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Arartekoaren 2014R-1276-14 Ebazpena, 2015eko irailaren 17koa. Horren bidez, 

Donostiako Udalari gomendatzen zaio ibilgailu bat kentzeko egintza eta desegiteko 

baimena baliogabe ditzan, eta ofizioz has dezan ondare-erantzukizuneko prozedura, 

interesdunaren ibilgailua desegiteagatik kalte-ordaina ordaindu behar zaion 

erabakitzeko. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. 2014ko ekainaren 3an, (...) jaunak Arartekoarengana jo zuen eta gure esku-

hartzea eskatu zuen, Donostiako Udalak bere ibilgailua –matrikula-zenbakia: 

(...)– itzul ziezaion. Kexagileak dioenez, Udalak 2014ko urtarrilaren 14an 

kendu zuen ibilgailua bide publikotik, derrigorrezko asegurua ez izateagatik. 

 

Kexagileak azaldutakoarekin bat, Udalak ez zuen onartu nahi, kendu eta 

ondorengo egunean, hots, urtarrilaren 15ean sinatutako asegurua. Horren 

agiria Udalean aurkeztu egin zuen.  

 

Kexagileak aurkeztu zigun (...) aseguru-etxeak igorritako polizaren kopia, 

ibilgailuen derrigorrezko aseguruarena. Izan ere, ibilgailuaren asegurua 2014ko 

urtarrilaren 15etik 2015eko urtarrilaren 15era bitarteko aldirako egin zen.  

 

Horrez gain, 2014ko maiatzaren 29an eta ekainaren 2an, hurrenez hurren, 

Udalean aurkeztu zituen idazkien kopia bana ekarri zizkigun. Idazki horietan 

azaltzen zuen iazko urtarrilaren 15ean aseguru-kontratu bat sinatu zuela eta 

Udaleko ibilgailu-depositura jo zuela, ibilgailua berreskuratzeagatik zenbat 

ordaindu behar zuen jakiteko. Kexagilearen arabera, deposituan jakinarazi 

zioten 152 euro ordaindu behar zuela eta, dirua bildu ondoren, Udaltzaingoan 

agertu zen. Arreta eman zion udaltzainak ez zion ibilgailua eramateko baimenik 

eman, une hartan aseguru-kontratuaren agiria aldean ez zeramalako. 

Kexagileak dioenez, hori horrela zen aseguru-etxeak ez ziolako kontratua eman, 

asegurua indarrean egon arren. Era berean, aipatu zuen egoera konpondu 

behar zuela eta konponbide bat emateko eskatzen zuen.  

 

Gero Udalak jakinarazi zigutenez, aipatutako idazkietan kexagileak emandako 

helbidea (...) ez zetorren bat Ibilgailuen Erregistroan zegoenarekin. Kexagileak 

bere telefono-zenbakia ere eman zuen.  

 

2. Kexa izapidetzeko onartu eta aztertu ondoren, Donostiako Udalera jo genuen 

kexagileak azaldutako kontuei buruzko informazioa lortzeko. Horretaz gain, 

jakin nahi genuen zergatik erabaki zen ibilgailua kentzea, hura ez mugitzeko 

agindua eman beharrean, aplikagarria den araudia –aurrerago aipatuko 

duguna– kontuan izanez gero.  
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Udalak ez zion jaramonik egin gure eskaerari horretarako ezarri genuen epean, 

hortaz, epea bukatuta, errekerimendu bat bidali behar genion eskatutako 

informazioa helaraz ziezagun. 

 

Errekerimenduari erantzunez, Hiri Azpiegituren eta Zerbitzuen zinegotzi 

ordezkariak jakinarazi zigun ibilgailu hori bide publikotik kendu zela “ez zuelako 

nahitaezko asegururik eta iraungita zuelako azterketa teknikoko txartela”. Era 

beran, zera azaldu zigun: hainbat aldiz saiatu ziren interesduna jakinaren 

gainean jartzen, izan ere, errekerimendu bat baino gehiago bidali zitzaion 

ibilgailua udal depositutik eraman zezan; bide batez, jakinarazten zion autoa 

eramaten ez bazuen, hura hiri-hondakin solidotzat jo zitekeela; jakinarazpen 

horiek ez ziren interesdunarengana heldu Ibilgailuen Erregistroan zegoen 

helbidean inork ez zuelako ezagutzen, eta jakinarazpen guztiak helbide 

horretara bidali ziren; ondorioz, ediktu bidezko jakinarazpena egitea erabaki 

zen, eta legez ezarritako epeak bukatuta eta interesdunak ibilgailua eraman ez 

zuela ikusita, 2014ko ekainaren 11n, hiri-hondakin solidotzat jo zuten eta 

horretan diharduen enpresa bati baimena eman zion ibilgailua desegiteko. 

 

Horrez gain, Udalaren informazioaren arabera, jakinarazi zion kexagileari 

ibilgailua kenduko zela eta hura berreskuratzeko, Udaltzaingoak eskatuko 

zizkiola ibilgailuaren nahitaezko asegurua eta araudiak eskatzen dituen 

gainerako dokumentuak, baita ibilgailua kentzeagatik sortutako tasa ordaintzea 

ere. Era berean, aipatu zen interesdunak asegurua kontratatzeko eskaerarekin 

loturiko mezu elektronikoaren kopia aurkeztu zuela, baina Udalak ez zuela hori 

onartu, bere ustez, dokumentu horrek asegurua kontratatzeko prozedura hasi 

zela –eta ez benetan kontratatuta zegoela– egiaztatzen baitzuen; gainera, 

interesdunak ez zuen agiririk aurkeztu azterketa teknikoa egiteko hitzordua 

hartu zuela eta autoa kentzeagatik sortutako tasak ordaindu zituela 

egiaztatzeko. Hori dela eta, ez zion ibilgailua itzuli. 

