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MARTIN GARTZIANDIA GASTEIZKO SINDIKOAREN 
HITZ BATZUK 

Hona hemen Sindikoa-Herritarren Defendatzailearen 2013ko oroit-idazkia. Hauxe da neuk izenpetzen 

dudan bigarrena, eta zerbitzuko talde berria osatzen dugunon lana osorik jasotzen duen lehena.  

 

2013. urtea zinez intentsoa izan da guretzako, zerbitzuaren funtzionamendua gure ikuspegira moldatu 

behar izan baitugu, prozedurak ahalik eta arinen izan zitezen saiatuz, burokrazia ahalik eta gehien 

murriztuz. Denbora honetan zehar bi xede izan ditugu bide-erakusle, eta hala izaten jarraitzea espero 

dugu: gure herritarrak zerbitzuarekin asebete egon daitezela, arreta, prestasun eta gertutasuna 

eskaintzen diegulako; eta, batez ere, eurek planteatzen dizkiguten arazoei egiazko irtenbidea, behar 

bezalakoa, eskaintzea. Horixe da, gure ustean, zerbitzu honen misio nagusia. Jendearen arazoak 

konpontzea eta, irtenbidea posible bada, lortu arte ez etsitzea. Kontuan izan behar da guri aurkezten 

zaizkigun arazoak Udaleko beste atalek konpondu ez dituztenak direla, eta, beraz, gehienetan arazo 

konpongaitzak (ez konponezinak) direla. Bestetik, gauzak arinago egiteko gure asmoak, askotan topo 

egiten du Udalaren atzerapenekin gure informazio-eskaerei erantzuterakoan, eta informazio hori 

ezinbestekoa zaigu kasuari buruzko iritzia eman ahal izateko. Hala ere, eraginkortasunaren eta 

efizientziaren ildo horretatik jarraitzeko deliberaturik gaude, gure herritarrei ahalik eta zerbitzu onena 

eskaintzeko.  
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Urte honen ezaugarri izan dira, berriz ere, nola ez bada, krisi izugarri honen adarkadak. Aurreikuspen 

taurinoak kale egin zigun, eta bosgarren hau ere zorigaiztokoa izan da. Familien egoera ekonomikoak 

gainbehera egin du denbora honetan, langabeziak berriz gora, eta prekarietateak, eta areago larritu dira 

gure etorkizunari buruzko duda-mudak. Eta, hala ere, hala eta kalamitate horiez guztiez ere, egin 

dizkiguten inausketa guztiak egin dizkigutela ere, kalera irteten naiz, gure auzuneetatik ibiltzen naiz, gure 

saltokietatik, gure parkeetatik, eta sentsazioa dut jakin dugula zenbait lerro gorri ez igarotzen; kontuak 

kontu, uste dut akaso posible izango zaigula zulo honetatik ateratzea gure duintasun kolektiboa zanpatu 

gabe. Alegia, esan nahi dut hainbat eta hainbat erakunde eta gizatalde, publiko zein pribatu, esfortzu 

handia egiten aritu direla familia asko gure gizarte sistematik betiko bazterturik gera ez zitezen, gure 

bizimodutik kanpo. Batzutan modu gardenean, beste batzuetan iluntxeago, baina baieztatu 

dezakedalakoan nago oro har jarri direla bitartekoak eta baliabideak, esate baterako gure kaleak inongo 

familiaren azken babesa izan ez zitezen, miseria gordinenaren lotsa guri galarazteko. 

 

Ez da sistema perfektua, noski, seguraski eskuzabalago izan liteke, baina batzuetan, ezkortasun nonahiko 

honetan, komeni da goraipatzea gure gizarteak dituen printzipioak eta lorpenak. Dela kriminaltasun datuak 

gutxitu egin direlako, dela atzerriko inmigranteei buruzko pertzepzioa hobetuz doalako, dela egonkorturiko 

bake sozial eta politiko bat dugulako –egoera honetan normalak diren tentsioak ahaztu gabe, noski-; 

zantzu horiek denak ikusita, zilegi dugu gure printzipio kolektiboei buruzko iritzi positiboa izatea, eta zilegi 

zaigu pentsatzea baietz, krisi honetatik, beste hainbatetik bezalaxe, irten egingo garela; eta azkenean, 

balantzea egiten dugunean, gizarte moduan ditugun bertuteak gailenduko direla, gure besteekiko ardura, 

gure elkartasuna. 

 

Egoera hauek denek beren isla izan dute Sindikoaren Bulegoaren eguneroko jardunean. Hala, ugari izan 

dira zergei buruzko kexak, zergei aurre egin ezinari buruzkoak. Ondasun Higiezinen Zergari buruzkoak 

izan dira, baina, batez ere, gure Plusbalio famatu eta potoloari buruzkoak. Kasu hauen gehienen muinean, 

era batera edo bestera, higiezinek egiaz jasan duten balio-galera dago, eta, errealitate horren parez pare, 

katastroko balioak, itxura guztian gehiegizkoak. Interesgarria den gomendio bat eman genuen honi buruz 

(desahutzioen antzerako kasuak); izan ere, uste dugu beharrizan egoera guztiak arretaz landu behar 

direla, kasu horien “izen-deiturak” zein diren erreparatu gabe. 

 

Krisiak agerian jarri du zenbait arau, oparoaldiko garaietan jende motel, ahazkor, eta uzkurrari dirua 

biltzeko pentsatuak, zurrunegiak direla gaur egungo egoeran. Gaur egun usuago da topatzea beren 

zergak ordaindu nahiko lituzketen herritarrak, orain arte egin duten bezalaxe, baina ezinean dabiltzanak, 

edota ordaintzeko eginahal itzela egin behar dutenak, eta hortxe datorkie administrazioa eskean, 

gainkarga, interes eta premiamenduekin. Ez da gutxietsi behar familia askorentzat udal zergek dakarten 

zama, zerga horien zenbatekoa batzuetan –bestetan ez- xumea irudi badakiguke ere; izan ere, oinarrizko 

2013ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 9  
 



<< Aurkibidea 
 

beharrak asetu eta gero (etxea, jana, jantziak, hezkuntza…) ekonomia familiar horiek ez dute besterik 

eman ahal.  

 

Zergen arlotik kanpo, seguruenik lan eta buruhauste gehien eman digun kontua Ibaiondoko Ikastetxekoa 

izan da, Ikastetxe parean dagoen Hotelean kokaturik dauden antenen emisioak zirela eta. Emisio 

erradioelektriko horiek Europako Kontseiluaren 1815/2011 gomendioak proposatzen zituen mugak 

gainditzen zituzten. Arazoa planteatu zitzaigunetik, jarrera neutral eta objektibo bat mantentzen saiatu 

gara. Geroak esango digu erreibindikazio horrek funtsa zientifikorik bat ote zuen a la oinarririk gabeko 

susmo bat ote zen, emisio erradioelektriko horiek, maila hauetan, giza osasunari kalte egiteko gauza diren 

ala ez, baina ez dago zalantzarik gatazka honek kalapita handia sortu zuela gure gizartean, Ikastetxeko 

gurasoen kezka suminduz joan zela, eta Sindikoaren Bulegoak bere bitartekoak jarri behar zituela zentro 

horretara sosegua itzul zedin. Horretarako, gure ustez ezinbestekoa zen eraikineko barrualdean 0,1 

ųw/cm2 horiek lortzea, eta horretan ahalegindu ginen ekinez, alde guztiak ados jartzen saiatuz (telefono 

konpainiak, guraso elkartea, hotela, Udala eta Hezkuntza Saila). Gure egiteko nagusia izan zen 

bermatzea komunikazioa ez zela etengo, alde guztiak, une oro, egoeraren jakitun izango zirela, 

diskrezioz, baina gardentasunez. Gai honetan hilabete luzez jardun eta gero, hainbat bilera, gutun, deien 

ostean –Eusko Legebiltzarrean aurkezpen bat barne-, duela gutxi itxi dugu dosierra. Izan ere, 2014ko 

martxotik hona emisioak nabarmen jaitsi dira, 0,1 ųw/cm2 mugatik behera. Etorkizunean aldaketarik ez 

badago, eta ez da halakorik espero, gatazka konponduta dagoela esan dezakegu. Zinez espero dugu, 

xume baina harro, helburu horretan lagungarri izango ahal ginela.  

 

Lanpeturik izan gintuen beste kontu bat da Udalak 2013ko bukaera aldean deitzeko asmoa zuen 

suhiltzaileentzako lan eskaintza. Herritar bat izan zen, gizonezkoa, bere susmoak agertu zizkiguna, une 

horretantxe atontzen ari ziren oinarriak emakumeentzako diskriminatzaile izan zitezkeelakoan, froga 

fisikoei zegokienez, gaindiezinak. Asko kezkatzen gintuen lanbide horretan, emakumerik ia-ia ez dagoen 

horretan, oreka apur bat ekartzeko aukera galdu ahal izatea. Onartezina egiten zaigu sektore publikoko 

jarduera bat de facto emakumeei galarazita egotea, asumitu ezinekoa da emakume izatea, praktikan, 

ezgaitasun moduko bat balitz bezala kontsideratzea zenbait lanbide publikoetarako. Emakumeek ahal 

dute, eta behar dute suhiltzaile izan. Konbentziturik gaude hori ez litzatekeela izango berdintasunaren 

mesederako bakarrik, baita zerbitzuaren kalitatearen mesederako ere. Jakina, beti bermatu behar dira bai 

zerbitzua behar bezala ematen dela, bai eta emakumearen beraren segurtasuna ez dela auzitan jarriko. 

Baina, hortik aurrera, ezin daiteke jarri ez oztoporik, ez eta aurreiritzirik ere, emakumeak lanbide honetara 

erakartzeko. Froga fisikoak ezin dira bihurtu, ustezko tratu berdintasun baten aitzakiatan, gaindiezineko 

traba. Berdin direnei ezberdin tratatzea bezain diskriminatzailea da desberdin direnei berdin tratatzea. 

Hainbat bilera egin genituen eragile desberdinekin, eta EHU/UPVko Jarduera Fisikoaren Zientzien eta 

Kirolaren Fakultatearen laguntza izan genuen sostengu ezin estimatuagoa. Denbora guztian aholku eman 
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ziguten eta gerora erabakigarri izango zen txosten bat egin ziguten, hasieran planteatzen ziren froga 

fisikoei buruz. Horri eskerrak, azkenik zenbait aldaketa sartu ziren oinarrietan eta, gure xedeak erabat 

betetzen ez bazituzten ere, nabarmen hobetu zituzten oinarriok, egiazko berdintasunaren alde. Orain, 

ikuskizun dago ea oinarriok balio izango ote duten emakumeak Suhiltzailetzara ekartzeko, baina, nola 

nahi ere, uste dugu etorkizunera begira oreka handiagoa lortzeko zedarriak jarri direla.  

 

Urteko beste kasu sonatu bat Abetxukun dauden Urarteko aisialdi baratzetan gertaturiko gora-beherak 

izan dira. Erabiltzaile bati behin eta berriro erasotu zioten bere ortua. Susmo eta teoriak oparo ziren 

erabiltzaileen artean, batik bat baratzetatik arauak urratzeagatik kanporatua izan zen pertsona baten 

inguruan. Bitartekaritza lan sendoa egin genuen, ekintza hauen egilea nor ote zen deskubritze aldera. 

Gertakari hauen ildotik, gomendio bat eman genuen, aisialdiko baratzeak arau daitezen, erabiltzaileek 

segi behar dituzten erregelak argi eta erraz finkatzeko, eta, bide batez, honelako ekintza sasikoak 

galarazteko.  

 

Ikuspegi mediatiko batetik begiratuta, hedabideetan oihartzun handiena izan zuen kasuetako bat blusa eta 

neska egunean egiten den asto-lasterketarena izan zen. Honi buruz dena esanda dagoela uste dut. 

Informazio gehiago nahi duenak, eskura du hemeroteka ugaria. 

 

Hala bada, gustu handiz aurkezten dizuet 2013an zehar egin dugunaren laburpen hau. Saiatu gara oroit-

idazkiaren luzera doitzen eta egitura sinpletzen, irakurtzeko errazago eta arinago izan dadin, eta kasuen 

oinarrizko informazioa eskura izan dezazuen. Gaian sakondu nahi dutenentzat, ebazpen osoetarako 

estekak jarri dira.  
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TXOSTEN BEREZIAK 

02.1 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, 2013ko urtarriletik abendura bitartean, ezaugarri horiek dituzten bi txosten egin ziren: 

 

Lehena, herritar batek Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Bereziari helarazi zion kexa zela eta egin 

zen; hain zuzen ere, proposamen-txosten bat egin zuen Sindikoak, batzordeko kideek beren jarrera ager 

zezaten. 

 

Bigarrena, hiri garraioko TUVISA enpresari zuzendu zitzaion, hiriko autobusen erabiltzaile diren ikusmen 

urriko pertsonek erabiltzen duten ahots sistemaren funtzionamenduak eragiten dien taldeen artean 

atzemandako ezadostasuna zela eta.  
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ERREG. ZK.: 1916/13  GAZTE-LONJAK 

 

(Oharra: Txosten hau Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Bereziaren funtzionamendurako barne araudiaren 12. 

artikuluari jarraituz egin zen, bertan zehazten denez, “Batzordeari zuzentzen zaizkion iradokizun eta erreklamazioak 

erregistratu ondoren, Sindiko-Herritarren Defendatzailearen Bulegora bidaliko dira, eta handik gaiaren inguruko 

gomendio txosten-proposamen bat bidaliko zaio batzordeari”.) 

 

Herritar batek erreklamazioa aurkeztu zuen gazte talde bati alokatutako lonja baten jabea zen aldetik, 

auzoko batek zaratengatik salatu ondoren udaltzainek kanporatu egin baitzituzten. Ondorioz, Ingurumen 

Sailak prozedura zigortzailea abiarazi zuen, jarduera lizentziarik ez izateagatik, eta azkenean 300 euroko 

isuna ezartzea ebatzi zen. Erreklamatzaileak berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen ebazpen haren 

kontra. 

 

Herritarra kezkatuta zegoen jokabide hura zela kausa, eta Udalak gazte-lokalei buruzko berariazko 

araudia gara dezan proposatu zuen. 

 

Sindikoaren Bulegoak zenbait ekintza eraman ditu aurrera horrekin lotuta: tartean dauden sailekiko eta 

bestelako elkarteekiko bilerak, beste udalerri batzuetako esperientziak kontsultatu, beste udal batzuetako 

araudiak eta gomendioak aztertu eta abar.  

 

Gaiaren konplexutasuna agerian geratu da, batetik, zuzenean edo zeharka askotariko taldeei eragiten 

dielako (gazteak, jabeak, auzokoak, gurasoak eta abar), eta bestetik, batzuen eta besteen interesak 

askotan kontrajarriak direlako. 

 

Bestalde, lokalek gazte gasteiztarrentzat sozializatzeko eta partekatzeko egiteko garrantzitsua dutela 

nabarmendu behar da, gazteek benetan emantzipatzeko dituzten aukerak ia ametsezkoak diren garai 

honetan. Leku horietan, lagunekin elkartu eta ongi pasatzeaz gain, beren arauak sortzen ikasten dute, 

ordutegiak, erabilerak, garbiketa eta abar antolatzen, hau da, helduen bizimoduaren nolabaiteko 

simulakroa da. Hain zuzen ere, auto-eraketa da lokal horien bertute nagusietako bat, kanpoko araurik ez 

izatea eta erakundeek esku ez hartzea. 

 

Hala ere, argi dirudi Udalak, bere eskumenez baliatuz, nolabait bermatu behar duela jarduera baterako 

erabiltzen diren lokalak horretarako behar den bezala egokituta egotea, jarduera horiek inguruan –

bereziki ondoko bizilagunei– sor ditzaketen eraginak ahalik eta txikienak izan daitezen. 

 

Udalak auzokoren batek salaketa aurkezten duenean jardun ohi du, gehienetan zaratak direla eta. Azaldu 

digutenez, bigarren salaketa egitean abiarazten da prozedura zigortzailea, eta prozedura hori gainera ez 

da zaratei buruzko araudia hausteagatik abiarazten,jarduera bat lizentziarik gabe egiteagatik baizik. 
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Itxurazko paradoxa hori kontuan izanik, gure ustez, isuna jarri aurretik, jarduera legeztatzeko eskatu 

beharko litzaieke titularrei, eta lizentzia eskatzeko epe bat eman; gerora, errekerimenduari erantzungo ez 

baliote, edo eskaerari uko egingo balitzaio, eta hala ere jarduerak aurrera jarraituko balu, zigorra jar liteke 

–ixtea, hain zuzen–. Izan ere, administrazioaren helburua bada legez kanpoko jarduera etetea, berez 

dagokiona ixteko agintzea da, ez zigor ekonomikoa ezartzea, gazteei kalte handia egiten baitie.  

 

Kontuan izan behar da ez lonjak erabiltzen dituzten gazteek ez haien jabeek oro har ez dakitela jarduera 

lizentzia eskatu beharra dutela, juridikoki hala izan arren, ikuspuntu sozial batetik ez baita hain argia 

gazteen lonja batean administrazio baimena behar duen jarduera egiten denik.  

 

Hasieran aipatutako informazio iturriak azterturik, gazte-lonjen jarduerari dagokionez bi  aukera dagoela 

ondorioztatu dugu: 

 

1.- Lehenengo aukera oraingo egoera mantentzea da, hau da, fenomenoaren arautze zuzen eta 

berariazkoari itzuri egitea, eta lege hutsunea betetzearren aisialdiko lokal partikular horiek 

kudeatzeko gomendio ez-lotesle batzuk eman eta argitaratzea.  Aukera horren abantaila da lonjak 

auto-arautzeko eta auto-kudeatzeko moduak sustatzen dituela eta, beraz, gazteen sozializazioari eta  

emantzipazioari laguntzen. Kasu horretan, ordea, administrazioak nekez bermatu dezake lonjako 

jarduera gutxieneko segurtasunaz eta besteri eragin gabe garatuko dela. Gainera, ikusi dugun 

bezala, ziurtasun juridikoaren faltak kalteak ekar diezazkieke gazteei. Edozein auzokok, edonoiz, 

aretoa zigortu edo ixtea eska dezake, gazteek jokabide gogaikarririk izan ez dutenean ere, 

lizentziarik gabeko jarduera bat egiteagatik; areago, lizentziaren baldintzak ezagutzen ez direnean.  

 

2.- Bigarren aukera arautzea da, hots, jarduera hori arautzeko berariazko ordenantza bat onestea, 

zeinean aretoek lizentzia lortzeko bete behar  dituzten gutxieneko baldintzak ezarriko baitira. 

Arautzeak onura nabarmenak ekarriko lituzke, administrazioak aukera izango bailuke eguneratutako 

lokalek gutxieneko baldintza batzuk betetzen dituzten kontrolatu eta bermatzeko: segurtasuna, soinu 

isolamendua, irisgarritasuna, aforoa, suteen kontrako babesa eta beste. Bestetik, uste izatekoa da 

auzokoek eragozpen gutxiago izango luketela neurri horiek benetan hartuko balira. Azkenik, gazteek 

segurtasun juridiko handiagoa izango lukete, lokalean jarraitzea ez bailegoke auzokoen 

etorkortasunaren mende, baizik eta araudi jakin bat betetzearen mende. 

 

Aukera horrek badu alde txarrik, esaterako, lokalean obrak egin beharra edo gazteentzako gastua 

handitzea –obra proiektuak, ziurtagiri teknikoak, lizentziak, zergak eta abar ordaindu beharko 

lituzkete–. Horri administrazio prozeduren konplexutasuna gehitu beharko litzaioke, zeina askotan 

ezin helduzkoa bailitzateke gazteentzat.  
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Gure ustez gazteen lokalen auzian har daitezkeen bi oinarrizko aukerak azaldu ditugularik, Sindikoaren 

Bulegoak bigarrenaren alde egiten du, hau da, jarduera arautzearen alde, baina zuzenketa edo 

proposamen osagarri batzuk eginda:  

 

PROPOSAMENA 

 

1) Gazte-lonjei buruzko zeharkako lan-taldea berriro abian jartzea, areto horiek arautzeko 

ordenantzaren zirriborroa landu dezan. 

 

2) Ordenantzak aisialdiko jarduera arruntak egin ahal izateko gutxieneko baldintzak (“minimum 

minimorum”) jaso beharko lituzke. Sailkatutakoen artean gutxieneko eragina dakarten jarduerei 

dagozkien baldintzak eskatuko lirateke, esaterako, “elkarte zentroa”, “kultura zentroa”, “bilera 

zentroa"... Eragin handiagoa edo ordutegi luzeagoa izanez gero, beste jarduera kategori batzuei 

dagozkien baldintza gehigarriak ezar litezke.  

 

3) Ordenantza arretaz idatzi beharko litzateke, gazteentzat ulergarria izan dadin, eta administrazio 

izapideek ere ahalik eta sinpleenak izan beharko lukete, ulergarriagoak eta betetzen errazagoak 

izan daitezen. 

 

4) Ordenantza onestearekin batera zabalkunde kanpaina handia egin beharko litzateke, ahal dela 

esparruan lan egiten duten eragileen bitartez. Joko-arauak argi ezarri beharko lirateke, lokala 

legeztatzeak dakartzan abantailak eta baimenik gabe jarduteak izan ditzakeen desabantailak.  

 

5) Lokala legeztatzea erabakiz gero, egokitzeko diru-laguntzak, hobariak eta abar emateko aukera 

aztertu beharko litzateke, jardueraren titularrentzat edo lokalen jabeentzat.  

 

6) “Lonjabide” proiektua: araudia betetzen duten gazte-lokalen zerrenda edo poltsa eguneratu bat 

izango luke Udalak, lonja bat lortu nahi duten gazteei zuzendua, zentzuzko egonkortasuna eta 

segurtasuna bermatzearren.  

 

7) Aholkularitza eta artekaritza zerbitzua: udal bitartekoen zein kanpoko kudeatzaileen bitartez, 

gazteentzako aholkularitza zerbitzu iraunkorra eskaini beharko litzateke, egoera 

erregularizatzeko jarraitu beharreko izapideen berri emateko, bai eta artekaritza zerbitzua ere, 

auzokoekin edo jabeekin arazorik sortuko balitz ere. 

 

8) Lizentziarik ez duten lonjei dagokienez, Ingurumen Sailari gomendatzen zaio ezen, salaketarik 

bada, ez dezala dosier zigortzailea abiarazi gazteen kontra, eta titularrei legeztatzeko eska 

diezaietela. Legeztatuko ez balute, ixtea erabakiko litzateke, baina isunik ezarri gabe.  
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Oharra: txostena Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeari aurkeztu zitzaion, 2013ko abenduaren 

16an, baina adostasunik lortu ez zenez, hurrengo bilkurara batzordearen baitan adostasun 

handiagoa bil lezakeen beste proposamen bat eramatea erabaki zen.  

  

ERREG. ZK.:   62/13  TUVISAREN AUTOBUSETAKO AHOTS SISTEMA MOLDATZEA 

 
AURREKARIAK 

 

- 2013ko martxoaren 21ean Irisgarritasun Kontseiluan izan ginen, eta bertan, besteak beste, 

TUVISAko autobusetako “ziber-ahotsaren” gaia jorratu zen, hau da, itsuak geldialdiez ohartarazteko 

ahots elektronikoko sistemari buruzko kexak, gaizki funtzionatzen baitzuen. 2012ko ekainean hasi 

ziren lehen kexak, Arartekoak txosten bat idazteraino, zeinean TUVISAri ahots sistema unibertsala 

ezartzeko gomendatzen baitzion. 

 

- Bertan ziren pertsonetako batzuk kexu ziren ahotsa ez zelako entzuten, edo besterik gabe ez 

zebilelako; gainera, entzuten zenean ez zen ezertxo ere ulertzen.  

 

- Udal zerbitzu teknikoek azaldu zuten ahots sistemak arazoak ematen zizkiela TUVISAko gidariei, 

ahots horren etengabeko soinuak estresa sortzen baitzien. Laneko Osasuneko Zerbitzuarekin gaia 

aztertu eta lan arriskuei dagokienez onar zitekeen maila bat adostu zen. 

  

- Arazoa aspaldikoa izanik, eta artean konponbiderik ez zuenez, Sindikoaren Bulegoak konpontzen 

saiatzeko konpromisoa hartu zuen. 

  

- Ordudanik, hainbat bilera egin ditugu kontu horrek eragiten dien guztiekin: TUVISAko kudeatzailea; 

ETRA Norte (sistema kudeatzen duen enpresa); “Itxaropena” itsuen elkartea, ONCE, eta TUVISAko 

langileen ordezkaritza handia. 

  

- Bilera horietatik hainbat ondorio argi atera ziren, eta, horien artean, nagusiena, egungo sistemak ez 

duela funtzionatzen. Hori kudeatzen duen enpresak egindako modulazioak gorabehera, kontua da 

gaur egun, salbuespenak salbuespen, ahots sintetikoa ez dela entzuten, ez dagoela aktibatuta, 

konpainiaren autobus gehienetan, eta aktibatuta dagoen autobus apurretan ahotsa erabat ulertezina 

dela, duen kalitate txarra dela eta. 

 

- Alde guztietakoekin izandako solasaldi eta negoziazioen ondoren, azken aho batez erabaki zen zein 

izan behar zen konponbidea. Zehazki, ezaugarri hauek izan behar zituen konponbideak:  
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A) Ahotsaz baliatzea: autobuseko ahotsa aktibatzeko, batetik, ONCEren agintea erabiliko da, orain 

arte bezala, eta bestetik, botoi independente bat, edozein erabiltzaileren eskura egongo dena.  

 

B) Ahotsaren iraupena: ahotsa erabiltzaileak eskatzen duenean aktibatuko da, ez besterik, eta 

denbora jakin bat iraungo du; zehazki, iraupen hori 30 minutuko izatea erabaki zen, hori baita 

ibilbide baten arrazoizko  iraupena. 

 

C) Ahots sintetikoa berritzea: ezinbestekoa da orain autobusetan dagoen ahots sintetizadorea –

90eko hamarkada bukaerakoa– kentzea, eta horren ordez ahots ulergarriagoa duten bat jartzea, 

autobus geltoki batzuetan dagoeneko jarrita dagoenaren antzekoa. Izan ere, proba bat egin genuen, 

alde guztietakoek, bertatik bertara, Agirrelandako autobus-gordelekuan, eta erabat ezinezkoa 

gertatu zen ahotsak zioena ulertzea.  

 

D) Botoia jartzeko lekua: bertan ziren alde guztien artean erabaki da botoia autobusaren aurreko 

aldean jartzea; aukeran, gidariaren aldamenean dagoen baliogabetze makinaren ondoan. Zehazki, 

makina horri eusteko metalezko armazoiaren gainean jartzea erabaki da. Karkasa hutsa da, 

metalezko xafla bat, eta ez du arazorik sortzen. Azalera horizontala da, ikusgarria, eta autobusaren 

aurreko aldean dago, gidariaren ondoan.  

 

 

Proposamena ikusirik, alde guztien arteko adostasuna lortu da (TUVISA, elkarteak eta langileak), eta 

aurrekontua eskatu zaio ETRA Norte enpresari, sistemak zenbateko kostua izango lukeen jakiteko. 

“SIENA BUS” ekipoaren kostua 883,00 € (gehi BEZ) litzateke autobus bakoitzeko; horren barruan ahots 

sintetizadore berria instalatzea eta aktibatzeko botoia sartzen da. Guztira, 85 autobusentzako 

aurrekontua 90.816,55  € (BEZ barne) litzateke. 

 

Esan beharra dago, 1993. urte inguruan, Gasteiz aitzindaria izan zela, estatu osoan, hiri autobusetan 

ahotsaren bidezko informazioa emateko sistema jartzen. Hogei urte geroago, sistema hori garraio 

enpresa ugaritan ezarri dagoelarik, onartezina da TUVISAk ez izatea halakotzat jo litekeen ahots-

sistemarik, hau da, erabat irisgarria eta eraginkorra. Horrenbestez, zerbitzuaren ezaugarriei buruzko 

adostasuna lortu ondoren, alde guztiak asetze dituena, uste dugu lehenbailehen instalatu beharko 

litzatekeela, eta egoki deritzogu, beraz, proposamena TUVISAren administrazio kontseiluari helaraztea.  
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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. 

 

Espediente berri horiez gain, lantzen ditugu beste urteetako zenbait: zabalik dirautenak edo berriro 

irekiak izan direnak, eta bigarrengoz ebazten direnak. 

 

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 udal erabakiaren berri jasotzen denean 

ixten da dosierra. 
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Ezestea: erreklamatzaileak azaldutako gertakariak, eskumena duen sailak emandako informazioa eta 

aplikatzekoa den legeria aintzat harturik ondorioztatzen bada, behar diren arrazoiak direla medio, 

herritarraren eskabidea ez dagoela onartzerik, hura ezestea ebazten da. 

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. 

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 ixtea: hala gertatzen da herritarrak atzera egiten duelarik, arazoa beste bideren batetik 

konpondu duelako. 

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.  

Ondoren, sailez sail eta aurkeztu ziren hurrenkeran azalduko ditugu 2013. urtean zehar jaso eta 2014ko 

urtarrilaren 31a baino lehen ebatzi genituen kexak. 

 

03.1 Alkatetza Saila 

 

A) BITARTEKARITZA 

 

ERREG. ZK.: 1624/11  DISKRIMINAZIOA EMAKUMEEI BAKARRIK ZUZENDUTAKO IKASTAROAN 

 

Gizon batek salatu zuen Berdintasun Zerbitzuaren ikastaro batean matrikulatu zela baina gero ezin zuela 

hori egin jakinarazi ziotela, bakarrik emakumeentzat zelako. Matrikularen zenbatekoa itzultzeko eskatu 

zuen eta Berdintasun Zerbitzuak barkamena eska ziezaion, itzultzen berandutzeagatik. Bi eskaerak bete 

ziren. 
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03.2 Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila 

 

A) BITARTEKARITZA 

 

ERREG. ZK.: 1933/13  ARAZOAK ERROLDAREKIN 

 

Herritar batek kezka adierazi zigun, Eusko Jaurlaritzari ikerketa bat eskatu nahi ziolako eta hura 

eskuratzeko arazoak izan zitzakeela uste zuelako, errolda arazoengatik. Izan ere, erroldan jasota 

zegoenaren arabera, baja eman zioten bidegabe inskribatuta egoteagatik, eta hilabete geroago 

omisiozko alta eman zioten; hori zela eta, erkidegoko administrazioak erroldatzea ez zela jarraitua 

argudiatu zezakeen, nahiz eta herritarra inoiz ez den Gasteiztik kanpo erroldatuta egon. Izapide eta 

iradokizun egokiak egin ondoren, Erroldak auzia argitzeko ziurtagiri bat egin zuen. Eusko Jaurlaritzak 

arazorik gabe eman zion beka.  

