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TXOSTEN BEREZIAK

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. Oroitidazkiak hartzen duen denbora tartean, 2016ko urtarriletik abendura bitartean, txosten bat egin genuen, oharturik badirela zergen inguruko
udal araudian hobetu daitezkeen hainbat alderdi. 2017an indarrean jarriko ziren ordenantza fiskalen inguruko debatean, udal talde politiko bakoitzak Gobernu Batzarrak urriaren 6an onetsitako proiektuaren gaineko zuzenketak aurkeztu eta Gasteizko Organo Ekonomiko Administratiboak txostena egin ondoren,
uste izan genuen guk gure iradokizunak egiteko unea zela, bai gobernu-taldeari, bai gainerako udal talde
politikoei zuzenduta, ordenantza fiskalen onespena udalbatzaren eskumenekoa denez geroztik.
Aurreko urtean hainbat ekarpen eginak ginen, Gobernu Batzarrak onetsitako proiektuaren gainean herritarrek ekarpenak eta iradokizunak egiterik izan zezaten Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuak ezarritako
epearen barruan. Urte honetako txostenean orduan egindako ekarpenen parte bat jaso genuen berriro,
urtean zehar planteatu zaizkigun hainbat gairen inguruko iradokizunekin batera. Izan ere, uste izan genuen beharrezkoa zela guztiak txosten berezi batean biltzea, eta horren bitartez saiatu baikinen nabar-
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mentzen azken urteotan hainbat kexa eta erreklamazioaren iturri izan diren ordenantza fiskalen inguruko
zenbait alderdi, gure ustez emaitza zuzengabeak ekar ditzaketenak, edo parekotasunik eza, baita goragoko arauen kontrako gertatu ere.
ERREG. ZK.: 70/15. 2017KO ORDENANTZA FISKALEN PROIEKTUAREN GAINEKO PROPOSAMENAK.
2016. urtean ohartu ginen badirela udal zergen araudian hobetu daitezkeen hainbat alderdi, ezen, gure
ustez, emaitza zuzengabeak ekar baititzakete berekin, ez guztientzat berdinak, edo goragoko mailako
arauen kontrakoak. Horregatik, 2017. urterako ordenantza fiskalak eztabaidatzen ari zirelarik, hainbat
iradokizun biltzen zituen agiri bat idatzi genuen, bai gobernu-taldeari bai gainerako udal talde politikoei
zuzendua, udalbatzaren eskumenekoa izaki ordenantza horiek onestea. Aurreko urtean ere hainbat
ekarpen eginak ginen, Gobernu Batzarrak onetsitako proiektuaren gainean herritarrek ekarpenak eta
iradokizunak egiterik izan zezaten Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuak ezarritako epearen barruan.
Orduan egindako ekarpenak aldatu genituen —partez— agiri horretara, 2016. urtean bertan planteatu
zizkiguten hainbat gairen inguruko iradokizunekin batera. Azken urteotan herritarrak kexa eta erreklamazioak aurkeztera eraman izan dituzten hainbat kontu dira, guztiak ere ordenantza fiskalen ingurukoak.
Egindako proposamenen edukia laburtzen dugu ondoren:
1.- ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN 1. ORDENANTZA FISKALARI DAGOKIONEZ.
2014ra arte, honela zegoen jasota 28. artikuluko 1. paragrafoan:
"Zerga-egitatean bi titular edo gehiago batera egokitzen direneko ondasun higiezinen kasuan, titular bakoitzak higiezin horren gainean dagokion titulartasun-ehunekoaren araberako
zor osoaren zenbatekoa kontura ematea onartuko da".
2014an aldaketa bat egin zen artikulu horretan, zeinen arabera, jabe bakoitzaren titulartasunaren arabera
zatika ordaintzerik izatekotan, hainbat betebehar bete behar diren:


Ordaintzera behartuta dauden guztien datu pertsonalak eta helbideak ematea.



Zerga-egitatearen titular guztien arteko adostasuna.



Titular guztien banku-kontuak ematea.
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Kuota-zati bakoitzak gutxienez 9 eurokoa izan behar.



Ondasun higiezinaren zerga-oinarriak 60.000 eurotik gorakoa izan behar du.

Horrek zenbaitetan berekin dakar Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainagiria modu aleatorioan
aukeratutako titular bakar bati jaulkitzea, eta hark erreklamatu behar izatea gainerako titularrei, baita bide
judizialetik ere, ordaintzea dagokien partea. Hartara, administrazioaren diru-biltzaile bihurtzen da, baina
hari dagozkion eskumen eta ahalmenik gabe —premiamendua, bahitura eta abar—.
Horregatik, hau proposatzen dugu:

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantzaren 28. artikuluaren testua alda dadila,
hartara, higiezinak hainbat jabekide baditu, titular bakoitzari aukera eman dakion Ondasun Higiezinen
gaineko Zergaren ordainagiria bere titulartasunarekiko proportzioan ordaintzeko, eta, beraz, 2013ko
abenduaren 31ra arte indarrean zegoen testua har dadila berriro:

"Zerga-egitatean bi titular edo gehiago batera egokitzen direneko ondasun higiezinen kasuan,
titular bakoitzak higiezin horren gainean dagokion titulartasun-ehunekoaren araberako zor osoaren zenbatekoa kontura ematea onartuko da".

2.- ZABORRAK BILDU ETA SUNTSITZEKO ZERBITZUAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASEN
6.3 EPIGRAFEARI DAGOKIONEZ.
Epigrafe horri dagokionez, hainbat kontsulta egin dizkigute. Zehazki, obrakotzat jotzen diren lokalentzat
ordenantzan ezartzen den murrizketaren inguruan —6.3 artikulua, 6. paragrafoa—:
“6. artikulua.- Onura fiskalak
(…)
Batere egokitu gabe dauden lokalek —ez obra lizentziarik, ez ur eta argindar kontagailurik
ez dutenak, hau da, "obrako lokal" esan ohi zaienak—, katastroko erabilera merkataritzalokalena dutelarik, ehuneko 50eko murrizketa izango dute “Denda, bulego eta ikastegiak”
tarifetan."
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Hala, lokal baten kasua planteatu ziguten —erdisotoa, egokitu gabea, erabilerarik gabea—, non argindarhornidura kontratatua baitzegoen, baina ez ur-hornidura. Egoera horretan ez dago inongo jarduerarik
gauzatzerik, eta, beraz, ez du sortzen zaborrik edo bestelako hondakinik.
Horrenbestez, PROPOSATZEN DUGU:

Zaborrak bildu eta suntsitzeko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen 6.3. ordenantza
fiskalaren 6. artikuluaren testua alda dadila, eta honela idatzi:

"Batere egokitu gabe dauden lokalek —ez obra lizentziarik, ez ur edo argindar kontagailurik ez
dutenak, hau da, "obrako lokal" esan ohi zaienak—, katastroko erabilera merkataritza-lokalena
dutelarik, ehuneko 50eko murrizketa izango dute “Denda, bulego eta ikastegiak” tarifetan."

3.- TXOSTENAK, ATESTATU-KOPIAK, ARGAZKI-ERREPRODUKZIOAK, FOTOKOPIAK, KARTOGRAFIA-PLANOAK, TOPOGRAFIA-DATUAK ETA ANTZEKOAK EMATEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASEN 6.14. EPIGRAFEARI DAGOKIONEZ.

Ordenantza-proiektuaren arabera, hauek lirateke 2017an ordaindu beharreko tarifak:

“TARIFAK
Lehen tarifa:
a) Udaltzaingoaren eta suhiltzaileen interbentzio-parteen kopiak ematea, ale bakoitzeko:25,55
euro.
b) Atestatu sinplifikatuen kopiak ematea, ale bakoitzeko:...............................45,26 euro.
c) Sute, istripu, adituen balioespen eta antzekoei buruzko txosten teknikoen kopiak ematea, ale
bakoitzeko: .....................................................................................................102,20 euro.
d) Garraio berezietarako baimenak ematea, ale bakoitzeko ..........................................
41,77 euro
e) Kirol probak, txirrindularitza saioak eta antzekoak baimentzeko txostenak egitea, ale bakoitzeko......................................................................................................... 102,20 euro.
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f)

Arlo zibileko gaiekin lotuta egiaztapenak egitea eta polizia txostena ematea, partikularrek
hala eskatuta............................................................................................. 45,27 euro.

g) Zerbitzua ematea eskatzen duten antzeko jarduerak............................... 45,27 euro.

Beste txosten sinplifikatu, fitxa edo antzeko batzuetan jasotakoak zabalago azaldu edo argitzeko
eskatzen badira txosten teknikoak, eta hasierako dokumentu-kopiei zegozkien tasak lehendik ordaindu badira, ordaindutakotik 102,20 eurora arteko aldea bakarrik ordaindu beharko dute eskatzaileek."
Bada, uste dugu a), b) eta c) ataletako tarifak ez direla legezkoak. Baldin eta kopia horiek eskatzen dituena interesduna bada, hauek izango dira Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen
53.1.a) artikuluaren arabera izango dituen eskubideak:

“a) Noiznahi jakitea interesdun diren prozeduren izapidetzea nola doan; administrazioisiltasunak zer esanahi duen, Administrazioak ez badu epean ebazpen espresurik ematen
ez jakinarazten; zer organo den eskudun instrukziorako, hala badagokio, eta ebazpena
emateko; eta zer izapide-egintza eman dituen. Eskubidea izango dute, orobat, prozeduretan
jasotako agiriak eskuratzeko eta haien kopia lortzeko.”
Aldiz ez bada beharrezkoa interesduna izatea kopiak eskuratu ahal izateko, ondorioa berbera litzateke.
Alde batetik, Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 13. artikuluan honela dago xedatuta:

“13 artikulua. Pertsonek administrazio publikoekiko harremanetan dituzten eskubideak.
d) Informazio publikora, artxiboetara eta ERREG.etara irispidea izatea, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013
Legean eta gainerako ordenamendu juridikoan aurreikusitakoaren arabera.”

Eta, bestalde, orobat aplikatu beharko litzateke uztailaren 9ko 18/2015 Lege berria, zeinen bitartez Sektore Publikoko Informazioa Berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legea aldatu baitzen, eta
Espainiako Zuzenbidera ekarri Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko ekainaren 26ko
2013/37/UE Zuzentaraua

«7. artikulua. Tarifak.
1. Berrerabiltzekoak diren dokumentuak hornitzeagatik tarifa bat aplikatu ahal izango da, Estatuko indarreko araudian jasotako baldintzetan, edo, kasuan kasu, autonomia-erkidegoan
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edo tokian toki aplikagarriak diren araudietan jasotako baldintzetan, baina tarifa hori dokumentuak erreproduzitzeak, erabilgarri jartzeak eta zabaltzeak eragiten dituen kostu marjinaletara mugatuko da Publikoarentzako salmenta-prezioa daukaten argitalpen elektroniko ofizialen kasuan, administrazioak finkatutako salmenta-prezioa aplikatuko da prezio gisa,
gutxienez.
Bai interesdunak badira, bai herritarrak oro har, hau xedatzen da Gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 22. artikuluan artxibo
eta ERREG.etara sarbidea edukitzeko eskubidea dela eta:

“22. artikulua. Eskuratzea formalizatzea.
4. Informazioa eskuratzea doanekoa izango da. Hala ere, kopiak emateak edo informazioa
jatorrizkotik beste formatu batera eramateak zerbait ordaintzea eskatu beharra ekar dezake,
Tasa eta Prezio Publikoen apirilaren 13ko 8/1989 Legean ezarritako eran edo, hala badagokio, aplikatzekoa den tokiko araudian edo autonomikoan ezarritako eran.

Beraz, ezin dira tasa bereziak galdatu Administrazioaren esku dagoen agiri baten kopia eskuratzeagatik,
besterik gabe, ezpada kopia egiteak berekin dakartzan kostuei aurre egiteko, baina prezio horiek asmoa
bertan behera utzarazteko modukoak izan gabe, nolanahi ere.
Horrelakoetan, laugarren tarifako prezioak aplikatzea bakarrik egongo litzateke justifikatuta, fotokopiei
dagozkienak:
“Laugarren tarifa:fotokopiak eta udal intraneteko inprimakiak.

Neurria

Normala

Txikia

Handitua

Din A4 .......................................... 0,18 euro .......................... 0,22 euro .......................... 0,22 euro
Folioa ........................................... 0,18 euro .......................... 0,22 euro .......................... 0,22 euro
Din A3 .......................................... 0,28 euro ...................................................................... 0,28 euro
Din A3 baino handiagoa....................................................1,39 euro/m2”

Horrenbestez, hau PROPOSATZEN DUGU:
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Ordenantza fiskalen 6.14 epigrafean, lehen tarifan, honako hauek ken daitezela: a) Udaltzaingoaren eta
suhiltzaileen interbentzio-parteen kopiak ematea; b) Argiketa-agiri sinplifikatuen kopiak ematea, eta c)
Sute, istripu, adituen balioespen eta antzekoei buruzko txosten teknikoen kopiak ematea.

4.- UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO
PUBLIKOEN 8.4. EPIGRAFEARI DAGOKIONEZ:
Ordenantza fiskala aldatzeko proiektuan —zein Ogasun Batzordeari aurkeztu baitzitzaion, irizpena eman
zezan— jasota zeuden, aurreko urtean bezala, Sindikoak egindako iradokizunak, bai 18 urtetik 24ra bitartekoen abonatu-talde berri bat finkatzeari zegokionez, bai urteko ordainagiria ordaindu ezean baja
jakinarazteari zegokionez. Nolanahi ere, aurreko urtean bezalaxe, batzordeak testu horren kontrako irizpena eman zuen.
A) Horrek esan nahi du aurreko araudiak jarraituko duela indarrean, non, gure ustez, hobariaren taxuera
nahasia baita, eta arrazoizko justifikaziorik gabea. Izan ere, honela dago jasota Udalaren kirol instalazioak erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoaren 8.4. ordenantzan, gazte ikasleentzako hobariei dagokienez:

Gasteiztik kanpo —100 kilometrotik gorako distantziara dagoen herriren batean, edo,
bestela, Euskadiko Autonomia Erkidegotik kanpo—, ikasten eta han bizitzen (barnetegia, ostatua, egoitza) ari direla egiaztatzen dutenek ehuneko 50eko murrizketa izango
dute beren motari dagokion kuotan, baldin eta 18 urtetik 24 urte betera arte badute.

EHUaren Arabako campuseko ikasleek, 18 urtetik 24ra bitartekoek, ehuneko 50eko
hobaria eskatu ahal izango dute matrikulatzen direnaren hurrengo urterako.

Hortaz, diskriminaziorik gabeko sistema bat bermatze aldera, hau PROPOSATZEN DUGU:
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- Abonatu-mota berri bat jaso dadila, 18 urtetik 24ra bitartekoentzat.

- Hobari homogeneoa ezar dadila Gasteiztik kanpo —barnetegian, ostatuan edo egoitzan— ikasten ari diren 18 urtetik 24ra bitartekoentzat, bizi diren lekura edozein distantzia dagoelarik ere.

B) Era berean, ordainagiriak itzuliz gero abonatuei behin betiko baja emateari dagokionez, 2014ko abenduan gomendatu genuen araudia alda zedila, abonatuek berme gehiago izan zitzaten ordainagiriak itzultzen ziren kasuetan.
Ildo beretik, berriro ere egiten dugu PROPOSAMENA:

Udalaren kirol instalazioak erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoaren 8.4. ordenantzaren
3.1.5 artikuluaren testua —Abonatuen bajak— alda dadila, eta 4. paragrafoan honela jaso dadila:

"Baja hartu ondoren berriro alta eskatu nahi izanez gero, dena delako matrikula ordaindu beharko
da, salbu eta Udalak interesatuari bajaren berri jakinarazi dionetik hilabete baino gutxiagoko epean egiten bada, halakoetan kuota osoa ordaindu beharko baita, baina ez matrikula".

C) Hirugarrenik, bada hobetu daitekeen beste elementu bat: hobariak eskatzeko epea.
“1.7. Hobariak
Aurreko paragrafoetan adierazitako murrizketa edo hobariak eskuratzekotan, abenduaren
31 baino lehenago egin beharko da eskabidea, hurrengo urteari begira, baita murrizketa lekarkeen egoera egiaztatu ere, egun horretatik aurrera galdu egingo baita horretarako eskubidea.”
Idazkuntza horren arabera, udalbatzak ordenantza fiskalei behin betiko onespena eman aurretik eskatu
beharra dago hobari fiskalak.
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Ez da horrela galdatzen beste zerga batzuetan, hala nola Ondasun Higiezinen gaineko Zergan, zeinetan
hobaria eskatzeko epea hilabetekoa baita, ordaintzeko borondatezko aldia bukatzen denetik, edo zabortasaren kasuan, zeinetan urtearen erdi alderaino eska baitaiteke hobaria.
Horrenbestez, PROPOSATZEN DUGU:

Udalaren kirol instalazioak erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoaren 8.4. ordenantzaren 1.7
artikuluaren testua alda dadila, eta honela idatz dadila:

“1.7. Hobariak
Aurreko paragrafoetan adierazitako murrizketa edo hobariak eskuratzeko, eskabidea egin beharko
da —hilabeteko epean, ordenantza fiskala indarrean jartzen denetik—, eta deskontua lekarkeen
egoera egiaztatu, eta urte horretan bertan izango dute eragina. Data horretatik aurrera galdu egingo da horretarako eskubidea”.

Txostenaren testu osoa (gaztelaniaz)
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JASO DIREN KEXAK ETA HORIEN EBAZPENA

Sindikoaren Bulegoan erreklamazio bat aurkezten delarik, dosier bat abiarazten da, eta, horren baitan,
behar den informazioa eskatzen eragindako sailari, txosten idatzien bitartez, aurrez aurreko bileren bitartez, telefonoz deituta nahiz posta elektronikoz idatzita. Hark emandako informazioa, interesdunak azaldutako gertakariak eta aplikatzekoa den araudia aintzat harturik, ebatzi egiten da hasierako kexa hori.
Dosier berri horiez gain, aurreko ekitaldietako batzuk ere ebazten dira, oraindik itxi gabe zeudenak, edo
berriro ireki direnak, eta, beraz, bigarren ebazpen bat izan dutenak.
Hainbat modu daude dosierrak bukatutzat jotzeko, hasierako erreklamazioari erantzun ondoren. Horietako bakoitzaren definizio laburra ematen dugu ondoren, argigarri izango delakoan:


Gomendioa: neurriren bat hartzea edo administrazio-egintzaren bat aldatzea iradokitzen zaie udal
zerbitzuei horren bitartez, haien funtzionamendua hobetze aldera. Dagokion sailari helarazten zaio,
eta hark erabakitzen du onartzen duen ala ez. Sindikoaren Bulegoan Udalak emandako erantzunaren berri jasotzen denean ixten da dosierra.
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Gomendioari erantzuteko galdatzea: baldin eta eskumena duen sailari gomendio bat helarazi bazaio,
eta hark erantzunik eman ez, onartu duen ala ez, erantzun dezala galdatzen zaio, hartara dosierra
itxi ahal izateko. Berriro bidaltzen da gomendioa, eta hilabeteko epea ematen erantzuteko. Epe hori
igarotzen delarik erantzunik jaso ez bada, artxibatu egiten da dosierra.



Gogoraraztea: organo eskudunei, funtzionarioei edo horien gainekoei beren eginbehar legalak gogorarazten zaizkie, udal administrazioaren zerbitzuak hobetzen ahalegintze aldera.



Ezestea: erreklamatzaileak azaldutako gertakariak, eskumena duen sailak emandako informazioa
eta aplikatzekoa den legeria aintzat harturik herritarraren eskabidea onartzerik ez dagoela ondorioztatzen denean ematen den ebazpen arrazoitua.



Bitartekaritza: Sindikoaren Bulegoaren esku-hartzearen eta jarraipenaren ondorioz kexa aurkeztu
duen pertsonak lortu nahi zuen emaitza lortzen denean esaten zaio.



Orientabidea: herritar baten kexaren aurrean, udal jardueraren arrazoiak eta bere nahia lortzeko
dituen bideak azaltzen zaizkio hari.



Artekaritza: bi partikular edo gehiagoren arteko liskarra konpontzeko modua —alde guztiek horretara
biltzeko adostasuna erakusten dutelarik—, zeinen bitartez Sindikoak parte-hartzaile guztiek onartzeko moduko konponbidea lortzen duen.



Bideratzea: Sindikoaren Bulegok uste badu egin den kexa Gasteizko Udaleko organoen jardueratik
kanpo geratzen dela, eta, ondorioz, bere eskumenen barruan ez dagoela, Herri Defendatzaileari edo
Arartekoari —dagokionari— jakinarazten zaio. Kexa aurkeztu duenari horren berri ematen zaio.



Ez onartzea: Sindikoaren araudiaren arabera kexa jakin bat izapidetzerik ez badago, ez da onartzen.
Halakoak dira, besteak beste, beste erakunderen baten eskumenei dagozkienak eta justizia epaitegietan auzipetuta daudenak.



Iraungitzea: erreklamazioa egin duen aldeak dosierra izapidetzen jarraitzera bideratutako jarduerarik
gauzatzen ez duelarik, iraungitzat jotzen da hura, eta artxibatu egiten da.



Erabiltzaileak itxia: hala gertatzen da herritarrak atzera egiten duelarik, arazoa beste bideren batetik
konpondu duelako.
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Txostena: ofizioz abiarazitako dosierretan egin ohi da, gai jakin bat sakon aztertzen delarik, txosten
berezi horretan jasota uzteko ateratako ondorioak. Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeak eskatzen
duelarik ere egin daitezke.



Idazki lagundua: Udalari edo menpeko erakundeei zuzendu nahi dizkieten errekurtsoak, eskabideak,
erreklamazioak eta beste idazten eta horiei forma ematen laguntzea herritarrei. Salbuespen gisa,
beste erakunde edo administrazio publikoren bati zuzendu nahi dizkietenekin ere laguntzen zaie.

Ondoren, sailez sail eta aurkeztu ziren hurrenkeran, 2016an jaso genituen eta 2017ko urtarrilaren 31
baino lehen ebatzi diren kexak azaltzen ditugu.
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03.1 Udal administrazioaren Saila
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 2192/15 ETA 2196/15. AEMAR ELKARTEAK IRISGARRITASUNAREN INGURUAN AURKEZTUTAKO OHARREI ERANTZUNIK EZ

AURREKARIAK
Berrogeita hamarna orri inguruko bi txosten jaso genituen, non jasotzen baitziren Gasteizko Udala garai
hartan inauguratzen ari zen bi eraikinen gainean Esklerosi Anizkunaren Arabako Elkarteak (AEMAR)
egiten zituen objekzio eta oharrak. Hain zuzen ere, Euskaltzaindiaren plazako autobus-geltokia eta Salburuko gizarte etxea ziren. Irisgarritasuna sustatzeko araudiaren urraketak ziren, batez ere, txosten
horietan aztertzen zirenak.
Dokumentu horiek jaso genituenen, aztertzeko eta elkartearekin eztabaidatzeko konpromisoa hartuko
genuen, eta hala egin genuen, horretarako antolatu genituen bi bileratan, baina, batez ere, konpromisoa
hartu genuen ahaleginak egingo genituela udal zerbitzu teknikoek ohartarazpenei erantzun ziezaieten,
elkarteari beren erantzuna helaraz ziezaioten.
Horretarako, hainbat hilabetez eta hainbat bitarteko baliatuz, behin eta berriro eskatu genien udal zerbitzu teknikoei elkarteari erantzun bat eman ziezaiotela. Zazpi hilabete igaro ziren, eta jakitun ginen Udalak
bazuela txostenaren berri, baita aztertua zuela ere, eta, are gehiago, bertan planteatzen ziren zenbait
kontu konponduak zituela. Baina, hala eta guztiz ere, elkartearen ordezkariak berriro jakinarazi zigun
artean ez zuela jaso Udalaren inongo erantzunik.
ZENBAIT GOGOETA
Gasteizko Udalaren Herritarren Parte-hartzearen Araudi Organikoaren 17. artikuluak arautzen du eskatzeko eskubidea udal esparruan, eta honela egiten du:
II. kapitulua.- Eskatzeko eskubidea
17. artikulua.Pertsona guztiek, fisikoek nahiz juridikoek, banaka nahiz taldeka, eskatzeko eskubidea baliatu ahal izango dute, zeinen bitartez Udalaren eskumeneko gaietan eskariak egin ahal
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izango baitituzte, edo argibideak eskatu udal jardueren gainean. Gehienez ere hilabeteko
epean ebatzi beharko dira eskari horiek. Atzerapenik izanez gero, horren arrazoiaren berri
eman beharko da.

Azaroaren 12ko 4/2001 Lege Organikoan araututa dago eskubide hori.

18. artikulua.- Eskariek iradokizun bat nahiz ekimen bat barne hartu ahal izango dute, edo
kexa bat nahiz erreklamazio bat azaldu udal eskumenen arloan.
Kasu honetan, ez dago zalantzarik AEMAR elkarteak aurkeztutako txostenek Udalaren berariazko erantzuna merezi dutela, eta, gainera, elkarte horrek egindako ahaleginaren neurriko erantzuna.
Horrenbestez, GOMENDIO hau egin genuen:
Gasteizko Udalak berariaz eta behar bezala erantzun diezaiela Esklerosi Anizkunaren Arabako
Elkarteak (AEMAR) Euskaltzaindiaren plazako autobus-geltokiaren eta Salburuko gizarte-etxearen
irisgarritasunaren inguruan egindako ohartarazpenei —elkarte horrek landu eta aurkeztu zituen bi
txostenetan daude jasota ohartarazpen horiek—.
- GOMENDIO ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)

03.2 Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila
B) GOGORARAZTEA
ERREG. ZK.: 2402/16: ISUNA. IZAPIDEARI BURUZKO INFORMAZIO URRIA

Pertsona batek bere ondoeza jakinarazi digu herritarren arretarako bulego batean eskaini zioten informazio urriagatik; hain zuzen ere, eskuan gailu bat zuela gidatzeagatik udaltzaingoak gelditu ondoren joan
zen bulego horretara. Adierazi du une hartan uko egin ziola salaketa-orria sinatzeari, eta ez da gogoratzen eman zioten ala ez, baina arratsalde horretan bertan joan zen informazio-bulego batera, zehapenaren ordainketa murriztuari ekiteko, eta leihatilan jakinarazi zioten itxoin egin beharko zuela, jakinarazpen
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hori etxean jaso arte. Bere etxean jaso zuen hurrengo gauza zorra epemugara iritsi izanaren jakinarazpena izan zen, 220 euroko zenbateko batez. Alegazioen idazki bat aurkeztu du, oraindik ere ebatzi gabe
dagoena, baina bere iritziz alderdi horiei buruzko informazioa ematen duten pertsonek prozeduraren
gaineko ezagutza handiagoa eduki beharko lukete.
Erreklamazio hori jaso ondoren, informazio-eskaera bat bidali genion Herritarrentzako Informazio eta
Laguntza Zerbitzuari, zerbitzu horrek ematen dituen oinarrizko jarraibideen ingurukoa, Herritarren Arretarako Bulegoko langileek trafiko-isunekin loturiko gaiei erantzun eman diezaieten.
Gero jakin genuen erreklamazio-jartzaileari onartu zizkiotela aurkeztutako alegazioak, eta horren ondorioz, 100 euro itzuli zizkiotela, hain justu ere, zehapen murriztuari zegokion zenbatekoa. Hala eta guztiz
ere, egoki ikusten dugu ondorengo oharrak egitea:
OHARRAK
Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailak erantzun bat bidali zigun, eta bertan azaltzen zuten nolako informazioa eskaintzen dioten Herritarren Arretarako Bulegotik pertsona bati salaketa eskura ematen
zaionean; erantzun hori zuzena da.
Nolanahi ere, gauza bat da Saileko arduradunek argi edukitzea zein den erantzuna eta beste gauza bat
Herritarren Arretarako Bulegoko gainerako langileek ziurtasun bera edukitzea. Ez dago arrazoirik erreklamazio-jartzailearen lekukotzaren egiazkotasunaz ez fidatzeko, bertatik ez duelako inolako irabazirik
lortzen. Beraz, ondorioztatu behar dugu, une hartan arreta eskaini zion pertsonak gutxienez ez zituela
garbi jarraibide horiek. Eta hori funtsezkoa da “berehalako ordainketa” egiteko gutxieneko eskubidea
babesteari begira, kontuan izanik azkeneko garai hauetan zenbateraino murriztu diren lege-hausleen
berme eta eskubideak trafiko kontuetan. Kasu honetan erreklamazioa jarri duen pertsonari alegazioak
onartu zaizkion arren, bere garaian eskaini zioten informazioa zuzena izan balitz, eragozpen asko gutxituko lirateke bai harentzat eta bai Administrazioarentzat ere, eta era horretan, jokabide eraginkorragoa
lortuko litzateke.
Salaketen jakinarazpen inguruko informazio zuzena eskaintzeko obligazioa ez dagokio Herritarrentzako
Informazio eta Laguntza Zerbitzuari bakarrik, baizik eta, baita Udaltzaingoari ere, zeren eta trafikoisunekin loturik Sindikoaren bulegoan jasotzen ditugun erreklamazio ugarien artean herritar askok baitiote ez dituztela ezagutzen salaketa-orri hori ez sinatzeak dituen ondorioak. Askoren ustez salaketa-orria
sinatzea hura “onartzearen” baliokidea da, edo are horretan duen erantzukizuna onartzearen baliokidea.
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Ez dugu esan nahi informazio-falta hori gauza orokorra denik, baina uste dugu garrantzitsua dela Udaltzaingoari gai hori azpimarratzea.
Aurreko horregatik guztiagatik, eta Gasteizko Udaleko Herritarraren Defendatzailearen Araudiko 19.b)
artikuluan xedatutakoa oinarritzat hartuta, Udal Administrazioaren zerbitzuetan hobekuntza bat lortzeari
begira, hau GOGORARAZI nahi dugu:
Udaltzaingoak, herritar bati salaketa bat eskura jakinarazten zaionean eta hark sinatzea onartzen ez
duenean, jakinarazi diezaiotela zer ondorio dituen sinadurari uko egiteak, alegia, uko horrek jakinarazpen
eraginkor baten ondorio berberak dituela praktikan.
Herritarrentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzuak gogorarazi diezaiela Herritarren Arretarako Bulegoko langileei, nolako informazioa eman behar dieten lege-hausleei trafikoko isunak jakinarazteari eta berehalako ordainketa egiteari buruz, guri bidali diguten txostenean adierazten den informazioa haiei jakinaraziz.

C) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2324/16. ERROLDA. LISKARRA ETA ERROLDAN BAJA EMATEA
Etxebizitza baten akuratzaileak adierazi du, hiru pertsonarekin akurapen-kontratu bat sinatu ondoren,
haietako bat joan egin zela, eta horren ondorioz, kontratua aldatu zuela etxebizitzan bizi ziren bi pertsonak bakarrik agertu zitezen. Hala eta guztiz ere, kontratuan ageri diren bi pertsona horiek beste pertsona
bati alta eman diote erroldan, berak ez ezagutu arren. Adierazi nahi du kontratu batzuetan erroldan alta
emateko baldintza jabearen aldetik berariazko baimen bat egotea izaten dela, eta alta emanda ageri den
hirugarren pertsona horri erroldatik baja ematea eskatzen du, eta Udalak ez diezaiola erroldan inori altarik eman etxebizitzaren titular den pertsonaren baimenik gabe.
Udaleko Errolda eta Hauteskundeak Zerbitzuari eskatutako txostenak hauxe dio:
- Erroldatutako pertsona batek higiezinean beste bati alta eman ahal izateko irizpideei dagokienez: etxebizitza batean erroldatutako pertsona batek bere etxebizitza berean beste pertsona bat bizi dadin baimendu nahi badu edo hori aitortu nahi badu, etxebizitza erabiltzeko eskubidea egiaztatzen duen tituluren
bat eduki beharko du, bi eratara, edo jabe gisa edo indarrean dagoen alokairu-kontratua eta horren ordainagiri eguneratua aurkeztuz. Nolanahi ere, txostenak argitzen duenez, etxebizitza hori alokatuta badago, eta jabeak kontrakoa aitortu ezean (maizterrek etxebizitza utzi egin dutela), erroldatze berriak sustatzeko baimenduta egongo diren bakarrak maizterrak dira.
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- Erroldan altak mugatzeko aukera horri dagokionez, akurapen-kontratuan bertan hauxe dio: kontratu
pribatu bat da, eta beraz, aldeek beren borondatez libreki erabaki dezakete egoki iruditzen zaiena hitzartzea, eta horrenbestez, erroldan alta eman nahi duenari “etxebizitza okupatzen ari dela egiaztatzen
duen titulua” eskatzeak ez dio baimenik ematen kontratuaren beste klausula batzuk egoki betetzen ote
diren balioesteko, eskumen hori epaitegien esku dagoelako.
- Txosten horrek, halaber, erroldan ofizioz baja emateko gutxi gorabeherako epeen kontuari erantzuten
dio, eta gaur egun, baieztatzen denaren arabera, 3 eta 6 hilabete artean izaten da ofiziozko baja hori
eskatzen denetik.
Erreklamazio-jartzaileari txostenaren berri eman diogu, etxebizitza horretan izandako alta eta bajei buruzko zehaztasunekin batera, eta horrez gain, Errolda Zerbitzuak bere esku duen dokumentazioa, eta
orientabidea emanez espedientea itxi dugu.

03.3 Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 2288/15. IRISGARRITASUNA, HAURTZARO ETA ZARAMAGAKO HAUR ESKOLETAN.
LEKURIK EZA, HAURTZARO HAUR ESKOLAKO KATUKA IBILTZEKO GELAN
Alaba Alde Zaharreko Santa Maria kantoian dagoen Haurtzaro haur-eskolara eramaten zuen aita baten
kexa jaso genuen. Udalaren haur-eskolek oro har duten kalitate handia eta espazioa nabarmendu ondoren, ezagutzen zituela baitzioen, orobat azaldu zigun pertsona horrek Haurtzaro haur-eskolan katuka
ibiltzen direnentzat dagoen gelako espazioa eskasegia dela, beraren ustez, hamahiru haur hartzeko,
ezen, nahiz eta espazioa berez ez den txikiegia, bai geratu baita murriztua egin den banaketaren ondorioz —zutabe bat, siesta egiteko gela...—. Uste du urtebeteko haurrek lekua behar dutela mugitzeko,
psikomotrizitatea oso garrantzitsua baita; katuka ibiltzen dira, oinez ibiltzen hasten dira... Planteatzen du
oso egokia litzatekeela hor sehaska-gela jartzea, katuka ibiltzen direnentzako gelaren ordez, zortzi haur
besterik ez baitira, eta gutxiago mugitzen baitira. Gainerako gelak oso zabalak direla dio. Orobat egokitu
da gelaren kanpoaldeko korridoreko eremua, baina uste du konponbide hori ez dela egokia. Eskolako
hezitzaileei eta zuzendariari komentatu zioten zeukaten kezka hori, baita Udaleko Hezkuntza Sailarekin
ere, eta, antza denez, espaioek legezko baldintzak betetzen dituzte. Uste du, azkenik, jasotzen ari ziren
zerbitzua ez zela egokiena, batez ere beste ikastegi batzuekin alderatuz gero.
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Pertsona horrek egin zigun proposamenetako bat izan zen katuka ibiltzen diren haurrak eraikinaren lehen
solairutik beheko solairura alda zitezela, ez baitago bi solairuen arteko igogailu edo jasogailurik, eskailerak bakarrik. Harrigarria gertatu zitzaigun haur-eskola hartzen duena bezalako eraikin batek behar diren
irisgarritasun-neurriak ez hartu izana.
Kexa jaso ondoren, beharrezkotzat jo genuen Haurtzaro haur-eskolara ikuskapen-bisita bat egitea, bertatik bertara ezagutzeko ikastegiaren ezaugarriak eta arazoak. Ikuskapen-bisitan, hezitzaileek azaldu ziguten ezen, nahiz eta ikasturtearen hasieran haur txiki gehiago izaten diren katuka ibiltzeko gela horretan,
trebetasunak hobetu ahala beste espazio batzuetara jotzen dutela, eta nabarmen bakantzen direla gela
horretan. Lehen begiratu batean, arrazoizkoa iruditu zitzaigun espazioa.
Era berean, bisita horretan ikusi genuen beheko solairuaren eta lehen solairuaren artean ez dagoela
igogailurik, jasogailurik edo besterik, ezintasunen bat duten haurrak nahiz nagusiak gora igotzeko aukera
ematen duenik, ezta paseatzeko aulkientzat eta antzekoentzat ere. Galdetu genielarik egoera bera gertatzen zen beste haur-eskolaren batean, erantzun ziguten berdin gertatzen zela Zaramagako haureskolan, han ere ez baitute igogailurik edo antzekorik solairuen artean.
Horrenbestez, hurrena Zaramagako haur-eskola bisitatzea erabaki genuen, eta han ere erakutsi zizkiguten instalazioak, eta era guztietako datuak eman, eskolaren beharren inguruan. Hartara baieztatu genuen
haur-eskola horretan ere ez dagoela beheko solairua eta lehen solairua lotzen dituen eskailera handia
igotzeko aukera emango lukeen inongo irisgarritasun-alternatibarik, eta hainbat arazo dakarzkiela horrek
bertako haurrei eta langileei.
Bi bisita horiek egin ondoren, Hezkuntza Saileko teknikariei jakinarazi genien txosten bat eskatuko geniela planteatua ziguten erreklamazioaren inguruan, eta orobat haur-eskola horietako irisgarritasungabezien inguruan ere.
Hezkuntza Sailak behar bezala erantzun zien guk planteatutako kontu guztiei, luze eta zabal.
Sakon aztertu genuen txostena, baita haur-eskoletako instalazioak direla-eta aplikatzekoa den araudia
ere. Halaber, kontuan izan genituen hezitzaileen iritziak, eta,analisi horren guztiaren ondorioz, gomendio
hau egin genuen:
1.- Udalaren Haurtzaro haur-eskolari dagokionez, gomendatzen dugu behar diren neurriak har daitezela
irisgarritasun unibertsala bermatzeko eraikinaren sarreratik bertako solairu guztietara, helburu hori beteko duen igogailua edo antzeko instalazioren bat jarriz.
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Era berean, katuka ibiltzeko gelari dagokionez, gomendatzen dugu azter dadila gelaren espazioa handitzeko aukera, edo, bestela, espazioak beste modu batean banatzekoa, hezitzaileen lana errazteko eta
ematen den zerbitzua hobetzeko.
Azkenik, komenigarria litzateke eraikinaren sarrera nagusiak dituen espazio- eta irisgarritasun-arazoak
konpontzea, berriro ere sarbide nagusi gisa baliatzeari ekin ahal izateko.
2.- Udalaren Zaramagako haur-eskolari dagokionez, aurreko kasuan bezalaxe, gomendatzen dugu behar
diren neurriak har daitezela irisgarritasun unibertsala bermatzeko eraikinaren sarreratik gainerako solairu
guztietara, helburu hori beteko duen igogailua edo antzeko instalazioren bat jarriz.
- GOMENDIOA ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)

B) GOMENDIOAREN ERANTZUN ESKEA
ERREG. ZK.: 2209/15. BIDEAK EGOERA TXARREAN, MENDIZORROTZEKO INSTALAZIOETAN
Herritar batek kexa aurkeztu zigun, uste baitu Mendizorrotzeko instalazioetan dauden bideetako harlauzak oso egoera txarrean daudela. Adierazi zigun urtero gauza bera gertatzen dela; alegia, iristen dela
uda eta harlauza horiek berdin daudela, eta uste duela ezinbestekoa dela konpontzea, pertsonen segurtasunerako.
Herritarrak ekarri zizkigun argazkietan ikusten denez, eta daukagun esperientziaren arabera, zinez esan
daiteke igerilekuen eremutik esparruaren goiko aldera —muinorantz— doazen bideak oso irregularrak
direla, mugikortasun murriztuko pertsonak nekez ibiltzeko modukoak, eta kasu askotan arriskutsuak,
arreta berezia —edozein pasealeku, espaloi edo bestetan behar izaten dena baino askozaz ere arreta
handiagoa— jartzen ez duen edonorentzat ere.
Kexa jaso ondoren, txosten bat eskatu genion Udaleko Kirol Zerbitzuari, eta baieztatu ziguten funtsean
bat datozela Mendizorrotzeko kirol-esparruan obra eta esku-hartze horiek eta beste batzuk egiteko premiarekin, eta aurrekontuekin eta ez besterekin zerikusia duten arrazoiak eman zizkiguten, zerbitzu horren
eskumenetik kanpo daudenak, behin betiko konponbiderik ez hartu izana azaltzeko.
Azalpen horren aurrean, lehenik eta behin gogorarazi beharra daukagu Toki Jaurbidearen Oinarriak
arautzen dituen Legearen 25.2. d) artikuluan udalei aitortzen zaiela beren titulartasuneko bide-
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azpiegiturak eta bestelako ekipamenduak onik zaintzeko eskumena, eta 26.1. a) artikuluan gehitzen dela
udalek bide publikoak zolatzeko zerbitzua eskaini beharra daukatela beti ere. Agindu horiei gagozkielarik,
jurisprudentzia zabala dago esaten duena udalek espaloietako eta gainerako bide publikoetako zoladurak ongi eta egokiro mantendu eta zaintzeko legezko betebeharra dutela, oinezkoak igarotzeko moduko
baldintzetan, gutxieneko segurtasun-estandarren barruan. Sozialki onartuta dauden gutxieneko segurtasun-baldintza horiek errespetatzen ez badira, ondare-erantzukizuna ere izan lezake Udalak, hirugarrenei
eragiten zaizkien kalteengatik.
Baina, gainera, oinezkoentzako ibilbideak direnez gero, irisgarritasunaren alorrean indarrean dagoen
legedia ere aipatu beharra daukagu, eta, lehenik eta behin, Eusko Legebiltzarrak onetsitako Irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea, hori ikusirik argi ageri baita —bai bide horiek oinezkoentzako ohiko ibilbidetzat jotzen badira, bai parke eta lorategietan jarduera eta zerbitzuak lotzeko bidetzat
jotzen badira—, araudiaren funtsezko alderdietako batzuk urratzen direla, hainbesteraino non baiezta
baikenezake ez dagoela benetako oinezkoentzako ibilbide irisgarririk kirol-esparruko alde horretan, goiko
aldean, nahiz eta bai izan beste zerbitzu batzuetara joateko denik —hala nola eraikin nagusietara, igerilekuetara, atletismo-pistara, saskibaloi-kantxara eta abar—.
Desgaituek beren eskubideak benetan eta modu efektiboan baliatu ahal izatea —gainerako herritarrekiko
berdintasunean baliatu ere— Espainiako Konstituzioaren 9.2, 10, 14 eta 49. artikuluetan funtsatua dago,
aukera- eta tratu-berdintasuna aipatzen baita horietan, baita era guztietako diskriminazioak errotik desagerrarazi beharra ere. Hori guztia ahaztu gabe Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioa, Nazio Batuen Biltzar Nagusiak 2006ko abenduaren 13an onetsia eta Espainiak
2007ko abenduaren 3an berretsia, zein 2008ko maiatzaren 3an jarri baitzen indarrean, edo Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta gizarte-inklusioari buruzko Lege Orokorraren testu bateratua onetsi
zeneko azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa.
Sindikoaren edo Herritarren Defendatzailearen instituzioaren izateko arrazoi nagusietako bat, hain zuzen
ere, oinarrizko eskubide horiek babestea da —udal-administrazioaren jarduerari dagozkionetan—, eta
arrazoi ekonomikoek edo aurrekontuen ingurukoek, ulergarriak izanik ere, ezin gaitzakete zeregin horretatik aldendu.
Horrenbestez, Gasteizko Udaleko Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 19.b) artikuluan xedatutakoaren ildotik, arazoari konponbidea aurkitze aldera, gomendio hau egiten dugu:
Gasteizko Udalak behar diren kudeaketak egin ditzala, baita beharrezko diren obrak ere, Mendizorrotzeko igerileku-eremuaren eta muinoaren artean dauden ibilbideak —gaur egun lur gainean pisura jarritako
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neurri handiko lauzez eginak— halako ibilbideen irisgarritasunari buruzko arauetan ezarritakoarekin bat
datozen material eta taxuketak baliatuz eraberritu daitezen, eta hartara pertsona guztiei berma dakizkien
segurtasuna eta irisgarritasuna, mugikortasun murriztuko pertsonak eta gurpil-aulkia erabili behar dutenak barne, halatan non pertsona guztiek izan dezaten aukera kirol-esparruko zerbitzu eta instalazio orotara berdintasun-egoeran joan ahal izateko.
- GOMENDIO ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)

C) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2228/15. UDAL INSTALAZIOAK. KLIMATIZAZIO-ARAZOAK
Enpresa pribatu batek kudeatzen dituen Mendizorrotza kirol-instalazioen eta aldagelen erabiltzaile batek
jakinarazi digu klimatizazio-arazoak daudela bi instalazio horietan.
Kirol Zerbitzuari azaldu genion egoera hori, eta haiek igorritako txostenak zioen, baietz, hala zela, muturreko tenperaturak izaten direnean eraikinak ez duelako ahalmenik bero gehien pilatzen den tokiak “hozteko”, eraikin hori akats batzuekin eraiki zutelako, eta mantentze-lanen zerbitzua akats horiek arintzen
ahalegindu den arren, ez da nahikoa izan, eta beste irtenbide bati ekin beharra proposatzen zuten, nahiz
eta inbertsio handia egitea eskatuko zuen, gaur egun ez dauden hozte-sistema batzuk jarri beharko liratekeelako.
Aldagelen eremuari dagokionez, berriz, azaldu zigutenez, erabilera handiko orduren batean aldagela
horiek gainezka daudela onartzen den arren, ez da aparteko premiarik hauteman.
Kirol Zerbitzuko Buruarekin ere bilera bat egin genuen egon zitezkeen irtenbideak aztertzeko, eta kontratuaren baldintza-orriak eskatu eta aztertu genituen, instalazio horren gastuak zeini egokituko litzaizkiokeen erabakitzeko. Era berean, instalazio honen kudeaketa daraman enpresak egindako txostena jaso
genuen, eta bertan adierazten da joan den udan une batzuetan indarreko araudiak baimendutako gehieneko tenperaturak gainditu zirela, eta beraz, zenbait alditan jarduerak eten egin behar izan zituztela.
Azkenik, beharrezkoak ziren obrei ekitea erabaki zuen Udalak, instalazio horiek dituzten klimatizazioarazoak konpontzearren, eta 40.000 euroko inbertsioa aurreikusten da horretarako.
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ERREG. ZK.: 2309/16. ABETXUKUKO PILOTALEKUKO FRONTISAREN GAINEAN HARRAPATUTA
GERATZEN DIREN PILOTAK
Herritar batek azaldu zigun Abetxukuko pilotalekuan antolatutako zesta puntako ikastaro batean izena
eman zuela, eta, frontoia estaltzen duen sarea hondatuta dagoelako, etengabe geratzen zitzaizkiela bertan harrapatuta Udalak emandako pilotak. Ikastaroak iraun zuen hiru hilabetean, dozena erditik gora
pilota galdu zituzten, berak eta beste batzuek, eta bakoitzaren prezioa 50 euro ingurukoa omen da. Arazoa aspalditik datorrela dio, eta Udala jakinaren gainean dagoela, baina ez duela neurririk hartzen. Arazoaren berri izan bezain laster, Kirol Sailarekin harremanetan jarri ginen, eta bertatik jakinarazi ziguten
2014an eman ziotela lehenengo aldiz abisu Mantentze Sailari. Arazoa konpontzeko, 12 metroko altuerako aldamioa jarri beharra dago, sarera eta frontisera iritsi eta harrapatutako pilotak askatu ahal izateko.
2016ko udarako frontoia mantentzeko eta pintatzeko obra programatuta zegoenez, obra hori apirilera
aurreratu zedila eskatzea erabaki zen, eta orduan hartzea pilotak eta beren jabeei itzultzea, eta, hartara,
arazoari behin betiko konponbidea ematea. Beti Jaiko instalazioetara aldatu zen zesta puntako ikastaroa.
ERREG. ZK.: 2318/16. KIROL-INSTALAZIOETAKO KUOTEN HOBARIA
Alaba unibertsitatean ikasten ari den gasteiztar batek erreklamazioa aurkeztu zuen, kirol-instalazioetara
sartzeko kuotan hobaria eskatu zuelarik —eta eskatzen zen dokumentazioa aurkeztu— ordainagiri osoa
igorri baitzioten. Ez zuen eskabidea aurkeztu izanaren egiaztagiririk, baina adierazi zigun eskatzen zuen
hirugarren urtea zuela, eta inoiz ez ziotela eman ziurtagiririk edo kopia zigilaturik. Jakinarazi ziotenez, ez
dute kopiarik ematen erabiltzaileak eskatzen ez badu.
Erreklamazio horren haritik, informazio-eskari bat egin genion Herritarrei Laguntzeko Zerbitzuari, eta
halakoetan eta bestetan jarraitzen den ERREG.-prozedura azaldu ziguten bertatik.
Herritarrei Laguntzeko Zerbitzuak zehaztutako prozedura aztertu ondoren, oro har zuzena iruditu zitzaigun, kontu bati zegokionez izan ezik: herritar batek kirol-instalazioetarako hobaria eskatzen duelarik —
beste edozein kudeaketa egiten denean ez bezala— aplikazioak ez du modu automatikoan ematen eskatutakoaren egiaztagiri edo kopiarik. Printzipioz, jokabide horrek talka egingo luke Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.3 artikuluan xedatutakoarekin —
Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen
25.3. artikuluaren zentzu berean—: "Administrazio edo organismo bakoitzaren ERREG. elektronikoak
bermatu behar du egiten den idazpen bakoitzean jasotzen direla honako hauek: zenbakia, izaera adierazten duen izenburua, aurkezpen-data eta -ordua (...). Horretarako, jaso-agiri gisa emango da, berehala,
agiriaren kopia kautotu bat, aurkezpen-data eta -orduarekin (...)."
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Herritarrei Laguntzeko Zerbitzuak hainbat bider bilatu du hobaria benetan eskatu zela frogatuko lukeen
ziurtagiria, baina ez du aurkitu. Idazpenik eza Udalaren akats baten ondorio balitz, herritarrak ez luke
izango hobaria eskatu zuela egiaztatzeko modurik, zeren, antza denez, Udalak ez baitzion eskariaren
kopiarik eman. Beraz, gure ustez, erreklamazioa aintzat hartu beharrekoa zen, neurri batean bederen.
Horregatik, eskari bat egin genion Kirol Zerbitzuari, zeinen bitartez, zirkunstantzien berri emateaz batera,
eskatzen baikenion 2016-2017 ikasturteari zegokion hobaria aplika zedila, nahiz eta horrek inondik ere
ez lukeen berekin ekarriko Udalak onartu behar izatea hobaria epearen barruan eskatu zela, baizik eta
esan nahiko bailuke onartzen dela ezen, eskaria benetan behar bezala eta epe barruan egina balitz eta
Udalak tramitearen arrastoa galdu izan balu, herritarrak ez lukeela izango gertaera hori egiaztatzeko
modurik. Herritarrei Laguntzeko Zerbitzuari anomalia hori konpon zezala iradokitzera eraman gintuen
horrek.
Udalak egokiro erantzun zion gure eskabideari, hobaria aplikatu baitzuen, eta, hortaz, bukatutzat jo genuen gure esku-hartzea.
ERREG. ZK.: 2351/16. ZEHAPENA. KIROL-INSTALAZIOEN ARAUDIA URRATZEA
Mendizorrotzako instalazioetako erabiltzaile bat gure bulegora etorri da orientabide bila, izan ere, beraren
aurka zehapen-espediente bat abiarazi baitzuten udaleko kirol-instalazioetako abonatu bakoitzak egin
ditzakeen asteko erreserba kopuruari buruzko udal araudia urratzeagatik. Hain zuzen ere, zenbait erreserba egin zituen beste pertsona batzuen izenean, baina horretarako bere NAN zenbakia erabili zuen.
Isuna 1.500 eta 3.000 euro bitartekoa da, eta horrez gain, instalazioetako erabiltzailearen izaera behin
betiko galduko luke.
Alegazioak egiteko epearen barruan zegoenez gero, bertan jaso zitzakeen argudioei buruzko aholkularitza eskaini genien, eta Kirol Zerbitzuko Buruzagitzarekin bilera bat egin genuen, gertaera horien inguruan
duten jarrera azaldu ziezaguten. Gertaera horien larritasuna azpimarratu zuten, inskripzioak egiteko nortasun bat baino gehiago erabili izan direlako, aste batean bi erreserba egiteko udal araua urratuz, eta
halaber, horrelakorik berriro ez gertatzea ziurtatu behar zela.
Nolanahi ere, alegazioen idatzian gertaera horiek onartzen zituzten, eta prozedura horren ohiko amaiera
adostea eskatzen zuten, Gizarte Etxeen eta Kirol Instalazioen Araudiko 46. artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz, eta era horretan, dirubidezko isun bat ordaindu beharrean, komunitatearentzako lanak egingo
lirateke.
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Horrela, Kirol Zerbitzuak prozedura hori ohiko amaieraren arabera ebazteko proposamen bat bidali zuen,
eta egindako kaltea konpontzeko, komunitatearen aldeko lanetan 50 ordu egitea proposatzen zuen.
Era horretan, erabiltzaileak eskatutakoaren araberako erantzun bat eman zioten, eta berez dirubidezko
isun batek eragingo lizkiokeen ondorio larriagoak ekidin ziren.
ERREG. ZK.: 2361/16. ZARATAK. UDALAREN KIROL ALDAGELA, ETXEBIZITZAREN AZPIAN
Jose Paulo Ulibarri kaleko bizilagun batek jakinarazi zigun enbarazu egiten diotela beheko solairuan dituen aldageletan sortzen diren zaratek —Udalaren jabetzakoak dira lokal horiek, eta Aranbizkarreko futbol-zelaiko aldagelak daude bertan—. Tako-zaratek, hormetan ematen dituzten ostikoek, dutxetako iskanbilak, baloi-kolpeek eta bestek jasanezina egiten diote etxean egotea. Arkupeetan era aritzen dira
baloiarekin, eta horrek ere enbarazu handia egiten dio, zaratagatik. Komunitatetik Udalari hainbat idazki
bidali izan zaizkiola adierazi zigun, eta egoera hori konpontzeko behar ziren neurriak har zitezela eskatzen zuen.
Erreklamazioa jaso ondoren, eskaera bat egin genion Kultura, Hezkuntza eta Kirol Sailari, eta, horri
erantzunez, txosten bat bidali ziguten, non zehazten baitziren auzokideen atsedenari eragiten zioten
ekintzak galarazteko hartuak zituzten neurriak, eta, azken buruan, jakinarazten baitziguten egungo aldagelei alternatiba bat bilatzea erabakia zutela, eta, horrenbestez, aldagela-proiektu berria egin beharra
zegoela, hainbat urtetarako aurrekontu-esleipenarekin, eta 2017an egitea aurreikusia zegoela.
ERREG. ZK.: 2378/16. HAURRENTZAKO UDAL JARDUERAK. MATROGIMNASIA. MATRIKULAZIOA
IKASTURTEKA EGIN DADILA, ETA EZ ADINAREN ARABERA
Guraso batek adierazi digu arazoak sortzen dituela matrogimnasiako jardueran matrikulazioa adin jakin
baten arabera mugatzea (2 eta 3 urte bitartean), ikasturteka egin beharrean. Horrela, 3 urteko hau batek
irailean izena ematen badu (aurrez zozketa egin ondoren), baina ikasturtean barrena 4 urte egiten baditu,
ezingo du hurrengo hiruhilekoan berritu, eta beraz, haur bakoitzarentzat 4 urte betetzen dituen hiruhilekoan amaituko da ikasturtea. Abenduan betetzen baditu, urtarrilean ezingo du berritu, eta beraz, hiruhileko bakarra erabili ahal izango du; aldiz, harekin hasi den beste haur batek urteak urtarrilean betetzen
baditu, bi hiruhileko erabili ahal izango ditu, eta beste batek apiriletik aurrera betetzen baditu, hiru hiruhileko. Horregatik, egokiena matrikulazio-tartea ikasturteka finkatzea dela proposatzen da. Kirol Sailari eta
Gizarte Etxeen Zerbitzuari behin eta berriz azpimarratu genion gai hori. Azkenik, teknikariek hori aztertu
ondoren, ontzat eman da proposamena, eta 2016-17 ikasturterako kirol-jardueren eskuorrian, 1. Blokean
(aurre-inskripziorik gabeko kirol-jarduerak), ondorengo klausula hau gehitu da:
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Oharrak:
1.-…
2.- Jarduera bakoitzerako ezartzen den adina jarduera hasi baino lehen beteta eduki beharko da, edo bestela, izena ematen den aldi horren barruan bete, haurren eta gazteen
ikastaroetan izan ezik, horiek ikasturtearen arabera antolatuko baitira.

