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Arartekoaren 2015R-1526-14 Ebazpena, 2015eko maiatzaren 19koa. Horren 

bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio zabor-poltsa bat espaloian uztegatik 

jarri zuen zigorra indargabetzeko. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. (…)k kexa bat aurkeztu du erakunde honetan. Kexaren arabera, interesduna 

ez dago ados Donostiako Udalak jarri zion zigorrarekin, espaloian zabor-poltsa 

bat uzteagatik (ES:2014/30). 

 

Pertsona horrek mahai gainean jarri du udalak ez dituela inguruabarrak behar 

bezala aztertu, kexagileak espedientea bideratu bitartean egin diren 

izapideetan zehar aditzera eman dituen alegazioei jarraiki. Zehatz-mehatz, 

aipatu du Zubiondo kalean eta Urbasa Mendiaren kalean dauden zaborra 

uzteko ontziak beteta zeudela interesdunak zabor-poltsa espaloiaren gainean 

utzi zuen egunean, agenteek 80489 zenbakiko esku-hartze aktan jaso duten 

moduan. 

 

Zentzu horretan, argudiatu du data horietan ontziak une oro buxatuak zeudela 

eta Udaltzaingoak horren berri zuela eremu horretako bizilagunek hainbat 

bider telefonoz deitu baitzuten arazoaren berri emanez. Errealitate horren 

aurrean, bere iritziz, udalaren ardura da edukiontziak erabiltzeko moduan 

mantentzea, gizabidearen kontrakotzat jo ezin diren ekintzak salatu 

beharrean. 

 

2. Erreklamazioan azaldutako gaiak aztertuta, udal horri eskatu genion 

informazioa, kexagilearen kexan aldarrikatutako zioen gainean. Halaber, esan 

genuen 22/2011 Legean jasotako legez kontrako ekintzagatik ezarritako 150 

euroko zigorra, zerbitzua arautzen duen ordenantzan bertan arau-hauste 

arinentzat xedatuta dagoen gehienezko zenbatekoa baino handiagoa, 

legezkotasunaren aurkakoa zela.  

 

Hala, udalari adierazi genion sektoreko legea aplikatzea, egitate-bidean 

zerbitzua erregulatzen duen araua baliogabetuz, legezkotasunaren kontrakoa 

dela. Hondakinei buruzko ordenantza aztertu ostean, argi eta garbi 

ondorioztatzen da udalaren nahia, ordezkaritza-organo eskudunak hala 

adierazi baitu, hauxe dela: sektoreko arauaren testuinguruan, arau-hauste 

arinen kasuan, estaldura-arauak ahalbidetzen zion zenbatekoa baino askoz ere 

txikiagoa den gehienezko munta bat ezartzea. 

 

Azkenik, aipatu genuen izapidetutako espedientearen azterketa alde batera 

utzita, aurretik esandakoa dela-eta, udalak jarritako zigorra indargabetu 

beharko zuela; izan ere, zigorrak ez dauka estaldurarik aplikagarria den udal 

araudian bertan. Dena den, beharrezkoa izanez gero espedientea berriz 

bideratu daiteke, dagokion izapidera atzera eginez. 
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3. Donostiako Udalak honako xehetasunak emanez erantzun zigun: 

 

“Hasteko, eta espedientatuak egindako alegazioari dagokionez, 

udaltzainen arabera leku hartaka zaborrontziak beteta zeudela baitio, 

gogoan izan beharra daga hiri hondakinak jasotzeari buruzko 

Ordenantzako 15. Artikuluko 4. atalak, ondokoa xedatzen baitu: 

 

‘Erabiltzaileek ikusiko balute edukiontzia beteta dagoe/a, ez dute ez 

bertan ez bide pblikoan inolako hondakinik utzi beharko’. 

 

Alde horretatik, erantsita doa 2014ko irailaren1ean Udaltzaingoak 

egindako txostena, edukiontzi ahoak butxatuta egotearen ondorioz 

eginiko ikuskatze aktan esku hartu zuen udaltzain batek hala eskatuta 

egina, non jasota dagoen espedientatuak nola jokatu zuen (I. eranskina). 