 

ERREG. ZK.: 1960/13  GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZA KOBRATZEKO ARAZOAK 

 

Atzerriko nazionalitatea duen herritar batek kexa aurkeztu zuen irailean, ezen, nahiz eta Gizarte 

Larrialdiko Laguntza bi hilabete lehenago eskatu, artean ez zuen zegokion Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuaren erantzunik. Gehitzen zuen eskatzen zitzaion dokumentazioak kostu bat duela, eta ez duela 

horri aurre egiteko baliabiderik. Azkenik, ondoeza azaltzen zuen harrera egin zioten langileengandik 

jasotako tratuarengatik. 

 

Dosierraren ardura zuen gizarte langilearekin harremanetan jarri ginen, eta laguntza ematea zergatik 

atzeratu zen azaldu zigun berak: antza, erabiltzailea ez zen agertu jarritako hitzorduetara, inongo 

azalpenik eman ere. Hala ere, laguntzak emanda zeuden ordurako, abuztutik, eta, hortaz, abuztuko eta 

iraileko kopuruak irailean jasoko zituela jakinarazi zigun. 

 

B) ORIENTABIDEA 

 

ERREG. ZK.: 1927/13  ERROLDA. BAJA DOSIERRA, OINORDEKOEN ESKARIZ, HERENTZIA 

BANATU AURRETIK 
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Etxebizitza baten errentariak jo du guregana, etxebizitza errentan utzi zion pertsonarekin batera, eta 

azaldu digu hildako jabearen gainerako oinordekoek, hau da, etxebizitza alokatu zionaz beste guztiek, 

udal erroldan ofizioz baja ematea eskatu dutela, etxebizitzaren jabetza artean sub iudice egonik, nahiz 

eta berak etxebizitza horretan bizitzen jarraitzen duen eta era fede-emailean hala egiazta dezakeen. 

Etxebizitza alokatu zion pertsonak —hildakoaren alaba eta, bere ere, oinordekoa— hala baieztatu digu. 

Beraren esanetan, gainerako oinordekoen estrategia bat da hori, maizterra etxetik botatzeko. Lehenengo 

aldiz baja eman zioten, eta gero berriro alta. Orain berriro abiatu dute baja emateko prozedura, eta 

alegazioak egiteko epea eman diote. Zer froga aurkeztu eta zer alegazio egin aholkatu diogu. Jasotako 

informazioaren gainean Erroldako arduradunei kontsulta egin diegularik, jakinarazi digute ezen, 

etxebizitza norena den gorabehera, etxebizitza hori maizterraren ohiko etxebizitza den ala ez dela 

funtsezkoa erroldari dagokionez, eta, horrenbestez, aurkeztutako froga aintzat harturik, artxibatu egingo 

dutela dosierra.  

 

ERREG. ZK.: 1964/13  ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN KONTRATUA 

 

Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren kudeaketa kontratatzeko lehiaketan interesaturik dagoen enpresa 

batek argibideak eskuratu nahi ditu administrazio baldintzen agirian eskatzen den kaudimen tekniko edo 

profesionalaren inguruan. Izan ere, profil profesionalen inguruan honela esaten baita: “La Entidad 

adjudicataria procederá a la adscripción del personal necesario para la cobertura del Servicio de ayuda a 

Domicilio y sustituciones, sin perjuicio de que los licitadores deberán acreditar como requisito previo 

disponer, en número suficiente, de las figuras profesionales que se indican a continuación, con estas 

titulaciones y requisitos (…)”, eta, aparte, esleipenera arte zerbitzua kudeatzen ari den enpresako 

langileen subrogazioa galdatzen. 

 

Hori dela eta, zalantzak dituzte, subrogatu beharreko langileak dagoeneko zerbitzuari atxikitako langile 

gisa zenbatu daitezkeen, edo eskaintzak aurkezteko unean lehiatzaileak plantillan izan behar dituen profil 

egokiak betetzen dituzten langileak. Uste dute hori horrela izanez gero enpresa handien mesede izango 

litzatekeela, eta bertakoen kalte. 

 

Dosierra izapidetzen ari den bulegoari kontsulta egin diogularik, honela argitu digute kontua: lehiatzaile 

bakoitzak curriculum vitae eta titulazioen kopien bitartez egiaztatu behar du ezen, kontratuaren 

esleipendun egokituz gero, behar diren langile kualifikatuak eduki ahal izango dituela; horrek, ordea, ez 

du esan nahi esleipendun izan aurretik langile horiek plantillan izan behar dituenik, baizik eta, bakar-

bakarrik, esleipendun izanez gero. 
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Enpresa erreklamatzaileari azalpena helarazi geniolarik, itxi egin genuen dosierra, ahozko orientabidea 

bitarteko. 

 

C) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...) 

 

ERREG. ZK.: 1897/13  ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN EGOERA 

 

Pertsona batek, zenbait sindikaturen izenean, kexa aurkeztu zuen, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren 

prestazioek  okerrera egin zutela eta. Bulegoan proposatu genion eskaera bat presta zezatela, I. graduko 

mendekotasunari dagokion eskumena Udalari eskualdatzeko, beste udalerri batzuk eredutzat hartuta. 

 

Hiru hilabete baino gehiago igaro ondoren, eta erreklamatzaileak dosierrarekin aurrera jarraitzeko inolako 

jarduerarik ez zuela bideratzen ikusirik, artxibatutzat jotzeko komunikazioa bidali genion. 

 

03.3 Funtzio Publikoaren Saila 

 

A) BITARTEKARITZA 

 

ERREG. ZK.: 1941/13 GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO AUKERA BERDINTASUNA BERMATZEA  

SUHILTZAILEEN LAN ESKAINTZA PUBLIKOAN 

 

Pertsona batek, anonimatua gorde nahi zuenak, Sindikoaren Bulegora jo zuen, kezkatuta baitzegoen 

proposatutako oinarrien zirriborroa ez ote zen baztertzailea izango emakumeentzat, gizon eta 

emakumeentzat gutxieneko berak ezarriz gero emakumeek nekez gaindituko zutelako.  

 

Sindikoaren Bulegoa berehala kontaktuak, bilerak eta kontsulta ugari egiteari ekin zion, bereziki Udaleko 

Berdintasun Zerbitzuarekin, bai eta zerikusia zuten gainerako zerbitzuekin ere. Bestetik, EHUko Jarduera 

Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Fakultatearekin ere lankidetza estua izan genuen, eta bertako 

dekanoak txosten bat egin zuen, non adierazten baitzuen hasieran zirriborroan proposatzen ziren 

probetako batzuk emakumeekiko nabarmen baztertzaileak zirela.  

 

Txostenaren ondorioz, eta Funtzio Publikoaren Sailarekin negoziatzeko hainbat bilera egin ondoren, 

zenbait aldaketa egin zen oinarrietan, gure ustez, aldekoak direnak: proba fisikoei dagokienez, soka 
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igotzeko probaren ordez "dominatu" izeneko ariketa jarri zen, eta “course navette” deritzon proban aldatu 

egin ziren taulak, genero bakoitzaren ezaugarrietara egokitzeko; gainera, “C” motako gidabaimena 

(kamioak gidatzeko) dela eta, hautaketa prozesua ireki ondoren egiaztatzeko aukera eman zen, eta arau 

bereziak ezarri ziren haurdunaldi, erditze eta antzeko egoeretarako.  

 

03.4 Ogasun Saila 

 

A) GOMENDIOA 

 

ERREG. ZK.: 1868/13 HOBARIA, ONDASUN HIGIEZINEN ZERGAN, ETA DIRU-SARRERAK 

BERMATZEKO ERRENTAREN BAHIKETA 

 

Herritar batek adierazi digu lehendik birritan bahitu diotela diru-sarrerak bermatzeko errenta (kontua 

blokeatzen diote), eta berriro ere egin berri diotela: bestelako diru-sarrerarik ez duela egiaztatu behar 

duela esaten diote. Arrazoia omen da ez duela garajeari dagokion OHZren partea ordaintzen (zati horri 

ez diote hobaria aplikatzen). Azkenik, bahitutako diru-kopurua itzul diezaiotela eskatzen du 

erreklamatzaileak. 

 

Erreklamatzailea babes ofizialeko etxebizitza baten jabea da. 2011ko Ondasun Higiezinen gaineko 

Zergaren likidazioan ez zitzaion aplikatu bere ustez zegokion hobaria, eta, hori zela eta, ez zuen 

ordainagiria ordaindu. Horren ondorioz, Ogasun Sailak premiamendu prozedurari ekin zion, eta hark zor 

zuen diru-kopurua bahitzea ekarri zuen horrek berekin. Herritarra bahitze horren kontra agertu zen, 

argudiatuz diru-sarrerak bermatzeko errentaren jasotzailea dela, eta hori bahitzerik ez dagoela. 

 

Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren likidazioan, garajeari dagokion ordainagirian, ez zitzaion aplikatu 

ordenantzaren 17.3. artikuluan aurreikusitako hobaria (errenta-tarteen araberako hobariak, babes 

ofizialeko etxebizitzentzat, behin betiko kalifikazioa eman zitzaienetik hiru urte igaro ondoren), Zerga 

Kudeaketarako Zerbitzukoen ustez garajea ez baitago ohiko etxebizitzatzat jotzerik. 

 

Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Ordenantzan, indarrean dagoen zerga-legedira igortzen da, 

horren definizioari dagozkionetarako, eta horra Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 

3/2007 Foru Arauan nola dagoen jasota: “Zerga honen ondorioetarako, ohiko etxebizitzatzat hartuko da 

zergadunak, hiru urteko epe jarraituan, bizileku gisa daukana. (...) Ohiko etxebizitzaren kontzeptutik 

kanpo geratuko dira lorategiak, parkeak, igerileku eta kirol instalazioak, garajeak eta, oro har, eranskinak 
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eta etxebizitza bera ez diren elementu guztiak. Aldiz, elementu horiek kontzeptu horren barruan 

sartuko dira etxebizitzarekin batera finka erregistral bakarra osatzen dutenean.” 

 

Jabetzaren Erregistroak jaulkitako informazio ohar soilean azaltzen denez, herritarraren babes ofizialeko 

etxebizitzari garaje bat eta trasteleku edo ganbara bat esleitu zitzaizkion, banandu ezinezko eranskin 

gisa, hiru katastro-erreferentziak jasotzen dituen erregistro-inskripzio bakarrean. 

 

Beraz, uste dugu PFEZri buruzko 3/2007 Foru Arauan jasotzen den jo behar dela ohiko bizitzaren 

definiziotzat. Udalaren irizpidea katastro-funtsa bada ere, bada besterik, hala nola erregistro-funtsa, eta, 

kasu honetan, azaldu dugunez, bai garajea, bai etxebizitza, erregistro-inskripzio bakarrean daude jasota, 

katastro-erreferentzia desberdinak izan arren. Gainera, garajeari ere aplika lekioke hobaria. 

 

Bestalde, OHZren ordainagiria ez ordaintzeagatik abiarazitako premiamendu prozeduraren ondorioz, 

baitu egin zitzaion zor zuen diru-kopurua, eta erreklamatzailea horren kontra agertu zen, argudiatuz 

gizarte laguntzak jasotzen zituela, eta ez dagoela horiek bahitzerik. 

 

Ogasun Sailak ez du ukatzen diru-sarrerak bermatzeko errenta ez dagoela bahitzerik, legean ezarritako 

mugak aintzat harturik. Nolanahi ere, prozedura betearazlearen baitan hainbat alditan saiatu da 

bahikuntza gauzatzen, zor den diru-kopurua kobratze aldera; izan ere, premiamendu prozedurari berriro 

ekin dakioke, preskripzio aldiaren baitan, zerga ordaintzera behartuaren kaudimenaren berri izanez gero, 

Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrean xedatutakoaren ildotik. 

 

Arabako Lurralde Historikoko Diru-bilketa Araudi Orokorra onetsi zeneko Arabako Diputatuen 

Kontseiluaren maiatzaren 10eko 48/1994 Foru Dekretuak ahalmena aitortzen dio eskumena duen 

administrazioari hainbat iturritatik informazioa jasotzeko, besteak beste “la que ofrezca voluntariamente el 

propio deudor”, eta, azkenik, honela dio: “Cualquier otra información que pueda obtenerse mediante 

indagación por los medios que estime adecuados”, eta orobat jasotzen du zenbait agentek horretan 

laguntzeko duten obligazioa, zein baita “proporcionar a los órganos y agentes de recaudación ejecutiva 

toda clase de datos, informes o antecedentes (...)”, eta ahalmena aitortzen die diru-bilketa organoei 

informazio hori zuzenean eskatzeko, “con la sola excepción de que la misma se refiera a movimientos de 

cuentas y demás operaciones activas y pasivas de los Bancos (…)”.  Azkenik, Gasteizko Udalaren 

Zergen eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrera lokalen kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzari 

buruzko ordenantza orokorrean honela dago jasota: Zerga bat ordaintzera behartuta dagoen orok, 

errekerimendua egiten zaionean, zorraren zenbatekoari aurre egiteko besteko kantitatea erakutsi 

beharko du, bere ondarearen ondasun eta eskubideak azalduz. 
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Bestalde, honela dio Arabako Lurralde Historikoko Diru-bilketa Araudi Orokorrak: “(…) si el deudor 

demuestra que se ha producido el embargo de alguno de los bienes a que se refiere el artículo 144 

anterior (bahitu ezin diren ondasunak), el órgano de recaudación ordenará el inmediato levantamiento de 

la traba indebida o la devolución de las cantidades ingresadas”. 

 

Premiamendu prozedurari dagozkionetan aplikatzekoak diren xedapenak kontuan izanik, ondoriozta 

dezakegu bahikuntza egin dioten herritarra dela oker egindako bahikuntza bertan behera uzteko 

eskabidea egin behar duena, aldez aurretik egiaztatzen duelarik legean adierazitako zirkunstantziak 

egokitzen direla, eta, horretarako, administrazio betearazleak egokitzat jotzen dituen agiriak aurkeztu 

behar dituela; are gehiago kasu honetan, administrazioak ezin dizkiolarik eskatu bankuko mugimenduak 

zuzenean finantza-erakundeari. 

 

Beraz, aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, horixe da administrazioari kontu horri dagokionez 

aurpegira dakiokeen gauza bakarra, herritarrari informazioa behar bezala ez eman izana, bahikuntzaren 

eta hori bertan behera uztearen inguruko izapideen eta araudien gainean. 

 

 

Hori guztia aintzat harturik, gomendio hauek egiten ditugu: 

 

1.- Erreklamatutako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren likidazioa baliogabetu dadila, eta ordainagiri 

berria jaulki dadila, garajearen katastro-erreferentziari dagokion hobaria aplikatu ondoren. 

 

2.- Diru-kopururik baitu bada, itzul dadila, premiamendu prozedura ekarri zuen zorra behar bezala likidatu 

ez den ordainagiri bati baitagokio.   

 

3.- Diru-bilketa Zerbitzuak izapidetzen dituen premiamendu prozeduretan, baldin eta bahitze zuzemena 

agintzen bada, hori jakinarazteaz gainera interesdunari aditzera eman dakiola bahikuntza bertan behera 

gera dadin zer aukera dituen, indarrean dagoen araudia aintzat harturik.  

 

- GOMENDIO EZ ONARTUA -  

Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

ERREG. ZK.: 1904/13  ISUNA, GEHIEGIZKO ABIADURAGATIK. EZADOSTASUNA, SALAKETAREN 

JAKINARAZPENAREKIN 

 

2013ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 25  
 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/04/48/50448.pdf


<< Aurkibidea 
 

Herritar batek salaketaren eta dosier zigortzailea abiarazi izanaren jakinarazpena jaso zuen, radar batek 

hirigunean jasotako gehiegizko abiadura zela eta.  Argazki-froga eta zinemometroari buruzko datuak 

eman zekizkiola eskatu zuen, baita agenteak zinemometroa erabiltzeko gaitasuna zuela erakusten duen 

ziurtagiria ere. Udalak erantzun zion datu horiek eskuratzekotan udal bulegoetara jo behar zuela. 

Herritarrak udalera jo zuen, 10 segundo eskasetan inprimatu daitekeen agiri bat eskuratzeko, radarrak 

jasotakoaren ondoriozko salaketa, eta lan orduak galdu zituen hartara. Datu horiek guztiak hasieratik, 

salaketaren jakinarazpenarekin batera eman daitezela eskatzen du. Gainera, eskatzen du azaldu 

diezaiotela zergatik ez den gidaria geldiarazten arau-haustea gertatzen den unean, eta, aldi berean, 

dosier zigortzailera sarbide informatikoa izatea. Sailaren erantzuna jaso ondoren, gomendio hau egiten 

dugu: “Ogasun Sailetik arau-hausle bati zinemometro bidez jasotako gehiegizko abiaduraren ondoriozko 

isun bat jakinarazten zaiolarik, dosierra abiarazteko ebazpenarekin batera helaraz dakiola udaltzainek 

mekanikoki jaulkitako salaketa-orria, non ageri den radarrak hartutako argazkia eta halakoetan ohiko 

diren gainerako datuak.” 

 

- GOMENDIO ONARTUA -  

Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

ERREG. ZK.: 1909/13  HOBARIA ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAN 

 

Herritar batek azaldu zigun 2011n OHZn hobari subjektiboa aplikatzeko eskatu zuela, 21.000 eurotik 

beherako sarrerak zituelako. Udalak ez zuen onartu eskaera, 30 urteko semea famili unitatearen 

barrukotzat jo baitzuen eta, hartara, bien sarrerak batu baitzituen. 

 

2012an eskaera bera egin zuen, ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren 

17.1.5 artikulua eta 3/2007 Foru Arauaren 100. artikulua aipatuz, haren ustez 30 urteko semea ez zela 

famili unitatearen barruan sartzen adierazten baitzuten horiek: horretan oinarrituz, bere sarrerak baino 

kontuan ez hartzeko eskatzen zuen, baina ez zioten erantzun. 

 

Hori dela eta, erreklamatzaileak eskatzen zuen udal araudia zuzen aplikatzeko, kontrakoak babes-

gabezia sortzen diola uste duelako, eta kalte ekonomikoa. 

 

Erreklamazioa ikusirik, informazioa eskatu genion Zerga Kudeaketarako Zerbitzuari. Haiek erantzun 

ziguten kasuari dagokion zerga-egitatean hiru titular gertatzen direla batera. Bakoitzak dituen parte-

hartze ehunekoak eta eskubide errealak zehaztu eta aplikatzekoa den araudiari jarraituz higiezinean 

erroldatutako  jabeen errenta –Arabako Foru Aldundiak sarrerei buruz emandako informazioaz baliatuz– 

2013ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 26  
 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/01/43/50143.pdf


<< Aurkibidea 
 

batu zutela azaldu ziguten; erantsi zuten, halaber, jabeek ez zutela elkarren artean famili unitaterik 

osatzen, eta guztien errenten batuketa 21.000 euroko mugatik gorakoa zela. 

 

Aipatu beharra dago Zerga Kudeaketarako Zerbitzuak arrazoi ezberdinak eman zituela hobaria 

aplikatzeari uko egitean: lehenengo argudiatu zuten erreklamatzaileak eta semeak famili unitatea osatzen 

zutela; gero, higiezinak hainbat titular zuenez haien errenta batu beharra zegoela.  

 

Horren harira, OHAR batzuk egin nahi ditugu: 

 

 Famili unitatetzat jotzea dela eta 

 

Aplikatzekoak diren foru eta udal arauen argitan, garbi geratzen da erreklamatzaileak eta semeak ez 

dutela famili unitaterik osatzen, etxebizitza berean bizi diren arren, semea adinez nagusia baita, eta ez 

baita sartzen urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru Arauaren 100. artikuluko b) paragrafoan aipatutako kasuetan 

(epai baten bidez ezgaitzat jo eta guraso-aginte luzatu edo berrezarriaren menpe jarritako adineko seme-

alabak). 

 

Beraz, ez dago argudio horretan oinarritzerik erreklamatzaileak garaiz eta behar bezala eskatu zuen 

hobaria ezartzea ukatzeko, haren sarrerak baino ez baitira zenbatu behar OHZren hobari subjektiboa 

ezartzeko errentaren kalkuluan. 

 

 Etxebizitzak hainbat titular izatea dela eta 

 

Zergaren zerga-egitatea eskubide hauen titulartasunean datza: 

 

a) Ondasun higiezinen gaineko edo horiek eratxikirik dauden zerbitzu publikoen 

gaineko administrazio emakida batena. 

b) Azalerako eskubide erreal batena. 

c) Gozamen-eskubide erreal batena. 

d) Jabetza eskubidearena. 

 

Zergadunak diren neurrian, subjektu pasibo dira Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. 

atalean aipatzen diren pertsona natural eta juridikoak zein erakundeak, baldin eta zerga horretako zerga-

egitatea osatzen duen eskubidearen titular badira. 

 

Kasu zehatz honetan, zergaren zerga-egitatean hainbat titular daude, erreklamatzailea etxebizitzaren % 

83,32ren gozamenduna eta % 66,66ren titularra baita: % 50en titularra erabateko jabetzaz, 

salerosketa bidez eskuratu zuelako; % 16,66ren titularra, mortis causa zela eta eskuratu zuelako –
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senarrak oinordetzan utzitako xedapen askeko herena–, eta senarrak oinordetzan utzitako xedapen 

askeko herenaren gozamenduna ere bada. Horrenbestez, bi oinordekoei senipartearen % 16,66a 

dagokie, erabateko jabetzan, eta beste % 16,66aren jabetza soila. 

 

Laburbilduz, hiru pertsonak dute eskubide baten titulartasuna, eta titulartasun horretan datza zerga-

egitatea, baina ez dute famili unitaterik osatzen, eta erreklamatzailea da gehiengoaren titularra. 

 

Aplikatzekoa den araudiak kasu jakin batzuetan bakarrik onartzen du titular-kidetasuna: jaso gabeko 

herentziak, ondasun komunitateak, edo bestelako entitateak, nortasun juridikorik ez dutelarik zergak ezar 

dakizkiekeen beste edonolako ekonomi unitate edo ondare bereizia osatzen dutenak. Aztertzen ari garen 

kasua, ordea, ezin da aipatutakoen arteko bakar batean sartu: etxebizitza familiaren bizilekua izan da eta, 

gaur egun, erreklamatzailea eta seme gazteena bizi dira bertan. Ordainagiriak beti erreklamatzailearen 

izenean igorri dira, eta bera aritu da zergadun eta ordaintzera behartutako pertsona gisa. 

 

Zerga Kudeaketarako Zerbitzuak berak emandako agirien arabera, erreklamatzaileak hobaria izan du 

2005etik 2009ra bitartean. 

 

Horrenbestez, kontuan izanik aurrekariak, etxebizitzan bizi diren pertsonek ez dutela famili unitaterik 

osatzen –ordenantza fiskalak hobaria aplikatzeko eskatzen duen betekizuna–, eta herritarrentzat 

onuragarrien gertatzen den interpretazio hobetsi behar dela dion printzipioa ere aintzat hartuz, 

erreklamatzaileari hobari subjektiboa ezarri behar zaio ondasun higiezinen gaineko zergari dagokionez, 

egiaztatu duen errenta-mailaren arabera. 

 

Behar bezala arrazoituta hobaria ezin dela aplikatu berretsiko balitz, OHZren likidazioa zatitzeko aukera 

ematea legoke, Zerga Lege Orokorrak baimentzen baitu –Tokiko Zergen Zuzendariordetza Nagusiak 

2010ean egindako kontsulta lotesle baten arabera, zenbait titular gertatuz gero, eta horiek obligaziodun 

solidarioak badira, kuota zatitzea eska daiteke, bakoitzak ondasunean duen eskubidearen proportzioan. 

 

Hala balitz, gozamen-eskubide erreala hartu beharko litzateke partaidetzaren ehunekoa kalkulatzeko 

oinarritzat, OHZ arautzen duen ordenantza fiskalaren 3. artikuluan ezarritako lehentasunaren arabera. 

 

Udalak berak web-orrian ematen duen informazioaren arabera, badirudi zatiketa hori ezin dela eskatu; 

estatuko legeriaren argitan, ordea, ez dugu egiteko eragozpenik ikusten. Beraz, aurretik eskatuz gero, 

titular beste ordainagiri egin liteke, bakoitzak gozamen eskubidearen gainean duen kuotaren arabera, eta 

bakoitzari dagokion hobaria aplikatuta. 

 

Hori guztia dela eta, GOMENDIO hauek ematen ditugu: 
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1.- xxxx xxxxx xxxxx-ri xxxxxxxxxxxxxx katastro-erreferentzia duen etxebizitza dela eta 2011ko eta 

2012ko ekitaldietan ondasun higiezinen gaineko zergan egindako likidazioa baliogabetu eta likidazio 

berria egin dadin, errenta-tarteen araberako hobari subjektiboa aplikatuta. 

 

2.- Subsidiarioki, erreklamatzaileari ondasun higiezinen gaineko zergaren likidazioa zatitzeko aukera 

eman dakion, etxebizitzaren gaineko gozamen-eskubidearen gainean titular bakoitzak duen partaidetza 

kuotaren arabera. 

 

- GOMENDIO EZ ONARTUA -  

 

OHARRA: 2013ko irailean eman genuen gomendioa formalki ez onartua izan arren, 2014rako HGZ 

arautzen duen Ordenantza Fiskala aldatu egin zen, 17. artikuluko 5. puntuan hain juxtu, hobari 

subjektiboei zegokiena. Hona hemen sartu ziren aldaketak: 

 

2011/ 2012 /2013ko HGZ Ordenantza Fiskala 2014ko HGZ Ordenantza Fiskala 

Famili unitateko kide guztien errentak batu ondoren 

aplikatuko dira errenta-tarte eta ehuneko horiek. Hain 

zuzen ere (…) 

Titular bakoitzaren, hau da, etxebizitza osoaren nahiz 

zati baten gaineko eskubidearen titular bakoitzaren 

famili unitateko kide guztien errentak batu ondoren 

aplikatuko dira errenta-tarte eta ehuneko horiek. Hain 

zuzen ere (…) 

  

Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

ERREG. ZK.: 1921/13  GAINBALIOA, KALERATZEAREN PAREKO EGOERAN 

 

Herritar batek azaldu digu ezen, lanik gabe geratzearen ondorioz hipotekari aurre egiterik ez zuenez, 

etxebizitza saldu egin behar izan zuela, gutxieneko prezioan saldu ere; hartara, doi-doi kitatu ahal izan 

omen zuen hipoteka-zorra, eta etxejabeen elkarteari zor zizkionak ordaindu (ezinbestekoa etxebizitza 

saldu ahal izateko), baita eskualdatze kostuak ere. Nolanahi ere, salmenta gauzatu ondoren, Hiri-lurren 

Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga (gainbalioa) ordaintzeko galdatu omen dio udalak, guztira 4.416,20 

euro. Aurkeztu duen dokumentaziotik ondorioztatzen da erreklamatzaileak ez zuela euro bakar bateko 

irabazi garbirik ere lortu etxea saltzetik. 

 

Ordainketa 12 hilabetetan zatikatzeko aukera eskaini zitzaion udaletik, edo, zatiketa epe luzeagora egitea 

behar izanez gero, banku-abal bat gordailu uztea galdatu. Herritarra lanik gabe dago, eta diru-sarrerak 

bermatzeko errenta eta alaba onuradun den umezurtz pentsio txiki bat beste diru-sarrerarik ez dauka. 
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Kasu honetan begi-bistakoa da erreklamatzailearen ahalmen ekonomikoa etxetik kaleratutako beste 

edozein pertsona edo familiarenaren parekoa dela, hau da, hutsaren hurrengoa, eta, benetako ahalmen 

ekonomikorik ezean, zalantzazkoa da baita ordainarazpenaren konstituzionaltasuna bera ere. Jakin 

badakigu higiezin bat ordaintzeke dagoen hipoteka-kopuruaren truke saltzeak ez duela esan nahi, 

nahitaez, saltzaileak ez duela inolako ahalmen ekonomikorik edo zergak ordaintzeko gaitasunik, eta 

horregatik, hain zuzen ere, uste dugu etxebizitzaren salmenta kaleratzearen parekotzat jotzea ekarriko 

luketen zirkunstantziak zehaztu beharko liratekeela, gure ustetan erraz identifikatu daitekeen baldintzak 

izaki:  

 

1.-    Saldutako etxebizitza famili unitatearen etxebizitza bakarra izatea.  

2.- Etxebizitzaren salmenta-prezioa famili unitateak ordaintzeke duen hipotekaren 

zenbatekoari higiezinaren gaineko gainerako zorrak gehitzetik ateratzen den kopuruaren 

parekoa edo oso antzekoa izatea.  

3.- Etxebizitza saldu ondoren famili unitateak beste etxebizitza bat eskuratzeko aukera 

emango dion baliabide ekonomikorik ez izatea, edo famili unitatea diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren edo antzeko laguntzaren baten onuradun izatea. Lanbide Arteko Gutxieneko 

Soldataren eta famili unitateko kide kopuruaren gisako parametroak hartu ahal izango 

lirateke erreferentzia gisa.  

4.- Zirkunstantzia horiek egokitzen direla jasota uzteko, udaleko gizarte zerbitzuek famili 

unitatearen egoera sozio-ekonomikoari buruzko  txostena egin beharko lukete.  

 

Zirkunstantzia horiek egokituz gero, uste dugu gutxienez Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko 

Zergari aurre egiteko diru-laguntza onartu beharko litzaiekeela, kaleratutako famili unitateentzat 

aurreikusitako modu berean.  