“3. Blokea.- Kirol-jarduerak (aurre-inskripziorik gabe)” izenekoan ere antzeko klausula bat gehitu da.

D) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2364/16. LAPURRETA, UDAL ALDAGELETAN. UDALAREN ERANTZUKIZUNAREN NORAINOKOA
Pertsona batek planteatu zigun alabari mugikorra ostu ziotela Udalaren kirol instalazioetako aldagela
batean. Salaketa aurkeztu zuten Udaltzaingoan, eta kexu ageri zen aldagelak entrenamenduek dirauten
denbora guztian zabalik egoten direlako, eta lapurretak egiteko bide ematen duelako horrek, eta zioen
beraren ustez entrenamenduak iraun bitartean itxita egon beharko luketela, gauza pertsonal eta baliozkoak baitaude bertan, eta egun horretan bertan lapurreta gehiago izan zirela, eta nesken motxilak irekita
eta nahasirik agertu zirela. Instalazioak kudeatzeaz arduratzen den enpresak lapurreta bere kontura har
zezala eskatzen zuen, eta aldageletako segurtasunik ezaren arazoa konpon zedila.
Gasteizko Udaleko Kultura, Hezkuntza eta Kirol Sailak txosten bat egin zuen, eta Gizarte Etxe eta Kirol
Instalazioen Araudia aipatu zigun bertan. Izan ere, honela dago jasota 19. artikuluan: “Udalak, dena dela,
ez du bere gain hartuko udal zentroetan gordetako material pribatuen zaintza eta mantentzearen erantzukizunik”. 24. artikuluan, berriz, honela esaten da: “Armairuetan uzten diren gauzek ez dute Udalaren
gordailu-kontratu baten bermerik, alegia, Udalak ez du gauza horiek zaintzeko erantzukizuna. Beraz,
Udalak ez du erantzukizunik izango erabiltzaileei armairuetatik gauza baliotsurik edo dirurik kentzen badiete.” Era berean, zeozer ostu edo lapurtuz gero jarraitu beharreko prozedura aipatzen da, eta instalazioak kudeatzeko kontratatutako enpresak zein betebehar dituen; izan ere, ez baita horren ardura erabiltzaileek aldagela edo armairuetan uzten dituzten gauzak zaintzea, eta, hori argitze aldera, kontratuko
betebehar teknikoen agirian jasotakora jotzen du.
Bestalde, ondare-erantzukizunaren arloko antzeko kasuetan Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak eta
Estatu Kontseiluak emandako hainbat irizpen aztertu genituen. Ondorio da hirugarren bati zeozer osten
zaionean kaltearen kausa hirugarren horri egotzi behar zaiola, eta ez administrazioari. Ondare-
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erantzukizuna eskatzeko erreklamazioa aurkezteko aukera iradoki genion, nahiz eta aurreratu genion
aukera gutxi zituela hori onets zekioten.

E) EZESPENA
ERREG. ZK.: 2295/16. KIROL-INSTALAZIOAK. LANGABEENTZAKO HOBARIA
Pertsona batek jo zuen gure bulegora, zeinek iradokia baitzuen ordenantza fiskalean langabeentzako
hobariak jaso zitezela, kirol-instalazioetara sartzeko kuotan. Udalak ezetsi egin zion proposamena, eta
horregatik eskatzen zigun azter genezala langabeei kirol instalazioetako urteko kuotan deskontuak egiteko aukera.
Sindikoaren bulegokook, lehenik eta behin, Ogasun Sailarekin bildu ginen, eta gerora, berriz, Kirol Zerbitzuko buruarekin. Biak ere bat etorri ziren abonatu-kuotan langabeentzako hobari berezi bat ez jasotzeko arrazoietan: tarifen izaera soziala; ikastaro guztietan daudela langabeentzako hobariak; Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuek, antzematen badute pertsona batek ezin duela kirolik egin kuota ordaindu ezin duelako, txosten bat egin dezaketela, hura kuota ordaintzetik salbuesteko, eta, azkenik, azpimarratu zuten,
tarifen planteamenduak ez dituela bistatik galtzen irizpide sozialak, hainbat hobari baitaude, familia ugarientzat, ikasten ari diren gazteentzat, ezinduentzat eta baita langabeentzat ere, edozein motatako ikastaroak egitera jotzen dutelarik. Proposatutako hobaria ez onartzeko beste argudio bat izan zen abonatuen
tarifa murriztu ezin den kuota osoa dela, eta urteko zerga-egitate bati dagokiola. Lana galtzea, aitzitik,
edonoiz gerta litekeen gertakaria da, eta, horregatik, ezinezkoa da iraupenari buruzko balorazio objektiboa egitea.
Nahiz eta Sindikoaren Bulegokook bat etor gintezkeen arrazoi horiekin, kontsulta bat egin genion Udaleko Gizarte Politiken Sailari, azal ziezaguten zein den familia bati urteko kuota ordaintzea galarazten dion
baliabide-eskasia antzematen den kasuetan jarraitzen den protokoloa.
Sailetatik eman zizkiguten erantzunak ikusirik, ezarritako irizpideak arrazoizkoak iruditu zitzaizkigun, eta,
horrenbestez, ez genuen pisuzko nahikoa arrazoirik aurkitu Kirol Sailari araudia aldatzeko —eta hartara
abonatu-kuotan langabeentzako hobariren bat jasotzeko— gomendioa egiteko.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)
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ERREG. ZK.: 2307/16. KIROL-INSTALAZIOETAKO KUOTEN HOBARIA
Bulegora kexa bat iritsi zaigu kirol-instalazioetan hobaria eskatzeko epeari buruzkoa. Hain zuzen ere,
urtarrilean hobaria eskatua zuen unibertsitateko ikasle baten kasua dugu, “Erasmus” programaren bidez
Europako beste hiri batera abiatu baino lehentxeagokoa. Gai hori Kirol Zerbitzuarekin kontsultatu ondoren, jakinarazi zioten ez zituela betetzen hobariaz baliatu ahal izateko baldintzak, eta erreklamazioa aurkeztuz gero, erantzuna ematen ari zitzaion pertsona berberak ebatziko zuela.
Horregatik guztiagatik, udalaren jarduera baten aurka jarritako erreklamazio bat goragoko beste instantzia batek berrikusteko aukerei buruzko orientabide bat eskatzen zuen, eta horrez gain, kirolinstalazioetan sartu ahal izateko kuotaren hobaria onartzeko aukerei buruzkoa ere bai.
Kirol-instalazioak erabiltzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen Ordenantza Fiskala oso argia da, eta
honelaxe ezartzen du: “Aurreko paragrafoetan adierazitako murrizketak edo hobariak jaso ahal izateko,
eskabide bat aurkeztu beharko da, urte bakoitzeko abenduaren 31 baino lehen beherapen horren arrazoi
den egoera egiaztatuz, nahiz hurrengo urtean izango dituen ondorioak, eta data horretatik aurrera galdu
egingo da horretarako eskubidea.” Beraz, hobaria ukatzea da eman zitekeen erantzun bakarra.
Nolanahi ere, aztertu egingo dugu arau egokia ote den Ordenantza Fiskalak urtarrilaren 1ean indartzean
sartzea eta hobaria data hori baino lehen eskatu behar izatea, hots, aurreko urteko abenduaren 31 baino
lehen. Horrek ez du arazorik sortzen urte batetik bestera ez badago aldaketarik arauaren testuan, baina
bai, ordea, urte batetik bestera hobariei buruzko arauak aldatzen badira.
Gai hori aztertu zedin, txosten-eskaera bat egin genion Ogasun Sailari, eta hark, aldi berean, eskaera
hori Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Sailera bideratu zuen. Azken sail hori ez da hobaria eskatzeko
epea aldatzearen aldekoa, eta aldiz, Ogasun Sailak, hots, ordenantza fiskalak izapidetzen dituen erakundeak, gai hori aztertzeko konpromisoa hartu du, horren egokitasunaren inguruan erabakitzearren.
Nolanahi ere, alde horretatik egiten den edozein aldaketak ez lioke kasu zehatz honi eragingo.
Azkenik, udalaren jarduera baten aurkako erreklamazioa goragoko instantzia batek berrikusi ahal izateari
dagokionez, Legeak administrazio-helegite bakarra aurreikusten du udal eremuan, hots, “aukerako berraztertze-helegitea”, eta hasierako ebazpena eman duen erakundeak berak ebatziko du hori ere, nahiz
eta, zerga alorrean, “erreklamazio ekonomiko administratiboak” egin daitezkeen, udaleko organo independente batek ebatziko dituenak, hain zuzen ere, “Udal Auzitegi Ekonomiko Administratiboak”, ez hierarkikoki eta ez funtzionalki ere beste inolako udal karguren mende ez dauden teknikariek osatua. Gasteizko Udalaren kasuan, beste udal batzuetan ez bezala, Sindikoaren edo Herritarren Defendatzailea
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dugu, eta horren eginkizuna “herritarren eta pertsona-kolektiboen eskubideak eta interesak defendatzea
eta agintekeria eta botere-gehiegikerietatik eta Udal Administrazioaren arduragabekerietatik babestea
da”, eta horrenbestez, hori berme gehigarri bat da udalaren erabakiak legedira egokituko direla eta bidegabekeriarik egingo ez dela ziurtatzeko.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)

03.4 Funtzio Publikoaren Saila
A) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2313/16. MUSIKA-IRAKASLEEN LAN-BATERAEZINTASUNA
Pertsona hau irakaslea da, lanaldi partzialarekin, bai Luis Aranburu Udal Musika Eskolan, bai Eusko
Jaurlaritzaren menpekoa den Jesus Guridi kontserbatorioan. Luis Aranburu Musika Eskolan % 33ko lanaldia du, eta Jesus Guridi kontserbatorioan, berriz, % 50ekoa; guztira, beraz, % 83ko lanaldia du. Bere
garaian, Gasteizko Udaleko udalbatzak berariaz onartu zion bateragarritasuna, baina Eusko Jaurlaritzak
ukatu egiten dio, Administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legea aplikatuz, horrek ez baitu aukera uzten administrazio publikoan bi lanpostutan batera jarduteko, salbuespen gutxi batzuk gorabehera. Eusko Jaurlaritzak dosier zigortzailea irekitzearekin mehatxatzen du, eta, hori dela eta, orientabidea eskatu zigun, nola jokatu.
Kasu honetan, batez ere irakaskuntzaren arloko pertsona ugariri eragiten dion egoera ulertezin baten
berri eman zigun. Izan ere, administrazio publikoko lanpostu bat baino gehiagotan aldi berean jardutearen ondorio ziren gehiegikeriak ekiditeko asmo onarekin ezarri zen enplegatu publikoen bateraezintasunerregimen horren zurruntasunak lanaldi guztiz urriak edukitzera kondenatzen ditu enplegatu publiko asko, edo bateraezintasun klandestinora, kasu askotan administrazioa bera jakitun delarik eta eragozten ez
duelarik. Badira funtzionario publikoaren zenbait arlo zeinetan nekez justifikatzen baita lanaldi osoa ematea; bereziki, ikastetxe txikietan edo herrietan. Demagun, esate baterako, ikasle gutxiko ikasgaiak ematen dituzten irakasleak (fagota, harpa, oboea...), edo aukerako ikasgaiak ematen dituzten irakaskuntza
orokorreko irakasleak. Profesional horietako askok, gaur egun, batetik bestera ibili beste erremediorik ez
dute; lanaldi laburrak onartu behar izaten dituzte udalerri bat baino gehiagotan, askotan formalki lanaldi
arrunt bat osatzera iritsi gabe ere, nahiz eta benetako lanaldia —joan-etorriak aintzat hartzen badira—,
formalki jasota ageri dena baino askozaz ere handiagoa izan.

2016ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 39

<< Índice

Arazo honen berri izan genuelarik, eragindako hainbat erakunderekin harremanetan jarri ginen, hala nola
Euskal Herriko Musika Eskolen Elkartearekin edo Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin. Kontsultatu
ditugun erakundeak bat datoz, araudi horren zurruntasunak arazoak sortzen dituela, kontuan izanik zenbait ikasgaitan, izatez, ez dutela nahikoa hautagairik ere kontratazio-zerrendetan, "lanpostutxo" guztiak
bete ahal izateko, irakasle bat horretarako bakarrik hartuz. Zorionez, orobat jakinarazi digute Eusko Jaurlaritza berariazko araudi bat lantzen ari dela, halakoetan bateragarritasuna baimenduko duena. Izan ere,
beste leku batzuetan bada halako araudirik, hala nola Galizian, 1994az geroztik —otsailaren 17ko
39/1994 Dekretua medio onetsia—. Dekretu horretan interes publikokotzat jotzen da, 53/1984 Legearen
3. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, Galiziako autonomia-erkidegoko udalen menpeko musikaeskola eta kontserbatorioetako irakaskuntza, eta, horrenbestez, baimena ematen die irakasleen kidegoetako funtzionarioei musika-eskola eta kontserbatorioetan bigarren lanpostu batean jarduteko, lanaldiaren
inguruko zenbait baldintza betetzen dituztelarik. Asturiasen antzeko araudi bat dago, musikaren irakaskuntza kontzertuetan jotzearekin bateragarri izateko aukera ematen duena.
Euskadin, kontsultatu ditugun iturriak bat datoz, egoera hori konpontzeko balioko duen araudi bat lantzen
ari direla, eta, segur aski, hurrengo ikasturterako onartuko dela.
Jasotako informazioaren berri eman genion erreklamatzaileari, eta nondik nora jo zezakeen orientabidea
eman.
ERREG. ZK.: 2368/16. INFORMAZIO, KONTROL ETA OINARRIZKO MANTENTZEKO AGENTEEN LEP
Udalak informazio, kontrol eta oinarrizko mantentze agenteentzat deitutako oposizio batzuetara aurkeztu
zen herritar bat etorri zen gure bulegora. Azaldu zigunez, bi proba ziren: nahitaezko azterketa bat, poltsan sartzeko gainditu behar zena, eta beste azterketa bat, borondatezkoa, CAITB 2.0. egiaztagiria eskuratzeko, zeinetara ez baitzen aurkeztu, uste izan zuelarik edozein unetan eskatu ahal izango zuela prestakuntza, webgunean ageri zen informazioaren arabera.
Baina, prestakuntza egitea eskatu zuenean, erantzun zioten dagoeneko ez dela banakoen eskabideen
harira egiten, deialdi baten bitartez baizik. Egin zitekeen prestakuntza webgunetik pdf agiri batzuk jaitsita,
eta programa interaktibo baten bitartez (prestakuntza-pilulak), baina esteka jada ez zegoen erabilgarri.
Horregatik, eskatzen zuen alde batetik argitu ziezaiotela CAITB 2.0. egiaztagiria eskuratzeko prozedura,
eta, bestetik, luze gabe egin zedila azterketa-deialdi bat, berriki irizpidea aldatua zenez.
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Funtzio Publikoaren Sailarekin harremanetan jarri ginen, eta bertatik, hasiera-hasieratik, jakinarazi ziguten herritarrei arreta eskaintzen zaien gizarte-etxeetan eskatzen dela ziurtagiri hori, baina ez gainerako
udal eraikinetan.
Egiaztatze-sistemak izan duen eraldaketari dagokionez, horren hiru aldiak zein izan ziren azaldu ziguten.
Lehenengo fasean, hautagaiek trebetasun-azterketa erraz bat egin behar zuten, eta proba hori gainditzen zutenek, informazio eta kontrol agenteentzako lanpostu batean hasten zirelarik, prestakuntza sakonagoa jasotzen zuten.
Gerora, prestakuntza-pilulak landu ziren, eta horien bitartez eskaintzen zitzaien prestakuntza eskabidea
egin aurretik CAITB 2.0. egiaztagiria zeukatenei, hala eskatzen zutelarik. Hori da duela gutxi arte Udalaren webgunean ematen zen informazioa, harik eta Funtzio Publikoaren Sailari jakinarazi genion eta zuzendu zuen arte.
Hirugarren urratsa, pilulen sistema osoa prest eduki zenean, izan zen horiek interesdunen eskura jartzea,
webgunearen bitartez. Orduan, CAITB 2.0. azterketa egitea planteatzen da. Azterketa erraz bat da, tramitazioari buruzko gutxieneko ezagutza batzuk ziurtatzeko, eta, gerora, pertsona bat lanpostu jakin batean hasten denean, tutoretza bat eskaintzen zaio.
Gaur egun, zerrendetan egonik ere CAITB 2.0. egiaztagiria ez daukan edonork parte har dezake hori
eskuratzeko prozesuetan, deialdia egiten denean. Kasu honi dagokionez, egia da poltsetan sartzeko
fasean CAITB 2.0. egiaztagiria lortzeko berariazko proba bat egin zela, 2016ko otsailaren 13an, eta prestakuntza-piluletara zuzenean irits zitekeen prozesuaren webgunetik.
Sailari kontsulta egin geniolarik, egiaztagiria eskuratzeko proba egiteko deialdia berriro egiteko asmorik
zegoen, erantzun ziguten segur aski deialdi bat egingo zela urte horren beraren bukaera aldera, batez
ere kontuan izanik betekizun hori eskatzen duten lanpostuak betetzeko beharra zeukatela, eta Udalaren
beraren ekimenez egingo zela, eta zerrendan egonik ere CAITB egiaztagiria ez zuten guztiei ohartaraziko zitzaiela, nahi zutenek probara aurkezterik izan zezaten hartara. Kasu horretan bakarrik aurkeztu
beharko zuten interesdunek egiaztatze-proban parte hartzeko eskaria, ez lehenago.
Azkenik, Funtzio Publikoaren Sailari eskatu genion webguneko edukia zuzendu zezala, eta CAITB egiaztagiria eskuratzeko egungo prozedurara egokitu zezala. Berriki gertatu da aldaketa hori, nahiz eta zuzenketa ez den guztiz burutu. Beste alderdi batzuen inguruan lan egiten jarraitzen dugu, egiazko informazioa, eguneratua eta osoa eskain dadin.
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03.5 Ogasun Saila
A) TXOSTEN BEREZIAK
ERREG. ZK.: 2075/14 ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA. ORDAINAGIRI BAKARRA JAULKITZEA, JABEKIDE BAKOITZARI TITULARTASUN-EHUNEKOAREN ARABERA KOBRATU BEHARREAN
Funts baten jabekidea da gugana jo duenaren ama, beste 14 jaberekin batera. Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainagiria ordaintzeko orduan, jabe bakoitzari kobratzen zitzaion kuota orain arte. Hala
ere, aurten jakinarazi zioten hala egiten jarraitzekotan jabekide guztiek helbideratu behar zituztela ordainagiriak. Jabekideetako batek —banku-erakunde batek, hain zuzen ere— adierazi die enpresaren politika dela-eta ez dituztela kuotak helbideratzen. Horregatik, ordainagiria, 5.000 euro ingurukoa, zuzenean
igortzen diote pertsona horren amari, gehiengoa duen jabea delako, eta hark arduratu beharra dauka
gero gainerako jabeei kobratzeaz. Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren likidazioaren aurrean errekurtsoa aurkezten lagundu genion. Azkenik, Sindikoaren Bulegotik egindako tramiteen ondorioz, 2015eko
ekitaldian ordainagiri bana igorri zitzaien jabekideei, bakoitzaren ehunekoaren arabera. Nolanahi ere,
gehiengoa duen jabeari kopuru osoa kobratzeko aukera ematen duen arauak indarrean jarraitzen du.
(Hala ere, egoera hori konpontzen saiatzeko, txosten berezi bat egin genuen —70/2015 ERREG.zenbakia—: “2017ko ordenantza fiskalen proiektuaren gaineko proposamenak”.)
Txostenaren testu osoa (gaztelaniaz)
ERREG. ZK.: 2150/15. ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA. ORDAINAGIRI BAKARRA JAULKITZEA, JABEKIDE BAKOITZARI TITULARTASUN-EHUNEKOAREN ARABERA KOBRATU BEHARREAN
Lasarten dagoen lursail baten jabekidea da gugana jo duen pertsona, hartzekodunen konkurtsoan dagoen enpresa batekin eta administrazio-batzarrarekin batera. Urbanizazio bat da, nahiz eta bera gehiengo duen jabea den, gutxigatik bada ere.
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren zenbateko osoari dagokion ordainagiria igorri zion Udalak, baina
berak kuota zatikatzeko eskatu zuen eta zegokion zatia ordaindu. Hala ere, beste zatia galdatzen diote,
premiamendu-bidean dagoeneko. Hainbat idazki aurkeztu ditu, baina ez diote erantzun, eta izan duen
azken berria izan da bahitura-eginbideak eginak direla. Antza denez, arrazoia da funtsaren titular guztiek
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ez dutela Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainketa helbideratu. Informazioa eskatu genion Ogasun Sailari, eta aurrekarien berri eman ziguten, baita berretsi ere jokatzeko modu hori bat datorrela Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskalarekin.
Izan ere, ordenantza horrek baimena ematen dio Udalari halako kasuetan ordainagiri bakarra jaulkitzeko.
Egoera hori konpontzen saiatzeko, txosten berezi bat egin genuen —70/2015 ERREG.-zenbakia—:
“2017ko ordenantza fiskalen proiektuaren gaineko proposamenak”.
Txostenaren testu osoa (gaztelaniaz)
ERREG. ZK.: 2255/15. ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA. ORDAINAGIRI BAKARRA JAULKITZEA, JABEKIDE BAKOITZARI TITULARTASUN-EHUNEKOAREN ARABERA KOBRATU BEHARREAN
Lonja baten jabekidea da, beste pertsona batekin batera, zeinekin enpresa bat eratua baitzuen lehenago.
Gaur egun sozietatea desegina dago, eta bere izenean igortzen diote Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainagiria. Ez duenez komunikaziorik beste jabekidearekin, ezin dio galdatu titulartasunaren
arabera dagokion partea ordain diezaiola. Kuota zatikatzeko eskatu zuen, baina hori egin ahal izateko
bete behar zituen baldintzak bidaliz erantzun zioten Udaletik.
Izan ere, ordenantza horrek baimena ematen dio Udalari halako kasuetan ordainagiri bakarra jaulkitzeko.
Egoera hori konpontzen saiatzeko, txosten berezi bat egin genuen —70/2015 ERREG.-zenbakia—:
“2017ko ordenantza fiskalen proiektuaren gaineko proposamenak”.
Txostenaren testu osoa (gaztelaniaz)
ERREG. ZK.: 2304/16. ZABOR-TASAKO HOBARIA, ERABILTZEN EZ DIREN LOKALENTZAT
Erdisotoko lonja baten jabea da, eta auto bat gordetzeko erabiltzen zuen hori lehenago. Argindarraren
hornidura baino ez dauka, eta, hala ere, 130 euro ordaintzen dituzte zabor-tasa dela eta. Azpimarratzen
du ez dutela inolako hondakinik sortzen, ur-kontagailurik ere ez dutela. Negozio batek ezin du funtzionatu
urik gabe, eta, hala ere, argia edozein lekutan behar da, trasteleku batean, atari batean... Adierazi digu
denda edo negozio gisa ordaintzen dutela tasa, inor bizi den —eta beraz hondakinak sortzen dituzten—
etxebizitzek baino gehiago.
Izan ere, zabor-tasa arautzen duen ordenantzak kuotaren % 50eko murrizketa bat baino ez du jasotzen,
batere egokitu gabe dauden lokalentzat —ez obra lizentziarik, ez ur- eta argindar-kontagailurik ez dute-
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nentzat—. Kasu honetan, lokalak argindar-kontagailua duenez, ez zaio hobaria aplikatzen, nahiz eta
batere egokitu gabe egon. Egoera hori konpontzen saiatzeko, txosten berezi bat egin genuen —70/2015
ERREG.-zenbakia—: “2017ko ordenantza fiskalen proiektuaren gaineko proposamenak”.
Txostenaren testu osoa (gaztelaniaz)

B) GOMENDIOAREN ERANTZUN ESKEA
ERREG. ZK.: 2064/14. ZABOR-TASA. ASEGURU-ARTEKARIA
Aspalditik datorren gaia dugu hau, eta ia-ia hasieratik esku hartu dugu bertan, aholkularitza- eta bitartekaritza-lanak eginez. Etxebizitza hutsen “gaintasa” famatua da kontua, zein aseguru-artekaritzan diharduen profesional bati igorri baitzion Udalak 2012. urtean, pertsona horrek bere jarduera profesionala
burutzen duen etxebizitza zela eta. Likidazioaren kontra jo zuenean, Udalak ezetsi egin zion errekurtsoa,
eta ebazpenean bertan jakinarazi zion handik aurrera etxebizitzei zegokien zabor-tasa ordaintzeari utziko
ziola, eta 100 m2ra arteko banketxe eta aseguru-etxeei dagokien tarifa ordaintzen hasiko. Orobat jakinarazi zioten preskribatu gabeko zenbatekoak —2010, 2011 eta 2012ko ekitaldietakoak— kobratzeko asmoa zuela Udalak.
Administrazioaren ebazpenen kongruentzia aipatzen duen 30/1992 Legearen 113.3 artikulua urratzen du
ebazpen horrek: Administrazioak ezin du, errekurtso bat ebaztean, interesdunaren hasierako egoera
okerrago bihurtu (non reformatio in peius printzipioa), eta hala argudiatu zen Gasteizko Udaleko Organo
Ekonomiko Administratiboaren aurrean aurkeztu zen erreklamazioan. Organo horrek hau ebatzi zuen:
“...higiezin horri delako tasa zela eta egindako likidazioak baliogabetu beharra dago, bai etxebizitza hutsentzako tarifaren arabera egindakoa, bai 100 m2ra arteko banketxe eta aseguru-etxeei dagokien tarifaren arabera egindakoa, Udalak —egokitzat jotzen badu— prozedura berri bat abiarazteko duen ahalmena gorabehera."
Ebazpen hori guztiz argia izanik ere, handik urte betera, zerga-berrikuspenerako prozedurarik abiarazi
gabe, eta, beraz, ebazpena aintzat hartu gabe, Udalak jarraitzen zuen pertsona horri kobratzen —bere
bulego profesionalagatik— 100 m2ra arteko banketxe eta aseguru-etxeei dagokien tarifa, nahiz eta erreklamatzaileak ez zuen onartzen bere jarduerari epigrafe hori aplika zekiola, eta horren lekuan eskatzen
zuen epigrafe generikoa aplika zekiola: "Denda, bulego eta ikastegiak, 25 m2tik 100 m2ra arte".
Berriro ere, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen tasaren behin-behineko likidazioaren aurrean, eta
ez zuen erantzunik jaso, harik eta zazpi hilabete geroago bere banku-kontuan Udalaren diru-itzulketa bat
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jaso zuen arte, errekurritutako zabor-tasaren likidazioarena adinako zenbatekoa, eta horrek pentsarazi
zion errekurtsoa onartu egin ziotela.
Udalak, azkenik, egiaztapen mugatuaren prozedura abiarazi zuen, eta ikuskatze-bisita egin zen pertsona
horren lokalera, eta hartara berretsi higiezin hori partez etxebizitza bat dela, eta partez, berriz, aseguruartekaritzako jarduera burutzen deneko bulego profesionala. Hartara, ikuskapen horren ondorioz, 2012,
2013 eta 2014ko ekitaldiei zegokien behin-behineko likidazio berria igorri zion Udalak interesdunari, 100
m2ra arteko banketxe eta aseguru-etxeei dagokien epigrafea aplikatuz. Behin-behineko likidazio hori zela
eta, alegazioak aurkeztu, baina ezetsi egin ziren, aurrerago aipatuko ditugun argudioak oinarritzat harturik. 2015eko martxoan gaude.
ERREKLAMAZIOAREN XEDEA
Aseguru-artekaritzan diharduen pertsona horrek egindako erreklamazioak helburu bikoitza du:
1.- Lehenik eta behin, Udalak lanbideko gainerakoei ematen dien zerga-tratamendu bera ematea berari
ere. Pertsona horrek zioen ezen, ordura artean berak ezagutzen nituen lanbideko kide guztiek etxebizitzari zegokion zabor-tasa ordaindu izan zutela, beren jarduera profesionala etxebizitza batean egiten zutelarik, edo denda, bulego eta ikastegien tarifa generikoa.
2.- Bigarrenik, erreklamatzen zuen ezen, ordura arte bezala, ez zekiela aplika ez berari ez lanbideko
gainerako kideei banketxe eta aseguru-etxeei zegokien epigrafea, zeren burutzen duten jarduera, nahiz
eta aseguruen arlokoa izan, ezin baita parekatu banketxeenarekin, edo aseguru-etxeenarekin.
ZENBAIT GOGOETA
1.- Zerga-berdintasunaren printzipioa urratzeari dagokienez
Hasiera-hasieratik erreklamatzaileak argudiatu izan zuen lanbideko gainerako lankideei ez bezalako tratu
kaltegarria ematen ziola Udalak berari zabor-tasari zegokionez, zeren, berak zioenez, kontsultatu zituen
lankide guztiei etxebizitzei zegokien tasa kobratzen zitzaien beren jarduera etxebizitza batean burutzen
zutenean, eta denda eta bulegoei zegokiena, berriz, lokal komertzial batean burutzen zutenean. Behin
baino gehiagotan esan zigun Udalak jazarria sentitzen zela, eta etxebizitza hutsen tasa zela-eta aurkeztutako hasierako erreklamazioari leporatzen zion hori.
Beraz, informazioa eskatu genion Ogasun Sailari etxebizitzen zabor-tasa berrikusteko prozesuaren inguruan; bereziki, aseguru-artekaritzaren jarduerari zegokionean. Ogasun Sailak emandako informazioak
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argi azaltzen zituen 2014ko abenduaz geroztik egindako berrikuste-jarduerak oro, datu zehatzekin, baina
horietako batean ere ez zen egiten aseguru-artekari eta -bitartekarien jardueraren aipamenik, berariaz.
Indarrean dagoen araudiaren gainean egin daitekeen interpretazioa gorabehera —gero jardungo dugu
horretaz—, hasieratik arduratu gintuen, batez ere, Udalak berdintasun-printzipioa berma zezala zergaaraudiaren aplikazioan.
Administrazioak egin ditzake egiaztapen eta ikerketak, zergadunen egoera erregularizatze aldera, Zergen Foru Arau Orokorraren 111 artikuluaren ildotik, baina zerga-administrazioak, kasu honetan Udalak,
zergadun-kolektibo jakin bati dagokion arautze-irizpidea aldatzen duelarik, kasu honetan aseguru-artekari
eta -bitartekariei dagokiena, galdatu beharrekoa da iritzi-aldaketa hori izaera kolektiboarekin aplika dadila, ezen, hala egin ezean, arbitrariotasuna edo diskriminazioa ekar bailezake berekin, eta, kasu honetan,
ikusirik erreklamatzaileak bizi izan duen periplo administratibo luzea, zeinek administrazioa jazartzen ari
zitzaiola sentiarazi baitio, desiragarria zatekeen —halako diskriminazio-traturik izan denik baieztatzen ez
badugu ere— Udalak arbitrariotasun-zalantzak oro argitzea, sektore profesional zehatz horretako zergadun izanik zerga-egoera erreklamatzaileari egin zaion modu berean berrikusi zaien zergadunen kopuruari
buruzko datua emanez.
2.- Aseguru-artekaritzei aplikatu beharreko zabor-tasari dagokionez
Zaborrak bildu eta suntsitzeko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen 6.3. ordenantza
fiskalean urteko kuota desberdinak ezartzen dira, higiezina zein jarduerarako baliatzen den eta zein azalera duen kontuan harturik. Ogasun Sailarekin izan ditugun bileretatik atera dugun informazioaren arabera, ematen du beren jarduera etxebizitza batean burutzen duten aseguru-artekari eta -bitartekariei etxebizitzei dagokien epigrafearen arabera kobratzen zitzaiela zabor-tasa 2012. urtera arte, edo, bestela,
denda, bulego eta ikastegiei dagokienaren arabera. 2013.az geroztik, ordea, kasu honetan behintzat,
banketxe eta aseguru-etxeei dagokien epigrafearen arabera kobratu nahi dio Udalak aseguru-artekari
edo -bitartekari bati, eta tasaren zenbatekoa ia hirukoiztea dakar horrek berekin.
Nolanahi ere, aseguru-etxeen jarduera eta aseguru-artekariena bi jarduera argi eta garbi bereiziak dira,
zein bere erregimen juridiko, baldintza eta betebehar propioekin. Kointzidentzia bakarra da biek produktu
berarekin lan egiten dutela, aseguruekin, baina batzuen eta besteen jarduerek ezer gutxi du elkarrekin
ikustekorik, eta, horrenbestez, hasiera batean irudi balezake ere egoki dela banketxe eta aseguru-etxeen
epigrafean sartzea, bada nahikoa arrazoirik, kasu honetan, denda, bulego eta ikastegiei dagokien epigrafea aplika dadin, jarduera burutzen deneko espazioa aintzat hartzen delarik.
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Lehenik eta behin, aseguru-bitartekarien jarduera aseguru-bitartekari pribatuei buruzko uztailaren 17ko
26/2006 Legeak arautzen du, eta, aldiz, aseguru-etxeen jarduera, aseguru pribatuen antolamendu eta
ikuskaritzaren legearen testu bateratua onetsi zeneko urriaren 29ko 6/2004 Legegintzako Errege Dekretuak.
Jarduera batean edo bestean aritzeko baldintzei dagokienez, 6/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren
5. artikuluan galdatzen da, aseguru-entitateen jardueran aritzeko, aldez aurretik Ekonomia eta Ogasun
Ministerioaren baimen administratiboa eskuratzea. Gainera, sozietate anonimoen, mutualitateen, kooperatiben edo gizarte aurreikuspenerako mutualitateen forma hartzen duten entitate pribatuek bakarrik egin
dezakete aseguratze-jarduera, edo zuzenbide publikoko edozein forma hartzen duten entitateek, baldin
eta xedetzat badute aseguru-eragiketak egitea aseguru-entitate pribatuenen pareko baldintzetan.
Aseguru-bitartekaritza eta -artekaritzaren arloko eragiketetarako, aldiz, 26/2006 Legeak ez du galdatzen
sozietate-forma edo forma juridiko zehatzik, eta, hortaz, pertsona fisikoek ere egin dezakete lan hori;
bakar-bakarrik eskatzen zaie Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiak kudeatzen duen
ERREG. administratibo berezian izena emanda egon daitezela —52. art.—. Kasu honetan, erreklamatzaileak pertsona fisiko gisa dihardu, eta aseguru-entitate gisa jardutea galarazten dio horrek.
Izan ere, 26/2006 Legearen 5.2 artikuluan debekatu egiten zaie aseguru-artekari eta -bitartekariei aseguru-entitateei dagozkien zereginak burutzea.
Adibide bat jartze aldera —zabor-tasaren ordenantzako tarifak baliatuz—, “Janari-dendak, 50 m2ra arte”
multzoko lokalei eta “Jatetxeak, 50 m2ra arte” multzokoei —bi jardueretan janariekin lan egiten delako—
tarifa bera aplikatzearen antzekoa litzateke. Jakina, janari-dendetan egiten den lana eta jatetxeetan egiten dena ez dira berdinak, eta, beraz, ez dute zertan parekoak izan batzuetan eta besteetan sortzen diren hondakin-kopuruak.
Gure ustez, ordenantzan banketxe eta aseguruak aipatzen direlarik ez dira produktuak aipatzen, jarduera-motak baizik. 'Banketxe' esaten delarik, 'banku-erakundeez' ari da, eta 'aseguru' esaten delarik, ez
'aseguru-polizez', produktu gisa, 'aseguru-entitateez' baizik.
Interpretazio hori guztiz koherentea da Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren tarifak eta jarraibideak
onesten dituen irailaren 28ko 1175/1990 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoarekin. Ondasun
Higiezinen gaineko Zerga sortzea lekarketen jarduera guztien zerrenda dago jasota arau horretan —hain
zuzen ere, zerrenda horretan oinarrituta dago zaborrei buruzko udal ordenantza—, eta aseguru-artekari
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eta bitartekarien jarduera ez dago sartuta “aseguruak” jardueran, baizik eta finantza- eta asegurujardueraren lagungarri gisa, eta, izatez, higiezinen alorreko jarduerekin batera.
Zaborren udal ordenantzan ez daude jasota Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko araudian ageri
diren jarduera guztiak, eta, hortaz, Kode Zibilaren 3. artikulura jo dugu araua interpretatzeko: Arauak
euren hitzez hitzezko esanguraren arabera interpretatuko dira, betiere, testuinguruari, aurrekari historikoei eta legegintzazko aurrekariei, eta arau horiek aplikatu behar diren garaiko gizarte-errealitateari lotuta, eta, batik bat, arauen espiritua eta xedea kontuan hartuta. Bada, bai hitzen esanahiari lotzen bagatzaizkio —"aseguru-jarduera" eta "aseguru-bitartekaritza edo artekaritza" ez dira gauza bera—, bai
26/2006 Legeko definizioari lotzen bagatzaizkio, ondorioztatu beharra daukagu jarduera hori beste edozein merkataritza- edo bulego-jardueraren parekotzat jo daitekeela guztiz, eta tarifa hori aplikatu beharko
litzaiokeela beraz —Denda, bulego eta...—.
Azken argudio bat, oso adierazgarria, hauxe dugu: Gobernu Batzarrak 2016rako ordenantza fiskalak
aldatzeko onetsi zuen proiektuan, zabor-tasari buruzko ordenantzako tarifak zirela eta, epigrafeen deskribapena aldatzea proposatzen zen, eta ordura arte “Banketxe eta aseguru-etxeak, xx m2tik xx m2ra
arte” zioen lekuan aurrerantzean honela jartzea: “Banketxeak, aseguru-etxeak eta aseguruen eta finantza-jardueren alorreko gainerakoak, xx m2tik xx m2ra arte”.
Aldakuntza hori ez zuen onartu udalbatzak, eta, horrenbestez, lehengo testu bera egon zen indarrean
2016an, baina, gure ustez, froga nabarmena da, zeinek argi erakusten baitu Ogasun Sailak berak ere
guk ditugun zalantza berberak dituela epigrafe hori aseguru-artekaritza eta -bitartekaritzen bulegoei aplikatzearen zilegitasunaren inguruan.
Horrenbestez, Gasteizko Udaleko Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 19.b) artikuluan xedatutakoaren ildotik, arazoari konponbidea aurkitze aldera, gomendio hau egiten dugu:
1.- Zabor-tasa arautzen duen ordenantzaren egungo testuaren ildotik, erreklamatzaileari denda, bulego
eta ikastegiei dagokien epigrafeko zabor-tasa igor diezaiola Udalak, eta ez banketxe eta aseguru-etxeen
epigrafekoa, profesionalki aseguru-artekari eta -bitartekari lanetan diharduen bitartean.
2.- Horrenbestez, beraren kontra hasitako egiaztapen mugatuaren prozeduraren ondorioz ordainarazi
zitzaizkion zenbatekoak itzul dakizkiola, denda, bulego eta ikastegiei dagokien epigrafearen arabera ordainarazi izan balitzaizkio ordaindu beharko zukeen tasa gainditzen duten neurrian.
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Oharra: Gomendio hau egin ondoren, ez genuenez erantzunik jasotzen, berriro eskatu genion Ogasun
Sailari erantzun ziezagula, eta esan ziguten ez zutela onartu. Horrenbestez, periplo luze hori bizi izan
ondoren, administrazioarekiko auzi-bidean errekurtsoa aurkeztu behar izan zuen herritarrak. Nolanahi
ere, errekurtsoa aurkeztu ondoren, eta epaiketaren ahozko ikustaldia egin baino lehentxeago, Udalak
atzera egitea erabaki zuen, Sindikoak bere gomendioan emandako argudio berak baliatuz.

Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)

C) GOGORARAZTEA
ERREG. ZK.: 2416/16. ISUNA JARTZEA ETA UDAL GARABIAK IBILGAILUA ERRETIRATZEA
Herritar batek adierazi digu apirilaren 29an bere autoa hartzera joan zela, Nikaragua kalean aparkatua
zeukalarik, aparkatzea debekatua dagoen eremu batean, nahiz eta leku hori bizilagunek sarritan erabiltzen duten eta inoiz ez duten salaketarik jasotzen. Iritsi zenean, ikusi zuen bere ibilgailua ez zegoela bertan. Antza denez, garabiak erretiratu egin zuen apirilaren 19an, 10 egun lehenago, eta Agirrelandako
gordetegira jasotzera joan zenean, egun bereko, hots, apirilaren 19ko bi salaketa-orri eman zizkioten, bat
lege-hauste arinagatik (aparkatzea debekatua dagoen eremu seinalatuan aparkatzeagatik), eta bestea,
lege-hauste larriagatik (aparkatzea debekatua dagoen aparkatzeagatik, trafikoa eragotziz). Gainera, garabiak erretiratzeagatik tasa gehi hamar eguneko gordetegi-aldia ordaindu behar izan zituen, guztira
278,68 euro. Udaleko langileek hala gidatuta, berehalako ordainketari ekin zion lege-hauste arinaren
kasuan, lehen salaketa zelako, eta alegazioak aurkeztu zizkion lege-hauste larriagatiko bigarren salaketari. Orain berriki telefonoz jakinarazi diote bigarren salaketari aurkeztutako alegazio horiek onartu egin
dituztela.
Herritar horrek uste du Udalak jakinarazi egin behar ziola, zuhaitzak kimatzeko ibilgailuak erretiratzea
beharrezkoa denean bezalaxe, horrelakoetan telefonoz deitzen baitute. Halere, kasu honetan, jasotzen
duen gauza bakarra Udaltzaingoaren gutun bat besterik ez da, ibilgailua erretiratu eta handik egun batzuetara.
OHARRAK
2015eko urtarrilaren 19an gomendio bat eman genuen, oraingo honen oso antzeko kasu batekin loturik.
Gomendio hartan, lehenik eta behin, Administrazioak ibilgailu bat erretiratzea zein kasutan agindu deza-
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keen azaldu genuen. Halaber, oroitarazi genuen, Gasteizko Udalaren kasuan, ibilgailuak bide publikotik
erretiratu eta horretarako prestatutako gordetegietan edukitzeagatiko tasa, 1.750 kg arteko tara duten
turismo eta furgonetei dagokienez, 140,89 eurokoa dela, eta tasa hori dela eta, Gasteiz hiririk garestienen artean kokatuta dagoela OCUren arabera, zerbitzu horri dagokion batezbestekoa 100 eurotan baitago.
Gomendio hartan azpimarratu genuen, halaber, trafikoari eta zirkulazioari buruzko araudiak ez duela
ezartzen polizia-agenteak edo Udala behartuak daudenik ibilgailuaren titularrari jakinaraztera hura erretiratzeko, baizik eta ohartarazpenaren berariazko obligazio hori gero sortzen dela. Ibilgailua erretiratu eta
udal gordetegira eraman ondoren, “Administrazioak jakinarazi egin beharko dio titularrari ibilgailua erretiratu eta gordetegira eraman izana 24 orduko epearen barruan. Jakinarazpen hori Trafiko Gaietarako
Helbide Elektronikoaren bitartez egingo da, titularrak horrelakorik baldin badu.”
Orduko hartan, Herritarren Segurtasunaren Sailari informazioa eskatu genionean, erantzun ziguten ez
zitzaiola titularrari jakinarazten ibilgailua erretiratu aurretik, “premiazko behar bat dagoenean eta seinalizazioa behin-behinekoa denean izan ezik”, eta gaineratu zuten ibilgailua erretiratu eta handik 24 ordutara
hasten direla izapideak egiten, titularrei horren berri eman eta jakinarazpena egiteko. Beraz, ez dago
inolako oztopo teknikorik edo operatiborik, ibilgailuaren titularrari garabiak hura erretiratuko duela jakinaraztea eragozten duenik.
Izan ere, gure gomendioan genioen moduan, sistema hau ez da berritasun bat. Iruñeko Udalak SMS
bidez aldez aurretik jakinarazteko sistema bat ezarri zuen 2010. urtean, eta ibilgailu baten titular zirenek
alta eman zezaketen sistema horretan, ibilgailuaren datuak eta horri atxikitako telefono mugikor baten
zenbakia sartuz. Era horretan, ibilgailu horrekin loturiko gertaeraren bat dagoenean, Iruñeko Udalak SMS
bat bidaltzen dio gidariari, ibilgailua erretiratu dezan.
Aipatzen genuen, halaber, “administrazio on baterako eskubidea”, Europar Batasuneko Funtsezko Eskubideen Gutuneko 41. artikuluan jasoa, eta horren barruan aipatzen da “pertsona orok entzuna izateko
eskubidea duela, eragin kaltegarria sortzen dion neurri indibidualen bat beraren aurka hartu aurretik”. Era
berean, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen 100.2) artikulua aipatzen genuen, zeinak Administrazioari ezartzen baitio “betearazteko bitarteko bat baino gehiago
onargarri denean, askatasun indibiduala gutxien murrizten duena aukeratuko dela”. Printzipio hauek,
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen 3.b) artikuluan jasotako fede onaren printzipioarekin batera, gomendagarri egiten dute Administrazioa herritarrei ahalik eta kalterik txikiena egiten
saiatzea, beharrezko bitartekoak bere eskura edukiz gero.
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Guri dagokigun kasu zehatz honetan, administrazio mailako lege-hausteak badakar zehapen bat berekin,
eta honako honetan, trafiko-zehapen bikoitz bat da, ibilgailua gordetegian edukitzeagatiko tasaz gain.
Ibilgailua apirilaren 19an erretiratu zuten, eta gidariari igorritako jakinarazpenak apirilaren 25eko irteeradata du Udaletxean. Halere, antza denez, herritarrak ibilgailua gordetegitik hartu eta handik egun batzuetara jaso zuen jakinarazpen hori, alegia, apirilaren 29a baino egun batzuk geroago. Horrek gainkostu
garrantzitsua eragin zion, erretiratzeagatiko 140,89 euroak ordaindu ordez, 278,68 euro ordaindu behar
izan zituelako, gehi bi isun arin.
Hori guztia erraz ekidin zitekeen baldin eta, lehen-lehenik, ibilgailua erretiratu baino lehen, udaltzaingoak
ibilgailuaren titularrari telefonoz, SMS bidez edo beste era batera jakinarazi izan balio; baina batez ere,
nabarmen murriztuko litzateke faktura, bere ibilgailua garabiak erretiratu ondoren jakinarazi izan baliote,
bitarteko arin eta askoz ere eraginkorrago horiek erabiliz. Azken batean, ibilgailu bat bide publikotik erretiratu eta udal gordetegira eramatean, funtsezko baliabide bat kentzen ari zaio Udala herritarrari, kontuan
izan gabe erretiratze horrek nolako kalteak eragin diezazkiokeen, arduratu gabe, esate baterako, ibilgailu
partikularra berehala erabiltzea beharrezko egingo lukeen premiazko egoera bat gerta litekeela, alde
batera utzirik ibilgailuan agiri edo material garrantzitsuak egon daitezkeela eta abar eta abar,... Eta horrelako egoerak eragozteko edo, gutxienez, horren ondorioak arintzeko bitartekoak egon badaude, eta Administrazioak eskura ditu, eta erabili egin beharko lituzke, fede onaren eta administrazio onaren obligazioa zorrotz beteko badu.
Aurreko horregatik guztiagatik, eta Gasteizko Udaleko Herritarraren Defendatzailearen Araudiko 19.b)
artikuluan xedatutakoa oinarritzat hartuta, Udal Administrazioaren zerbitzuetan hobekuntza bat lortzeari
begira, hau GOGORARAZI nahi dugu:
Gasteizko Udalak aztertu dezala udal garabiak erretiratuko dituen ibilgailuen gidariei edo arduradunei
aldez aurretik jakinarazteko sistema orokor bat ezartzeko aukera, garabiak erretiratu aurretik gidariei
erretiratzeko aukera eskaintzearren, “premiazko beharra dagoen eta seinalizazioa behin-behinekoa den
kasuetan” egin ohi duen moduan. Hori egin ezean, gutxienez telefonoz jakinarazi diezaiela herritarrei,
edo bitarteko elektronikoen bidez bestela, ibilgailua erretiratu eta berehala, kalteak ahalik eta txikienak
izan daitezen.
Gogorarazpenaren onarri den gomendioaren testua (gaztelaniaz)
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D) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2193/15. BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAREN GAINBALIOA
Herritar bat etorri zen gure bulegora, bere ezadostasuna agertzeko, jabe zen babes ofizialeko etxebizitza
saldu ondoren igorria zioten Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergaren likidazioa zela eta; izan
ere, ez baitzioten aplikatu udal ordenantzan aurreikusitako kalkulu-formula berezia, eta, beraz, etxebizitzaren salmenta-prezioaren 0,2ko koefiziente zuzentzailea. Udalak azaldu zion Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren zerga-oinarria aintzat hartua zutela, hau da, katastro-balioa, zein 100.688 eurokoa baita.
Nolanahi ere, gehieneko salmenta-prezioa dela eta Eusko Jaurlaritzak emandako ziurtagirian ageri denez, zenbatekoa 155.300 eurokoa da (etxebizitza eta eranskinak). Horrek esan nahi du aurreikusitakoa
baino 4.000 bat euro gehiago ordaindu behar duela.
Gaia aztertu ondoren, bat etorri ginen Udalak gainbalioaren zerga kalkulatzeko erabili zuen formula etxebizitza libreei zegokiela, eta, hortaz, Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga arautzeko ordenantza
fiskalaren 8. artikuluan jasotzen den araua ez zela aintzat hartu, hala esaten baita bertan: “Lurrak eskuz
aldatzen direnean, haien balioa zerga sortzen den unean Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako duten bera izango da. Babes ofizialeko erregimena ezarria duten etxebizitzak eskuz aldatzen
direlarik, etxebizitzaren salmenta-prezioari 0,2 koefiziente zuzentzailea aplikatuz kalkulatuko da lurzoruaren balioa.”
Behin eta berriro jo genuen Ogasun Sailera, eta, azaldu zigutenez, ez zuten aplikatu 0,2ko koefiziente
zuzentzailea zerga sortu zenean Udalak zuen katastro-balioa Eusko Jaurlaritzak etxebizitza horrentzat
finkatutako gehieneko salmenta-prezioa baino txikiagoa zelako, eguneratu gabe zegoenez. Zergaoinarritzat katastro-balioa hartzearekin, kalkulu-formula orokorra aplikatzea erabaki zuten, etxebizitza
libreei aplikatu beharrekoa, eta ez babes ofizialeko etxebizitzari benetan zegokiona. Nahiz eta oinarritzat
balio txikiagoa hartu, kalkulu-formula orokorra aplikatzearekin zergaren zenbatekoak 4.700 eurotik gorako igoera izana zuen.
Disfuntzio hori zuzentze aldera, lehenik eta behin zergaren behin-behineko likidazioaren kontrako berraztertzeko errekurtsoa idazten lagundu genion. Errekurtso hori ezetsi egin zen, eta, ebazpenean, ezesteko
funtsezko oinarritzat jotzen zen Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako 2. Epaitegiaren epai bat,
zein, batetik, ez baitago eskuratzerik iturri publikoetatik eta, bestetik, ezer gutxi baitu ikustekorik kasu
honekin, ezen, lehenik eta behin, kasu hura etxebizitza libre bati baitzegokion, eta hari ez zegokion ordenantza fiskalaren 8. artikuluko araua aplikatzea, eta, bigarrenik, ez baitzuen zalantzatan jartzen zergaren
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zenbatekoa edo kalkulu-oinarria, edo formula matematikoa, ezpada zerga kobratzearen beraren legezkotasuna.
Horrela, bada, Gasteizko Udaleko Organo Ekonomiko Administratiboari aurkezteko erreklamazio ekonomiko administratiboa idazteko laguntza eman genion ondoren, eta gai hori Ogasun Sailarekin egin genituen hainbat bileratan komentatzen jarraitu genuen.
Zuzemen horien guztien ondorioz, okerreko diru-sarrera zen aldetik, 4.748,61 euroko itzulketa onartu
zion Udalak Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergaren likidazio berria egin ondoren, babes ofizialeko etxebizitzei dagokien kalkulu-formula aplikatuta.
Hasieratik lege-funtsik ez zeukala uste izan genuen egoera konpondu zuelarik Udalak, bukatutzat eman
genuen gure jarduera.
ERREG. ZK.: 2317/16. TRAFIKO-ISUNA ETA ONDORENGO BAHITURA. MUGIKORTASUN MURRIZTUA DUTEN PERTSONENTZAT GORDETAKO PLAZA BATEAN APARKATZEA
Pertsona batek azalpen bat eskatu du azkeneko Andre Maria Zuriaren jaietan Maite Zuñiga kalean minusbaliatuentzat gordetako plazan aparkatu zuelako ezarri dioten salaketaren inguruan. Bertan zegoen
seinale batek zioen 20:00etan kendu beharra zegoela handik, su artifizialengatik, baina berak ulertzen
zuen minusbaliatuen bi plaza horiek ez zirela seinalearen barruan sartzen. Baina batez ere haserretu
egin da aurrean minusbaliatuentzako bi plaza zeudelako zirkuko kamioi batek okupatuak, eta hari ez
ziotelako isunik ezarri. Ibilgailua kentzera joan zenean, udaltzain batekin topo egin zuen han, eta hark
esan zion ibilgailua 20:00etan kendu behar zuela. Salaketa-orriaren arabera, eragozpenak sortzen zituen, 20:00etatik 00:00etara. Baina adierazi du ez zuela inolako eragozpenik sortzen, minusbaliatuentzako plaza bat zelako. Zenbateko hori banku-kontutik bahitu diotenean jakin du isunaren berri.
Herritarren Segurtasunaren Sailari informazioa eskatu diogu jakiteko zergatik jotzen den larritzat legehauste hori, ez baitago egiaztatua salaketa-orrian jasotzen den eragozpen hori, eta ea zerbitzuan ba ote
dakiten zirkuko kamioiek minusbaliatuentzat gordetako plazetan aparkatzen dutela, eta zergatik baimentzen den hori.
Eskaera horri erantzunez, Herritarren Segurtasunaren Sailak txosten bat bidali zigun, eta horren arabera,
1056/2014 Errege Dekretuak, abenduaren 12koak, desgaitasuna duen pertsonarentzako aparkatzetxartela igortzeko eta erabiltzeko oinarrizko baldintzak arautzen dituenak, 7.2 artikuluan dio aparkatzetxartela edukitzeak ez duela inola ere esan nahi segurtasun publikoko arrazoiengatik mugatutako ere-
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muetan aparkatzeko baimena duenik. Halaber, Udalaren Trafiko Ordenantzak lege-hauste larritzat jasotzen du gelditzea debekatuta dagoen eremu batean ibilgailuak aparkatzea, baldin eta horren arrazoia
adierazita badago, eta adierazten du, kasu honetan, aparkatzea debekatzen zuten seinaleek mutatutako
segurtasun-eremu batean aparkatuta zegoela ibilgailua, eta arrazoia ageri zela (“su artifizialak”), baita
debekuaren ordutegia ere (20:00etatik 00:00etara). Segurtasun-eremu horren barruan sartzen da, besteak beste, Maite Zuñiga kalearen galtzada, Lasarteko Atetik Etxalde kalera doan noranzkoan, baina ez
dakite zirkuko kamioiek eta beste feriante batzuenek bertan aparkatu zuten ala ez, nahiz eta hurbileko
kaleetan egin zezaketen, baita Maite Zuñiga galtzadaren eskuinaldean ere, Etxalde kaletik Lasarteko
Ateranzko noranzkoa baitu.
ERREG. ZK.: 2345/16 ETA 2346/16. GAINBALIOA. BOE SALTZEA
Antzeko edukia zuten bi erreklamazio planteatu zizkiguten bulegoan, lantzen ari ginen antzeko beste
kasu batzuen berri hedabideen bitartez jaso ondoren.
Babes ofizialeko beren etxebizitza saldu aurretik, Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergaren likidazioaren aldez aurreko kalkulua eskatu zuten, baina, salmenta gauzatu ondoren, kalkulu hori ia hirukoizten zuen behin-behineko likidazioa jakinarazi zieten. Argibideak eskatu zituztelarik, erantzun zieten ezen,
gehieneko salmenta-prezioa katastro-balioa baino handiagoa zenez, ondorio fiskaletarako etxebizitza
libretzat jo zutela. Arazo bat nabarmendu zuten, zein baita argibideetarako zerbitzuan gero azkenik egiten den likidazioaren oso bestelako informazioa ematea. Likidazioen kontra agertzeko aukerei buruz
galdetutakoan, jakinarazi zieten berraztertzeko errekurtsoa zerbitzu berak aztertuko zuela, eta, beraz,
ezetsi egingo zuela, baina ez zieten azaldu ezeste horren kontra bide ekonomiko-administratiboan erreklamazioa aurkezterik bazutela.
Udalak gainbalioaren zerga kalkulatzeko erabili zuen formula etxebizitza libreei zegokiena izan zen, eta,
hortaz, ez zuen aintzat hartu Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen ordenantza
fiskalaren 8. artikuluan jasotzen den araua: “Babes ofizialeko erregimena ezarria duten etxebizitzak eskuz aldatzen direlarik, etxebizitzaren salmenta-prezioari 0,2 koefiziente zuzentzailea aplikatuz kalkulatuko da lurzoruaren balioa.”
Gai hau aztertua genuen lehenago ere, baina uste genuen kasu isolatu bat zela —eta behar bezala konpondu zen azkenik—, baina halako beste kasu batzuk ere gertatzen ari zirela jabetuak ginenez, Iradokizun eta Erreklamazio Batzordearen 2016ko maiatzaren 17ko bilkuran aipatu genuen kontua, lehenbailehen ebaztea eskatzen zuten gaien artean.
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Aldi berean erreklamatzaileek jakinarazi ziguten hitzordua hitzartua zutela Ogasun Saileko teknikariekin,
eta haiekin izan ondoren, berriz, jakinarazi ziguten errekurtsoa aurkeztu ondoren kasua berrikusteko
asmoa zutela, itxura batean. Igorria zieten likidazioa berrikus zedila eskatzeko idazkia idazten lagundu
genien herritarrei.
Zuzemen horien guztien ondorioz, Udalak onetsi egin zuen zergadunek aurkeztutako errekurtsoa, eta
Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergaren likidazio berria egin zuen, babes ofizialeko etxebizitzei
dagokien kalkulu-formula aplikatuta.
ERREG. ZK. 2401/16: BOE SALTZEA. UDALAK LEHENTASUNEZ EROSTEKO ETA ATZERA ESKURATZEKO ESKUBIDEARI UKO EGITEA
Babes ofizialeko etxebizitza bat erostera doan pertsona batek Sindikoaren laguntza eskatu du Udalak
lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideari uko egin izanaren izapidea arintzeko, erabaki
hori udal gobernuak hartu behar duelako eta salerosketa-kontratua sinatzeko ezinbestekoa delako.
Ogasun Sailak jakinarazi zigun eskaera hori zortzi egun lehenago aurkeztu zutela eta, administrazioaraudiak ezarria duen moduan, izapideetan eskaerak aurkeztu zireneko hurrenkera errespetatzen dute,
eta beraz, ez zaie lehentasunik ematen espediente batzuei besteen aurretik.
Beraz, Tokiko Gobernu Batzarrari Laguntzeko Organoarekin harremanetan jarri ginen, aipatutako Batzar
horri laguntza ematen dion administrazio-zerbitzua delako, egitea aurreikusiak zituzten ohiko batzarren
inguruko informazio eguneratua eman ziezaguten, San Prudentzio jaitik hurbil zeuden datak zirelako, eta
horrek bere eragina duelako eguneko gai-zerrendan gaiak sartzeko eta batzarren egutegia finkatzeko
orduan.
Horrela, hurrengo ohiko batzarra noiz izango zen jakin ondoren, bilkura horretako gai-zerrenda osatzeko
epea amaitzen zen egunean Laguntza Organoarekin egiaztatu genuen baietz, hala zela, eguneko gaizerrendan erreklamazioaren xede zen gaia ageri zela, eta Organo horrek adierazi zigun Batzarraren erabakia baliozkoa izan zedin beharrezkoak ziren sinadurak bi edo hiru egunetan bilduko zituztela, gai
horrek presa handi samarra zuelako.
Handik egun gutxira, Gobernu Batzarrak jakinarazi zigun Zinegotzi ordezkari eskudunaren nola organo
horretako Idazkariaren sinadurak lortu zituztela lehentasunez eskuratzeko eta atzera eskuratzeko eskubideari uko egitearekin loturik Ogasun Sailak bidalitako erabaki-proposamen guztietan.
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Informazio hori guztia erreklamazio-jartzaileari igorri genion, eta hark, hiru egun geroago, jakinarazi zigun
presa handiko salerosketa-prozesu hori notarioaren aurrean gauzatzeko beharrezkoa zuten dokumentazio guztia jaso zutela Udaletxean.
Iruditu zitzaigun Bulego honek izandako esku-hartzea erabakigarria izan zela Tokiko Gobernu Batzarraren bulegoaren jarduna –beti azkarra– are azkarragoa izan zedin, eta beraz, era horretan, erantzun bat
eman zitzaion egindako erreklamazioari.
ERREG. ZK.: 2401/16. GAINBALIOA. HIPOTEKA-BETEARAZPENA
Bikote batek jo zuen bulegora, laguntza eskatzera, titular diren bankuko kontua enbargatua baitzieten,
2.306,64 euroko zerga-zor bat zela eta. Kopuru horren parte handi bat 2011tik —beren jabetzako etxebizitzaren hipoteka betearazi zenetik— ordaintzeke zuten gainbalioari zegokion. Izan ere, kaleratze judiziala jasanak ziren. Adierazi ziguten Udalaren bulego nagusietara joanak zirela, eta orientabide bila Sindikoaren Bulegora jo zezatela aholkatu zietela, zeren, itxura batean, ez baitzegokien gainbalioa ordaintzea.
Erreklamazioa jaso ondoren, ezin izan zutenez hipoteka-betearazpenari buruzko dokumentaziorik aurkeztu, gainbalioaren likidazioaren dosierraren kopia eskatu genion Zerga Kudeaketarako Zerbitzuari,
kaleratzea noiz izan zen berresteko eta esku hartzeko zein aukera zeuden ikusteko. Zerbitzu horretatik
berretsi ziguten ezen, ikusirik noiz gertatua zen hipoteka-betearazpena —2010ko abenduaren 27ko
epaia—, besteak beste gainbalioa arautzen duen foru-araua aldatu zuen abenduaren 29ko 22/2015 Foru
Arauaren ezarritako salbuespena aplika zitekeela, zerga hori ordaintzeari zegokionean. Era berean jakinarazi ziguten ordainagiria baliogabetuko zuen ebazpena emango zela.
Eta halaxe izan zen, handik gutxira igorri baitzigun Ogasun Sailak ordainagiriak baliogabetzen zituen
dekretua.
Horrenbestez, uste izan genuen bulego honen esku-hartzearekin konponbide egokia emana zitzaiola
planteatutako arazoari, eta bukatutzat jo genuen gure esku-hartzea.

E) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2037/14. GAINBALIOA, HIPOTEKA-BETEARAZPENEAN
Auzotar batek eskatzen du salbuespena aplika dakiola 2010ean bere etxebizitzaren gainean jasan zuen
hipoteka-betearazpena zela eta igorritako gainbalioaren likidazioaren ordainketan. Uste du 2012ko maiatzeko foru-arauaren aldaketa, zeinen arabera hipoteka-betearazpena premiatzen zuen banku-
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erakundea izango baitzen aurrerantzean zerga horren subjektu pasiboa, atzera eraginez aplikatu beharko litzatekeela. Era berean, aldaketa horretaz baliatzerik ez zutenen kasuetarako Udalak onetsitako laguntza ekonomikoak direla eta, kexu ageri da, errenta-mugak ezarri baitziren horiek eskuratu ahal izateko, eta onuradun izatea galarazten baitio horrek. Adierazi digu diru-kopuru handien zordun direla, eta,
horregatik, nahiz eta zenbait diru-sarrera badituzten, diru-kopuru handiak ordaindu beharra daukatela.
Ogasun Sailarekin kontsultatu ondoren, eta Toki Ogasunak arautzeko Legea aldatzen duen eta hipotekabetearazpenen kasuan zerga horren ordainketan salbuespena sartzen duen 8/2014 Errege Lege Dekretuan aurreikusitakoak aplikatzeko aukera baztertu zelarik, besteak beste horretarako foru-arau bat beharko litzatekeelako, ofiziozko gomendioa eman zuen Sindikoak 2014ko irailean —65/14 zk.—, Udalak
Arabako Foru Aldundia foru araudia aldatzera premiatzeko beharraren inguruan.
Gaiaren jarraipen estua egin dugu bulegotik, harik eta 2015eko abenduan Batzar Nagusiek Hiri-lurreko
higiezinen balioaren gehikuntzaren gaineko zergaren foru-araua aldatu zuten arte, hipotekabetearazpenen kasuetan salbuespena egin zedin, zerga horretan.
Hala jakinarazi genion erreklamatzaileari, eta orientabidea eman, salbuespena onar ziezaioten eskabidea
idatziz egitea komeni zitzaiola.
Beraz, emandako orientabidearekin, dosierra artxibatzea erabaki genuen. Gerora jakinarazi zigun eskabidea egin eta handik hilabetera Ogasun Sailak onetsi egin ziola.
ERREG. ZK.: 2142/15. ISUNA. OINEZKOENTZAKO ESPARRUAN APARKATZEA
Arau-hauste larri batengatik —Antso Jakitunaren kaleko oinezkoen alderdian aparkatzea— zigortutako
herritar batek ezadostasuna azaldu zigun, jarritako isuna zela eta. Adierazi zigun zona horretan galtzada
eta oinezkoen alderdia ez daudela piboteekin seinaleztatuta, kaleko gainerako lekuetan bezala, eta uste
zuela ez zuela bereziki oztopatzen oinezkoak igarotzea. Horregatik, arau-haustea larritzat jotzearen arrazoiak argitu zekizkiola eskatzen zuen.
Era berean adierazten zuen ordutegi jakinean bakarrik baimentzen direla zamalanak kale horretan, eta
ez zekiela hor gelditzerik zeukan. Beraz, zona horretan zamalanak egiteko aparkatzeko alternatibei buruzko informazioa eskatzen zuen.
Isunaren azalpenari zegokionez, dosier zigortzailearen kopia eskatu genuen, eta bertan ageri ziren salaketa-orria, ebazpen zigortzailearen jakinarazpena eta ordainketa-egiaztagiria, isunaren ordainketa murriztua baliatua baitzuen erreklamatzaileak.

2016ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 57

<< Índice

Aplikatu beharreko artikuluen ildotik, ibilgailu bat ibilbide batean edo oinezkoentzako pasabidean aparkatzen delarik, printzipioz arau-haustea arina litzateke, berezkoa baitu ibilbide batean edo espaloi baten
gainean aparkatzeak bertatik igarotzen diren oinezkoek beren bidea aldatu behar izatea. Nolanahi ere,
oinezkoen ibilbide batean aparkatzea arau-hauste larria litzateke baldin eta, esate baterako, oinezkoen
trafikoari enbarazu larria egiten badio. Hala dago jasota udal ordenantzako arau-hausteen taulan ere.
Hala ere, salaketa-orriaz gain, agenteak aukera du xehetasun gehiagorekin azaltzeko arau-haustearen
zirkunstantziak salaketa berresteko izapidean, salatuak isunaren kontrako alegazioak aurkezten dituelarik, horretarako ezarritako epearen barruan. Baina, kasu honetan, erreklamatzaileak isunaren ordainketa
murriztu baliatu zuen, eta horrek berekin dakar alegazioak aurkezteari uko egitea. Herritarrak ordainketa
egin ondoren aurkeztu bazituen ere, indarrean dagoen araudian xedatuta dago ez aurkeztutzat jo behar
direla.
Bestalde, gure bulegora salaketaren datatik urtebete baino gehiago igaroa zelarik etorri zenez, ezinezko
zen isuna jarri zeneko zirkunstantzia zehatzei buruzko benetako azalpenik lortzea.
Horretarako ezarritako ordutegitik kanpo zamalanetarako alternatibarik ez izateari dagokionez, udal zerbitzuei eskatu genien txostenetik ondorioztatzen da ezen, alde batetik, zamalanak erraztu egin direla,
nabarmen zabaldu baita ordutegia, eta bestetik, berriz, kale horren inguruan gehienez 15 minutuz aparkatzeko hainbat leku daudela, halako zereginetako egoki direnak, hots, adinekoak edo ezinduak igo edo
jaitsi daitezen, eta abar.
Uste izan genuenez Udalak hartutako neurriak arrazoizko irizpideetan oinarritzen zirela, artxibatu egin
genuen dosierra.
ERREG. ZK.: 2241/15. EIOZAREN LIKIDAZIOA
Kexa bat jaso genuen etxebizitza batean egindako berritze-lan batzuengatik, Eraikuntza, Instalazio eta
Obren gaineko Zergaren likidazio desegoki bati buruz. Erreklamazio-jartzaileak alegatu zuen likidazioa
egiteko orduan industria-mozkina hartu zutela kontuan, nahiz eta kontzeptu hori zerga-oinarritik salbuetsita dagoen. Horrexegatik, berraztertze-helegitea aurkeztu du.
Ogasun Sailak helegite hori ontzat eman duen arren, eta beraz, ordainagiria baliogabetu eta berri bat
egin duen arren, uste du kalkuluak ez daudela ongi eginak, eta horrexegatik, orientabide batzuk eman
dizkiogu likidazio berrirako kontuan hartuko diren irizpideei buruz, eta halaber, onespen ebazpenaren
aurka helegitea jartzeko bideei buruz.
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ERREG. ZK.: 2320/16. OHIKO ETXEBIZITZAREN HIPOTEKA-EXEKUZIOA. ZORRA OHZGATIK ETA
UDAL GAINBALIOAREN GAINEKO ZERGAGATIK (HLBGZ)
Hipoteka baten mende dagoen etxebizitza baten jabea bankuarekin ordainean ematea negoziatzen ahalegindu zen, baina ez ziren akordio batera iritsi. Bai bera eta bai bere senarra ere lanik gabe zeudenez,
2013. urtean beren jaioterrira itzuli ziren. Orain itzuli egin dira, eta banku-erakundearekin zor hori kitatzen
saiatzen ari dira, baina aldi berean, zor bat daukate Udalarekin, OHZgatik eta zaborren tasagatik. Horrez
gain, etxebizitza hori enkante-prozesu batean dago, eta aurre-kalkulu bat eskatu dute HLBGZ zenbat
izango litzatekeen jakiteko. Azkenik, adierazi digu bankuak barkatu egin diela zorra, hipoteka gauzatu
ondoren, eta horrek ordainean ematearen pareko balioa izango luke. Kontsulta egokiak egin ondoren,
egiaztatu dugu eskualdatze hori HLBGZtik salbuetsia dagoela, baina ez ordea OHZtik, eta hori zatika
ordaindu ahal izango du.
ERREG. ZK.: 2323/16. AZOKA PLAZAN POSTU BAT BESTE TOKI BATERA ALDATZEA
Bizilagun bat gure bulegora etorri da, Azoka plazako goiko solairuan, elikadura ekologikoaren eremuan,
ostegun eta larunbatetan postu bat zuen pertsona bat Santa Barbara plazara joan dela jakin ondoren.
Esan du hitzez bakarrik jakinarazi diotela, eta Ingurumen Sailak nola Hirigintza Sailak gai honetan oraindik ere eskumenen bat dutela iruditzen zitzaionez gero, azaldutako egoera horri buruzko orientabide bat
eskatzen zuen.
Gari hori argitzearren, harremanetan jarri ginen, lehenik eta behin, Ekonomia Sustapenaren Sailarekin,
eta honek, aldi berean, Ogasun Sailera bideratu gintuen; Ogasunak erantzun zigun Udalak ez duela inolako kontratu-harremanik Santa Barbara Plazako txikizkako merkatarien Elkartearekin, baizik eta “Centro
Comercial La Plaza de Santa Bárbara, S.A.” sozietate emakidadunarekin. Halaber, Gasteizko Udalaren
eta sozietate horren artean 1997ko urrian izenpetutako emakida-kontratuaren kopia bat helarazi ziguten,
baita emakidaren hasieran onetsitako Araudiarena ere, postu horiek enpresa emakidadunaren esku uzteko eginkizuna izendatzen duena.
Horrela beraz, erreklamazio-jartzaileari emakida-kontratu horren kopia bat eta “Santa Barbara Plazako
Txikizkarien Azokako Zerbitzu, Funtzionamendu eta Barne Erregimenerako Araudia” eman genizkion,
aipatutako zalantza horiek argitzeko.
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ERREG. ZK.: 2335/16. GAINBALIOA. BOE SALTZEA
Babes ofizialeko etxebizitza bat saldu berri zuen herritar batek aholkularitza eskatu zigun, Udalak likidatua zion gainbalioaren zenbatekoa zela eta, behin-behineko likidazioaren aurrean berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ondoren. Bere ezadostasunaren arrazoia zen arau orokorraren arabera kalkulatu ziotela, etxebizitza librea balitz bezala, nahiz eta Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen
udal ordenantza fiskalean berariaz jaso egon etxebizitza babestu bat eskualdatzen delarik haren gehieneko salmenta prezioaren 0,2ko koefiziente zuzentzailea aplikatuko dela zerga-oinarria kalkulatzeko.
Horrek esan nahi du ordainagiriaren zenbatekoa arau hori aplikatuz gero espero zitekeena baino askoz
handiagoa zela.
Ebazteko epea hiru hilabetekoa zela jakinarazi genion, eta denbora hori luze igaroa zenez —ebazpenik
eman gabe—, Gasteizko Udaleko Organo Ekonomiko Administratiboaren aurrean erreklamazioa aurkezteko aukeraren berri eman genion, eta orobat azaldu genion Udalaren ebazpena jasotzen zuenetik hilabeteko epea izango zuela horretarako. Hala ere, epe horren kontaketa ez denez hasten administrazioaren isiltasunarekin, zuhurtziazko aldi batez itxaroteko aholkatu genion, eta hala egin zuen, harik eta azkenik, bederatzi hilabete geroago, berraztertzeko errekurtsoa onesten zuen Ogasuneko zinegotziaren
ebazpena jaso zuen arte.
ERREG. ZK.: 2374/16. ZABORREN TASA. ORDAINAGIRIA BITAN ZATITZEA
Beste bi senitartekorekin batera etxebizitza baten jabekide den pertsona batek adierazi duenez, aipatutako etxebizitza horren Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainagiria eta zaborraren tasarena bitan
zatitzea eskatu zuen, baina ukatu egin diote aukera hori zaborraren tasarenean.
Azaldu genion OHZaren ordainagiria jabe bakoitzaren titulartasunaren proportzioan bitan zatitzea beti ez
dela izaten lortzen erraza, udal ordenantzak ezarritako betebehar guztiak betetzen ez badira, eta
horrexegatik, zuzena iruditzen zaigu puntu honetan Udalak erakutsitako jarduera. Halere, zaborren tasari
dagokionez, ordenantzak ezartzen duenez, izaera zatiezina eta luzaezina du, eta beraz, ezin liteke ordainagiria bitan zatitu.
Azaldu genion titularkideak tasa horren ordainketaren erantzule solidarioak direla, eta beraz, Udalak gainerako jabeei ordainketa hori erreklamatzea lortzeko jarduera-aukerei buruzko orientabideak eskaini
genizkion.
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ERREG. ZK.: 2382/16 GAINBALIOAREN ZERGA. PRESKRIPZIOA
Herritar batek adierazi digu ohiko posta bidez Gasteizko Udalaren jakinarazpen bat jaso duela HILBGZren likidazioagatiko zorraren iraungipenari buruz, 2010eko otsailaren 25ean egindako etxebizitzasalmenta bategatik. Alegia, 6 urte baino gehiago igaro direla. Eta hori dela eta, iraungita gelditu da Udalak HILBGZ likidatu ahal izateko aukera”. Horregatik eskatzen zuen “HILBGi buruzko Zergaren likidazioa
baliogabea dela adierazi, baliogabetu edo ezeztatu zezatela”.
Ogasun Sailari eskatu genion zerga horren kobrantzari zegokion administrazio-dosierraren kopia bat
bidali ziezagutela. Dosierrari buruzko dokumentazio oparoa aztertu ondoren, ondorioztatu genuen soilik
negargarritzat jo daitekeen kobrantza-kudeaketa baten ondorioz geratu zela preskribatuta.
Esplikaezina da herritar horrek bi aldiz epaiketa bidera jo behar izatea, eta bietan aldeko epaia erdietsi
behar izatea, Udalak likidazio hori bere etxebizitzan egoki jakinarazi ziezaiola erdiesteko helburu bakarrarekin, baina are harrigarriagoa da, hala onesten zuten bi epai eman ondoren, eta zerga sortu zenetik sei
urte igaro ondoren, Ogasun Sailak oraindik ere zerga hori kobratu nahi izatea, nahiz eta, oraingoan bai,
azkenik, jakinarazpen hori helbide zuzenera bidali zuten.
Dosierra aztertu ondoren, eta erreklamazio horri buruz gure iritzia eman ahal izan baino lehen, jakin dugu
Ogasun Sailak azkenik onartu duela preskripzio-eskaera hori. Beraz, ez dugu egoki ikusten gomendiorik
egitea, begi-bistako gomendio bat izan ezean, hots: likidazioak zerga-zordunaren etxebizitzara bidali
ditzatela.
ERREG. ZK.: 2396/16. OHZREN ORDAINAGIRIAK GARAJEEN LAGAPEN-HARTZAILEEN KOMUNITATEARI IGORTZEA
Garaje batzuen lagapen-hartzaileen komunitate baten ordezkariek egonezina agertu ziguten, Udalak,
Ondasun Higiezinen Zerga lagapen-hartzaile bakoitzari igorri beharrean, 370 ordainagiriak jabeen elkarteari igortzen zizkiolako. Hainbat errekurtso aurkeztu zituzten, Ogasuneko arduradunekin komentatu
zuten, baina 2016an berriro bidali zizkieten 370 ordainketa-gutun, XXXeko garajeen lagapen-hartzaileen
izenean, komunitate horren kudeatzailea den Hiri Jabeen Elkartera. Ez zeuden ordainketa bakarra egitearen kontra, baina ordainagiriak nominalak izan zitezela eskatzen zuten. 2015 Ondasun Higiezinen
gaineko Zergaren zenbateko osoa igorri zieten, gainordain eta interesekin. 2016koa beren kontuan kargatua zegoen, likidatzea ahaztu zitzaien ordainagiri bat izan ezik, eta hala ere gainordainak galdatzen
zizkieten. Orientabidea eskatu ziguten, ea Udalaren jokabidea zuzena zen. Sindikoaren Bulegotik gaia
aztertu genuen, eta gure iritzia eman genien, baita gure jarreraren berme ziren hainbat iturri juridiko ere.
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Ogasun Sailarekin konponbide adiskidetsua negoziatzeko borondatea agertu zuten komunitatearen ordezkariek. Gerora jakinarazi ziguten akordio batera iritsiak zirela: 2016an OHZren ordainagiri globala
igorriko zieten, baina 2017tik aurrera ordainagiri banakatuak.

F) IDAZKI LAGUNDUA
ERREG. ZK.: 2233/15. ONDARE-ERANTZUKIZUNA. BIDE PUBLIKOAN IZANDAKO ERORKETA
Pertsona batek, ia urtebete lehenago Adriano VI. kalean izandako erorketagatik eta jasandako lesio garrantzitsuengatik Udaletxean erreklamazio bat aurkeztu ondoren jarraitu beharreko izapideen inguruko
informazioa eskatu du orain.
Ondare-erantzukizunaren prozedura abiaraztearekin loturik oraindik ere alegazioak aurkezteko epearen
barruan dagoenez gero, gutun horren idazketaren inguruko orientabide batzuk eman genizkion. Prozeduraren amaieran ezetsi egin ziren alegazioak, Udalaren funtzionamendu desegokia egiaztatuko lukeen
probarik ez zegoela argudiatuz, hau da, ez zegoelako frogarik esateko bide publikoan mantentze-lanik
egin ez izanak eragin zuela erreklamazio-jartzailearen erorketa.
ERREG. ZK.: 2312/16. GAINBALIOA. HERENTZIA
Etxebizitza baten oinordekoak etorri dira gure bulegora, eta etxebizitza hori saltzeko orduan, haren katastro-balioa baino askoz ere merkeago saldu dute (130.000 euro da salmenta-prezioa, lurzoru hutsaren
balioa 237.000 euro izan arren), baina edonola ere, balio hori oinarritzat hartuta igorri zaie gainbalioa.
Uste dute ez dela inolako gainbaliorik izan, ezta irabazirik ere... eta horrenbestez, ez dago zerga hori
zergapetzen duen zerga-oinarririk. Profesional desberdinek egindako hiru tasazio-txosten aurkeztu dituzte, eta txosten horiek egiaztatzen dute higiezinaren balioa ez dagoela eguneratua.
Helegitea jartzeko dauden bideei buruzko informazioa eman ondoren, lehenik eta behin, gainbalioaren
likidazioaren aurka berraztertze-helegitea jarriz, eta hori ezetsiz gero, hilabete bateko epean erreklamazio ekonomiko administratiboa jarriz, lagundu egin genien berraztertze-helegitea idazten, baita Katastro
Zerbitzuari zuzendutako eskaera prestatzen ere, aipagai dugun etxebizitzaren katastro-balioa berrikusi
zedin. Bi eskaerak ezetsi egin dituzte, eta horrexegatik, Gasteizko Udaleko Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren aurrean erreklamazioa aurkezteko laguntza eskatu digute; erakunde horrek urtebeteko epea
du erantzuteko.
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Hori guztia Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegi batek adierazitako konstituziokontrakotasunaren gaiak alde batera utzi gabe, besteak beste Auzitegi Konstituzionalaren aurrean,
horren ebazpenak eragina izan baitezake helegitea aurkeztu zaien likidazioetan.
ERREG. ZK.: 2322/16. TAO ISUNA
Egoiliarrentzako TAO txartel baten titular den herritar batek jo zuen gure bulegora, haserre, bost dosier
zigortzaile abiarazi zizkiotela jakinarazi ziotelarik. Guztiak leku berari zegozkion, eta otsaileko hainbat
eguni —hilaren 8, 10, 12, 15 eta 17a—, eta salaketaren arrazoia TAO eremuan aparkatu izana, horretarako baimentzen duen txartela kanpotik ondo ikusteko moduan jarri gabe —Lurrazaleko Aparkaldi Mugatua arautzen duen ordenantzaren 10.a) artikulua—.
Orientabidea eskatu zigun, gertakari horiek zirela-eta zein aukera zituen zeozer egiteko, urteko txartela
ordaindua baitzuen, eta haizetakoan itsatsita ez eraman arren ongi ikusteko moduan eramaten baitu beti,
isuna egunero ez jarri izanak erakusten duenez. Uste zuen aparkalekuak kontrolatzen dituzten agenteen
praxi txar baten edo akats baten ondorio behar zuela izan.
Hain konbentziturik ikusi genuenez, abiarazitako bost prozeduretako baten aurrean aurkezteko alegazioidazkia idazten lagundu genion. Bertan, proba dokumentala egin zedila eskatzen zen, lau dosierretan
jasota zeuden argazkiak ikusi ahal izatea, 2016ko TAO txartela behar bezala jarrita zuela egiaztatu ahal
izateko —aginte-panelean, bolantetik gertu—. Lau prozedura horietan isunaren ordainketa murriztuaren
modalitatea baliatu zuen, ezen nahiz eta isun bakoitzaren zenbatekoa ez den oso handia, guztira bai.
Gerora, alegazioak ezetsi egin zirela jakin genuen, agente salatzailearen berrespen-txostena oinarritzat
harturik.
Irailean berriro etorri zen gure bulegoetara, arrazoi beragatik beste hiru dosier abiarazi zizkiotela jakinarazi ziotelarik, leku berean egindako arau-hausteagatik. Guk emandako orientabideak gorabehera, errezeloa zuen ordaintzeko.
ERREG. ZK.: 2325/16. GAINBALIOA. HERENTZIA
Etxebizitza bat jarauntsi zuen herritar batek erreklamazio bat planteatu zigun, Udalak gainbalioa zela-eta
igorri zion zenbatekoaren inguruan. Izan ere, etxebizitza eta trastelekua 150.000 euroan saldu zuten, eta
lurzoruaren eraginaren balioa bakarrik 115.289,30 eurokoa da. Tasazio-txosten bat ekarri zigun, zeinek
higiezinaren balioa egiaztatuta dagoela egiaztatzen baitu.
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Uste du ez dela irabazirik izan, eta, horrenbestez, ez dagoela zerga horrek zergapetu beharreko zergaoinarririk.
Errekurtsoa aurkezteko zituen aukeren berri eman ondoren —lehenik eta behin, gainbalioaren likidazioaren kontrako berraztertzeko errekurtsoa, eta, hori ezetsiz gero, erreklamazio ekonomiko administratiboa,
hilabeteko epean—, berraztertzeko errekurtsoa idazten lagundu genion, eta Katastro Zerbitzuari zuzendutako eskaera prestatzen, etxebizitza horren katastro-balioa berrikus zedin. Bi eskaerak ezetsi egin
zizkioten, eta, hortaz, Gasteizko Udaleko Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren aurrean erreklamazioa
aurkezteko laguntza eskatu zigun. Handik bost hilabetera, erreklamazioa ezesten zuen ebazpena eman
zuen organo horrek.
Ez direnez ahaztu behar besteak beste Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegi batek Auzitegi Konstituzionalaren aurrean planteatuak dituen konstituzio-kontrakotasunaren inguruko zenbait kontu, zeinen ebazpenak errekurrituta dauden likidazioei eragin bailiezaieke, administrazioarekiko auzibidera jotzeko aukera aztertzen ari da.
ERREG. ZK.: 2359/16. ISUNA. TAO
Aparkaldian ordu-txarteleko gehieneko muga gainditzeagatik 30 euroko isuna jarri zioten herritar batek
laguntza eskatu zigun berraztertzeko errekurtsoa idazteko, ezen, berak zioenez, egun horretan, aparkatu
zuenean, ordu-txartela jarri zuen, eta autoa hartzera joan zenean isuna aurkitu zuen, baina artean hura
baliogabetzeko denbora-tartearen barruan zegoenez, hala egin zuen —baliogabetzearen argazkiak ditu—. Nolanahi ere, handik gutxira prozedura zigortzailea abiarazia zutela jakinarazi zioten; alegazioak
aurkeztu zituen, baina ezetsi egin zizkioten.
Berraztertzeko errekurtsoa ezetsi egin zioten, antza denez doako txartela baitzuen erabilia, eta kasu
horietan ez baitago salaketa baliogabetzerik. Ez genuenez inongo elementurik txartela doakoa ez zela
egiaztatzeko —herritarrak aurkeztutako argazkien artean ez zegoen aparkatzeko baliatua zuen txartelarena—, ez genuen inongo sostengurik izan bulego honetatik administrazioaren erabakiaren kontra egiteko, eta hala jakinarazi genion erreklamatzaileari.
ERREG. ZK.: 2370/16. ISUNA. IBILGAILUA BIDE PUBLIKOAN SALTZEA, BAIMENIK GABE
Herritar batek jo zuen guregana, adin bateko haren aitari ibilgailua bide publikoan baimenik gabe salgai
edukitzeagatik emandako ebazpen zigortzaile bat jakinarazi ziotela eta. Berak zioen premiagatik jarria
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zuela salgai, ezen, adina zela eta, gidabaimena kendua baitzioten, eta zeritzon zenbatekoa, 751 eurokoa, gehiegizkoa zela, haren hileko diru-sarrera guztiak gainditzen baitzituen ia.
Berraztertzeko errekurtsoa idazten lagundu genion, baina ezetsi egin zioten. Orobat eman genion Ibilgailuen Salmentari buruzko Ordenantzaren kontrako zeharkako errekurtsoaren kontra ebatzi zuen Gasteizko epaitegiaren epaiaren berri.
ERREG. ZK.: 2395/16. GAINBALIOA. KATASTRO-BALIOAK
Pertsona batek jo zuen gure bulegora, jabe zen etxebizitza bat saldu ondoren likidatu zioten gainbalioaren inguruko erreklamazioa egiteko, 2002an 126.212 euroan erosia baitzuen, eta orain 85.000 euroan
saldua.
Errekurtsoa aurkezteko dauden bideen berri eman ondoren —lehenik eta behin likidazioaren aurrean
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztuz, eta, hori ezetsiz gero, berriz, erreklamazio ekonomiko administratiboa—, berraztertzeko errekurtsoa idazten lagundu genion, baina, espero izatekoa zenez, ezetsi egin
zioten. Horregatik, berriro eskatu zigun laguntza, oraingoan Gasteizko Udaleko Organo Ekonomiko Administratiboaren aurrean erreklamazioa aurkezteko, eta hori ere ezetsi egin zioten, hilabete eta erdiren
buruan.
Ez direnez ahaztu behar, besteak beste, Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegi batek
Auzitegi Konstituzionalaren aurrean planteatuak dituen konstituzio-kontrakotasunaren inguruko zenbait
kontu, zeinen ebazpenak errekurrituta dauden likidazioei eragin bailiezaieke, administrazioarekiko auzibidera jotzeko aukera aztertzen ari da.

