- que tiene el hecho de /blanquear/ la oscuridad de la
noche y mantener la actividad de la ciudad durante ese tiempo en el que el sol descansa.

La noche ya no nos impone la ceguera forzosa y nos podemos permitir otros ritmos y otras
actividades, sin límites naturales. ¡Qué lejos quedan los tiempos de nuestros antepasados que
al caer el sol apenas podían reunirse en torno a un candil o una hoguera! Sin embargo, esa
liberación de la implacable ley de la noche, ese poder de alterar los ritmos del descanso es
perturbador y no puede ser ilimitado; y como todo poder debe estar sometido a nuestra
responsabilidad.
Los conflictos que en los últimos tiempos regularmente se producen entre nosotros en
diferentes ciudades (Cáceres, Madrid, Sevilla, Zaragoza...) por causa de los problemas de
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convivencia entre usuarios de locales de ocio y vecinos residentes son un buen reflejo de las
consecuencias de un uso irresponsable que nuestro propio poder provoca. No estamos
hablando de una cuestión baladí. El propio Tribunal Constitucional ha creado doctrina
jurisprudencial reconociendo que la privación sistemática y constante del derecho a la
tranquilidad nocturna supone una violación de los derechos fundamentales a la vida, salud,
intimidad

e

inviolabilidad

del

domicilio.

La superación de determinados límites de ruido merece el siguiente juicio del Tribunal
Constitucional: "En efecto, el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno
destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente permanente de perturbación de la
calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por
la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia
científica no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la
exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas (v. gr.
deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño,
neurosis, hipertensión e isquemia), así como sobre su conducta social (en particular, reducción
de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas)".
Nos encontramos ante una situación en la que se plantea un conflicto de intereses entre grupos
distintos de vecinos en relación con el uso del espacio público, pero no son conflictos de
intereses de la misma naturaleza: de un lado está el derecho al descanso y a la tranquilidad en
el horario nocturno, en el que todos los seres humanos necesitan de un ambiente de silencio y
de privacidad mínimo para poder realizar una función vital como es el sueño; y de otro lado
está el deseo de ocio y esparcimiento en un espacio determinado que, si bien es un deseo
legítimo no es una necesidad del mismo rango ni está vinculada a un espacio concreto. La
Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint Denis 2000) establece en
su artículo XX. 2 el derecho a la tranquilidad en la ciudad
Con la llegada del horario de invierno, el acortamiento de los días, la reducción de la luz solar,
y la bajada de las temperaturas nos encontramos en un momento idóneo para ir introduciendo
un cumplimiento riguroso del régimen de horarios y de las demás previsiones relativas a las
costumbres de los ciudadanos amantes del ocio nocturno. Debe propiciarse un adelanto en los
hábitos de relación y uso de los locales de cafetería, bar y disco-bar que permitan una
paulatina y tranquila aceptación del régimen legal de horarios, cuyo obligado cumplimiento es
en todo caso indispensable.
EL PAÍS
2007ko urriaren 10a
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Para vivir dejar, vivir
Nuestro ilustre autor barroco y jesuita -cada vez me gusta más el Siglo XVII- Baltasar Gracián
proclamó como norma de cortesía del honesto caballero el principio de 'para vivir, dejar vivir',
una hermosa máxima, a mi juicio quintaesencia de todo verdadero liberalismo, no sólo político
sino moral, y prefiguración de nuestros valores constitucionales, a saber: la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político (artículo 1.1 de la Constitución de 1978). Sin embargo, en
nuestra vieja y sabia Europa, y después de todo lo que hemos pasado, pensaba que todos
habíamos aprendido que no siempre lo que sirve para mí debe servir para los demás, y que
cada uno de nosotros tiene no sólo el derecho sino incluso el deber de buscar su felicidad de
acuerdo con sus propias luces, incluso a riesgo de equivocarse, lo que implica también el deber
en justa reciprocidad de dejar a los demás hacer lo propio.

En muchas ocasiones nuestro 'imperialismo' existencial se presenta como un puro altruismo,
como el deseo de hacer a los demás felices; eso sí, a nuestra manera, aun en contra de su
voluntad manifiesta. Desde luego es loable querer que todos los que nos rodean sean felices,
pero debiéramos tener más respeto por su autonomía, su madurez y su dignidad, y desconfiar
de esas ansias por la felicidad ajena que nos llevan a pontificar y amenazar a los que no se
someten a nuestras prédicas. Ese afán de someter a todos a nuestra férula y a nuestro estilo
¿no es en el fondo inseguridad en la bondad de nuestras propias opciones?