 

Hori guztia aintzat harturik, gomendio hauek egiten ditugu: 

1.- Kaleratutako pertsona eta familien alde Gasteizko Udalak orain arte hartu dituen neurri guztiak, 

baita aurrerantzean hartzen dituenak ere — helburu dutelarik zorren ordainketa barkatzea, horiei aurre 

egitea edo horiei aurre egiteko laguntza ematea, eta, bereziki, Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko 

Zergari dagozkionak—, era berean aplika dakizkiela kaleratzearen edo ordainetan ematearen pareko 

egoeran beren burua etxebizitza saltzera behartuta ikusi duten famili unitateei, horrek berarekin ekarri 

badie famili unitatearen egoera haienaren parekoa izatea (bulego honek azaldu dituen zirkunstantziak 

aintzat harturik). 

2.- Erreklamatzailearen kasuan, Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga dela eta galdatutako 

diru-kopurua barkatu, ordaindutzat jo edo diruz lagundu dakiola eskatzen dugu, zirkunstantzia berezi 

horiek egokitu direnez.  
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- GOMENDIO EZ ONARTUA -  

Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

ERREG. ZK.: 1947/13  PASABIDEEN TASA 

 

Auzo elkarte batek jakinarazi digu auzokoek kexa ugari adierazi dutela pasabideengatiko tasaren igoera 

dela eta, uste dutelako neurrigabea dela, eta ez dakitelako zergatik. Igoera hori bertan behera gera dadin 

zein neurri har daitekeen jakin nahi dute.  

 

Gaia aztertzean, ohartu gara likidazio batzuetan pasabideengatiko tasari dagokion zenbatekoa nabarmen 

handitu dela –kasu batzuetan, % 60tik gora– baina “Ibilgailuak eraikin partikularretan sartu eta 

aparkalekua aldi baterako erreserbatzeagatik” ordaindu beharreko tasa (pasabideengatiko tasa) arautzen 

duen ordenantza ez dela aldatu. Zehazki, 2011tik ez da aldatu ordenantza (2011-12-28ko ALHAO, 152. 

zk.). Igoeraren arrazoia, aitzitik, Ekonomi Jardueren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantzaren 

aldaketa da, pasabideen tasa ordenantza horretan jasotako bi aldagairen arabera kalkulatzen baita: a) 

pasabidea erabil dezaketen ibilgailuen kopurua eta b) EJZren ordenantzan kaleari esleitu zaion kategoria. 

 

Hain zuzen ere, 2012ko abenduaren 28ko osoko bilkuran erabaki zen zati hori aldatzea (2012-12-30eko 

ALHAO, 151. zk.): ordenantzaren eranskineko kale-izendegia eta kaleei esleitutako kategoriak (aurreko 4 

kategorien ordez 3 ezarri ziren).  

 

Ondoren, Ogasuneko zinegotzi ordezkariak barne jarraibide bat eman zuen, EJZren kale-izendegi berria 

pasabideen tasari zegokionez nola aplikatu behar zen zehazteko. Jarraibideak, funtsean, kategorien 

zenbaki ordinala aldatzean zetzan, laburbilduz, 1. kategoriako kaleei 2. eremuko kodea (bizitegia) 

aplikatuko zitzaien, eta 1. eremua (industrialdea) eta 3. eremua (Alde Zaharra) “gainerako kategoriak” 

izatera igaroko ziren pasabideen tasaren ondorioetarako; beste zehaztapen batzuk ere sartu ziren.  

 

Paradoxikoki, igoera handiena izan duten kaleetako batzuk lehen EJZren 2. kategorian eta orain ere 

kategoria horren barruan daudenak dira –beraz, formalki aldatu ez direnak–; Ogasun Sailaren barne 

jarraibidearen arabera, kale horiek 1. kategorian sartu beharrekoak ziren pasabideen tasaren 

ondorioetarako.  

 

Gure ustez, pasabideen ordenantzaren “oharrak” zentzu literal bakarra du (EJZren ordainarazpenaren 

ondorioetarako ezargarria den sailkapena aplika dadin) eta, beraz, irakurketa uniboko horretatik 

aldentzen den interpretazio oro arau aldaketa baten parekoa izan liteke.  
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EJZren kale-izendegia pasabideen tasari zuzenean eta automatikoki aplikatuz eragotzi nahi baziren kale-

izendegiaren zenbaketa-patroia aldatzearen ondorioz sor zitezkeen disfuntzioak edo itxurazko 

inkongruentziak, barne jarraibidea ez zen biderik egokiena, baizik eta, besterik gabe, EJZren eranskineko 

kale-izendegia zuzendu edo aldatzea edo, bestela, zehaztapen horiek pasabideen tasa arautzeko 

ordenantzan bertan jasotzea.  

 

Horrenbestez, gomendio hauek egiten ditugu: 

 

1.- Udalaren jabetza publikoko ondasunak pribatiboki erabiltzearen edo haien baliatze bereziaren tasak 

arautzen dituen 7.4 ordenantza (“Ibilgailuak eraikin partikularretan sartu eta aparkalekua aldi baterako 

erreserbatzea”), eta bereziki kale bakoitzari kategoria esleitzeari buruzko “Oharra”, hitzez hitz aplikatu 

dadin, hots, kale bakoitzari “Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren ordainarazpenaren ondorioetarako 

ezargarria den sailkapena” esleituz.  

 

2.- Aplikazio hori ezegokitzat jotzen bada, edo emaitza udal ogasunarentzat kaltegarria izan daitekeela 

uste bada, legezko bideari jarrai dakion EJZren ordenantza edo pasabideen tasa arautzen duen 

ordenantza aldatzeko.  

 

- GOMENDIO EZ ONARTUA -  

 

Oharra: Pasabideen tasa arautzen duen 2014rako Ordenantza Fiskalean kaleen sailkapena 

zehazteko jada ez da Jarduera Ekonomikoen Zergaren Ordenantzara jotzen, baizik eta arau berri 

bat sartu da, artikulu berezi bat kudeaketako arauetan (8. art.):  

 

2013ko PASABIDEEN Ordenantza Fiskala 2014ko PASABIDEEN Ordenantza Fiskala 

Oharra: Kale bakoitzaren kategoria emateko, Ekonomi 

Jardueren gaineko Zergaren ordainerazpenaren 

ondorioetarako ezargarria den sailkapena aplikatuko da. 

1 Ordenantza honen 4. artikuluan ezarritako tarifetan 

aipatzen diren kale kategoriak hauexek izango dira: 7.3. 

ordenantza fiskala aplikatzeari dagozkionetarako -bide 

publikoan mahaiak, terrazak eta aulkiak jartzea- udalak 

onetsia duen sailkapenean jasota daudenak. 

 

Aipatu beharrekoa da, baita ere, Euskadiko Auzitegi Nagusiak 2014ko apirilaren 14an emandako 

epaia, non, 2013rako Jarduera Ekonomikoen Zergaren ordenantzak jasotzen zuen kale-sailkapena, 

legez kontrakoa deklaratzen baita. 

Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz) 
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ERREG. ZK.: 1948/13  PASABIDEEN TASA. ETXEJABEEN ELKARTEA. 

 

Pasabide baten titularra den etxejabe-elkarte batek harridura adierazi du, pasabide tasaren lehen 

hiruhilekoari dagokion likidazioa beste ekitaldi batzuetakoa baino askoz handiagoa delako, eta ez 

dakitelako zergatik. Igoera hori baliogabetzeko zein neurri har daitekeen jakin nahi dute.  

 

1947/13 dosierrean emandako gomendio bera eman dugu eta, arrazoi berberengatik, kasu zehatz 

honetan egindako likidazioa baliogabetzeko gomendatzen dugu, eta “likidazio berria igor dadin, kaleari 

indarreko EJZren kale-izendegiaren 2. kategoriari dagokion zenbatekoa aplikatuz”. 

 

- GOMENDIO EZ ONARTUA -  

 

Oharra: Ikus aurreko oharra 

Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

ERREG. ZK.: 1950/13  ISUNA. ZAMAKETA LANETARAKO EREMUAN APARKATZEA. 

 

Herritar batek berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen –hori idazteko laguntza eskatu zuen Sindikoaren 

Bulegoan–  “espaloi edo oinezkoentzako gunean aparkatzea, oinezkoen zirkulazioari enbarazu larria 

eraginez” gisa definitutako arau-hauste larriarengatik zigortzeko ebazpenaren kontra (Zirkulazio Araudi 

Orokorreko 94.2 art.). Arau-hauste hura zela eta 200 euroko isuna ezarri zitzaion.  

Udalak ebazteko epea aspaldian bukatua zela ikusirik, horrekin lotutako kexa aurkeztu zuen. Bestetik, 

Sindikoaren Bulegoan ohartu gara Udalak askotan ez diela jaramonik egiten trafikoaren alorreko ebazpen 

zigortzaileen kontra aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoei, eta horren ondorioz, errekurtsoa ezetsitzat 

jotzen dela administrazioaren isiltasunez. 

Ebazteko obligazioari dagokionez, gure ustez, errekurtso bati berariazko ebazpenik ez emateak 

berariazko erabakia lortzeko eskubidea urratzen du eta, gainera, ziurgabetasun handia dakarkio 

administrazioari. Horri erantsi behar zaio ebazpen ezak garrantzi handiagoa hartu duela epaitegietara 

jotzeko baldintzak gogortu diren heinean. 

Ezarritako isunaren aurkako funtsezko argudioei dagokienez, zalantzan jartzen da ekintza arau-hauste 

larritzat jotzea, ez ekintza legezkoa ala legearen kontrakoa izan zenetz, erreklamatzaileak berak aitortzen 

baitu ibilgailua leku debekatuan (oinezkoen alderdia) zegoela aparkatuta. Zirkulazio Araudi Orokorra 

ikusirik, 94.2.e) artikuluko tipoa ezin dela arau-hauste larritzat jo uste dugu, baizik eta arau-hauste 

arintzat, izatekotan. Are gehiago, dosier zigortzailearen arabera, ez zen arau-haustea larritzat jotzea ekar 

zezakeen inolako zirkunstantzia astungarririk gertatu.  
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Horrenbestez, ezarritako isunak tipikotasunaren printzipioa urratzen duelakoan gaude,  arau-hauste 

larritzat jotzen duelako inola ere kalifikazio horrekin bat ez datorren jokaera bat. Horrek, halaber, 

proportzionaltasun printzipioa urratzea dakar, ezarritako zigorrari eta jokaerak trafikoan edo zirkulazioan 

sortutako arriskuaren edo kalteari dagokienez.  

 

Horrenbestez, Gasteizko Udalari GOMENDIO hauek egin genizkion: 

1.- Kasu zehatz honetan, aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoari berariazko ebazpena eman diezaion, 

bai eta aurkezten diren administrazio errekurtso guztiei ere, bereziki, trafiko alorreko arau-hausteak 

direnean.  

2.- Errekurritutako ebazpena baliogabetzea, eta beste ebazpen bat ematea, arau-haustea arintzat 

jotzeko. 

 

- GOMENDIO EZ ONARTUA -  

 

Oharra: gomendioa eman eta gero, beste herritar baten kexa jaso genuen, toki horretantxe 

aparkatzeagatik hirutan isuna jaso zuena. Horietako kasu batean isuna arina izan zen; beste 

bietan, ostera, larria (baina isun larria jarri zitzaion egunetan, obrak egiten ari ziren eraikinean, eta 

urratzailearen autoak obrako ibilgailuak oztopatzen zituen, beraz egoera berezi bat zegoen isun 

larria jartzeko). 

Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

ERREG. ZK.: 1993/13  JARAUNSPEN KASUETAN SORTUTAKO GAINBALIOAREN HOBARIA 

 

Herritar batek kexa aurkeztu zuen hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergarekin lotuta Udalak 

igorritako ordainagiria –14.222,32 eurokoa– zela eta. Izan ere, senarra hil ondoren familia etxebizitzaren 

jabetzaren % 50 jaso zuen jaraunspen gisa.  

 

2011ko ekitaldian lortutako sarrerak oinarritzat hartuz, herritarrak Udalari eskatzen zion % 95eko hobaria 

aplikatzeko ondorengo zuzenei, zergaren ordenantzan jasotako baldintzak betetzen zituelakoan: diru 

sarrera gordinak 21.957,50 eurotik gorakoak ez izatea, eta eskuratutako ondarea jaraunslearen ohiko 

etxebizitza izatea. Bestetik, erreklamatzailearen diru sarrera gordinak 2011n 23.098,57 € izan ziren, lan 

etekinak zein aurrezki etekinak batzen badira. Ordenantzan ezarritako mugarekiko 2.000 euro eskaseko 

alde horren ondorioz, erreklamatzaileak 14.222,32 euro ordaindu behar zituen, bestela ordainduko 

zituzkeen 711,12 euroen ordez. 
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Ordenantza fiskaletan aurreikusitako hobariaren araudia zerga zuzenbidearen konstituzio printzipioen 

argitan aztertu dugu. Konstituzioaren 31.1 artikuluak hauek aipatzen ditu: bakoitzaren ekonomia-

ahalbidea; zerga-sistemaren zuzentasuna, berdintasuna eta progresibitatea, eta konfiskagarritasun eza. 

Printzipio horiek batera hartuta interpretatu behar dira, helburu bakarraren adierazpide gisa: zergen 

kargaren banaketa bidezkoa izatea.  

 

Printzipio horiek kasu honetara ekarrita, ondoriozta dezakegu Gasteizko HLBGZren 2013ko ordenantza 

fiskalaren 4. bis artikuluan aurreikusitako hobariak ez dituela oso estu betetzen, bereziki ekonomia-

ahalbide erlatiboari dagokionez; horren arabera, bakoitzak bere ekonomia-ahalbideen arabera lagundu 

behar du, zerga bidezkoa izan dadin, zergen kargak modu berean jasaten baitira. 

 

Horregatik, hainbeste ordaintzea dakarren zerga batean hain hobari handia aurreikusten denean, diru-

sarreren muga gainditzeak –gutxigatik bada ere– eragin zuzena du ordaindu beharreko zergaren 

zenbatekoan, hainbestekoa ezen zalantza sor baitaiteke haren zilegitasunaz, ahalmen erlatiboaren, 

berdintasunaren  eta progresibotasunaren printzipioen ikuspuntutik. 

 

Kasu honetan, zergaren % 95eko hobaria gehienezko diru-sarrera gordin batzuen mende jartzeak oso 

ondorio gogorrak ditu. Hori dela eta, moteldu  edo modulatu egin beharko lirateke, errenta-baremo batzuk 

jarrita edo, gutxienez, hobari txikiagoa duen beste errenta-tarteren bat jarrita. Hobariaz baliatu ahal 

izateko gainerako baldintzak –heriotza dela kausa aurretiko eta ondorengoei higiezinak edo eskubide 

errealak eskualdatzea, irabaziarekin, higiezina jaraunslearen ohiko etxebizitza denean– berdin utziko 

lirateke, errenta ez baita hobaria ematea erabakitzeko osagai bakarra, ez eta garrantzitsuena ere, eta 

beraz, irizpide hori kontuan hartzeak ez luke ukituko hobaria justifikatzen duen arrazoibidea.  

 

Horrenbestez, Gasteizko Udalari GOMENDIO hau egin genion: 

 

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren 4. bis artikulua 

aldatzea, hildakoaren aurrekoei edo ondorengoei ohiko etxebizitzarekin lotuta ezartzen zaien hobarian 

errenta-baremoak ezartzearren, edo hobari txikiagoa izango duen beste errenta-tarteren bat 

ezartzearren, hartara, orain ezartzen den hobarian gertatzen den "koska handia” leuntzeko.  

 

- GOMENDIO ONARTUA -  

 

Oharra: 2014ko martxoaren 31ko ALHAOn argitara eman zen hiri-lurren balio-gehikuntzaren 

gaineko zergaren Ordenantza Fiskalaren aldaketa, 4. bis artikuluan ondoko tarte hauek jasotzen 

dituena: (Diru-sarreren araberako hobariak): 
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 % 95 27.200,00 euro arte 
 % 75  37.200,00 euro arte 
 % 50  47.200,00 euro arte 
 % 10  Gainerako diru sarrerak 

 

Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

B) BITARTEKARITZA 

 

ERREG. ZK.: 1396/10  ZENDAGUREN KALEAN DAUDEN BILTEGI AURRITUAK ERAISTEKO 

ESKAERA 

 

Herritar batek eskatu zuen Udalak ofizioz jardun zezan Zendaguren kalean dauden biltegi abandonatu 

batzuk konpondu edo eraisteko, Udala horien jabekidea baita. Horri buruzko dosierra 2010eko uztailean 

ireki zen, eta urte bereko azaroan Sindikoak ebazpena eman zuen, zeinean herritarrari jakinarazten 

baitzion Eraikuntzen Legezko Jaurbiderako Zerbitzua higiezinaren jabekideekin konponbide batera 

iristekotan zela. 2013ko urtarrilean, herritarrak berriro egin zuen eskaera, biltegiek berdin jarraitzen 

zutelako. 2013ko otsailaren bukaeran, Ogasun Sailak jakinarazi zigun Udalak eraisketa proiektuaren eta 

gauzatzearen kostu osoa bere gain hartuko duela, eta jabekideen baimena lortu ondoren eraikina 

eraisteko eta orubea egokitzeko lanen lehiaketa deituko duela.  

 

ERREG. ZK.: 1882/13  UDAL AHOLKULARIEN KOPURUARI ETA KREDITU TXARTELEN 

ERABILERARI BURUZKO INFORMAZIO ESKAERA 

 

Herritar batek duela hilabete batzuk eskatu zuen informazioa eman diezaioten eskatzen du, Udaleko 

langileentzako kreditu txartelen kopuruari buruz eta plantillan dauden aholkulariei eta funtzionarioak ez 

diren konfiantzazko langileei buruz. Jaso dugun informazioa bidali diogu. 

 

ERREG. ZK.: 1896/13  ETXEBIZITZAREN ERAISKETA ETA ZIGILATZEA 

 

Herritar batek kexa aurkeztu zuen Erdi Aroko hirigunean jabetzan duen etxebizitza behera erortzeko 

arriskuarekin eta hura zigilatzearekin lotuta; Udalak konponbideren bat eman zezan eskatzen zuen, 

areago etxebizitzetako batzuk udalarenak izanik. 
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Sindikoaren Bulegotik auziari buruzko informazioa eskatu genion Ogasun Sailari. Zenbait bilera eta 

telefono elkarrizketaren ondoren, eta hainbat aukera aztertu zelarik, esaterako, etxebizitza aldatzea edo 

birgaitzea, azkenean erabaki zen aurrekontua  eskatzea etxejabeen elkartea higiezina birgaitzeaz ardura 

zedin, eta etxebizitza ezaren arazo zehatzari erantzuteko beste ostatu bat ematea. 

  

Prozesu osoa gertutik jarraitu dugu, batetik, Udalari ematen ari ziren pausuei buruzko informazioa 

eskatuz eta, bestetik, erreklamatzaileari bere egoera zertan zen galdetuz. 

 

Handik ia urtebetera, Ogasun Sailak jakinarazi digu bi prozedura monitorio abiarazi direla eragindako 

higiezineko bi etxebizitzatako jabeen kontra, higiezinaren egoerak sortutako gastuak ez ordaintzeagatik. 

Jakitun gara horrek arazoak sortzen dituela, baina Sindikoaren Bulegoak ezin du esku hartu arlo 

horretan. Dena dela, egindako izapideak eta prozesuan zehar emandako informazioa aintzat hartuz, uste 

dugu herritarrak egindako eskaerari erantzun diogula, gure eskumenen barruan, eta salatutako arazoa 

konpontzeko neurriak hartu direla. 

 

ERREG. ZK.: 1900/13  ERREGAIZ HORNITZEKO KONTRATUAREN OINARRIEKIKO 

DESADOSTASUNA 

 

Erregaiz hornitzeko enpresa batek adierazi zuen ez zegoela ados 2010ean Gasteizko Udalaren 

ibilgailuentzako erregaien hornikuntza kontratatzeko egin zen lehiaketarako baldintza teknikoen 

agiriarekin, estatu osoan hornigailuak edukitzea eskatzen baitzuen. Kontratua luzatzeko unea zenez, 

luzapen hori ez gauzatzeko eskatzen zuen, edo hurrengo lehiaketatan betekizun hori ez sartzeko 

bitartekaritza. Orobat aipatzen zuten udalerritik kanpoko gasolindegietan zenbat erregai hartzen den 

galdetu zutelarik ez zietela ezer erantzun. Sindikoaren Bulegotik informazioa eskatu zenean, berriz, eman 

ziguten. Hurrengo lehiaketan kendu egin zuten baldintza hori  baldintza teknikoen agiritik. 

 

ERREG. ZK.: 1971/13  HOBARIA ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAN 

 

Babes ofizialeko etxebizitza baten jabeak kexa aurkeztu zuen, Udalak OHZn hobaria ukatu ziolako, beste 

etxebizitza baten jabe gisa agertzen baitzen, zerga arautzen duen ordenantzan ezarritako errenta-maila 

gainditzen ez bazuen ere. Erreklamatzaileak ez zuen hori ukatzen, aita hil ondoren, haren ama bizi den 

etxebizitzaren jabetza hutsaren % 50 baitu. 
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Zerga Kudeaketarako Zerbitzuari informazioa eskatu genion, eta adierazi ziguten erreklamatzailearen 

jabetzei buruz zeuzkaten datuak okerrak zirela eta, beraz, 2013ko ekitaldian % 50eko hobaria aplikatuko 

ziotela (OHZren ordenantza fiskalaren 17.3 artikulua). 

 

Horrenbestez, herritarrari informazioa eman genion; bide batez, gogorarazi genion hobariak aldez 

aurretik eskatuta eman ohi direla, batzuetan Sailak bere kabuz eman arren; hori kontuan izanik, 2014an 

bere diru-sarrerak aldatu ez badira eta ohartzen bada ez diotela hobaririk ezarri, likidazioa egin ondoren 

hilabeteko epea izango du eskatzeko. 

 

C) ORIENTABIDEA 

 

ERREG. ZK.: 1899/13  GIDARI ATZERRITARRAK IDENTIFIKATZEA 

 

Herritar bati isuna jarri zioten gehiegizko abiaduragatik, eta hark alegatu zuen autoa lagun atzerritar bati 

utzi ziola eta hura zela gidaria. Gidaria identifikatzeko epea eman ziotelarik, haren datu pertsonalak 

aurkeztu zituen, baina ez beste agiririk. Azaldu genion ezen Gidari eta Arau-hausleen Erregistroan izena 

emanda ez dauden gidari atzerritarrak identifikatzeko modu bakarra haien gidabaimenaren kopia 

aurkeztea dela, Trafiko Legeak (339/1990 LED) 9.bis artikuluak hala xedatzen baitu. 

 

ERREG. ZK.: 1906/13  ZIGORRA TRAFIKO AGENTEARI EZ OBEDITZEAGATIK 

 

Herritar batek kexa aurkeztu du, udaltzain batek “trafiko agente baten aginduak ez obeditzeagatik” 

jarritako salaketa dela eta; haren iritziz, agenteak ez zuen arauzko bidetik eman agindua eta, gainera, 

ezinezkoa zen betetzea, agindutako maniobra ez zelako segurua. Halaber, jasotako tratuarekin ez 

dagoela ados adierazi du. Kasua aztertzeko eskatu du, errekurtsoa aurkezterik badu ere. 

 

Kasua aztertu eta jakinarazi diogu salaketaren kontrako errekurtsoak ez lukeela aurrera egingo, 

herritarrak berak aitortu baitu ez zituela agentearen aginduak bete. Hala ere, erreklamatzailearen esku 

dago isuna ordaintzea –horrek administrazio-errekurtsoaren bidea itxiko luke– edo behar diren 

alegazioak aurkeztu, ez dagoela salaketarekin ados adierazteko. 

ERREG. ZK.: 1935/13  ZIRKULAZIO-ZERGA  

  
Akats bat zela medio, dagoeneko berea ez zen furgoneta baten zirkulazio-zerga ordaindu zuen. 

Furgoneta hori beste bazkide bati esleitu zitzaion enpresa desegin zenean. Akatsaz ohartu zenean, 
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ordaindutakoa itzultzeko eskatu zuen, baina erreklamazioa ezetsi zitzaion. Udalaren jarduera bat dator 

Zergen eta Zuzenbide Publikoko Bestelako Diru-Sarreren Kudeaketa, Bilketa eta Ikuskaritzari Buruzko 

Ordenantzaren 66.2 artikuluarekin: “Zorra ordaindu duen hirugarren horrek ezin izango dio 

Administrazioari eman dion dirua itzul diezaiola eskatu, ezta obligaziodunaren beste eskubide batzuk 

erabili ere, bide zibiletik egokitu lekizkiokeen beste ekintza batzuei kalterik egin gabe”. Orientabidea 

eman zitzaion, ordaindutako zerga furgoneta eskuratu zuen bazkide-ohiari erreklamatzeko. 

 

ERREG. ZK.: 1946/13  BALIO-GEHIKUNTZA, HERENTZIAN 

 

Udal ordenantza fiskaletan hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergan (gainbalioa) agertzen den 

hobari bati buruzko kexa jaso genuen bulegoan, zehazki, etxebizitza mortis causa dela eta eskuratu 

dutenentzat, baldin eta  hildakoaren lehen graduko ondorengoak badira, diru sarrerak muga batzuen 

barruan sartzen badira eta eskuratutako ondarea ohiko etxebizitza badute. Udalak hobaria ukatzeko 

asmoa zuen, antza, ondorengoa ez zegoelako etxebizitzan erroldatuta, ohiko etxebizitza izan arren. 

 

Erreklamatzaileei orientabideak eman genizkien zerga likidatzeari begira, eta geroago errekurtsoa 

aurkeztu nahi bazuten ere. 

 

ERREG. ZK.: 1957/13  UDALAREN ERANTZUNIK EZA 

 

Herritar batek azaldu zigun bi eskabide aurkeztuak zituela Udalean eta ez zuela inolako erantzunik jaso. 

 

Lehena OHZn hobaria eskatzeko zen. Horrelako eskabideetarako epeak eta baldintzak aztertu ondoren, 

artean ez zela prozedura gauzatzeko eta ebazteko epea igaro jakinarazi genion, beraz, Udalak egoki joz 

gero, aurretiaz likidatutako zenbatekoa itzuliko ziola. 

 

Bigarren eskabidea gizarte prestazioengatik diruz lagundutako gastuak justifikatzeko epea luzatzearekin 

lotuta zegoen. Horrelako kasuetan isiltasunak onestea esan nahi duela azaldu genion. 

 

ERREG. ZK.: 1995/13  PASABIDEEN TASA 

 

Etxejabeen elkarte baten ordezkariak orientabidea  eskatu du, pasabideengatiko tasaren likidazioari 

neurriz kanpokoa iritzita haren kontrako berraztertzeko errekurtsoa jarri nahi duelako. 
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Idazkia lantzeko oinarrizko jarraibideak eman dizkiogu, eta Sindikoak tasa horrekin lotuta eman dituen 

gomendioetan erabilitako argudioak azaldu. 

 

ERREG. ZK.: 1997/13  PASABIDEEN TASA 

 

Etxejabeen elkarte batek ezinegona adierazi zuen, pasabideen tasaren likidazioaren igoera zela eta. 

Berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko aholkatu genien, eta eredua bidali.  

 

D) IDAZKI LAGUNDUA 

 

ERREG. ZK.: 1910/13  HOBARIA UKATZEA, GAINBALIOAN  

 

Joan den urteko otsailean amona hil zitzaion, eta amak, etxebizitzaren erdiaren jabe baitzen, haren beste 

erdia jaso zuen oinordetzan; beraz, etxe osoaren jabe bihurtu zen. Plusbalioaren gaineko zerga 

ordaintzera joan zelarik, % 95eko hobaria aplika ziezaiotela nahi izan zuen, ohiko etxebizitza izaki, eta 

bere diru-sarrera gordinak 21.957,50 eurotik beherakoak. Nolanahi ere, kontua da ekitaldi hartan 

EPSV bat berreskuratu zuen, eta, hartara, “irabazi gordinak” nabarmen igo ziren errenta aitorpenean, 

benetako diru-sarrerek gora egin ez bazuten ere. Plusbalioaren 4.000 euroak ordaindu ondoren, 

berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen, baina administrazioak ezetsi egin zuen. Administrazioarekiko 

diru-erreklamazio aurkezteko garaiz dabil oraindik. Lagundu egin diogu hori idazten. 

 

ERREG. ZK.: 1911/13  TAO ISUNA, ORDU-TXARTELEKO GEHIENEZKO MUGA GAINDITZEAGATIK 

 

  

Herritar batek eskatu zuen “ordu-txartelean adierazitako ordu-muga gainditzeagatik” jakinarazitako 

salaketa eta abiarazitako dosier zigortzailea zirela eta berak aurkeztu zituen alegazioak ezestean udalak 

hartutako jokabidea berrikusteko; izan ere, froga bat egin zedila eskatu zuelarik, dosierraren instruktoreak 

ez baitzuen onartu. 

 

Eskatutako agiri-froga ordu-txartela zen, non ageri baitzen ordu-muga 19:36 zela, eta, aldiz, salaketa 

19:31ean egin baitzen. Jakin nahi zuen ba ote zegoen argudiorik isuna jartzea ebatzi zeneko 

administrazio-egintzaren kontrako berraztertzeko errekurtsoa oinarritzeko. 
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Bulegotik lagundu egin genion herritarrari berraztertzeko errekurtsoa idazten, argudioak tipikotasunaren 

eta prozesu-bermearen printzipioekiko errespetuan oinarriturik. 