G) EZESPENA
ERREG. ZK.: 2105/14. ISUNA. PASABIDEAN APARKATZEA
Herritar bat gure bulegora etorri da pasabide iraunkor batean, Gurutze Zuri kaleko 9. zenbakian, aparkatzeagatik isuna jarri diotelako (izaera larrikoa, 200 euroko zenbateko batez). Hala eta guztiz ere, alegatu
du pasabide hori ez dagoela ongi seinalatua, ordutegi-muga duen beste pasabide baten jarraian dagoelako, zintarriaren beheragunea jarraitua delako, bi sarrerek kolore, propaganda... berdinak dituztelako,
eta horrexegatik, pasabide bera diruditelako. Ibilgailua garabiak eraman zuen, eta beraz, 140,89 euroko
berreskuratze-tasa ordaindu behar izan zuen. Bere iritziz, arau-urratze hori pasabidea gaizki seinalatuta
egotearen ondorio da, eta horrexegatik, zehapen-espedientea abiaraziko zutela zioen jakinarazpenaren
aurka alegazioak aurkezteko laguntza eskatzen zuen.
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Geroago, herritar horrek atzera egin zuen alegazioak aurkezteko asmo horretan (izan ere, arrakasta izateko aukera urriak zituen, zeren eta, itxura batean, bi pasabideek bakar bat osatzen zutela irudi zezakeen
arren, berez, modu desberdinean seinalatutako bi pasabide baitira, bat izaera iraunkorra duena eta bestea ordutegi-muga bat duena), eta isunaren ordainketa murriztua baliatzea aukeratu zuen, eta horri begira, hori egiteko epe eta moduei buruzko orientabide batzuk eman genizkion. Horrez gain, Gurutze Zuri
kaleko 9 zk.an dauden pasabideek eragiten zuten nahasmena zerbitzu egokiari jakinarazteko eskatu
zigun.
Era horretan, erreklamazio hori Zerbitzu eskudunari helarazteko konpromisoa hartu genuen, seinalizazioa berrikusi zezaten eta, beharrezkoa izanez gero, aldatu edo argiago adieraz zezaten. Erantzun zigutenez, beren iritziz, pasabide hori behar bezala adierazita dago, eta inoiz edo behin zalantzaren bat egoteak ez du justifikatzen inolako jarduerarik egin behar izatea.
Horrela, beraz, informazio horrekin amaitutzat eman genuen gure esku-hartzea.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)

H) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 2280/15. ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN ZERGAREN LIKIDAZIOA
Pertsona batek kexa aurkeztu zuen, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren likidazioa zela
eta, zerga-oinarria kalkulatzeko industria-etekin osoa eta gastu orokorrak aintzat hartu zirelako, fakturan
banakatuta ageri ziren arren. Azaldu zigun Udalean esan ziotela jurisprudentzia zabala dagoela zergaoinarritzat gauzatze-aurrekontu osoa hartu behar dela bermatzen duena, gauzatze materialaren aurrekontua hartu beharrean. Interpretazioarekin ados ez zegoenez —ikusirik nola dagoen idatzita ordenantzan, foru-arauan eta Toki Ogasunen Legean, eta Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia zabalean—, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztua zuen.
Ogasuneko zinegotzi ordezkariaren ebazpenaren bitartez, errekurtso hori onestea ebatzi zen, eta,
horrenbestez, erreklamatzaileak bertan behera utzi zuen Sindikoaren bulegoan aurkeztutako kexa.
ERREG. ZK.: 2302/16. TMIZ. SALBUESPENA DESGAITASUNAGATIK
Desgaitasun maila handia duen pertsona batek egokitu gabeko ibilgailu bat erosi du bere izenean, joanetorriak egiteko, eta ohiko gidari gisa senitarteko bat izendatu du; jakinarazi digu ordenantzak aurreikus-
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ten duen hobaria eskatzeko orduan, ukatu egin zaiola, etxebizitza berean erroldatuta egon beharraren
baldintza hori betetzen ez duelako.
Ordenantzan egindako aldaketak aztertu ondoren, ikusi dugu eskakizun hori 2006. urtean indarrean zeuden Ordenantza Fiskaletan barneratu zela. Beraz, Ogasun Sailari informazioa eskatzen diogu eskakizun
hori sartu izanaren arrazoiei buruz, eta galdetu diogu zein diren hori eskatzen jarraitzea bidezkotzen duten argudio teknikoak.
Jasotako txostenean azaltzen da, berez, foru-arauak ez duela aurreikusten titularra eta ohiko gidaria
etxebizitza berean erroldatuta egon beharraren baldintza, baina aldiz, ordenantzak bai, zenbait jokabide
iruzurti eragoztearren. Nolanahi ere, onartzen du adierazitako egoera hori ez dela oso ohikoa, eta iradokitzen du hobari hori formalki aplikatu dadila, Udalak balioetsi dezan eta xehetasun horri buruz bere iritzia
eman ahal izan dezan.
Erreklamazio-jartzaileari horren berri eman diogu, baina hark adierazi digu azkenean bere senitartekoaren etxebizitzan biziko dela, eta beraz, kexaren arrazoia desagertu denez, espedienteari itxiera ematea
erabaki dugu.
ERREG. ZK.: 2334/16. TRAFIKO-ISUNA. DROGEN ERAGINPEAN GIDATZEA
Gorputzean drogen presentzia zuela gidatzeagatik zigortu zuten herritar batek —1000 euroko isuna eta 6
puntu kentzea dakar berekin arau-hauste horrek— erreklamazioa aurkeztu zuen gure bulegoan, zeren,
berak zioenez, zenbait botika baino ez zituen hartuak —hori bai, medikuak agindu gabe—, zeinen osagaien artean algidola eta toseina ageri baitira. Alegazio-idazkia aurkeztua zuen prozedura abiaraztearen
kontra, eta, hortaz, dosierrean jasotako dokumentazioaren kopia eskatu genuen.
Diru-bilketa Zerbitzutik jakinarazi ziguten prozedurako instrukzio-egileak ebazteke zeudela artean alegazioak, Udaltzaingotik argibideak eskatuak baitzizkioten Analisien eta Zaintza Estatistikoaren Zuzendariordetzari salatuaren listuan detektatutako kodeina-kontzentrazioa positibotzat eta beraz zigortu beharrekotzat jotzea bidezko ote zen, litekeena izanik jatorria farmako psikoaktibo bat izatea, eta ez droga.
Era berean, salatuak bere alegazioetan aipatzen zituen bi dokumentu falta ziren.
Bi hilabete igaro zirelarik, berriro eskatu genuen informazioa dosierraren egoeraren inguruan, eta jakinarazi ziguten ezen, Udaltzaingoak egindako jarduketen ondoren, hark proposatua zuela, neurri proportzionalago gisa, ibilgailua arreta eta konturik gabe gidatzeagatik jartzea zigorra, hots, droga-kontrol batean
kodeinak positibo ematen duen botika bat aldez aurretik medikuak agindu gabe hartu ondoren gidatzea-
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gatik. Horrenbestez, ebazpen zigortzailea eman zen, zentzu horretan, eta 200 euroko isuna jarri zitzaion,
eta ez zitzaion punturik kendu.
Erreklamatzailea bat etorri zenez, itxi egin genuen dosierra.
ERREG. ZK.: 2452/16. ISUNA. GEHIEGIZKO ABIADURA
Pertsona batek erreklamazio bat aurkeztu du berari gehiegizko abiaduragatik isuna jarri ondoren; radar
baten bidez harrapatu zuten lege-hauste hori egiten. Adierazi du salaketa horri ez zitzaionez gehitu radarrak ateratako irudia, alegazio batzuk egin zituela, eta besteak beste, lege-hauste horren argazkia eskatu
zuela. Horiei buruzko ebazpena eman aurretik, zorra epemugara iritsi izanaren jakinarazpena jaso du,
zehapen horren zenbatekoa gehi gainkargak batuz. Beste alegazio batzuk egin zituen.
Arartekoaren eta Sindikoaren Bulegoaren arteko harremanak arautzen dituen lankidetza-hitzarmenaren
arabera, jatorrian Udalaren aurka jarritako kexa bat duten eta erkidegoko Arartekoaren bulegoan aztertzen dituzten gaien zerrenda jasotzen dugu hainbestean behin. Horrela, egiaztatu genuen pertsona horrek
erreklamazio berdina aurkeztu zuela erakunde horren aurrean, eta beraz, jakinarazi genion, bikoiztasunak eragozteari begira, aukeratu egin behar zuela zein erakundek izapidetuko zuen erreklamazio hori.
Prozedura horrekin Arartekoaren aurrean jarraitu nahi zuela adierazi zigun, eta horrenbestez, erabiltzaileak itxitzat jo genuen dosierra.
Halere, uste dugu komenigarria dela 2013ko maiatzaren 10eko 1904/13 zk. gomendioa gogoratzea
(http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/01/43/50143.pdf), eta bertan,
honako hau gomendatzen zen:
1.- Ogasun Sailak lege-hausle bati jakinarazten dionean isuna jarri zaiola zinemometro batek atzemandako gehiegizko abiaduragatik, dosierra abiarazteko ebazpenarekin batera jakinarazi diezaiotela, gainera, Udaltzainek mekanikoki egindako salaketa-orria, eta gehitu diezazkiotela radarrak ateratako argazkia
eta horrelako irudietan ohikoak diren gainerako datuak.
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03.6 Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 1919/13. OBRA-HONDAKINAK BARATZEETAN
Alde Zaharrean bizi den pertsona batek jakinarazi zigun 2005. urtean etxebizitza bat erosi zuela, haren
atzealdean kokatuta dagoen baratzearekin batera, eskrituretan eta katastroan jasota dagoen moduan.
2003-2004 urteetan Udalak zenbait obra egin zituen haren etxe inguruetan erretenak eta lorategiak konpontzeko, eta lan horien ondorioz, kanpoaldeko lursailaren gainaldea harri ugariz eta obra-hondakinez
beteta geratu zen. Obra-hondakin horiek bere kontura garbitzen ahalegindu zen arren, ezinezkoa egin
zitzaion, denborarekin gogortu egin zirelako eta tamaina handi samarrekoak zirelako.
Udalari eskatzen zion, alde batetik, bere gain har zezala bere baratzea garbitzeko ardura, eta bestetik,
finka zitzala lursailaren mugak, ziur jakiteko noraino iristen zen berari zegokion jabetza.
Printzipioz, jabearen erantzukizuna da bere higiezinen apaintasunaz eta txukuntasunaz arduratzea, eta
beraz, haren ardura da obrako materialak eta hondakinak ateratzea, hirugarrengo batek bertan utziak
izan ezean. Alde horretatik, Kode Zibilaren 1902 artikulua aipatu behar da, non ezartzen baita “egite edo
ez-egite baten ondorioz beste bati kaltea egiten zaionean, bere erruz izan nahiz arduragabekeriaz izan,
behartuta dago eragindako kalte hori konpontzera”.
Lursailaren jabetzari buruzko zalantzak argitu ondoren, eta argi geratu denez erreklamazio-egileari dagokiola ardura hori, bertara joan gara ikustaldi bat egitera. Ikustaldi horretan egiaztatu genuen hondakin
horiek obrako hondakinak zirela argi eta garbi: zementu puska handiak, kableak, burdinak... Hain zuzen
ere, Udalak harresiaren inguruan egindako obrarenak. Bere ezaugarriengatik, ikusi genuen ezinezkoa
zela haiek eskuz ateratzea, eta beharrezkoa zela horretarako makinak erabiltzea.
Halaber, egiaztatu genuen etxebizitzatik sar gaitezkeela baratze horretara, erretenaren gaineko pasabide
bat erabiliz. Kanpoaldetik lurzati batek inguratzen du, eta aldameneko higiezinekoak dira horren jabeak,
eta beraz, hor sartzeko beharrezkoa da hirugarrengo baten jabetzako lursail zati horretatik igarotzea, eta
hori arazo bat da, Udaleko Aholkularitza Juridikoak jakinarazi zigunez, harresiak obrak egiten hasi zirenean, aldameneko finkako jabeek interdiktu zibil bat jarri zutelako jabetza hori berreskuratzeko, eta
horren arabera, Epaitegiak debekatu egin ziolako Udalari lursail horretarako sarbidea.
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Arazo hori konpondu nahian, aldameneko lursailaren titularrekin harremanetan jartzen ahalegindu ginen,
eta horrela, haien baimena lortu nahi genuen, baratzean zeuden obra-hondakinak garbitu zitezen, haren
lursailetik barrena sartuz. Nolanahi ere, ahalegin guztiak ustelak gertatu ziren.
Aurreko hori hala izanik ere, uste dugu hirugarrengoen lursail honetarako sarbidea ez dela harresiko
obrak egiteko erabili zena eta interdiktu zibila eragin zuena, erreklamazio-egileak agerian jarritako arazo
horri irtenbide bat emateko xedea duen okupazio puntual bat delako.
Horrenbestez, 564. artikuluan oinarrituta, Udala, aldez aurreko baimen judizial baten bidez, bertan sartu
ahal izango da; halere, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 108. artikuluari jarraiki, administrazioak partikular baten jabetzako lursailak aldi baterako okupatu ahal izateko kasuetako baten aurrean
geundeke.
Gogoeta horiek kontuan izanik, ondorengo GOMENDIOA egin genuen:
1.- Gasteizko Udalak beharrezko prozedurak abiarazi ditzala Hedegile kaleko XX. zenbakiaren atzealdeko baratzea jatorrizko egoerara itzul dadin, hau da, 2007. urtean Gasteizko harresia eraberritzeko lanak
egin aurretik zeukan egoerara. Horretarako, Udalak bere kontura kendu beharko ditu baratze horretan
utzitako hondakin eta obrako zaborrak, eta lursail hori behar bezala berregokitu beharko du.
2.- Zalantza izanez gero, Udalak argitu dezala zenbateko azalera duen eta zer muga dituen Hedegile
kaleko XX. zenbakiko baratzeak.
- GOMENDIO ONARTUA Gomendioaren testu osoa

B) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2017/14. ZUHAITZAK KIMATZEA
Zaramaga auzoko kale bateko hiru bizilagun-erkidegotako lehen solairuetan bizi diren hiru pertsona
kexatu egin dira beren leihoetara ematen duten bi zuhaitz ilara daudelako, fatxadetatik oso hurbil. Kasuren batean leihotik bertatik uki ditzakete zuhaitzak. Horren ondorioz, egun osoan eta urteko sasoi guztietan piztuta eduki behar izaten dute argia.
Espediente hau 2014an ireki zuten, eta kexa aurkeztu eta handik aste gutxi batzuetara, kimatu egin zituzten zuhaitzak, eta era horretan, arazoa aldi baterako konponduta geratu zen.
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Data haietan, Udalak iragarri zuen esperientzia pilotu bat jarriko zuela abian, El Pilar eta Zaramaga auzoetan Hiriko Zuhaitzak Kudeatzeko Plan bat prestatzea helburutzat zuena. Proiektu horren berri izan
ondoren, Sindikoaren Bulegoan ohartu ginen, besteak beste, nolako arazoak sortzen zituzten erreklamazio-egileen etxebizitzen fatxadara ematen duen kaleko platanoek. Planaren idazleek egoera horren berri
jaso zuten, baina ezezagunak zaizkigun arrazoiengatik, plan hura azkenean ez zen publiko egin.
Orain berriki, bizilagunek jakinarazi digute zuhaitz horiek eragozpen larriak sortzen ari direla berriro, eta
horrexegatik, informazio-eskaera bat aurkeztu diogu berriro Ingurumen Sailari.
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Zerbitzuak igorritako txostena ikusirik, gure ustez Udalak erantzun asegarri bat eskaintzen dio haien erreklamazioari, izan ere, salatutako arazo horiek sorrarazten
dituzten egungo platanoak datorren neguan ordezkatzea proposatzen baita, eta horien ordez, etxebizitzen fatxadan eragozpenak sortuko ez dituzten zuhaitz espezie txikiagoak jartzea.
Informazio hori erreklamazio-egileei bidali eta artxibatu egin dugu espedientea. Nolanahi ere, konpromiso
hori bete dadila zainduko dugu Sindikoaren bulegoan, gai horren jarraipena eginez.
ERREG. ZK.: 2102/14. ZARATA ETA ENBARAZUA, BALOIA FATXADAREN KONTRA BOTATZEAREN
ONDORIOZ
Pertsona bat haserre azaldu zitzaigun, berari eta atariko gainerako bizilagunei enbarazu egiten zielako
haurrak eraikinaren fatxadaren kontra baloia jaurtitzen aritzeak, haien gurasoak aldameneko tabernan
patxada ederrean zeuden bitartean. Gainera, taberna horrek ez omen zuen araudia betetzen. Bi aldetatik
aztertu genuen gaia. Batetik, tabernaren mahai-aulkiei buruzko informazioa eskatu genion Ingurumen
Sailari, eta jakinarazi ziguten taberna horren kontrako prozedura zigortzailea irekia zutela. Bestetik, Espazio Publikoaren Zerbitzuari iradoki genion haurrak baloia jaurtiz jolastu ohi ziren fatxadaren aldean
nolabaiteko hiri-altzariren bat jar zedila, hori galarazteko. Azkenik, eskaria hainbat bider errepikatu ondoren, banku bat eta bizikletak aparkatzeko euskarri bat jarri zituzten, haurrak jolastu ohi ziren lekuan.
Erreklamatzaileak deitu zigun, eta pozik azaldu zigun hainbeste urteren buruan azkenik arazoa konpondua zela.
ERREG. ZK.: 2226/15. LANDAREDIA ZAINTZEKO LANAK EGIN GABE
Oreitiasoloko industrialdean lan egiten duen pertsona batek jakinarazi zigun Oreitiasolo kaleko 10.aren
parean, Jose Maria Iparragirre kalearen atzeko aldean, badela pasabide bat, Arkaiatetik datorrena, sastrakak hartua, alde batetik nahiz bestetik ari baita ugaltzen. Informazioa eskatu genion Ingurumenaren
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eta Espazio Publikoaren Sailari, eta erantzun zigun halaxe dela, igarobide hori udal jabetzakoa dela, ez
ADIFena, baina bertan izan direla eta ikusi dutela badela nahikoa leku bai oinezkoak bai bizikletak igarotzeko, ibilgailuentzat egoki ez dena. Era berean, jakinarazi ziguten trenbidearen ondoko zuhaixkak oso
ale ederrak direla, oso egoera onean daudela, eta, aldiz, bestaldean, pabilioien aldean, zuhaixka autoktonoak sortu direla, berez. Zuhaixkak pixka bat inausiko zituztela adierazi ziguten, kontrolatuta edukitze
aldera, baina ohartarazi ziguten zuhaixkak ez direla sastraka, ezta zikinkeria ere, ezpada hiriaren ondarea, onura ugari dakarzkiguna.
ERREG. ZK.: 2252/15. ZIKINKERIA PARTIKULAR BATEN TERRAZAN DAUDEN USOENGATIK
Herritar bat etorri da gure bulegoetara, bere etxebizitzaren ondoko terrazak duen egoeraren inguruan
kexa bat helarazteko, izan ere, oso zikina baitago terraza hori, usoen zirinez betea, eta hegoaldera ematen duenez, bero handia egiten duenean, oso usain txarra sortzen da. Ingurumen Sailari gertaera horiek
salatu eta neurriren bat edo beste hartu duten arren, egoerak bere horretan irauten du, eta horrexegatik
eskatzen da Sindikoak esku hartzea, arazo horri amaiera eman diezaion.
Eskumena duen Sailarekin harremanetan jarri ondoren, jakinarazi zigun etxebizitzaren jabeari errekerimendu bat igorri zitzaiola, hamabost eguneko epearen barruan terrazako eta erlaitzetako zirinak garbitzeari ekin ziezaioten eta neurri egokiak har zitezen usoek terraza hori pausaleku, babesleku eta txitatzeleku gisa erabil zezatela eragozteko. Informazio hori jakinarazi genion herritarrari, eta gero harekin
harremanetan jarri ginen, errekerimendu hori behar bezala bete ote zen egiaztatzeko.
Erreklamazio-jartzaileak egiaztatu zuen sare bat instalatu zutela usoak bertan pausatu zitezen eta zikintzen jarrai zezaten eragozteko, baina lurra garbitzea falta zela. Ingurumen Sailari berriro kontsulta egin
ondoren, erantzun zuten usoak terrazara joan daitezen eragozten duen sare babesle bat jarri denez gero, bete dela udalaren errekerimendua, nahiz eta terraza garbituta ez egon, gorabehera hori garrantzi
txikikotzat jotzen delako izandako arazoarekin alderatuta.
Irizpide teknikoaren arabera osasun publikoa edota ingurumena arriskuan jartzen ez duen zikinkeria denez gero, bizilagunen arteko bizikidetza edo gizatasunezko arazo baten aurrean geundeke, eta bizikidetza-arauak eskatuz eta betez konpondu beharko litzateke hori.
Nolanahi ere, usoak bertan pausatzeko arazoari behin betiko irtenbide bat bilatu zaionez gero, eta erreklamazioaren xedea hori zenez gero, artxibatu egin dugu espedientea.
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ERREG. ZK.: 2279/15. BILKETA PNEUMATIKOAREN ISURKETA-AHOAK ZABORREZ BETEAK
Pertsona batek jakinarazi digu Bilbo Plazako bilketa pneumatikoaren isurketa-ahoen ingurua oso egoera
txarrean dagoela: beteak daude, poltsak kalean utzi dituzte, eta horrexegatik, berak ere zaborra kanpoan
utzi behar izan du halabeharrez. Merkataritza-establezimenduek beren hondakinak tokiz kanpo uzten
dituztelako gertatzen da arazo hori. Bere iritziz, zaborra tokiz kanpo utzi arren, isurketa-aho bakoitzaren
alde batean edo bestean utzi zezaketen, eta hartara, ez lukete oztopatuko bertaraino iristea.
Guk eskatu ondoren Ingurumen eta Osasun Publikoaren Sailak igorritako txostenean adierazten denez,
Bilbo Plazaren eta Frantzia kalearen arteko topagunean kokatutako isurketa-ahoen multzoak arazoak
eman izan ditu sistema hau abian jarri zenez geroztik, horren inguruan hondakinak ikusten direlako sarritan.
Orain arte hartutako neurrien berri eman ondoren, adierazi digute isurketa-ahoen kanpoaldeko hondakinak sarritan merkataritza-jatorria dutenez gero, neurri batzuk hartu dituztela: inguru horretako merkataritza nahiz ostalaritzako jarduera guztietara ikuskaritza-bisita bat egin da berriro, ordutegi bat ezarri zaie
bolumenagatik eta/edo pisuagatik sistema pneumatikoaren bidez isurtzeko orduan arazoak sor ditzaketen hondakinak botatzeko, gogorarazi zaie Ordenantza nahitaez bete beharra dutela, eta berriro ere
ohartarazi zaie zehapen-espedienteak ireki ahal izango zaizkiela hori betetzen ez badute. Halaber, toki
hori ohiko ikuskaritza-puntu izango dela jakinarazi zaie.
Erantzun hori ikusirik, uste dugu udalaren jarduna arduratsua izan dela eta salatutako arazo horri irtenbide bat bilatzeko helburu horretara zuzen bideratu dela, eta beraz, espedientea artxibatzeari ekin diogu.
ERREG. ZK.: 2397/16. BIDEGORRIA. DISEINU DESEGOKIA. BESTE BATZUK
Gure bulegora herritar bat etorri da hainbat gairen inguruan erreklamazioak egitera; gai horietako batzuk
oso zehatzak dira, eta beste batzuk oso orokorrak.
Izaera orokorreko kexei dagokienez, jakinarazi genion gure bulegoan sarri samar aurkeztu izan diren
gaiak direla, gehienetan kasu zehatz bat ardatz harturik, eta bere garaian ebatzi izan ditugula horrelakoak. Nolanahi ere, haren kezka jaso dugu, eta egoki den instantzietara bideratuko du, baina esan beharra dago ezinezkoa dela arazo horri berehalako irtenbide bat ematea.
Gainerako kexei dagokienez, Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailari informazioa eskatu genion,
eta bertatik, gai bakoitzari buruzko txosten bana bidali ziguten.
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Raimundo Olabide kaletik barrena doan bidegorriaren diseinuari dagokionez, erreklamazio-jartzaileak
bere desadostasuna azaldu zuen haren diseinuarekin, etxebizitzen espaloitik barrena doalako, aparkaleku-plaza guztiak ezabatuz eta pertsonen karga eta deskargarako lanak zailduz, batez ere adinekoen
kasuan, ezin daitekeelako autoa geratu etxebizitzetatik hurbilen dagoen erreian (orain piboteak jarri dituzte), ezta kontrako espaloian ere, industrialdean dagoen horretan, ez dagoelako bi espaloiak lotuko dituen
oinezkoentzako pasabiderik arrazoizko distantzia batean.
Jasotako txostenean, egungo trazadura aukeratu izanaren arrazoiak azaldu ondoren (ibilbidearen segurtasuna), kontrako espaloiaren ondoan gehienez ere 15 minutuko aparkaleku-erreserba batzuk gaitzeko
aukera iragarri dute, bizilagunen unean uneko karga- eta deskarga-lanak egiteko.
Judimendi Hiribidean kontrako norabidean doan bus-erreiari dagokionez, bizilagun horren iritziz, arrisku
handia dago Logroño kalearen eta Done Jakue Hiribidearen arteko tarte horretan. Jasotako txosten
horretan adierazten zenez, ez zuten inolako kexen berririk eta konfigurazioa zuzena zen, Zirkulazio
Araudiarekin eta mugikortasun-irizpideekin bat etorriz, eta beraz, baztertu egiten da hori aldatzea.
Azkenik, adierazi zigun Trebiñuko Konderriaren kaleko haur-jolasen eremua egoera txarrean zegoela,
eta Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailari horri buruzko galdera egin ondoren, hark erantzun
zuen eremu hori aspaldikoa den arren, erabilera-egoera onean aurkitzen dela, eta horretarako aurrekontua dutenean, hori berritzea aztertuko dutela.
ERREG. ZK.: 2404/16. GARBIKETARIK EZA, LAKUABIZKARRAN
Herritar batek kexa agertu zigun, Urbasa Mendiaren kalearen inguruan, Orreaga pasabidearekiko elkargunetik eta Baiona kalera bitartean, garbitasun ez zegoela eta. Antza denez, horretarako jarritako lekuetatik kanpo uzten dute zaborra auzokideek. Informazioa eskatu genien bai Herritarren Segurtasunaren
Sailari, bai Ingurumen Sailari. Hondakinen Kudeaketarako Ataletik onartu zuten egon bazegoela arazo
hori, erreklamazioak agerian uzten zuena, nahiz eta FCC enpresarekin sinatutako garbiketa-kontratuan
finkatutako ohiko garbiketa-lanak egiten ziren, eta adierazi ziguten hori kontuan hartzen zela ohiko ikuskatze-lanak egiteko orduan. Orobat iragarri ziguten garbiketari buruzko ordenantzaren inguruko sentsibilizazio-kanpaina bat egitea aurreikusia zegoela, hiri osoan, eta kontu hori aintzat hartuko zela lehentasunezkotzat programatzeko egiten ziren kontzientziazio-ekintzen barruan. Herritarren Segurtasunaren Sailetik, burututako kontrol-jardueren berri eman ondoren, iragarri ziguten behar diren aginduak emango
zirela Ingurumen Taldeari atxikitako udaltzainek eta inguru horretako poliziek maiz ikuska eta kontrola
zitzaten kale horiek, eta, halakorik izanez gero, administrazio arau-hausteak egiten zituzten pertsonak
identifika zitzaten.
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ERREG. ZK.: 2413/16. ZARATA ETA ERAGOZPENAK. TABERNA
Bizilagunen erkidego baten ordezkariak kexatu egin dira eraikinaren behealdean kokatutako ostalaritzaestablezimenduarekin betidanik arazo batzuk izan dituztelako: zikinkeria, lehen solairuraino doazen eskaileretan merkantzien garraioak sortutako zarata, merkantzia-mugimendu horiek eskaileran sortzen
duten zikinkeria, usaina eta abar. Kexa asko aurkeztu dira, baina ez dute ikusten Udala dosierrak izapidetzen ari denik. Era askotako gaiak aipatzen dituzte, hala nola fatxadako pintura, babestuta egon arren,
jabeek darabilten lokala handitzeko lanak, establezimendutik bebarrura joateko atea, establezimendu
horretatik lehen solairura joateko erabiltzerik ez dagoena, hura ere bere jabetzakoa izan arren. Kontuan
izan behar da, gainera, karga-jasogailua ere baduela. Horrez gain, adierazi zuten obra batzuk egingo
zituztela igogailua zero kotaraino jaisteko, eta horretarako, establezimenduak bere azaleraren parte bat
laga zuen, baldin eta taberna eta lehen solairuko etxebizitza banantzeko aukera ematen bazioten.
Horregatik guztiagatik, Sindikoak esku hartzea eskatzen zuten, aipatutako eragozpen horiekin amaitzeko
Udalak beharrezko neurriak har zitzan, eta egin diren udal errekerimenduak bete zitezen.
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailak txosten zehatz bat bidali zigun establezimendu horrekin
loturik Udalak azkeneko urte hauetan hartu izan dituen neurriei buruz. Establezimenduaren aurrekari
historikoak azaldu ondoren, jardueraren titularrek lokal horretan egindako eraberritze-lanen eta aldaketen
ondorioz irekitako dosierrak aipatu dira.
Gero, aurrekari horietatik atera daitezkeen ondorioak datoz, eta bebarrura ematen duen ateari dagokionez, irekitze-baimena zein baldintzatan eman zen azaltzen da, eta horrez gain, jakinarazten da Udaltzaingoaren ikuskaritza batean egiaztatu zutela bebarrura ematen duen ate hori pladur bidez hormatu
zutela.
Azkenik, txosteneko ondorioek diotenaren arabera, egiaztatu da sozietate titularrak baja eman zuela
Ekonomia Jardueren gaineko Zergan, eta horrenbestez, kudeatzaile berriak arauzko titular-aldaketa izapidetzen ez badu, hori egitea eskatuko zaio.
Txosten hori ikusirik, ezin daiteke esan Udalak uko egin dienik lokal horrekin loturiko jarduerak kontrolatzeko obligazioei, edo bere errekerimenduak bete ez izanari jaramonik egin ez dionik. Beste alde batetik,
uste dugu eragindako erkidegoko bizilagunek kontatutako arazo horiei irtenbide bat ematera zuzen bideratuta egon direla haren jarduerak.
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C) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 1738/12.

IRISGARRITASUNA ETA IKUSPENA GARAJEETATIK IRTETEKO MANIO-

BRETAN
Herritar batek 2012. urtean aurkeztutako kexa batean salatzen zuenez, Armentiagana kaleko 46, 48 eta
50 zenbakiek, Leza kaleko 1 zenbakiak eta Laserna kaleko 2 zenbakiak osatutako Garaje Jabeen Erkidegoak irisgarritasun eta ikuspen urria zuen garajeetatik irteteko maniobretarako, eta hori zela eta, 2014.
urteko urtarrilean Sindikoaren bulegotik gomendio bat egin genion Udalari, arautu zezan jabe titularren
erkidegoek zer baldintza eta izapide bete beharko zituzten, ikuspen urria zuten pasaguneetako bide publikoan ispiluak jartzeko udal baimena erdiestearren. Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailak
erantzun zuen partzialki onartuko zutela gomendio hori, itxura batean horrelako egoeretan aplikagarri
izango zen protokolo bat lantzen hastekoak zirelako. Horrelaxe jakinarazi genion herritarrari.
2015eko martxoan, erreklamazio-jartzaileak berriro jo zuen bulego honetara, Udalak ez ziolako arazo
horri irtenbiderik eman, eta, hala, berriro abiarazi genuen espedientea. Kasualitatez, hilabete lehenago,
gauza bera zioen beste kexa bat jaso genuen, eta jabeen erkidego batek bide publikoan ispilu bat instalatzea eskatu zuen, baina ukatu egin zieten, eta horrexegatik, berraztertze-helegite bat aurkeztea erabaki
zuten. Uko hartan txosten tekniko bat aipatzen zen, oraindik eskuratu ez zutena, eta beste alde batetik,
bizikletak aparkatzeko gune bat jartzea proposatu zitzaien, baina instalazio horren gastuak erkidegoak
bere gain hartuz.
Denbora-tarte horren barruan, gai hori askotan aztertu dugu Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren
Saileko arduradunekin. Udalaren jarrera bide publikoan ispiluak jar zitezela ukatzea izan zen, horrelakoek arazoak eragin zitzaketelako, eta horrez gain, espazio publikoa okupatzen zuten, segurtasunarazoak sortzen zituzten, hirugarrengoei kalteak egingo zitzaizkien eta abar. Horren ordez, aparkalekuplazak ezabatzea eta erkidegoak bizikletak aparkatzeko guneak jartzea iradoki zuten.
Gure aldetik, gure ustez, irtenbide hau edo beste edozein hartzeko irizpideek publikoak eta gardenak
izan beharko lukete. Bigarrenik, erabakitzen duten irtenbidea ispiluarena izan edo beste bat izan, irtenbide hori ezin daiteke geratu dagokion erkidegoaren eskutan, trafikoaren segurtasunari eragiten dion kontu
bat delako. Horregatik, honelako eskaera baten aurrean, Udalak bere jarrera agertu beharko luke irtenbide horren egokitasunari edo desegokitasunari buruz, aldez aurreko txosten tekniko bat eginik. Halaber
uste dugu ezin zaiela erkidegoei eskatu bizikletak aparkatzeko gunerik jar dezatela beren kontura, lehenik eta behin baldintza hori ez dagoelako inolako arauditan jasoa, eta bigarrenik, bizikletak aparkatzeko
gune horiek ez liratekeelako izango Erkidego horiek bakarrik erabiltzekoak.
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Bigarren erreklamazioa egin zuen erkidegoak administrazioarekiko auzien epaitegira jo zuen, eta auzi
horri amaiera emateko, Gasteizko 2 zk. Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiak epai bat eman zuen
2016ko apirilean, Sindikoaren Bulegoan defendatzen dugun tesiarekin bat datorrena, lekuko gisa bertaratzeko eskatu ziguten bistan azaldu genuen bezalaxe.
“...ez da bidezkoa eskatzea Erkidegoak aurre egin diezaiela aipatutako elementu horren (bizikletak aparkatzeko gunea) instalazio-gastuei,... ez baitago ez hirigintza-titulurik eta ez zerga-titulurik ere, horrelakoak Jabeen Erkidegoei ordainaraztea justifikatzen duenik”.
Erreklamazio-egileei orientabide batzuk ematearren, ebazpen judizialaren kopia bat bidali genien, baita
2015eko maiatzaren 9an egindako Batzordeko aktarena ere, eta bertan, Hirigintza Saileko Zinegotzi ordezkariak iragarri zuen egokitu egingo zela pasaguneen ordenantza, gai horri irtenbide bat ematearren
eta, era horretan, udal araudi argi eta garbi bat edukitzearren.
ERREG. ZK.: 1970/13 TABERNAKO ZARATA

Gure bulegoetara Ariznabarra auzoko bizilagun bat etorri da, eta erreklamazio bat aurkeztu du bere
etxebizitzaren beste aldean kokatuta dagoen taberna batetik sortutako zarata-arazo desberdinengatik.
Azaldu du tabakoaren aurkako legeaz geroztik tabernako bezeroak kanpoan geratzen direla, tabernak
mahaitxo batzuk jarriak dituelako. Gaineratu du, halaber, terrazako mahaiak kalea inbaditzen ari direla.
Sindikoaren bulegotik dagokion Sailarekin harremanetan jarri gara zarata mailak edo irekiera-ordutegiak
ez betetzeagatik ezarri ahal izan dituzten zehapen-dosierrei buruzko informazioa eskatzeko; horrez gain,
“Gasteizko Ostalaritzako eta Antzeko Establezimendu Publikoetako Terrazak arautzen dituen Ordenantza” bete ez izanari buruz galdetu genuen.
Jasotako erantzunean baieztatzen da ez dagoela zehapen-dosierrik zaratarengatik edo ordutegiengatik.
Mahaitxoei dagokienez, zenbait errekerimendu egin ondoren, jakinarazi digute baimena eskatua zuela,
eta emateko zain zegoela.
Bide publikoan mahaitxoak jartzeko baimena eman ondoren, zehapen-dosierren jarraipena egin dugu,
eta Ingurumen Sailak zenbait aldiz ziurtatu digu ez dutela urraketarik atzeman.
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Horren guztiaren berri eman genion herritarrari, baina hark eragozpenak jasaten jarraitu du, batez ere
establezimenduaren kanpoaldean pilatzen den bezero mordoaren jokabideagatik. Udalak hiriko zarataren
mapa bat prestatzeko asmoa duela azaldu genion, aisialdiak eragindako zarata ere jasoko lukeena.
Uste dugu eskainitako informazioaren bidez aipatutako arazoarekin loturiko orientabide batzuk eman
dizkiogula herritarrari, eta beraz, itxi egingo dugu dosierra.
ERREG. ZK.: 2328/16. ZARATA. KUTXATILA AUTOBUSA IGAROTZEAN
Independentzia kalean bizi den familia baten kexa jaso genuen, egunero ehunka autobus eta ibilgailu
igarotzen diren kale batean hautsita edo askatuta dauden bi kutxatilen ondorioz jasan behar izaten dituzten zaratengatik; azpimarratzen dute autobus bat edo ibilgailu bat pasatzen den bakoitzean, sekulako
burrunba entzuten dela kale osoan, gauez bizilagunak etengabe esnatzerainokoa. Horregatik, Sindikoari
eskatzen zion Udalaren eta, batez ere, tranbia-konpainiaren artean bitartekaritza-lanak egin zitzala, kale
honetarako behin betiko erabaki bat har zezaten.
Informazioa eskatu genion Espazio Publikoaren Zerbitzuari, horrelako arazo bat Udalari jakinarazten
zaionean nolako jarduera-protokoloa abiarazten den ezagutzeko xedez, eta kasu zehatz honetan, erakunde eskudunari, hots, Eusko Trenbide Sareari jakinarazi ote zitzaion akatsak konpontzeko premia dagoela, eta tarte horretan garrantzi handiagoko jardueraren bat egiteko eskatu ote zuten, arazo hori maiztasun handi samar batez errepikatzen delako.
Udalaren txostena iritsi bitartean, prentsako albisteei esker jakin genuen ETSk udan zenbait obra egiteko
asmoa duela Madalena kaletik hasi eta Independentzia kaleraino tranbiaren zoladura berritzeko, tranbia
instalatu zenetik zoladura horrek agertu izan dituen arazoei behin betiko irtenbide bat ematearren.
Beraz, erreklamazio-egileei, alde batetik, jasotako txostenaren kopia bat bidali genien, eta bestetik, maiatzaren 10eko Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian (87 zk. EHAA) obra horiei dagokien lehiaketaren
iragarkia, baita lehiaketaren baldintza teknikoen orriak ere, eta horien arabera, denboran iraungo zuen
irtenbide bat eskaintzea proposatzen zuten, bideko plataforma berrituz, eta hala, zoladura zurrunaren
ordez (hormigoi inprimatua) zoladura malgua jarri zuten, aglomeratu asfaltikoan oinarritua eta akabera
leundukoa, Madalena kaleko hormigoi inprimatuaren luzera osoan Independentzia kalearen amaieraraino, Bake kalearekin gurutzatu arte.
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Lanen deskribapenari buruzko apartatuan, kutxatilak garbitzea eta ordezkatzea aipatzen zuten, eta adierazten zuten ibilgailu motordunen joan-etorrietarako kale bakoitiari dagozkion kutxatilek lehentasuna
izango zutela gainerako kutxatilen ordezkapenaren aurretik.
Eskainitako informazioari esker iruditu zitzaigun orientabide nahikoa eman geniela erreklamazio-egileei
azaldutako arazo horren inguruan. Gaur egun, lanak jada amaituta daude.
ERREG. ZK.: 2363/16. BEROKUNTZA-SISTEMA KOMUNITARIOKO KUTXATILETAN EGINDAKO
KONPONKETAREN ERANTZUKIZUNA
Gasteiz Hiribidean dagoen eraikin bateko jabeen erkidego baten ordezkariak etorri dira. Erkidego hori,
aldi berean, bizitegi-etxadi osoko berokuntza-sistemaren kudeaketaz arduratzen den kooperatiba baten
partaide da. Eraikina kokatuta dagoen etxadi horren barrualdean berokuntza-sistema komunitarioarenak
diren kutxatila batzuk daude, eta egun hautsiak daude. Bizilagun batzuek diotenez, lursail hori Udalari
laga zitzaion, parke horretan egin beharreko konponketak zirela medio, eta Udalak berak konpondu zuen
eta berak jarri zituen kutxatilak. Udalari horren berri eman zioten, eta hark hesiak jarri zituen inguruan,
baina kutxatilak konpondu gabe, errekerimendu ofizial bat igorri zien, “Dekretu hau jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasi eta hilabete bateko epean, kale horretan dagoen berokuntza-sistemaren kanalizaziorako bi kutxatilak konpondu ditzaten”. Kutxatila horien konponketa noren ardura den aztertzea
proposatu dute, edo berokuntza-sistemaren erabiltzailearen erkidegoarena edo Udalarena, espazio publiko horren titular gisa.
Gai horren inguruko orientabidea eman zaie, eta adierazi zaie, kutxatila horiek zerbitzu publiko baterako
prestatuak balira, jabari publikoko ondasunak izango liratekeela, horrelako ondasunak, titulartasun publikokoak izateaz gain, erabilera orokorraren edo zerbitzu publikoaren mende daudelako. Baina kasu honetan, kutxatila hauen xedea zerbitzu publiko komunitario bat da, eta horrenbestez, zerbitzu pribatuen hornitzaile diren enpresa askok bide publikoan kokatuta dituztenen baliokide izango lirateke guztiz (telefonia,
elektrizitatea, gas-hornidura eta abar).
Kutxatila hauen gaineko titulartasuna horiek kokatuta dauden espazioaren titulartasunarenetik independentea da (Udala, jabari publikoaren kasuan, eta jabeen erkidegoa, jabari pribatuaren kasuan). Kasu
batean nahiz bestean, kutxatilaren mantentze-lanak, kontserbazioa eta konponketak egitea kutxatila
horren titular den enpresaren, erkidegoaren, erakundearen... ardura izango da. Horrenbestez, kasu
honetan, gasaren kanalizazio osoa, eta halaber, gainerako instalazioak, galdara nagusitik hasi eta etxebizitza bakoitzaren sarreraraino, Jabeen Erkidegoaren elementu komunak dira. Elementu komun horien
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barruan airetik doazen instalazioak (esate baterako, hari motaren bat) eta lurretik doazenak (galdaren
instalazioak, makineria, kutxatilak...), nahiz zorupetik doazenak (lurpeko hodiak) sartuko lirateke.
Beraz, gure iritziz, erreklamazioa jarri duen jabeen erkidegoari kutxatilak konpondu ditzan Gasteizko
Udalak egindako errekerimendua zuzena da.
Sindikoaren bulegoak hitzematen du eremu horren titulartasunaren gaia aztertuko duela gerora, eta era
horretan, horri buruzko orientabidea eskainiko diola erkidegoari.
ERREG. ZK.: 2417/16. TXAKUR BAT ARRISKUTSU IZENDATZEAREN INGURUKO ZALANTZAK:
AMERICAN BULLY
American bully arrazako txakur eme bat du duela lau urtetik. Bere garaian erregistratu egin zuen eta izapide guztiak bete zituen. Aspaldi ez dela, udaltzain batek gelditzeko eskatu eta esan zion bere txakurra
arriskutsua zela, orain berriki araudian egindako aldaketa bat zela medio. Legeria guztia kontsultatu du,
eta ez du ezer topatu. Ingurumen Sailera deitu zuen eta han esan zioten udal albaitariekin hitz egin zezala. Albaitari horiek esan zioten arriskutsutzat jotzen zela, txakur arriskutsuen gurutzaketa bat zelako. Dagoeneko badu arriskutsu izan daitezkeen txakurren gaineko baimena, baina bere txakurra ERREG. berezi batean inskribatu beharko luke, eta horrek txakurraren askatasuna murriztea ekarriko du, beti loturik
eta muturrekoaz joan beharko lukeelako. Dirudienez, Eudel elkarteko batzorde batek onetsi du hori, baina berez ez dago inolako legedi-aldaketarik. Segurtasun juridikoa eduki nahi du ez diotela inolako isunik
jarriko, baina halaber, azpimarratzen du american bully arraza ez dagoela arriskutsu izan daitezkeen
txakurren zerrendaren barruan.”
Horregatik, “American bully arrazako bere txakurraren egoera juridikoa argitu zezatela” eskatu zuen.
Erreklamazio-egileari ondorengo informazioa eskaini diogu:
“Indarreko araudiaren barruan, funtsean, ondorengo arau hauek ditugu:

- 50/1999 Legea, abenduaren 23koa, Arriskutsuak izan daitezkeen Animaliak Edukitzeko Araubide
Juridikoari buruzkoa.

- 287/2002 Legea, martxoaren 22koa, Arriskutsuak izan daitezkeen Animaliak Edukitzeko Araubide
Juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duena. Eta bereziki, horren 2. artikulua eta I. Eranskina:
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2. Artikulua. Arriskutsuak izan daitezkeen txakur espezietako animaliak.
1. Abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 2.2 artikuluan aurreikusitako ondorioei begira,
arriskutsuak izan daitezkeen txakurtzat hartuko dira ondorengoak:
a) Errege dekretu honetako I. eranskinean zerrenda batean datozen arrazetakoak direnak eta horien arteko gurutzaketak.
b) II. Eranskinean ageri diren guztien edo gehienen antzeko ezaugarriak dituztenak, txakur gidari edo laguntza-txakur egiaztatuak eta ofizialki aitortutako zentroetan trebatuak diren txakurrak izan ezik, erkidegoko legeriarekin edo, hala egokituz gero, estatuko legeriarekin bat etorriz, eta halaber, izaera hori erdiesteko instrukzio-fasean aurkitzen diren txakurrak.
2. Nolanahi ere, aurreko atal horren barruan egon ez arren, arriskutsu izan daitezkeen
txakurtzat hartuko dira izaera nabarmen erasokorra erakusten duten edo pertsonei
edo beste animalia batzuei eraso egin dieten txakur espezieetako animaliak.
3. Aurreko atalean aurreikusitako kasu horietan, arriskutsutasun hori dagokion agintaritza
eskudunak hauteman behar du irizpide objektiboei jarraiki, bai ofizioz edo bai jakinarazpen edo salaketa baten xede izan ondoren, erkidego edo udal mailako agintaritza
eskudunak izendatutako edo gaitutako albaitari ofizial edo elkargokide baten aldez
aurreko txostenaren bidez.
I. ERANSKINA
a) Pit Bull Terrier.
b) Staffordshire Bull Terrier.
c) American Staffodshire Terrier.
d) Rottweiler.
e) Dogo Argentino.
f) Fila Brasileiro.
g) Tosa Inu.
h) Akita Inu.

- 101/2004 DEKRETUA, ekainaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzkoa.
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10. Artikulua.- Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak.
1.– Dekretu honi dagokionez, eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko
araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatu zuen
martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 2. artikuluarekin bat etorriz, «arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak» izango dira jarraian adierazten diren egoeretakoren batean sar daitezkeen txakurrak:
a) Dekretu honen 1. eranskinean adierazten diren arrazen, arraza-tipologien edo
arrazen arteko gurutzatzeen barruan sartzen direnak.
(I. Eranskinean 287/2002 Errege Dekretuko arraza berberak jasota daude)
“Arriskutsuak izan daitezkeen” arrazak zehazteari eta horiek legedi bidez mugatzeari dagokionez, komeni
da gogoan izatea auzi hori Auzitegi Gorenaren mende jarri zela, eta hark, zenbait Epairen bidez, oniritzia
eman ziela 287/2002 Errege Dekretuaren I. eta II. Eranskinei. Besteak beste, 2003ko uztailaren 15eko
epaia aipatu behar da horrekin loturik:
BOSGARRENA: …
Sala honek ez du inolako eragozpenik Udalbatza errekurtso-jartzaileak argudio nagusi
gisa darabilen baieztapena onartzeko, ondoko hau dioenean, hots: «zakur bat ez da
potentzialki arriskutsua arraza batekoa izateagatik, baizik eta bere jabeek edo
edukitzaileek eskaintzen dioten heziketa zehatzagatik, eta halaber, bere bizitzan eta
hazkuntzan ezagutu dituen xehetasunengatik». Baieztapen hori ez doa Legeak bere zioen
azalpenean dioenaren aurka, ezta gero Errege Dekretuak ezartzen duenaren aurka ere.
Jarraian, ohar horiei buruzko azalpen batzuk emango ditugu.
Egia da legearen zioen azalpenean oso kontuan hartzen dela arriskutsutzat jo
daitezkeen animaliek izaera hori eduki dezaketela «beren jokabidea aldatu egin delako,
bai jasotako irakaskuntzaren ondorioz eta bai beren jabe eta hazleek ezarri dizkieten girobaldintzen eta ohituren ondorioz ere», eta aurrerago, testu horren beste pasarte batean
gaineratzen du, halaber, legearen arabera arriskutsutzat jo daitekeen txakurraren
kontzeptu hori ez dagokiela arraza jakin batekoak direnei, baizik eta arraza-tipologia jakin
baten

barruan

sartuta

dauden

eta

beren

ezaugarri

morfologikoengatik,

erasokortasunagatik eta oldarkortasunagatik erasorako edo borrokarako erabiltzen diren
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txakurrei, eta halaber, horien eta beste edozein txakurren arteko arraza arteko
gurutzatzeetatik jaiotako animaliei». Alegia, nahiz eta legeak aitortzen duen arriskutsutzat
jo daitekeen txakurra ez dela berez arraza jakin batekoa izateagatik, deskribatutako
ezaugarriak dituen arraza-tipologia baten barruan egoteak bultza dezake arraza bat izaera
arriskutsu horren jabe dela jotzera, baina horrek ez du esan nahi arraza horretakoak
diren txakur guztiak susmopean daudenik, baizik eta horien arrazak beharrezko
ezaugarriak dituela espezie horretako animalia bat arriskutsu bilakatzeko baldin eta
bere erasokortasuna sustatzen bada edo borrokarako edo erasorako trebatzen bada.
Eta hori inolako zalantzarik gabe baieztatzen du 50/1999 Legearen 2.2 artikuluak, non
esaten baita halaber, arriskutsu izan daitezkeen txakurren kalifikazioa edukiko dutela
arauz finkatutako etxeko edo laguntzako animaliek, eta bereziki, txakur espezietakoek,
baldin eta arraza-tipologia baten barruan sartuak badaude eta beren izaera erasokor,
tamaina edo baraila-indarragatik pertsonei edo beste animalia batzuei heriotza edo lesioak
eta gauzei kalteak eragin badiezazkiekete».
Horrexegatik, legea betearazteko eginkizun hori betetzera mugatzen da araudia eta,
hala, 1. artikuluko a) atalean dio «txakur espezieko etxe faunaren barruan arriskutsuak
izan daitezkeen animaliak zehaztea» dela bere helburua, horiek definituz, eta horretarako,
legearen 2.2. artikulua aipatzen du bere 2.1 a eta b artikuluan, non esaten baitu «Errege
Dekretu honetako I. eranskinean zerrendaturik datozen arrazetakoak direnak» eta horien
gurutzaketak, eta halaber, «II. eranskinean ageri diren guztien edo gehienen antzeko
ezaugarriak dituztenak».
Araudiko 2.1 artikuluaren a) atalak Legearen 2. artikuluko 2. atala betearazten du,
zeinak ezartzen baitzion arauz zehaztu behar zituela zein ziren arraza-tipologia baten
barruan sartuak dauden eta beren izaera erasokor, tamaina edo baraila-indarragatik
arriskutsu izan daitezkeen txakurrak. Ezaugarri horiek I. eranskinean jasotako arrazek
dituzte, eta arriskutsuak izan daitezkeen txakur guztiek II. eranskinak deskribatutako
ezaugarri guztiak edo gehienak dituzte.
Argudiatu daitekeenez, herri-esamolde bat erabiltzearren, I. eranskinean ez daude
behar luketen guztiak eta dauden guztiek ere ez lukete egon behar, baina horrek ez gaitu
bultzatu behar ondorioztatzera eranskin hori baliogabea denik, ezta jasotzen dituen
arrazak estigmatizatzen dituenik ere. Beste alde batetik, Administrazioak komenigarri

2016ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 83

<< Índice

jotzen baldin badu, ezerk ez du eragozten, egokien iruditzen zaion moduan, etorkizunean
eranskin hori aldatzea, edo are indargabetzea ere, baina une honetan ez dugu zalantzarik
eranskin hori zuzenbideari egoki lotzen zaiola eta legeak eskatutakoa betearazten duela,
haren 2.2 artikulua garatuz.
Iritzi berbera dugu II. eranskinari buruz, oinarri bera duelako eta eginkizun bera betetzen
duelako, alegia, arriskutsu izan daitezkeen txakurrak definitzen dituen arraza-tipologiari
dagozkion ezaugarriak finkatzea. Badakigu arrazak, eta ezaugarri horien jabe izateak, ez
dituela arriskutsu bilakatzen, baina gauza bategatik edo besteagatik, badute arriskutsuak
izateko ahalmen hori.
Azaldu berri dugun honekin guztiarekin, eskaera horrek gai honen inguruan zituen
argudio guztiei erantzuten diegu. Arestian esan dugun moduan, legeak eskatutakoa
betetzera mugatzen bada araudia, argi dago ez duela arau-hierarkiaren printzipioa
urratzen, Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen Araubide
Juridikoari buruzko Legearen 51. artikuluak ezartzen baitu hori errespetatu beharra, eta I.
eranskinak aipatzen dituen arrazak eta II. eranskinak deskribatzen eta jasotzen dituen
ezaugarriak bat etortzen ez badira Autonomia Erkidegoek definitutakoekin, horrek ez dio
eragingo hemen eztabaidatutako gaiari, hots, legea betearazten duen araudiak han
ezarritakora mugatuz egiten ote duen ala Gobernuari emandako agindua gainditzen ote
duen.
Jarraian, harremanetan jarri ondoren, Udaleko albaitariei eta Eusko Jaurlaritzako AIEO ERREG.ko teknikari arduradunei beren iritzia eskatu genien. Lortutako informazio horretatik ondorio hauek atera ditzakegu:
-

Eusko Jaurlaritzak jakinarazi digunaren arabera, “American Bully” arraza jatorrian “American
Staffordshire Terrier”, “Pit bull”, “Bulldog Ingeles”, “Old english bulldogge”, “Bulldog amerikar” eta
“Bulldog frantses” arrazak gurutzatuz lortua da. Beraz, gurutzatutako arrazetako bi gutxienez Errege Dekretuaren I. Eranskinean sartuta leudeke.