Los que ya tenemos cierta edad hemos sido catequizados, acosados y seducidos de mil
maneras por todo tipo de apostolados: religiosos e irreligiosos, creyentes e increyentes,
conservadores y progresistas, políticamente correctos e incorrectos, y con el tiempo hemos
aprendido a no dejarnos impresionar por las conminaciones de unos y de otros, y a ir
escogiendo lo que según nuestro leal saber y entender nos convenía, y a practicar con lo
demás el «real arte de no hacer caso» del que hablaba nuestro añorado filósofo Julián Marías.

Personalmente me considero adicto al modelo típico de familia cristiana, a mí me ha ido bien y
espero seguir disfrutando de ese modelo -mientras la vida me lo permita-, pero no se me ocurre
negar el derecho a otros y a otras de ensayar otras formas de afectividad familiar. Por eso no
entiendo por qué he de sentirme amenazado en mis opciones personales, en cosa de tanta
convicción, por el hecho de que haya otras alternativas y otros modos de entender los afectos
familiares. ¿Por qué he de sentirme menos seguro de mi identidad familiar por el hecho de que
existan otras identidades?

La agitación de los últimos tiempos en torno a las supuestas amenazas a la familia, que a mi
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juicio goza de tan buena salud, me ha llevado a reflexionar sobre la cuestión esencial a la
política: ¿Qué puede o debe ser la política: aquéllo que da la felicidad a los hombres o aquéllo
que simplemente define los linderos legítimos e igualitarios dentro de los cuales los seres
humanos podemos escoger nuestro particular camino hacia la felicidad asumiendo el riesgo de
la infelicidad? No sólo los integrismos religiosos, también la tradición revolucionaria desde los
jacobinos hasta los jemeres rojos, y por supuesto los totalitarismos nacionales, teocráticos y
proféticos se han inclinado por la alternativa monista partiendo de la idea simple, pero
disuasiva, de que, en definitiva, nadie puede querer sino la felicidad y no hay más que una
felicidad que para simplificar las cosas a la gente 'sencilla' ha de hacerse obligatoria.

Nuestra legislación constitucional y las cartas de derechos humanos a las que estamos
vinculados como comunidad política -gracias a Dios y a las luchas democráticas- se inclinan
por la alternativa más razonable del pluralismo, que creo es -a la postre- más humana. Se hace
vigente en nuestra Constitución la respuesta de Goethe: ¿Cuál es el mejor gobierno? Aquél
que permite a cada hombre gobernarse a sí mismo.

Vivir y dejar vivir no está -por supuesto- exento de riesgos y zozobras. Es la libertad una
maravillosa realidad, pero cargada de implicaciones porque nos obliga a tomar decisiones y a
atenernos a sus consecuencias. Nos obliga a responder de nuestros actos y a disentir con
lealtad. El esplendor de la libertad se manifiesta precisamente en el lógico disenso, fruto y
consecuencia de la pluralidad de lo humano, que no puede ser troquelado en un único molde.

Pluralidad de las perspectivas (¿maestro Ortega y Gasset!), de las opciones personales, de las
inclinaciones particulares, de las inspiraciones del Espíritu, pluralidad de la Naturaleza que se
pone en evidencia en la diversidad de los tipos humanos, en la variedad de las tradiciones, en
la rica diferencia de los afectos y de las vocaciones, en las múltiples posibilidades de la
experiencia y la inteligencia. No hay verdadero amor a la libertad cuando no se arbitran formas
de respeto para el adversario y los que disienten.

Naturalmente que no es posible un disenso absoluto, y hay límites que no pueden transgredirse
sin atentar contra el fundamento de todo humanismo. Es cierto, y debemos recordarlo, que no
puede haber tolerancia para los enemigos de la tolerancia, y si bien la libertad puede ser
magnánima con quienes la discuten e impugnan intelectualmente, porque siempre será
defendida por la inteligencia, debe, en cambio, ser muy severa con quienes atizan el odio y
apelan a la violencia. Incluso el disenso más latitudinario requiere un marco común de
referencia que debe ser reconocido por todos.
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Esa referencia es entre nosotros la Declaración de los Derechos del Humanos de la que en
este año -2008- se cumple precisamente su 60º aniversario. 'Para vivir, dejar vivir'.