 

ERREG. ZK.: 1914/13 –ZABORREN TASA BULEGO PROFESIONALARI 

  
Udalak bi zabor tasa kobratu zizkion herritar honi, bi higiezin dituelako: lehena, bere ohiko 

etxebizitzagatik (etxebizitza hutsen tasa berezia, bertan erroldaturik ez zegoelako) eta, bestea, bere 

bulego profesionalagatik. Bi ordainagiri horiengatik erreklamazio bana aurkeztu zuen posta elektroniko 

bidez, bere argudioak azalduz. Udalak erantzun zion berrikusiko zuela bere kasua. Ondoren, baina, 

Ogasun Zinegotziaren ebazpen bat jaso zuen, eta hartan, errekurtsoa ezesteaz gainera, jakitera eman 

zioten 2010, 2011 eta 2012 urteetan bere bulego profesionalarengatik kobratu zioten tarifa berrikusi 

egingo ziotela, ustez zegokiona baino gutxiago ordaindu zuelakoan. Jokabide horrek “reformatio in peius” 

baten itxura guztia zuen, hau da, errekurtso bati erantzuterakoan, errekurtsogilearen egoera hobetu 

beharrean kaltetzea, legeak esanbidez debekatzen duena. Berrikuspen honen ondorioz, Udalak erabaki 

zuen urte horietan emandako ordainagiriak deuseztu eta likidazio berriak egitea, “100 m2-rainoko 

Banketxe eta Aseguruetxeak” epigrafea aplikatuz, nahiz eta berak egiten duen jarduera ez datorren bat 

epigrafe horrekin. Sindikoaren bulegoan erreklamazio ekonomiko-administratiboa egiten lagundu genion. 

Organo Ekonomiko Administratiboak errekurtsoa baietsi zuen, Udalak, egiaz, “Kalterako erreforma” egin 

zuela adieraziz. Herritarrari bidegabeki kobratutako zenbatekoak itzuli zitzaizkion, eta likidazio berri bat 

egin, zegokion epigrafearen araberakoa. 

 

ERREG. ZK.: 1925/13  ZIRKULAZIO ZERGAREN LIKIDAZIOA, IBILGAILUARI ALDI BATERAKO BAJA 

EMAN ONDOREN 

 

Herritar bat kexu ageri da zirkulazio zergaren likidazioa dela eta. Izan ere, aldi baterako baja eman zion 

ibilgailuari, urte hasieran, eta urte osoari dagokion ordainagiria jaulki diote. 

Laguntza eman diogu, Udaleko Organo Ekonomiko Administratiboari errekurtsoa aurkezteko. 

 

ERREG. ZK.: 1937/13  ISUNA, PUB BATI, IXTEKO ORDUA EZ ERRESPETATZEAGATIK 

 

Alde zaharreko pub baten jabeak jakinarazi digu isuna jarri ziotela ixteko ordua ez errespetatzeagatik, 

baina ez dagoela ados horrekin, eta laguntza eskatu digu berraztertzeko errekurtsoa idazteko, ebazpen 

zigortzaileari erantzuteko. 
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ERREG. ZK.: 1953/13  DOSIERRAREN BAJA, ETXEBIDEN 

 

Herritar batek laguntza eskatu zigun Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza babestuak esleitzeko zerbitzu 

publikoak emandako ebazpena zela eta gora jotzeko errekurtsoa idazteko; izan ere, baja eman baitzion 

zerbitzu horren haren dosierrari Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan, esleitutako etxebizitzari uko egin 

ziolako. 

 

Gora jotzeko errekurtsoa landu genuen, argudiatuz ezen, etxebizitzari uko egin bazitzaion, 

erreklamatzailearen familiaren premiei —behar zituzten gelei— erantzuten ez zielako izan zela batetik —

Etxebiden baja emateko arrazoien salbuespena—, eta beren egoera sozio-ekonomikoagatik, bestetik. 

 

ERREG. ZK.: 1996/13  ETXEBIZITZAREN KATASTRO-BALIOA 

 

Babes ofizialeko etxebizitza baten jabeak guregana jo du uste duelako egin dioten ondasun higiezinen 

gaineko zergaren likidazioa ez dela zuzena, oinarritzat hartu duten katastro-balioa ez delako dagokiona, 

haren iritziz. 

 

Hainbat kontsulta egin ondoren ez dugu datu eztabaidaezinik lortu, beraz, foru administrazioari OHZren 

zerga-oinarritzat hartzen den katastro balioa nola kalkulatzen den azaltzeko eskatzea erabaki dugu; hori 

dela eta, informazio eskabidea idazten lagundu diogu. 

 

E) EZESTEA 

 

ERREG. ZK.: 1883/13  BIDE PUBLIKOA HEGALEKIN OKUPATZEAGATIKO TASA 

 

Hedegile kaleko merkatari batek ezadostasuna agertu du, 2009an bere lokalean jarritako kartel 

batengatik —udalaren ikuskapenaren ondoren— egin dioten likidazioa dela eta. Uste du aurreko jabeak 

ordaindu zuela tasa hori, eta hogeita bost urteko eperako sortzen dela; beraz, uste du ez dagoela 

behartua ordaintzera, eta, horregatik, bertan behera gera dadila eskatzen du. 

 

Zerga Ikuskaritzarako Zerbitzuko buruarekin elkarrizketatu eta argibideak ematen dituen txostena jaso 

ondoren, ondorioztatu dugu ezen, udalaren jarduera zuzena izan dela ikuspegi juridikotik, eta, 

horrenbestez, ezetsi egin dugu herritarraren eskaera.  

Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz). 
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ERREG. ZK.: 1893/13  ISUNA, ZIRKULAZIO-BIDEAN APARKATZEAGATIK 

 

Debekatutako lekuan aparkatzeagatik jarri zioten isuna —arau-hauste larria— berrikusteko eskatu zuen 

herritar batek, argudiatuz lehenago ere jarri izan zaizkiela isunak leku horretan hainbat herritarri, eta 

horietako bat arintzat jo zela. 

 

Ikusirik bai Diru-bilketa Zerbitzuari eskatutako txostena, bai dosierrean jasota dauden agiriak ere, 

ondorioztatu dugu ezen, udalaren jarduera zuzena izan dela ikuspegi juridikotik, eta, horrenbestez, ezetsi 

egin dugu herritarraren eskaera. 

Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

ERREG. ZK.: 1902/13  ISUNA, SARRERA MUGATUKO EREMUAN SARTZEAGATIK 

 

Herritar batek azaldu digu ez dagoela konforme sarrera mugatua duen kale batean barrena ibiltzeagatik 

jarri dizkioten hainbat isunekin, eta argudiatu digu ezen, nahiz eta jarritako kontrol sistema funtzionatzen 

noiz hasiko zen galdetu zuen, ez zuela erantzunik jaso, eta horregatik jarraitu zuela kale horretan barrena 

zirkulatzen. Halaber, isunetako lehena jakinarazi ziotenerako, hainbat zituen pilatuta, arau-hauste 

beragatik. 

 

Erreklamazioa jaso ondoren, txosten bana eskatu genien Diru-bilketa Zerbitzuari eta Ingurugiro 

Gaietarako Ikastegiari, kontrol sistemak funtzionatzen hasi aurretik informazio-kanpaina egokirik egin zen 

jakiteko, batetik, eta isuna jartzea ekarri zuten dosier zigortzaileak behar bezala izapidetu ziren, bestetik. 

 

Eman zitzaigun informazioa ikusirik, uste dugu udalaren jokabidea zuzena izan dela, ikuspegi teknikotik 

eta juridikotik; izan ere, alde batetik, behar bezala zabaldu zen informazioa herritarren artean, kontrol 

horiek abian jartzekoak zirela, hainbat hedabide baliatuz, seinaleztapen egokia jartzeaz gain, eta, 

bestetik, indarrean dagoen legedian ezarrita dauden epeen barruan izapidetu ziren dosierrak. 

Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

ERREG. ZK.: 1920/13  TAO ISUNA 

 

Herritar batek adierazi digu isuna jarri ziotela ordu-txartela ez edukitzeagatik, nahiz eta bazeukan —hala 

egiaztatu baitigu—. Hala ere, onartzen du erori egin zitzaiola eta TAO agenteak igaro zirenean ez 

zegoela ikusteko moduan. Hori dela eta, eskatzen du isunaren zenbatekoa aparkaldia gainditzeagatik 

egindako salaketa ezeztatzeari dagokiona izan dadila, eta ez ordu-txartelik gabe aparkatzeari dagokiona. 
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Erreklamazioaren ondorioz, informazioa eskatu genion Ogasun Saileko Diru-bilketa Zerbitzuari. Ikusirik 

egindako analisia eta kexan azaltzen diren gertakariak, ondorioztatu genuen horiek arau-haustetzat jo 

beharra dagoela, Lurrazaleko Aparkaldi Mugatuaren Zerbitzua arautzen duen Ordenantzaren 10 a) 

artikuluan jasotakoaren ildotik. 

 

Ez dago onartzerik egindako eskabidea, hau da, isunaren zenbatekoa aparkaldia gainditzeagatik 

egindako salaketa ezeztatzeari dagokiona izan dadila, bi arau-hauste desberdin izaki, bata ordu-

txarteleko aparkaldia gainditu izana, eta bestea, berriz, aurrekoarekin zerikusirik ez duena, horretarako 

gaitzen duen agiririk gabe aparkatzea, halakotzat jotzen delarik, besteak beste, kanpotik behar bezala 

ikusteko moduan ez jartzea, eta hori erreklamatzaileak berak onartzen du hala izan zela. 

Hori guztia aintzat harturik, ondorioztatu dugu udalaren jarduera zuzena izan dela ikuspegi juridikotik, eta, 

horrenbestez, ezetsi egin dugu herritarraren eskaera. 

Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

F) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...) 

 

ERREG. ZK.: 1886/13  BALIO-GEHIKUNTZA 

 

Herritar batek kexa aurkeztu zuen hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioa zela eta, 

etxebizitza erosi zuenean baino merkeago saldu ondoren. Haren ustez, lurren balioa oraingo errealitatera 

egokitu beharko zatekeen, eta zerga aldatzeko eskatzen zuen. 

 

Katastro balioak berrikustea eta zergak egituratzea foru-administrazioaren eskumena dela jakinarazi 

genion; nolanahi ere, kexa aurkeztu aurretik eskabidea aurkeztua zuen Udalean, beraz, erantzuna 

aldekoa zen itxarotea erabaki genuen. 

 

Sei hilabete igaro zirelarik, ordea, erreklamatzaileak ez zuen ezer egin dosierra izapidetzen jarraitzeko 

eta, horrenbestez, gutun bat bidali genion dosierra artxibatuko genuela jakinaraziz. 

 

ERREG. ZK.: 1940/13  BALIO-GEHIKUNTZA 

 

Herritar batek kexa aurkeztu zuen hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioa zela eta. 

Izan ere, zergaren zioa den etxebizitza ezinbestean saldu behar izan baitzuen; horregatik, bere egoera 

etxe-kaleratzearekin parekatzeko eskatzen zuen, ezin baitzien ordainketei aurre egin. 
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Egoera egiaztatzeko agiriak eskatu genizkion, kasuaren zirkunstantziak aztertu ahal izateko, baina ez 

zigunez bat ere agiririk ekarri, dosierra artxibatuko genuela jakinarazi genion. 

 

ERREG. ZK.: 1956/13  FAMILIA ERRENTA ZENBATZEA OHZ-REN HOBARIRAKO 

 

Herritar batek adierazi zuen bidegabea irizten ziola OHZren hobarirako egiten zen urteko diru-sarreren 

kalkuluari; izan ere, babes ofizialeko etxebizitzetan OHZren hobariaren luzapenaz baliatzeko, bai lan 

etekinak bai aurrezkiaren zerga-oinarria hartzen dira zerga-oinarritzat. 

 

Bere kasu zehatza aztertzeko agiriak aurkez zitzan eskatu genion, baina hiru hilabete baino gehiago 

igaro ondoren erreklamatzaileak dosierrarekin aurrera jarraitzeko inolako jarduerarik ez zuela bideratzen 

ikusirik, artxibatzea erabaki genuen. 

 

ERREG. ZK.: 1961/13  ERANTZUKIZUN SOLIDARIOA, DIRU-LAGUNTZA ITZULTZEKO DOSIERREAN. 

HITZARMENA ELKARTEAREKIN 

 

Erabiltzaile batek adierazi zigun ez zegoela ados jakinarazi zitzaion ebazpenarekin, zeinen bitartez 

erantzukizun solidarioa elkarte baten hainbat titular-kideren kontra bideratzeko prozedurari ekin baitzion 

udalak, emandako diru-laguntza justifikatzeko obligazioa ez betetzeagatik sortutako zorra zela eta. 

Erreklamatzaileak argudiatzen zuen laguntzak eman ziren garaian bera ez zela elkartearen zuzendaritza 

batzarreko kide, eta Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistro Orokorraren ziurtagiria aurkeztu zuen hori 

erakusteko. 

 

Eman zitzaion entzunaldian dokumentazioa aurkeztu zuen arren, ez zuen erantzunik jaso, eta, 

horrenbestez, prozeduratik kanpo utz zezatela eskatzen zuen, eta aurrerantzean ez zezatela lotu 

prozedura abiarazia zitzaion elkartearekin. 

 

Handik egun gutxira herritarrak berak deitu zigun, dosierra ixteko, bere alegazioak onesten zireneko 

ebazpena jakinarazi baitzioten. 

 

03.5 Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila 

 

A) GOMENDIOA 
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ERREG. ZK.: 1918/13  ATEA ELKARTEA, BLUSA ETA NESKEN EGUNEKO ASTO LASTERKETAREN 

KONTRA 

 

ATEA elkarteak kexa bat aurkeztu zuen, Gasteizko Blusa eta Nesken Batzordeak uztailaren 25ean 

antolatu ohi duen asto lasterketa eragozten saiatzeko eskatuz. Elkarteak Madrilgo albaitari José Enrique 

Zaldívar jaunak idatzitako txosten bat –“Informe técnico-veterinario sobre el sufrimiento psicológico 

(angustia) de los burros en una carrera urbana”– aurkeztu zuen, zeina elkarteak emandako argazkietan 

oinarritzen baitzen.  

 

Sindikoaren Bulegotik zenbait elkarte eta erakunderekin jarri ginen harremanetan: Blusa eta Nesken 

Batzordea, elkarte ekologistak, udal sailak, Arabako Foru Aldundia eta beste. Orobat, Gasteizko Udaleko 

Ingurumen Sailari Osasungarritasun eta Kontsumo Atalak 2012ko irailean lasterketari buruz egindako 

txostenaren kopia eskatu genion.  

 

Gaiarekin lotutako araudia aztertu zen, funtsean, Eusko Legebiltzarraren urriaren 29ko 6/93 Legea, 

Animaliak Babesteari buruzkoa, eta Animaliak Edukitzeari eta Babesteari buruzko Udal Ordenantza –

1994-06-22ko ALHAO (72 zk.) eta 2010-08-06koa (88 zk.)–. Garai berean, 2013ko maiatzaren 31n 

zehazki, Animaliak Edukitzeari eta Babesteari buruzko Udal Ordenantza berria onetsi zuen Udalbatzak. 

Artean behin betiko onespena ematea falta zen indarrean sartzeko, baina bertan xedatutakoa kontuan 

hartu beharra zegoela iritzi genion, oso litekeena baitzen araudia indarrean egotea hurrengo asto 

lasterketarako.  

 

Araudiaren argitan, lasterketa legez kanpokotzat jotzekotan baldintza hauetakoren bat bete behar zela 

uste genuen:  

 

o Animaliari sufrimendua, mina edo larritasuna eragitea. 

o Animaliei tratu laidoztagarria ematea edo beren izaerari ez dagozkion portaera edo 

jarreretara behartzea. 

o Ekintza horiek ikusten dutenak mindu ahal izatea.  

o Ikuskizunak edo jarduerak animaliei mina eragitea, edo sufrimendua, degradazioa, parodia, 

iseka edo naturaz kontrako trataera.  

 

- Kasu zehatz honetan, zenbait ondorio atera genituen bildutako txosten eta lekukotasunetatik: 

lasterketa zein egoeratan izaten den kontuan hartuz (plaza baten erdian, jendetzaz inguratuta, 

gainean gazte urduri eta zaratatsuak eraman beharra, eta abar), litekeena da horrek estresa eta 

ezinegona eragitea astoei, haientzat egoera ezezaguna baita; estres horrek ziur aski erantzun 

bat eragingo du astoen organismoan, estimuluen intentsitateak zein errepikatzeak baldintzatua.  
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- Erraz ondoriozta daiteke horrek beldurra eman diezaiokeela animaliari, beldur handi samarra, eta 

iraunkorra.  

- Beraz, begi bistakoa dirudi egoera ez dela atsegingarria izango animaliarentzat, eta sufrimendua 

ekar diezaiokeela.  

- Bestetik, arrazoizkoa da pentsatzea astoak beren izaerari ez dagozkion portaera edo jarreretara 

behartzen direla; izan ere, astoa etxe-aberea bada ere, eta gurdi-abere zein zama-abere gisa 

erabili badira ere, ez dira lasterketarako animalia gisa erabili, berez, eta zaldia ez bezala, astoa 

ez baita lauhazka ibiltzen, egoera berezietan  izan ezik; oinez dabiltza eta, asko jota, trostan.  

- Era berean, arrazoizkoa da argudiatzea astoak lasterketan parte hartzera behartzea bera 

animalia horien parodia edo burla egitea dela, horretarako hain dohain gutxi duelarik; jarduera 

lehiaketatzat jo daitekeela suposatuta, helburua ez baita izaten gainerako lehiakideak gainditzea, 

baizik eta ikusleak ahalik eta gehien dibertitzea. 

 

Aurreko argudio guztiak kontuan izanik, gure iritziz, uztailaren 25ean egin ohi den asto lasterketa ez dator 

bat animaliak babesteko indarrean dauden arauekin eta, are gutxiago, une hartan hasierako onespena 

emandako ordenantzarekin.  

 

Hala ere, gauza bat da jarduera zuzenbidearen kontrakotzat jotzea, eta beste bat jarduera nabarmen 

larria izatea. OKUSek egindako txostena argigarria zen astoek jasaten duten sufrimenduaren 

erlatibotasunaz. Lasterketa hori ez da inola ere animaliei ematen zaizkien tratu txarren erakusgarri 

gorena.  Gure gizartearen kontraesanak arlo horretan benetan deigarriak dira. Pixkanaka, ordea, gure 

gizartean zabaltzen ari da horrelako ekitaldiak –eta askoz bortitzagoak diren beste batzuk, guztiok 

gogoan ditugunak– lehenago edo geroago desagertuko direlako ideia, orain ezagutzen dugun moduan 

behintzat. Azken arauak ere ildo beretik doaz.   

 

Horrenbestez, Gasteizko Udalari gomendio hau egiten diogu: 

 

1.- Blusa eta Nesken Eguna dela eta uztailaren 25ean antolatu den asto lasterketa egiteko baimena uka 

dezan.  

 

2.- Baimena emanez gero, behar diren neurriak har ditzan astoei bortxa edo erasorik egin ez diezaieten, 

ez lasterketa egiteko behar den gutxienekotik haragokoa behintzat, eta behar diren bitartekoak jar ditzan 

min edo estutasunik ez eragiteko, ez eta tratu iraingarririk emateko, edo ikusten ari diren pertsonen 

sentiberatasuna ez mintzeko.  

 

Azkenean, lasterketa baimendu egin zen baina, 2. puntuan gomendatu genuenari jarraituz, zaintza neurri 

bereziak ezarri ziren eta albaitariak bertan izan ziren, astoei emandako tratuan gehiegikeriarik gerta ez 

zedin.  
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- GOMENDIO ONARTUA ZATI BATEAN -  

Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

B) BITARTEKARITZA 

 

ERREG. ZK.: 1726/13  ALDE ZAHARREKO HIGIEZIN BATZUK UDALARI DOHAINTZAN EMATEKO 

ESKAINTZA. ERANTZUNIK EZA 

 

Alde Zaharreko eraikin batean hiru etxebizitzaren jabea den herritar batek –guztira 300 m2 inguru– horiek 

Gasteizko Udalari dohaintzan ematea proposatu du, jabetzak dakarzkion gastuengatik gogaituta, ez baitu 

eroslerik topatzen. Eraikinaren fatxadan XVII. mendeko kapera bat dago, eta birgaitu berria da. 21 

Zabalgunea udal sozietateari eskaini zion, baina hilabeteak igaro ondoren haiek ez dute oraindik 

erantzun. Bitartean, Udalari ordaindu gabeko zergei dagozkion zorrak metatzen ari dira. Azkenik, 

urtebete baino gehiago itxaron ondoren, 21 Zabalguneak eskaintzari uko eginez erantzun du, txosten 

tekniko batean oinarrituz; ondorio hau ateratzen du txostenean: “Higiezinen merkatuaren egoera kontuan 

hartuz, zaila da jakitea zenbatekoa litzatekeen etxebizitzen salmenta balioa birgaitu ondoren, baina behar 

den inbertsiora hurbil liteke. Esku-hartzearen errentagarritasun ekonomiko txikiari aipatutako kudeaketa 

zailtasunak gehitu behar zaizkio, zeinek epe laburrera etxebizitzak birgaitzea zailduko bailukete.”  

 

ERREG. ZK.: 1742/12  ARRATOIAK BARRUKO PATIOAN 

 

Herritar batek salatu du Prado eta Diputazio kaleen arteko etxeetako patioan arratoiak, sitsak, eltxoak eta 

abar daudela. OKUS arduratu da horren jarraipena egiteaz, eta jabeei zenbait errekerimendu egin 

ondoren lursaila garbitu eta txukundu egin dela jakinarazi digute, eta, beraz, konpondu da enbarazu 

egiten zuen egoera. 

 

ERREG. ZK.: 1818/12  ZARATA TABERNAN 

 

Herritar batek azaldu zigunez, bere etxe azpian dagoen tabernako musika bolumenak sortzen zion 

enbarazua behin eta berriro salatu eta etxebizitzan egindako neurketa ugaritan lortutako emaitzak 

baimendutakoaren gorakoak izan arren, ez zen dosierrik abiarazi edo ez zen zigorrik jartzera iritsi. 

Jarritako salaketen emaitzari buruz informatzeko eskatzen zuen, eta haren ustez, merezi zuten zigor 

larria ezar ziezaieten. 
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Udaleko Ingurumen Sailarekin harremanetan jarri eta lotutako dosierren jarraipena egin genuen. 

Horietako batean, establezimenduari musika erreproduktorea 15 egunez zigilatu zitzaion zigor gisa. 

 

Hilabete batzuen ondoren erabiltzaileak jakinarazi zigun zaratak gutxiago nabaritzen zirela, beraz, 

dosierra itxi genuen. 

 

ERREG. ZK.: 1890/13  HUSTUBIDEARI LOTU GABEKO ETXEBIZITZA 

 

2006an, herritar batek etxebizitza familiabakarra erosi zuen Oreitia herrian, eta urte horretan bertan 600 

euro ordaindu zizkion bertako administrazio batzarrari estolderiarako lotunea jartzeko. Sei urte geroago, 

2012an, etxebizitzaren hustubideek ematen zuten usain txarra zela eta garbiketa enpresa batek egindako 

ikuskapenaren ondorioz, ikusi zen etxebizitza egiatan ez zela sekula kolektoreari lotua egon. Aldi berean, 

AMVISA kolektorearen hainbat kalte eta mailatu konpontzen ari zen —seguruenik etxebizitza egitean 

sortutako kalteak, hain zuzen ere—. Etxebizitzaren jabeari jakinarazi zitzaion, lehenik eta behin 

erantzukizuna etxea eraiki zuen enpresari, arkitektoari edo sustatzaileari leporatu zekiokeela, baina, 

ikusirik horiek ez zutela beren gain hartzen, iradoki genion aukera balia zezala, AMVISAk lubakia irekia 

zuenez, egin beharreko obrak orduan egiteko, gerora hura berriro irekitzeak eta ixteak ekarriko lizkiokeen 

kostuak aurrezte aldera, aurrerago gastu horiek besteri galdatzeko aukera gorabehera. Hala egin zen. 

Erreklamatzaileak, gainera, gertatutakoaren gaineko txostena eman ziezaiola eskatu zion udalari. Bai 

Bide Publikoen Zerbitzuak, bai Eraikuntzen Zerbitzuak, txosten bana egin zuten, eta erreklamatzaileari 

helarazi genizkion. Bertan, funtsean, hauxe esaten da: nahiz eta obra bukatzean zerbitzu teknikoek 

ikuskaritza-bisita egin ohi duten, jabeak kontratatutako arkitektoa izan ohi da egindako obra onartutako 

proiektuari egokitzen zaiola egiaztatzeaz arduratzen dena, berak izenpetzen baitu obra amaierako 

ziurtagiria. 

 

Azkenean, AMVISA kolektoreko kalteak konpontzen ari zela aprobetxatuz, etxearen jabeak bere etxeko 

hustubideak kolektorera lotzeko lanak egin zituen. Era horretan, lubakia ireki eta ixtearen kostuak 

aurreztu zituen.  

ERREG. ZK.: 1903/13  GOIZALDEAN HIRIKO LEKU JAKIN BATEAN ELKARTZEN DIREN ZABOR 

BILKETAKO KAMIOIAK, ZARATA SORTZEN BAITUTE 

 

Herritar batek kexa aurkeztu du, egunero zabor bilketako dozena bat kamioi bere leihoaren azpian 

elkartzen direlako, irekita dagoen pub baten ondoan bigarren lerroan aparkatuta, eta ordubete baino 

gehiago ematen dutelako zarata eta enbarazu sortzen; horrela urtebete baino gehiago daramate. 

Ingurumen Sailak informazioa berretsi du, eta enpresa esleipendunari aurretiazko informazio dosierra 

irekitzea erabaki du. 
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ERREG. ZK.: 1907/13  ZUHAITZ INAUSKETA 

 

Herritar bat kexu ageri da, etxearen izkinatik hiru metrora zuhaitz bat baitu, arazoak ematen dizkiona; 

izan ere, adarrak eta hostoak erretenera erortzen dira. Hainbat bider deitu du udalera, eta eskabide bat 

aurkeztu zuen, idatziz, 2013ko urtarrilean. Udaleko Ingurumen Sailari txostena eskatu diogularik, leku 

horretan egindako inausketen berri eman digu; hartara, arazo horiek konpondu eta Hiriko Zuhaiztiak 

Kudeatu eta Babesteari buruzko Ordenantza bete da. 

 

ERREG. ZK.: 1932/13  SANTA ISABEL HILERRIKO PANTEOI BATEAN ZUHAITZEK SORTUTAKO 

ARAZOAK 

 

Pertsona batek ezinegona adierazi zigun, haren familiaren panteoiaren ondoan landatutako bi 

zuhaitz hain hurbil baitaude ezen sustraiek eta enborrak panteoiaren egitura hondatzen ari baitira. 

Gainera, arabazozoek gaua eman ohi dute zuhaitzetan, eta zirinez betetzen dute panteoia. Espazio 

Publikoaren Zerbitzuak jakinarazi zigun plan bat lantzen ari direla, hutsik dauden lursailetan zuhaitz 

berriak landatu eta panteoiei kalte gehien egiten dietenak kentzeko. Udaberriaren aurretik landatzea 

aurreikusi da. 

 

ERREG. ZK.: 1955/13  LOKAL OSASUNGAITZA 

 

Herritar batek bere etxebizitzaren azpiko bebarruko areto bati buruzko kexa adierazi zuen, jabeak bertan 

animalia bat edo bi izaten zuelarik horrek usain txarra sortzen zuelako. Aspaldi bi salaketa jarri zituen 

baina Udalak ez zion erantzun.  

 

Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saileko Ingurumen Osasunaren Zerbitzuari horri buruzko 

txostena eskatu genion, aurrekarien berri eman eta aretoa ikuskatzera joan zitezen. 

 

Zerbitzuak udal teknikariek egindako ikuskaritzari buruzko txostena bidali zigun; aretoa osasungaitza zela 

egiaztatu zuten, txakur eme baten bizilekua baitzen eta higiene eta osasun baldintzak eskasak baitziren. 

Jabeari eskatu zitzaion astebeteko epean lekua garbitu eta txukundu zezan. Ondoren, ikuskatzeko bisita 

egin zen berriro, eta egiaztatu zen eskatutakoa bete zuela eta, beraz, jada ez zela osasungaitza 

gertatzen. 
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ERREG. ZK.: 1975/13  INFORMAZIO EZEGOKIA ARETO BATEN JARDUERAZ 

 

Ostalaritza areto baten jabea haserrea adierazi zuen, haren aretoa alokatu nahi zuen interesdunen batek 

Udaleko Ingurumen Sailera informazio eske (aretoak salaketarik duen edo intsonorizatu beharraz eta 

abar) joaten zelarik, aretoaren aukerei buruzko iritziak eta balioespen pertsonalak emanez erantzuten 

ziotelako; haren ustez, datu objektiboak eman beharko lirateke, eta interesdunak balioetsi beharko lituzke 

aukerak. Orobat zehazten zuen aretoaren intsonorizazioari buruz ematen ziren datuak ez zeudela 

eguneratuta, eta beste datu batzuk ere ez zirela zuzenak.  Udaleko Ingurumen Saileko teknikariekin bildu 

ginelarik, Sailak hitz eman zuen jabeari fitxaren kopia bat bidaliko ziola, datuak zuzenduta, hark berrikusi 

eta oniritzia eman zezan. Halaber, aretoaren aforoa aldatzeko zein bide jarraitu behar zuen jakinarazi 

zioten.  

 

Aretoaren ezaugarriei buruzko informazioaren objektibotasun eza zela eta, Sindikoaren Bulegoak 

gomendio hauek egin zituen: 

 

- Teknikariek areto baten ezaugarriei buruz ematen duten informazioak ahalik eta objektiboena izan 

behar du, iritzi pertsonaletan sartu gabe, eta leku horretan jarri nahi den jardueraren 

bideragarritasunari buruzko aurre-juzkurik gabe. 

- Informazioak aretoaren ezaugarri teknikoak zehaztera mugatu behar du: isolamendu akustikoa, 

kokapena, aforoa, irisgarritasuna eta abar, establezimenduaren fitxan jasotako datu zehatzak aintzat 

hartuz. 

- Aretoaren kontra prozedura zigortzailerik abiarazi bada, horri buruzko informazioa ere ahal den 

modurik objektiboenean eman behar da, ebazpenen datak eta edukia zehaztuz eta garbi utziz 

jardueraren titular jakin batekin lotuta dauden ala ez –hala ere, ez dute izenik emango, datu 

pertsonalen babesari buruzko arauak betetzeko–; izan ere, araudia betetzea une bakoitzean aretoa 

ustiatzen ari den pertsonaren araberakoa izaten da. 