-

Adituek ere aho batez diotenez, “american bully” arrazako txakurrek 101/2004 Dekretuaren II. eranskinean jasota dauden ezaugarri morfologiko guztiak, ziurrenik, eta gehienak, zalantzarik
gabe, betetzen dituzte.
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-

2013ko maiatzaren 28an, Bilbon egindako bilkura batean, AIEOren Aholku Batzordeak (101/2004
Dekretuaren 30. artikulua), Eusko Jaurlaritzako, Aldundietako eta EUDELeko ordezkariek osatua,
hauxe erabaki zuen: “Aho batez erabaki da Arriskutsuak izan daitezkeen Txakurren arteko arraza-gurutzaketak diren arrazak ere Arriskutsu izan daitezkeen Txakurtzat izendatu daitezela eta
AIEOean horretara behartzen duten aldaketak egin daitezela, egun Arriskutsuak izan daitezkeen
Txakur arrazekin eta horien mestizajeekin egiten den moduan.
Horrexegatik, gaikuntza duen albaitari batek arraza honetako animalia bat identifikatu behar duenean, Arriskutsu izan daitezkeen txakurren baimena eskatzen du AIEO aplikazioak.

-

Kontsultatutako aditu guztiak egungo araudiarekin kritiko agertu diren arren, animaliaren berezitasun indibidualak kontuan hartzen ez dituelako, baizik eta haren arraza bakarrik, egia da denek
aho batez diotela “american bully” arraza zalantzarik gabe arriskutsu izan daitekeen arraza gisa
sailkatu beharra dagoela indarreko araudiarekin bat etorriz, horrek dakartzan ondorio guztiekin.
Horrenbestez, ezin daiteke baieztatu alde horretatik juridikoki segurtasun eza dugunik, are gehiago kontuan hartzen badugu 287/2002 Errege Dekretuaren baldintza zabal hori ere (“Errege
dekretu honetako I. eranskinean zerrenda batean datozen arrazatakoak eta horien arteko gurutzaketakoak”) Auzitegi Gorenak ziurtatu duela.

-

Hori esan ondoren, egia da, baita ere, “american bully” arraza oraindik ez dutela sartu arriskutsu
izan daitezkeen espezieen katalogoan ez EAEn eta ez Estatuko gainerako erkidegoetan ere,
baina horrek ez du aldatzen arriskutsu izan daitekeen txakur arraza izatea. Halere, berariazko
katalogaziorik ez egoteak ondorioak izan ditzake baldin eta arraza honetako txakur baten jabeari
isuna ezartzen bazaio arriskutsu izan daitezkeen txakurren baldintzak ez betetzeagatik, batez ere
txakur horien jabeek irizpide hori hartu aurretik ofizialki erregistratu bazituzten eta agintaritzak ez
bazien ofizialki ohartarazi beren egoera erregularizatu behar zutenik. Kasu horietan, zentzuzkoa
izango litzateke txakur horien jabeei ofizialki jakinaraztea eta epe bat eskaintzea beren egoera
erregularizatu dezaten.
Baina beste alderdi hauek guztiak zehapen-dosierren bat abiaraziko balitz ebatzi beharko
lirateke, eta hori, dakigunez, oraingoz ez da gertatu.”
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D) IDAZKI LAGUNDUA
ERREG. ZK.: 2183/15. PASABIDEA BEHIN BETIKO BAJA ESKATZEA
Lehendik ere Udalari bera titular zen ibilgailu-pasabide bati behin-betiko baja eman ziezaiola eskatzeko
laguntza eskatua zigun herritar batek —ez ziezaioten beste pasabide-tasarik bidali, ezin baitzien aurre
egin— berriro jo zuen gugana, berriro igorria baitzioten pasabide-tasa, oraingoan 2016. urteari zegokiona, nahiz eta gure esku-hartzearen ondorioz Ingurumen Sailak 2015eko urrian erabaki zuen espaloia eta
zintarria lehengo egoerara bihurtzeko gauzatze subsidiarioaren dosierra abiaraztea.
Idazki bat idazteko laguntza eskatu zigun, pasabideari behin-betiko baja eman ziezaiotela eskatzeko, eta
Ogasun Sailak onartu egin zuen eskaria. Horregatik, itxi egin genuen dosierra.
ERREG. ZK.: 2247/15. ISUNA MAHAITXOEN ORDENANTZA URRATZEAGATIK
Ostalaritzako establezimendu baten titularra etorri da gure bulegoetara, Gasteizko ostalaritzako establezimendu publikoetako eta antzekoetako terrazak arautzen dituen ordenantzaren 2.3.c) artikulua urratzeagatik isun-ebazpen bat jaso ondoren, hots, terrazak baimenik gabe jartzeagatik; arau-hauste larri
horregatik 1.501,00 euroko isuna ezarri zaio.
Ez dago ados isunarekin, mahaiak arkupe batzuetan jarriak zeudelako, eta arkupe horiek erabilera publikoko gune pribatua direlako, tabernaren lokala kokatuta dagoen erkidegoaren jabetzakoa, eta bertako
lehendakariaren baimena duelako. Mahaitxoak jartzeko baimena izapidetzen ari dira egun, eta horrexegatik hiru mahaitxo bakarrik zeuzkan arkupeetan.
Gure laguntza eskatu du berraztertze-helegitea idazteko, kontuan izanik, alde batetik, erreklamaziojartzaileak ez zekiela baimen eskaera artxibatua zegoenik, eta beste alde batetik, udalak ez duelako
ahalmenik erabilera publikoko gune pribatuen okupaziorako baimenak emateko edo ukatzeko, eta horren
ondorioz, Udalak ezingo lukeelako isunik ezarri baimen hori ez edukitzeagatik.
ERREG. ZK.: 2274/15. ISUNA. BAIMENIK GABEKO TAILER-JARDUERA
Pertsona gazte bat gure bulegora etorri da, etxean isun-ebazpen bat jaso duelako, jarduera bat legeztatzeko izapideak egin aurretik –arauak dioen moduan– hura burutzen hasteagatik. Sei hilabete lehenagoko
gauzak dira, bere aitaren biltegira joan zen batean gertatuak; erabiltzen ez zituen makinak eta erremintak
gordetzen zituen aitak biltegi horretan, titular izan zen tailer mekanikoa itxi zuenez geroztik. Bere ibilgailuarentzat ordezko gurpil batzuk jasotzeko asmoa zuelako joan zen bertara, eta sartu orduko, Udaltzain-
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goaren patruila bat agertu zen bertan, tailerraren jarduera baimenik gabe burutzeagatik salaketa bat jarria zutela esatera. Herritarrak onartzen du ibilgailu gehiago ere bazeudela han aparkatuak, autokarabanak eta abar, baina berak ez zuela ezagutzen nor zen haien jabea. Ahoz azalpen egokiak eman arren,
hurrengo egunean aitarekin batera Agirrelandako bulegoetara joan zen, aitak han material batzuk gordetzeko arrazoiak zein ziren egiaztatzen zuten agiriekin batera.
600 euroko diru-zenbatekoa duen isunaren jakinarazpena jaso zuenean, Ingurumen Sailera jo zuen informazio eske, eta adierazi duen moduan, espedientean ibilgailu batzuen argazkiak ageri diren arren,
berak ez du ibilgailu horiekin inolako zerikusirik.
Berraztertze-helegitea idazteko laguntza eskatu digu. Helegite horren sostengu gisa erabiliko duen argudio nagusia, hain zuzen ere, zehapen-ahalmena arautu behar duten printzipioetako batzuk urratu izana
da, hala nola: erruduntasun-printzipioa, errugabetasun-presuntzioa, frogarena, proportzionaltasunprintzipioa eta zehapen-prozeduraren bermearena. Udalak helegite hori onestea erabaki zuen.

E) EZESPENA
ERREG. ZK.: 2286/15. ZARATAK. ERRAZTATZEKO MAKINAK
Herritar batek kexa bat aurkeztu du Amadeo Garcia de Salazar Plazara ematen duten etxeetan bizi direnek egunero jasaten dituzten eragozpenengatik, erraztatzeko makinek goizeko 6:30etatik hasita zarata
handia egiten dutelako, eta batzuetan geldirik egon arren, martxan daudelako. Batzuetan, 8:45ean oraindik ere kalean barrena dabiltza, eta arratsalde askotan ere bai. Bere ustez, zirkulazio gutxiko toki bat
denez, neurriren bat har liteke, esate baterako ibilbideak edo ordutegiak aldatzea.
Hondakinen Kudeaketarako Unitateak txosten luze bat helarazi zigun, eta bertan, lehenik eta behin,
erraztatzeko makinak goizeko ordu horietan lanean ibiltzearekin loturik erantzun ziguten aztertu egingo
zutela nola ibiltzen ziren erraztatzeko makinak Amadeo García Salazar Plazan eta Salbaterrabide kalean
6:00etatik 8:00etara bitartean, eta kontrol hori 21 egunez luzatu zuten. Txostenak amaitzeko dio inoiz ere
ez zutela ikusi geldituta egon zirenik, baizik eta erraztatzeko makina guztiak aurrez finkatutako ibilbideei
jarraituz igaro zirela bertatik. Bi toki horietatik igarotzean seinalea igortzen duten ibilgailuak bat baino
gehiago dira; horren arrazoia hauxe da: Hegoaldean lanean aritzen diren erraztatzeko makinek Mendizabala aparkalekuan kokaturiko edukiontzi irekietara botatzen dituzte kale-garbiketan bildutako hondakinak.
Maiztasuna edo ibilbidea aldatzeko proposamen horri dagokionez, txostenak dio esleitutako eskaintza
berriaren barruan Amadeo Garcia de Salazar Plaza egunero eskainiko ez den garbiketa maila batez age-
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ri da. Nolanahi ere, plaza hori txandaren hasieran garbitu beharko litzateke, ibilbidearen tarte horretako
etxebizitzak lan-eremutik urrunen daudelako. Azkenik adierazi du kaleetako espaloien erraztatze mekanikoko lanetan erabiltzen diren ibilgailu guztiak ibilgailu berriak direla.
Azken batean, jasotako txosten horretatik ezin dugu ondorioztatu zu bizi zaren inguru horrek bereziki
gehiago jasaten dituenik erraztatzeko makinen eragozpenak, egindako kontroletan ez baita hautematen
ibilbide-maiztasun handiagorik edo zirkulazio bereziki sarriagorik. Beste alde batetik, kontrol-aldi horretan
ez zen ikusi ibilgailuak geldituta egon zirenik; aitzitik, aurrez finkatutako ibilbideei lotu zitzaizkien.
Azaldutakoagatik, uste dugu udalaren jarduera zuzena dela kasu honetan, irizpide eztabaidaezinetan
oinarritua dagoela, eta makineria modernizatzeko hartutako neurriek balio izan beharko luketela aipatutako arazo hori nabarmen gutxitzeko.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)
ERREG. ZK.: 2287/15. TUVISA. GELTOKIKO ZARATAK SORTUTAKO ERAGOZPENAK
Amadeo García de Salazar Plazaren inguruan erreklamazio-jartzailearen etxebizitza ondotik igarotzean
erraztatzeko makinek egunero sortzen zuten zaratari buruzko aurretiazko arazoa konpondu ondoren,
aurkeztutako beste erreklamazio batekin loturik erantzun bat emateko geunden oraindik. Erreklamazio
horrek honela zioen: “Salvatierrabideko geltokiak aldatu ondoren, bere etxearen azpian kokatu dituzte
markesinak. Ordutegi-erregulaziorako geltokiak dira, eta autobusak kirrinka eginez iristen dira, eta gero,
motorra martxan uzten dute hamar minutuz, horrek eragiten dituen eragozpen guztiekin. Autobusak goizeko 5:50etik gaueko 22:00ak arte dabiltza. Badirudi arazoa larriagotu egin dela, zarata horrek kiroldegian oihartzuna egiten duelako. Autobusak egoera negargarrian aurkitzen dira, denek kirrinka egiten
dutelako.”
Kexa jaso genuenean, harremanetan jarri ginen Udaleko Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailarekin, haren etxean neurketa akustiko bat egiteko eta, era horretan, autobusek sortutako zaratak udal
araudia urratzen ote zuen erabakitzeko.
Plangintza eta Ingurumen Kudeaketaren Zerbitzuak txosten bat bidali zigun, eta bertan zioen, laburbilduz, “geltokian geldirik zeuden autobusek eragindako zarata mailak 1367/07 EDan ezarritakoa betetzen
zuela.”
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)
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ERREG. ZK.: 2301/16. GARBIKETA ETA MANTENTZE-LANIK EZA, BERLIN IBILBIDEAN
Salburuko auzoan bizi den pertsona batek kexa aurkeztu zigun, Berlin ibilbideko 16.aren pareko oinezkoen alderdian garbiketa eta mantentze-lanak egiten ez zirela eta. Aldez aurretik udaletxean bi kexa aurkeztuak zituela esan zigun, eta artean ez ziotela erantzun. Bata zoladuraren egoera txarrari buruzkoa
zen, ur-putzua egiten baitzen eta zikinkeria biltzen inguru horretan.

Erreklamazioa jaso ondoren, txostena eskatu genion Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailari, eta
erantzun ziguten bere garaian berdindu zirela zona horiek —hondarra bota zen, putzurik egin ez zedin—,
eta FCCri abisu eman zitzaiola ingurua garbitu zezan. Ez du inportantziarik belarra izateak; gainera, herbizidak ez erabiltzea erabaki da. Ez da egokitzat jotzen zoladura aldatzea, kale horiek zona zolatu handiak baitituzte beren sekzioan. Hondar zanpatuaren konponbidea ohikoa izan ohi da parke eta pasealekuetan, eta, gainera, freskoagoa suertatzen da bero egiten duen egunetan.

Hondakinen Kudeaketarako Ataletik, berriz, jakinarazi ziguten Berlin ibilbidearen ingurune horretan Salburua auzoko gainerako lekuetan eskaintzen den garbiketa- eta bilketa-zerbitzu bera eskaintzen dela,
eta, horregatik, ez dela beharrezkotzat jotzen zerbitzu horiek areagotzea.

Azkenik, lauzak konpontzeari dagokionez, Hiriko Mantentze Lanen Ataletik adierazi ziguten erabilera
publikoko eremu pribatua dela hori, eta, horrenbestez, Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzutik
galdatua zitzaiola zona horren titular den jabe-erkidegoari oinezkoentzako pasabidea konpon zezala,
kontuan izanik lursail, eraikuntza eta instalazioen jabeek segurtasun-, osasungarritasun- eta txukuntasun- egoeran eduki behar dituztela horiek, eta itxura onean. Antza denez, liskarren bat dute enpresa
eraikitzailearekin, baina horrek ez du ikustekorik betebehar horrekin.

Jaso genuen informazioa ikusirik, uste izan genuen Udalak arrazoizko irizpide teknikoak eta kudeaketairizpideak aintzat harturik jokatu zuela, nekez jo litekeela horien kontra, eta, hortaz, ezin izan genuen
onetsi herritarrak egindako eskaria.

Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)
ERREG. ZK.: 2344/16. GALDARAK ERAGINDAKO ZARATA ETA BIBRAZIOAK ETXEBIZITZAN
Herritar batek azaldu digu orain berriki etxebizitza bat eskuratu duela Gasteizko Heraclio Fournier kalean
eta etxebizitza horren gainean, zenbait bebarru hartzen dituen jabe-erkidegoa osatzen duten etxebizitza
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guztiei zerbitzua eskaintzen dien galdara-gela kokatua dagoela. Adierazi zigun, halaber, galdara-gelak
eragiten dituen zarata eta bibrazioak bere etxebizitzaraino iristen direla eta ezinezkoa bihurtu dutela bertan bizitzea.
Informazioa eskatu genion Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailari, eta jakinarazi ziguten aldez
aurreko txosten bat egin zutela, eta bertan, lehen ikuskaritza-bisitan 22 dB-Ako zarata-maila egiaztatu
zutela, etxebizitza horretako egongelan neurtua, eta 20 dB-Akoa logeletan. Zarata-maila horiek indarreko
Zarataren Udal Ordenantzan ezarritakoa betetzen dute. Nolanahi ere, egindako eraberritze-lan hartatik
denbora-tarte bat igaro denez, eta bizilagunek hala eskaturik, ikuskaritza-bisita berri bat egin da eta zarata-balio berberak erdietsi dira.
Txosten horrek ezin argiago azaldu arren, Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saileko teknikariekin
harremanetan jarri ginen, kasu horren xehetasunetan are gehiago sakontzearren. Horrela, jakinarazi
ziguten egia zela eta, hasiera batean udal teknikariek egiaztatu zutenez, zarata handia zetorrela galdaragelatik. Gero, eraikuntza-enpresak zenbait neurri hartu zituen, eta horien ondorioz, ordenantzak ezarritako gehieneko 25 dB-A zarata-mailaren azpitik geratu zela. Bibrazioak sortzen duen zarata neurtzen dute,
eta ez bibrazioa bera, baina adierazi zuten bibrazio hori ia atzemanezina zela, eta bibrazioei buruzko
araudia ez dela zarata bezain zorrotza. Galdaren kasuan, ponpen kasuan eta abar... egiturazko zarataren aurrean gaudela zioten, baina ondorio gisa adierazten zuten, bibrazio txiki hori izan ezik, garrantzi
handirik gabeko zarata sortzen zela. Horrela, beraz, txostenak eta bertan jasotako emaitzak ikusirik, erkidegoari errekerimendua egiteko dosierra ixtea erabaki zuten.
Zaratak eragindako eragozpenei dagokienez, berriz, bai jarduera publiko batek eragindakoak izan nahiz
jarduera pribatu batek eragindakoak izan, Administrazioari neurri aringarriak har ditzala eskatzeko edo
are gomendatzeko beharrezko baldintza da zarata horiek dagokion araudian ezarritako atalaseak gainditzea, balio horien azpitik legediz zuzena izango litzatekeelako jarduera hori. Kasu honetan, ezin diezaiokegu Udalari exijitu erkidegoari neurri gehigarri batzuk har ditzala eskatzeko, instalazio horrek indarreko araudia betetzen duelako.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)
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F) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 1985/14 OSTALARITZA-ESTABLEZIMENDU BATEK ERAGINDAKO ERAGOZPENAK
Merkataritza-establezimendu baten jabeak bere ondoeza adierazi zigun bere negozioaren ondoan kokatuta dagoen taberna batek eragiten dizkion eragozpenengatik. Bere lokalaren fatxada erdia estaltzen
duen olanagatik dio hori, berea normaltasunez zabaltzea eragozten diolako, eta halaber, mahaitxoengatik ere bai, ez baitute fatxada-aurrealdearekiko tartea errespetatzen. Horrez gain, kexu zen Udaltzaingoak irizpide malguegiak erabiltzen dituelako.
Olanaren legezkotasunari dagokionez, Hirigintza Sailak jakinarazi zigun tabernaren titularrari eskatu ziotela olana legeztatzeko, eta gero, fatxadako olana legeztatuko zuen obra txikirako baimenaren kopia bat
bidali ziguten.
Mahaitxoei dagokienez, hainbat aldiz eskatu genuen informazioa, eta Udaltzaingoari ere eskatu genion
ikuskaritza-lan bat egin zezatela mahaitxoen udal araudia betetzen ote zuen egiaztatzeko, baina ez dugu
jaso lortutako emaitzaren inguruko informaziorik.
Gero, jakinarazi ziguten establezimendu horrek mahaitxoak jartzeko baimena erdietsi zuela, baina halere, tabernarekin loturik irekitako zehapen-dosierrei buruzko informazioa eskatzen jarraitu genuen.
Hilabeteak igaro ondoren, Ingurumen Sailak txosten bat bidali zigun egindako jarduera guztiak bilduz,
baina baita ere, establezimendu horren titulartasun-aldaketari buruzko informazioa, titular berriari egindako errekerimenduak eta salatutako gertaerak egiaztatu ahal izateko Udaltzaingoa bertaratu beharrari
buruzko aipamenak. Adierazi digute, halaber, berek dakitenez, ez dagoela erreklamazio gehiago gai
honekin loturik.
Erreklamazio-jartzaileari informazio hori guztia jakinarazten ahalegindu garen arren, ez dugu lortu, eta
igarotako denbora kontuan izanik, itxi egin dugu dosierra, iraungita geratu delako.
Nolanahi ere azpimarratu nahi dugu establezimenduaren titularrei ez zaiela inola ere zehapenik ezarri,
errekerimenduen arabera jardun dutela, nahiz eta udal araudia urratzen den kasu baten aurrean, berez,
dagokion zehapen-prozedura abiaraztea izango litzatekeen bidezkoena.

2016ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 91

<< Índice

ERREG. ZK.: 2145/15.

IRISGARRITASUNA ETA IKUSMENA GARAJEETATIK IRTETEKO MANIO-

BRETAN
Jabeen erkidego batek adierazi digu bide publikoan ispilu bat jartzea eskatu ziotela Udalari, baina ukatu
egin zietela, eta horrexegatik, berraztertze-helegite bat aurkeztu zuten, nahiz oraindik ez duten erantzunik jaso. Uko hartan txosten tekniko bat aipatzen zen eta txosten horrengatik ukatu zitzaien instalazioa,
baina ez dute txostena eskuratzerik izan; halaber, bizikletak aparkatzeko gune bat jartzea proposatzen
zieten, baina instalazio horren gastuak erkidegoak bere gain hartuz. Horregatik, administrazioak duen
ebazteko obligazioari buruzko orientabide bat eskatzen zuten, eta ibilgailuen irteera horrek beren erkidegoan duen ikuspen-arazo horri irtenbide bat emateko.
Gai horri buruzko aurreko erreklamazio bat zela eta, 2014ko urtarrilean gomendio bat egin genion Udalari, arautu zezan zer baldintza eta izapide bete behar zituzten ikuspen urria duten pasabideen jabe titularren erkidegoek, bide publikoan ispiluak jartzeko udal baimena erdiestearren. Eta nahiz Udalak hasieran
erantzun zuen araudi horren izapideak egingo zituela, berez ez da inolako araudirik egin gai horren inguruan.
Gai hau Ingurumen eta Espazio Publikoaren Saileko arduradunekin askotan jorratu dugu; Udalaren jarrera, beti, bide publikoan ispiluak instalatzea ukatzea izan da, horiek eragin ditzaketen arazoengatik, espazio publikoa okupatzen delako, segurtasun-arazoengatik, hirugarrengoei kalte egiten zaielako eta abar.
Horren ordez, aparkaleku-plazak ezabatzea eta ezabatutako espazioetan erkidegoak bizikletak aparkatzeko guneak jartzea proposatzen zuten.
Gure aldetik, beti proposatu izan dugu, lehenik eta behin, irtenbide hau edo beste edozein hartzeko irizpideek publikoak eta gardenak izan beharko luketela. Bigarrenik, erabakitako irtenbidea ispilu bat izan
edo beste bat izan, irtenbide hori ezin daiteke geratu dagokion erkidegoaren eskutan, trafikoaren segurtasunari eragiten dion gai bat delako. Horregatik, honelako eskaera baten aurrean, Udalak bere jarrera
agertu beharko luke irtenbide horren egokitasunari edo desegokitasunari buruz, udal teknikariren batek
aurrez ikuskaritza egin ondoren. Era berean, gure iritziz, ezin zitzaien erkidegoei eskatu bizikletak aparkatzeko guneak jar zitzatela beren kontura, lehenik eta behin baldintza hori ez dagoelako inongo arauditan jasoa, eta bigarrenik, ez liratekeelako Erkidego horiek bakarrik erabiltzekoak izango, eta kontuan
hartu behar da, gainera, garaje baten irteeran ikuspena hobetzeak ez diola mesederik egiten pasabidearen titular den erkidegoari bakarrik, baizik eta trafikoaren segurtasun osoari.
Bien bitartean, prozedura horrek bere ohiko bidetik jarraitu zuen, eta jabeen erkidegoak administrazioarekiko auzietarako bidetik jarri zuen helegitea, aurkeztutako berraztertze-helegitea ezetsi zuen Dekretua-
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ren aurka. Arrazoi horregatik, uste dugu espediente hori erabiltzailearen borondatez itxi zela, zeren eta,
epaitegi bat gai hori aztertzen ari baldin bada, Sindikoak uko egin behar baitio esku hartzeari.
Nolanahi ere, gure esku-hartzea ez zen une horretan amaitu, prozedura judizial horretan egindako bistara lekuko gisa deitu zigutelako, eta bertan, Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako 2 zk. Epaitegiak
emandako Epaia bat datorrelako Sindikoaren Bulegoan defendatzen dugun tesiarekin:
“...ez da bidezkoa eskatzea Erkidegoak aurre egin diezaiela aipatutako elementu horren
(bizikletak aparkatzeko gunea) instalazio-gastuei,... ez baitago ez hirigintza-titulurik eta
ez zerga-titulurik ere, horrelakoak Jabeen Erkidegoei ordainaraztea justifikatzen duenik”.
ERREG. ZK.: 2275/15. ZARATARENGATIK LOKALA IXTEA. BIZILAGUN BATEN SALAKETA. KALTEORDAINA
Ostalaritza-establezimendu baten gerenteak erreklamazio bat aurkeztu digu zarata eta usainengatik jasandako arazoen aurrean Udalak izandako jokabidearekin loturik.
Negozio hori Ensanche 21 Zabalguneko bere jabetzako lokal batean garatzen zen, eta lokal horren gainean akuratze-kontratu bat zuen, erosteko aukerarekin.
Bizilagunen kexak zirela eta, lokal hori itxirik eduki behar izan zuen tximinia aldatzeko lan batzuk eta
beste hobekuntza batzuk egin ahal izateko. Lan horien ardura udal sozietateak hartu zuen bere gain,
baina beharrezkoa baino denbora-tarte luzeagoa behar izan zuen horiek burutzeko, egin beharreko jarduera mota kontuan izanik.
Horrek kalte bat eragin diola uste du, eta horrexegatik, kalte-ordain bat eskatu nahi du. Hasieran egindako inbertsio handiaz ari da, nagusiki.
Azaldutako auzi horren aurrean dauden jokabide-aukerei buruz orientabide batzuk eman ondoren, Ensanche 21 Zabalaguneari informazioa eskatu genion, eta jakinarazi ziguten ez zela kontratuaren urraketarik gertatu, eta ez zutela beren ekimenez inolako erantzukizunik onartuko, kontuan izanik erreklamaziojartzaileak epaiketa-bidera jo zezakeela bere asmoa gauzatu ahal izateko.
Gero, herritar horrek adierazi zigun saldu egin zuela lokala, nahiz eta, adierazitakoaren arabera, eragiketa horretan 300.000 euro inguru galdu zituen. Arrazoi horregatik, dosierra ixteari ekin genion.
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ERREG. ZK.: 2291/15. ARGIZTAPENIK EZA, SAN IGNAZIO LOIOLAKOAREN KALEAN, ADAR HOSTOTSUAK DIRELA ETA
Herritar batek ondoeza agertu zigun, San Ignazio Loiolakoaren kalean zuhaitzek adar oso hostotsuak
dituztelako, eta galarazi egiten dutelako zuhaitzen gainetik dauden farolen argia espaloiraino iristea.
Handik egun batzuetarako, zuhaitzak inausi zituztela jakinarazteko deitu zigun, eta horrekin argiztapena
nabarmen hobetu zela esateko.
ERREG. ZK.: 2353/16 ZARATAK. MAHAITXOAK
Lehen solairu bateko etxebizitza baten jabeak egonezina agertu zigun, azpian daukan ostalaritzaestablezimenduak udal lizentziaren arabera kalean jar ditzakeen mahaitxoen kopurua dela eta, bezero
ugari biltzen baitira bertan, eta zarata jasangaitza sortzen baitu horrek. Uste du ezen, nahiz eta terraza
legezkoa izan, egoerak sortzen dituen ondorioak gutxitzeko zenbait neurri har daitezela planteatzeko
aukera izan beharko lukeela.
Informazioa eskatu genion Ingurumen Sailari, baina handik gutxira bizilagunak jakinarazi zigun eragozpenen larritasuna zela-eta etxebizitza saldu egin behar izan zuela eta hortaz atzera egiten zuela bere
erreklamazioan.

03.7 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
A) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2229/15. GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK. EZ IZAPIDETZEA, BERANDU IRISTEAGATIK
2015erako Gizarte Larrialdiko Laguntza berritzeko hitzordua eskatu zuen, eta maiatzaren 13ko
13:00etarako eman zioten. Hainbat zirkunstantziagatik, 10 minutu berandu iritsi zen hitzordura, eta, nahiz
eta dokumentazio guztia eduki, ez zioten onartu, berandu iritsia zela eta. Ziurtagiria eskatu zuen, non
jasota baitago leihatilan egon zela 13:13etik 13:20ra arte. Berriro eskatu zuen hitzordua, eta ekainerako
eman zioten, eta orduan aurkeztu zuen dokumentazioa. Uste zuen ezen, aurrekoetan bezala, 2015etik
aurrera emango ziotela Gizarte Larrialdiko Laguntza, baina ebazpenean ekainetik aurrera bakarrik onartu
zioten, eskabide berria bailitzan, eta ez aurreko eskabidea berritzea, maiatzean hitzordura berandu iristeagatik. Kontua da aurreko urtean ere ekainean aurkeztu zuela berritzeko eskabidea, eta urtarriletik
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eman ziotela laguntza. Gizarte Politiken Sailari azalpenak eskatu genizkiolarik, txosten bat jaso genuen,
non esaten zen berriro emango ziotela hitzordua pertsona horri, Gizarte Larrialdiko Laguntza atzerako
eraginez izapidetzeko. Hainbat hilabete igaro ondoren, berriro jo genuen erreklamatzailearengana, berarekin harremanetan jarriak ziren galdetzeko, eta inongo hitzordurik ez zuela jaso jakinarazi zigun. Berriro
eskatu genion informazioa sailari, eta jakinarazi ziguten akats bat izan zela, era luze gabe jarriko zirela
harremanetan berarekin. Handik egun gutxira, erabiltzaileak jakinarazi zigun harremanetan jarriak zirela
berarekin, hitzordua emateko eta 2015ean eman ez zizkioten laguntzak tramitatzeko.

B) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2366/16. GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAREN ZIURTAGIRIA JAULKITZEKO PROZEDURA
Pertsona batek adierazi zigun ez zegoela konforme Gizarte Larrialdiko Laguntzarik jasotzen ez zuela
egiaztatzen zuen ziurtagiria eskuratzeko prozedurarekin. Izan ere, Enplegu Zerbitzu Publikoak ziurtagiri
hori hamar eguneko epean aurkezteko eskatu zion. Eta maiatzaren 18an agiri hori eskatu zuen herritarrei
laguntzeko bulegoan, berriz, esan zioten 8-10 eguneko epean egongo zela prest, eta, abisurik jasotzen
ez bazuen, bulegotik pasatu beharko zuela, eta galdetu.
Azkenik, maiatzaren 30ean jaso zuen ziurtagiria, herritarrei laguntzeko bulegotik bi bider pasatu ondoren,
eta egiaztatu ahal izan zuen ziurtagiriaren data era irteera-zigilua maiatzaren 20ak zirela. Ez du ulertzen
hori jasotzeko 10 egun itxoin behar izatea, hau da, maiatzaren 30era arte.
Erreklamazioa jaso ondoren, txosten bana eskatu genien Herritarrentzako Arreta eta Informazio Zerbitzuari eta Gizarte Politiken Sailari.
Herritarrei Laguntzeko Zerbitzuaren erantzunean zehatz-mehatz azaltzen zen zein den halakoetan jarraitzen den prozedura, eta adierazten ziguten ziurtagiriak entregatzeko epea 8-10 egunekoa izan ohi
dela, sailak egiteko eta sinatzeko behar duen denbora barne. Gizarte Politiken Sailetik, berriz, argudiatu
zuten kasu honetan ziurtagiriak —egiaztagiriek ez bezala— udal idazkariaren sinadura behar duela, eta
horregatik sailetik udaletxera bidali beharra daukatela, eta horrek atzerapena ekarri ohi duela berekin.
Interesdunei herritarrei laguntzeko bulegotik abisatzeko aukerari dagokionez, bulego bakoitzean baliabide gehiago beharko litzatekeela diote, handia izaki entregatzen diren agirien bolumena.
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Azkenik, bai Gizarte Politiken Sailak, bai herritarrei laguntzeko bulegoak baieztatu ziguten gaur egun bi
zerbitzuak elkarlanean ari direla ziurtagiri hori unean bertan jaulkitzerik izan dadin, herritarrei laguntzeko
bulegoetan bertan.
Erantzun horiek ikusirik, alde batetik uste dugu Udalaren jarduna arrazoizkoa izan dela kasu honetan,
kontuan izanik ziurtagiria jaulkitzeko beharrezko diren tramiteak, baina, bestetik, batez ere, aintzat hartzen dugu bi sailak prozedura hobetzeko elkarlanean ari direla, ziurtagiri hori zuzenean herritarrei laguntzeko bulegoan eskuratzerik izan dadin hartara. Hori da, gure ustez, informazio gailena, eta uste dugu
erreklamazio honek administrazio-jardunaren hobekuntza lortzen lagunduko zuela agian.

03.8 Herritarren Segurtasunaren Saila
A) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2091/14. ZAMALANAK GORBEIA KALEAN
Gorbeia kalean denda daukan auzotar bat haserre azaldu zitzaigun, zamalanetarako ordutegia oso eskasa delako ingurune horretan, eta, horrenbestez, 15 minutura mugatutako aparkatzeko lekuak jar zitezela eskatzen zuen. Gerora, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren koordinatzaile teknikoak jakinarazi zigun nabarmen zabaldu dela zamalanak egiteko ordutegia, 10:00etatik 12:00ak
artekoa baitzen, eta orain, berriz, 8:00etatik 12:00etara eta 15:00etatik 18:00etara artekoa.
ERREG. ZK.: 2148/15 TRAFIKO-ISUNAK. POLIZIA SALATZAILEAREN BALIZKO ERANTZUKIZUNA.
PROZEDUREN IRAUNGIPENA
Pertsona batek salatu duenez, 2014. urteko Gasteizko jaietan bere familiarekin su artifizialak ikustera
joan zen Mendizabala eremura, eta Barrundia kalearen inguruetan aparkatzeko orduan, Udaltzain batek
esan zion ezin zuela han aparkatu, ez han eta ez beste inon ere, eta joan zitezela, baina jakin zezatela
salaketa jarria zuela. Haiek udaltzainari esan zioten inguru hura aparkatutako ibilgailuz beteta zegoela,
haietako asko espaloien gainean zeudela, Andre Maria Zuriaren jaiak zirela eta nola zitekeen haiei aparkatzea debekatzea, ordurako hogeitaka ibilgailu aparkatuta baldin bazeuden”. Hortik aurrera, erreklamazio-jartzaileak udaltzainarekin eztabaida bat izan zuela aipatzen zuen, eta hark erakutsitako jarrera nabarmendu zuen, bere iritziz agintekeriaz jokatu zuelako. Gertaera horiek zirela eta, hiru salaketa izapidetu ziren: Bat “seinaleak edo udaltzainen aginduak ez errespetatzeagatik” (200 euro eta 4 puntu), beste
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bat “ausarkeriaz gidatzeagatik, kontrako norabidean joateagatik” (500 euroko eta 6 puntuko isuna) eta,
azkenik, beste bat “ausarkeriaz gidatzeagatik” (500 euro eta 6 puntu).
Gertaera horien aurrean bere haserrea eta protesta adierazi ondoren, Udalak erantzun zion poliziak
izandako jarduera aztertzen ari zela Udaltzaingoa, udaltzain salatzailearen aldetik erantzukizunen bat ote
zegoen ikusteko eta, salaketa-orrietan irregulartasunik ote zegoen eta salatutako ekintza horretan izapideren bat bete gabe geratu ote zen jakiteko, udaltzainari zigor-erantzukizunen bat eskatzeko motibo ere
izan zitekeena. Bien bitartean, Udaltzaingoak Ogasun Sailari eskatu zion eseki zitzala isunespedientearen izapideak, eta halaxe egiaztatu ahal izan zuen Herritarren Segurtasunaren Sailak, eta
halaber, ez ziezaiola punturik kendu, prozedura horiek esekita jarraitzen zuten bitartean.
Hilabete batzuk geroago jakinarazi ziguten udaltzain horren aurkako zigor-izapideak artxibatu egin zirela,
nahiz eta diziplinazko prozedura bat ireki zedila eskatuko zuten, eta horrenbestez, jarduera hauen jatorrian zeuden isun-prozedurek esekita jarraituko zuten. Hori hala izanik ere, diru-bilketarako prozedura
berriro abian jarri zuen Diru-bilketa Zerbitzuak, eta esekita zeuden isun horietako bati zegokion diruzenbatekoa eskatzen zion.
Azkenik, egindako salaketen aurka interesatuak bere garaian jarritako baliogabetze- edo berraztertzeerrekurtsoa onartzea erabaki zuen Ogasun Sailak, eta horrenbestez, hilabete batzuk lehenago esekita
geratutako prozedura horiek amaitu eta behin betiko artxibatuta geratu ziren.
ERREG. ZK.: 2383/2016. GAUEKO AISIALDIKO LOKAL BATEN IRTEERAN PERTSONEK SORTZEN
DUTE ZARATA
Herritar bat kexu agertu zitzaigun, astebururo, eta bereziki gaueko lauetatik goizeko zortziak bitartean,
oihuak, borrokak eta ahots jasanezinak izaten direlako Foru kalearen eta Ortiz de Zarate kaleen arteko
elkargunean, eta egoerari konponbidea jar zekiola eskatzen zuen. Herritarren Segurtasunaren Sailak
leku horretan izandako liskarrengatik jasotako salaketen berri eman zigun, baita Udaltzaingoaren eskuhartzeen berri ere. Diskoteka baten sarreran eta irteeran sortzen ziren liskar horiek zirela eta, jakinarazi
ziguten Ertzaintzarekin koordinazio-ekintzak ezarriak zituztela, eta kontrolak jarriak, gizalegearen kontrako halako ekintzak ekiditeko.
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B) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2248/15. UDAL FUNTZIONARIO BATEN JARDUNBIDE OKERRA SARE SOZIALETAN
Herritar batek jo zuen gure bulegora, beraren ustez udaltzain batek sare sozialak modu ezegokian erabiliak zituela jakinarazteko, bere lanbidearen kariaz daukan informazioa erabilia baitzuen bertan. Sare sozialetan datu pertsonalekin eta informazioarekin —baita lanbidea dela eta lortzen den informazioarekin
ere— zuhurtziaz eta arretaz jokatu beharra dagoela ohartaraz ziezaiotela nahi zuen.
Erreklamazio horren haritik, herritarraren kezka helarazi genion Udaltzaingoari, eta informazioa eskatu
genion, udaltzainei sare sozialen erabilera dela eta ematen zaizkien jarraibideen inguruan; zer neurri
hartzen ziren erabilera okerrak ekiditeko eta abar. Erantzun gisa, adierazi ziguten bai ematen dizkietela
jarraibideak udaltzainei beren lanbidea dela eta eskuragarri duten informazioaren erabileraren inguruan,
eta komisario buruak emandako 2010-103 ohar informatiboaren kopia igorri ziguten, baita Herritarren
Segurtasunaren Saileko zuzendariaren 2013-048 jarraibidea ere, lanbidean izan beharreko kontu bereziaren eta zuhurtziaren ingurukoa.
Erreklamatzaileari informazioa bidali ondoren, itxi egin genuen dosierra.
ERREG. ZK.: 2293/16. TRAFIKO-ISUNA
Pertsona baten ustez zorrotzegia da ezarri dioten isuna, semaforoaren aurrean geldirik egon ondoren
hura berdea jarri baino lehentxeago autoa abian jarri duelako. Halaber, polizia-agente salatzailearen
jokaerarekin ere ez dago batere ados, hark egin zizkion galderengatik eta gidatzeko modua gaitzetsi
izanagatik, izan ere, iritzi pertsonal desegokiak eman baitzizkion, eta era berean, hatz bat hesgailuekin
lotua zuela ikusi ondoren, egiaztapen jakin batzuk egiten ordu erdia baino gehiago geldirik egotera behartzeagatik.
Halaber jakinarazi du herritarraren arretarako bulego batera joan zela salaketa-orriarekin, jakinarazpena
eskura eman ziotenetik hasi eta 20 eguneko epearen barruan isunaren ordainketa murriztuaz baliatu ahal
izateko, baina ezin izan zuen egin; zenbait aldiz joan zen, eta han adierazten ziotenez, oraindik ez zegoen sisteman sartua eta ezinezkoa zen ordainketa egitea. Bere lan-ordutegiagatik ezinezkoa zitzaion
bulego nagusietara ordaintzera joatea, eta horrexegatik, azkenean, KAB batean sistema “bortxatu” eta
zenbateko murriztua ordaindu ahal izan zuen.
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Kexa hori zela eta, alde batetik, informazioa eskatu genion Udaleko Ogasun Sailari, ekintzan bertan legehausleari salaketa-orria ematen zaionean espediente berri bati alta emateko jarraitzen den prozedurari
buruz. Eta salaketak prozesatzeko, datuak mekanizatzeko eta ordainketa egiteko epeei buruzko azalpen
guztiak helarazi genizkion erreklamazio-jartzaileari.
Halaber, Udaltzaingoari txosten-eskaera bat egin genion salaketa horren xehetasun zehatzei buruz, batez ere dagozkion ikerketak egiteko atzerapenarekin loturik. Poliziaren txostenak, lege-hauste hori nola
gertatu zen azaldu ondoren, erreklamazio-jartzaileak kontatutakoaren oso antzeko xehetasunekin, hauxe
zioen: “Polizia-agenteek une oro tratu egokia erakutsi zuten lege-hauslearekin, eta salaketa-orria prestatzeko eta egoki ziren egiaztapenak egiteko beharrezkoa zen denbora bakarrik erabili zuten”, eta ez zeukatenez beste informaziorik edo alderaketa-frogarik argitzeko udaltzaingoaren agenteek egiaztapen egokiak egiteko erabilitako denbora beharrezkoa zena bakarrik izan ote zen edo ez, horrela izan zela uste
izan beste erremediorik ez dugu.
Nolanahi ere, gogorarazi nahi diogu udaltzaingoari identifikazioak, atxikipenak, miaketak eta ibiltzeko
askatasun-gabetze iragankorrak horrelakoak egiteko ezinbestekoa den denboraz bakarrik luzatu behar
direla. Poliziaren identifikazio-jarduerak zentzuz justifikatua egon behar du, betiere proportzionaltasunaren mugen barruan. (4/2015 Lege Organikoaren 16.1 artikulua, martxoaren 30ekoa, herritarren segurtasuna babestekoa, Segurtasun Indarren agenteek egindako pertsonen identifikazioa kasu hauetan baimentzen duena: a) lege-hauste bat egiten parte hartu duelako zantzuak daudenean edo b) egoeraren
xehetasunak kontuan izanik, delitu bat egitea eragoztearren haien nortasuna egiaztatzea zentzu onez
beharrezkoa dela jotzen denean).
ERREG. ZK.: 2332/16. ISUNA. ESKUAK PATRIKETAN SARTUTA ZIRKULATZEA, BIZIKLETAZ.
Ohiko ziklista bat etorri zen gure bulegora. Galtzadan barrena nabarmenki axolagabekeriaz zirkulatzeagatik salatu zuten, bi eskuak txaketaren patriketan sartuta baitzihoan. Orientabidea eskatu zion Sindikoari, zein aukera zituen salaketari aurre egiteko, ezen, berak zioenez, oso ongi menderatzen baitu bizikleta,
eta une batez ere ez baitzen kontziente izan arau-hauste bat egiten ari zenik.
Indarrean dagoen araudia eta gai horren inguruko jurisprudentzia kontsultatu ondoren, erreklamatzaileari
jakinarazi genion salaketa-orrian azaltzen zen jokabidea axolagabekeriaz gidatzetzat jo daitekeela, eta
arau-hauste larria dela hori. Horregatik, isunaren ordainketa murriztuaz baliatzearen komenigarritasuna
azaldu genion, eta horrek alegazioak aurkezteari uko egitea dakarrela berekin.
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C) IDAZKI LAGUNDUA
ERREG. ZK.: 2337/16. ISUNA. IBILGAILUA BIDE PUBLIKOAN SALTZEA
Pertsona bat etorri da bulegora, hain zuzen ere, ibilgailua bide publikoan, Madril kalean –bertan bizi baita
haren aita–, baimenik gabe saltzeagatik 751 euroko isuna ezarri diotelako. Iruzur egin diotela iruditzen
zaio. Ibilgailuak bide publikoan Saltzeko Ordenantzak dioena azaldu diogu, baita bere garaian guk egin
genuen gomendioa ere, aurreikusitako isun horiek berrikus zitzatela eskatuz, argi eta garbi desorekatuak
direlako. Zehapen-ebazpenaren aurkako alegazioak eta helegitea idazten lagundu genion.
ERREG. ZK.: 2407/16.

ISUNA, EZINDUENTZAKO EREMUAN APARKATZEAGATIK, TXARTELA

AGERIAN JARRI GABE
Isuna jarri zioten, mugikortasun murriztuko pertsonentzat erreserbatutako lekuetan aparkatzea baimentzen duen txartela jarrita ez zuelako. Autoa hartzera joan zenean, udaltzain batekin topo egin zuen, autora
igo aurretik, eta txartela jarria zuela ohartarazi zion. Udaltzainak aholkatu zion isuna iristen zitzaionean
alegazioak aurkeztu zitzala, esan zezala berarekin hitz egin zuela, eta onartuko zizkiotela. Nolanahi ere,
ez diote arrazoia eman, eta dosierrean jasota dauden argazkiak ikusirik, uste du txartela jarrita zegoela,
beti jartzen baitu eguzkitakoan, pintza batekin lotuta, eta argazkian pintza ikusten da, nahiz eta ez den
ondo antzematen txartela, argia haizetakoan islatzen denez gero. Berraztertzeko errekurtsoa idazten
lagundu genion pertsona horri, eta bertan eskatzen zitzaion Diru-bilketa Zerbitzuari TAO agenteak egindako argazkia ikus zezatela, eta aldara zezatela errekurtsoari eransten zitzaionarekin, non argi ikusten
baitzen txartela, eguzkitakoari lotuta. Azkenik, errekurtsoa onetsi egin zen, eta isuna baliogabetu.