 

Halaber, adierazi beharrekoa da, Hiri Zerbitzuen buruak 2013ko 

abenduaren 30eko txostenean adierazi bezala, araua hautsitako aldean 

etengabe hausten ari direla auzotarrak zaborrak edukiontzietan uzteko 

arauak. Hortaz, inguru horretan hautemandako arau-hausteak ez dira 

jotzen zaborra hartarako mugaturiko aldeetatik kanpo uztetzat, horren 

ondorioz udal ordenantzan jasotako arau-hauste arinari dagokion 

artikulua aplikatu behar bailitzateke, uztailaren 28ko hondakinei eta 

lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legeko 46.3 artikuluan jasotako 

jokabideetan subsumituta geratu baizik, horrexek jasotzen dituelako 

zehatzago salaketa eragin zuten gertaerak. Eta hori zedarritzearren, 

adierazi beharrean gaude nahiz eta erakundeek auzotarrentzako oharrak, 

argibideak eta ekimenak bideratu izan dituzten, etengabe jokatu dutela 

hala, eta hondakinak metatu direla alde hartan zaborrak kontrolik gabe 

abandonatu izanaren ondorioz. Gertaera hori, hortaz, jasota dago aipatu 

xedapenean, eta espedientatua ere bada horren erantzule, auzotar arau 

hausle den aldetik. 

 

Aurreko guztiagatik, aipatu aldean egindako arau-haustearen ezaugarriak 

zehatz eta egoki zenbaterainokoak diren jasotzen duen xedapenik ez 

dagoenez gero, hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 

Legera jo dugu, zuzenean aplikatzekotzat jotzen baitugu udal ordenantza 

garatu gabe dagoelako, nahiz eta, egun, hura garatzeko izapideak hasita 

dauden. 

 

Bestalde, II. eranskin erantsita doa Hiri Zerbitzuen buruak egindako 

txostena, eskaeraren ondorioz egina. Aipatu txostenari atxikita doa alde 

hartako planoa, han diren edukiontziak nabarmenduta, eta 

espedientatuaren bizilekua puntu gorri batez nabarmentzen da eta 

gainera enpresa kontratistak buruturiko intzidentzia erregistroa 

atxekitzen da. 
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Halaber, administrazio espedientearen kopia bat doakizu  (III. Eranskina),  

eta  aditzera ematen dizut alde hartako auzotarrek jakinarazitako 

gorabeherei buruz egin zenuen eskaerari gagozkiola, zure idazkia 

Udaltzaingora bidali ondoren, baliabide elektronikoz ondokoa adierazi 

digutela: 

 

‘2012ko azaroaren 12ko 14:00etatik 24:00ak arte ez zuen inolako deirik 

jaso Donostiako Udaltzaingoko Koordinazio Zentralak Loiola auzoan 

zaborra jasotzeko edukiontziak beteta zirela esatekorik. Egun hartako dei 

erregistroa aztertu dugu.’ OFIZIALA (XXXX) 
 

Azkenik, esan beharrekoa da Zubiondo, Urbasa eta Aralar kaleek 

eratutako aldean 8 espediente izapidetu ditugula, bai eta isunak ezarri 

ere.” 

 

Gogoetak 

 

1. Lehenengo eta behin, salatutako gertakariei aplika dakiekeen araubide 

juridikoaren inguruko desadostasunak ikusirik, hondakinak jasotzeko udal 

zerbitzuaren aplikaziorako arauzko esparrua aztertuko dugu. Donostiako 

Udalak dio hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 

22/2011 Legea (aurrerantzean, hondakinei buruzko legea) zuzenean 

aplikatzen dela salaketa eragin zuten gertakariak modu zehatzenean jasotzen 

dituelako, hondakinak hiri hondakinen bilketarako ordenantzan jaso bezala 

kontrolik gabe uzteko arau-hastea jasota ez baitago. 

 

Kontu horri erantzuna eman genion udalaren aurrean 2014ko abuztuaren 

11ko GOMENDIOAn
1
, zabor-poltsak antza horiek botatzeko jarritako 

edukiontzietatik kanpo uzteagatik Donostiako Udalak jarritako zigorra dela-

eta. Gomendio hori ez da onartu. 

 

Une hartan, adierazi genuen udalerriek, haien eskumenen esparruaren 

barruan, besteak beste, arauzko ahalmenak eta autoantolakuntzari lotutakoak 

dituztela, baita zigortzeko ahalmena ere [tokiko araubidearen oinarriak 

arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4.1 a) eta f) artikuluak]. 

Testuinguru horretan, tokiko erakundeek udal ordenantzen bidez arautu ohi 

dituzte haien zerbitzuak; bai eta zer zigor ezarriko zaien aurreikusitako 

araubide juridikoa betetzen ez dutenei.  