 

ERREG. ZK.: 1988/13  ZUHAITZ INAUSKETA 

 

Pertsona bat kexu agertu zen, bere atariaren aurrean dagoen zuhaitz batek –haren ustez, plazako 

handiena– argitasuna kentzen diolako, eta arratsaldez argia oso goiz piztu behar izaten duelako. Zuhaitz 

txikiago batzuk, ordea, beti inausten dituztela azaldu zuen. Hiri Paisaiaren Atalari txostena eskatu genion. 

Zuhaitza aztertu ondoren, haien iritziz zuhaitzaren eta fatxadaren arteko distantzia nahikoa zela esan 

zuten, fatxada lerrotik 10 m-ra baino gehiagora baitago; dena dela, eraikinaren hurbilen dagoen adarra 

inausiko dute, egitura moldatu eta fatxadatik urruntzen joan dadin. 
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C) ORIENTABIDEA 

 

ERREG. ZK.: 1944/13 IRISGARRITASUNA 

 

Ezintasun fisikoa duten pertsonen elkarte batek Erdi Aroko hiriguneko irisgarritasun proiektuetan 

igogailuak sartzeko beharraz ohartarazi zigun.  

 

Elkarteko ordezkariekin bildu ginen, eta Gasteizko udalerrian irisgarritasunarekin lotuta topatutako 

askotariko arazoen berri eman ziguten. Kezka horik jaso eta jarduteko bide posibleak proposatu genituen. 

 

ERREG. ZK.: 1987/13  APARKATZEKO LEKUAK GUTXITZEA 

 

Erdigunean bizi den pertsona bat kexu agertu zen, duela urte batzuetatik gutxitzen ari direlako TAOko 

egoiliarrentzako eremu berdeak –hari zegokionez, 2-B eremuan- eta, beraz, Udalak ematen ez dion 

zerbitzu batengatik, edo guztiz murriztu duen batengatik, ordaintzen ari direlako. Duela gutxi lurrazaleko 

aparkaldi mugatuko zerbitzuan (TAO) egindako aldakuntzari buruzko informazioa eta planoak eman 

genizkion. Aldakuntzaren bidez ondoko eremuetan ere aparkatzeko aukera ematen da, eta adierazitako 

zailtasuna nolabait konpontzen; izan ere, 2-B eremuko auzokoek 2-A eta 2-C eremuetan ere aparkatu 

ahalko dute. Kontsultatu ondoren, esan ziguten oraingoz ez dela beste neurririk aurreikusi 

egoiliarrentzako aparkalekuen kopurua handitzeko. 

 

D) BIDERATZEA 

 

ERREG. ZK.: 1958/13  TRANBIAREN BIBRAZIOAK ANGULEMA KALEAN ERAGINDAKO ENBARAZUA 

 

Angulema kalean bizi zen herritar batek ondoeza adierazi zuen, tranbiaren zaratak eta, bereziki, 

bibrazioak enbarazu sortzen diolako.  Udal teknikariek neurketak egin zituzten eta egiaztatu zuten 

bibrazioek ezarrita dagoen muga gainditzen zutela. Bibrazioak 7 minutuan behin izaten dira, baina 

nabarmen gutxitzen dira Abetxuku edo Ibaiondotik datozen gidariek trenbidez aldatzeko maniobra 

bidearen bukaerara iritsi aurretik egiten dutenean, Abetxuku edo Ibaiondorantz itzultzen direnean egin 

beharrean. Maniobra erraz horrek nabarmen gutxitzen du enbarazua. Hori kontuan izanik, Sindikoaren 

Bulegotik gutun bat bidali genion Eusko Trenbideetako Ustiapen zuzendariari, aipatutako maniobra egin 

dezaten eskatzeko. Bi hilabete igaro ondoren, eta ez genuela inolako erantzunik jasotzen eta tranbiek 

berdin jokatzen jarraitzen zutela ikusita, Arartekoari helarazi genion gaia, hark baitu eskumena Eusko 

Jaurlaritzarekin eta haren mendeko enpresa publikoekin lotutako gaietan.  
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E) EZESTEA 
 

ERREG. ZK.: 1661/12  ZUHAITZ INAUSKETA 

 

Herritar batek salatu du bere etxearen aurreko zuhaitzak (Paraguai kalean) ez direla inausi azken hiru 

urteetan, eta argi guztia kentzen diotela. Hiri Paisaiaren Atalari txostena eskatu zaio, eta bertan azaldu 

dute zein diren hiriko zuhaitzen kudeaketaren helburu nagusiak eta zein kasutan inausi behar diren. 

Eskaera ezetsi egin da.  

Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

F) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...) 

 

ERREG. ZK.: 1823/12  LEGEZ KANPOKO JARDUERA ETXEBIZITZAN 

 

Alokabideren bidez babes ofizialeko etxebizitza bat alokairu erregimenean zuen pertsona batek jakinarazi 

zigun susmoa zuela goiko solairuan legez kanpoko lantegi bat jarria zutela, eta horrek enbarazu egiten 

ziola egunez eta gauez. Arazoa salatu baina ez duela erantzunik jaso zehaztu zuen, eta goiko solairuko 

auzokoek haren alaba mehatxatu zutela. 

 

Sindikoaren Bulegotik Udaltzaingoari eta Ingurumen Sailari helarazi genizkien datuak, esku har zezaten. 

 

Udaltzaingoko agenteak aipatutako etxebizitzako biztanleekin harremanetan jartzen saiatu ziren zenbait 

aldiz, baina haiek ez zuten laguntzeko ahaleginik txikiena egin, eta ezin izan zuten ezer jakin. 

 

Hilabete batzuk geroago, udaltzainek berriro hitz egin zuten erreklamatzailearekin, eta berriro saiatu ziren 

goiko bizilagunekin harremanetan jartzen, baina ez zuten lortu etxebizitzan sartzea. 

 

Azkenik, eta egoera jasanezina izan arren, erreklamatzaileak atzera egin zuen, beste etxebizitza batera 

aldatzeko asmoa zuenez ez baitzuen arazorik nahi. 

 

ERREG. ZK.: 1884/13  GARDENTASUNIK EZA ASTEGIETAKO ADMINISTRAZIO BATZARREAN 

 

Aztegietako herritar batek kexa aurkeztu du, Aztegietako Administrazio Batzarrari aurreko ekitaldi 

batzuetako kontuak ikusteko eskatu eta ez dizkiotelako inoiz erakutsi; bestetik, Administrazio Batzarrak 

dio 2011ko kontuak ziurtatuta zeudela, baina dirudienez ez da Kontzejuaren iritzia eskatu.  
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Arabako Lurralde Historikoko Kontzejuei buruzko 11/1995 Foru Arauaren arabera, kontzejuak lurralde 

izaerako toki erakundeak dira, nortasun juridiko propioa eta jarduteko ahalmena dutenak, eta autonomia 

osoa dute beren interesak zein oinarritzat dituzten gizataldeenak kudeatzeko, beren eskumen propioak 

garatuz.  

 

Sindikoa, ordea, udal izaera hutseko figura da, Gasteizko Udalaren mendekoa. Beraz, Udalaren jarduera-

esparruak mugatzen du haren eskumenen esparrua. Kexa eskumenik ez izateagatik onartzen ez bada 

ere, komenigarria litzateke sindikoaren eskumenak kontzejuen jarduerara eta zerbitzuetara ere hedatu 

ahal izatea, bestela jarduera bermeei dagokienez Gasteizko herritarren artean ezberdintasuna sortuko 

bailitzateke bizilekuaren arabera. 

 

ERREG. ZK.: 1889/13 JUNGITUKO ADMINISTRAZIO BATZORDEAREN ETA BERTAKO AUZO-

ALKATEAREN ARTEKO DESADOSTASUNAK.  

  
Jungituko herritar batek eskatzen du bertako Auzo-alkateak betearaz dezala Administrazio batzordeak 

hartu zuen erabaki bat. Erreklamazio egileak berak eskaturik itxi genuen espedientea. 

 

ERREG. ZK.: 1898/13  UDALAK 15 URTE LEHENAGO EGINDAKO INTSONORIZAZIO-

NEURKETEKIKO EZADOSTASUNA 

 

Taberna baten jabeak ezadostasuna erakutsi du, Udaleko Ingurumen Sailak 1998an bere jabetzako 

lokalean egin zituen intsonorizazio-neurketak direla eta. Izan ere, haien emaitzak ez datoz bat 2011ko 

otsailaren 17an egindako beste batzuekin. Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 26. 

artikuluan xedatzen denez, hainbat arrazoi daude kexak aintzat ez hartzeko, hala nola interes legitimorik 

ikusten ez denean, edo interesatuak kexa aurkeztea ekarri duten  jarrera edo gertakarien berri izan 

zuenetik urte bete edo gehiago igaro denean. Kasu honetan, 2009ko martxoan izan zuen titularrak 

gertakarien berri, eta, gainera, bere eskaerak ez diezaioke ekarri inongo benetako onurarik. Hori dela eta, 

ez da onartu eskaera.  
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03.6 Herritarren Segurtasunaren Saila 
 

A) GOMENDIOA 

 

ERREG. ZK.: 1866/12  JAKINARAZPEN AKASTUNA PROZEDURA ZIGORTZAILEAN 

 

 

Pertsona batek kexa aurkeztu zuen egun batzuk lehenago jasotako ziurtagiria zela eta, bertan 

jakinarazten zitzaiolako ustezko isun bati zegokion zorra ordaintzeko epea amaitua zitzaiola eta horrek 

gainordaina zekarkiola. Herritarren Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoa 

hausteagatik jarri zioten isuna, baina berak ez zuen haren berririk. Zigortzeko administrazio-dosierra 

azterturik, arau-hauslearen etxean jakinarazpenak ez zirela behar bezala egin ikusi zen, beraz, ezarritako 

isuna baliogabetzeko gomendatu zen. Gomendioa onartu eta isuna baliogabetu egin zen.  

 

- GOMENDIO ONARTUA -  

Gomendioaren testu osoa (euskeraz) 

 

ERREG. ZK.: 1876/12  ESTUPEFAZIENTEAK EDUKITZEAGATIK ETA BESTELAKO 

ADMINISTRAZIOKO ARAU-HAUSTEENGATIK JARRITAKO SALAKETAK JAKINARAZTEA 

 

Udaltzaingoak herritar bat salatu zuen, kalean garagardoa hartzeagatik, eta salaketa-orria eman zion. 

Dosier zigortzailea abiarazteari buruzko ebazpena jaso zuenean, ohartu zen leporatzen zitzaion arau-

haustea ez zela hori, baizik eta haxixa edukitzea (0,451 g). Berak onartzen du latako garagardoa edaten 

ari zela, lagun batekin, baina ukatu egiten du, erabat, haxixa zeukanik, edo halakorik erretzen ari zenik, 

eta dio udaltzainek ez ziotela jakinarazi, inolaz ere, horregatik salatu behar zutenik, eta ez ziotela 

konfiskatze agiriaren kopiarik eman, ezta agiri hori sinatzeko aukerarik ere. Udaltzaingotik, berriz, 

jakinarazi digute ez dela ohikoa unean bertan egitea konfiskatze agiria, eta ez zaiola horren kopiarik 

eman ohi arau-hausleari. Era berean, beste administrazio arau-hauste batzuen inguruan, jakinarazi 

digute ezen, baldin eta trafiko arau-hausteak badira, edo ingurumenaren kontrakoak, ohikoa dela 

salaketa-orriaren kopia bat ematea. Gainerako arau-hausteetan ez omen da deus ematen, salbu eta 

udaltzainak erabakitzen duelarik trafiko arau-hausteetarako balitzen diren salaketa-orrietako batean 

hartzea datuak. Informazio hori aintzat harturik, hauxe gomendatzen dugu. Gomendioak: 

 

1.- Udaltzainek administrazio arau-haustea ekar lezakeen edozein estupefaziente edo halakoen 

kontsumorako edozein tresna konfiskatzen dutelarik, konfiskatu zaionari eman diezaiotela konfiskatze 
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agiriaren kopia bat, eta aukera eman diezaiotela agiri horren administrazioarentzako kopia sinatzeko, ale 

bat jaso duela fede emateko.  

 

2.- Baten batek trafiko arauez bestelako administrazio arau-hausterik egiten duelarik, orobat eman 

dakiola salaketa-orria, haienaren antzeko edukiarekin. 

 

- GOMENDIO ONARTUA -  

Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

B) BITARTEKARITZA 

 

ERREG. ZK.: 892/07  PROSTITUZIOA SAN ANTONIO KALEKO ETXEBIZITZA BATEAN 

 

Aspaldiko auzia da hau. 2013ko urtarrilean, Gasteizko Lehen Auzialdiko 5. Epaitegiak legez kanpoko 

jarduera eteteko errekerimendua eman zuen, baina hala ere prostituzio jarduerak jarraitu egin du. 

Udaltzaingoari jarraipena egiteko eskatu diogularik, legez kanpoko jarduerak segitzen duela egiaztatu 

dute. Udaltzaingoak epaitegira bidali ditu azken ikerketen ondoren irekitako eginbideak.  

 

ERREG. ZK.: 1881/12  LEGEZ KANPOKO JARDUERA ETXEBIZITZAN 

 

Herritar batek kexa agertu zigun, ezen, beraren hitzetan, bere amak mugikortasun arazoak ditu, eta bizi 

den etxebizitzaren gainekoan zarata gogaikarriak egiten dituzte, ormigoizko piezak egiten eta 

eskaileretan barrena jaisten ariko balira bezala. Errentan daude. Polizia bertaratzen zenean, zaratak eten 

egin omen ziren. Hori dela eta, udalak esku hartzea eskatzen du, zaratak betiko amaitu daitezen. 

 

Sindikoaren bulegotik gertakaria horien jakinaren gainean jarri genuen Udaltzaingoa, kontuan izan 

zitzaten zirkunstantzia horiek, baldin eta berriro ere ikuskatzeko deitzen bazieten. Hilabete batzuk 

geroago berriro esku hartu zuen Udaltzaingoak, eta handik gutxira telefonoz jo genuen herritarrarengana, 

eta hark jakinarazi zigun zaratak nabarmen gutxituak zirela. 

 

Gaia itxitzat jotzeko, esku-hartzearen berri jasotzen zuen polizi txostenaren kopia igorri genion 

erabiltzaileari. 
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ERREG. ZK.: 1974/13  PASABIDEAREN ORDUTEGIA ETA SAKANGUNEEK ATERATZEN DUTEN 

ZARATA 

 

Pertsona bat kexu agertu zen, Iruñea kaleko ibilgailu pasabide batean –posta bulegoa dagoen lekuan– 

geldialdia 15 minutura mugatzen delako, baina ordutegi mugarik ez dagoenez ezin delako inoiz aparkatu, 

bulegoa itxita egon arren. Orobat aipatu zuen autoak eta kamioiak kalean dagoen sakangune batetik 

igarotzean zarata handia egiten dutela. Trafiko Zerbitzuari lehen kexaren berri eman genion, eta haiek 

erantzun ziguten jada pasabidea aldatzeko agindua emana zutela, gaueko ordutegian (20:00etatik 

8:00etara) indarrik gabe uzteko. Sakangunearen zaratari dagokionez, erreklamatzaileak uko egin zion 

bere etxean zarata neurtzeari; dena dela, Udaltzaingoari eskatu zitzaion egiaztatzeko zein abiadura 

daramaten ibilgailuek bertatik igarotzean. Trafiko Burutzak zehaztu zuen auzokoek berek eskatu zutela 

sakangunea jartzeko eta, datuak ikusirik, ibilgailuen abiadura ez zela apartekoa ondorioztatu zuen. 

Horrenbestez, momentuz neurririk ez hartzea erabaki zuten, baina gogoan izango dute gerora 

berraztertzeko. 

 

C) EZESTEA 

 

ERREG. ZK.: 1892/13  FORU PLAZAREN INGURUAREKIN LOTUTAKO ZENBAIT KONTU: 

ZAMALANAK, ZUHAITZAK, BERTAN EGITEN DIREN EKITALDIAK, KALEKO EDANA ETA 

EKORTZEKO MAKINEN ZARATA 

 

Herritar batek kexa aurkeztu du gertaera hauek direla eta: 

 

a.- Zamalanetarako baimen bereziak nahitaez posta elektronikoz eskatu beharko lirateke.  

b.- Independentzia kaleko eta Foru plazako zuhaitzak etxeetaraino iristen direla eta, inausteko beharra 

aztertzeko eskatzen du. 

c.- Plaza era guztietako ekitaldietarako erabiltzeko da, eta horiek enbarazu sor dezakete, beraz, 

horrelako ekintzak beste leku batzuetan banatzeko proposatzen du.  

d.- Ekortzeko makinek asteburuetan zarata egiten dute 7:00etatik aurrera.  

e.- Plaza inguruetan “kaleko edana” egiten da.  

 

Zerikusia duten sail guztiei txostenak eskatu zaizkielarik, kasu guztietan administrazioaren jarduera 

indarreko legearekin bat datorrela ondorioztatu da, eta batez ere irizpide tekniko eta kudeaketa irizpide 

zuzenetan eta behar bezala justifikatuetan oinarritu dela. Orobat, aipatutako gai batzuetan zerbitzua 

hobetzeko neurriak aztertu dira. 
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a) Zamalan eta deskargak:  

Deskargak egiteko abisuak Agirrelandara bertaratuz egin daitezke, edota, fax bidez, e-mailez, edo 

telefonoz, baina kasu horretan ezinbestekoa da erabiltzaileak fax edo posta elektronikoko helbide bat 

ematea, baimena bidali ahal izateko. Ondoren, baimen hori inprimatu eta ibilgailuaren haizetakoan jarri 

beharko litzateke. 

b) Zuhaitzak inaustea 

Espazio Publiko eta Ingurumen Zerbitzutik adierazten digute fatxadatik gertuen dauden zuhaitzetan 

inausteak egin ohi direla, adar luzeenak eraikinetatik aldentzeko. Azkena joan den urtean egin zen, eta 

gainera duela bi urte adarren inauste sakon bat egin zen. Asmoa da bi urterik behin adarren inauste 

sakon bat egitea adarrak fatxadatik urruntzeko, eta lau urtetan behin adarren inauste handiago bat egitea 

egungo muinonetaraino. 

c) Foru Enparantzan ekitaldiak antolatzea 

Kultur Plangintza eta Festetako Zerbitzuak plaza horretan egin diren ekitaldien berri eman digu, eta 

jakitera ematen digu “ez dela eskari gehien dituen plaza, ez eta ekitaldi gehien jasaten dituena beren 

programazioan. Gainera, antolatzen diren ekitaldi guztietan zaratari buruzko araudia errespetatzen da”. 

d) Udalaren ekortzeko makinek sortarazten duten zarata. 

Hondakinen Kudeaketa Zerbitzuak esaten digunez “merkataritza eta aisialdiko eremuak direnez, Alde 

Zaharrean eta Zabalkundeko oinezkoentzako eremuan jarraitzen den irizpide bat da garbiketako lan 

guztiak egitea ostalaritza eta merkataritza jarduerak martxan hasi baino lehen, hau da, hiriaren jarduerak 

berak garbiketak oztopatu baino lehen“. Horrez gain, diotenez “2005. urtean, makina hauek eskuratu 

zituenean … Vitoria-Gasteizko Udalak bere esku zeuden neurri guztiak hartu zituen herritarrei makina 

hauek sortzen zizkieten eragozpenak gutxitzearren”. 

e) Inguru horretan “kale edana” egitea 

Udaltzaingoak dioskunez, eremu horretan kale edana egiten zenik ez zekiten arren, martxo eta apirilean 

zehar kontrola areagotzeko agindua eman zen, zer gertatzen den ikusi eta behar diren neurriak 

ezartzeko.  

Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

ERREG. ZK.: 1915/13  ISUNA. ZIRKULAZIORAKO ERRESERBATUTAKO ERREIAN APARKATZEA 

  

Herritar batek erreklamazioa aurkeztu zuen, eta isun bati zegokion zenbatekoa itzultzeko eskatzen, haren 

ustez bidegabea zelako: isunaren arrazoia zirkulaziorako bakarrik erreserbatutako erreian edo bide-

zatian aparkatzea zen, baina herritarrak argudiatzen zuen agente berak bi aldiz jarraian jarri ziola isuna, 

autoa lekutik aldatu gabe, leku hartan ez zegoela seinalerik, eta autoak ez zuela ez ibilgailuen ez 

oinezkoen igarobidea oztopatzen. Zehaztu zuen salaketen ondoren seinalea jarri zela, eta inguruan beti 

egoten direla gaizki aparkatutako autoak (enbarazu egin gabe), eta ez zaiela salaketarik jartzen. 
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Trafiko Zerbitzuari kexarekin lotutako txostena eskatu genion, eta erantzun ziguten salaketa eragin zuen 

gertaera Gabriel Aresti kalean izan zela, zirkulaziorako galtzada zatian, Gabriel Aresti kalearen 2.aren 

parean galtzadak zirkulaziorako bi errei baititu. 

 

Horrekin lotuta, egiaztatu genuen Zirkulazio Araudi Orokorraren 94. eta 95. artikuluetan xedatzen dela 

zein lekutan dagoen debekatuta gelditzea eta aparkatzea; besteak beste, hau dio: “c) Erabiltzaile zehatz 

batzuen zirkulazio edo zerbitzurako soil-soilik gordetako erreietan edo bide-zatietan”. Beraz, adierazitako 

lekuan aparkatzea arau-haustea da, seinalizatuta egon ala ez, zirkulaziorako erreserbatutako erreia 

baita. Ezarritako zigorra arau-hauste arinari dagokiona da, herritarrak esan bezala, autoak ez zuelako 

trafikoa oztopatzen. 

 

Inguru horretan  oker aparkatuta dauden beste ibilgailu batzuk ez zigortzea dela eta, ezin da berdintasun 

printzipioa argudiatu legea ez betetzeko arrazoitzat, Auzitegi Konstituzionalak behin baino gehiagotan 

azaldu duenez, berdintasuna legearen barruan baino ez baita gertatzen, eta berdintasunez joka dadin 

eskatzen dutenen aldean egin daitekeen kaltea konpontzeko orok bete dezaten saiatzea beste biderik ez 

da. 

 

Hori guztia aintzat harturik, ondorioztatu dugu Udalaren jarduera zuzena izan dela ikuspegi juridikotik, 

eta, horrenbestez, ezetsi egin dugu herritarraren eskaera. 

Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

F) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...) 

 

ERREG. ZK.: 1924/13  GAZTE-LONJA 

 

Herritar batek azaldu zigunez, etxebizitza duen eraikinaren beheko solairuan badu eranskin moduko bat, 

zeina semeak txoko gisa erabiltzen baitu, lagunekin elkartzeko. Auzoko batek behin eta berriro deitu dio 

Udaltzaingoari, ustez enbarazu egiten diotelako, baina agenteek ezin dute zarata neurtu, ez delako 

mailara iristen. 

 

Sindikoaren Bulegoak artekaritza egin zezan proposatu zuen, auzokoarekin txokoa erabiltzeko ordutegia 

adostu eta polizia etengabe agertzea eragozteko. 

 

Erreklamatzailearekin bildu eta aurretik akordio batera iristen saiatuko zela erabaki genuen, baina 

hilabete batzuk igaro ondoren horren berririk izan ez genuenez, dosierra artxibatzeko erabakia jakinarazi 

genion. 
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03.7 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila. 
 

A) GOMENDIOA 

 

ERREG. ZK.: 1891/13  HOBARIA KIROL INSTALAZIOETAN 

 

Herritar batek kexa aurkeztu zuen, kirol instalazioetarako kuotan hobaria eskatu eta Udalak uko egin 

ziolako: bera Mondragon Unibertsitatean Irakasle ikasketak egiten ari da, eta kirol instalazioen kuotan % 

50eko hobaria eskatu zuen, zerga arauan xedatutakoari jarraituz; Udalak, ordea, uko egin zion, diru-

laguntza bakarrik EHUko unibertsitateko ikasleentzat edo 100 kilometrotik gorako distantziara dagoen 

herriren batean ikasten dutenentzat dela argudiatuz. Erreklamatzaileak kasua berraztertzeko eskatu 

zuen, unibertsitateko beste ikasle batzuekiko diskriminazioa zelakoan. 

Kirol Zerbitzuak erreklamazioari emandako erantzunaren arabera, hobaria EHUren eta Gasteizko 

Udalaren arteko hitzarmen baten ondorioa da, eta 14/1998 Legearen garapenean oinarritzen da. Lege 

horretan aipatutako aginte publikoen arteko lankidetzaren ildotik, hau xedatu zen kirol instalazioak 

erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoei buruzko 2013ko ordenantzan: “EHUko ikasleek % 

50eko hobaria eskatu ahal izango dute matrikulatzen direnaren hurrengo urterako, 18 urtetik 25era 

bitartekoak badira”. Orobat, beste hobari hau ezarri zen: "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 % 50eko murrizketa izango dute 

beren motari dagokion kuotan”. Atal horretan ez da aipatzen ikasleek unibertsitatekoak izan behar dutela, 

beraz, justifikazioa unibertsitateei beren eremuan kirol-praktika zabaltzeko programetan laguntzea ez den 

besteren bat izango dela ulertzen dugu.  

Lankidetza hitzarmenean alde bakoitzak bere gain hartzen dituen konpromisoak aztertuta ondorioztatzen 

da ezen, atal jakinen bat kenduta, gainerako obligazioak Euskadin kokatutako edozein unibertsitatek –

publikoa zein pribatua– bete ditzakeela. Hain zuzen ere, Gasteizko Udalak EHUren alde hartzen dituen 

konpromisoak dira nabarmengarrienak, esaterako, "unibertsitario pasea dutenei udaleko kirol 

instalazioetan sartu eta horiek erabiltzen uztea, bai eta udako denboraldian ere”; “kirol instalazioak EHU 

ordezkatzen duten taldeen entrenamendu eta partidetarako erabiltzen uztea”; eta abar. 

Horrenbestez, hartutako konpromisoen ikuspuntutik, ez dugu pisuzko arrazoirik ikusten neurri horiek 

bakarrik EHUri aitortzeko. 
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Izan  ere, EHU ez den beste unibertsitate batean ikasten ari diren unibertsitate ikasleei hobaria ez 

aplikatzea diskriminatzailea izan liteke, hobaria emateko irizpideak –unibertsitate kirola sustatzea– ez 

baitu justifikatzen muga hori ezartzea.   

 

Horrenbestez, Gasteizko Udalari GOMENDIO hauek egin genizkion: 

 

1.- Udal zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko prezio publikoen araudiaren baitako 8.4. 

ordenantzaren 1.7. ataletik —“Hobariak”— ken dezan unibertsitate jakin bati egiten zaion aipamena, eta, 

horren ordez, gisa honetako zer edo zer jar dezan: “udalarekin unibertsitate kirola sustatzeko lankidetza 

hitzarmena sinatua duten unibertsitateetako ikasleek, B motaren barruan badaude”. 

 

2.- Gasteizko Udalak, eta, zehazki, Kirol Zerbitzuak, Gasteizen bizi diren ikasleak dituzten Euskal Herriko 

unibertsitateak gonbida ditzan EHUrekin duenaren antzeko lankidetza hitzarmenak sinatzera, bertan 

diharduten ikasleek ere izan dezaten aukera hobaria aplika dakien urteko kuotan.  

 

- GOMENDIO EZ ONARTUA -  

Gomendioaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

B) EZESTEA 

 

ERREG. ZK.: 1870/12  MAHAI-TENISEKO IKASTAROAN BERRIRO IZENA EMATEA UKATZEA 

 

Herritar batzuek kexa aurkeztu dute, Udalak hasi berrientzako mahai-teniseko ikastaro batean berriro 

izena ematea ukatu dielako, leku hutsak egon arren eta hasieran informatika sistemak horretarako 

aukera eman arren. Kirol Zerbitzuaren zenbait txosten jaso ondoren, administrazioaren jokabidea 

legezkoa izan dela ondorioztatu da, irizpide tekniko eta kudeaketa irizpide zuzen eta behar bezala 

justifikatuetan oinarritua. Informatika sistema zuzendu egingo da, izena berriro emateko aukera bazter 

dezan hasieratik. 

Ebazpenaren testu osoa (gaztelaniaz) 

 

C) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIA, ONARTU EZ DIRENAK...) 

 

ERREG. ZK.: 1976/13  GIZARTE ETXEETAKO IKASTAROETAN IZENA EMATEA 
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Erabiltzaile talde batek azaldu zuenez, gizarte etxe bateko kirol ikastaro baterako izena emana zuten, 

baina Udalak ordutegia aldatu nahi izan zien, informatika akats bat zela medio bi ikastaro gainjarrita 

gertatu baitziren, eta horren eraginez askok ezingo zuten ikastaroa egin, ikastetxeetako ordutegiak eta 

beste bateraezinak zirelako. Kexa aurkeztu ondoren, Kirol Sailak kirol jarduera edo gizarte etxea 

aldatzeko aukera eskaini zien. Orobat, hitz eman zuen taldea mantenduko zuela, baldin eta ordutegi 

berriak gutxienez 10 pertsonak ematen bazuten izena. Azkenik, hitza bete eta taldeak jarraituko zuela 

jakinarazi ziguten, eta ordu horretan joaterik ez zuten erabiltzaileek beste ordutegi batzuetan lortu dutela 

lekua.  

 

03.8 Hirigintza Saila 
 

A) BITARTEKARITZA 

 

ERREG. ZK.: 1928/13  JAUSIAK, ARABARREN JAUREGIAREN FATXADAN 

 

Herritar batek jo du gure bulegora, eta udalak erantzun bat eman diezaiola galdatu. Izan ere, bizi den 

eraikina egoera txarrean dago, eta fatxadan izandako jausi batzuen ondorioz Su Itzaltze eta Salbamendu 

Zerbitzua jakinaren gainean jarri zuen. Ikuskatze bisita egin ere egin zuten udal zerbitzu teknikoek, baina 

inongo prozedura abian jarri den ez du jakin. 

 

Inplikatutako sailekin hainbat elkarrizketa izan ondoren, hiritarrak informazioa jaso du, zertan zen 

dosierraren tramitazioa, eta interesatu bezala alta emango zaiola jakinarazi zaio. 