EL CORREO
2008ko otsailaren 4ª

Vándalos
Los vándalos no tienen buena fama, su nombre ha quedado indefectiblemente asociado a la
barbarie, la violencia y la destrucción de monumentos

de obras de arte y en general la

devastación de bienes y personas. Esa fama está vinculada al hecho que los vándalos
saquearon con especial crueldad y violencia la ciudad de Roma en el año 455 de nuestra era y
ese acto bárbaro y brutal ha quedado unido al nombre de aquella tribu goda y se ha convertido
en sinónimo de brutalidad. Esa fama exclusiva de los vándalos no es del todo justa ya que la
ciudad eterna ha sido saqueada en otras ocasiones sin que los culpables hayan sido
castigados con la infamia de los vándalos: así en el año 387 adC, tras la batalla de Alia, por los
galos, en el 410, por los visigodos; en el 546, por los ostrogodos, en el 846, por los sarracenos,
en el 1084, por los normandos y finalmente en el 1527 por el ejército imperial de Carlos I de
España.

El origen de la palabra vandalismo es un hallazgo semántico del famoso Abate Grégoire –
obispo constitucional de Blois- que en 1794 utilizó la palabra «vandalismo», siendo él mismo
republicano, en su Informe ante la Convención para criticar las tropelías y destrucciones
llevadas a cabo por una parte de las tropas republicanas que presas de su furor revolucionario
destruían a su paso obras de arte y arquitectónicas del patrimonio artístico del Antiguo
Régimen sin darse cuenta del valor de esas obras, valor que trascendía la lucha ideológica del
momento. El Abate Grégoire uno de los prohombres de la Revolución francesa –cuyos restos
reposan en el Panteón a iniciativa del Presidente Mitterrand- lamentó amargamente la
destrucción y la pérdida de bibliotecas eclesiásticas, la completa destrucción -por puro odio
ideológico- de los monasterios de Cluny y Longchamp, la abadía de Lys, los conventos de
Saint-Germain-des-Prés, Montmartre, Marmoutiers, la catedral de Mâcon, la de Boulogne-surMer, la Sainte Chapelle de Arras, el castillo de los Templarios en Montmorency, los claustros de
Conques y muchas otras obras del patrimonio francés y de la antigüedad que desaparecieron
víctimas de la estupidez y del vandalismo revolucionario.
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La mejor definición que he encontrado de vandalismo viene dada por el Diccionario Zingarelli:
Vandalismo: «Tendencia a devastar y destruir cualquier cosa con obtusa maldad,
especialmente si es bonita o útil.» Me interesa destacar en la construcción del concepto la
pulsión destructiva de todo vandalismo y lo que es aún más grave su obtusa maldad.
Vandalismo es siempre una combinación de maldad y estupidez.

Algunos ejemplos de esta obtusa maldad los venimos padeciendo entre nosotros: VitoriaGasteiz en el ensañamiento contra las escaleras mecánicas que facilitan el acceso al Casco
Medieval. Cada cierto tiempo u los ciudadanos asistimos con sorpresa e indignación los daños
provocados en esos bienes públicos. La totalidad de los grupos políticos representados en el
Ayuntamiento de Vitoria han condenado en repetidas ocasiones esos actos vandálicos que
pretenden destruir uno de los símbolos de la decidida apuesta de la ciudad por revitalizar su
Casco Medieval.
ECO-GASTEIZ
2008ko otsaila

El Ombudsman Local: la defensa del derecho de los vecinos en una
perspectiva de calidad
El Ombudsman Local es una institución de derecho público cuyo origen moderno se remonta a
la Constitución del Reino de Suecia de 1809, aunque hay precedentes históricos más remotos,
como es el caso de Vitoria, que tiene la institución medieval precisamente con ese nombre de
Síndico-procurador general.
La función principal del Ombudsman es proteger a los administrados frente a cualquier
violación de derechos, abuso de poder, error, negligencia, indefensión o malas practicas
administrativas, lo que es también por supuesto responsabilidad del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo. El Ombudsman desarrolla esas funciones con mecanismos
diferentes pero complementarios a los que le corresponden a esa jurisdicción. También es
función del Ombudsman promover la implantación de buenas prácticas administrativas y la de
realizar recomendaciones que mejoren la calidad de los servicios públicos y la transparencia de
la acción administrativa.
Las modalidades de actuación de todo Ombudsman se diferencian de cualquier otra instancia
de control por las siguientes características:
Facilidad de acceso.- El acceso al Ombudsman es gratuito y directo y no precisa de ninguna
mediación profesional.
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Amplios poderes de investigación, que el Ombudsman pone al servicio de los vecinos que
piden su mediación.
Independencia de los poderes políticos y de la estructura jerárquica de la Administración
Sus Recomendaciones son públicas pero no vinculantes; el valor de las recomendaciones se
sostiene exclusivamente sobre la fuerza de sus argumentos.
Una de las características del modo de trabajo del Ombudsman es la de su flexibilidad a la hora
de adaptarse a las necesidades que le plantean los ciudadanos, y la rapidez con la que las
cuestiones