D) EZESPENA
ERREG. ZK.: 2282/15. TAO. ENPRESA BATEN TITULAR DEN AUTONOMOAK TXARTELA IBILGAILU
PARTIKULARRERAKO ERABILTZEA
Familiako enpresa bateko partaide den eta TAO eremuko kale batean bizi den pertsona batek bere kexa
adierazi nahi du, ezin duelako eremu horretan aparkatu lanerako erabiltzen duten eta enpresaren izenean dagoen ibilgailua. Merkatarien TAO txartela bere enpresaren ibilgailuarentzat erdietsi ahal izatea
eskatzen zuen, 3.000 kg-tik beherako kamioia ez izan arren.
Udaleko Trafiko Zerbitzuari iritzia eskatu ondoren, txosten bat bidali ziguten eta, bertan, eremu jakin batean lur gaineko aparkaleku-plazen erabilera mugatzera bultzatzen duten helburuak azaldu ondoren,
araututako eremu horretan kokatuta dauden dendak ere kontuan hartzen dituztela adierazi ziguten. Bal-
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dintzen artean hauxe eskatzen da: jardueraren titularraren izenean egon dadila ibilgailua, 3.000 kg-tik
beherako karga erabilgarria duen kamioia izan dadila eta txartela eskatzen den TAO eremuan helbideratuta egon dadila horren zirkulazio-baimena. Jarduera bakoitzeko gehienez ere 4 txartel lortu daitezke
beste hainbeste ibilgailurentzat. Azpimarratu denez, baldintza horiek finkatzeko orduan ikusi zuten egokiagoa zela saltokia kontuan hartzea, eta ez horrenbeste merkataria, ezta haren ibilgailu partikularra ere,
saltokiaren izenean egon arren.
Gainera, txostenak dio, egoera bereziak izan direnean, Merkatarien TAO txartelak eman izan zaizkiela
turismo-ibilgailuei, interesatuak berariaz hala eskatu ondoren eta burututako jarduera nolakoa den kontuan izanik, baina ibilgailu horiei errotulatuta egotea eskatzen zaie, furgonetak izango balira egon beharko luketen moduan.
Azkenik, karga eta deskargarako gordetako plazei dagokienez, txostenak Trafikoko Ordenantzaren 12.1
artikulura garamatza, eta hark ere berariaz salbuesten ditu turismoak. Salbuespen horren argudioa, hain
zuzen ere, horrelako erreserbetan neurriz gaineko okupaziorik ez gertatzea da, kontuan izanik, halaber,
benetan karga eta deskargarako lanak egiten ote diren eta eremu horiek desegoki erabiltzen ote diren
zaintzeak ere bere zailtasunak dituela.
Txosten hori ikusirik, ondoriozta dezakegu horren ondorioak egokiak eta zuzenak direla, baita koherenteak ere Udalaren mugikortasun-planarekin, eta horrenbestez, kasu zehatz honetan, kontuan izanik Trafikoko Zerbitzua prest dagoela merkataritza-jarduerari atxikitako turismoari OTA txartela onartzeko, baldin
eta jardueraren berezko errotulazioa eramaten badu, gure iritziz egokia da turismoei ateak itxiko dizkien
arauaren salbuespenik ez egitea, eta salbuespen horren truke, gutxieneko baldintza batzuk eskatzea
aparkatzeko txartelaren erabilera egoki kontrolatu ahal izateko, esate baterako, ibilgailua errotulatua egotea.
Beraz, kasu honetan ezinezkoa da eskaera onetsiko duen ebazpenik ematea.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)
ERREG. ZK.: 2294/16. ZARATAK. BIZILAGUNEK ELKARRI ERAGOZPENAK SORTZEA
Pertsona bat etorri da bulegoetara eta adierazi du “ezin duela atsedenik hartu, beheko solairuan bizi direnek egiten dituzten zaratengatik. Uste du, gainera, droga ekoizten dutela. Sarritan deitu diote udaltzaingoari nahiz Ertzaintzari, eta erantzun diete ezin dutela besterik egin, une horretantxe harrapatu behar
direla. Urte eta erdi daramate eragozpenekin, egungo maizterrak bizitzera etorri zirenez geroztik.” “Azal-
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dutako arazo horri buruzko orientabide bat” eskatu du, “zarata horiek behingoz amaitu daitezen”. Udaltzaingoarekin harremanetan jarri gara, eta esan digute bi urteko epealdian guztira 28 esku-hartze egin
direla etxebizitza horrekin loturik. Nolanahi ere, “kasu guztietan, patruila iritsi denean, edo zaratak amaitu
egin dira edo baimendutako mugak gainditzen ez dituzten maila batekoak izan dira, nahiz eta azpimarratzen duten zarata egiten duten bizilagunek ez dituztela bitartekaritza-lanak erraztu eta ia inoiz ez dietela patruilei atea ireki, dela bertan ez zeudelako edo dela nahi izan ez dutelako. Drogra-trafikoa edo droga-manipulazioa egon ote daitekeen aukerari buruz, ez dute horrekin loturik inolako frogarik aurkitu”.
Horrela beraz, ondorioztatzen dute Udaltzaingoak behar besteko arduraz jokatu duela, eta ez dutela hauteman zaratari buruzko udal ordenantzak urratzen dituen eragozpenik, eta ez dutela atzeman delitutzat
eta, bereziki, droga-trafikotzat jo daitekeen beste inolako jarduerarik ere. Ez dago inolako oinarririk Udaltzaingoari neurri batzuk har ditzala edo esku-hartze gehigarri batzuk egin ditzala eskatzeko.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)
ERREG. ZK.: 2310/16. ISUNA. BIDEGORRIAN APARKATZEA
Herritar batek jakinarazi digu ez dagoela ados bidegorri batean aparkatzeagatik uztailean ezarri dioten
isunarekin. Alegazio batzuk aurkeztu zituen, legezkoa iruditzen zitzaiolako han aparkatu izana, Estadioaren aldamenean, Armentiarantz igotzeko norabidean, izan ere, bere ustez, ez zegoen bizikletentzako
bidegorria zegoela adierazten zuen inolako seinalerik; aparkatzea debekatzen zuen seinale bat bakarrik,
gezia eskuinetarantz zuzendua (aurrez aurre begiratuta), hots, beherantz, eta, gainera, ibilgailu gehiago
zeuden inguru horretan aparkatuak. Polizia-agente salatzaileak berretsi egin ditu txostenean adierazitakoak eta esan du, horrelakorik adierazten duen seinale horizontalik ez badago ere, argi ikus daitekeela
bidegorri bat dagoela bertan, eta argazki batzuetan ikus daiteke aparkatzea debekatzen duen seinaleak
bi norabideak adierazten dituela. Horrenbestez, epe horretan aldatu egin dute seinalea. Hala eta guztiz
ere, berraztertze-helegitea aurkeztu zuen, eta hura ere ezetsi egin zioten.
Helegiteari emandako erantzunari dagokionez, partzialki automatizatua dagoen erantzun batek nahitaez
berekin dituen lausotasun eta orokortasunak alde batera utzirik, bertan azaltzen diren oinarri juridikoak
nekez eztabaida daitezke salaketak dioena ikusita.
Era berean, lerro jarraituz mugatutako aparkatze-eremu baimendurik badagoen erabakitzeko ardura hartu genuen geure gain, eta horretarako, kontsulta bat egin genion Trafiko Zerbitzuari; indarreko araudia
aztertu ondoren, ikusi genuen 1987ko uztailaren 16ko Ministroen Aginduan, bide-markei buruzko 8.2-IC
araua onesten duen horretan, “aparkatzeko eremuak edo plazak mugatzeko” 3.7.2 apartatuan hain zu-
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zen ere, aparkatzeko eremuak edo plazak mugatuko dituzten bide-marken ezaugarriak eta neurriak zehaztuta datozela, eta horiek guztiak marra etenez adierazten dira bidearen ertzean.
Azkenik, seinale bertikalean egindako aldaketari dagokionez, Herritarren Segurtasunaren Sailak jakinarazi zigun Trafiko Zerbitzuak ez zuela seinalearen inolako aldaketarik eskatu, eta Hiriko Mantentze Atalean ere ez zutela aldaketa hori egin izanari buruzko inolako berririk. Gainera, ezkerretarantz adierazten
zuen gezia gaizki jarria zegoen, ikoroskiaren goiko aldean kokatuta egon behar zuelako, eta ez ezkerraldean, kokatua zegoen moduan. Arrazoi horregatik, gero jakinarazi ziguten Udaletik kanpoko norbaitek –
antza– modu desegokian jarritako gezi hori kendu egin zutela.
Horrela beraz, itxi egin genuen espedientea, iruditu zitzaigulako eskainitako informazioa baliagarria zela
erreklamazioan azaldutako zalantzak argitzeko.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)
ERREG. ZK.: 2434/16. UDALTZAINGOA. AITORPENAREN ZUZENKETA
Herritar batzuek kexa bat helarazi digute Udaltzain batek idatzia zuen argiketa-txostenarekin beren desadostasuna adierazteko, pertsona adingabe batek gidatutako bizikleta bat tartean zela izandako istripuaren ondoren egindako adierazpenak zirela eta. Istripu horren ondorioz, zenbait kalte jasan zituzten
beren jabetzako ibilgailuaren atzealdeko ezker atean.
Kontatu zigutenez, gertaera horiek izandako egunean bertan telefonoz eskatu zuten patruila bat etor
zedila, baina jakinarazi zieten berek joan behar zutela polizia-etxera, eta halaxe egin zuten. Esan zigun
arreta egin zien udaltzainak eskuz idatzi zituela adierazpenak, eta iruditu zitzaiela berei leporatzen ziela
erantzukizuna, ez ziela utzi han gertatutakoa behar bezala esplikatzen, arreta egin zien pertsonak nolabaiteko utzikeria erakusten zuela... Horrez gain, adierazi ziguten egun batzuk geroago beren aseguruetxeak jakinarazi ziela poliziaren txostena ikusirik istripua beren erantzukizuna zela jotzen zutela.
Bertsio horrekin ados ez zeudenez, berriro polizia-etxera itzuli ziren aitorpen horri buruzko iruzkin batzuk
egitera, eta kasualitatez lehen egunean harrera egin zien udaltzain bera zegoen, eta esan zien ados ez
bazeuden, eskabide bat aurkeztu zezatela.
Horregatik erreklamatu zuten beren salaketa jaso zuen udaltzainak zuzendu zezala eta kontatu ziotena
idatzi zezala, ez berak interpretatu zuena. Halaber, erreklamatu zuten ez zutela ikusterik izan ez udaltzainak idatzi zuena eta ez beren aitorpena ere.
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Erreklamazio hori zela eta, istripuarekin loturik Udaltzaingoak hartutako aitorpenaren kopia bat eskatu
genuen. Erantzun modura, Udaltzaingoaren Zerbitzuak egindako txosten osatu bat jaso genuen, eta bertan, egindako jarduera guztiak zehazten ziren, egindako polizia-txostenak jasotzen ziren, baita udaltzain
jarduleak ateratako ondorioak ere, berriro ere lehengoa berretsiz.
Jasotako informazioa ikusirik, uste dugu Udaltzaingoaren Zerbitzuak beharrezko izan diren izapide guztiak egin dituela, baita beste zenbait jarduera osagarri ere, izandako gertaerak argitze aldera, eta horrenbestez, uste dugu haien jokabidea zuzena izan dela eta, beraz, ez dugu arrazoirik topatzen, erreklamazio-egileek egin zuten hasierako lekukotza zela eta egindako polizia-txostena zuzendu zezatela eskatzeko udaltzain jarduleei, uste dugulako poliziaren balioespena irizpide teknikoetan oinarritua dagoela, eta
zaila dela bulego honetatik horiek eztabaidatzea.
Adierazten dutenez, ezagutzen ez duten txosten horren edukiarekin loturik, igorritako txostenean ageri
denaren arabera, bai hasierako argiketaren txostena eta bai argibideak eskatu ondoren egindakoa ere
beren aseguru-etxearentzat eta erreklamazio-egileentzat eskuragarri jarri zituzten, horiek erdiesteko beharrezko izapideen berri emanez. Tasaren zenbatekoa gardentasunaren aurkakoa izan arren eta disuasio-izaera eduki dezakeen arren, Sindikatura honetatik hainbatetan salatu izan dugun moduan, egia da
horixe dela horrelako agiriak eskuratzeko ohiko bidea.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)

03.9 Hirigintza Saila
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 2297/16. GOMENDIOA. ERAIKINAREN HONDAMEN-ARRISKUAGATIK ETXEBIZITZATIK ATERARAZI DA PERTSONA BAT, BAINA ORAIN ARTE EZ ZAIO BESTE BIZILEKURIK ESKAINI
2016ko urtarrilaren erdialdera gure bulegoetara pertsona bat etorri zen, hauxe adieraziz: “bere ama (83
urteko emakume bat) Santo Domingo kaleko 38 zenbakian bizi dela. Etxe zaharra da, eta Udala, azken 6
edo 7 urteetan, eraikina konpondu dadin ahalegintzen ari da, egoera txarrean aurkitzen delako. Erkidego
osoan bere ama bakarrik bizi da. Gaur egun, bere amak, lonja baten jabeak eta etxeetako baten jabe den
finantza-erakunde batek bakarrik ordaintzen dute erkidegoari dagokion kuota. Dirurik ez dagoenez, ezin
zieten Udalaren errekerimenduei kasu egin, eta isun hertsatzaileak jartzen hasi zitzaizkien. 2012an Sin-

2016ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 104

<< Índice

dikoaren Bulegora joan zen, eta gomendio bat eskaini zioten. Uste zuen horren bitartez isunen arazoa
geldiaraztea lortu zutela, baina berriro isunak ordaintzeko erreklamatzen hasi zaizkie, eta bi bahitura egin
dizkiete erkidegoaren kontuan. Orain berriki Udaletxean izan dira, eta esan zieten Hirigintzakoak harremanetan jarriko zirela berekin, baina ez dute beste albisterik jaso. Azpimarratu nahi du bere amak bakarrik ezin duela bost solairuren obra egin. Bere garaian ulertu zuenez, eraikin horri ez zioten hondamenegoera aitortu bertan pertsona bat bizi zelako, eta hark etxea uzten zuenean, eraitsi egingo zutela, baina
ezer kobratu gabe. Gaur egun, Udalak aldizkako ikuskapenak egiten ditu. Ur-iragazketa batzuk gertatu
dira, eta nondik datozen ez dakitenez gero, uraren giltza orokorra itxi egin behar izaten dute, arazoa larriagotu ez dadin. Horrek esan nahi du bere amak egunaren zatirik handiena urik gabe igarotzen duela,
giltza orokorra irekitzen duten uneetan bakarrik iristen baitzaio ura. Kontagailu bakarra dago eraikin osoan, eta hiru hilean 100 euro baino gehiago ordaintzen dute urarengatik. Bizileku bat eskaintzeko aukerarik badagoen galdetu dute, baina ezetz erantzun diete.”
Lehen hitzordu hartatik egun batzuk igaro ondoren, pertsona horren beraren (kaltetuaren alaba) beste
bisita bat izan genuen, eta adierazi zigun Hirigintza Sailak ohartarazi zuela 5 eguneko epean bere amak
eraikin hori bertan behera utzi beharko zuela, etxebizitza berehala erortzeko arriskua zegoelako. Azkenik, amak urtarrilaren 28an jaso zuen formalki etxea bertan behera uzteko Agindua, eta beraz, 2016ko
otsailaren 3a baino lehen alde egin behar zuen bertatik.
Etxetik aterarazia izango zela jakin genuen unetik bertatik saiatu ginen Hirigintza Sailaren 5 eguneko epe
hori luzatzen, etxetik aterarazitako emakume horri bizileku-alternatiba bat bilatzearren, baina etxebizitza
horretara bisitan joan ginen batean, udal teknikariek ondorioztatu zuten, etxebizitzaren forjatua zein
egoeratan zegoen ikusita, ezinezkoa zela epea luzatzea arrisku handi bat bere gain hartu gabe, eta etxea bertan behera uzteko data horri eustea erabaki zuten, eta azkenik, 2016ko otsailaren 2an utzi zuen
etxea bere kabuz. Eraikina erabat hutsik eta zigilatuta geratu zen behin betiko.
Kanporaketaren berri eman eta berehala, Sindikoaren Bulegokook eginahalak egin genituen Udalak
emakume honi bizileku egoki bat eskaini ziezaion, eta jarraipen-soluziorik gabe gauzatu zedin, ahal zen
neurrian horrelako egoera batek edozeini eta, batez ere, 83 urteko pertsona bati eragiten dizkion ondorio
traumatikoak arintzearren edo gutxitzearren, haren etxera egindako bisitan egiaztatu ahal izan genuen
moduan. Azkenik, ezinezkoa gertatu zen halako epe laburrean egitea (2-3 egun eskas), gizartezerbitzuek ez zekitelako zein zen pertsona horren benetako egoera. Horrela, Udalak konpromisoa hartu
zuen 3.4 asteko gehieneko epearen barruan bizileku bat eskaintzeko, emakume honen xehetasun pertsonalak eta sozialak zein ziren zehaztu ondoren. Bien bitartean, emakume hori bere alabetako baten
etxera aldi baterako bizitzera joan zedila proposatzen zuten.
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Orduz geroztik kudeaketa asko eta era askotakoak egin genituen Sindikoaren Bulegoan, etxetik kanporatutako pertsona honi bizileku-alternatiba egoki bat eskaini ziezaioten. Erantzukizuna duten sail guztiak
jakinaren gainean zeuden. Bai Ogasun Sailak, bai 21 Zabalguneak eta bai Gizarte Politiken Sailak ere
adierazi zuten bazeuzkatela etxebizitza hutsak edo beste baliabide batzuk, pertsona horri bizileku bat
emateko erabil zitzaketenak. Oro har, Udaleko Sail eta arduradun desberdinek horren aldeko jarrera
erakutsi dute, baina ez dugu lortu horietako batek ere pertsona horrentzat bizileku izan zitekeen etxebizitza bat mahai gainean jartzea, eta ez zitzaigun argi geratu zer sailek erabaki behar zuen, ezta noren
aginduz ere.
OHARRAK
1.- Etxea bertan behera uzteko Aginduari dagokionez.
Egia esan behar badugu, gai hori ez zen berria Sindikoaren Bulegoan. 2012. urtean, aurreko Sindikoak
gomendio bat eman zuen Santo Domingo kaleko 38 zenbakian dagoen erkidego honi Udalak ezarri zizkion isun hertsatzaileekin loturik. Gomendio hartan Udalari eskatzen zioten “isun hertsatzaileak bizilagun
arduragabeen aurka zuzendu zitzatela, beren pasibotasunarekin kalte egiten diotelako higiezinaren mantentze-lanari, eta ez XXXXXX andrearen aurka, bizilagun honek bakarrik erakutsi baitu beharrezko ardura”.
Azken batean, bai egiturazko arazoak eta bai eraikin honen xehetasun ekonomikoak ere (etxebizitzak
mantentze-egoera zuzena erakusten zuen berez), ez dira ustekabeko arrazoi baten, hondamendi baten
eta abarren ondorio; aitzitik, Gasteizko Udalak ezagutzen zituen, 2009. urteaz geroztik gutxienez. Horregatik, eta azken aginduan ezartzen zen presazko epearekin (5 egun) etxea bertan behera utzi beharra
zegoela zalantzan jarri gabe, egia da atentzioa ematen duela, horrenbeste denbora igaro ondoren, edadeko pertsona bat hain epe laburrean etxetik kanporatzeraino iritsi behar izatea, ordezko beste bizilekuaukerarik eskaini gabe.
Udalak ezagutzen zuen zein egoeratan aurkitzen zen eraikin hori, baina ez hori bakarrik, aurreikus zitekeen nola amaituko zen ere, kontuan izanik erkidegoak behin eta berriz urratu zituela egindako errekerimenduak. Horregatik, arrazoibidez ondoriozta daiteke kasu honetan udalaren jarduera ez zela bat etorri
bere ohiko jokamolde onenekin.
2.- Bizileku-aukerarik eskaini ez izanarekin loturik.
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Eraikinaren egoerari dagokionez eta horrek dituen ondorioei dagokienez Udalak aurreikuspenik ez egitea
gaitzestekoa bada ere, are gaitzesgarriagoa da, gure iritziz, emakume honi oraindik inolako bizilekuaukerarik eskaini ez izana.
Horren inguruan egoki da ohar batzuk egitea:
Lehenik eta behin, bidezkoa da adieraztea etxetik kanporatutako emakume horrek, adin handikoa izan
arren, beti agertu izan duela bere kabuz bizitzeko borondatea, Santo Domingo kaleko etxebizitzan bizitzen egin dituen 50 urteetan egin duen moduan. Hala, Arabako Foru Aldundiari mendekotasunari buruzko
ebaluazioa eskatu zionean, “1. Mailan” sailkatu zuten, mendekotasun-maila apalean, autonomoki bizitzeko gai bilakatzen duena, nahiz eta aldian behin laguntza edo babesa behar izan dezakeen. Alde horretatik, paradoxikoa da, alde batetik, Administrazioak (AFA) autonomoa dela jotzea eta, beste alde batetik,
Udalak zenbait aldiz haren alabei iradoki izana amarekin bizitzera joan daitezela, amarentzako irtenbide
modura. Etxetik kanporatutako pertsona horrek, adin nagusikoa denez, bizitza autonomoa egiteko eskubidea du, nahi baldin badu, edo bestela, erakundeek uste badute ez duela behar besteko autonomiarik,
orduan alternatiba egokiak eskaini beharko litzaizkioke.
Eragindako udal sail desberdinek aipatzen dutenez, pertsona honek pentsio eskasa duen arren, baditu
aurrezki batzuk. Alegia, emakume honi ez zaio falta baliabide ekonomikorik. Horren aurrean azpimarratu
behar dugu pertsona honek ez duela inoiz ere eskatu Udalak baliabide bat doan eskaini diezaiola. Beti,
bai bera eta bai bere senitartekoak ere, diru-sarreren araberako errenta bat ordaintzeko prest agertu izan
dira. Gure iritziz, halere, ez dago onartzerik emakume edadetu batek bere etxea bertan behera utz dezala agintzea eta irtenbidea hark bere bizitza autonomoari uko egitea izatea, bere senitartekoen etxeetan
txandaka ostaturatuz, edo alokairu baten bila higiezinen merkatura jotzea, edo bestela, ohiko bideak
erabiliz etorkizunean Etxebidek etxebizitza bat esleitu arte itxarotea.
Azkenik, azpimarratu beharra dago orain arte bizileku-aukerarik ez eskaintzearen arrazoia ez dela Udalak higiezinik ez edukitzea. Alderantziz.
Azken batean, prozedura honetan ikusi dugu aurreikuspen eta koordinazio falta nabarmena dagoela
sailen eta erakundeen artean. Aski da gogoratzea Gasteizko Udal Batzarrak zenbait mozio onetsi izan
dituela etxegabetzeen alorrean, horietatik azkena 2015eko irailaren 25ean, eta bertan, “Gasteiz etxegabetzerik gabeko hiria” zela aldarrikatzen zen, eta hirigintza-arrazoiengatik etxebizitza bat uztera behartzea hipoteka-exekuzioagatiko etxegabetze baten parekotzat har zitekeela argi eta garbi, hondamendiaren arrazoia kaudimen ekonomiko eza izaten delako oro har, edo bestela, kasu honetan bezala, beste
zaurgarritasun-egoeraren bat (adin handia, bizilagunek ez laguntzea, eta abar). Horrela beraz, ez dugu
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uste pisuzko arrazoirik dagoenik Udal Batzarrak hipoteka-exekuzioetan aplikatzea erabaki zuen kasu
hauetan ere erakundeen arteko koordinazio-neurri eta bizileku-aukera berberak ez eskatzeko.
Aurreko horregatik guztiagatik, eta Gasteizko Udaleko Herritarraren Defendatzailearen Araudiko 19.b)
artikuluan xedatutakoa oinarritzat hartuta, ondorengo GOMENDIOA egin nahi dugu
1.- Gasteizko Udalak bizileku bat edo ordezko bizileku egoki bat eskaini diezaiola, ahalik eta azkarren,
agiri honetan aipatzen ari garen pertsonari, bere ezaugarri pertsonal, familiar eta ekonomikoak kontuan
izanik.
2.- Gasteizko Udalak eraikinen hondamendi-adierazpenagatik etxetik kanporatuak izan diren egoeratara
ere zabaldu ditzala hipoteka-exekuzioekin loturik Udal Batzarrak azkenaldian onartu izan dituen neurri
berberak, edo bestela, egokiagoa dela erabakiz gero, horrelako kasuetarako jarduera-protokolo berezi
bat onetsi dezala antzeko neurriekin, egoera bakoitzaren araberako ordezko bizilekuak egon daitezela
bermatuko duena.
-GOMENDIO EZ ONARTUA.Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)

B) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2203/15. IGOGAILUA ZERO KOTAN. ERAGINDAKO LOKALA
Igogailua jartzeko obrak egitea erabaki duen jabe-erkidego bateko lonja baten jabe den pertsona batek jo
zuen gure bulegora. Auzokideek galdatzen diote bere partaidetza-kuota ordain dezala, nahiz eta estatutuetan jasota dagoen lokalak salbuetsita daudela ataria eta eskailera konpondu eta zaintzeko gastuetatik,
sarrera bereizia duenez gero.
Estatutuetan nola idatzita dagoen aztertu ondoren —baita legedia eta Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia
ere—, azaldu genion lehen ez zegoen lekuan igogailu bat jartzeko zirela obrak, eta atarietara sartu beharrik ez duten lokal-jabeak atari eta eskaileretako zaintze-lanen, garbiketaren eta argiaren gastuak ordaintzen laguntzetik salbuesten dituzten klausula horiek ez dituztela libratzen bertako instalazio-gastuak
ordaintzen lagundu behar izatetik. Hau da, igogailurik ez dagoenez, estatutuetan ez da aipatzen, eta,
beraz, salbuespen-klausula horiek estu-estu ulertu beharra dago, eta ezin dira baliatu lokalen jabeak
igogailuaren kostuari aurre egiten laguntzetik salbuesteko.
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Igogailua instalatzeko, gainera, lokal horrek azalera txiki bat laga beharra dauka. Horretan, akordio ekonomiko batera iritsi beharra daukate aldeek, ondoren emango baitu Udalak obra-lizentzia.
ERREG. ZK.: 2213/15. GARAJEKO ALDAPARI BURUZKO TXOSTEN TEKNIKOA ESKATZEA
Kooperatiba-erregimenean egindako tutoretzapeko apartamentuen eraikin bateko jabeen erkidegoak
jakinarazi digu eraikineko garajeko aldapak ez dituela arauzko zabalera-neurriak betetzen, eta arauzko 3
metroak eduki beharrean, 2,92 m neurtzen duela, eta horren ondorioz, ibilgailuek bihurgunea hartzean,
talkak, urradurak, mailatuak eta abar gertatzen direla. Erabaki zuten irtenbidea, hain zuzen ere, bihurgunea errazago hartzeko beharrezkoak ziren plazak libre uztea izan zen, horien jabeei beste plaza batzuk
erabiltzeko aukera emanez. Orain beldur dira jabe horiek lehengo plazak okupatuko ote dituzten, egun
okupatzen ari direnak salgai daudelako.
Hori dela eta, okupatuta egonez gero bihurgunea hartzean arazoak eragiten dituzten plazak baliogabetzeko eskatzen zuten.
Hirigintza Sailari kontsulta egin ondoren, hark txosten bat egin du gai horrekin loturik, eta bertan aitortzen
duenez, “aldapa horrek goiko aldean gutxieneko zabalera ez duen arren (2,95 m ditu, 3,00 m eduki beharrean), horrek ez du eragin nabarmenik aldaparen funtzionaltasunean”. Halaber, azpimarratzen du lehen
okupaziorako baimena eman eta handik bost urtetara aurkeztu zela lehen erreklamazioa, eta beraz, Udalak lehendik ere bazituela tresnak, egindako obra horretan aldaketak eskatzeko. Azkenik dio teknikoki
handitu daitekeela aldapa horren zabalera, baina horrek eraikinaren egituran izango duen eragina eta
horren kostua neurriz gainekoak dira, lortuko litzatekeen hobekuntzarekin alderatuta.
Aurreko hori ikusirik, erreklamazio-egileei orientabide batzuk eman dizkiegu txostenaren edukiari buruz,
baita irtenbide bat erdiesteko bide egokiari buruz ere, kooperatiba bat denez bera baita obraren sustatzailea, eta beraz, bere buruari egin beharko bailioke erreklamazioa.
ERREG. ZK.: 2314/16. ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGAREN TASAREN
IGOERA. UDALEKO ORGANO EKONOMIKO ADMINISTRATIBOAREN EBAZPENIK EZA. UDAL LANGILEEK TELEFONO-DEIEI EZ ERANTZUTEA
Arkitektura-bulego batean lan egiten duen pertsona batek azaldu zigun ezen, obra-lizentzia eskuratzeko
hainbat proiektu aurkeztu ondoren, eta lizentzia horiek eman aurretik, Eraikuntza, Instalazio eta Obren
gaineko Zergaren tasa igo zutela, eta tasa berria aplikatu zietela. Errekurtsoa aurkeztu zuten, eta erre-
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klamazio ekonomiko administratiboa, baina lehena ezetsi egin zuten, eta bigarrenari oraindik ez diote
erantzun, nahiz eta urtebete igaro den aurkeztu zutenetik. Orobat azaldu zigun oso zaila dela zenbait
udal zerbitzurekin telefonoz harremanetan jartzea, eta, zehazki, Espazio Publikoaren Zerbitzua eta Eraikuntzen Zerbitzua aipatu zizkigun. Ulertzen du zerbitzu horiek lanez gainezka egon daitezkeela, baina ez
du ulertzen inork telefonoa ez hartzea deitzen denean, sentsazioa ematen baitio ez dagoela inor. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren tasa berria aplikatu izanari dagokionez, araudia aztertu
genuen eta ondorioztatu genuen Udalak modu egokian aplikatu zuela, foru-arauaren eta udal ordenantzaren arabera. Organo Ekonomiko Administratiboak epe barruan ez ebatzi izanari dagokionez, kontuan
izango dugu hurrengoetarako, ez baita jasotzen dugun halako lehenengo lekukotasuna. Kontuan hartzekoa da, era berean, telefono-deiei ez erantzuteari dagokionez esandakoa, guk geuk ere egunero jasaten
dugun arazoa baita.
ERREG. ZK.: 2319/16. IGOGAILUA 0 KOTARA JAISTEKO OBREK ERAGINDAKO LOKALAREN JABEA
Erreklamatzaileak harategi bat du. Igogailua zero kotara jaisteko irisgarritasun-obrak egin nahi dituen
jabe-erkidego batekoa da lokala. Horretarako, bi aukera dituzte: erakusleihoaren eremutik sartu edo eskailerak bota, eta horretarako biltegiko zati bat laga beharko lieke. Parte hori erostea eskaini zioten, eta
berak esan zuen ez ziola uko egiten horri, baldin eta Osasun Sailak jarduerarekin jarraitzeko baimena
ematen bazion. Nolanahi ere, ez zegoen adostasunik ordaindu beharreko prezioaren inguruan. Abokatu,
tasatzaile, arkitekto eta bestetan diru ugari gastatua zela zioen berak. Eta gainera Udalak eskatzen zion
arkitektoak aurkeztutako planoak elkargoak ontzat eman zitzala, eta horrek gastu gehiago ekarriko zizkion. Orientabidea eskatu zigun, zein pausu eman igogailua 0 kotara jaisteko obra horiek bere lokalari
ahalik gutxien eragin ziezaiotela lortzeko. Gaiaren inguruko iritzia eman genion, eta hainbat bider tratatu
genuen kontu hori Udaleko Hirigintza Sailarekin. Azkenik, jabe-erkidegoak atzera egin zuen, bertan behera utzi zuen hasierako proiektua, eta erreklamatzailearen lokalari ez baizik eta ondokoari eragiten dion
proiektua onartu zuen.
ERREG. ZK.: 2342/16. HIRIGINTZAKO ERREKERIMENDUA BETEARAZTEKO ESKAERA. BARBAKOA FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BATEAN
Familia bakarreko etxebizitza batean bizi den bikote batek Sindikoaren esku-hartzea eskatu du, etxebizitza mugakideko bizilagunari barbakoaren instalazioari buruzko udal errekerimendua betearazi diezaion,
obra-baimenik ez duelako. Uste dute, halaber, ezin dela legeztatu.
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Eraikuntzen Zerbitzutik jakinarazi digute egia dela aurreko batean barbakoa kentzeko agindu zutela atzeramanguneak errespetatzen ez zituelako, eta baldintza zehatz horietan ezin zitekeelako legeztatu. Hirigintza-legezkotasunari buruzko espedientea abiaraztearekin loturik alegazioak aurkezteko emandako
epearen barruan, barbakoarako obra-baimena eskatu zuten. Obra horrek hirigintza-parametroak betetzen ditu, eta beraz, horren aldeko txostena egin dute, eta nahiz Lurzoruaren gaineko Legeak ez duen
berariaz aurreikusten barbakoa baten instalazioak hirigintza-baimenaren mende egon behar duenik,
erraz mugitu daitekeen instalazioa ez denez, baimen hori erdietsi beharraren baldintzapean egon liteke,
nahiz eta hirigintza aldetik interes gutxi izan.
Alderdi hauen guztien berri eman diegu erreklamazio-jartzaileei, eta hirigintza-baimenen izaera arautua
azaldu diegu, baita bizilagunen arteko bizikidetzaren alderdi zibilak, Kode Zibilak 590. artikuluan horrekin
loturik araututakoa eta horren inguruan dagoen jurisprudentzia ere, non gomendatzen baita hobe dela ez
debekatzea jabetzaren ohiko erabileratzat jo daitekeen edozein jarduera gogaikarri.
ERREG. ZK.: 2355/16.

TRANBIAREN IBILBIDEAN KOKATUTAKO ETXEBIZITZA BATEKO OBRA-

BAIMENAREN ZENBATEKOA
Alava Jeneralaren kaleko bizilagun batek orientabide bat eskatu du jabeen erkidegoak fatxada konpontzeko egingo duen obraren kostu handiarekin loturik. Itxura batean, aurrekontua handitu egin da aldamioa
gaueko ordutegian muntatu behar delako, beharrezkoa delako tranbiaren katenaria moztea eta ezinbestekoa delako teknikari batek berrikustea. Herritar honen iritziz, tranbia egoteak eragiten dituen karga
horiek ez lituzkete partikularrek ordaindu behar.
Euskal Trenbide Sareak aldamioa muntatzeko eta desmuntatzeko emandako baimenari buruzko ebazpenean adierazten denez, katenarian tentsio-mozketa eginez egin beharko da hori eta, beraz, tranbiaren
zerbitzu-orduetatik kanpo, gaueko ordutegian. Bertan adierazten denez, halaber, “katenarian egingo den
tentsio-mozketa hori ETSko instalazioetako tentsioa eta lur-konexioa egiaztatzeko lanetarako segurtasun-arduradun homologatu batek egiaztatuko du”. Errekerimendu horrekin loturik, tranbiaren instalazioetan baimendutako lanak kontrolatzeko homologatuta dagoen enpresa batek egindako aurrekontua ere
bidalti zigun herritar horrek. Eta hori zen, hain zuzen ere, bere erreklamazioan aipatzen zuen ikuskaritzaren gainkostua.
ETSren ebazpenaren edukia ikusirik, gai horrek udalaren eskumena eta, beraz, Sindikoarena ere gainditzen duela alde batera utzirik, ezarritako baldintzak zentzuzkoak dirudite, tranbiaren instalazioak bereziki sentikorrak direla kontuan hartzen badugu. Adierazi genion, halaber, legeak ez duela konpentsaziorik
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aurreikusten eragindako zerbitzu publiko bat egoteak (ur-hodiak, bilketa pneumatikorako hodiak, hodi
elektrikoak...) garestitu ditzakeen obretarako .
Beste alde batetik, abuztuan egitea aurreikusiak zituen obrei buruzko informazioa eman genion erreklamazio-jartzaileari, tranbia jarri zenez geroztik zoladurak agertu izan dituen arazoei behin betiko irtenbide
bat ematearren; erreklamazio-jartzaileak ere aipatu zituen arazo horiek, elkarrekin izan genuen bileran.

C) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 2133/15 OBRA-LIZENTZIA, KULTU-ZENTRORAKO
Elkarte batek, zeinek isilean gorde nahi baitu izena, adierazi zigun duela bi urte ahozko eta idatzizko
kontsulta egin zutela, beren kultu eta kultura zentroaren egoitza erdialdetik hiriaren periferiara aldatzeko,
elkarbizitza hobearen bila. Idatziz egin zuten eskabideari baietz erantzun zitzaion, araudiak aukera ematen zuela horretarako. Hartara, lokal bat erosi zuten, eta obra-proiektua aurkeztu, duela urtebete baino
gehiago, baina ukatu egin zitzaien lizentzia. Gerora, beste lizentzia-eskabide bat aurkeztu zuten, aldatua,
eta txostenak aldekoak izan arren, hilabeteak igaro ziren, eta ez zieten lizentzia eman. Horregatik, orientabidea eskatzen zuten, hurrena zein pausu eman. Hilabete batzuk geroago jakinarazi ziguten azkenik
eman zietela obra-lizentzia, eta jarduera baimendu zain zeudela.
ERREG. ZK.: 2204/16. OBRA-LIZENTZIA, ELKARTE SOZIOKULTURALERAKO
Arabiar musulmanak Gasteizen integratzeko lanean urteak egin dituen elkarte batek adierazi zigun urtebete baino gehiago zela lokal bat egokitzeko obra-lizentzia eskatua zutela, jarduera soziokulturalak eta
sentsibilizazio-jarduerak egin ahal izateko. Urtebete igaroa da obra-lizentzia eskuratzeko eskabidea aurkeztu zutela. Tramitazioa oso motela izan da, baina berek egin zaizkien errekerimendu guztiei erantzun
diete. Txosten guztiak aldekoak dira, baina hilabeteak pasatzen dira, eta ez diote lizentzia ematen. Guri
kexa aurkeztu eta handik gutxira lizentzia eman zioten.
Duela bi urte ahozko eta idatzizko kontsulta egin zuten, beren kultu eta kultura zentroaren egoitza erdialdetik hiriaren periferiara aldatzeko, elkarbizitza hobearen bila. Idatziz egin zuten eskabideari baietz
erantzun zitzaion, araudiak aukera ematen zuela horretarako. Hartara, lokal bat erosi zuten, eta obraproiektua aurkeztu, duela urtebete baino gehiago, baina ukatu egin zitzaien lizentzia. Gerora, beste lizentzia-eskabide bat aurkeztu zuten, aldatua, eta txostenak aldekoak badira ere, hilabeteak igaro dira,
eta ez zaie lizentzia eman. Horregatik, orientabidea eskatzen zuten, hurrena zein pausu eman. Hilabete
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batzuk geroago jakinarazi ziguten azkenik eman zietela obra-lizentzia, eta jarduera baimendu zain zeudela.
ERREG. ZK.: 2238/15. JABEEN ERKIDEGOKO LEHENDAKARIAREKIKO ESKATIMAK, IRISGARRITASUN-OBRAK EZ GAUZATZEAREN ONDORIOZ
Sindikoaren bitartekaritza eskatu zigun gurpil-aulkian ibiltzen den pertsona batek, bere ataria parte den
erkidego orokorraren lehendakariarekin akordio bat lortzeko, duela zenbait denbora traba arkitektonikoak
kentzeko onartu ziren obrak gauzatu zitezen. Igogailura iristeko dauden bederatzi eskailerak gainditzeko
plataforma jasotzaile bat instalatzean datza obra. Erabiltzaileak eta bere atariko bizilagunek nahiago
zuten igogailua 0 kotara jaitsi, baita obra atari horren kontura egin behar bazuten ere, baina erabakia
hainbat atari parte diren erkidego orokorrean hartu zen. Orientabidea eskaini genion, nola bultza zezaketen igogailua 0 kotara jaisteko aukera, baina, atarian eztabaidatu ondoren, aldez aurretik erkidego orokorrean hartutako erabakiarekin bat egitea erabaki zuten azkenik, eta hori egin zedila galdatzea. Handik
zenbait hilabetera, jakinarazi ziguten erkidego orokorrak eskatua zuela plataforma jasotzailea jartzeko
obra-lizentzia.
ERREG. ZK.: 2311/16. OSASUNGARRITASUNIK EZA, ETXEBIZITZAN
Etxebizitza baten jabeak laguntza eske etorri zitzaizkigun, osasungarritasunik eza zela eta bizi zuten
arazo larria konpontzeko: goiko solairutik ura iragazten zitzaien, eta hezetasunak sortzen —patiora jotzen
duen kanpoko aldetik ere ikusi ahal omen ziren—, eta goiko solairuko komuneko hondakinak ere beren
komunera erortzen omen ziren.
Arazoa konpontzen saiatu ziren, goiko solairuko jabearekin eta haren aseguru-konpainiarekin harremanetan jarriz, baina ez zuten ezer lortu. Udalera jo zuten, eta konponbidea bilatzen lagundu ziezaieketela
uste izan zuten instantzia guztietara.
Hirigintza Sailarekin harremanetan jarri ginen, eta bertatik jakinarazi ziguten jabeen erkidegoari galdatua
ziotela hondatuta zeudenak konpon zitzala. Are gehiago, egun batzuk geroago goiko solairuko jabeekin
eta haien aseguru-konpainiarekin harremanetan jarri ziren, kalteak konpon zitzatela eskatzeko.
Eta hala egin zen, eta erreklamazio-egileek erabaki zuten bulego honetan aurkeztutako kexarekin aurrera ez jarraitzea, Udalaren esku-hartzearekin beren eskaria aintzat hartua izan zedila lortua zutenez.
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03.10 Erakunde Autonomoak

03.10.1 AMVISA
A) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2350/16. AMVISA. KONTSUMOAREN ORDAINAGIRIAK JARDUERARIK GABEKO LONJA BATEAN
Lonja baten jabea gure bulegora etorri da, uraren hornidurarekin duen arazoaren berri ematera. Adierazi
digu lonja horrek 20 urte daramatzala itxia, baina egun martxan jartzeko asmoa duela, eta oraintxe ohartu da ez duela urik bertan, nahiz eta baduen kontagailua.
Orain arteko ordainagiri guztiak ordaintzen aritu dela adierazi du, baina urik ez duela ohartu denean, hiru
hilabetetan ez du ordaindu, bere iritziz zerbitzurik ez duenez zentzuzkoena berari ez kobratzea delako.
Badirudi bebarrua eraberritzeko obra batzuk egin zituztela, bizilagunek ez zioten ezer esan egingo ziren
aldaketen inguruan, eta antza denez, hodia moztu eta ur-irteera ezabatu egin zuten. Azaldutako arazo
horri irtenbide bat eman diezaiotela eskatzen du interesatuak.
Sindikoaren bulegoak gomendatu dio berrikusi dezala dokumentazioa eta eska dezala hitzordua ikuskaritzarekin, zer egin behar den aztertzeko.
AMVISAk adierazi du bebarrutik eman behar zaiola ura. Komunitatea prest dago arazo horri irtenbide bat
emateko, baina AMVISAren txosten bat eskatzen dute, bizilagunen erantzukizuna dela jasoko duena.
Gure aldetik txosten-eskaera horri ekin diogu, lokal horretan ur-hornidurarik ez izatearen arrazoia zein
den islatuko duena, eta horrekin batera, hartu beharreko neurriak eta noren kontura izango diren, arazoari irtenbide bat emateari begira.
Gero, azaldutako zalantza guztiak argitu dituen txostena jaso genuen, interesatuari jakinarazi zaio eta,
halaber, egin beharreko urratsen inguruko orientabide batzuk eskaini zaizkio. Gure jarduera amaitutzat jo
da eta dosierrari itxiera eman zaio.
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B) IDAZKI LAGUNDUA
ERREG. ZK.: 2358/16. AMVISA. GEHIEGIZKO KONTSUMOA JAKINARAZTEA
Ariniz herrian dagoen lokal baten jabeak erreklamatzen zuen AMVISAk 600 euroko faktura jaulki ziola,
eta beste bat sortua zela, 2000 eurokoa, artean igorria ez bazioten ere. Hori guztia, lokala hornitzen duen
hodian izandako matxura baten ondorioz. Uste zuen irakurketa horietako lehena egin zenean bertan
jakinarazi behar ziotela gehiegizko kontsumoa ari zela gertatzen, hodia berehalakoan konpondu zezan.
Idazki bat idazteko laguntza eskatu zigun, horren bitartez eskatzeko matxurak iraun zuen bitartean izandako kontsumoei zegozkien fakturak zuzendu zitezela, ur-arazketari eta estolderiari zegozkion zenbatekoak deskontatuz, ura ez zenez joan AMVISAren sarera, egiaztatu ondoren Ur horniketa eta saneamendurako udal zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasei buruzko 6.7. ordenantza fiskalean jasota dauden
betekizunak betetzen zituela, hots, ezkutuko jarioa izan zela, ez zela axolagabekeriak izan, eta zazpi
eguneko gehieneko epearen barruan egin zela konponketa, haustura hauteman edo aurkitu ondoren.
Handik gutxira, AMVISAk jakinarazi zigun eskaera onartua zuela, eta zuzenduak zituela ordainagiriak.

C) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...)
ERREG. ZK.: 2257/15. ARAZOAK TRANBIAREN PLATAFORMAREN AZPIAN KOKATUTAKO KOLEKTOREAREKIN
Independentzia kaleko bizilagun-erkidego baten ordezkariak adierazi digu erkidegoan badela hartune
bat, zenbait higiezinetako ur zikinak eta euri-urak biltzen dituena eta tranbiaren plataformaren azpitik
doan kolektore batekin konektatuta dagoena. Tranbiako obrak egin zirenean, plataforma eraiki zuen enpresak ordezkatu egin zuen hartunearen jatorrizko hodia, eta haren ordez jarritako hodia ez zen egokia
saneamendurako, zeukan sekzioarengatik eta barrualde korrugatua zeukalako. Horren ondorioz, bai euriurak eta bai ur zikinak ere bertan geratzen dira, eta eraikinaren sotoa urak hartuta geratzen da. Akats
horiek egiaztatzen dituen txosten tekniko bat badute. Horregatik, azaldutako egoera horren aurrean nola
joka dezaketen argituko dien orientabide bat eskatzen zuten. Jarraitu beharreko bideari buruzko orientabide batzuk eman zaizkie, eta azkenik, Eusko Trenbide Sarearen aurrean erantzukizun-eskaera bat aurkeztea erabaki dute, hura baita tranbiako obrak sustatu dituen enpresa.
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ERREG. ZK.: 2430/16. AMVISA. HORNIDURA-KONTRATUAREN BAJA, LOKALEAN
Gasteizko bizilagun batek azaldu zigun aita hil zitzaionean baja eman ziola AMVISAn haren jabetzako
lokal bat urez hornitzeko kontratuari, eta bere izenean jarri zuela. Nolanahi ere, gero beste pertsona batek jarauntsi zuen lokala, eta alta eman zuen abonatu gisa, titulartasuna aldatu gabe. Pertsona horrek ez
zituen ordaintzen hiruhileko ordainagiriak, eta, horregatik, kontagailuari baja ematera joaten zen bakoitzean, ordaindu gabe zeuden ordainagiriak ordaintzera behartzen zuten, baina esaten zioten ezin ziotela
baja eman kontratuari, kontagailura sarbiderik ez zutelako. Sindikoak esku har zezala eskatu zuen, aukera eman ziezaioten bere jabetzakoa ez den lokal horretan bere izenean zegoen kontagailuari baja emateko.
AMVISAtik informazioa eskuratu aurretik, erreklamazioa aurkeztu zuenetik bederatzi egunera, telefonoz
jakinarazi zigun AMVISAk onartua zuela kontagailuari baja ematea.