 

ERREG. ZK.: 1979/13  KALTEAK DENDAN, ZAPATARI KALEKO ARRAPALA MEKANIKOEN LANAK 

DIRELA ETA 

 

Zapatari kaleko merkatari batek adierazi zigun ezen, Apaizgaitegiko kantoian arrapala mekanikoak 

jartzeko lanek eragindako enbarazuaz eta kalte ekonomikoez gain, lanen akaberak haren dendaren 

sarrerari eta erakusleihoari ere eragingo zietela.  Hirigintza Sailarekin harremanetan jarri ginen, 

erakusleihoaren ondoko lanaren akaberarako aukera ezberdinak aztertzearren. Lanak bukatutakoan, 

jabea lanaren emaitzarekin pozik agertu zen, oro har.  

 

B) ORIENTABIDEA 
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ERREG. ZK.: 1879/13  ARETOA DESJABETZEA IGOGAILUA INSTALATZEKO 

 

Igogailu bat jarri ahal izateko, eraikinaren beheko solairuan dagoen lokal baten zati bat desjabetu beharra 

dago. Desjabetzekoa den zatiaren barruan lokalaren gaina ere sartu da. Jabekideen elkartea harrituta 

dago lokalak berez okupatzen ez duen espazio batengatik (gaina) ordaindu behar duelako, lokala horren 

azpian baitago, eta horren kontra dago. Hirigintza Sailari balioespen txostena eskatu zaio ordaindu 

beharreko zenbatekoari buruz. Jaso ondoren, bertan adierazitako azaldu diogu elkarteari: gaina berez 

lurzoruaren jabetza eskubidearen zatia da eta, beraz, argi dago kalte-ordaina eska daitekeela. 

Zenbatekoari dagokionez, kopuru zehatzak gorabehera, erabilitako kalkulu sistema zuzena dela eta 

behar bezala justifikatuta dagoela ondorioztatzen da. 

 

C) BESTE (IRAUNGIPENA, ERABILTZAILEAK ITXIAK, ONARTU EZ DIRENAK…) 

 

ERREG. ZK.: 1729/12  BOTIKA BATEN ZATI BAT DESJABETZEA IGOGAILU BAT JARTZEKO 

 

Etxejabeen elkarte batek eraikinaren behealdean dagoen botikaren zati bat desjabetu nahi du, igogailua 

jartzeko. Baina botikaren ezaugarriak aldatzeko Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren baimena behar da, 

eta aretoaren jabeak baino ezin du eskatu. Baimen hori falta denez, Udalak obra lizentzia ukatu du. Auzia 

sub iudice dago, baina sortu den paradoxa ikusirik, Sindikoaren Bulegoa prest dago alderdien artean 

artekari izateko. Zenbait bileraren ondoren, artekaritza –halakorik behar bada– epaia eman arte 

atzeratzea erabaki da.  

 

Epaiak ondorioztatu zuen Udalak arrazoiz ukatu zuela obra-lizentzia, lizentzia eskatu zuenak ez 

zeukalako Osasun Sailaren baimenik. 

 

Sindikoaren Bulegotik harremanetan jarri ginen Arabako Osasun Sailaren Lurralde Ordezkaritzarekin, 

korapilo hau askatzeko asmoz, baina ez genuen lortu. Halaber, aldeen arteko akordio bat lortzen saiatu 

ginen, eta horretarako zenbait bilera egin genituan.  

 

Azkenik, ordea, ez zen posible izan akordiorik lortzea.  

03.9 Udal enpresak 
 

03.9.1 AMVISA 
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A) BITARTEKARITZA 

 

ERREG. ZK.: 1912/13  GAINKOSTUA AMVISAKO ORDAINAGIRIAN  

  
 

Urtetan zehar, AMVISAk bi etxebitzei kobratu izan die horietako bakar baten kontagailuak markatzen 

zuena, hiruhilero kopuru berbera biei. Akats horretaz ohartu denean, AMVISAk, 648,96 euro kobratu nahi 

izan dizkio kontagailua irakurri ez zaion etxeari, fakturatu gabeko kontsumoengatik.  

AMVISAri azalpenak eskatutakoan, erantzun ziguten bi etxebizitzen kontagailuak ez zeudela gurutzaturik, 

baizik eta, besterik gabe, 2007az geroztik bi kontagailuetako bat bakarrik irakurtzen zela bi etxebizitzei 

kobratzerakoan. Duela gutxi irakurketa sistema aldatu dutenez, akatsaz ohartu dira. Urte hauetan Irakurri 

ez den kontagailuak kobratu dena baino kontsumo handiagoa ageri duenez, etxe horretako jabeari azken 

lau urteotako diferentzia ordaintzea eskatzen diote.  

Azkenean, AMVISAk lehenengo ordainagiria deuseztu eta ordainagiri berria egin zuen, kontsumo 

atzeratuak hiruhileka bananduz eta errekargurik batere aplikatu gabe. 

 

ERREG. ZK.: 1913/13  BAJA, URAREN KONTAGAILUAN 

 

Etxebizitzak sustatzen dituen enpresa batek azaldu digu kontratistak ez diola baja eman obran 

instalatutako ur kontagailuari, eta alde egin duela, AMVISAri azken hiruhilekoa zorretan utzita, nahiz eta 

sustatzaileak ordurako ordainketa guztiak aurreratuak zituen. AMVISAtik jakinarazi diote enpresa 

eraikitzaileak baja eman arte etxebizitzen jabeek ezingo dietela alta eman beren kontagailuei. 

Erreklamatzaileak eskatzen du zor den kopurua enpresa eraikitzaileak bere garaian AMVISAn gordailu 

utzitako bermearen kontura joan dadila. Azkenean, enpresa eraikitzailearen konkurtso-administrazioari 

kontsulta egin ondoren, gordailu utzitako bermearen kontura kitatu da zorra, eta, hartara, jabe berriek 

aukera izango dute urari alta emateko.  

 

ERREG. ZK.: 1962/13  BUXATUTAKO KOLEKTOREA, EZ GARBITZEAGATIK 

 

Etxejabeen elkarte batek salatu zuenez, eraikinaren ondoan oso zuhaitz handia dago, eta haren sustraiak 

kolektore orokorrean sartzen direnez hodiaren hormigoizko lotuneetako zirrikituetatik sartu eta buxatu 

egiten dute; horren ondorioz, urak gainezka egiten du. Sustraiak moztu arren, berriro sortzen dira. 

2010ean, Ondare Erantzukizunaren Atalak kalte-ordaina eman zien kalteengatik, baina urte bereko 

uztailean berriro agertu ziren arazoak. Etxebizitzetako edateko uraren hartunea euri-uren eta ur zikinen 

hustubidearen metro erdira dago, eta horiek burdinazkoak dira, beraz, arriskugarria da uraren 
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edangarritasunari dagokionez. Udal teknikariek ondorioztatu zuten hodia oso zaharra zela eta aldatu egin 

behar zela.  Beharrezko zuzemenak egin ondoren, azkenean elkarteak baieztatu zuen AMVISAk jada 

aldatua zuela eragindako kolektore orokorra. Kolektore publikorako lotunea konpontzea elkartearen 

ardura da, eta oraindik ez dute egin, baina Udalaren jardunarekin pozik agertu dira. 

 

B) ORIENTABIDEA 

 

ERREG. ZK.: 1982/13  AMVISAREN KONTRATU BATEAN ESKAINTZAK BALIOESTEKO FORMULAZ 

  

Ingurumen hezkuntzarekin lotutako kontratu baten lehiaketara aurkeztu zen enpresa batek ezinegona 

adierazi zuen, proiektuaren balioespen teknikoan gehieneko puntuazioa lortu arren (50 puntu 50 

puntutik), eskaintza ekonomikoa balioesteko matematika formula dela kausa nahikoa delako prezioan 

alde txikiena egotea kontratua beste lehiatzaile bati esleitzeko, puntuazio teknikoa askoz txikiagoa izan 

arren. Kexa kontsultatu eta egiaztatu genuen hala zela, eskaintzen balioespen ekonomikoak askoz eragin 

handiagoa duela esleitzeko aukeretan eskaintzaren kalitate teknikoak baino. Hala ere, ez zen 

errekurtsorik aurkeztu oinarrien kontra, eta legearekin bat datoz, beraz esleipenak horiek zorrotz bete 

behar ditu. 

 

C) IDAZKI LAGUNDUA 

 

ERREG. ZK.: 1923/13  ISUNA, URAREN KONTSUMOAN IRUZUR EGITEAGATIK. AMVISAREN 

ZIGORTZEKO AHALMENIK EZA, MERKATARITZA-SOZIETATEA IZAKI 

 

Herritar batek administrazioarekiko diru-erreklamazio aurkeztu nahi du, AMVISAk isuna jarri nahi baitio, 

hain zuzen ere azken lau urteotan deklaratu gabeko kontsumoaren tarifaren bikoitza. Ez zaio uko egiten 

izandako kontsumoak ordaintzeari, baina bai jarritako isunari, argudiatuz datuaren berri izan zezakeen 

bakarra lokalaren orduko errentaria izan zitekeela, ez jabea, zeini jarri nahi baitzaio isuna, eta AMVISAk 

ez zuela bete aldian behin kontagailuak egiaztatzeko betebeharra. Argudio formal gisa, dio AMVISA 

kapital publikoko merkataritza-sozietate lokal bat dela, eta, 30/1992 legearen 127.2. artikuluan 

xedatutakoaren arabera: “Lege edo erregelamenduren baten bidez zehatzeko ahala espresuki eskuratuta 

duten administrazio-organoei dagokie ahal horretaz baliatzea.” AMVISA ez da administrazio organo bat, 

ezta haren kudeatzailea ere, eta ez dago inongo araurik ebazpen zigortzaileak hartzeko ahalmena 

aitortzen dionik, eta, horrenbestez, emandako ebazpena erabat deuseza litzateke. Sindiko edo 

Herritarren Defendatzaileak 2009ko martxoan ofizioz eman zuen gomendio aurkeztu du  
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03.9.2 21 ZABALGUNEA 

 

A) BITARTEKARITZA 

 

ERREG. ZK.: 1895/13  SANEAMENDUKO BUXADURAREN ERANTZULEA 

 

Usain txarra zegoela eta estolderia aztertu ondoren, hiru atarik osatutako etxejabeen elkarte batek 

buxadura orokorra topatu zuen, harri ugarik buxatzen baitzuten zorroten nagusia. Auzia da nori dagokion 

konponketa ordaintzea, buxadura zegoen atariari bakarrik ala hiru atariek osatutako elkarteari. Udal 

teknikariei aholku eskatu eta haiek ondorioztatu zuten hiru atariek ordaindu behar zutela konponketa.  

 

ERREG. ZK.: 1934/13   OLARIZU HIRIBIDEKO AUZOKOEI BESTE OSTATU BAT EMATEKO PLANA 

 

Olarizu hiribideko auzoko batek –inguru hartan aurreikusitako berritze planean ostatu berria eskuratzeko 

aukeraz baliatzekoa zena– kezka azaldu digu, kontratua sinatzear dagoelako eta hasieran ezarritako 

baldintzak alda daitezkeela uste duelako. Orobat, hainbat zalantza ditu gai hauen inguruan: jabetzako 

etxebizitza librea tasatzeko zein azalera hartu zuten oinarritzat, ostatu berria hartzeko erabakian atzera 

egiteak zein ondorio izan dezakeen, salerosketari zein BEZ portzentaje aplikatuko zaion, eta eragiketak 

zero kostua izango duen, agindu zitzaien bezala. 

 

21 Zabalguneari informazioa eskatu eta erreklamatzaileari helarazi diogu; udalaren hirigintza sozietateak 

berriro neurtu zuen etxebizitza, eta neurtutako azalera hasieran erreferentziatzat hartutakoa baino zerbait 

handiagoa izan zen, beraz, ordaindu beharrekoa hasieran aurreikusitakoa baino gehiago da. Gainera, 

herritarrak balio erantsiaren gaineko zergaren % 40 baino ez du ordaindu beharko. Herritarra pozik 

geratu da azken baldintzekin, beraz, Sindikoaren Bulegoak bukatutzat eman du esku-hartzea. 

 

B) ORIENTABIDEA 

 

ERREG. ZK.: 1708/12. OLARIZU HIRIBIDEKO AUZOKOEI BESTE OSTATU BAT EMATEKO PLANA 

 

Herritar bikote batek kexa aurkeztu du Olarizu hiribideko auzokoei beste ostatu bat emateko planarekin 

lotuta sortu zaien egoera partikularra dela eta; izan ere, haien etxebizitzak hipoteka baten karga du, eta 

horri dagokion zenbatekoa Udalak eskaini dien ordezko etxebizitzaren prezioa baino handiagoa da. 

Hainbatetan XXI Zabalgunearekin harremanetan jartzen saiatu arren, ez dute erantzunik jaso. Hori dela 

eta, egoera argitzeko laguntza eskatu dute. 
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Dosier bera 2012ko maiatzean itxi zen, ahozko orientabidea emanda. Eragindakoek, ordea, gaia 

berraztertzea nahi dute, beraz, 2013ko otsailean eta martxoan Sindikoaren Bulegoa harremanetan jarri 

zen bai XXI Zabalgunearekin bai Udaleko Hirigintza Sailarekin, gaia zertan den jakiteko. 

 

Erreklamatzailearekin bildu eta aukeran dituzten irteeren berri azaldu ondoren berriro itxi da dosierra; 

hauek dira aukerak: hipoteka-mailegua eman zien banku-entitateak maileguaren kontratua aldaberritzea 

onartzea edo, ezinezkoa bada, beren etxean bizitzen jarraitzea. Proiektatu zen hirigintza eragiketaren 

geroaz zein aurreikuspen dagoen ere azaldu zaie. 

 

ERREG. ZK.: 1880/13 EGOERA TXARREAN DAGOEN HABE BAT KONPONTZEKO ARDURA NORI 

DAGOKION ZEHAZTEA 

  
Eraikin bateko lehen solairuko jabeak obrak egiten hasi dira, Eraikinen Azterketa Teknikoan 

gomendatzen zena betetzeko. Lanean hasi direnean, ordea, habe bat egoera txarrean dagoela 

deskubritu dute. Zalantza dago nork erantzun behar duen habe horretaz, norbanako jabeek ala 

bizilagunen komunitateak. Udal teknikariei laguntza eskatu zaie, dauden agiri teknikoak ikusirik iritzi 

inpartzial bat eman dezaten. Teknikariek ondorioztatu dute akats horiek eraikinaren egiturari eragiten 

diotela, eta obra horren kostua jabeen komunitateak hartu behar duela bere gain.  

 

03.9.3 TUVISA 

 

A) BITARTEKARITZA 

 

ERREG. ZK.: 1963/13 eta 1965/13 BAT TXARTELA BERRITU BEHAR IZATEAK SORRARAZITAKO 

ERAGOZPENENGATIKO KEXA  

  

Pertsona batek ezinegona adierazi du, BAT txartela berritu behar izan duelako, batere akatsik ez bazuen 

ere, baina batez ere tranbiaren bulegoan oso ilara luzeak sortu direlako eta 010 telefonora deitu duenean 

Eusko Jaurlaritzara jo behar duela erantzun diotelako, autobus zerbitzua TUVISAk eman arren. 

TUVISAko kudeatzailearekin bildu ondoren, pertsona horri enpresak emandako azalpen zehatzak 

helarazi dizkiogu, bai eta barkamen eskea ere, sortutako eragozpenengatik.  
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ERREG. ZK.: 1999/13  TUVISAKO LAN ESKAINTZA PUBLIKOAREN INGURUKO ERREKLAMAZIOA  

 

TUVISAko LEPako hautagai batek erreklamazioa aurkeztu zuen ezarritako probetako batekin lotuta, eta 

ez diote erantzun. Eskaera egin ondoren, azkenean TUVISAk hau erantzun zion: aurkeztutako kexa ez 

zetorren bat deialdian horretarako aurreikusitako bideekin, eta epaimahaia –erreklamazioa ebazteko 

eskumena hari zegokion– jada desegina zen kexa aurkeztu zenean.  

 

03.10  ERAKUNDE AUTONOMOAK 
 

03.10.1 INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA. 

 

A) EZESTEA 

 

ERREG. ZK.: 1901/13    URARTEKO (ABETXUKU) AISIALDIRAKO BARATZEAK 

 

IGIK kudeatzen dituen Abetxukuko baratzeen erabiltzaile batek kexa aurkeztu zuen, jakinarazi ziotelarik 

hartzaile zen lagapena bertan behera geratzekoa zela, argudiatuz ez dituela urratu lagapenean ezarritako 

baldintzak. Hori zela eta, erabakia bertan behera uzteko eskatu zuen, eta erabilera horrekin jarraitzeko 

aukera izatea. 

 

Sindikoaren bulegotik txostenak eskatu zitzaizkion IGIri, lursailen beste erabiltzaile batzuek pertsona hori 

zela eta egindako erreklamazio eta salaketen inguruan. Lekukotzak aintzat harturik, ondorioztatzen da 

erabiltzaile horren arau-urratzeak eta sortutako arazoak aski larriak direla bera bertatik botatzeko 

erabakia hartzeko. Horrenbestez, erabiltzailearekin bildu eta ahoz jakinarazi genion bere erreklamazioa 

ezetsi egiten genuela. 

 

03.11   BESTE ENPRESA BATZUK 
 

A) IDAZKI LAGUNDUA 

 

ERREG. ZK.: 1917/13  ISUNA, BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZA EZ OKUPATZEAGATIK 
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Herritar batek jo du gugana, eta adierazi digu Eusko Jaurlaritzaren ebazpen bat jaso duela, zeinen 

bitartez 3.000 euroko isuna jarri baitiote, bere jabetzeko babes ofizialeko etxebizitzaren zertarakoa, hau 

da, ohiko etxebizitza iraunkorra izatearena, ez betetzeagatik, nahiz eta berak dosier zigortzailea izapidetu 

bitartean egiaztatu zuen zein izan diren arrazoiak, ezarritako epean etxebizitzan bizitzen jartzea galarazi 

diotenak. 

Erreklamazio egileak aurkeztutako agiriak eta emandako arrazoibideak aintzat harturik, lagundu egin 

diogu gora jotzeko errekurtsoa idazten, oinarritzat harturik ohiko etxebizitza iraunkorraren definizioa, baita 

ebazpenean ageri den arrazoitze falta eta etxebizitza hiru hilabeteko epean ez okupatzeko agertu den 

bidezko arrazoia ere. 
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KONTSULTAK 

 

Oroitidazki honek hartzen duen ekitaldian, guztira 33 kontsulta egin dira. Era askotako edukiak izan 

dituzte: 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 aholku ematea izan ohi da, eta 

interesduna bere erreklamazioa bideratzeko egokien den lekura bidaltzea. 

 

Egiten diren unean bertan erantzuten zaie kontsultei, edo, beranduenez, hurrengo egunean. Horietako 

asko Sindikoaren Bulegoan lehendik ebatzita dauden dosierren ingurukoak dira, eta, horrenbestez, ez da 

dosier berririk irekitzen, eduki berarekin, baizik eta gai horretan ateratako ondorioei buruzko informazioa 

ematen erreklamatzaileari. 

 

Beste batzuetan, bulegoko langileek jakin badakitelarik aldez aurretik kexa ezetsi egingo dela, hala 

ebazten da kontsulta, deia edo bisita egiten den unean bertan; izan ere, uste baitugu herritarrei ez 

diegula funtsik gabeko itxaropenik sortu behar. 
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Kontsulten parte bat erreklamazio bihurtu ohi da azkenik. Izan ere, maiz udalean eskabidea aurkeztu 

aurretik jo ohi dute herritarrek bulegora, eta, halakoetan, erreklamatzaileari azaltzen diogu lehenik eta 

behin udalari aurkeztu behar diola erreklamazioa, eta, baldin eta hark bere eskaria asetzen ez badu, 

orduan jo behar dutela Sindikoarengana, kexa aurkeztera, eta, orduan bai, dosierra irekiko dela.  

 

Azken batean, kontsultak dira kexa batzuk beren xumetasunagatik dosier bat irekitzeko bide ematen ez 

dutenak, baina hala ere erregistratzen ditugunak. Hona hemen 2013an ebatzitako kontsulten zerrenda: 

 

ERREG. 
ZK. GAIA SARRERA 

DATA 
3315 Arazoak ditu bere alaba euskarako irakasgaitik salbuesteko batxilergoa 

ikasten duen eskolan. 
2013/01/03

3316 Kexa orokorra: zabor-edukiontzi gutxi bizi den zonaldean, gaizki kokaturiko 
baldosak, ibilgailuen abiadura, etab. 

2013/01/07

3317 TUVISAren sirena baten zarata gauean jasan behar du. 2013/01/07

3318 Trafikoa arautzen duen ordenantza berriak txirrindulariei eskubide gehiago 
eman diezaiela eskatzen du, ibilgailu astunen aurrean. 

2013/02/06

3319 Amurrioko herrian gaizki aparkatzeagatik ezarritako isuna dela eta aholkua 
eskatzen du, ez baita sekula han egon bere automobilarekin. 

2013/02/14

3320 Kaleko zoruaren egoera txarra dela eta, lurrera jausten da. Geroago 
Udalak konpontzen du zonalde hori. Udalaren aurrean erreklamatzen du, 
baina gaitzespena jasotzen du. Auzitara eraman nahi du gaia. 

2013/02/07

3321 Ama talde baten izenean aurkezten du erroldatze datu faltsuei buruzko 
kexa, hauek ikastetxeetako matrikulazio epean puntuazio altuago bat 
lortzeko erabiltzen dira eta. 

2013/02/20

3322 Iradokizuna: autobus geltokietan lehen zeuden markesina-mota ugari falta 
dira. 

2013/02/26

3323 Jabekideen komunitate batek gatazka dauka auzokide batekin, 
gizabidezkoa ez den joera dauka eta. Ertzaintzan aurkeztu dute salaketa.  

2013/03/05

3324 Errenta zaharreko etxebizitza batean bere bizitza osoa eman ondoren, 
2013ko urtarrilean utzi behar duela ohartarazi diote, era ez formalean, 
kontratuaren hutsaltzea dela eta. Babespeko etxebizitzan alokatzeko 
aukerari buruz orientabidea eskaintzen diogu. 

2013/03/21

3325 Etxebizitza erosteko hipoteka sinatzerakoan ez diote azaltzen zoru-
klausula ezarriko diotela. 

2013/03/21

3326 Plusbalioaren gaineko zergaren likidazioan kontutan hartutako katastro 
balioa merkatu-prezioaren gainetik dago. Eguneratzeko garaia dela uste 
du. Zabor-tasari buruzko kexa aurkezten du ere. 

2013/03/26

3327 Jabekideen komunitatearena den lorategi-eremu batetik ura iragazten da 
erabiltzailearena den sotoraino. Nahiz eta komunitateari jakinarazi, honek 
ez du kasurik egiten. 

2013/03/19

3328 Zumakera Enparantzan dauden zuhaitzen inausketa eskatzen du, hosto 
ugari eta altuera handia baitute. 

2013/04/22

3329 2011 eta 2012ko urteetan Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko 
zergaren kobrantza-abisua jaso duen arren, 2013an ez. Udalarekin 
harremanetan jartzen denean zenbatekoa gehi errekargua ordaindu behar 
izan du. 

2013/04/25
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ERREG. SARRERA 
GAIA 

ZK. DATA 
3330 Hiritar batek plusbalioaren gaineko zergaren likidazioaren zenbatekoa 

gehiegizkoa iruditzen zaiola adierazten du. 
2013/04/07

3331 Txakurren iraizkinak direla eta alde zaharrean agerizkoa den zikintasuna 
salatzen du. 

2013/05/15

3332 Obretan dagoen lokal komertzial baten zabor-tasa kobratzen dio udalak. Ez 
dago ados. 

2013/05/21

3333 Ez du uste bidezkoa denik begiraleak pantaila ikusterik edukitzea bera 
erabiltzen ari den bitartean. 

2013/06/10

3334 Zalantzak dauzka TAO agente baten salaketari buruz, ez baitaki gaizki 
aparkatzeagatik salatu dezaketen edo ez. Jakinarazpenari buruzko 
arazoak ere adierazten ditu. 

2013/07/13

3335 TAO egoiliar-zona berdeak murriztu direla azaltzen du, garaje gutxi dagoen 
eremu batean. 

2013/07/17

3336 Bere aitarena den pisu batean bi pertsona daude alokatuak. Batak ez du 
errenta ordaintzen, eta kaleratzeko dauden aukerak ezagutu nahi ditu. 

2013/07/17

3337 Bere programa-kontratua bukatutzat eman dute, nahiz eta zerbitzuan 
dauden beharrak bizirik iraun, eta kaleratzeak saihesteko akordioa sinatu 
den. 

2013/07/16

3338 Pasabideen tasaren igoerari buruzko kexa aurkezten du, ordenantzaren 
aldaketa dela eta. 

12/06/2013

3339 Elgeta kalean kamioi bat egon da sei hilabetez aparkatuta. Udaltzaingoari 
abisua eman diote behin baino gehiagotan, baina kamioia han dirau. 

06/09/2013

3340 Bizi den zonaldeko argiteri publikoari buruzko galderak egiten ditu. 2013/10/02

3341 TUVISAko EPEan ez du gainditu gidatzeko froga, arau hauste bat dela eta. 
Non izan den eskatu ondoren, ez diote erantzuten. 

2013/10/07

3342 Udal erregistrotik bidalitako kexa bat da (San Prudentzioko bulegotik). 
Formakuntza ikastaroetarako egin du eskaera. Bi kurtso aukeratzen ditu, 
nahiz eta bata bestea baino nahiago duen; datak zehaztu gabe daudenez, 
ezin du aukeratu. 

2013/10/10

3343 Eskola eremu batean legezkoa ez den lekuan aparkatzeagatik isuna 
jasotzen du. Udaltzainekin elkarrizketa izan ondoren, jokabide iraingarri eta 
arrazista salatzen du hauengan. 

2013/11/15

3344 Errotulua kokatzeko baimena eskatzen du; obra txikien gaineko tasaz gain, 
Bide Publikoaren Gaineko edo Fatxada-Lerrotik Kanpoko Errotulu, 
Behatoki eta Antzeko Instalazioengatik Ordaindu Beharreko Tasa 
kobratzen diote. Neurri gabekoa dela iruditzen zaio. 

2013/11/19

3345 Suhitzaileen EPEan egin beharreko nortasun-testaren egokitasunari 
buruzko zalantzak dauzkate. Froga subjektibo xamarra dela eta puntu 
gehiegi emango zaizkiola frogak orotar hartuta uste dute. 

2013/11/20

3346 Baimenik gabe bide batetik, fluidotasun arrazoiengatiko ordenazioaren 
kontra, zirkulatzeagatik jarritako isunarekin desadostasuna agertzen du. 
Arau-hauste larritzat jotzen dute. 

2013/12/12

3347 Mugikortasun murritzeko pertsonentzako erreserbaturiko aparkalekuan 
uzten du autoa ohartu gabe: gauez izateaz gain, kartela beira-edukiontzi 
batek ezkutatuta zegoen. Ez daki deskargu-plegua aurkezten badu edozer 
lortu dezakeen. 

2013/12/13
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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 nagusia hauxe da: udal zerbitzu eta sailei eskatu 

dizkiegun txostenak jaso zain gaudela. 