problemáticas

llegan

a

su

conocimiento.

El

formato,

abierto

de

las

Recomendaciones permite también explorar posibilidades en la mejora de los servicios que de
otro modo no serían consideradas por las instancias locales.

Instrumentos del Ombudsman

En total son diez los instrumentos de los que dispone para el ejercicio de sus funciones:
a) Recomendaciones, el instrumento típico del Ombudsman, que consiste en un análisis de la
queja planteada y de la respuesta dada por la Administración Local, y en su caso una
propuesta para mejorar esa respuesta.
b) Informe ante el Pleno de Ayuntamiento y presentación de su Memoria anual
c) Recordatorio de deberes legales omitidos
d) Emitir informes en el área de su competencia a solicitud del Pleno del Ayuntamiento.
e) Propuestas normativas
f) Mediación
g) Denuncia.
h) Orientación.
i) Evaluación de la acción administrativa
i) Cauce de participación, porque el Ombudsman es un instrumento más para facilitar la
participación ciudadana y la presencia de la ciudadanía en la acción del Gobierno Local.

Limitaciones y riegos en la acción del Ombudsman

La acción del Ombdsman no puede en ningún caso ser arbitraria o puramente subjetiva ni
concurrir con la acción estrictamente política a la hora de definir cuales son los intereses
generales que debe priorizar la acción de gobierno en cada caso. El Ombudsman no es un
órgano de representación política y por lo tanto no tiene legitimidad para definir finalidades
políticas al margen de lo que viene indicado en la Ley y/o en lo que ha venido en llamarse las
buenas prácticas administrativas.
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Por otro lado muchas de las cuestiones que se plantean al Ombudsman no son simplemente
cuestiones de orden teórico o legal sino que tienen una directa traducción presupuestaria. La
acción del Ombudsman no puede consistir simplemente en requerir una extensión indefinida
del ámbito de lo público o de los presupuestos públicos. La perspectiva del Ombudsman
tampoco puede perder de vista las limitaciones y necesidades de una buena administración y
debe tener en cuenta las disponibilidades presupuestarias así como también el esfuerzo social
que supone siempre la aportación de fondos.
Finalmente, no hay que olvidar que el Ombudsman es diferente de la Comisión de Quejas y
Sugerencias; el Ombudsman local es un órgano unipersonal que tiene fácil acceso y puede
actuar con inmediatez, mientras que la Comisión es un órgano Colegiado que no puede
reunirse diariamente y que necesita de plazos de trabajo más largos. También hay que
considerar que el Ombudsman es un órgano independiente de los grupos políticos y la
Comisión reproduce el juego de mayorías y minorías políticas existente en el Pleno.

“La Carta Local (FEMP)”
2008ko otsaila
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Metáforas contundentes (Javier Otaola)
Uno de los disfrutes de mi viaje a Grecia el pasado año fue recuperar el sentido originario de
algunas palabras que allá cursan como palabras ordinarias, con significados ordinarios y que
entre nosotros han mutado su significado por analogía. Así nada más llegar al aeropuerto me
sorprendió que la salida se llamara 'éxodo', una vez en la ciudad me hizo gracia que las
paradas de autobús se denominaran 'éxtasis' y fue revelador que los camiones de mudanzas
se

rotularan

como

'metáfora'.

