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Arartekoaren 2015R-421-13 Ebazpena, 2015eko apirilaren 13koa. Horren bidez, 

Barakaldoko Udalari gomendatu zaio kexagileari bere ibilgailua udal gordailutik 

berreskuratzeko ordaindu behar izan zuen tasa itzultzeko. 
 

 

Aurrekariak 

 

1. (…) Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, bere ibilgailua udal gordailutik 

berreskuratzeko ordaindu behar izan zuen zenbatekoa itzul ziezaion 

Barakaldoko Udalak. TAO eremuan txartel bereizgarririk gabe aparkatu 

izanagatik eraman zuten ibilgailua udal gordailura. 

 

Kexagileak, era berean, udala arau-hauste horrengatik izapidetzen ari zen 

zigortzeko prozedurarekin zuen desadostasuna adierazi zigun. 
 
Azaldu zuenaren arabera, arrazoi pertsonalekin justifikatu zuen ibilgailua 

txartel bereizgarririk gabe aparkatu izana, eta udalak ez zituen arrazoi horiek 

kontuan hartu arau-haustean zuen erantzukizuna alde batera uzteko. 

 

2. Kexa bideratzea onartuta, eta berau aztertu ondoren, ibilgailua kentzeari 

buruzko gai horrek Barakaldoko Udalarekin zerikusia zuen aurretiko beste 

kexa-espediente batekin antzekotasuna zuela ikusi genuen.  

 

Ondorioz, aurreko espedientean burutu genituen gogoetetan oinarrituta, 

funtsean ondorengo atalean azalduko ditugunekin bat egiten baitute, udalari 

adierazi genion interesdunaren ibilgailua kentzeko erabakiak zuhurtziarako 

ahalaren  erabilera baldintzatzen duten mugak errespetatu zituela uler 

dezagun, neurria proportzionaltasun printzipioari eta aparkalekuen txandaketa 

bermatzeko xedeari egokitu zitzaiela egiaztatu behar zuela. Aparkalekuen 

txandaketaren helburuak balizko erabiltzaileen artean horien bidezko banaketa 

egin ahal izatea eta ibilgailuen zirkulazioa arintzea dira, eta, gure ustez, 

horretarako esleitu da ahal hori legez [martxoaren 2ko 339/1990 

Legegintzako Errege Dekretuaren 7.b) artikulua]. 

 

3. Helarazi genizkion gogoeten gaineko bere iritzia adierazteko eta guk 

adierazitako zentzuan jokatzeko prestasunaren berri eman ziezagun bidali 

genion eskaerari erantzunez, aurreko kexa-espedientean igorri zigun 

informazioa errepikatu zuen, ibilgailua kentzeari buruz planteatu genizkion 

kontuen gainean. Laburtuz, hurrengo informazioa eman zigun udalak: a) 

baloratzeko aukerarik ez zuela esatean adierazi nahi zuena zera zela, araudiak 

zehazten dituela kentzeko ahala erabiltzeko kasuak, eta administrazioak ez 

duela kasu horiek zehazteko aukerarik; b) helarazi genizkion gogoetak legez 

ezarritako gainerako kentzeko kasuei ere hedatu ahal zaizkiela; c) oro har, 

ibilgailuak kentzeko eta ibilgetzeko kopuruak behera egin duela udalerrian, eta 

ehuneko eskasa dela hori trafiko araudia hausteagatik bideratutako zigortzeko 

prozedurekin alderatuta; eta horrek, bere iritziz, udalak ahal horien erabilera 

urria egiten duela erakusten duela horrek; d) kentzearen legezkotasuna eta 

kentzea aparkaleku mugatuaren xedeari egokitzea “sorreraz direla printzipio 

autonomoak, eta, hortaz, ez daudela berez proportzionaltasun printzipioarekin 

lotuta”; e) honako irizpideak balioztatu behar direla kentzeko neurria hartzean: 

legezkotasun printzipioa, kasu zehatzaren zirkunstantziak, eta, horien artean, 
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honakoak adierazi dira “salaketa egin den TAO eremu zehatza, kontuan 