Oraindik itxi gabe dauden dosier horien zerrenda ematen dugu ondoren: 

 

ERREG. 
ZK. GAIA SARRERA 

EGUNA SAILA AZKEN JARDUERA 

1885 Pasabidea 2013/01/22 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Sail edo zerbitzuari prozesuaren 
berri ematea 

1894 Antena 2013/02/05 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Beste jardueraren bat 

1905 Erabilera publikoko 
lursail pribatua 

2013/03/05 Hirigintza Saila Erabiltzailearen erantzunaren zain 

1908 Osasungarritasuna 
etxartean (Alde 
Zaharra) 

2013/03/19 Ekonomia 
Sustapenerako Saila 

Beste jardueraren bat 

1916 Lonja. Jabearen 
eta auzokoaren 
arteko liskarra, 

2013/04/16 Herritarren 
Segurtasunaren Saila 

Proposamen-txostena, batzordeari 
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ERREG. SARRERA 
AZKEN JARDUERA GAIA SAILA 

ZK. EGUNA 
zarata dela eta 

1919 Hondakinak 
baratzean 

2013/04/30 Ekonomia 
Sustapenerako Saila 

Beste jardueraren bat 

1922 Supermerkatu 
baten zarata 

2013/05/08 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Sailaren edo zerbitzuaren 
informazioa jasotzea 

1926 Udal laguntzak 2013/05/21 Gizarte Gaien, 
Adinekoen eta 
Enpleguaren Saila 

Erabiltzailearen erantzunaren zain 

1929 Liskarra 21 
Zabalgunearekin, 
lokal baten 
alokairua dela eta 

2013/06/04 Ekonomia 
Sustapenerako Saila 

Sailaren erantzunaren zain 

1930 Udal zerbitzuak ez 
ematea etxebizitza 
batean. 

2013/06/04 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Sailari edo zerbitzuari informazioa 
eskatzea 

1931 Prostituzioa, 
etxebizitza 
familiabakarrean 

2013/06/11 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Sailaren/zerbitzuaren informazioa 
jasotzea 

1936 Dosier 
zigortzailearen 
iraungipena 

2013/06/19 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Erabiltzaileari prozesuaren berri 
ematea 

1938 Etxebizitza 
eraistea eta 
bizileku berria 
ematea 

2013/06/25 21 Zabalgunea Sailari/zerbitzuari informazioa 
eskatzea 

1939 Egoera txarrean 
dagoen 
higiezinaren 
mantenimendua 

2013/07/02 Hirigintza Saila Erabiltzailearen erantzunaren zain 

1942 Etxebizitza 
eraistea eta 
bizileku berria 
ematea 

2013/07/09 Hirigintza Saila Beste jardueraren bat 

1943 Erantzun gabeko 
erreklamazioak 

2013/07/15 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Sindikoaren erantzunaren zain 

1949 Erabilera publikoko 
lursail pribatua 

2013/07/19 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Bilera edo elkarrizketa sail edo 
zerbitzuarekin 

1951 Olarizu hiribidekoei 
bizileku berria 
ematea 

2013/07/23 21 Zabalgunea Beste jardueraren bat 

1952 Tabernen 
ordutegia ez 
betetzea 

2013/07/24 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Erabiltzailearen erantzunaren zain 

1954 TUVISA. Zaratak  
eragozpenak 
sortzea 

2013/08/22 TUVISA Sailari edo zerbitzuari informazioa 
eskatzea 

1966 Aldabeko 2013/09/24 Ogasun Saila Sailari edo zerbitzuari informazioa 
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ERREG. SARRERA 
AZKEN JARDUERA GAIA SAILA 

ZK. EGUNA 
parkingeko lan-
baldintzak 

eskatzea 

1968 AMVISA. 
Kontagailuak 

2013/09/24 AMVISA Bilera edo elkarrizketa sail edo 
zerbitzuarekin 

1969 Gainbalioa 2013/10/01 Ogasun Saila Erabiltzailearen erantzunaren zain 
1970 Taberna bateko 

zarata 
2013/10/01 Ingurumenaren eta 

Espazio Publikoaren 
Saila 

Sail edo zerbitzuaren informazioa 
jasotzea 

1972 Bizileku berria 
ematea 

2013/10/08 Hirigintza Saila Sail edo zerbitzuari txostena eskatu 
zain 

1973 Feria-lekuan 
tonbola jartzeko 
baimena ukatzea 

2013/10/08 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Erabiltzaileari prozesuaren berri 
ematea 

1977 TUVISAk 
kudeatzen duen 
aparkalekua 

2013/10/14 TUVISA Sindikoaren erantzunaren zain 

1980 Taberna bateko 
zarata 

2013/10/22 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Sail edo zerbitzuari prozesuaren 
berri ematea 

1981 Zaratak eta 
eragozpenak, 
Zumaia plazan 

2013/10/29 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Sailaren erantzunaren zain 

1983 Obrak, etxejabeen 
elkartean, 
betearazteko 
agindua dela 
medio 

2013/11/05 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Sindikoaren erantzunaren zain 

1984 Osasungaiztasuna 
kalean eta patioan. 
Aparkaleku 
irregularra 

2013/11/20 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Bilera edo elkarrizketa sail edo 
zerbitzuarekin 

1985 Simon Bolibar 
plazako taberna 
baten eragozpenak 

2013/11/20 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Sail edo zerbitzuaren informazioa 
jasotzea 

1990 AMVISA. Okerreko 
faktura 

2013/11/26 AMVISA Sailaren erantzunaren zain 

1991 Higiezinak egoera 
txarrean 

2013/11/27 21 Zabalgunea Sailaren erantzunaren zain 

1992 Kaleak 
garbitzekoen 
zarata 

2013/12/03 Ingurumenaren eta 
Espazio Publikoaren 
Saila 

Sail edo zerbitzuaren informazioa 
jasotzea 

1994 Lapurtutako 
bizikleten trukea, 
Agirrelandan 

2013/12/10 Herritarren 
Segurtasunaren Saila 

Sail edo zerbitzuaren informazioa 
jasotzea 

1998 Olabe pilotalekua 
alokatzeko 
ordaindutakoa 
itzultzea 
 

2013/12/18 Herritarrentzako 
Zerbitzuen eta Kirolen 
Saila 

Sindikoaren erantzunaren zain 
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ERREG. SARRERA 
AZKEN JARDUERA GAIA SAILA 

ZK. EGUNA 
63 Urarteko 

aisialdirako 
baratzeak 

2013/05/14 Ingurugiro gaietarako 
Ikastegia 

Sailaren erantzunaren zain 

 

Oroitidazki honek hartzen duen aldian, bost dosier ireki dira atzera: lau lehenengoz aurreko aldietan 

abiaraziak eta beste bat lehenengoz ekitaldi honetan bertan irekia. Gehienetan, erabiltzaileek berek hala 

eskatu dutelako izan da. 

Bost dosier horietatik, bik irekita jarraitzen dute, eragindako sailei eskatu dizkiegun txostenak jaso zain, 

guk geuk hobeto aztertu zain edo erabiltzaileek dokumentazio berria noiz ekarriko. 

 

ERREG.
ZK. GAIA SAILA SARRERA 

EGUNA 
BERRIRO 

IREKITZEA

1637 Etxebizitza ezegokia Gizarte Gaien, Adinekoen eta 
Enpleguaren Saila 

2011/12/27 2013/01/30 

1737 Aire egokituak sortutako 
zarata 

Ingurumenaren eta Espazio 
Publikoaren Saila 

2012/05/23 2013/01/07 

 

KASU NABARMENAK, ORAINDIK IREKITA OROITIDAZKIA ITXI ORDUKO 

 

Oroitidazkia ixterako oraindik irekita jarraitzen duten dosierretatik bi nabarmendu beharra dago 

ezinbestean, denbora luzea eta ahalegin handia eskatu digutelako; are gehiago, esan daiteke ekitaldiko 

kasu garrantzitsuenetako batzuk izan direla. 

 
- Erreg. zk.: 1894/13 - IBAIONDOKO GURASOEN ELKARTEA: 

 

Otsailean, Gurasoen Elkarteak salatu zuen Gasteizko Gran Hotel Lakua hoteleko zabaltzan telefonia 

mugikorreko lau antena jarri zituztela, eta horrek ikasleengan eragina izan zezakeela. Egoera aztertzeko 

eskatzen zuten, eta antenak ken zitzaten iradokitzeko, ikasgelen barruan  emisio maila 0,1 µw/cm2-raino 

jaistea lortzen ez zen bitartean, horixe ezartzen baita Europako Kontseiluaren 1815 gomendioan (Eremu 

elektromagnetikoen arrisku potentzialak eta ingurumenean duten eragina). 

 

Harrezkero, Sindikoaren Bulegoak jarduera ugari eta askotarikoak bideratu ditu inplikatutako alderdi 

guztiekin, arazoa konpontze aldera, zalantzarik gabe, alarma sortu baitzuen gure gizartean, bai eta 

eragindako taldeen mobilizazio handia ere.  Une oro ahalik eta inpartzialtasun handienaz jokatzen saiatu 

ginen, alde baten edo bestearen tesietara makurtu gabe; izan ere, gaur egun oraindik ezinezkoa zaigu 

behin betiko iritzia ematea, erradiazio elektromagnetikoen arrisku potentzialari buruz makina bat 
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informazio eta agiri bildu eta aztertu dugun arren. Horregatik, ikastetxeko ikasgelen barruko neurketak 

ahal zela Europako Kontseiluaren gomendiora (0,1 µw/cm2) egokitu zitezen saiatu ginen, auziak ez 

baitzion inolako mesederik egiten inplikatutako eragileetako ezeini, eta denbora igaro ahala okerrera jo 

baitzezakeen. 

 

Denbora honetan, hamarretik gora bilera izan dugu inplikatutako aldeekin, telefono konpainietatik hasita 

hoteleko ordezkaritzaraino, eta berrogeita hamar telefono dei baino gehiago egin dugu; horiei gehitu 

behar zaizkie informazio eskaera formalak, posta-trukea, hedabideetako agerpenak, ikuskatze bisitak, 

Ingurumen Kontseiluan parte hartzea, antenei buruzko ordenantza berriari buruzko lan taldean parte 

hartzea eta dagokion proposamena egitea, mahai inguru bat moderatzea eta, azkenik, Eusko 

Legebiltzarrean agertzea. Laburbilduz, denbora honetan guztian bitartekaritza lan etengabean aritu gara, 

ahalik eta diskreziorik handienaz, alderdien artean informazio trukea erraztu eta une oro komunikazio hari 

bat izan zedin, auziaren irtenbidea ahalbidetzeko.  

 

Une honetan, gorabeherak gorabehera, pozik baiezta dezakegu 2014ko martxoaren 14az geroztik 

ikastolako jolastokian jarritako neurgailuak jasotako kopuruak 0,81 v/m ingurukoak direla, hau da, 0,2 

µw/cm2 baino gutxiago kanpoaldean; horrek esan nahi du ikastetxe barruko balioak 1815. gomendioan 

iradokitakoa baino nabarmen txikiagoak izan behar dutela. 

 

Ez dakigu zein izan den neurketen bat-bateko jaitsieraren azken arrazoia, baina ez dugu zalantzarik 

emaitza horretan askotariko faktoreek eragin dutela. Ez dugu ezezaguna ebazteko asmorik, baina 

zirkunstantziak aldakorrak izan daitezkeela ahaztu gabe, gure esku-hartzeak auzia eragin zuten arrazoiak 

desagerrarazten lagunduko zuela espero dugu, benetan.  

 

Beraz, eskaerari erantzun egokia eman zitzaiolakoan gaude, eta  2014ko maiatzean gure esku-hartzea 

bukatutzat jo dugu. 

 

 

- Erreg. zk.: 63/13 URARTEKO (ABETXUKU) AISIALDIRAKO BARATZEAK: 

 

Dosier honetan bi gomendio eman dugu. 

 

1. gomendioa Abetxukuko baratzeen erabiltzaile batzuek Sindikoaren Bulegoan aurkeztutako kexen 

ondorioz eman zen, zuela gutxi lagapena kendua zitzaion erabiltzaile baten jokaerarekin lotuta. Kontatu 

zigutenez, txikizioak izan ziren baratzetan, lapurretak, eta erabiltzaileak hertsatzen ere ahalegindu ziren. 

Baratzea baliatzeko eskubidea kendu zitzaion erabiltzaileari beste erabiltzaile batek –haren lagunak– 

bere baratzean sartzen eta laguntzen utzi zionetik hasi ziren arazoak. Informazioa instalazioetako 

tutoreekin egiaztatu genuen, eta haiek berretsi egin ziguten.  
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GERTAKARIAK: 

 

- 2013ko urtarrilaren 25ean, erabiltzaileetako bati jakinarazi zitzaion kendu egingo zitzaiola 

aisialdiko baratzeetan esleitutako lursaila erabiltzeko lagapena, hura arautzen zuten baldintzak 

behin eta berriro ez betetzeagatik.  

- Antza denez, lagapena kentzea egun batzuk geroago gauzatu zen, eta erabiltzailearen lursaila 

hasierako egoerara lehengoratu zen, beste erabiltzaile  bati esleitu ahal izateko. 

- Hala ere, baratzeetako erabiltzaile eta tutoreek jakinarazi zigutenez, erabiltzaile ohiak 

baratzeetara joaten jarraitu zuen, tutoretza orduetatik kanpo batez ere, lagunen batek bere 

baratzean sartzeko baimena eman ziolako.  

- Pertsona hori itzuli zenetik, baratzeetan txikizioak gertatzen hasi ziren, eta beste erabiltzaileekiko 

ustezko hertsapenak.  

 

Gertaera horien aurrean, gogoeta hauek egin daitezke 

 

ZENBAIT GOGOETA: 

 

- Eraztun Berdeko aisialdiko baratzeak erabiltzeko baldintzek arau hauek ezartzen dituzte, besteak 

beste:  

 

3. Baratzea pertsona bakar bati esleituko zaio. Horrek ezin izango dio hirugarren 

pertsona bati laga, ezta traspasatu ere. Bere ardurapekoa dira: baratzea, 

baratzearen erabilera eta bertan landatzen diren produktuak.  

 

19. Baratzean beste pertsonak egon ahal izango dira, titularra bertan dagoenean. 

Salbuespen gisa, titularrek baimena eman ahal izango dute hirugarren 

pertsona bat bertan sartzeko: baimena urtean 60 egunerako eman ahal izango 

da, edo gehiagorako, baldin eta egiaztatutako arrazoi medikuak badaude. 

Kudeatzaileak akreditazioa emango dio pertsona baimenduari, eta horrek 

agerian eramango du baratzeetan dagoen bitartean.  

 

31. Arauak betetzen ez badira, Udalak lagapena bertan behera utzi ahal izango 

du.  

 

- Beraz, baldintza horietatik ondorioztatzen da –gure ustez, nahiko argi– lursailaren erabiltzaileak 

salbuespenez baino ezin diola hirugarren bati sartzen utzi, eta kudeatzaileak aurretik akreditazioa 

eman diolarik. Kasu honetan, ez dago jasota kudeatzaileak –hau da, IGIk– erabiltzaileari inolako 
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akreditaziorik eman dionik, eta hark lursailak erabiltzeko zuen lagapena bertan behera geratu 

denez ez du sartzerik.  

- Erabiltzaile batek hirugarren bati ahoz emandako baimenak, salbuespenezko zirkunstantziak jaso 

gabe eta, batez ere, kudeatzailearen aurretiazko akreditaziorik eduki gabe, argi eta garbi urratzen 

ditu ezarritako baldintzak, eta baimena eman zuen erabiltzailearen lagapena kentzea ekar lezake 

horrek. 

- Bestetik, baimena ematea justifikatuko luketen salbuespenezko zirkunstantziak izan arren, begi-

bistakoa dirudi ezin zaiola aldi baterako baimena eman arauak behin eta berriro urratzeagatik 

aldez aurretik lursaila kendu zaion pertsonari.  

- Izan ere, baratzea baliatzea eragotzi zitzaion erabiltzaileari ustez emandako baimena lagapena 

kentzeko ebazpenari itzuri egiteko amarrutzat jo daiteke.  

 

Hori guztia aintzat harturik, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiko Zuzendaritzari GOMENDIO hauek 

egiten dizkiogu: 

 

1.- Urtarrilean lagapena kendu zitzaion erabiltzaileari gutun bat bidal diezaion, ez duela baratzetan 

sartzeko baimenik jakinarazteko, eta beraz, aurrerantzean bertara ez sartzeko agindu diezaion.  

 

2.- Erabiltzaile guztiei zuzendutako zirkularra idatzi eta jakinaraz dezan, ohartarazteko norberaren lursaila 

hirugarren bati erabiltzen utzi ahal izateko beharrezkoa dela salbuespenezko egoeraren bat izatea, eta 

bereziki, zentroko tutoreek aldez aurretik akreditazioa eman behar diotela, zeina une oro agerian 

eraman beharko baitute pertsona baimenduek. Orobat, baldintzak ez betetzeak lursailaren lagapena 

bertan behera uztea ekar dezakeela ohartaraziko zaie.  

 

2. gomendioa eman behar izan genuen, lehenengoaren ondoren egoerak ez zuelako hobera egin, 

kontrakoa baizik: harrezkero behin eta berriro eraso diote gertaerak indar handiagoz salatu zituen 

pertsonaren baratzeari. Txikizioek, lapurretek eta abarrek jarraitzen zuten bitartean, egotzitako pertsonak 

baratzeetan maiz agertzen segitzen zuen, ia etengabe, zenbait lekukok azaldutakoaren arabera. 

 

Ekintza horien egilea nor zen jakiteko proba erabakigarriak lortzea zaila zenez, Sindikoaren Bulegoak 

bilera batera deitu zituen baratzeen erabiltzaile batzuk eta monitoreetako bat, haien ikuspegia azaldu eta 

beste hipotesirik proposatu zezaten. Denen bertsioa ia aho-batekoa izan zen, bereziki egile posibleari 

dagokionez, probatzea zaila den arren.  

 

Geroztik, Abetxukuko baratzeetako istiluek jarraitu egin dute, eta dagoeneko ordena publikoko arazoa 

bihurtu dela esan daiteke. 

 

Aurrekari horiek kontuan izanik, GOMENDIO hauek egiten ditugu: 
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Urarteko baratzeak jabari eta erabilera publikoko espazioak dira, alegia, edonor sar daiteke inguru 

horretara jendearentzako ordutegiaren barruan. Hala ere, pertsona jakin batzuek lizentzia edo baimena 

dute baratzeen erabilera berezirako, eta emaitzak, hots, haiek lantzen dituzten produktuak, jabetza 

pribatukoak dira. Horrenbestez, badira espazio batzuk (baratzeen barrualdea, biltegiak, aldagelak eta 

abar) non ezin baita edonor sartu, baizik eta baratzeak erabiltzeko baimenaren titularrak eta haiek 

baimendutako pertsonak bakarrik.  Gainerako pertsonak erabilera orokorreko zonara (askaltzeko 

mahaiak, olgetarako guneak, berdeguneak) sartu ahalko dira, ezarritako ordutegian. Horixe da 

baratzetatik egotzitako pertsonaren kasua.  

 

Izan ditzakeen erantzukizun penalak gorabehera, IGIk egotzitako pertsonak ez du inolako titulurik 

pertsona baimendunen espazio propioetan sartzea ahalbidetzen dionik, eta Udalak bere ebazpenak 

betearazteko ahalmena eta betebeharra du. 

 

Dena dela, gure ustez Udalak zenbait alderdi zuzendu beharko luke bere ahalmenez legezkotasun berme 

osoarekin baliatu ahal izateko, esaterako, pertsona hura kanporatzea erabakitzeko agiriaren izaera, edo 

baratzeen arauen izaera juridikoa.  

 

Hori guztia aintzat harturik, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiko Zuzendaritzari GOMENDIO hauek egiten 

dizkiogu: 

 

1.- Zorrotz muga dezan Urarteko baratzetan zein diren herritar oro erabili eta sar daitezkeen eremuak eta 

zein diren baimendutako pertsonak –lagapenaren titularrak edo haiek baimendutakoak– bakarrik sar 

daitezkeen espazioak eta instalazioak.  

 

2.- Egotzitako pertsonari beste ebazpen bat bidal diezaion, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiko zuzendariak 

sinaturik eta errekurtsoei buruzko oin-oharra duelarik, lagapena kentzearen terminoak eta horrek 

dakartzan ondorioak gogorarazteko. Bereziki, inola ere sartzerik ez duen gune zehatzak zein diren 

ohartaraziko zaio, bestela Udaltzaingoak bertatik kanporatu ahalko baitu, izan litezkeen bestelako 

erantzukizunez gain.  

 

3.- Hiriko aisialdiko baratzeen funtzionamendurako barne araudia idatzi eta izapidetu dadin, eta Tokiko 

Gobernu Batzarrak onets dezan, “Eraztun Berdeko aisialdiko baratzeak erabiltzeko baldintzak” oinarritzat 

hartuz; bertan zigortze erregimena aurreikusiko da, eta aztertzen ari garen gertaerak eragozteko neurriak 

hartzeko aukera.  

 

Dosier hau oraindik itxi gabe dago, oraindik ez dugulako jaso Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren 

erantzun formala. Hala ere, badakigu aisialdiko baratzeen funtzionamendurako araudi berria izapidetzen 

ari direla. 
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GASTEIZKO UDALAREKIKO HARREMANAK 

Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak Gasteizko Udalarekin eta eragindako udal zerbitzu eta sailekin 

dituen harremanak hiru organoren inguruan gauzatzen dira: 

 

06.1 UDALBATZAREN BILKURETARA JOATEA 

Sindiko edo Herritarren Defendatzailearen Araudiaren 1. artikuluan jasotzen denaren ildotik, udalbatzaren 

bilkuren jarraipen estua egiten du Sindikoak, nahiz eta gehienetan ezinezkoa den bera edo lantaldeko 

norbait bertan izatea. Halakoetan, teknologia berriak oso lagungarri ditugu; izan ere, “streaming” bidezko 

konexioa aukeran izanik, udalbatzako kideen eztabaiden eta osoko bilkurak onartzen dituen ebazpen eta 

proposamenen lekuko izan gaitezke, bertan ez izan arren. 

 

Osoko bilkura hauetan izan gara: 

 13/03/22 PSE-EE taldeak —telefonia mugikorreko antenen inguruan Ibaiondoko 

LHIko Ibailakua guraso-elkarteak sustatutako dosierraren haritik— aurkez-

tutako mozioa, kutsadura elektromagnetikoari buruzkoa. 

 13/05/31 Ohiko osoko bilkura. 

 13/07/04 Aparteko osoko bilkura. 2012ko oroitidazkiaren aurkezpena 
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 13/07/04 Aparteko osoko bilkura. Francisco Vitoria domina UNICEFi ematea 

 

06.2 BATZORDEETARA JOATEA 

Orobat egiten dugu Gasteizko Udaleko zinegotziek osatzen dituzten irizpen batzordeen edukiaren 

jarraipena, Gasteizko herritarrei zuzenean eragiten dieten gaiak jorratzen direlarik bertan. Deialdia 

jasotzen dugunean, gai zerrenda aztertzen dugu, eta, onartu ondoren, bilkuraren akta, hainbat gairen 

inguruan zinegotziek ematen dituzten azalpenen eta egiten dituzten gogoeten berri izateko, hartara. 

 

2013. urtean, osoko bilkura hauetan izan gara: 

 13/05/06 Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea 

 13/07/01 Herritarren Parte-hartze Batzordea 

 13/07/05 Udaltzaingoaren ponentzia 

 13/09/23 Iradokizun eta Erreklamazio Batzordea 

 

06.3 PARTE-HARTZE ORGANOETARA JOATEA 

Gainerako parte-hartze organoetan entzun ohi dira bertatik bertara udalerriko herritarren iritziak, eta, 

horrenbestez, aparteko ahalegina egin dugu bai lurralde kontseiluen bai sektore kontseiluen hainbat 

bilkuretara joateko. Parte-hartzea sustatze aldera, orobat izan da aktibo Sindikoaren bulegoa 

Ingurumeneko Sektore Kontseiluaren lantaldeak instalazio erradioelektrikoei buruzko ordenantza berria 

lantzeko egindako bileretan. 

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

LURRALDE KONTSEILUAK: 

 13/11/25 Aldabeko Lurralde Kontseilua 

 13/11/26 Hegoaldeko Lurralde Kontseilua 

 

SEKTORE KONTSEILUAK: 

 13/01/15 Garapenean Laguntzeko Kontseilua 

 13/02/13 Ingurumen Kontseilua 
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 13/02/13 Adinekoen Kontseilua. 

 13/02/26 Berdintasunerako Kontseilua 

 13/03/05 Kultura Kontseilua 

 13/03/06 Ingurumen Kontseilua 

 13/03/21 Irisgarritasun Kontseilua 

 13/04/15  Telefonia antenen ordenantza lantzeko lantaldea 

 13/04/22  Merkataritza Kontseilua 

 13/05/06  Telefonia antenen ordenantza lantzeko lantaldea 

 13/05/07   Garapenean Laguntzeko Kontseilua 

 13/05/14 Herritarren parte-hartzearen behatokiaren aurkezpena 

 13/06/03 Udaltzaingoari buruzko parte-hartze prozesuko bilera 

 13/06/13 Telefonia antenen ordenantza lantzeko lantaldea 

 13/06/20 Irisgarritasun Sektore Kontseilua 

 13/06/25 Telefonia antenen ordenantza lantzeko lantaldea 

 13/09/26 Irisgarritasun Kontseilua 

 13/10/02 Ingurumen Kontseilua 

 13/10/14 Antenei buruzko lan-taldea 

 13/10/30 Ordenantza Fiskalei eta Aurrekontu-proiektuari buruzko entzunaldi publikoa 

 13/11/13 Merkataritza Kontseilua 

 13/12/04 Ingurumen Kontseilua 

 13/12/12 Irisgarritasun Kontseilua 

 

06.4 BESTELAKO BILKURAK: ZINEGOTZIEKIN, SAILEKIN... 

Harremanetan izan gara udal sail eta zerbitzuekin, bertako arduradunen bitartez, Sindikoak jasotako 

kexak zirela eta. Herritarra salaketa aurkeztera bultzatu duen arrazoiaren nondik norakoak bertatik 

bertara ezagutzea izan da horren helburu. 

 

 13/01/10 Udaltzaingo Zerbitzuko zuzendaria 
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 13/01/10 Ogasun Saileko zuzendaria 

 13/01/18 Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saileko zinegotzia eta zuzendaria 

 13/02/01 Kirol Zerbitzuko burua 

 13/02/07 Prebentzio Zerbitzuko teknikaria 

 13/04/18 Zerga Ikuskaritzaren Zerbitzuko burua 

 13/02/19 Kirol Zerbitzuko burua 

 13/02/19 Gazteria Zerbitzuko teknikaria 

 13/03/13 21 Zabalgunearen bulegoa, Pintore kalean 

 13/05/21 Herritarrei Laguntzeko Administrazio Zerbitzuko burua 

 13/05/23 Ogasun Saila 

 13/06/04 Ingurumen Saila 

 13/06/06 Ogasun Saileko teknikaria 

 13/07/11 21 Zabalguneko zuzendaria 

 13/07/11 Berdintasun Zerbitzuko burua 

 13/09/10 Berdintasun Zerbitzuko burua 

 13/09/18 Berdintasun Zerbitzuko burua 

 13/09/24 Ogasunaren eta Funtzio Publikoaren Saileko zinegotzia 

 13/10/02 Berdintasun Zerbitzua eta EHUko irakaslea 

 13/10/02 Ingurumen Saila 

 13/10/03  Ingurumen Saileko zinegotzia 

 13/10/14  Ingurumen Saileko zuzendaria eta Ibaiondoko guraso-elkartea 

 13/10/15 Espazio Publikoaren Zerbitzuko teknikaria 

 13/10/17 Ogasunaren eta Funtzio Publikoaren Saileko zinegotzi ordezkaria, Funtzio 

Publikoko zuzendaria eta Berdintasun Zerbitzuko burua. Suhiltzaileen LEP. 

 13/10/23 Berdintasun Zerbitzuko burua 

 13/10/23  Ingurumeneko zuzendaria 

 13/10/23  Herritarren Segurtasunaren Saileko zuzendaria 

 13/10/28  Funtzio Publikoko Hautaketa Zerbitzuko burua 
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 13/11/05  Ogasun eta Funtzio Publikoaren zinegotzia 

 13/11/06 Ingurumen Saileko teknikaria 

 13/11/26 Gazteria Zerbitzuko teknikaria. Gazte-lonjak 

 13/12/05 TUVISAren kontseilua 

 13/12/09  Ingurumen Saileko teknikaria 
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BESTE JARDUERA BATZUK 

2013. urtean, Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat jarduera burutu ditu erakundea 

herritarrengana helarazteko, eta auzokideei arreta egin eta argibideak emateko, dela banaka, dela 

taldean. 

 

07.1 HIZLARI 

Jardunaldi, hitzaldi, mintegi eta bestelakoetan agertu izan da sindikoa herritarrengan aurrean hizlari gisa, 

eta bere zeregin nagusia herritarren eskubideak babestea dela nabarmendu nahi izan du halakoetan.  

Ondoren Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hizlari gisa parte hartu duen ekitaldien zerrenda 

jasotzen da: 

 13/02/21   II. Gazte Planaren baitan landutako “Jóvenes en la encrucijada de la 

desventaja” agiriaren aurkezpena. 

 13/10/29 Moderatzailea, Hiri Ekologiaren Gelan antolatutako jardunaldian: 

“Radiaciones electromagnéticas producidas por las antenas de telefonía 

móvil y su afección a la salud”. 
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 13/11/20    Moderatzaile, Berdintasun Zerbitzuak antolatutako “La implicación de los 

hombres en contra de la violencia hacia las mujeres” debatean. 

 

07.2 GONBIDATUTA 

Erakunde, elkarte eta instituzioek antolatutako hainbat biltzar, hitzaldi, erakusketa eta inauguraziotan izan 

zen Sindikoa edo Herritarren Defendatzailea gonbidatu gisa, Gasteizko herritarrengana hurbiltzeko 

asmoz. 

 

 13/01/28 Mugikortasun iraunkorraren aldeko foroa. 

 13/02/21 Fernando Buesa fundazioa: “Ibili beharreko beste bide batzuk marraztea”. 

 13/05/14 Kaleratzeei buruzko jardunaldia. Europa biltzar etxea. 

 13/06/03 Giza eskubideei buruzko erakusketaren aurkezpena. Gasteizko justizia 

jauregia. 

 13/07/12 Doako Justiziaren eguna. Gasteizko Justizia Jauregia 

 13/09/26 “Urban Commerce” jardunaldia 

 13/10/02: Erretiratutako udaltzainei egindako omenaldia (Aingeru Zaindarien eguna) 

 13/10/08  “Liderazgo de políticas medioambientales” ematea. 

 13/12/12 Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak Montehermoso kulturunean 

antolatutako “Harimakila” erakusketaren inaugurazioa. 

 

07.3 BESTE SINDIKOEKIN EGINDAKO BILERAK 

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. 

2013ko urriaren 13 eta 14an Reusen izan ziren VIII Jornadas de Formación para Síndicos jardunaldietara 

gonbidatu gintuen Fórum SD elkarteak (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 
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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.  

 

Zehazki, gau hauek jorratu ziren VIII jardunaldi horietako hitzaldietan: 

- Manuel Ballbé i Mallol eta Miguel Casino Rubioren hitzaldia: Seguridad y convivencia / El 

espacio público, la seguridad, la convivencia y los derechos,  

- Eduard Segarra Tríasen hitzaldia: Europa, ciudadanía y derechos. 

- Mahaingurua: Derechos y Autoridad. Las actuaciones policiales, la relación de los 

agentes con la ciudadanía, la supervisión y revisión de los casos, la formación de los 

agentes y los derechos de la ciudadanía. Parte-hartzaileak: Evelio Vázquez, Bartzelonako 

udaltzaingoko burua; Lluis Isern, Kataluniako Instituto de Seguridad Publica erakundeko 

Poliziaren Prestakuntzarako Ataleko burua; Ramón Llorente, Gironako Herritarren 

Defendatzailea; Ricardo Pagôs, Reuseko udaltzaingoko burua, eta Santiago Vidal, 

Bartzelonako Probintzia Entzutegiko epailea. 