 

Aipatu gomendioan jada adierazitako eta aipatutzat ematen dugun 

argudiaketaren harira, hondakinei buruzko legeak 12. artikuluan alor honetako 

herri-administrazioen eskumen administratiboak arautzen ditu. Zehazki, 5. 

atalak tokiko erakundeei dagozkien eskumenak xedatzen ditu, honako 

terminoetan: 

                                        
1 Arartekoaren 2014ko abuztuaren 11ko 2014R-625-14 Ebazpena. Horren bitartez, Donostiako Udalari 

gomendatzen zaio zabor-poltsa bat espaloian uztegatik jarri zuen zigorra indargabetzeko. 

 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3436_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3436_1.pdf
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“a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de 

los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en 

la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico 

de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las 

Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de 

responsabilidad ampliada del productor….” 

 

Ildo horretan legearen 17.2. artikuluak honakoa dio: “La entrega de los 

residuos domésticos para su tratamiento se realizará en los términos que 

establezcan las ordenanzas locales” 

 

Beraz, legezko esparru honetan, udal ordenantzak dira edukitzaileek etxeko 

hondakinak nola entregatu behar dituzten xedatzen dutenak eta, ondorioz, 

horiek emateko moduan egindako ez-betetzeak, besteak beste, arau-hauste 

bat eragin ahal izango du, baita kasuan kasuko zigorra ere.  

 

2. Udal ordenantzak 18. artikuluan arautu du etxeko hondakinak uzteko 

modua, eta zera adierazi du: 

 

“Erabiltzaileek Ordenantza honetan ezarritako bilketa-mota bakoitzaren 

arabera, adierazten zaien moduetan, egunetan eta orduetan utzi beharko 

dituzte hondakinak.” 

 

Bestalde, 19.8. artikuluak debekatu egin du hondakinak uztea, erabiltzaileek 

ordenantzaren IV. eta V. ataletan ezarritako ordutegietan uzteko duten 

betebeharra, bai eta horietan aurreikusitako toki eta moduak ere, betetzen ez 

badituzte. 

  

Kexagileak burututako arau-haustea zehazteko xedez, zera esan du, hitzez 

hitz, 2013ko azaroaren 12ko 80489. jardunbide aktak, salatutako egitatearen 

atalean: “Depositar residuos urbanos fuera del punto de depósito”  eta zera 

gaineratu du “Depositó bolsa de basura fuera del contenedor (los 

contenedores de este lugar estaban llenos)”. 

 

Jardunbide aktako egitateen kontakizunak ez du guztiz bat egin erakunde 

honek egindako informazio eskariaren kariaz igorri den jardunbide 

txostenarekin, honela zehaztu baititu egitateak: “…salió del portal con la 

bolsa de basura, intentó meterla en dos contenedores que se encontraban 

llenos y acto seguido tiró la basura al suelo sin antes comprobar que el tercer 

contenedor o alguno de los tres que se encontraban en la acera de enfrente 

estuvieran vacíos.” 

 

Espedienteko argazki erreportajearen arabera, jardunbide aktan jasotako 

kontakizuna hobeto egokitu zaie gertatutako egitateei, izan ere, hainbat 

zabor-poltsa ageri dira aurkeztutako argazkietan (horien artean kexagilearen 
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poltsa dagoela ulertu dugu), edukiontzi ondoko espaloian daudenak (bilketa 

pneumatiko sistema), zaborra lurrera bota duela argi ez dagoela. 

 

Zera adierazi du zigortzeko espedientea abiarazi duen 2013ko abenduaren 

30eko eskaera arrazoituak, Hiri Zerbitzuetako buruarena denak: 

 

“…Los agentes de la Guardia Municipal observaron como una persona 

depositaba basura directamente en la acera…” 

 

Honako edukia dauka ordenantzaren 70. artikuluak: 

 

“3.Arau-urratze arinak ondorengoak dira: 

 

a) Hondakinak edukiontzietatik kanpora edo hondakinak uzteko 

adierazitako lekuetatik kanpora uztea, edo zerbitzuaren egutegitik 

edo ezarritako ordutegitik kanpora uztea, araudi honetan 18. 

artikuluan eta IV eta V. tituluetan aurreikusitako ordutegiei buruzko 

eta hondakinak uzteko tokiei buruzko arauak bete gabe utziz, 

larriagotzat jotzen ez den arau-urratze bat izatera iristen ez denean.” 

 

Aipatutako arau-hauste arinaren definizioak bat egin du jardunbide aktan 

jasotako egitateekin, kexagileak edukiontzitik kanpo utzi baitzuen zabor-

poltsa; aurreikusitako biltegian, ordea, argazki erreportajeak aditzera eman 

duen bezala. 