hartuta auto-pilaketak oro har aurreikus daitezkeela, Barakaldo bezalako 

udalerri baten neurriak eta egoiliarren edo udalerrira joaten diren eta euren 

ibilgailu partikularrak aparkatu behar dituzten ez-egoiliarren ibilgailuen kopuru 

izugarria direla-eta”, arau-haustea egin den ordua, aparkaleku mugatua 

erabiltzeko txartel bereizgarria duten beste pertsona batzuek jarritako kexak 

egotea eta garabiaren erabilgarritasuna; eta f) TAO eremuko aparkalekuetan, 

udaltzainek, horiek baitira, TAOko laguntzaileen salaketa ziurtatu ondoren, 

kentzea agintzen dutenak, abonatutako denboraren hirukoitza itxaroten dutela 

salaketa ziurtatu eta kentzea agintzeko, baimendutako ordutegi muga 

gainditu denean. 
 

Udalak ez zuen justifikatu interesdunaren ibilgailua kentzeko erabakia 

proportzionaltasun printzipioari eta aparkalekuen txandakatzea bermatzeko 

xedeari egokitu zitzaionik. Aparkalekuen txandaketaren helburuak balizko 

erabiltzaileen artean horien bidezko banaketa egin ahal izatea eta ibilgailuen 

zirkulazioa arintzea dira, aparkaleku nahikorik ez dagoen egoeretan, eta, 

adierazi dugun bezala, gure ustean horretarako esleitu da ahal hori. Gainera, 

ez zigun inolako daturik eman ibilgailuaren kentzea ikuspuntu horretatik 

aztertu ahal izan genezan. Ibilgailua kentzeko erabakiaren arrazoiari buruz 

eman zigun informazio bakarra zera izan zen: ibilgailua aipatu ahala legez 

erabiltzea ahalbidetzen duen kasuetako batean zegoela. 

 

Gogoetak 

 

1. Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko 

martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 85.1.g) 

artikuluak administrazioa ahalbidetu du aparkatzeko gaitzen duen bereizgarria 

ez daramaten eta mugatutako aparkaleku eremuetan aparkatutako ibilgailuak 

bide publikotik kentzeko. Honako terminoetan egin du: 

“1. Trafikoaren kudeaketaz arduratzen den agintaritzak, horretara 

behartutakoak egingo ez balu, ibilgailua bidetik ken dezake, eta honako 

kasuetan esleitutako lekuan gorde: 

 

(…) 

 

g) Ibilgailu bat udal agintaritzak ordutegi muga duen aparkalekutzat 

izendatutako lekuetan badago, bertan aparkatzea ahalbidetzen duen 

bereizgarririk gabe, edo abonatutako denboraren hirukoitza gainditzen 

duenean, udal ordenantzan ezarritakoarekin bat etorriz”. 

 

Antzeko aurreikuspena dauka Barakaldoko Zirkulazioari eta Trafikoari buruzko 

Udal Ordenantzak (109. artikulua). 

 

Aginduak ahal hori erabil daitekeen, baina kasu horiek gertatu diren kasu 

guztietan erabiltzera behartzen ez duen kasuak erregulatu ditu. Erakunde 

honen iritziz, “ken dezake” terminoa hitzez hitz hartzeak ez du zalantzarik 

sortzen esleitu duena zuhurtziarako ahala esateko; hau da, administrazioari 

ibilgailua kentzea ala ez kentzea ahalbidetzen diola ezarri diren egitateak 

gertatzen direnean. A priori, bi aukerak dira berdin-berdin baliodunak, eta 

lekua dute legezko gaikuntzan. Berdin-berdin baliodunak diren bi aukeraren 
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artean aukeratzeko askatasunak osatzen du, hain juxtu, zuhurtzia 

ezaugarritzen duena; izan ere, administrazioaren balioespen subjektiboaren 

araberakoa da bataren edo bestearen alde egitea. 