«La metáfora es la aplicación a una cosa de un nombre que es propio de otra» (Aristóteles,
'Poética', cap. 21). Cuando transportamos un nombre de una cosa a otra cosa estamos
trasladando con ese nombre todo un contexto de causalidades y semejanzas, de pregnancias
afectivas y simbólicas. La metáfora es en efecto el acto de transportar un conjunto de
relaciones desde una realidad a otra distinta con la que se puede establecer una relación o
semejanza, aplicando así una forma de razonamiento analógico. De ahí que Aristóteles
asociara metáfora y semejanza: «La habilidad para utilizar la metáfora entraña una percepción
de las similaridades» (Aristóteles, 'Poética', cap. 22).

Las palabras del presidente del Congreso, Manuel Marín, lamentando la dureza y la rudeza de
los debates políticos durante la recién concluida legislatura nos han puesto sobre aviso
respecto de la irresponsabilidad con la que a veces se ha sembrado el odio entre nosotros
usando las palabras, sin compasión, sin sentido del límite y sin atender a las consecuencias.
Es una buena prevención recordar que las metáforas, como las armas, las carga el diablo.

Para Locke la metáfora es una especie de abuso verbal que ha de evitarse en el discurso
propio del conocimiento: «Si pretendemos hablar de las cosas como son es preciso admitir que
todo el arte retórico, exceptuando el orden y la claridad, todas las aplicaciones artificiosas y
figuradas de las palabras que ha inventado la elocuencia, no sirven sino para insinuar ideas
equivocadas, mover las pasiones y seducir así el juicio» ('Ensayo sobre el entendimiento
humano', III, cap. X, 34).

El lenguaje político añade problemas propios al juego metafórico del lenguaje. Como ya nos
advirtió George Lakoff, «las metáforas pueden llegar a matar», de ahí que debamos prestarlescomo al TNT- cierto cuidado cuando las usamos. Observemos cómo todos los terrorismos usan
para justificar sus odiosos crímenes terribles y dramáticas metáforas con las que ocultan su
inanidad intelectual y su irracionalidad.

253

2007-2008ko Oroit-Idazkia

Nuestro lenguaje civil está lleno de metáforas guerreras o escatológicas, zoológicas o médicas,
casi siempre violentas: los conflictos se disfrazan de 'luchas y batallas'; los debates se
convierten en 'duelos' o 'combates'; las decisiones son 'quirúrgicas'; las sentencias judiciales,
'varapalos'; destituir es 'cortar o guillotinar cabezas'; las contradicciones no son simplemente
discrepancias sino 'arremetidas', 'ataques' o 'asaltos'; una opinión discrepante se muta en un
'cáncer', un 'bramido', un 'torpedo", en un 'pulso', en un 'palo'. Parece que entre nosotros se ha
generalizado la idea de que toda solución eficaz tiene que ser 'contundente', no inteligente, ni
firme, ni incisiva, sino contundente. Nuestro lenguaje político desvela un fondo de referencias
cargadas de tosquedad y de violencia verbal, como si en vez de una sociedad compleja y
desarrollada fuéramos todavía una sociedad de arrebatacapas, arrieros, picapedreros y
destripaterrones.

Las metáforas -como las parábolas que utilizaba nuestro Señor- permiten resumir cosas
complejas con fórmulas sencillas, dotan de brillo y fuerza plástica al discurso, permiten explicar
lo desconocido acudiendo a lo conocido, pero desgraciadamente introducen elementos nuevos
de orden emocional y de una manera sutil simplifican la complejidad de las cosas. Cuando
decimos que en un ministerio van a 'rodar cabezas' todos entendemos que se van a producir
ceses o dimisiones forzadas, pero la imagen de las cabezas rodando por las escalinatas
ministeriales añade un especial dramatismo a lo dicho, y nos recuerda nuestro pasado político
bárbaro cuando la guillotina, el hacha o el alfanje eran realmente el modo de desembarazarse
de

un

subordinado

incordiante

o

de

un

competidor

incómodo.

Nuestra Real Academia de la Lengua dice de 'contundente': «(Del lat. contundens, -entis, part.
act. de contundere, contundir).

1.

adj.

Dicho

de

un

instrumento

o

de

un

acto:

Que

produce

contusión.

2. adj. Que produce gran impresión en el ánimo, convenciéndolo. Argumento, razón, prueba
contundente.

3. adj. Perú. Dicho de un alimento: Que sacia».