 

Horren aurrean, hondakinei eta kutsatutako lurrei buruzko uztailaren 28ko 

22/2011 Legearen 46.3. artikulua aplikatzeko asmoa dauka udalak, 

salatutako egitateak xedapen horren baitakoak direla ulertu baitu, zera 

izateagatik: “horrexek jasotzen dituelako zehatzago salaketa eragin zuten 

gertaerak.” 

 

Zehazki, zera ezarri du hondakinei eta kutsatutako lurrei buruzko uztailaren 

28ko 22/2011 Legearen 46.3. artikuluak: 

 

“c)  El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de 

residuos no peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la 

salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave 

para el medio ambiente.” 

 

Bi testuen alderaketa hutsetik nekez ondoriozta daiteke legearen 46.3. 

artikuluan aurreikusitako arau-hausteak zehaztasun handigoz jasotzen 

dituenik salaketa eragin zuten egitateak. Izan ere, bestelakoa da; 70.3. a) 

artikuluko arau-hauste arina, inolako zalantzarik gabe, askoz ere zehatzagoa 

da, eta hitzez hitz jaso ditu gertatutako egitateak, hau da, ”hondakinak 

edukiontzietatik kanpora uztea.” Ordenantzan aurreikusitako jarrera arau-

hausle hori legean aurreikusitako arau-hauste orokorragoaren “baitakoa” da, 

baina ez alderantziz. 
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Aurreko gogoetez gain, hau da, gure ustez, salatutako egitateei aplikatutako 

arau-hauste motak legezkotasunarekin bat egin ez duela ondorioztatzeko 

nahikoa izan beharko luketen gogoetez gain, legeak berak ere zentzu berean 

ondorioztatzea ahalbidetzen du. Horrela, zera adierazi du 49.3. artikuluak: En 

el supuesto de abandono, vertido o eliminación incontrolados de los residuos 

cuya recogida y gestión corresponde a las Entidades Locales de acuerdo con 

el artículo 12.5, así como en el de su entrega sin cumplir las condiciones 

previstas en las ordenanzas locales, la potestad sancionadora corresponderá 

a los titulares de las Entidades Locales.”  

 

Hots, legeak berak bereizi egiten ditu hondakinak kontrolik gabe uzteko 

kasuak hondakinak tokiko ordenantzetan aurreikusitako baldintzak bete gabe 

emateko kasuetatik. 

 

3. Beste alde batetik, zigortzeko gaietako arau orokor substantiboak, Euskal 

Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen zigortzeko eskumenari buruzko 

otsailaren 20ko 2/1998 Legearen arabera, aplikagarri zaizkio ordenantzan 

jasotako arauak ez betetzeagatiko zigortzeko prozedurari (65. artikulua). 

Hartara, arau-hausteak ahalik eta zehatzen tipifikatu behar direla dioen araua 

aplikatuz, ordenantzaren 70.3. artikuluak zehatz erantzun die salatutako 

egitateei. Ondorio bera atera da beste arau batetik ere. Arau horren arabera, 

kasu zehatz bakoitzean burutu den arau-haustea zein izan den zehazteko, 

arau-hauste moten deskribapenean txertatutako elementuak baino ez dira 

kontuan hartuko (Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen 

zigortzeko eskumenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 4. eta 13. 

artikuluak).  

 

Orain arte adierazitakoari erreparatuta, udalak 2014ko ekainaren 19ko 

ebazpena efekturik gabe utzi behar duela uste dugu, legezkotasunaren 

aurkakoa baita. Ebazpen horren bidez, 150 euroko zigorra ezarri zaio 

kexagileari, arau-hauste arina egitearen erantzule gisa, hondakinei eta 

kutsatutako lurrei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legearen 46.3.c) eta 

46.4.b) artikuluen arabera. 

 

Ondorioz, udalak atzera eraman beharko du espedientea, arrazoituta dagokion 

izapidetzera, eta, beti ere, ebazpen proposamenaren aurreko unera; horrela, 

ustezko arau-haustearengatiko legezko erreferentziak Hondakinen Bilketari 

buruzko Ordenantzari igortzeko, bai eta indarrean dagoen udal erregulazioaren 

arabera egokitu litezkeen zigorrei ere. Edonola ere, xede horretarako, ustez 

egindako arau-haustea preskribatuta egon daitekeen aztertu beharko du 

lehenago; izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen 

zigortzeko eskumenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 22. 

artikuluak sei hileko epea ezarri du arau-hauste arinentzat. 