 

Legez zehaztutako elementu batzuek ere osatzen dituzte zuhurtziarako 

ahalak, eta administrazioak ez dauka horiek baloratzeko aukerarik -araututako 

elementu izendatutakoak, zeintzuen artean, ahalaren existentzia bera, horren 

hedapena, berau erabiltzeko eskumena, prozedura eta berau esleitzeko xedea 

dauden-, eta administrazioaren balioespen subjektiboak eratutakoei 

gaineratzen zaizkie, lehen adierazitako horiei. 

 

Beste alde batetik, gogorarazi beharra dago doktrina eta jurisprudentzia 

zehazten joan diren zenbait mugaren mende dagoela zuhurtziarako ahalen 

erabilera; batzuk beraien eduki arautuarekin lotutakoak dira, eta beste 

batzuek zuzenbidearen printzipio orokorrekin eta egitate erabakigarriekin dute 

zerikusia. 

 

Aipatutako muga guztien artean, kexak azaldutako kontuekin duen 

loturarengatik, hau nabarmentzea iruditu zaigu garrantzitsua: ahalaren 

erabilera berau gaitu duen arauak jarraitzen duen xedeari eta 

proportzionaltasun printzipioari egokitzea. 

 

Proportzionaltasun printzipioak harremanetan jarri du berriro ere ahalaren 

erabilera berau esleitzeko xedearekin; izan ere, konstituzio jurisprudentziaren 

arabera, printzipio horrek, oro har, neurriak hurrengo ezaugarriak betetzea 

eskatzen baitu: a) nahi den xedea lortzeko egokia izan dadila (egokitasun 

printzipioa); b) beharrezkoa izatea, hots, ez dadila berdin-berdin egokia den 

eta hain larria ez den besterik egon xede hori lortzeko (beharrizan printzipioa); 

eta c) neurri horretatik interes orokorrerako abantaila edo onura gehiago 

erator daitezela, gatazkan dauden beste ondasun edo balioen gaineko kalteak 

baino (proportzionaltasun printzipioa zentzu hertsian). 

 

Horregatik da funtsezkoa neurria justifikatu duten arrazoi zehatzak edo 

arrazoiak ezagutzea, kasu bakoitzean aipatu egokitasun epaia egin ahal izan 

dadin. 

 

Auzitegi Gorenak adierazi duenez, arrazoia ezin daiteke zuhurtziarako 

jardueretatik bereiz, zentzuz jokatu delako bermea baita, eta horrek 

ahalbidetzen baitu horrelako jardueren kontrol egokia egotea 

(Administrazioarekiko Auzien Salaren 7. atalaren 1999ko ekainaren 1eko 

Epaia). 

 

Antzera mintzatu da Andaluziako Justizia Auzitegi Nagusia. Zera adieraziz 

azpimarratu du zuhurtziarako erabakien arrazoia: 

“Dado que las potestades administrativas, y por tanto también las 

discrecionales, son atribuidas por el ordenamiento jurídico a la 

Administración para que ésta pueda servir los intereses generales –art. 

103.1 de la Constitución– es claro que la actuación de aquéllas no puede 

legalmente ser cauce hábil para la arbitrariedad. Y es la motivación de las 

decisiones discrecionales un importante instrumento a la hora de evitar 

que el resultado de la discrecionalidad sea una arbitrariedad. El poder 

administrativo de un Estado de Derecho es siempre, y más todavía el 
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poder discrecional, un poder obligado a dar cuenta de su efectivo servicio 

a la función para la que fue creado, a justificarse en su ejercicio y a 

justificar también su conformidad a la Ley y al Derecho, a los que está 

expresa y plenamente sometido por la Norma Fundamental y en esta 

línea, «la motivación de la decisión comienza, pues, por marcar la 

diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario y ello porque, si no hay 

motivación que la sostenga, el único apoyo de la decisión será la sola e 

insuficiente voluntad del órgano competente»” (Granadako 

Administrazioarekiko Auzien Salaren atal bakarraren apirilaren 24ko 
552/2000 Epaia, laugarren zuzenbide oinarria). 

Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko 

Legearen testu artikulatuaren arabera, mugatutako aparkalekuetarako 

neurrien xedea aparkalekuen txandakatzea bermatzea da, balizko 

erabiltzaileen artean horien bidezko banaketa ahalbidetu dadin, eta ibilgailuen 

zirkulazioaren arintasuna lor dadin [7.b) artikulua]. 

 

Arau beraren 85.1.g) artikuluan aztertutako kasuetan, orain aztertzen ari 

garen horietan, ibilgailuak kentzeko ahalaren erabilera, hortaz, xede horretara 

bideratuta egon beharko litzateke, eta egingo lukeen neurrian soilik 

justifikatuko litzateke. 

 

Arestian adierazi dugun bezala, ibilgailua kentzea xede horretara bideratuta 

dagoela ulertu ahal izan dadin, gure iritziz, beharrezkoa da aparkaleku 

nahikorik ez egotea. 

 

Adibidez, ibilgailuen trafiko gabezia eta mugatutako aparkaleku nahikoak 

dauden egoera pentsa liteke, udalerri askotan udan gertatzen den egoera 

izaki, abuztuan batez ere, jarduera gutxien duen hilabetea baita tradizioz. 

Bada, adierazi dugun bezala, kexagilearen ibilgailua hilabete horretan kendu 

zuten, asteburuko aurreko orduekin bat eginez, gainera. 

 

Erakunde honi agerikoa iruditu zaio deskribatu dugun egoera hipotetiko 

horretan ibilgailua kentzeko ahalak ez lukeela justifikaziorik edukiko berau 

esleitzeko xedearen ikuspuntutik, eta ez lukeela proportzionaltasun printzipioa 

errespetatuko. 

Udalak emandako informaziotik ondorioztatu dugu kexa eragin duen bezalako 

kasuetan automatikoki aplikatzen duela kentzea -argi dago, hori egiteko 

bitarteko materialak baldin baditu-, aginduak ezarritako egitateak gertatzen 

direla hautematean, horretarako ahaldun gisa; neurria ahala esleitzeko xedea 

betetzearekin lotuta dagoen balioztatu gabe, xede hori lortzeko egokia ote 

den balioztatu gabe eta proportzionaltasun printzipiotik eratorritako gainerako 

eskakizunak betetzen dituen balioztatu gabe.  

 

Puntu horretan, beharrezkoa iruditu zaigu zehaztea udalak eman digun 

informazioa, kentzeen eta ibilgetzeen kopuruak behera egin izanari buruzkoa, 

neurri hori hartzeko gaitua egon den kasu guztiez ari dela, eta ez aztertzen ari 

garen berariazko kasuaz. 

 

Adierazi ditugun arrazoiengatik, ahalaren ulermen horrek horren erabilera 

gidatzen duten mugak gainditzen dituela uste dugu. 
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Arrazoi horrexek pentsarazi digu kentzea erabaki aurretik beharrezkoa dela 

neurria egokia ote den balioztatzea, hau da, kasu zehatz horretan 

aparkalekuen txandakatzea eta bidezko banaketa lortzeko xedeari lotzen 

zaion, bai eta ibilgailuen trafikoa arintzeko xedeari ere, eta ea 

proportzionaltasun printzipioa errespetatzen ote duen; izan ere, adierazi 

dugun bezala, beharrezkoa da, gure iritziz, bi eskakizunak betetzea, kentzea 

erabaki ahal izateko. Era berean, hartutako erabakia arrazoitu egin beharko 

litzatekeela balioetsi dugu. 

 

Aurrekarietan adierazi dugun bezala, udalak ez du justifikatu interesdunaren 

ibilgailua kentzeko erabakiak aipatu betekizunak bete dituenik, eta ez digu 

erabaki horren inguruko inolako daturik eman, ikuspuntu horretatik aztertu 

ahal izan dezagun. Bestalde, ez digu erabakia oinarritu zuten arrazoien berri 

eman; ibilgailua legez kentzea ahalbidetzen duen kasuetako batean zegoela 

baino ez digu esan, arrazoitu dugun bezala, gure ustean, nahikoa ez dena 

ahalaren erabilera justifikatzeko. Bestetik, ez digu adierazi, kasu horretan, eta 

azaldu zigunaren arabera, neurria hartzeko balioztatu beharreko 

zirkunstantziak gertatu ote ziren. 