 

07.4 BISITALDI ETA IKUSKAPEN JARDUERAK 

Testuingurua argitu eta erabiltzaileek nahiz administrazioak emandako dokumentazioa osatzeko 

argibideak eskuratze aldera, hainbat bisitaldi egin dituzte sindikoak eta haren lantaldeko kideek hainbat 

lekutara, egoera bertatik bertara aztertzeko. Honako hauek izan dira, hain zuzen ere: 

 Lehen hiruhilekoan: 

 Olarizu hiribidea 

 Antepara kalea 

 Ariznabarreko bidegorria 

 Zendaguren kaleko biltegiak 

 Sofia Erreginaren hiribidea 

 Jose Mardones kalea 

 Zaldiaran plaza 

 Matxete jatetxea 

 13/05/09 Hondakinak, Alde Zaharreko baratze batean 

 13/05/23 Zabalgana errekaren egoera 

 13/06/28  Kalteak, Andaluzia kaleko erabilera publikoko eremu pribatuan 
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 13/07/05  Pintore kalea, 28 

 13/07/18 Lakua hoteleko antenak 

 13/09/06 Lakua hoteleko antenen neurketa 

 13/09/12  Tranbiaren bibrazioak Angulema kaleko 1.ean 

 13/10/17 Aldabe aparkalekua 

 

07.5 TALDE ETA ELKARTEEKIN 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: 

 

 13/01/23 Arabako Hiri Jabeen Elkartea 

 13/04/24 Itxaropena elkartea 

 13/06/05 ONCE fundazioa 

 13/07/17 Salburua Burdinbide 

 13/08/29 Kaleratzeak Stop Desahucios Araba 

 13/0918 Eginaren Eginez 

 13/12/30 Gasteizko Bizikleteroak 
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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. 

 

Jaso ditugun 19 galdetegiak aztertu ondoren, hauek lirateke datu aipagarrienak: 

 

 Erantzun dutenen artean, % 37 gizonezkoak izan dira, eta % 48 emakumezkoak. Hiru 

galdetegitan ez da datu hori eman. 

 

 Erantzun dutenen % 52k unibertsitate-ikasketak ditu, eta % 32k Batxilergo edota Lanbide 

Prestakuntzakoak.  

 

 Lan egoerari dagokionez, galdetegia betetzeko unean % 47 lanean ari zen, eta nabarmendu 

beharra dago % 26 erretiratuak eta pentsiodunak zirela. Bakar batek dio langabezian  

dagoela. 
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 Zerbitzura etorri eta galdetegiari erantzun diotenen adinari dagokionez, esan dezakegu 

aurten oso orekatuta geratu direla adin-tarte guztiak 26 urtetik 65 urtera arte, nahiz 45 eta 65 

urte artekoak zertxobait nagusitu. 

 

Bulegoari buruzko iritziari dagokionez, datu hauek atera daitezke: 

 

 Sindikoaren Bulegoak emandako informazioa epaitzerakoan, gehien-gehienek (% 90etik 

gora) oso ona edo ona dela erantzun dute. Halaber, ehuneko berak sindikoaren esku-hartzea 

positibotzat edo oso positibotzat jo du. 

 

 Kasu bakoitza ebazteko emandako denboraz denaz bezainbatean, erantzun dutenen % 42k 

uste du ebazteko epea luzea edo oso luzea izan dela; % 58k, berriz, epea laburra edo oso 

laburra izan dela esan du. 

 

 Zerbitzuak emandako ebazpenarekiko adostasunari dagokionez, ia % 85 nahiko ados edo 

oso ados dago ikerketatik ateratako ebazpenarekin; hala ere, % 48k esan du ez dela arazoa 

konpondu edo artean ebatzi gabe dagoela.  

 

 Arazoa ez dela konpondu uste duen % 48 hori gorabehera, galdetegia erantzun dutenen % 

90ek baino gehiagok ontzat eman dute zerbitzua, eta ideia hori berresteko, % 60k 

Sindikoarengana jotzeko gomendatuko lukete, zalantzarik gabe. 

 

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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2013KO EKITALDIKO KEXA ETA KONTSULTEN 
ANALISI ESTATISTIKOA 

Ekitaldi honetan 175 gai landu dira guztira, horrela banatzen direnak: 

 Berriak diren 155 gai: 

 120 kexa-dosier (guztiak ez daude itxitak) 

 2 ofiziozko dosierra 

 33 kontsulta 

 Beste ekitaldietan altan emandako 20 dosier: 

 Beste ekitaldietan irekita geratu ziren 15 dosier, 2013an itxiak izan direnak. 

 Beste ekitaldiko 5 espediente, 2013an berriro ireki direnak. 

 

Abiarazitako 120 dosier berriak kontutan harturik, bulego honetan, sortu zenetik 2013ko abenduaren 31ra 

arte, 1999 dosier landu dira.  

Era berean, esan beharra dago 2610 gertakariri erantzun diogula, halakotzat jotzen dugularik bai 

bulegoan zuzenean, bai telefonoz, posta elektronikoz , faxez nahiz posta arruntez inori arreta eskaintzea. 
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Aldi honetan erreklamazioen haritik ireki nahiz itxi diren kexa-dosierren azterketa xehatua eskaintzen 

dugu ondoren: 

 Kexei dagokienez (kexak hileko, auzoaren arabera eta sexuaren arabera), 2013. urtean altan 

emandako dosierrak. 

 Ebazpenak direla eta (sailei bidalitakoak, gomendio onartuak edo ez onartuak eta dosierren 

egoera), 2013ko ekitaldian emandako ebazpen guztiak zehazten dira orobat, bai urte 

honetan, bai aurrekoetan, irekitako dosierretan. 

Esan beharra daukagu izan litekeela ebazpen bat baino gehiago izan duen dosierrik; izan 

ere, lehendik itxitako dosierren bat berriro irekitzeko aukera dago, eta hasierakoaz bestelako 

beste ebazpen batekin berriro ixtekoa. Adibidez gerta daiteke errekurtso bat aurkezteko gure 

laguntza eskatu duen hiritar batek (dosierra idazki lagunduak itxita legoke), udal sailaren 

ebazpena ezagutzen duenean, berriko irekitzea eskatzen duenean, ados ez dagoelako; kasu 

horretan Sindikoaren Bulegoak bere iritzia eman behar du berriro ere.  

Datu estatistikoetan ez da kontutan hartzen “Ebazpenen” artean iraungitzapena edo 

erabiltzailea dela eta ixten direnean dosierrak. 
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09.1 KEXA KOPURUA HILEKO 

Bulegoan jasotako 120 kexa berriak hilabetez hilabete nola banatzen diren adierazten da hurrengo 

grafikoan, hilabetez hilabete. Ikus daitekeenez azaroa izan bulegora erabiltzaile gehien etorri zen 

hilabetea. Nolanahi ere, datu horiek azterturik ez dago ondorio jakinik ateratzerik, inolako jarraibide edo 

araurik ondorioztatzerik, dosierrak irekitzeari dagokionez, ez bada inoiz hainbat erabiltzailek arrazoi 

beragatik aurkez dezaketela kexa bera. 

 

 

2013 

U
R

T
A

R
R

IL
A

 

O
T

S
A

IL
A

 

M
A

R
T

X
O

A
 

A
P

IR
IL

A
 

M
A

IA
T

Z
A

 

E
K

A
IN

A
 

U
Z

T
A

IL
A

 

A
B

U
Z

T
U

A
 

IR
A

IL
A

 

U
R

R
IA

 

A
Z

A
R

O
A

 

A
B

E
N

D
U

A
 

G
U

Z
T

IR
A

 

14 12 6 11 7 9 16 2 12 13 10 8 120 

 

0

5

10

15

20

25

U
R

T

O
T

S

M
A

R

A
P

I

M
A

I

E
K

A

U
Z

T

A
B

U

IR
A

U
R

R

A
Z

A

A
B

E

 

 

Ondoren hilabete bakoitzean itxi diren dosierren kopurua azaltzen da; kopuru horrek ez du zertan bat 

etorri oroitidazki honetan irekitakoen kopuruarekin. 
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Guztira 93 dosier itxi dira ekitaldi honetan. Ebatzitako dosierrak zenbatzeko orduan, lehendik ireki eta 

2014ko urtarrilean itxi direnak ere aintzat hartu dira. 
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09.2 JASOTAKO KEXA KOPURUA, GASTEIZKO AUZOEN ARABERA 

Ondorengo taulan ikusten Alde Zaharrekoak eta Zabalgunekoak direla kexa gehien aurkeztu dituzten 

herritarrak; izan ere, 15 kexa jaso dira auzo horietako bakoitzetik. Hurrena, berriz, Lakuabizkarrako 

herritarrak izan dira kexa gehien aurkeztu dituztenak, aurreko ekitaldietan ez bezala. 

 

Zerrendan azkenak, kexa banarekin, Babesgabetuak, Anglo-Vascoa, Zaramaga eta Ekialdeko nahiz 

Mendebaldeko Nekazaritza Eremuak ditugu. 
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AUZOA 
DOS. 

KOP. 
AUZOA 

DOS. 

KOP. 

ADURTZA 4 LOVAINA 4 

ALI-GOBEO 2 MENDIZORROTZA 2 

ARANA 3 SALBURUA 7 

ARANBIZKARRA 2 SAN KRISTOBAL 2 

ARIZNABARRA 3 SAN MARTIN 7 

ARRIAGA-LAKUA 5 DONE JAKUE 3 

ALDE ZAHARRA 15 UDALERRIA 3 

KOROATZEA 3 TXAGORRITXU 5 

BABESGABETUAK 1 ZABALGANA 5 

ANGLO-VASCO 1 ZARAMAGA 1 

PILAR 3 EKIALDEKO 

NEKAZARITZA EREMUA 

1 

ZABALGUNEA 15 HEGO-MENDEBALDEKO 

NEKAZARITZA EREMUA 

1 

JUDIMENDI 4 UDALERRITIK 

KANPOKOAK 

5 

LAKUABIZKARRA 12 DATURIK EZ 1 

GUZTIRA 120 

 

09.3 JASOTAKO KEXA KOPURUA, ERABILTZAILEEN SEXUAREN 

ARABERA 

Oso nabarmena izan da kexak aurkeztu dituzten emakumeen ehunekoan izandako beheraka; izan ere, % 

42 izatetik % 25 izatera igaro dira. 

Sindikoaren esku-hartzea eskatu duten emakumeen kopuruaren murrizketa horrek berekin ekarri du 

2013. urtean kexaren bat aurkeztu duten gizonezkoen ehunekoak gora egitea —2012. urtean % 55 

izatetik % 60 izatera igaro da, eta emakumeak, berriz, %25—, baita kexaren bat aurkeztu duten pertsona 

juridikoen kopuruak gora egitea ere, hainbat talde izan baitira beren kexak aurkeztera bulegora etorri 

direnak. Etxejabeen elkarteez gain, dagoeneko finkatuta dauden erakundeak izan ohi dira maiz, 

egokitzen zaizkien premiak asetzeko baliabide propioak dituztenak; horrenbestez, datu ona da % 15 hori, 

aurreko oroitidazkiko datuen aldean % 12 handiagoa. 
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 Gizonezkoak:  70 dosier (dosier berrien % 58)  Gizonezkoak:  70 dosier (dosier berrien % 58) 

 Emakumezkoak:  32 dosier (dosier berrien % 27)  Emakumezkoak:  32 dosier (dosier berrien % 27) 

 Taldeak:  18 dosier (dosier berrien % 15)  Taldeak:  18 dosier (dosier berrien % 15) 

  

  
GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK TALDEAK 

70 32 18 

  

  

  

  

TALDEAK

GIZONEZKOAK 
EMAKUMEZKOAK 

% 15 

% 25 
% 60

  

09.4 JASOTAKO KEXEI IRTENBIDEA EMATEKO GASTEIZKO 

UDALEKO SAILEI BIDALITAKO EBAZPENAK 

09.4 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 

asetu 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. 

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 

asetu 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 88 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.  

Ekitaldi honetan 88 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 

dituen ebazpenen kopuruak, sailez sail banatuta: 

Hauexek dira Gasteizko Herritarren Defendatzailearen Bulegoak udal zerbitzuak hobetze aldera egin 

dituen ebazpenen kopuruak, sailez sail banatuta: 
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ALKATETZA     1    1 

AMVISA     3 1 1  5 

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia 1  1      2 

GIZARTE GAIAK     2  2  4 

21 ZABALGUNEA     2  2  4 

FUNTZIO PUBLIKOA     1    1 

OGASUNA 8  4  5 7 7  31 

INGURUMENA 1  1 2 10  2 1 17 

HERRITARREN 

SEGURTASUNA 
2  3  3 1   9 

TUVISA     3    3 

HERRITARRENTZAKO 

ZERBITZUAK 
1  1      2 

HIRIGINTZA  1   2  1  4 

BESTE  1    3   4 

OFIZIOZ     1    1 

 13 2 10 2 33 12 15 1 88 

 

Oroitidazki honek hartzen duen denbora-tartean gomendio gehien jaso dituen saila Ogasun Saila izan 

dela ikus daiteke, eta hurrena, berriz, Herritarren Segurtasunaren Saila. 

 

Beraz, honako hauek landu ditugu: 

 13 gomendio 

 2 bitartekaritza 

 10 ezespen 

 2 ez-onartze 
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 33 tarteko jarduera 

 12 idazki lagundu 

 15 orientabide 

 bideratze 1 

 

Ondoko grafiko honetan ikus daitekeenez, dosierren %37 bitartekaritzaren ondorioz itxi da, ebazpenen 

portzentajerik handiena, alegia. Gaitzespenak, ordea, %11 bakarrik izan dira. 

15%

11%

37%

14%

17%

6%

GOMENDIOA

EZESPENA

TARTEKA JARDUERA

IDAZKI LAGUNDUA

ORIENTAZIOA

BESTELAKOAK

 

 

09.5 GASTEIZKO UDALAK ONARTU DITUEN GOMENDIOAK ETA 

ONARTU EZ DITUENAK 

Bulego honek sailei zuzendutako gomendio guztietatik, ofiziozkoak 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 % 33 onartu dira, eta beste % 13ren kasuan ez dugu 

erantzunik izan. Beraz, sailek onartu ez dituzten gomendioak egin ditugun guztien % 54 dira. 

Nabarmentzekoa da onartu ez diren zortzi gomendioetatik sei Ogasun Sailari zuzenduak zirela. 

 

GOMENDIOA ONARTUAK 
EZ 

ONARTUAK 
ERANTZUN GABE

15 5 8 2 
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EZ ONARTUAK

ERANTZUN GABE 

ONARTUAK

% 13 

% 54 

% 33

  

  

09.6 DOSIERREN EGOERA OROKORRA 09.6 DOSIERREN EGOERA OROKORRA 

2013. urtean landu ditugun dosierren berri ematen da ondoko taulan. 122 dosier ireki dira (kexa bidez 

zein ofizioz), eta, horietatik, 81 itxi. Horrez gain, aurreko ekitaldietan irekitako 15 dosier ere itxi dira. 

Beraz: 

2013. urtean landu ditugun dosierren berri ematen da ondoko taulan. 122 dosier ireki dira (kexa bidez 

zein ofizioz), eta, horietatik, 81 itxi. Horrez gain, aurreko ekitaldietan irekitako 15 dosier ere itxi dira. 

Beraz: 

  

 41 dosier daude irekita  41 dosier daude irekita 

 96 dosier itxi dira  96 dosier itxi dira 

  

IREKITA ITXITA 

41 96 

  

IREKITA

 ITXITA

% 70 

% 30
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AGERPENAK, HEDABIDEETAN ETA SARE 
SOZIALETAN 

Sindiko edo Herritarren Defendatzaileak hainbat hedabidetan parte hartu du (irratia, prentsa idatzia); 

batzuetan elkarrizketak egin ditu eta bestetan bulego honek garatutako jarduerari buruzko artikuluak 

idatzi ditu. 

Era berean, oroitidazki honek barne hartzen dituen hilabeteetan zehar, erakunde horri buruzko hainbat 

erreferentzia agertu dira prentsa idatzian, baita Gasteizko herritarrekin egindako lanei eta beste jarduera 

batzuei buruzkoak ere; horiek guztiak modu kronologikoan antolatuta daude jarraian: 

10.1 IRRATIA 

“El Síndico Responde”, Radio Vitoria.  

Lehen seihilekoan, astelehenero. 

Bigarren seihilekoan, astelehenetan, hamabostean behin. 

 

“Faktoria”, Euskadi Irratia. 

Astelehenero, irailaren erdialdetik. 

 

2013ko Oroit-Idazkia Sindikoa.Herritarren Defendatzailea.| 101  
 



<< Aurkibidea 
 

 13/02/18:  Gasteiz irratia. Elkarrizketa, “El Madrugador” saioan. 

 13/04/15: Cadena Ser 

 13/04/25:   Euskadi Irratia 

 13/06/15:   Radio Nacional de España. “No es un día cualquiera” saioa. 

 13/06/18:  Euskadi Irratia 

 13/06/18:  Cadena Ser 

 13/07/08:  Elkarrizketa Ser katean 

 13/07/24: Agerpena Gaur Egun albistegian (ETB) 

 13/09/05: Agerpena Araba Gaur programan (ETB) 

 13/09/23: Elkarrizketa Radio Euskadin 

 13/09/24: Elkarrizketa Bulevar saioan, Radio Euskadin 

 13/11/22: Elkarrizketa, Onda Cero irratian. 

 13/12/02:  Elkarrizketa, “Hoy por Hoy Vitoria” saioan (Ser katea). 

 

10.2 PRENTSA IDATZIA 

ARTIKULUAK 

 2013-01-03 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

MÁS DE 3.350 AFECTADOS RECLAMAN CONTRA EL CANON DE VIVIENDA VACÍA  

 2013-01-12 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE VACÍA DE CONTENIDO 

 2013-01-12 [GARA (EUSKAL HERRIKO EGUNKARIA)] 

LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ARABA PIDE MÁS TRANSPARENCIA  

 2013-01-14 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

MARTÍN GARTZIANDIA GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA-GASTEIZ: "NO VOY A SER UN 

PRODUCTOR DE RECOMENDACIONES QUE SE GUARDEN EN UN CAJÓN Y SI VEO QUE NO LOGRO 

NADA ME IRÉ" 

 2013-01-14 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

PORTADA: ENTREVISTA A MARTÍN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA-GASTEIZ 

 2013-01-22 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

MAROTO MAQUILLA LA CRISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON UNA LISTA DE DIEZ 

ACTUACIONES 
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 2013-02-01 [DATO ECONOMICO (ALAVA)] 

24 HORAS CON...JON GOTZON LABURU, COMERCIANTE Y PRESIDENTE DE COMERCO  

 2013-02-16 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL 30% DE LOS JÓVENES VITORIANOS CARECE DE UN TÍTULO QUE LE CAPACITE PARA LOGRAR 

TRABAJO. EL AYUNTAMIENTO ELABORA UN PLAN PARA PREVENIR LA EXCLUSIÓN 

 2013-02-22 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

«LAS INSTITUCIONES TENEMOS QUE INTENTAR RESCATAR DEL PESIMISMO A NUESTROS 

JÓVENES». PRESENTADO EL SEGUNDO PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD 

 2013-03-09 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

EL CONSISTORIO DE VITORIA DEMOLERÁ AL FIN LOS RUINOSOS ALMACENES DE ZENDAGUREN 

 2013-04-07 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE MANTENGA SU COMPROMISO CON «LOS MÁS 

DESFAVORECIDOS»  

 2013-05-07 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO TRAMITA 52 NUEVOS EXPEDIENTES EN SUS CUATRO PRIMEROS MESES EN EL 

CARGO  

 2013-05-15 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

BEBÉ A BORDO. SUBIR AL BUS CON UN COCHECITO ES UNA ODISEA EN ZABALGANA Y 

SALBURUA, PORQUE SÓLO HAY DOS PLAZAS  

 2013-05-21 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO CRITICA QUE LOS FAMILIARES DE LOS CHÓFERES DE TUVISA NO PAGUEN EL 

BILLETE  

 2013-05-28 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL AYUNTAMIENTO SANCIONA CON 36.000 EUROS A FCC POR EXCEDERSE EN LOS TIEMPOS DE 

DESCANSO  

 2013-06-12 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

VITORIA EVALÚA A SU ALCALDE EN EL ECUADOR DE LA LEGISLATURA  

 2013-06-13 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO PIDE QUE LOS «OBLIGADOS» A VENDER SU PISO SE LIBREN DEL IMPUESTO DE 

PLUSVALÍA  

 2013-06-15 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO PIDE QUE SE SUSPENDA LA CARRERA DE BURROS DEL DÍA DEL BLUSA  

 2013-06-15 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA ILUSTRACIÓN: SINDICO Y CARRERA DE BURROS  

 2013-06-15 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

LA CARRERA DE BURROS, EN EL PUNTO DE MIRA  

 2013-06-16 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

LA TIRA DE ARGOTE: SÍNDICO Y CARRERA DE BURROS  
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 2013-06-18 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LOS BLUSAS PEDIRÁN PERMISO PARA LA CARRERA DE BURROS PESE A LAS OBJECIONES DEL 

SÍNDICO  

 2013-06-18 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

MAROTO DEJA LA CARRERA DE BURROS A LOS BLUSAS  

 2013-06-19 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

ATEA VOLVERÁ A DENUNCIAR LA CARRERA DE BURROS DEL DÍA DEL BLUSA  

 2013-06-21 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

ATEA ACUSA AL ALCALDE DE «PREVARICAR» SI PERMITE LA CARRERA DE BURROS  

 2013-06-27 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA COMISIÓN DE BLUSAS PROPONE HACER DOS CARRERAS DE BURROS, POR LA MAÑANA Y 

POR LA TARDE  

 2013-06-27 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

TAZA Y MEDIA. BLUSAS Y NESKAS DEBATEN CELEBRAR, NO UNA, SINO DOS CARRERAS DE 

BURROS  

 2013-06-28 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

ATEA PRESENTARÁ DOS DENUNCIAS CONTRA LA COMISIÓN DE BLUSAS SI ORGANIZA DOS 

CARRERAS DE BURROS  

 2013-07-02 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

MAROTO SE NIEGA A PROHIBIR LA CARRERA DE BURROS PORQUE «LA TRADICIÓN SIN 

MALTRATO ES POSIBLE»  

 2013-07-04 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LOS VECINOS DE LAKUA, SAN MARTÍN Y CASCO VIEJO, LOS QUE MÁS ACUDEN AL SÍNDICO  

 2013-07-04 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

PORTADA: LA OPOSICIÓN DENUNCIA EL «COLAPSO» DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE 

VITORIA  

 2013-07-05 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO RECLAMA A LA POLICÍA LOCAL UN MAYOR CONTROL DEL HORARIO DE LOS BARES  

 2013-07-05 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

AYUNTAMIENTO> EL SÍNDICO ADVIERTE DEL AUMENTO DE LA DESCONFIANZA DE LOS VECINOS  

 2013-07-05 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA ILUSTRACIÓN: SÍNDICO  

 2013-07-05 [GARA (EUSKAL HERRIKO EGUNKARIA)] 

LA TASA DE BASURAS COPÓ LA MAYORÍA DE LAS QUEJAS RECIBIDAS POR EL SÍNDICO  

 2013-07-06 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

LA CALLE PIDE LIMPIEZA. EL AYUNTAMIENTO ULTIMA UN NUEVO CONTRATO PARA PODER 

CORREGIR DEFICIENCIAS  

 2013-07-13 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

MARTIN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA-GASTEIZ: "SE PUEDE RECAUDAR MÁS SIN PERDER 

DE VISTA EL PRINCIPIO DE JUSTICIA TRIBUTARIA"  
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 2013-07-13 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

TRES EN RAYA: MARTIN GARTZIANDIA, SÍNDICO DE VITORIA-GASTEIZ  

 2013-07-14 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

LA SEMANA EN IMÁGENES: "ASUMO LAS POLÉMICAS" (MARTÍN GARTZIANDIA) - BELLAS ARTES EN 

MONTEHERMOSO - EXPOSICIÓN ZOMBITORIA  

 2013-07-16 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

DEBERES PARA EL PRÓXIMO PGOU. EL SÍNDICO PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE ASUMA SUS 

COMPETENCIAS EN LOS ESPACIOS PRIVADOS  

 2013-07-17 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

LA CARRERA DE BURROS SE JUEGA SU FUTURO  

 2013-07-18 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

SALBURUA TRASLADA AL SÍNDICO LA «ABUSIVA» TASA DE LOS VADOS  

 2013-07-20 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

ATEA INVITA A LA COMISIÓN DE BLUSAS Y NESKAS A DIALOGAR  

 2013-07-20 [BERRIA] 

UDALAREN ESKU ASTOEN LASTERKETAREN OSPAKIZUNA  

 2013-07-20 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

NUEVAS VOCES CONTRARIAS A LA CARRERA DE BURROS - LOS MEJORES DE MURALIA  

 2013-07-25 [EL MUNDO DEL PAIS VASCO] 

¿CORRERÁN LOS BURROS ESTE AÑO?  

 2013-07-26 [BERRIA] 

ATZERAKO KONTUA HASI DA  

 2013-07-26 [BERRIA (SUPLEMENTO ARABAKO HITZA)] 

MARTIN GARTZIANDIA, GASTEIZKO SINDIKOA: "BORONDATE ONA DAGO, ETA LASTER 

KONPONDUKO DA IBAIONDOKO AFERA"  

 2013-07-26 [EL MUNDO DEL PAIS VASCO] 

VITORIA ENCARA SUS CONTRADICCIONES. LOS BLUSAS COMPITEN EN UNA VERSÓN 'LIGGT' DE 

LA CARRERA DE BURROS  

 2013-08-02 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA «POLÍTICA DEL BARRO» SALPICA A LOS SOCIOS PRESUPUESTARIOS  

 2013-08-08 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

HERENCIA EN RIESGO> AL BORDE DE LA RUINA. DECENAS DE EDIFICIOS DEL CASCO VIEJO Y 

DEL ENSANCHE SUFREN UN GRAN DETERIORO  

 2013-09-06 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

IBAIONDO PUEDE ABRIR EL CURSO ESCOLAR SIN NIÑOS POR LA INCERTIDUMBRE DE LAS 

ANTENAS  

 2013-09-06 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

MAROTO OBLIGA A LAS OPERADORAS DE TELEFONÍA DE LAKUA A REDUCIR SUS EMISIONES 
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 2013-09-07 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

200 NIÑOS NO ESTRENAN CURSO EN EL COLEGIO IBAIONDO POR LAS EMISIONES DE LAS 

ANTENAS 

 2013-09-07 [EL DIARIO VASCO (ED. ALTO DEBA)] 

IBAIONDO ABRE EL CURSO ESCOLAR SIN NIÑOS POR LA INCERTIDUMBRE DE LAS ANTENAS 

 2013-09-14 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

REGULACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS> GOLPE SOBRE LA MESA. LOS NIÑOS 

DEJARÁN DE IR A CLASE SI NO SE REDUCE LA REDIACIÓN  

 2013-09-24 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

PORTADA: URBANO A ELEJALDE Y BORINBIZKARRA  

 2013-09-24 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO ABOGA POR «FACILITAR» EL ACCESO DE MUJERES A LOS PUESTOS DE BOMBERO  

 2013-09-26 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA IKASTOLA IBAIONDO RETOMA LA HUELGA PARA DENUNCIAR LAS «ALTAS RADIACIONES» 

 2013-09-28 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO CENSURA LA SUBIDA DE LOS VADOS  

 2013-09-28 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

TASAS >EL SÍNDICO ADVIERTE DE QUE EL AYUNTAMIENTO COBRA DE MÁS POR LOS VADOS DE 

GARAJES  

 2013-09-28 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

IBAIONDO PRESIONA A LAS OPERADORAS DE TELEFONÍA CON UNA NUEVA HUELGA EN EL 

COLEGIO  

 2013-10-01 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO EVIDENCIA QUE EL GABINETE MAROTO SE SALTÓ LOS CAUCES PARA CAMBIAR LA 

TARIFA DE LOS VADOS  

 2013-10-02 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

EH BILDU PIDE QUE EL AYUNTAMIENTO DE MAS CON LOS VADOS.  

 2013-10-02 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EH BILDU PIDE QUE URIARTE COMPAREZCA PARA EXPLICAR LA «ILEGAL» SUBIDA DE TARIFAS 

DE LOS VADOS  

 2013-10-03 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

CAROS VADOS  

 2013-10-08 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LA HACIENDA LOCAL DEFIENDE LA SUBIDA DE LA TASA DE VADOS, PESE AL INFORME DEL 

SÍNDICO 

 2013-10-18 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

L A OPOSICIÓN BUSCA QUE VITORIA SEA UN REFERENTE EN LOS CASOS DE DESAHUCIOS  

 2013-10-27 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

«AHORA TODO EL QUE PASE POR DELANTE DE LA VENTANA PODRÁ VER NUESTRA CASA», 

CRITICAN LOS VECINOS DE ZAPATERÍA  
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 2013-10-29 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

LOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE LAS RAMPAS DEL SEMINARIO SE REUNIRÁN CON EL 

AYUNTAMIENTO  

 2013-10-31 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL INTERVENTOR EXIGE QUE LA POLÉMICA TASA DE VADOS PASE POR EL PLENO ANTE LA 

«INSEGURIDAD JURÍDICA» ACTUAL  

 2013-11-01 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SALVADOR ABRIRÁ UN JARDÍN DE CENIZAS EN 2014  

 2013-11-14 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL SÍNDICO VUELVE A CRITICAR AL GABINETE MAROTO POR LA POLÉMICA TASA DE VADOS  

 2013-11-22 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

BOMBEROS INTERINOS DE VITORIA JUZGAN LA OPE DE «INSUFICIENTE» Y CRITICAN SUS BASES  

 2013-12-04 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

UN AÑO MÁS DE RETRASO EN EL CENTRO CÍVICO DE ZABALGANA  

 2013-12-15 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

NI REGALADOS. EL AYUNTAMIENTO RECHAZA LA CESIÓN GRATUITA DE TRES VIVIENDAS QUE 

OFRECÍA UN PROPIETARIO  

 2013-12-17 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

VÍA LIBRE A LA OPE DE BOMBEROS  

 2013-12-17 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

EL 90% DE LAS RESPUESTAS DEL BUZÓN CIUDADANO TARDAN MENOS DE 10 DÍAS  

 2013-12-17 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

ACUERDO EN LA OPE DE BOMBEROS  

 2013-12-17 [DIARIO NOTICIAS DE ALAVA] 

EL SÍNDICO PROPONE REGULAR LAS LONJAS JUVENILES DE VITORIA DANDO FACILIDADES  

 2013-12-27 [EL CORREO ESPAÑOL (ALAVA)] 

UN OFICIO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN. EL PARQUE DE BOMBEROS DE AGIRRELANDA ESPERA A 

LOS 18 NUEVOS MIEMBROS  
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