Para nuestro Diccionario, un acto contundente no es desde luego ni eficaz, ni inteligente, ni
decisivo sino simplemente «que produce contusión» y como mucho, y respecto de un
argumento, sería algo que produce impresión en el ánimo o que sacia, como un plato de callos
con garbanzos. La hegemonía mediática de la palabra contundente -empleada con tan poca
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precisión- nos remite a un instrumental primitivo como el garrote o el martillo pilón en una
época como la nuestra en la que las herramientas que nos caracterizan son todo lo contrario de
contundentes: incisivas, agudas, sutiles. Un cirujano nunca actuaría en el ejercicio de sus
funciones de una manera contundente, sino que lo que se espera de él es que con sabiduría y
delicadeza saje, corte y cosa, y así pueda sanar a su paciente; un ingeniero informático,
experto en hardware, no actúa de manera contundente, sino que armado sólo con finísimas y
precisas herramientas puede desentrañar las filigranas de los microprocesadores; un biólogo o
un químico en su laboratorio usan también sutiles y delicadas herramientas para dominar la
materia orgánica e inorgánica; sólo algunos de nuestros comentaristas políticos parece que
tienen patente para contusionar a diestra y siniestra como si la opinión fuera más valiosa
cuanto más roma sea y más contundente e insultantemente se manifieste. No se busca criticar,
sino zaherir.

El lenguaje y el pensamiento metafórico son seguramente ineludibles ya que es una manera
rápida y eficaz de representar de una forma sencilla cuestiones que son complejas, pero se
trata también de una estratagema para ocultar o exagerar la realidad de las cosas. Y ya nos
advirtió el maestro Julián Marías de que exagerar es en definitiva mentir. En un discurso es
muy

importante

distinguir

lo

que

es

metafórico

de

lo

que

no

lo

es.

Nuestro Siglo XXI y nuestras complejas sociedades democráticas, tecnológicamente
avanzadas, precisan de nuevas metáforas que reflejen mejor la realidad y que no inciten a la
simplificación, al odio ideológico y a la ceguera moral, a sabiendas siempre de que la metáforas
no son sino una manera aproximada de hablar de la realidad. Lo único que no es metafórico es
la gente concreta, diversa y contradictoria, con sus vicios y sus virtudes, de carne y hueso, con
sus derechos y deberes, con sus problemas y sus expectativas, con sus múltiples
sensibilidades y prejuicios, la gente que se levanta cada día a trabajar o a buscar trabajo y se
acuesta cada noche a descansar y a abrazarse.

“El Correo”
2008ko otsailaren 22a
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8.2.2 ARGITARATUTAKO ARTIKULU-ELKARRIZKETAK

ARTIKULUAK

-2007ko martxoaren 22a
“El Correo” – “El Síndico insta a Alonso a eliminar las barreras de los edificios públicos”

-2007ko martxoaren 30a
“Diario de Noticias de Álava” – “Vecinos de Abetxuko se quejan de humedades tras unas obras
en la calle La Presa”

-2007ko apirilaren 24a
“El Correo” – “Las campanas de la parroquia de San Cristóbal tampoco sonarán de noche,
como exige el Síndico”

- 2007ko ekainaren 10a
“El Correo” – “El Síndico pide garantías de que las cámaras para vigilar el tráfico se usan sólo
con ese fin”

-2007ko ekainaren 15a
“El Correo” – “El Síndico alerta de que algunas cámaras de Tráfico vulneran la Ley de
Protección de Datos”

-2007ko ekainaren 20a
“El Correo” – “Las dudas del PP y PNV dejan en el aire la reelección de Javier Otaola como
Síndico”

“Diario de Noticias de Álava” – “PP y PNV exigen que se debata la necesidad de la figura del
Síndico”

-2007ko ekainaren 26a
“Diario de Noticias de Álava” – “Vitoria posterga hasta septiembre la decisión sobre quién será
el nuevo síndico”

“El Correo” – “Otaola seguirá como Síndico hasta septiembre, cuando se abordará su posible
reelección”
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-2007ko ekainaren 28a
“El Correo” – “El Síndico denuncia que bares de Vitoria niegan el acceso a jóvenes gitanos y
“eso es un delito””.

- 2007ko ekainaren 29a
“El Correo” – “El Ayuntamiento asume el tirón de orejas del Síndico y anuncia una
investigación”

-2007ko ekainaren 30a
“Diario de Noticias de Álava” – “Lazcoz admite que la Policía carece de agentes suficientes
para atender la demanda”

“El Correo” – “Lazcoz respalda a la Policía tras la denuncia del Síndico de racismo en los
bares”.