 

Zirkunstantzia horiei dagokienez, egoki deritzogu zehazteari, udalaren 

informazioari erreparatuta, gure ustean, kentzea ezin dela auto-pilaketa 

orokorrean oinarritu. Horren ordez, kasu bakoitza justifikatu behar da eta 

kasu horretan gertatu diren berariazko zirkunstantzia zehatzetan oinarritu 

behar da. 

 

Interesdunaren ibilgailua kentzea ez zen justifikatu neurria ahal hori esleitzeko 

xedeari eta proportzionaltasun printzipioari egokitzearen arabera; hortaz, 

erabakiak ez zituela aipatu ahala gidatzen duten mugak errespetatu balioetsi 

dugu. 

 

Ondorioz, gure ustean, udalak baliorik gabe utzi beharko lituzke bai ibilgailua 

kentzea, bai kentzeagatiko tasa, eta ibilgailua berreskuratzeko ordaindu zuen 

zenbatekoa itzuli beharko lioke interesdunari. 

 

Erakunde honen iritziz, udalak, oro har, ibilgailuak kentzeko ahalaren 

neurrizko erabilera egiteak ezin dezake kexaren gure balorazioa asaldatu, kasu 

horretan horren erabilera behatu beharko lituzkeen mugen barruan dagoela 

justifikatzen ez bada. Era berean, zuhurtziarako ahalen erabilerari buruz egin 

ditugun gogoeta orokorrak kentzeko gainerako legezko kasuei hedatu ahal 

izateak ere ezin du gure balorazioa asaldatu. Ezta udaltzaingoek, ordutegiaren 

muga gainditu izanagatiko salaketak ziurtatzeko eta ibilgailua kentzeko 

agintzeko, baimendutako denboraren hirukoitza itxaron izanak ere,  horixe 

baita Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Trafikoari eta Bide Segurtasunari 

buruzko Legearen testu artikulatuaren 85.1.g) artikuluak ezarritako egitatea, 

ordutegi muga gainditzen denean kentzeko ahala erabili ahal izateko. 

 

Azkenik, zehaztu beharra daukagu interesdunak kentzeko tasaren likidazioa 

judizialki errekurritu ez izanak ez ziola Arartekoarengana jotzea galarazten, eta 

ez dela erakunde honek gai honetan esku hartzeko inolako oztopoa izan. 

 

2. Trafikoko araudian, arau-hauste arintzat dago tipifikatuta udal agintaritzak 

jarritako ordutegi mugatudun aparkalekuetan bertan aparkatzeko baimena 

ematen duen bereizgarririk eduki gabe aparkatzea [39.2.b) artikulua, 
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Trafikoari, Ibilgailu Motordun Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko 

Legearen testu artikulatuaren 65.3 artikuluarekin lotuta, eta Barakaldoko 

Trafikoari eta Zirkulazioari buruzko Udal Ordenantzari erantsia]. 

 

Aipatu araudiak ez du berau betetzea saihestea ahalbidetzen kexagileak arau-

hauste horretan duen erantzukizuna baztertze aldera aipatu zituen 

zirkunstantziengatik. 

 

Horregatik uste dugu ez dugula legezko oinarririk udalari leporatu ahal izateko 

ibilgailua kentzea eragin zuen arau-hausteari buruzko zigortzeko prozedura 

izapidetu izana. 

 

Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 11. b) artikuluan 

ezarritakoarekin bat etorriz, honako gomendioa luzatu zaio Barakaldoko Udalari: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Kexagileari itzul diezaiola bere ibilgailua udal gordailutik berreskuratzeko ordaindu 

behar izan zuen tasa. 
 