03.10.2 ENSANCHE 21
A) GOMENDIOA
ERREG. ZK.: 2347/16. ETXEBIZITZA ERABERRITUAREN ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA,
TXIKITA KALEKO JABEEN ERKIDEGOARI IGORRIA
Gasteizko Txikita kaleko eraikin bateko etxebizitza banaren bi jabek jakinarazi ziguten eraikina eraberritzeko obrei ekin ziela jabeen erkidegoak 2008an. Antza denez jabeetako batek ezin zuenez bere gain
hartu obraren kostua, garai bateko Hirigune Historikoa Biziberritzeko Agentziak bere gain hartu zituen
haren etxebizitzari zegozkion gastuak —proiektua idazteari, eraberritze kostuari eta besteri zegozkionak—. Itxura batean, orobat erabaki zen obra gauzatu bitartean jabe horri beste bizileku bat lagatzea.
Bizilagunetako batek dio etxebizitza horri egotzi beharreko obra-kostuaren zatia, Hirigune Historikoa Biziberritzeko Agentziak bere gain hartu zuena, 140.000 euro ingurukoa izan bide zela.
Bizilagunek diote ez dakitela zein izan ziren bi aldeek —bizilagun kaudimengabeak eta agentziak— lortu
zuten akordioaren xehetasunak.
Obrak egin ondoren, gainerako bizilagunak normaltasunez itzuli ziren beren etxebizitzetara, eta Udala
hutsik zegoen etxebizitzari zegozkion komunitate-kuotak ordaintzen jarraitu zuen 2012ra arte. Gaur egun,
etxebizitza horrek hutsik jarraitzen du, eta inork ez ditu ordaintzen ez komunitate-kuotak, ez Ondasun
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Higiezinen gaineko Zerga, eta zabor-tasa. 2015eko irailean bizilagunek informazioa eskatu zioten 21
Zabalguneari, baina erantzun zieten ez zutela gai horren inguruko berririk.
Gaur egun, eraikinak ez du oraindik obra berriaren aitorpena, ez baitakite nork sinatu behar duen etxebizitza horren titular gisa. Horregatik, jabeen erkidegoari igortzen dio Udalak Ondasun Higiezinen gaineko
Zergaren ordainagiria. 2016ko irailaren 12an, etxebizitza horrek erkidegoarekin zuen zorra 4.128,48 eurokoa zen.
ZENBAIT GOGOETA
Aurkeztutako erreklamazioak nolabaiteko munta duten hainbat kontu planteatzen zituen, gure ustez. Alde
batetik, udal altxorraren kontura egindako 140.000 euro inguruko inbertsio edo diru-laguntza baten aurrean geundeke, zein garai bateko Hirigune Historikoa Biziberritzeko Agentziak ordaindu bide batzuen,
2008an, antza inork ezagutzen ez dituen baldintzetan, eta gaurdaino proiektatzen dira ondorioak, higiezinaren titulartasunaren gaineko definiziorik eza dela eta.
Erreklamazioa jaso orduko, kontsulta informala egin genion Hirigune Historikoa Biziberritzeko Agentziaren oinordeko den 21 Zabalguneari. Erabateko erantzunik ez genuenez jaso, eta eskaria jasota uzte aldera, maiatzean eskabide ofiziala egin genuen, eta bertan informazioa eskatu, ea egia zen Udalak, Hirigune Historikoa Biziberritzeko Agentziak edo 21 Zabalguneak higiezin hori eraberritzeko obrak ordaindu
zituela, eta zein izan ziren Udalaren esku-hartze horren baldintzak; zeini zegokion etxebizitzaren titulartasuna, eta, azken buruan, zeini dagokion gaur egun etxebizitza horri egozten zaizkion zerga eta tasak
ordaintzea.
Gure eskabide horrek ere ez zuen jaso erantzun ofizialik, nahiz eta jakin badakigun informazio horren
bila aritu direla. Bestalde, lekukotasun ofiziosoek baieztatu egiten dute higiezineko bizilagun kaudimengabeari diru-laguntza hori ordaindu zitzaiola, baina eragiketa horren euskarri izan litekeen dokumentazio
zehatzik gabe, baldintzarik gabe, ordainketaren egiaztagiririk gabe... Garai batean Hirigune Historikoa
Biziberritzeko Agentziaren kontu-auditoriak egiten zituen enpresarekin ere jarri ginen harremanetan, eta
sarbidea eman ziguten daukaten informaziora, baina, hasierako jarrera hori gorabehera, azkenik ez digute inongo informaziorik eman.
Azken batean, atal honen hasieran genioen bezala, oso larria iruditzen zaigu horrelako eragiketa batek,
munta handiko diru-kopuru delarik tartean, ez izatea justifikatzen duen gutxieneko dokumentu-euskarririk,
azaldu ditugun ondorioak baititu horrek gaur egun. Eta, dokumentazio hori inon badago, era berean litzateke salatzekoa guri gaurdaino euskara ez jarri izana.
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Horrenbestez, Gasteizko Udaleko Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 19.b) artikuluan xedatutakoaren ildotik, arazoari konponbidea aurkitze aldera, gomendio hau egiten dugu:
1.- Hirigune Historikoa Biziberritzeko Agentziaren oinordeko den 21 Zabalguneak eman diezagula bere
garaian eskatu genion informazioa, hau da, egia den Udalak, Hirigune Historikoa Biziberritzeko Agentziak
edo 21 Zabalguneak ordaindu zituztela Txikita kaleko higiezina eraberritzeko obrak, zein baldintzatan
egin zen —zenbatekoa, araudia, hitzarmenak...—, zeini dagokion gaur egun etxebizitza horren titulartasuna, eta, azken buruan, zeini dagokion gaur egun etxebizitza horri egozten zaizkion zerga eta tasak
nahiz komunitate-gastuak ordaintzea.
2.- Eragiketa horri euskarri eman zion dokumentazioa non den jakiterik ez badago, behar diren ikerketak
egin ditzala egitea dagokionak, aurreko atalean adierazi ditugun alderdiak argitze aldera.
- GOMENDIO ONARTUA Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz)

B) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2124/14. 21 ZABALGUNEA. LAGUNTZAK ESKATZEAREKIN LOTURIKO LISKARRA
Herritar bat gure bulegora etorri da 21 Zabalgunearen gaiaren inguruan bere haserrea adierazteko, izan
ere, 2013ko urtarrilean, igogailua zero kotaraino beheratzeko egindako obra batzuk zirela eta, sozietate
horri laguntza batzuk eskatu ondoren, eta erkidegoaren kudeaketa-lanak egiteko zeudenez oraindik,
bulegoetara informazio bila joan zen eta esan zioten ez zuela horretarako eskaerarik aurkeztu. Erantzun
horrek harridura sortu zion, erakunde horrekin etengabe hartu-emanetan egon zelako ordu arte. Horregatik, egindako obrengatik udal laguntzak jasotzeko eskubidea aitortu ziezaiotela eskatzen zuen, bere garaian aurkeztutako eskaerarekin bat etorriz.
Kexa horren ondorioz, gertatutakoaren inguruko informazioa eskatu genion 21 Zabalguneari, eta azaldu
ziguten ez zegoela eskaera horren berririk. Herritar horrek, kexaren dokumentazio osagarri modura
2013ko urtarrilaren 28an aurkeztu zigun eskaera-orria aztertu ondoren, egiaztatu genuen ez zuela sarrera-ERREG.ko inolako zigilurik, eta beraz, ez dago inolako frogarik eskaera-orri hori benetan aurkeztu
zuela frogatzen duenik. Beste alde batetik, adierazi ziguten 2014ko ekitaldian birgaikuntzak egiteko xedatutako aurrekontuko kontu-saila ahituta zegoela. Halere esan ziguten, 2015ean kontu-sailik baldin baze-
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goen, eskaera hori 2014. urtean aurkeztutzat agertzen zela kontuan harturik, izapidetu egingo zela eta
onartu egingo zutela.
2015eko urte osoan zehar 21 Zabalguneari zenbait kontsulta egin ondoren, laguntza horietarako xedatutako kontu-saila eratu ote zen eta eskatutako diru-laguntza ordaindu ote zen jakiteko, 2016ko otsailaren
amaiera aldera jakinarazi ziguten diru-laguntza hori urtarrilaren amaieran ordaindu zutela.
Aurreko hori ikusirik, kexa hori behar bezala ebatzi zutela iruditu zitzaigun, eta beraz, gure esku-hartzea
amaitutzat jo genuen eta espedientea artxibatzeari ekin genion.
ERREG. ZK.: 2221/15. ZORRA, JABEEN ERKIDEGOAN
Pertsona bat kexu agertu zitzaigun, bere atarian, non jabe nagusia 21 Zabalgunea baita, erabaki baitzuten bizilagunak arduratuko zirela atariaren garbiketa egiteaz, eta erkidegoaren administrazioak hilean 21
euro ordainduko zizkiola eskailerak garbitzen zituenari. Lan hori berak egiten zuela zioen, eta 21 Zabalguneak administrazioa bere gain hartua zuenez geroztik ez zizkiotela hilabetez hilabeteko ordainketak
egiten. 21 Zabalguneari hainbat bider eskatu ondoren, azkenean ordaindu zituen zor zituen hilabete guztiak.
ERREG. ZK.: 2270/15. BERRERAIKITAKO ERAIKINERA SARTZEKO ESKABIDEA.
Aiztogile kaleko 47.eko eraikinaren jabekideek hura guztiz eraitsi eta berreraiki beharra izan zuten, hondamen-egoeran zegoenez. Berreraiki ondoren, ordea, ezin dute beren eraikinera sartu, eta argudiatzen
dute Udalak ez diela ematen lehenengoz okupatzeko lizentzia, 21 Zabalguneak ez dituelako horretarako
beharrezko diren tramiteak egin. Udal sozietate horretatik azaldu digute gaur egun desegina dagoen
ARICH sozietateak duela zazpi urte eraberritutako higiezina dela hori. Eraikina eraberritu ondoren, jabekide bakoitzak arduratu behar zuen etxebizitza egokitzea, lehenengoz erabiltzeko lizentzia eskuratzeko.
Antza denez, lehen solairuaren jabeak ez zituen egin lizentzia hori eskuratzeko egin beharreko tramiteak,
eta, jakinarazi zigutenez, bost urte eta erdiz gaia geldirik egon zen ARICHen. Sozietate hori desegin zelarik, 21 Zabalguneak hartu zuen bere gain arazoa, eta, lehen solairua egokitu gabe egon arren, higiezina eraberritzeaz arduratu zen arkitektoari eskatu zion obra-amaiera aurkez zezala, baina hark uko egin
zion enkarguari. Beste arkitekto batekin harremanetan jarri ondoren, dokumentazio berria aurkezteko
eskatu zuen Udalak, lizentzia eman ahal izateko. Azkenik, 21 Zabalguneari hainbat bider eskatu ondoren
behar ziren tramiteak egin zitzala, Udalak lizentzia eman zuen, eta berretsi ahal izan dugu bizilagunak
higiezinean bizi direla dagoeneko.
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C) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2243/15. ERAIKIN BAT ZAHARBERRITZEKO DIRULAGUNTZA LORTZEKO BETE BEHAR DIREN BALDINTZAK
Udal laguntza bat eskatu zuen, Alde Zaharreko eraikin bat eraberritzeko. Laguntza eskatzen delarik,
laguntza eskatzen duenarekin bizi diren guztien diru-sarrerak hartzen dira kontuan. Bere etxean emaztea, seme-alabak eta amaginarreba bizi dira. Guztien diru-sarrerak zenbatu ziren, kontuan hartu gabe
amaginarrebak sortzen zituen gastuak haren diru-sarrerak baino handiagoak zirela, zahartzaroko dementzia baitu. Nolanahi ere, laguntza eskuratzeko eskabidea aurkeztuz geroztik, amaginarreba egoitza
batean sartu zuten, eta, beraz, dagoeneko ez zen haiekin bizi. Egindako eskabidea zuzendu zezala iradoki genion, eta gertakari hori bertan adierazteko. Handik denbora batera, 21 Zabalgunetik jakinarazi
ziguten eskabide berria aintzat hartua zutela, baina, amaginarrebaren diru-sarrerak ez zenbatu arren,
bizikidetza-unitateak laguntza eskuratzeko eskubidea ematen duen atalasea gainditzen zuela eta, beraz,
ukatu egin ziotela.
ERREG. ZK.: 2306/16. RENOVE PLANA ERREKALEOR. KALTE-ORDAINAK ETA BOE BALDINTZAK
Errekaleorreko lehengo bizilagun batzuek, Udalak sustatutako “Renove plana” onartu zuten duela bost
urte, bizilekutzat Salburua auzoko etxebizitza bat eskainiz, 21 Zabalgunearekin beren etxebizitzen tasazioari buruzko akordio batera iritsi ondoren, eta orain orientabide batzuk eskatzen dizkigute, azkeneko
albisteen arabera, itxuraz, horiek trukean emateari uko egin zioten jabeen etxebizitzen desjabetzeprezioak bere garaian erabakitakoak baino askoz handiagoak izango direlako. Jakin nahi dute ea posible
litzatekeen alde hori erreklamatzea.
Azaldutakoa kontuan izanik, jakinarazi diegu, kasu honetan, etxebizitzen balioari buruzko akordio batera
iritsi zirenez gero, desjabetzerik gabeko jarduera isolatu baten testuinguruan, eta gero bizileku bat eman
zitzaienez gero, ezinezkoa litzatekeela erreklamazioa jartzea, jarduera horien kontra egitea izango litzatekeelako.
Nolanahi ere, gai horren jarraipena egin genuen, Errekaleorreko etxebizitzen gainean zenbait desjabetze-prozedura zeudelako oraindik ere auzitan. Horren guztiaren berri eman genien erreklamaziojartzaileei.
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ERREG. ZK.: 2352/16. JABE BATEK ETXEBIZITZA TRUKATZEKO ESKATZEN DIO 21 ZABALGUNEARI
Erdi eraberrituta dagoen Zapatari kaleko etxebizitza baten jabea da. 2012.aren bukaera aldean hasi zen
eraberritzen, baina gutxi gorabehera handik urtebetera eraikineko etxebizitzetako bat familia gatazkatsu
bati alokatu zioten. Eraberritze-lanak gelditzea erabaki zuen orduan, eta handik ia ez agertzea, familia
horrek handik alde egingo zuen esperantzarekin. Berriki, lagun batek ohartarazi zion bere etxebizitzan
argia zegoela. Argindarraren hornidura-kontratu baja emanda zeukan, eta ondorioztatu zuen bere etxebizitza familia horrek okupatua zuela. Udaltzainak bertaratu ziren, eta baieztatu zuten etxebizitzaren atea
behartu egin zutela. Gertakari horien ondoren, bilera pare bat izan zuen udal arduradunekin, eta horietan,
itxura batean, bere etxebizitza Esmaltazioen inguruko beste batekin trukatzeko aukera izan zuten hizpide, baina aurrerago komunikatu zioten ez zegoela halako aukerarik. Handik egun gutxira, jakinarazi zioten egun horretan bertan egingo zutela etxebizitzan kaleratze judiziala. Geroztik, eraikina hutsik dago,
baina familia gatazkatsu hori aurreko eraikinean bizi da. Erreklamatzaileak uko egiten dio bere etxebizitzara bizitzera joateari, eta trukea egiteko aukera berriro azter dadila eskatzen du. Txostena eskatu genion 21 Zabalguneari, zeinek, gaiaren aurrekarien berri eman ondoren, ukatu egin baitzuen trukea, horretarako justifikazio objektiborik ez dagoenez, ezta udal interes publikorik ere.

03.10.3 TUVISA
A) BITARTEKARITZA
ERREG. ZK.: 2381/2016. AZTEGIETAKO 5A LINEAN JARRAITZEKO BILLETEA BERRIRO ORDAINDU
BEHARRA
Aztegietaraino doan 5A autobus-linearen erabiltzailea da, baina bera aurrerago jaisten da, Azucarerako
geltokian. Inoiz Aztegietan jaitsarazi izan dio gidariak, edo bestela billetea berriro ordainarazi, ibilbidearen
bukaerako geltokia izaki, baina horrek, beraren ustez, ez dauka zentzurik, autobusak ez baitu joan-etorria
tarte horretatik bertatik egiten, eta artean bera bizi deneko geltokitik igaro gabea baita. Horregatik,
hurrengo geltokian jaistekotan billetea berriro ordaintzera behartzen zuen irizpide hori alda zedila eskatzen zuen, linea bera zenez. TUVISAri kontsulta egin geniolarik, jakinarazi ziguten hala zela, Aztegietako
geltokia linearen bukaerako geltokitzat jotzen zela, eta, horrenbestez, aurrerago jarraitu nahi zuen edonork berriz billetea erosi beharra zeukala. Egoera hori ekiditeko, geltoki hori linea bukaerako geltokia

2016ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 121

<< Índice

izatetik ordua egokitzeko geltokia izatera pasatzea erabaki zuen TUVISAk, erabiltzaileek hurrengo geltokiraino jarraitzerik izan dezaten, berriz ordaindu gabe.

B) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2315/16.

TUVISA. IBILERRAZTASUNA. AUTOBUSAREN GELTOKIA ESPALOITIK

URRUNEGI

Pertsona batek adierazi du liskarra izan duela TUVISAko autobus batekin. Aipatutako egun horretan,
autobusa plataformatik 37 cm ingurura gelditu zen geltokian, eta autobusera igo zenean, hurbilago gelditu ez izana aurpegiratu zion gidariari. Gidariak erantzun zion arazorik gabe igo zela, baina erabiltzaileak
aurpegiratu zion beste erabiltzaile batzuek egoera horietan arazoak izan zitzaketela (haur-kotxeak, erosketa-orgak...). Horregatik, gidariari eskatu zion plataformara gehiago hurbildu zezala autobusa, edo bestela, autobusa irtetea galaraziko zuela. Azkenik, udaltzaingoak joan behar izan zuen, eta erreklamaziojartzailea identifikatu zuen. Horregatik guztiagatik, pertsona horrek eskatzen zuen “ezarri zedila gehienez
ere zein tartetaraino urrundu daitezkeen autobusetako gidariak plataformaren ertzetik, bermatuta gera
dadin ahalik eta gehien hurbildu daitezela eta erabiltzaileak errazago igo daitezela.” Ikusirik azkenik
Udaltzaingoak ez zuela pertsona horren aurka zehapen-neurririk hartu, ohartarazi genion, zerbitzu publikoak behar ez bezala eskaintzeagatik erreklamazioa jartzeko edo protesta egiteko eskubide legitimoa
duen arren, horrek ez diola baimenik ematen zerbitzu horiek oztopatzeko edo beste erabiltzaile batzuek
horiek bake-bakean erabili ahal izan dezatela eragozteko. Horregatik, horrelako egoera baten aurrean
aurkitzen den hurrengo aldian, proposatzen diogu Udalak aurreikusitako kexa-bideak erabil ditzala
(“herritarraren postontzia”, “010”) edo, bestela, gure bulegoetara etor dadila. Gaiaren muinari dagokionez
(autobusak espaloiaren zintarritik edo hormigoizko plataformatik gehienez ere zein tartetaraino urrundu
daitezkeen), TUVISAk erantzun zion konpainiak “ez duela nahitaezko gehieneko tarterik ezarria autobusaren eta geltokiko zintarriaren artean, eta ibilgailua geltoki batean hurbiltzeko eta gelditzeko maniobra
egin ondoren, gidariek zailtasun handiak izaten dituztela autobusa berriro ondo kokatzeko, horren neurriak, jiratzeko erradioak eta ikusmen-angelu itsuak direla eta, hurbilen dauden gainerako ibilgailuekin
edo hiri-altzariekin talka egiteko arazoak sortzen dizkietelako”.

Egia da indarreko araudiak ez duela autobusek gorde beharreko gehieneko tarterik aurreikusten (ezta
gutxienekorik ere), baina aldiz, galtzadaren eskuineko ertzera ahalik eta gehien hurbiltzeko obligazioa
aurreikusten dute. Horrela, esaterako, Zirkulazio Araudi Orokorraren 11. artikuluak (1428/2003 Errege
Dekretua, azaroaren 21ekoa), hauxe ezartzen du:
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11. Artikulua. Pertsonen garraio kolektiboa
1. Gidariak astinaldirik eta mugimendu bortitzik gabe gelditu eta abiatu beharko du, galtzadaren eskuin ertzetik ahalik eta hurbilen geldituz, eta ez du egin behar ibilbidean arreta galarazi diezaiokeen jarduerarik; gidariak eta, hala egokituz gero, arduradunak, bai autobusa
martxan doala eta bai jendea igotzen edo jaisten ari dela ere, bidaiarien segurtasuna zainduko dute.
Zintarritik urrundu daitekeen gehieneko tarteari buruzko araurik ez badago ere, badirudi 37 zentimetro
hobetu daitekeen tartea dela. Gai hau kontuan hartuko dugu, TUVISAko ibilerraztasunaren inguruan
prestatzen ari garen txosten berezian aztertzeko.

C) EZESPENA
ERREG. ZK.: 2343/16. TUVISA. ORDUTEGIA ZABALTZEA
TUVISAren erabiltzaile batek eskatzen zuen hiriko autobusen ordutegia zabaldu zedila igande eta jaiegunetan, zeren, bere ustez, konparaziozko bidegabekeria sortzen da tranbiaren eta autobusen erabiltzaileen artean, tranbiaren zerbitzua 23:00etan bukatzen denez igande eta jaiegunetan, eta hiriko autobusena, berriz, 22:00ak inguruan.
TUVISAtik jaso genuen informazioan azaltzen zen Euskotren eta TUVISA bi operadore desberdin direla,
eta enpresa desberdinak diren aldetik, beren baliabideen antolakuntza eta ematen dituzten zerbitzuak ez
datozela bat, ez ordutegiari, ez maiztasunari, ez eragin-eremuei dagokionez. Era berean, bakoitzak bere
lan-hitzarmena dauka, non jasotzen diren langileen lanaldiaren, lan-ordutegien eta zerbitzuen norainokoaren inguruan erabakitakoak. Txostenean nabarmentzen da TUVISAren hainbat lineatan tranbia baino
lehenago hasten direla zerbitzua ematen, eta gaueko zerbitzua ere eskaintzen dutela, larunbat- eta jaiegun-bezperetan.
Inguruko beste hiri batzuetan kontua zertan den ere aztertu genuen, eta jabetu ahal izan genuen antzeko
ordua dutela horietan ere, zerbitzua bukatzeko.
Beraz, uste izan genuen TUVISAk arrazoizko irizpide teknikoak eta kudeaketa-irizpideak aintzat harturik
jokatzen duela, nekez jo litekeela horien kontra, eta, hortaz, ezin izan genuen onetsi eskaria.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)
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ERREG. ZK.: 2394/16. TUVISAREN BILLETEKO HOBARIA. KONTUAN IZAN BEHARREKO DIRUSARREREN KALKULUA
65 urtetik gorako pentsiodun batek azaldu digu ukatu egin diotela Bat Berezi txartela, muga ekonomikoa
gainditzeagatik, hots, ondorio askotarako errenta-adierazle publikoa halako 2,5 (15.975,32 euro). Nolanahi ere, adierazi zigun muga hori 12 paga oinarritzat harturik kalkulatu beharrean 14 kontatuz egingo
balitz zenbatekoa 18.637,82 eurokoa litzatekeela, eta bera mugaren barruan legokeela. Gaia aztertu
ondoren, ondorioztatu genuen 3/2004 Errege Lege Dekretuaren bitartez Ondorio Askotarako Errenta
Adierazle Publikoa ezarri zelarik, Lanbide Arteko Gutxieneko Soldata lan-mundura mugatzeko asmoz
egin zela. Horrela, lan-esparrutik kanpoko beste edozein ondoriotarako —bekak, etxebizitzarako laguntzak, muga fiskalak, prestazio sozialetarako kalkuluak eta sarbidea— adierazle berria erabiliko zen aurrerantzean.
Bada, indize horren kalkuluari dagokionez, Estatuko 2016ko Aurrekontu Orokorren Legean ezartzen da
Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren urteko zenbatekoa 6.390,13 eurokoa dela, eta adierazle horrek araudiren batean lanbide arteko gutxieneko soldata ordeztu duenean bakarrik izango dela
zenbateko hori 7.455,14 eurokoa, salbu eta gutxieneko soldata horri egiten zitzaion aurreko erreferentzian berariaz baztertuta bazeuden aparteko pagak.
Kasu honetan, Bat Berezi txartela eskuratu ahal izateko errenta-muga 2014. urtean ezarri zen lehenengoz, eta hasieratik egin zitzaion erreferentzia Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoari. Beraz,
TUVISAk kalkulua egiteko baliatu zuen modua zuzena dela uste dugu.
Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz)

03.11 BESTELAKO ENPRESAK ETA ERAKUNDEAK
A) ORIENTABIDEA
ERREG. ZK.: 2391/16. LANBIDE. MENDEKOTASUN HANDIA DUEN PERTSONA. DIRU-SARRERAK
BERMATZEKO ERRENTA (DBE) UKATZEA, BIZIKIDETZA-UNITATE BEREIZIA EZ OSATZEAGATIK
Herritar baten ahizpak pentsio bat jasotzen du, mendekotasun handia baitu. Era berean, 2008az geroztik
DBE jasotzen du, pentsio horren osagarri. Nolanahi ere, gutxi gorabehera bi urtean behin Lanbidek kendu egiten dio prestazioa, eta denbora bat egiten du jaso gabe, harik eta berriro eskatu eta ematen dioten
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arte, baina atzerapenak ordaindu gabe. Orain Lanbidek berriro kendu dio prestazioa, argudiatuz gurasoekin bizi dela eta, beraz, ez duela bizikidetza-unitate bereizia osatzen —hori ezinezkoa da, kontuan
izanik 3. graduko 1. mailako mendekotasuna, hots, mendekotasun handia, onartua diotela—. DBE kentzea ez zaio zor araudiaren aldaketa bati, ezpada Lanbidek orain arte egiten zuen legearen interpretazioa
aldatu izanari. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko orientabidea eskatu digu herritarrak.
Hori idazteko laguntza teknikoa eskaini diogu, auzi honek interes handia baitu egoera berean dauden
beste pertsona askorentzat ere. Azkenik, epaiketaren ahozko ikustaldirako aurreikusitako data baino
egun batzuk lehenago, Lanbidek baliogabetu egin du DBE kentzeko erabakia eta arrazoia eman dio erabiltzaileari, eta hala amaitu da auzia, nahia prozesutik kanpo bete ondoren.
ERREG. ZK.: 2425/16. LISKARRA, JABEEN ERKIDEGOAREKIN, 0 KOTAKO OBRENGATIK
Bizilagun-komunitate bateko kideek jo zuten guregana, estatutuak interpretatzeko orduan ez baitziren
ados jartzen. Erabilera pribatiboko elementu komun bat zen eztabaidagaia: lehen solairuko terraza bat,
zeinen azpian lokal bat baitago, eta 14 garaje-plaza. Berrogei urte igaro ondoren, nolabaiteko munta
duten obrak egin beharra daukate, hezetasunak direla eta, eta bizilagunen artean ez zegoen erabateko
adostasunik nori zegokion horiek ordaintzea, estatutuetan gastuak egozten dituen klausula bat bai baitago, baina ez baita batere argia. Jabetzaren Ganberara, abokatu batengana eta Bizilagun Zerbitzura jo
zuten, eta bertan jakinarazi zieten artikulu hori neurrigabekoa izan zitekeela, eta epaitegian segur aski
lehen solairukoei eta lokaletakoei emango zietela arrazoia. Gure iritzia eman genien horren inguruan,
ekarri zizkiguten txostenekin bat eginez; izan ere, bateragarri egiten zituen horrek estatutuetako klausula
eta Jabetza Horizontalaren Legean xedatutakoa.
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KONTSULTAK

Oroitidazki honek hartzen duen ekitaldian, guztira 53 kontsulta egin dira. 2015eko egoera bera izan da
urte aurten; izan ere, kontsulten % 20 baino gehiago —11, hain zuzen, 53tik— irisgarritasun-obrek eta
igogailuak zero kotara jaistekoek eragindako lokalen jabeek egin baitituzte. Horrelakoetan, estatutuak
aztertu ditugu, eta zein alternatiba izan zitezkeen, kontuan izanik desjabetzea beharrezkoa zen, lokalentzako aurrekontu bereizia, eta abar; eta ahaztu gabe Auzitegi Goreneko arlo zibileko salaren azaroaren
17ko 678/2016 epaiaren ondorioz gertatu den aldaketa; izan ere, estatutuen arabera igogailuaren eta
atariaren mantenimendutik salbuetsita dauden kasuetan zero kotara jaisteko irisgarritasun-obrak ordaintzetik salbuetsitzat jo zituen lokalak.
Gainerakoan, era askotako edukiak izan dituzte kontsultak: jabetza horizontalaren arloko beste kontu
batzuetan, zenbaitetan beste erakunde batzuen eskumenei buruzkoak dira, edo Udalean erreklamazioa
aurkeztu aurretik jotzen du herritarrak Sindikoarengana; beste batzuetan udal administrazioaren funtzionamenduari buruzko zalantzak dira... Horrenbestez, gure zeregina aholkua ematea izaten da, eta interesduna bere erreklamazioa bideratzeko egokien den lekura bidaltzea.
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Egiten diren unean bertan erantzuten zaie kontsultei, edo, beranduenez, hurrengo egunean. Horietako
asko Sindikoaren Bulegoan lehendik ebatzita dauden dosierren ingurukoak dira, eta, horrenbestez, ez da
dosier berririk irekitzen, eduki berarekin, baizik eta gai horretan ateratako ondorioei buruzko informazioa
ematen erreklamatzaileari.
Beste batzuetan, bulegoko langileek jakin badakitelarik aldez aurretik kexa ezetsi egingo dela, hala ebazten da kontsulta, deia edo bisita egiten den unean bertan, erantzuna arindu eta herritarrei funtsik gabeko
itxaropenik ez sortzearren.
Kontsulten parte bat erreklamazio bihurtu ohi da azkenik. Izan ere, maiz Udalean eskabidea aurkeztu
aurretik jo ohi dute herritarrek bulegora, eta, halakoetan, azaltzen diegu lehenik eta behin Udalari aurkeztu behar diotela erreklamazioa, eta, baldin eta hark bere eskaria asetzen ez badu, orduan jo behar dutela
Sindikoarengana, kexa aurkeztera, eta, orduan bai, dosierra irekiko dela.
Ondorioz, beren munta txikiagatik dosierra irekitzea ez dakarten kexak izan ohi dira, nahiz eta, hala ere,
horien erregistroa eramaten dugun. Horrela, bada, hau da 2016an ebatzitako kontsulten zerrenda:

ERREG.
ZK.

GAIA

3441 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3442 Baratze pribatu batean sartzeko baimena. Baratze pribatua duen etxebizitza baten jabeak galdetzen digu aldameneko eraikinetan egiten ari
diren obretako langileek bertan sartzerik duten aldez aurretik baimena
eskuratu gabe.
3443 Auzoko batek komunitate-kuota ez ordaintzea.
3444 Suhiltzaileen LEPeko plazak gehitzea.
3445 Premiamendu-probidentzia.
BOEn
argitaratutako
premiamenduprobidentzia baten jakinarazpena jaso duen pertsona batek laguntza
eskatu digu, jakiteko zein den kopuru hori galdatzearen arrazoia.
3446 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3447 Betearazteko agindua jakinaraztea. Erretenaren azpiko teilatu-hegalaren
azalera konpontzeko betearazteko agindua jaso duen jabeen erkidego
batek adierazi zigun eraikinen ikuskaritza teknikoa egin ondoren burutua
zutela konponketa hori. Akats bat izan dela argitu dugu, eta berehala
konpondu da arazoa.
3448 Gizarte Larrialdiko Laguntza etetea, diru-sarrerak bermatzeko errenta
eten izana errekurritu ondoren.
3449 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren

SARRERA
EGUNA
2016/01/12
2016/01/12

2016/01/27
2016/02/02
2016/01/22

2016/02/09
2016/03/04

2016/03/15
2016/03/29
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ERREG.
ZK.
3450

3451

3452

3453

3454
3455

3456
3457
3458

3459

GAIA
jabea.
EIOZ. Aseguratzailean obra-likidazioa.
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga igorri dio Udalak, goiko
solairuan izandako ezbehar baten ondorioz 2012an bere etxean egin
behar izan zen obra bat zela eta. Dena komunitatearen aseguratzailearen bitartez tramitatu arren, ematen du inor ez zuela behar zen obrabaimena eskatu.
EIOZ. Aseguratzailean obra-likidazioa.
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga igorri dio Udalak, goiko
solairuan izandako ezbehar baten ondorioz 2012an bere etxean egin
behar izan zen obra bat zela eta. Dena komunitatearen aseguratzailearen bitartez tramitatu arren, ematen du inor ez zuela behar zen obrabaimena eskatu.
Isuna, ikastetxe baten sarreran behar ez bezala aparkatzeagatik.
Semea San Martin ikastetxetik jasotzean, Serafin Ajuria kalean aparkatu
ohi du, nahiz eta jakin badakien ez dagoela egiterik.
Isunen bat jarri diote inoiz multicarretik, baina uste du egiaztatu beharko
luketela gidaria bertan den, gerta bailiteke autoa hondatuta egotea, edo
gidaria bertan egotea; bere kasuan, kristalak tindatuta ditu, eta ez dago
kanpotik ikusterik.
Inguru horretan jendeak bigarren ilaran aparkatu ohi du, eta bera pertsona horiek egitera doazen gauza bera egitera doa, eta haiekin, berarekin
ez bezala, eskuzabal jokatzen dela uste du.
Eraikuntzen Zerbitzuarekin telefonoz harremanetan jartzeko ezintasuna.
Atari baterako eskatutako obra-lizentziaren inguruko probidentzia jaso
ondoren, eta 15 eguneko epea eman kontsultatu eta alegazioak aurkezteko, telefono-zenbaki jakin batera deitu behar zuen hitzordua eskatzeko, baina ez zuen lortzen inorekin hitz egitea. Eskumena duen zerbitzuari datuak eman genizkion, berarekin harremanetan jar zedin. Hala egin
zuten.
Igogailu berria jartzeko obrek eragindako lokalaren jabea.
Kuoten ordainketa, auzokide-komunitatean.
Zalantzak ditu komunitatearen estatutuetan ageri den kuota-banaketaren
inguruan.
Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
Kutxatilen zarata, tranbiaren plataforman.
Ongi eza azaldu zigun, Alaba Jeneralaren kaletik igarotzen ziren autobus eta ibilgailuek kutxatilen gainetik igarotzean egiten zuten zarata zela
eta. Kutxatila gomazko juntura baten gainean dagoela zioen, eta hori
gastatzean hasten zela zarata egiten.
Euskal Trenbide Sarea berehalakoan obrak egiten hastekoa zenez, baldintza teknikoen agiriaren kopia helarazi genion.
Bide publikoko kutxatilak konpontzea.

SARRERA
EGUNA
2016/03/29

2016/04/05

2016/04/05

2016/04/07

2016/04/12
2016/04/18

2016/04/19
2016/05/10
2016/05/10

2016/05/18
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ERREG.
ZK.

3460
3461
3462

3463

3464

3465

3466

3467
3468

GAIA
Kontsulta egin digu eraikin bateko komunitateak. Hainbat kaletara jotzen
du eraikinak, eta atzeko aldean parke bat du. Kutxatila batzuk daude
bertan, eta puskatu egin dira. Konpontzea nori dagokion jakin nahi dute.
Izan ere, zenbait auzokidek diotenez, lur hori Udalari laga zitzaion, parkea konpondu beharra egokitu zenean. Eta Udalak berak konpondu
zituen. Baita kutxatilak jarri ere. Egunero pasatzen dira erraztatzeko
makinak, eta, antza denez, horregatik puskatu dira kutxatilak.
Komunitatearen galdaren hodiei ematen zieten zerbitzua kutxatilek, baina dagoeneko ez dira erabiltzen galdara horiek.
Igogailu berria jartzeko obrek eragindako lokalaren jabea.
Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
Zirkulazio-zerga. Kobrantzaren abisua jaso gabe.
Zirkulazio-zerga ordaintzeko borondatezko aldia igaro egin zaiola jakinarazi diote. Ez dauka ordainagiria helbideratuta, baina ez zaio ordainagiria
etxera iritsi, nahiz eta udaletxean esan dioten bidali ziotela, posta arruntez. Berari ez zaio bide egokia iruditzen.
Gainbalioa. Herentzia.
Orientabidea eskatu digu, ama hil zitzaielarik —2014ko abenduan—
etxebizitza oinordetzan jaso zutelarik gainbalioaren zergaren likidazioan
kontuan izan ziren aldien inguruan. Etxebizitzaren beste % 50 aitarena
zen, zein 1995ean hil baitzen.
Gerora saldu egin dute etxebizitza, eta berriro likidatu diete etxebizitza
osoaren gainbalioa.
Gazteen lonjak. Enbarazua, bulego profesional bati.
Gazteen lonjen egoera juridikoa azaldu diogu erabiltzaileari, gure ordenantza-proiektua, jarduteko dituen aukera eta abar. Gazteekin hitz egin
dezala gomendatu diogu, eta beste bide legal batzuetara jo aurretik
haiekin zer edo zer adosten saiatzeko.
Aldizkari ofizialean datu pertsonalak argitaratzea.
Gasteizko bizilaguna da. Gaztela eta Leongo Juntak beraren datu pertsonalak argitaratu ditu buletin ofizialean, marihuana-kopuru jakin bat
konfiskatu ziotela eta. Orain lan bila dabil, eta horrek eragin diezaiokeela
uste du.
Udaleko garbiketa-lanpostua.
11 urtez bitarteko gisa lan egiten daraman langile batek aholkua eskatu
digu, inoiz ezin baitu hartu erretiroagatik hutsik geratutako leku bat,
nahiz eta halakoak sortzen ari diren, eta zerrendetan beherako dauden
beste batzuek aldiz bai. Horren ondorioz, inoiz ezin du destinoa aukeratu, eta, gaur egun, dagoneko bi zentrotara joaten da, eta hirugarren bat
esleitu diote. Nekatuta dago hainbeste aldaketarekin, eta destinoa aukeratu ahal izatea nahiko luke.
Komunitate orokorraren gastuetako partaidetza-kuotak. Banaketari buruzko zalantzak.
Udal zergak. Hainbat kontsulta.
Horietako bat Ondasun Higiezinek Zergak 2016an —2015ekoaren al-

SARRERA
EGUNA

2016/05/18
2016/05/18
2016/06/06

2016/05/26

2016/06/03

2016/06/16

2016/06/08

2016/07/05
2016/07/12
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ERREG.
ZK.

3469
3470

3471

3472

3473

3474

3475

3476

3477

GAIA
dean— izandako igoeraren ingurukoa. 2015ean zuten % 40eko hobaria
desagertu egin zaiela egiaztatu dugu, 2014an pentsio-funts bat berreskuratzearen ondorioz.
Beste bat, babes ofizialeko etxebizitza baten OHZren igoeraren ingurukoa. Horren arrazoia azaldu diogu: katastro-balioak Eusko Jaurlaritzak
finkatzen dituen gehieneko salmenta-prezioen arabera eguneratzeak
izan duen eragina. 2015eko ordainagiriak bakarrik ekarri dituenez,
horren eta 2016koaren zerga-oinarriak aldera ditzala iradoki diogu, eta
orobat zeukan hobaria aplikatzen jarraitu den, baldin eta diru-sarreretan
aldaketarik izan ez bada.
Azkenik, oinordetzan jaso duten eta hutsik dagoen etxebizitza batengatik
ordaintzen duten zabor-tasa. Etxebizitza itxita egon arren zerbitzua eskaintzen jarraitzen dela azaldu diogu, eta kontuan izan behar dela ordaintzen den tasak ez duela estaltzen zerbitzuaren kostuaren erdia ere.
Zuhaitzek enbarazua egitea, Zaramagako Mendoza kalean.
Ondare-erantzukizuna.
Orientabidea eskatu digu herritar batek, erori egin baitzen Forondako
atean, eta garbiketa-kontratako hainbat langile izan baitira lekuko.
Isuna, gehiegizko abiaduragatik, eta semafoa gorri igarotzeagatik.
Gehiegizko abiaduragatik jarritako zigor bat jakinarazi diote. Emazteak
gidatzen bazuen ere, berehalako ordainketa baliatu zuen, eta berari
kendu zizkioten bi puntuak. Gerora, beste zigor bat iritsi zitzaion —leku
bera, egun bera eta ordu bera—, semaforoa gorri igarotzeagatik. Lau
puntu dira, eta zalantzak ditu, gidaria identifikatu ala ez.
Gainbalioa. Herentzia.
Aholkua eskatu digute, katastro-balioak, gainbalioaren problematika eta
kalkulua, planteatutako konstituzio-kontrakotasunaren inguruko kontua
eta beste direla eta.
Udaltzaingoaren salaketen tramitazioa.
Ez diote utzi Udaltzaingoan beste zakur batek bereari eraso egin ziola
eta salaketa jartzen, eta epaitegira bidali dute; han, berriz, esan diote
beste aldeari zer edo zer erreklamatzen ez badio ez daukala zentzurik
salaketa egiteak.
Trafiko-isunak. Gidaritzat identifikatu dute.
Isunak jaso ditu, egindako arau-hausteak direla eta, eta orobat kendu
dizkiote puntuak. Berak jakin gabe identifikatu du ibilgailuaren titularrak
gidaritzat. Jakinarazpenak okerrak izan direla uste du, eta isunak baliogabeak direla hortaz.
Etxebizitzaren azpiko establezimenduari udalaren establezimendua betearaztea.
Dosier horien tramitazioa azaldu diogu.
Txakurrak. Pixa, denda baten fatxadan.
Kexu ageri da, txakurren jabeen gizalege eskasa dela eta, dendaren
fatxadako horman pixa egiten uzten baitiete, eta orobat Udalak jokabide
horiek zigortzen ez dituelako.
Isuna. Jakinarazpena.
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ERREG.
ZK.

3478
3479
3480

3481

3482

3483

3484

GAIA
Ibilgailua zirkulazio-bidean —zirkulazioa oztopatuz— aparkatzeagatik
isuna jarri zioten herritar batek zalantzek ditu isunaren sailkapenari eta
jakinarazpenari dagokienez. Izan ere, zorra ordaintzeko borondatezko
aldia iraungi dela jakinarazi diotelarik izan du isunaren berri.
Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
100 euro baino gehiago igo zaio OHZren ordainagiria. Babes ofizialeko
etxebizitza bat da, eta 75 urterako azalera-eskubidea du.
Zabor-tasaren ordainketa, hainbat jabe dituen etxebizitzan.
Jabeetako bakar bati igorri diote ordainagiria, eta jakin nahi du beste
jabekide bat izenda daitekeen. Ezetz esan diote, beste pertsona horren
baimena behar dela horretarako. Zabor-tasa murriztu ezina eta banatu
ezina da, eta, beraz, osorik ordaindu beharra dago, eta jabeen zerrendak lehenik ageri denari igorri ohi zaio.
Trafiko-isunak, semaforoa bi bider gorri pasatzeagatik, eta marra etengabea zapaltzeagatik.
Ez zuen semeak egindakoen ondorioz jarritako isunaren berri izan zorra
ordaintzeko aldia igaroa zela jakinarazteko komunikazioa etxera bidali
zioten arte. 200 euro ordaindu behar izan ditu salaketa-orri bakoitzeko.
Zortzi puntu kendu dizkiote.
Salaketa-orriak ikusirik, behar bezala idatzita daudela egiaztatu dugu,
eta gertakariak zirela eta agenteak egindako deskribapen zehatza baliatzerik izango zen, alegazioak aurkeztu izan balira.
Gertakarien ondorengo hogei egunetan berehalako ordainketaz baliatzea izango zatekeen gomendagarria, eskura eman baitziren salaketaorriak.
Etxebide. Etxebizitza alokairuan hartzeko zerren dago.
2009az geroztik dago Etxebiden izena emanda, etxebizitza bat alokairuan hartzeko, baina, antza denez, aukera gutxi ditu, pertsona bakarri
izaki, inongo elbarritasunik gabea. Zuzenean Etxebideren zerbitzu juridikoetara jotzeko gomendatu diogu, eta bere kasua azaldu dezala.
Irisgarritasuna: igogailua 0 kotan ala jasogailua.
Komunitate bateko jabe batek urteak daramatza igogailua 0 kotara jaisteko aukera aztertzen, eta orain bat-batean jasogailua instalatzea erabaki dutela dio.
Orientabidea eskatu digu. Negoziatzeko aukerak azaldu dizkiogu, baita
desjabetzeko tramitea ere, eta prest agertu gatzaizkio komunitatearekin
biltzeko, Udalak nola jokatzen duen azaltzeko, hau da, zein desjabetzeko prozedura.
Gainbalioa. Hipoteka-betearazpena.
Bere jabetzako lokal baten gaineko hipoteka betearazi zuen bankuak,
pilatuta zituen zorrengatik, eta Udalak 4000 eurotik gorako gainbalioaren
ordainagiria igorri zion.
Hipoteka-betearazpenen eta ordainetan emateen kasuan gainbalioaren
ordainketatik salbuetsi arte izan den prozesuaren berri eman diogu, eta
orobat azaldu diogu katastro-balioek gainbalioaren ordainagirian duten
eragina.
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ERREG.
ZK.

GAIA

3485 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3486 OHZ. Aplikazio-irizpideak.
OHZren igoera jakinarazi diote, eta bere ustez neurriz kanpokoa da. Izan
ere, katastro-balio gutxi arren, igo egin da aplikatutako tasa, eta horren
ondorioz 245 euro gehiago ordaindu beharra dauka.
3487 Irisgarritasun-obrek —igogailua 0 kotara jaistea— eragindako lokalaren
jabea.
3488 Gazteen lonjak. Dosier zigortzailea, ez legeztatzeagatik.
Auzotar batek deitu ondoren jo zuen bertara poliziak, baina ez zegoen
zaratarik. Bertan zeuden zazpi gazteetatik, batzuen datuak hartu zituzten, eta horiei bakarrik iritsi zaie jakinarazpena.
Uste du nahikoa litzatekeela ohartarazpenarekin. Jarduera legeztatu
nahi dute.
3489 Jarduera-lizentzia. Ostalaritza-establezimenduaren kategoria-aldaketa.
Dastaleku bat dagoen lokal bateko jabeak informazioa eskatu digu, taberna-kafetegi kategoria lortzeko beharrezko den jarduera-lizentziaren
inguruan. Itxura batean, ezinezko da lizentzia hori ematea, distantzien
kontuagatik. Bolkstein izeneko zerbitzuei buruzko zuzentarauaren kontrakoa dela ematen du.
3490 Irisgarritasuna. Igogailu berria jartzeko obrak.
Komunitate bateko auzokide batek, zein Industria Sailak igogailua ordeztera behartu baitu ikuskaritza pasatu ez duelako, jakin nahi du Udalak
behartu dezakeen komunitatea igogailua 0 kotara jaistera eta zazpigarren solairuraino igotzera.
3491 Gazteen lonjak.
Informazioa eskatzen du, zein betebehar eskatzen dituen Ingurumen
Sailak aisialdi- eta bilera-jarduera bat legeztatzeko, horien barruan sartzen baitira gazteen lonjak.
3492 Igogailua instalatzea. Desjabetzea.
Denbora daramate igogailua instalatu nahian jabeen erkidego batean.
Bizilagunetako batzuk ezinduak dira. Obra onartua dute, eta badute obra
egiteko dirua. Horretarako, ordea, lonja baten zati bat okupatu beharra
daukate, eta jabeak ez du laga edo saldu nahi.
3493 Terraza komunaren konponketa. Lokal bat du eraikin batean, eta komunitatearen jabetzako bi terraza daude bertan, baina erabilera pribatibokoak.
Estatutuetan, bere ustez, terraza horien mantentze-gastuak ordaintzetik
salbuetsita dago. Bizilagunen txosten bat dute, non esaten den mententze-lanak baino gehiago direla, eta jabe guztien artean ordaindu beharrekoak direla.
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IZAPIDETZEN ARI GAREN DOSIERRAK

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

ERREG.GAIA
ZK.
72 Emakunde. Txosten juridikoa. Udaleko ikastaroen
diskriminazioa.
2292 Fatxadako horma-irudiaren
hondatzea
2296 Zikinkeria barruko patioan.
Usoak.

SARRERA
SAILA
AZKEN JARDUERA
EGUNA
2016/02/17 KULTURA, HEZKUNTZA Sailaren erantzunaren
ETA KIROLA
zain
2016/01/12 ENPLEGUA ETA GARAPEN EKONOMIKO
IRAUNKORRA
2016/01/15 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA

Sindikoaren erantzunaren zain
Sindikoaren erantzunaren zain
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ERREG.SARRERA
GAIA
SAILA
ZK.
EGUNA
2298 Igogailua 0 kotan. Irisgarrita2016/01/19 HIRIGINTZA
suna
2299 Pintore kaleko tabernek sort- 2016/01/19 INGURUMENA ETA
zen dituzten zaratak eta
OSASUN PUBLIKOA
eragozpenak
2300 AMVISA. Kontagailuak.
2016/01/22 BESTE ENPRESA BATZUK
2303 Usoak. Zikinkeria, eraikinean 2016/01/26 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2308 Isuna. Semaforoa gorri, ar2016/02/02 OGASUNA
gazki-kamerarekin
2316 Pasabidea, zainpeko apar2016/02/16 OGASUNA
tamentuetan
2326 Enbargoa jakinaraztea
2016/03/15 OGASUNA
2327 Isuna. Bizikleta argirik gabe.

2016/03/15 OGASUNA

2329 Santa Barbara plaza eraberritzea
2330 Zarata. Bilketa pneumatikorako buzoiak eta taberna.
2331 Oinezkoentzako babesa,
San Bizente Paulekoaren
kalean.
2333 TUVISA. Autobusgeltokiaren aldaketa.
2336 Zaratak. Zaharren egoitza,
etxebizitzan
2338 Usoak. Zikinkeria, eraikinean

2016/03/22 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2016/03/22 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2016/03/22 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA

2339 Gizarte laguntzak ukatzea
2340 Igogailu berria jartzeko obrek
eragindako lokalaren jabea
2341 Konpondu gabeko etxartea
Zapatari kalean
2349 Aparkalekua debekatuta,
Musika Eskolaren ondoko
etxebizitzan
2354 Tabernatik sortutako usainak, Logroño kalean
2356 Zikinkeria, Zurbanoko ateko
orubean

2016/03/29 Beste enpresa batzuk
2016/04/05 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2016/04/05 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2016/04/12 GIZARTE POLITIKAK
2016/04/12 HIRIGINTZA
2016/04/12 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2016/04/19 Beste enpresa batzuk

2016/05/05 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2016/05/18 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA

AZKEN JARDUERA
Erabiltzailearen erantzunaren zain
Bilera / elkarrizketa,
beste batzuekin
Sindikoaren erantzunaren zain
Sindikoaren erantzunaren zain
Aztertzeko zain
Sail edo zerbitzuaren
informazioa jasotzea
Sindikoaren erantzunaren zain
Erabiltzailearen informazioa jasotzea
Sindikoaren erantzunaren zain
Sailaren erantzunaren
zain
Sailaren erantzunaren
zain
Bilera edo elkarrizketa
sail edo zerbitzuarekin
Erabiltzailearen informazioa jasotzea
Sailaren erantzunaren
zain
Sail edo zerbitzuaren
informazioa jasotzea
Sail edo zerbitzuaren
informazioa jasotzea
Erabiltzaileari prozesuaren berri ematea
Erabiltzailearen informazioa jasotzea
Sindikoaren erantzunaren zain
Sailaren erantzunaren
zain
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ERREG.GAIA
ZK.
2357 AMVISA. Gehiegizko kontsumoa jakinaraztea.
2360 Gainbalioa

SARRERA
SAILA
EGUNA
2016/05/18 Beste enpresa batzuk
2016/05/25

Bilera edo elkarrizketa
sail edo zerbitzuarekin
OGASUNA
Erabiltzailearen informazioa jasotzea
INGURUMENA ETA
Sindikoaren erantzuOSASUN PUBLIKOA
naren zain
INGURUMENA ETA
Erabiltzailearen erantOSASUN PUBLIKOA
zunaren zain
INGURUMENA ETA
Sindikoaren erantzuOSASUN PUBLIKOA
naren zain
Beste enpresa batzuk
Bilera edo elkarrizketa
sail edo zerbitzuarekin
HERRITARREN SEGUR- Sailaren erantzunaren
TASUNA
zain
HERRITARREN SEGUR- Sailaren erantzunaren
TASUNA
zain

2362 Zaratak. Azkena Rock.

2016/05/26

2365 Zaratak. Europako makinen
gelak
2367 Zaratak. Jatetxea.

2016/06/02

2369 AMVISA. Gehiegizko ordainagiria, lokalean, isuriagatik
2371 Trafiko arazoak Kexaako
Gaztelua kalean
2372 Zaratak. Kamioiak deskargatzea, etxebizitzaren azpiko
lokalean
2373 Zaratak. Nazioen Azoka,
Konstituzio plazan
2375 OHZ. Igoera handia.

2016/06/07

2377 Erabiltzen ez den lokalera
sartzeko ingurua txukundu
eta konpontzea
2380 Bizikletak

2016/06/21 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA

2384 Mahaitxoak. Adikzioen legea
betetzea.
2385 21 Zabalgunea. Etxejabeen
elkartea
2387 Isuna. Semaforoa gorri, argazki-kamerarekin
2389 Zaratak. Ekitaldiak, Iparraldeko parkean.
2390 Hainbat gai. Larrugile kalea.