 

Nolanahi ere, eta espedientea bideratzeko xedez, aldi bereko zirkunstantzia 

larrigarriak eta aringarriak elkarrekin neurtzeko dagoen betebeharra aipatu 
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beharra daukagu, egilearen erruduntasun mailaren eta zigorraren arteko 

proportzionaltasuna bilatze aldera. Edonola ere, arau-hauste batentzat edo 

arau-hausteen kategoria batentzat aurreikusitako zigorrik larriena ezarri ahal 

izango da neurketaren emaitza nabarmena eta oso larrigarria denean soil-soilik 

(Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen zigortzeko eskumenari 

buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 14. artikulua, 3., 7. eta 8. atalak). 

 

Zentzu horretan, espedientearen izapidegileak, bere proposamena idaztean, 

egoki arrazoitu behar du kasuan gertatutako zirkunstantzien neurketa, 

erruduntasun maila zehazteko unean, kontuan hartuta ordenantzaren 71. c) 

artikuluak 60 euro arteko kargu-hartzea edo isuna ezarri duela zigor gisa arau-

hauste arinentzat. 

 

Agerikoa denez Hiri Zerbitzuen buruak udal ordenantzak betetzea saihesteko 

asmo argia duela, ezin daiteke albo batera utzi kexagileak bi saiakera egin 

zituela zabor-poltsa nahitaezko ontzian sartzeko; hau da, hasiera batean ez 

zuela hondakinak uzteko arauak hausteko asmorik. Izan ere, asmo hori izan 

balu, espaloian utziko zukeen zaborra. Kexagileak bere arrazoibideetan 

adierazi du ontziak etengabe trabatzen direla. Gainera, argazki erreportaje bat 

aurkeztu du, jardunbide akta jaso eta berehala ontziek zuten egoera islatuz. 

 

Udalak erakunde honi emandako informazioan adierazi du, bi ontziak beteta 

edo trabatuta egon arren, kexagileak ez zuela egiaztatu hirugarren ontzia edo 

pareko espaloiko hiruretako bat hutsik zegoen ala ez. Nolanahi ere, ez da 

ageri akta jaso zuten agenteek egiaztapen hori egin zutenik ere. Hau da, 

aktan jaso zutena zera izan zen, kexagileak ez zuela egiaztatu beste ontziak 

trabatuta ote zeuden. 

 

Azkenik, honakoa da udalaren informazioa: inguruko auzokideek 

komunikatutako gertaerarik jaso ez dela, deien erregistroan ez dela ageri 

Udaltzaingoaren Koordinazio Zentralera ontziak beteta zeudela adierazteko 

egindako deirik, eta ez dela ageri Hondakinen Zentralak data horretan 

egindako geldialdirik. Dena dela, jardunbide aktan ez da zalantzan jarri leku 

zehatz horretako edukiontziak, kexagilea erabiltzen saiatu zen bi horiek, 

beteta zeudela. Hortaz, honelako kontuak argitu beharko lirateke 

espedientean: ontziak beteta egon daitezkeen, horrek zentralaren geldialdirik 

ez ekarri arren; zein zirkunstantziatan oztopatzen den poltsak ontzietan 

sartzea, eta abar. 

 

Hots, udalak, zigortzeko espediente hau bideratzeko, gogoan hartu behar ditu 

ohar horiek, zigortzeko erregimen aplikagarria gidatzen duten printzipioei eta 

arauei buruzkoak denak. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
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GOMENDIOA 

 

1. Beharrezko izapidetzeak egin ondoren, efekturik gabe utz dezala 2014ko 

ekainaren 19ko ebazpena, Hiri Azpiegitura eta Zerbitzuen zinegotzi 

ordezkariarena, legezkotasunaren aurkakoa baita. Ebazpen horren bidez, 150 

euroko zigorra ezarri zaio kexagileari, arau-hauste arina egitearen erantzule 

gisa, hondakinei eta kutsatutako lurrei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 

Legearen 46.3.c) eta 46.4.b) artikuluen arabera. 

 

2. Arau-haustea preskribituta ez badago, atzera eraman dezala espedientea, 

arrazoituta dagokion izapidetzera, eta, beti ere, ebazpen proposamenaren 

aurreko unera; horrela, ustezko arau-haustearengatiko legezko erreferentziak 

Hondakinen Bilketari buruzko Ordenantzari igortzeko, bai eta indarrean 

dagoen udal erregulazioaren arabera egokitu litezkeen zigorrei ere. 

 

3. Zigortzeko espedientea egoki bideratzeko, kontuan har ditzala herri-

administrazioek aplikatu dezaketen zigortzeko erregimena gidatzen duten 

printzipioak eta arauak; aipamen berezia eginez zigorrak mailakatzeko 

zirkunstantzia larrigarrien eta aringarrien neurketari. 

 