-2007ko uztailaren 3a
“El Correo” – “El Síndico denuncia que un piso de masajes terapéuticos en Dato enmascara un
burdel”

“Diario de Noticias de Álava” – “Vecinos de Dato exigen el cierre de un prostíbulo que opera en
un piso con licencia”

-2007ko uztailaren 4a
“Diario de Noticias de Álava” – “La acusada de regentar un prostíbulo en Dato afirma ser
acosada por sus vecinos”.

-2007ko uztailaren 8a
“El Correo” – “La picaresca de los niños no nacidos”

-2007ko uztailaren 31
“El Correo” – “El Síndico advierte del aumento de las quejas sobre Urbanismo”

-2007ko irailaren 6a
“El Correo” – “Javier Otaola será el Síndico otros cinco años con el apoyo de PSE y PNV”.

“Diario de Noticias de Álava” – “Otaola coge ventaja”
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-2007ko irailaren 15a
“El Correo” – “El Ayuntamiento solo contesta a cuatro de cada cinco recomendaciones del
síndico”

“Diario de Noticias de Álava” – “Otaola recuerda al Ayuntamiento su falta de respuesta a dos de
cada diez recomendaciones del Síndico”

“Deia” – “El Síndico de Gasteiz recibe el último año casi 600 consultas”

-2007ko urriaren 3a
“El Correo” – “El Síndico prepara un informe con problemas del Casco Viejo”

-2007ko urriaren 24a
“El Correo” – “El Síndico recomienda suprimir los espacios de paseo y ocio en los terrenos
situados bajo las torres electricas. Alta tensión en Lakuabizkarra”

-2007ko azaroaren 7a
“El Correo” – “Otaola defiende la utilidad del Síndico al abrir otra etapa de 5 años en el puesto”

“Deia” – “Otaola toma posesión de su cargo de Síndico Vecinal por segunda vez”

“Diario de Noticias de Álava” – “Vitoria ratifica a Otaola como Síndico por un segundo mandato
de cinco años”

-2007ko azaroaren 21a
“El Correo” – “Vitoria reiterará los bancos bajo las torres eléctricas de Lakuabizkarra, como le
recomendó el Síndico”.

-2007ko azaroaren 24a
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico aboga por admitir todas las peticiones de padrón”

-2007ko azaroaren 26a
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico cancela la denuncia contra el vecino de Gamarra
que se negaba una demolición”.
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-2007ko abenduaren 3a
“El Correo” – “El Síndico no respalda la petición vecinal de reparar el frontón del Casco Viejo”

-2007ko abenduaren 12a
“El Correo” – “Vitoria gastará 800.000 euros en cubrir las pistas de tenis de Mendizorroza
dañadas por la nieve. Las obras fueron reclamadas por 1000 usuarios del complejo apoyados
por el Síndico”

-2007ko abenduaren 18a
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico aboga por silenciar los relojes del casco por la
noche”

-2008ko urtarrilaren 10a
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico pide que se retiren dos multas a un peatón por
incongruencias en la explicación”

“EL Correo” – “El Síndico pide que se puedan expropiar lonjas para poner ascensores en
viviendas”

-2008ko otsailaren 8a
“Diario de Noticias de Álava” – “El Síndico pide al Consistorio que aplique la Ley de la Noche”

“EL Correo” – “El Síndico pide a la Policía Local que “denuncie” a todos los bares que cierren
tarde”

-2008ko otsailaren 14a
“El Correo” – “13 años con el grifo abierto. Al final, retira la sanción tras la mediación del
Síndico”
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ELKARRIZKETAK

-2007ko maiatzaren 12a
“El Correo” – “El Síndico, un traductor marroquí, una educadora gitana… nos examinan”
“El País” – “¿Qué le pediría al que gane en Vitoria?”

-2007ko ekainaren 3a
“El Correo” – “El Ayuntamiento era un barco donde oficiales y capitán siempre discutían”

- 2007ko uztaila
“Eco- Gasteiz” – “Vitoria es mucho más cosmopolita ahora que hace veinticinco años”

-2007ko irailaren 11n
“Diario de Noticias de Álava” – “Lo que más cabrea al ciudadano es que no se le explique el
porqué de una decisión”

-2007ko azaroaren 7a
“El País” – “Vitoria destaca por su vocación de servir al ciudadano”
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