2016/07/05 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2016/07/05 Beste enpresa batzuk

2393 TAO. Isuna, egoiliarrentzako
eremuan.
2398 Pasabide-tasa

2016/07/15 OGASUNA

2399 Gainbalioa. Hipotekabetearazpena.
2400 Funtzio Publikoa. Eskubi-

2016/07/19 OGASUNA

2016/06/07

2016/05/19
2016/06/15

AZKEN JARDUERA

2016/06/14 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2016/06/14 OGASUNA

2016/06/28 HIRIGINTZA

2016/07/06 OGASUNA
2016/07/12 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2016/07/12

2016/07/19 OGASUNA

2016/07/19 FUNTZIO PUBLIKOA

Erabiltzailearen informazioa jasotzea
Sailaren erantzunaren
zain
Sindikoaren erantzunaren zain
Sindikoaren erantzunaren zain
Sindikoaren erantzunaren zain
Sindikoaren erantzunaren zain
Erabiltzailearen erantzunaren zain
Sindikoaren erantzunaren zain
Sindikoaren erantzunaren zain
Erabiltzailearen erantzunaren zain
Erabiltzailearen informazioa jasotzea
Sailaren erantzunaren
zain
Bilera edo elkarrizketa
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ERREG.ZK.

GAIA

deak urratzea.
2403 Isuna. Ezinduentzako txartela.
2406 Legardako transformadorea
2408 Segurtasuna eta garbiketa,
biribilgunean
2409 Ondare-erantzukizuna. Bolardoa.
2410 Hauteskunde-mahaietan
parte hartzearen inguruko
informazioa
2411 Suhiltzaileen zerbitzuaren
ordainketa
2412 OHZ. Zabor-tasa. Vitalquiler
etxebizitza.
2414 Isuna. Oinezkoentzako esparruan aparkatzea
2418 Katastro-balioak
2420 Ondare-erantzukizuna
2421 Gizarte-laguntzak. Eguneko
arreta-zerbitzua.
2423 Zuhaitz-inausketa
2424 Isuna. Zirkulazio-bidean
aparkatzea
2426 Zikinkeria, Santa Isabel hilerrian
2429 Zarata eta dardarak. Tranbia
2431 Gizarte-laguntzak
2432 Isuna. Semaforoa gorri, argazki-kamerarekin
2435 Errolda. Zaintza partekatua
2437 Isuna. Jarduera, pabilioian,
lizentziarik gabe.
2438 Gizarte-laguntzak. Galtzea,
aldi batez herrialdetik kanpo

SARRERA
EGUNA

SAILA

2016/07/29 OGASUNA

AZKEN JARDUERA
sail edo zerbitzuarekin
Ebazpena

2016/09/13 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2016/09/20 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2016/09/20 OGASUNA

Bestelakoak

2016/09/28 ALKATETZA ETA ERAKUNDE HARREMANAK

Sindikoaren erantzunaren zain

Sailaren erantzunaren
zain
Bestelakoak

2016/09/28 HERRITARREN SEGUR- Sailaren erantzunaren
TASUNA
zain
2016/09/28 OGASUNA
Sindikoaren erantzunaren zain
2016/10/04 OGASUNA
Sindikoaren erantzunaren zain
2016/10/04 OGASUNA
Elkarrizketa, erabiltzailearekin
2016/10/17 OGASUNA
Erabiltzailearen erantzunaren zain
2016/10/19 GIZARTE POLITIKAK
Sailaren erantzunaren
zain
2016/10/19 INGURUMENA ETA
Sailaren erantzunaren
OSASUN PUBLIKOA
zain
2016/10/21 OGASUNA
Sindikoaren erantzunaren zain
2016/10/25 INGURUMENA ETA
Sailaren erantzunaren
OSASUN PUBLIKOA
zain
2016/11/08 BESTE ENPRESA BAT- Bilera edo elkarrizketa
ZUK
sail edo zerbitzuarekin
2016/11/09 GIZARTE POLITIKAK
Sindikoaren erantzunaren zain
2016/11/09 OGASUNA
Sailaren erantzunaren
zain
2016/11/15 ALKATETZA ETA ERAKUNDE HARREMANAK
2016/11/18 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA
2016/11/21 GIZARTE POLITIKAK

Erabiltzailearen informazioa jasotzea
Erabiltzailearen erantzunaren zain
Sail edo zerbitzuaren
informazioa jasotzea
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ERREG.ZK.

GAIA

egoteagatik.
2439 OHZ. Igoera handia.

SARRERA
EGUNA

SAILA

2016/11/21 OGASUNA

2440 Eraikina eraberritzeko dirulaguntza edo laguntzak
2442 Gardentasuna. Zinegotzien
bidaia-gastuak.

2016/11/29 Beste enpresa batzuk

2444 Ibilgailu klasikoentzako
hobaria, ordenantza fiskalean
2446 OHZ. Erreklamazioa, erantzun gabe.
2447 TUVISA. Autobusgeltokiaren aldaketa.
2449 Gizarte zerbitzu eta laguntzak
2450 Jarduera-lizentzia. Kategoria
aldatzea.

2016/12/07 OGASUNA

2016/12/07 ALKATETZA ETA ERAKUNDE HARREMANAK

2016/12/13 OGASUNA
2016/12/13 BESTE ENPRESA BATZUK
2016/12/20 GIZARTE POLITIKAK
2016/12/22 INGURUMENA ETA
OSASUN PUBLIKOA

AZKEN JARDUERA

Sindikoaren erantzunaren zain
Erabiltzaileari prozesuaren berri ematea
Udalaren Gardentasun Kontseilura bideratua
Erabiltzailearen erantzunaren zain
Sailaren erantzunaren
zain
Bilera edo elkarrizketa
sail edo zerbitzuarekin
Sindikoaren erantzunaren zain
Sindikoaren erantzunaren zain

Oroitidazki honek hartzen duen aldian, bederatzi dosier ireki dira atzera: sei aurreko aldietan lehenengoz
irekiak, eta beste hiru lehenengoz ekitaldi honetan bertan irekiak. Gehienetan, erabiltzaileek berek hala
eskatu dutelako izan da. Bederatzi horietatik, bi irekita daude oraindik, oroitidazki hau bukatzeko orduan.
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NABARMENTZEKOAK

AISIA ETA AUZOKOEN ATSEDENA UZTARTZEKO ALDE ZAHARREKO PLATAFORMA
Mateo Benigno Moraza kaleko gaueko zaraten inguruko dosier bat genuen zabalik Sindikoaren Bulegoan, auzo-elkarte baten kexaren ondorioz. Elkarte horrek, Erdi Aroko hiriguneko merkatariekin eta hainbat agenterekin batera, Alde Zaharreko herritarren plataforma sortu zuen, eta horren ordezkariak gure
bulegora etorri ziren 2015. urtearen bukaera aldera, inguru horretako bizilagunek jasan beharra daukaten
zarata-arazoen —batez ere gaueko zaraten— berri emateko.
Bulegotik prestu agertu gintzaizkien bilerak dinamizatzeko, deialdiak egiteko, aktak idazteko eta beharrezko ziren gainerako administrazio-zereginetan laguntzeko. Horrela hasi zuen bere ibilbidea “Aisialdia
eta Bizilagunen Atsedena Bateragarri Egiteko Erdi Aroko Hiriguneko Plataformak” —aurrerantzean, “Erdi
Aroko hiriguneko plataforma”—. Gasteizko Erdi Aroko hirigunean diharduten hainbat auzo-elkarteren
ekimenez sortutako herritar-kolektibo bat da, zeinen helburua baita nagusiki aisialdi- eta ostalaritzajardueren ondorioz —baina baita beste jarduera batzuen ondorioz ere, hala nola trafikoa, merkataritzajarduerak, terraza eta mahaitxoak, kale-garbiketa, hainbat udal zerbitzu eta abar— sortzen diren eragozpenak konpondu eta prebenitzeko neurriak bilatzea eta Gasteizko Udalari proposatzea.
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Argi dagoen kontua da azken urteotan nabarmen aldatu direla gaueko aisialdiko ohiturak. Izan ere, lehenago nagusiki ostalaritza-establezimenduen barruan gauzatzen baziren ere, gaur egun jardueraren parte
handi bat bide publikora aldatu da —tabakoaren kontrako 2011ko legea, terraza eta mahaitxoak, kaleko
edana eta abar—. Horregatik, Gasteizko Udalak ostalaritza-jarduerak ikuskatu eta kontrolatzeko hartzen
dituen neurriak —lokalak isolatzeko errekerimenduak barne— ez dira nahikoa gertatzen aisialdiaren modu berri horiek sortzen dituzten arazoei aurre egiteko.
Era berean, guk dakigularik azken urteotan Gasteizko Udalak ez du kanpainarik egin, ezta neurri osagarririk hartu ere, zaratak Erdi Aroko hiriguneko espazio publikoan sortzen dituen arazoak konpontzeko
edo, gutxienez, murrizteko.
Zaratak sortzen duen problematika konplexua da, inondik ere, eta ez da erraz konpontzekoa; hortaz,
neurri hertsatzaileekin batera, sentsibilizatu eta kontzientziatzeko lanak egitea eskatzen du. Gauza bat
daukagu argi: ez dago neurririk hartu gabe geratzerik.
Eta hori da plataforma horren helburua, Erdi Aroko hirigunean bizi diren edo beren jarduera bertan gauzatzen duten kolektiboek —auzokoak, ostalariak, merkatariak, udaltzainak, Sindikoaren Bulegoa— egiten
dituzten gogoetak eta adosten dituzten proposamenak Gasteizko Udalari helaraztea. Plataforma eratzeko unean, artean sortu gabe zeuden Udalaren partaidetza-organo berriak, eta, bereziki, Erdi Aroko hiriguneko gaiak jorratuko zituen organoa. Nolanahi ere, uste dugu problematika hori modu autonomo eta
monografikoan tratatu beharko litzatekeela, nahiz eta ez den baztertzekoa Aldabeko auzogunearen barruan lantalde bezala eratzeko aukera. Plataformak ez dio uko egiten ordezkari politikoek bertan parte
hartzeari, baina oraingoz ez du beharrezkotzat jotzen.
Guztira, jende ugari bildu dituzten zazpi lan-bilera egin dira, eta ondorioen bi dokumentu eman dira ezagutzera. Zehazki:
-

2016ko martxoaren 30ean argitaratutako dokumentuan, hau ondoriztatu zen:
1.- Erdi Aroko Hiriguneko Plataformak eskatzen dio Gasteizko Udalari lehenbailehen jar dezala abian sonometro-sare bat, Erdi Aroko hiriguneko espazio publikoan sortzen diren zarata
eta bibrazioen zenbaterainokoa, banaketa espaziala, ordu-banaketa eta abar zehazteko, bertako bizilagunen bizi-kalitatea hobetuko duten konponbideak bilatzeko abiapuntu gisa.
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2.- Sonometroak jarri beharko liratekeen lekuak zehazteko, Udaltzaingoak emandako planoak kontuan har daitezela proposatzen dugu, bertan azaltzen baita Erdi Aroko hiriguneko
zein lekutan izaten den zarata gehien ostegun, ostiral eta larunbatetan, ordu-tarteen arabera
banatuta.
Sonometro horiek modu iraunkorrean jar litezke hiru kokalekutan, edo, bestela, leku batetik
bestera aldatzen joan, kokaleku bakoitzean nahikoa datu jaso ondoren, hartara zaraten mapa
eguneratu bat eskuratzeko, errealitatea ahalik eta ongien islatuko duena.
-

2016ko maiatzaren 24ko ondorioetan, hau eskatu zitzaion udal gobernuari:
1.- Erdi Aroko Hiriguneko Plataformak eskatzen dio Gasteizko Udalari berriro ekin diezaiola Gasteizko udalerrian Soinu-giroa Hobetzeko Ekintza Planari (2014-2018), bertan jasota dauden jarraibideak garatzeko gaueko aisialdiak sortzen duen zaratari dagozkionetan, esku-hartze berriak planteatu eta bideratzeko, eta orobat definitzeko egokitzat jotzen diren jarraipen-adierazleak, lortzen diren emaitzak ebaluatzerik izan dadin hurrengo ekitaldietan. Horretarako, ezinbestekotzat jotzen
dugu sonometro-sare bat ezartzea, zehazki Erdi Aroko hiriguneko espazio publikoan sortzen diren
zarata eta bibrazioen zenbaterainokoa, banaketa espaziala, ordu-banaketa eta abar zehazteko.
2.- Aurrekontu-partida bat jar dadila, gaueko aisialdiak sortzen duen ingurumen-zaratari buruzko
sentsibilizazio-kanpainak egiteko aukera emango duena, gai hori lantzen diharduten kolektibo eta
agente sozialen laguntzarekin.

Gaur egun, ondorioen hirugarren dokumentua lantzen ari gara.
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GASTEIZKO UDALAREKIKO HARREMANAK

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

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

Osoko bilkura hauetan izan gara:
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Otsailak 3

Hiretu Hiriaren osoko bilkura



Uztailaren 8a

Udalbatzan 2015eko oroitidazkia aurkeztea

07.2 BATZORDEETARA JOATEA
Orobat egiten dugu Gasteizko Udaleko zinegotziek osatzen dituzten irizpen batzordeen edukiaren jarraipena, Gasteizko herritarrei zuzenean eragiten dieten gaiak jorratzen direlarik bertan. Deialdia jasotzen
dugunean, gai zerrenda aztertzen dugu, eta, onartu ondoren, bilkuraren akta, hainbat gairen inguruan
zinegotziek ematen dituzten azalpenen eta egiten dituzten gogoeten berri izateko, hartara.
2016. urtean, osoko bilkura hauetan izan gara:


otsailaren 15a

Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea 2015eko 2. seihilekoa



maiatzaren 17a

Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea. 2016ko 1. hiruhilekoa

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


urtarrilaren 28a

Herritarren Partaidetzaren Planaren aurkezpena



otsailaren 11

"Partaidetza, gardentasuna eta gobernu ona" jardunaldia



ekainaren 1ean

Auzogune guztien bilera, bizikidetzaren inguruan
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ELKARGUNEAK



martxoaren 10a

Bizikidetza eta Aniztasun elkargunea



apirilaren 5a

Lankidetzako elkargunea



apirilaren 13a

Bizikidetza eta Aniztasun elkargunea



apirilaren 19a

Animaliak Babesteko elkargunea



maiatzaren 31

Lankidetzako elkargunea



ekainaren 8a

Bizikidetza eta Aniztasun elkargunea



ekainaren 13a

Bizikidetza eta Aniztasun elkargunea



ekainaren 15a

Auzogune guztien bilera, adinekoen inguruan



abenduaren 14a

Gazteriako elkargunea

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



urtarrilaren 8a

21 Zabalguneko teknikariak



urtarrilaren 15a

Datuen babesari buruzko jardunaldia Sailen artekoa.



urtarrilaren 25a

21 Zabalguneko teknikariak eta kudeatzailea



otsailaren 17a

21 Zabalguneko teknikariak



otsailaren 18a

Hirigintza Saileko teknikariak



otsailaren 26a

Mantentze Zerbitzuko teknikariak



martxoaren 16a

Ogasun Saileko teknikariak eta zuzendaria



martxoaren 17a.

TUVISAko kudeatzailea



maiatzaren 6a

Kultura, Hezkuntza eta Kirol Saileko zinegotzia eta zuzendaria



maiatzaren 23a

Kirol Zerbitzuko burua



ekainaren 22a

Ogasuneko zinegotzia
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ekainaren 23a

Kirol Zerbitzuko burua



ekainaren 29a

Partaidetza, Gardentasun eta Gizarte Etxeen Saileko zinegotzia, zuzendaria eta teknikariak



uztailaren 4a

Gazteria Zerbitzuko teknikariak



uztailaren 15a

Udalbatzaren Idazkaritza Nagusia



abenduaren 13a

Ingurumen Saila, Hirigintza Saila eta ostalariak



abenduaren 16a

Ingurumen Saila, Gasteiz On eta SEA



abenduaren 20a

Ogasun Saileko zuzendaria

07.5 BESTE ORGANO BATZUEN BILKURETARA JOATEA


azaroaren 17a

Gardentasun Kontseilua prestatzeko bilera
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BESTE JARDUERA BATZUK

2016. urtean, Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat jarduera burutu ditu erakundea herritarrengana helarazteko, eta auzokideei arreta egin eta argibideak emateko, dela banaka, dela taldean.

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


urtarrilaren 14a

Giza eskubideei buruzko mahai-ingurua. Zaramagako HHE.



ekainaren 16an

Guztien ongiaren inguruko mahaingurua
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08.2 GONBIDATUTA
Erakunde, elkarte eta instituzioek antolatutako hainbat biltzar, hitzaldi, erakusketa, inaugurazio eta omenalditan izan zen Sindikoa edo Herritarren Defendatzailea gonbidatu gisa, Gasteizko herritarrengana
hurbiltzeko asmoz.


otsailaren 18a

Fernando Buesaren omenezko ekitaldia



otsailaren 26a

Martxoak 3 elkarteari harrera egitea



martxoaren 1a

Lore-eskaintza, Pedro Ortiz de Urbina Garayalderen omenez



martxoaren 1a

Lluis Llach kantautoreari harrera egitea



apirilaren 14a

SER Alavés sarien banaketa



maiatzaren 4a

Europa jauregiaren inaugurazioa



maiatzaren 13a

OSI Araba 2016 Kudeaketa Planaren aurkezpena



uztailaren 12a

Doako Justiziaren Eguna



irailaren 29a

Jabekuntzarako Eskola irekitzea



irailaren 30a

Abokatuen Elkargoaren egoitza berriaren inaugurazioa, Gasteizen



irailaren 30a

Kolonbiako Bake-akordioaren aldeko ekitaldia



urriaren 24a

Desgaitasuna duen pertsonei buruzko jardunaldia



azaroaren 4a

Zuzenbide kolaboratiboari buruzko biltzarra



azaroaren 14a

Gazteria Zerbitzuak kalitate-zigilua ematea



abenduaren 16a

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen 40. urteurrena

08.3 BESTE ERAKUNDETAN BERTARATZEA



otsailaren 17a

Sindikoak lekuko gisa deklaratzea epaitegian, interesdunak eskaturik,
Sindikoaren bulegoan irekitako dosier baten inguruan
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08.4 BESTE SINDIKOEKIN EGINDAKO BILERAK
 apirilaren 24a

Bartzelonako Defendatzaile Lokalen Nazioarteko Biltzarra prestatzeko
bilera

 urriaren 20a eta 21a

Bartzelonako Tokiko Defendatzaileen Nazioarteko Biltzarra prestatzeko
bilera

 azaroaren 23a eta 25a

Tokiko Defendatzaileen Nazioarteko Biltzarra, Gironan: Derechos Humanos, pensemos globalmente, defendamos localmente.

Jatorrizko hirietan ere udal-zerbitzuetako herritarrei horietako zerbitzuei buruzko kexetan arreta eskaintzen, informatzen eta orientatzen ahalegintzen diren eta kasuan kasu horiek hobetzeko gomendioak
planteatzen dituzten herritarren beste ordezkaritza-defendatzaile batzuekin bilerak izan ditu ordezkaritzak.
Forum SD elkartea —Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya— irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da, gaur egun 43 sindiko elkartzen dituena, 38 Kataluniakoak eta 5 estatuko beste leku batzuetakoak. Erakundearen hazkundea eta garapena sustatzea, lan-eredu eta jarduera
bateratuak garatzea eta, hartara, koordinazio, informazio eta laguntza sare bat eratzea helburutzat harturik, urtero egiten dira jardunaldi horiek, sindikoen koordinazioa eta prestakuntza areagotze aldera.
2016an, prestakuntza-jardunaldiei nazioarteko biltzar baten formatua ematea erabaki zuen Forum SD
elkarteak, eta komite zientifikoan eta komite teknikoan parte hartzeko gonbita egin ziguten, baita guk
onartu ere.
Azaroan izan zen Tokiko Defendatzaileen Nazioarteko Biltzar hori, Gironan, egitarau zabal eta interesgarri batekin. Hau izan zen biltzarraren goiburua: “Derechos Humanos: pensamos globalmente, defendemos localmente”.

Hona egitaraua:
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1. eguna – azaroaren 23a
Inaugurazioa
Carles Puigdemont jauna, Catalunyako Generalitateko presidentea
Marta Madrenas andrea, Gironako alkatea.
Ramon Llorente, FòrumSD elkarteko presidentea
Pere Vila jauna, Gironako Diputazioko presidentea
Ferran Tarradellas jauna, Europako Batzordeak Bartzelonan duen ordezkaritzako zuzendaria
Hasierako hitzaldia: Defensores/as en red
Moderatzailea
Ramón Llorente, FòrumSD elkarteko presidentea
Hizlaria
Rafael Ribó, Catalunyako Síndic de Greuges
1. saioa: La Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (CESDHC) en el
siglo XXI
Moderatzailea
M. Glòria Valeri, Vilafranca del Penedèseko defendatzailea
Hizlariak
José Manuel Bandrés, Auzitegi Goreneko magistratua
Joan Canimas, Gironako Unibertsitateko Etika Aplikatuko irakaslea
2. saioa: El desarrollo de los DDHH y de la CESDHC en las ciudades
Moderatzailea
Joan Manel del Pozo, Gironako Unibertsitateko Defendatzailea
Hizlariak
Xavier Amor, Catalunya udalerrien federazioko presidentea (FMC)
Miquel Buch, Catalunya udalarrien elkarteko presidentea
Núria Parlón, Santa Coloma de Grameneteko alkata
Álvaro Gil Robles, Herritarren Defendatzaile ohia, Europako Kontseiluko Giza Eskubideen
komisario ohia.
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2. eguna – azaroaren 24a
3. saioa: Las líneas rojas de los DDHH
Moderatzailea
Rosa M. Sánchez, Igualadako defendatzailea
Hizlariak
Raúl Leopoldo Canosa Usera, Europako Kontseiluko Eskubide Sozialen Komiteko kidea
Teresa Crespo, Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) elkarteko kidea
Frederic Prieto, Cornellà de Llobregateko defendatzaile ohia
Carlos Constenla, Instituto Latinoamericano del Ombusdman (ILO) erakundeko presidentea
4. saioa: Modelos y experiencias de aplicaciones de la CESDHC
Moderatzailea
Rita Passemiers, Ganteko (Belgika) Defendatzailea.
Hizlariak
Assumpció Vilà, Barcelonako Defendatzailea
Joan Barrera, Cornellàko Defendatzailea
Hervé Carré, Angerseko Bitartekaria
Héctor Hugo Montoya Cano, Caliko (Kolonbia) Personeroa.
5. saioa: Conclusiones y propuestas de futuro: La Declaración de Girona
3. eguna – azaroaren 25a
6. saioa: Ciudades Refugio y DD.HH
Moderatzailea
David Bondia, Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) erakundeko presidentea.
Hizlariak
Ignacio Sánchez Amor, OSCE-PAko Comisión General de Democracia, Derechos Humanos
y Cuestiones Humanitarias batzordeko presidentea
Arantxa Díaz, giza eskubideen alorreko nazioarteko lankidetzarako proiektuetan aditua
Katarina Žeželj, Belgradoko (Serbia) Ombudswoman
Oriol Amorós, Catalunyako Generalitateko Berdintasunaren, Migrazioen eta Herritarren ar-
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loko idazkaria
Miquel Pajares, Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats komiteko presidentea
Amaiera-ekitaldia: Derechos Humanos, los ombudsman y las redes de Derechos
Moderatzailea
Ramon Llorente, Gironako Defendatzailea eta FòrumSD elkarteko presidentea.
Hizlaria
Ahmed Galai, Tunisiako Giza Eskubideen Ligako kidea —Quarteto de Diálogo por la Paz erakundearen barrukoa—. 2015eko Bakearen Nobel Saria.
Gironako deklarazioa
Deklarazioaren irakurketa partekatua
Itxiera-saioa
Lluís M. Corominas jauna, Catalunyako Parlamenteko lehendakariordea
Marta Madrenas andrea, Gironako alkatea
Ramon Llorente, Gironako Defendatzailea eta FòrumSD elkarteko presidentea Meritxell
Borràs i Solé andrea, Catalunya Generalitateko Gobernazioaren, Administrazio Publikoen eta
Etxebizitzaren arloko kontseilaria
Pere Vila, Gironako Diputazioko presidentea

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



urtarrilaren 14a

Atariko irisgarritasun-obrek eragindako lokal bat, Estenaga Apezpikuaren kalean



urtarrilaren 22a

Hedegile kaleko baratzea
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otsailaren 1a

Hondamen-arriskuagatik husten ari ziren etxebizitza, Santo Domingo
kalean



martxoaren 9a

Haurtzaro haur eskola



apirilaren 15a

Zaramagako haur eskola



urriaren 24a

Europa biltzar-jauregiko instalazioak

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



urtarrilaren 2a

Guztien ongiaren ekonomiaren mugimenduaren ordezkaria.



otsailaren 3a

Aisia eta auzokoen atsedena uztartzeko Alde Zaharreko plataforma



otsailaren 22a

Aisia eta auzokoen atsedena uztartzeko Alde Zaharreko plataforma



martxoaren 8a

Kirol Klub kudeatzen duen enpresa



martxoaren 15a

Ezinduen elkartea, TUVISAren irisgarritasuna dela eta



martxoaren 21a

Aisia eta auzokoen atsedena uztartzeko Alde Zaharreko plataforma



apirilaren 13a

Ezinduen elkartea, TUVISAren irisgarritasuna dela eta



apirilaren 18a

Aisia eta auzokoen atsedena uztartzeko Alde Zaharreko plataforma



maiatzaren 3a

Zaraten neurketarekin erlazionatutako enpresa



maiatzaren 4a

Guztien ongiaren ekonomiaren mugimenduaren ordezkaria.



maiatzaren 16a

Aisia eta auzokoen atsedena uztartzeko Alde Zaharreko plataforma



ekainaren 3a

TUVISAko langileen ordezkariak, irisgarritasuna dela eta



irailaren 26a

Aisia eta auzokoen atsedena uztartzeko Alde Zaharreko plataforma



urriaren 17a

Aisia eta auzokoen atsedena uztartzeko Alde Zaharreko plataforma



azaroaren 28a

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

Erabiltzaileei beren kexei erantzuteko landutako 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.
Jasotako 40 galdetegietatik —guztiak ere banakoek aurkeztuak—, hauek dira daturik nabarmengarrienak:


Beren generoa identifikatu duten 39etatik ondorioztatzen da ia-ia erdia eta erdia izan direla
horiek bete dituzten gizonezkoak (21) eta emakumezkoak (19).



Erantzun dutenen % 48k unibertsitate-ikasketak dituzte, % 30 Batxilergoa edo Lanbide Heziketa eginak dira, eta % 12 oinarrizko ikasketak eginak. Galdetegietako batean ez zen datu
hori eman. 2 cuestionarios contestan Otros estudios.
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Lan-egoerari dagokionez, galdetegia betetzeko unean % 50 lanean ari zen, eta nabarmendu
beharra dago % 45 erretiratuak eta pentsiodunak zirela. Hiru pertsonek diote langabezian
daudela. Galdetegietako batean ez zen datu hori eman.



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

Bulegoari buruzko iritziari dagokionez, datu hauek atera daitezke:


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



Kasu bakoitza ebazteko emandako denboraz denaz bezainbatean, erantzun dutenen % 72k
uste du ebazteko epea luzea edo oso luzea izan dela, eta gainerako % 28k, berriz, epea laburra edo oso laburra izan dela esan du.



Zerbitzuak emandako ebazpenarekiko adostasunari dagokionez, % 50etik gora nahiko ados
edo oso ados dago ikerketatik ateratako ebazpenarekin; hala ere, % 37,5ek esan du ez dela
arazoa konpondu edo artean ebatzi gabe dagoela. % 10ek dio nahiko gaizki ebatzi dela.



Arazoa ez dela konpondu uste duen % 35,7 hori gorabehera, galdetegia erantzun dutenen %
100ek ontzat eman dute zerbitzua, eta ideia hori berresteko, % 77,5ek Sindikoarengana jotzeko gomendatuko lukete, zalantzarik gabe, eta beste % 22,5ek zenbait kasutan egingo
luke.

Geure aldetik, herritarren asebetetze-maila ezagutzeko modu hau oso egokia dela jotzen dugu. Aldi berean, gidari zaigu, egunez egun egiten dugun lana hobetzen jarraitzeko.
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2016KO EKITALDIKO KEXA ETA KONTSULTEN
ANALISI ESTATISTIKOA

Ekitaldi honetan, guztira 286 gai landu dira, honela banatuta:




216 gai berri:


162 kexa-dosier (guztiak ez dira itxi)



1 dosier, ofizioz



53 kontsulta

aurreko ekitaldietan irekitako 70 dosier:


63, artean irekita zeudenak, 2016an itxi ziren



beste ekitaldi batzuetako 7, 2016an berriro ireki eta itxiak
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Aipatzekoa da 2016an irekitako kexa-dosierren kopurua egonkor ageri dela 2015ekoaren aldean, kontuan izanik % 23,85eko igoera nabarmena izan zela urte horretan, 2014aren aldean. Beraz, Bulegoa
sortu zenez geroztik, dagoeneko era horretako 2452 dosier landu dira, 2016ko abenduaren 31ra bitartean.
Era berean, esan beharra dago 3066 gertakariri erantzun diogula, halakotzat jotzen dugularik bai bulegoan zuzenean, bai telefonoz, posta elektronikoz, faxez, posta arruntez nahiz sare sozialen bitartez inori
arreta eskaintzea.
Ondoren, aldi honetako erreklamazioen haritik irekitako kexa-dosierren analisi zehatza eskaintzen dugu,
baita dagoeneko itxi ditugunena ere:

 Kexei dagokienez —kexak hilabetez hilabete, bizilekuaren arabera eta generoaren arabera—
, 2016an irekitako dosierrei buruzko datu estatistikoak.
 Ebazpenei dagokienez —sailei bidalitako ebazpenak, guztira; onartutako eta onartu gabeko
gomendioak, eta dosierren egoera orokorra—, 2016an emandako ebazpen guztiak hartu ditugu kontuan, bai dosier berriak baziren, bai aurreko ekitaldietan irekiak baziren.

Esan beharra dago badela ebazpen bat baino gehiago izan duen dosierrik, lehenik itxi eta gerora berriro
ireki direlako, eta hasierakoaz bestelako ebazpen batekin itxi. Hori gerta liteke, esate baterako, herritar
batek berraztertzeko errekurtsoa idazteko laguntza eskatu eta dosierra "idazki lagundu" batekin itxi denean, baldin eta, dena delako sailak ebazpena jakinarazten diolarik, berriro dosierra irekitzeko eskatzen
badigu, ebazpenarekin ados ez dagoelako, berriro ere iritzia eman beharra baitauka Sindikoaren Bulegoak halakoetan.
Ez da ebazpentzat jotzen, estatistika-ondorioetarako, dosierrak iraungitzea edo erabiltzaileak bertan behera uztea.
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10.1 KEXA KOPURUA, HILEKO
Bulegoan jasotako 162 kexa berrien banaketa adierazten da hurrengo grafikoan, hilabetez hilabete.
Ikus daitekeenez uztaila izan zen bulegora erabiltzaile gehien etorri zen hilabetea. Datu horiek ez digute
joera argi bat ondorioztatzeko aukerarik ematen, abuztuari dagokionez izan ezik. Kasuen beherakadaren
arrazoia, hauxe dugu: nahiz eta bulegoa irekita egon ohi den, Sindikoari kexa azaltzeko hitzorduak irailera atzeratu ohi dira, salbu eta premia-premiazko kasuetan.
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Ondoren hilabete bakoitzean itxi diren dosierren kopurua azaltzen da; kopuru horrek ez du zertan bat
etorri oroitidazki honetan irekitakoen kopuruarekin.
Guztira 124 dosier itxi dira ekitaldi honetan. Ebatzitako dosierrak zenbatzeko orduan, lehendik ireki eta
2017ko urtarrilean itxi direnak ere aintzat hartu dira.
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10.2 JASOTAKO KEXA-KOPURUA, GASTEIZKO AUZOEN ARABERA
Ondoko taulan ikusten da Alde Zaharrekoak eta Zabalgunekoak izan direla berriro ere kexa gehien aurkeztu dituzten herritarrak; izan ere, 17 eta 15 kexa aurkeztu dituzte, hurrenez hurren. Gertutik jarraitzen
zaizkie Zabalgana eta Salburua auzoak, 12 eta 11 kexarekin, hurrenez hurren.
Kexa banarekin, zerrendako azkenak, Abetxuku, Aranzabela, Gazalbide eta hego-mendebaldeko nekazaritza-eremua ditugu. Udalerritik kanpoko erreklamazioak, guztira, zazpi izan dira.
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10.3 JASOTAKO KEXA KOPURUA, ERABILTZAILEEN SEXUAREN
ARABERA
Urte honetan, behera egin, pixka bat, emakumeek aurkeztutako kexen kopuruak, % 38 izan baitira, aurreko urteko % 40aren aldean. Kolektiboek aurkeztutako kexek ere behera egin duten, % 7tik % 5era.
Gizonek aurkeztu dituzten kexek, berriz, % 4 egin dute gora, eta, hartara, 2015eko % 53tik % 57ra igaro
dira.

Gizonezkoak: 93 dosier (dosier berrien % 57)
Emakumezkoak: 61 dosier (dosier berrien % 38)
Kolektiboak: 8 dosier (dosier berrien % 5)

GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK
93

61

TALDEAK
8

%5

GIZONAK
% 38

EMAKUMEAK
% 57

KOLEKTIBOAK
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10.4 JASOTAKO KEXEI IRTENBIDEA EMATEKO GASTEIZKO UDALEKO SAILEI BIDALITAKO EBAZPENAK
Hiru zirkunstantziatan gertatzen da hori, kexa dosierrak ixtean: Sindikoak gai jakin bati buruzko ebazpena
ematen duenean, erabiltzaileak berak bere eskakizunean atzera egiten duenean (beste bideren batetik
ase duelako bere nahia) edo dosierra iraungi egin delako, hau da, hiru hilabetetik gorako epea igaro delako erreklamazioa aurkeztu zuenak dosierra izapidetzen jarrai dadin inongo jarduerarik egin gabe.
Ekitaldi honetan 105 izan dira eman diren ebazpenak. Kopuru horrek ez du bat egiten itxi diren kasuen
kopuruarekin; izan ere, dosier bakoitzak sail bati baino gehiagori eragin diezaioke, edo dosier bera dela
eta izaera ezberdineko hainbat ebazpen eman, edo muntarik handienekoa bakarrik aintzat hartu.
Hauexek dira Gasteizko Herritarren Defendatzailearen Bulegoak udal zerbitzuak hobetze aldera egin
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Ikus daitekeenez, oroitidazki honek hartzen duen denboran gomendio gehien jaso dituen saila Hirigintza izan da.
Bestalde, nabarmendu beharra dago 2016an emandako ebazpenen ia % 30 Ogasun Sailari zuzendu
zitzaizkiola, eta ia % 20 Ingurumen Sailari.
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Beraz, honako hauek landu ditugu:
8 gomendio
28 bitartekaritza
35 orientabide
14 idazki lagundu
13 ezespen
5 txosten berezi
3 gogorarazte

Ondorengo grafikoan ikus daitekeenez, ebazpenen % 60 bitartekaritzak edo orientabideak izan dira. Ondoren, % 13arekin, herritarrari administrazioari zuzendu nahi dion idazkia idazten lagundu ondoren ixten
diren dosierrak ditugu, eta ezetsi diren eskabideak, berriz, % 12 izan dira. Ebazpenek gomendio forma
hartzen dute kasuen % 8an.
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10.5

GASTEIZKO UDALAK ONARTU DITUEN GOMENDIOAK ETA
ONARTU EZ DITUENAK

Bulego honek sailei zuzendutako gomendio guztietatik, ofiziokoak barne, zenbat onartu diren, zenbat ez
diren onartu eta —oroitidazki hau amaitzerakoan— artean erantzunaren zain zenbat zeuden erakusten
da ondoren.
Oroitidazki hau amaitu dugunerako, gomendioen % 67onartu dira, eta beste % 22ren kasuan ez dugu
erantzunik izan. Beraz, sailek onartu ez dituzten gomendioak egin ditugun guztien % 11 dira.
Gure gomendio guztiak har daitezela aintzat, hori da gure helburua, noski, ahalik eta zorroztasunik handienarekin eginak baitira, baina, nolanahi ere, kontuan izan beharra dago 2016an emandako 105 ebazpenetatik 8 bakarrik izan zirela gomendioak, hau da, beste bide batzuetatik konpondu ziren askoz erreklamazio gehiago izan zirela —bitartekaritza, orientazioa, idazki lagunduak eta abar—.

GOMENDIOA

ONARTUA

EZ ONARTUA

ERANTZUN GABE

8

5

1

2

% 22

ONARTUAK
EZ ONARTUAK
ERANTZUN GABE

% 11
% 67

2016ko oroitidazkia Sindikoa. Herritarren Defendatzailea | 164

<< Índice

10.6 DOSIERREN EGOERA OROKORRA
Gaur egun. 2016. urtean landu ditugun dosierren berri ematen da ondoko taulan. 163 dosier ireki dira,
dela ofizioz, dela kexen ondorioz, eta, horietatik, 90 itxi. Horrez gain, aurreko ekitaldietan irekitako 48
dosier ere itxi dira.
Beraz:
73 dosier daude irekita
138 dosier itxi dira

IREKITA

ITXITA

73

138

% 35
IREKITA
ITXITA
% 65
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AGERPENAK, HEDABIDEETAN ETA SARE
SOZIALETAN

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

11.1 IRRATIA
Radio Vitoria, “El Síndico Responde” saioa.
Astelehen batean bai eta bestean ez, 10:30etik 10:45era.
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“Faktoria”, Euskadi Irratia.
Astelehenero ematen dan irratsaioan parte hartzea, 10:45etik 11:00etara.

“Hoy por Hoy Vitoria” saioa, Ser katean

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



urtarrilaren 13a

Elkarrizketa, Ser irratian



maiatzaren 27a

Elkarrizketa Hala Bedin



azaroaren 17a

Elkarrizketa, Onda Cero irratian

11.2 TELEBISTA



otsailaren 10a

Elkarrizketa, “2.5 Gasteiz” programarako (VTV katea).



martxoaren 18a

Elkarrizketa, “2.5 Gasteiz” programarako (VTV katea).



maiatzaren 12a

Elkarrizketa, “2.5 Gasteiz” programarako (VTV katea).



maiatzaren 12a

Elkarrizketa, “2.5 Gasteiz” programarako (VTV katea).



azaroaren 11

Elkarrizketa, “2.5 Gasteiz” programarako (VTV katea).



abenduaren 2a

Elkarrizketa, “2.5 Gasteiz” programarako (VTV katea).
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11.3 PRENTSA IDATZIA
 03/01/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
LOS TRANSBORDOS DEL AUTOBÚS AL TRANVÍA, MÁS CAROS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
 05/01/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
LOS ALAVESES QUE OPTEN POR LA DACIÓN EN PAGO, EXENTOS DE ABONAR PLUSVALÍA
 07/01/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
MULTADO POR CONDUCIR UN COCHE DE EMPRESA
 07/01/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
VITORIA DEVUELVE LA TASA DE BASURAS COBRADA DE MÁS A UN CORREDOR DE SEGUROS
 15/01/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
TIRÓN DE OREJAS DEL SÍNDICO AL AYUNTAMIENTO POR NO RESPONDER A UNA ASOCIACIÓN
 09/02/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
URTARAN QUIERE RESERVAR LAS CERCANÍAS DE LOS VADOS PARA APARCAR BICIS Y
MOTOS
 16/02/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EL SÍNDICO URGE LA REVISIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES DE VITORIA
 25/02/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
CLAMOR DESDE UNA 'VIVIENDA VACÍA'. AL CORREDOR DE SEGUROS QUE RECURRIÓ
EL COBRO IRREGULAR DE ESTA TASA TODAVÍA NO LE HAN DEVUELTO EL DINERO
 26/02/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
CARTAS AL DIRECTOR: LAS PLATAFORMAS DE TUVISA
 02/03/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EL MIRADOR: LAS LÁGRIMAS DE LLUIS LLACH (ANDER CARAZO)
 03/03/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL SÍNDICO, DISPUESTO A SUMARSE AL NUEVO CONSEJO SOCIAL DE VITORIA
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 12/03/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL SÍNDICO URGE UN PROTOCOLO DE REALOJOS PARA CASAS EN ESTADO DE RUINA
 15/03/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EL SÍNDICO URGE UNA SOLUCIÓN PARA UNA ANCIANA DESALOJADA DE UN EDIFICIO
EN RUINA
 16/03/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL AYUNTAMIENTO BUSCA VIVIENDA PARA LA ANCIANA DESALOJADA
 20/03/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
«EL AGUA DEL RETRETE DEL PISO DE ARRIBA CAÍA EN CASCADA DEL TECHO». EL
AYUNTAMIENTO OBLIGA AL PROPIETARIO DE UN PISO A COSTEAR LOS PROBLEMAS
DE FILTRACIONES DEL DESAGÜE
 28/03/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
"SÓLO PEDIMOS UNA VIVIENDA QUE MI MADRE PUEDA PAGAR"


05/04/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
VECINOS Y HOSTELEROS DEL CASCO VIEJO EXIGEN UNA RED DE SONÓMETROS PARA
MEDIR EL RUIDO NOCTURNO



05/04/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL CASCO VIEJO QUIERE MEDIDORES DE RUIDO. PIDE COLOCAR SONÓMETROS PARA
ACABAR CON LAS MOLESTIAS



06/04/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
BELANDIA ESTUDIARÁ PONER SONÓMETROS EN EL CASCO



10/04/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
CUANDO LA DIVERSIÓN SE CONVIERTE EN UN CALVARIO PARA LOS VECINOS



13/04/2016 EL DIARIO VASCO [El Diario vasco (Ed. Alto Deba)]
DESDE VITORIA: VECINOS Y HOSTELEROS DEL CASCO VIEJO EXIGEN MEDIR EL RUIDO
NOCTURNO



14/04/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL SÍNDICO VE INSEGURAS LAS BALDOSAS DE MENDIZORROZA
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19/04/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
UNA CAMPAÑA TRATARÁ DE SENSIBILIZAR SOBRE EL RUIDO NOCTURNO EN EL CASCO
MEDIEVAL



19/04/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
LA PLATAFORMA ANTI RUIDO PLANEA ACCIONES DESDE EL CASCO VIEJO



23/04/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL AYUNTAMIENTO SIGUE SIN REALOJAR A LA ANCIANA DESALOJADA DEL CASCO



26/04/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL AYUNTAMIENTO NO OFRECERÁ REALOJO A LA ANCIANA DEL CASCO



05/05/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EN BREVE: ARREGLO DE LOS CAMINOS DE MENDIZORROZA



06/05/2016 DATO ECONÓMICO. ENTREVISTA. (No se publica on-line)



08/05/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
AMVISA FACTURA 4.500 EUROS A UN VECINO DE ARKAUTE QUE SUFRIÓ UNA ROTURA
SIN SABERLO



10/05/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
TIRÓN DE OREJAS A LOS COMERCIOS DE LA PLAZA DE BILBAO PARA QUE CUMPLAN EL
HORARIO DE BASURAS



15/05/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
CONCILIACIÓN ENTRE EL OCIO Y EL DESCANSO> LA FIESTA, MUCHO MEJOR, EN PAZ SEMÁFOROS PARA EL RUIDO



15/05/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
CONCILIACIÓN ENTRE EL OCIO Y EL DESCANSO> LA OPINIÓN DE REPRESENTANTES
DE DIFERENTES COLECTIVOS



17/05/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL SÍNDICO PIDE QUE SE ACTUALICE Y APLIQUE EL PLAN LOCAL DE RUIDOS



18/05/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EN PRIMER PLANO: MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA



18/05/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
LA POLICÍA LOCAL REÚNE EN UN MAPA LAS QUEJAS POR EL OCIO NOCTURNO
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18/05/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EL SÍNDICO, EN APUROS ECONÓMICOS. ALERTA DEL RECORTE EN SU PRESUPUESTO
PARA ESTE AÑO



25/05/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EL CASCO VIEJO RECLAMA UN «COMPROMISO ECONOMICO PARA ACABAR CON LOS
RUIDOS»



07/06/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
UN CORREDOR DE SEGUROS LLEVARÁ A JUICIO AL AYUNTAMIENTO POR LA TASA DE
BASURAS



15/06/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
HACIENDA VE CORRECTA LA TASA DE BASURA A LOS CORREDORES DE SEGUROS



09/07/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EL AYUNTAMIENTO RECHAZA EL 43% DE LAS RECOMENDACIONES DEL SÍNDICO



09/07/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL SÍNDICO VE MUY SIGNIFICATIVO EL AUMENTO DE LAS QUEJAS CIUDADANAS



17/07/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
LOS IMPUESTOS CENTRAN GRAN PARTE DE LAS QUEJAS AL SÍNDICO



19/07/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL CASCO VIEJO ELABORA SU PROPIO PLAN INTEGRAL CONTRA EL RUIDO DEL OCIO
NOCTURNO



23/07/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
URGEN AL GABINETE URTARAN A NEGOCIAR CON LOS SINDICATOS LA OPE DE POLICÍA
LOCAL



23/07/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL SÍNDICO PIDE QUE SE MEJOREN LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PISCINAS



23/08/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EN PRIMER PLANO: MARTIN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA



23/08/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EL SÍNDICO CRITICA LOS PRIMEROS AUXILIOS DE GAMARRA TRAS EL ACCIDENTE DE
UN BAÑISTA
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23/08/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
PORTADA: «EL SUELO SE ABRIÓ Y CREÍA QUE NOS MATÁBAMOS» DOS HERMANAS
HERIDAS AL DERRUMBARSE UN PISO EN EL CASCO VIEJO



24/08/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EL AYUNTAMIENTO INVESTIGA LA ATENCIÓN A UN BAÑISTA QUE SE DAÑÓ LAS VÉRTEBRAS



08/09/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
ASOCIACIONES VECINALES PIDEN A PRUSILLA QUE «SALGA A LA CALLE A VER LA FALTA DE LIMPIEZA»



01/10/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
VITORIA CREA UN ÓRGANO DE TRANSPARENCIA PARA FISCALIZAR LA GESTIÓN DEL
GOBIERNO LOCAL



29/10/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
SE DESCONOCE LA TITULARIDAD DE UN PISO QUE LA ARICH REFORMÓ



09/11/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
LA JUEZ INICIA EL PROCESO DEL POSIBLE DESALOJO. EL SÍNDICO SEÑALA QUE ES
PROBABLE QUE LOS 'PICHIS' SE EMPADRONEN



10/11/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
ABETXUKO REFORMARÁ CON VOLUNTARIOS LA CASA OCUPADA SI SE DESALOJA A
LOS 'PICHIS'



12/11/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
URTARAN URGE A LA JUSTICIA A RESOLVER EL DESALOJO ANTES DE QUE VITORIA
TENGA QUE EMPADRONAR A LOS 'PICHIS"



12/11/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
URTARAN URGE A LA JUSTICIA A RESOLVER EL DESALOJO ANTES DE QUE VITORIA
TENGA QUE EMPADRONAR A LOS 'PICHIS"



13/11/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL ENVENENADO LEGADO DE LA ARICH



14/11/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EL PISO FANTASMA DE LA CALLE CHIQUITA
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16/11/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
LA OPOSICIÓN URGE A URTARAN A DAR EXPLICACIONES SOBRE LOS PAPELES DE LA
ARICH



19/11/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
URTARAN AUDITARÁ TODOS LOS EXPEDIENTES DE AYUDAS PARA REHABILITACIÓN EN
EL CASCO VIEJO



19/11/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL SÍNDICO TRASLADA SUS PROPUESTAS FISCALES



23/11/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL AYUNTAMIENTO PONE LA LUPA EN LOS CLAROSCUROS DE LA EXTINTA ARICH. PNV,
PP Y PSE DECIDEN AUDITAR LAS AYUDAS



23/11/2016 GARA [Gara]
EH BILDU GASTEIZ PEDIRÁ UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONTRATA
DE LIMPIEZA



26/11/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL SÍNDICO PIDE ASCENSORES PARA DOS ESCUELAS INFANTILES



01/12/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EL SÍNDICO EXIGE QUE SE PROTEJA A LOS PEATONES EN SAN VICENTE DE PAÚL



01/12/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
MÁS SEGURIDAD PEATONAL EN SAN VICENTE DE PAÚL



03/12/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL CASCO VIEJO PIDE PRESUPUESTO PARA PODER CONTROLAR EL RUIDO



13/12/2016 ENTREVISTA AL SÍNDICO [DATO ECONÓMICO]



14/12/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
VECINOS DEL CASCO VIEJO SE QUEJAN DE QUE EL RUIDO NOCTURNO AFECTA A SU
SALUD



20/12/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
«VIVO UN CALVARIO DESDE HACE 21 AÑOS POR UNA CHAPUZA EN EL PISO DE ARRIBA» EL SÍNDICO DENUNCIA EL CASO DE CECILIA, UNA MUJER QUE SUFRE DESPERFECTOS EN SU PISO DE ZARAMAGA
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20/12/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
DOS DÉCADAS DE HUMEDADES EN DOS PISOS DE ZARAMAGA



29/12/2016 EL CORREO [El Correo español-El Pueblo vasco (Ed. Álava)]
EL SUPREMO EXIME A LOS DUEÑOS DE LOCALES DE PAGAR POR BAJAR ASCENSORES
A COTA CERO



29/12/2016 DIARIO NOTICIAS DE ALAVA [Diario noticias de Álava]
EL SUPREMO EXIME A LAS LONJAS DE PAGAR LAS OBRAS DE COTA CERO
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