 

Hala ere, Udalak helarazitako ibilgailua kentzeko aktaren arabera, nahitaezko 

asegurua ez izateagatik bakarrik kendu zen ibilgailua, eta ez azterketa teknikoa 

ez pasatzeagatik; dirudienez, Udalak gero egiaztatu zuen betebehar hori ere 

bete gabe zegoela. 

 

Zinegotzi ordezkariak bidali zizkigun dokumentuen artean bazegoen 

interesdunari 2014ko urtarrilaren 15ean bidalitako mezu elektroniko bat, hala 

ere, mezu hori “(...)” aseguru-etxeak bidali zuen, hau da, ez kexagileak 

erakunde honetan aurkeztutako poliza egin zuen aseguru-etxeak, beste batek 

baizik. Poliza bera Udalean 2014ko maiatzaren 29an eta ekainaren 2an 

aurkeztutako bi idazkiei erantsi zuen. Idazkietan horrelaxe adierazi zuen. 

Dokumentu horrek jasotzen zuenez, Udalak jakinarazi bezala, kexagileak 

aurkeztu zuen eskaera –aseguruarena– ebatzi gabe zegoen oraindik.  
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Era berean, Udalak helarazi zizkigun dokumentuetan zera egiaztatzen da: 

 

– Ibilgailua 2014ko urtarrilaren 13an kendu zen, eta ez 14an, kexagileak 

aipatu zuen bezala, eta horretarako arrazoi bakarra asegurua ez izatea zen. 

 

– Ibilgailua kentzeko aktan honako ohar hau jaso zen: “Sin seguro. Se le 

exige el pago del recibo. Lo quiere vender”. Aktan ez dago jasota akta hori 

interesdunari jakinarazi zionik, dokumentuan zentzu horretan agertzen den 

ohar bakarra, hauxe baita: “Abisua: 1-1: 14-1-14, 1-2: 22-1-14”, 

dirudienez, data horietan udaltzainak saiatu ziren errekerimenduak 

interesdunari zuzenean jakinarazten.  

 

– Ondoren, urtarrilaren 17an eta 24an, Udaltzaingoak hilabete horren 14an 

eta 22an bidalitako errekerimenduak jakinarazten saiatu zen Correos. 

Gutun horien bidez jakinarazten zion bere ibilgailua bide publikotik kendu 

eta depositura eraman zela, horren arrazoia “documentación” izanik. 

Ibilgailua deposituan egoteak egunero sortzen duen gastuaren zenbatekoa 

ere jakinarazten zen. Dokumentu horren bidez, ibilgailuaz arduratzeko 

errekeritzen zitzaion; autoa berreskuratzeko, horren dokumentuak eta 

indarrean dagoen nahitaezko aseguruaren agiria aurkeztu behar zituela 

jakinarazten zion. Horrez gain, zera jakinarazten zion: ibilgailua deposituan 

sartu eta handik bi hilabete baino gehiago igarotzen bazen, auto eraman 

ezean, bazterrera utzi zuela ulertuko zen eta, ondorioz, posible zen hiri-

hondakin solidotzat jotzea; lege-urraketa hori larritzat jotzen da eta 

zehapena ekar dezake. Gainera, jakinarazten zion ibilgailuak desegiteko 

baimena duen enpresa batekin harremanetan jar zezakeela edo 

Udaltzaingoko bulegoetara jo, ibilgailua bidetik kentzea kudeatzeko eta 

desegiteko baimena Udaltzaingoari ematearren. 

 

Kasu bietan, jakinarazpena ez zen heldu interesdunarengana, Ibilgailuen 

Erregistroan zegoen helbidean –bidalketa egin zen helbidean, hain zuzen– 

inork ezagutzen ez zuelako (...). Udalaren dokumentuetan ez zegoen jasota 

jakinarazpen horiek ediktu bidez egin zirenik. 

 

– 2014ko apirilaren 3an, helbide berean, Correos saiatu zen entregatzen Hiri 

Mantentze eta Zerbitzuetako Administrazio Atalaren errekerimendu bat; 

horren bidez, jakinarazten zizkion interesdunari, alde batetik, ibilgailua 

kentzeko arrazoia (asegururik ez izatea), eta bestaldetik, kentzeak 

sortutako gastuaren zein deposituan egoteak egunero sortzen dituen 

gastuen zenbatekoa. Era berean, jakinarazten zion, ibilgailua berreskuratu 

nahi izanez gero, Udaltzaingoan ibilgailuaren dokumentuak aurkeztu behar 

zituela eta indarrean dagoen asegurua. Horrez gain, ibilgailua kentzeak eta 

deposituan gordetzeak sortzen dituen gastuak ordaindu behar zituen. 

Idazkiaren arabera, ibilgailua berreskuratzeko asmorik ez bazuen, hura 

desegiteaz arduratu edo bestela Udalari utzi ahal izan zuen, eta hilabeteko 

epean ez bazuen ez bata ez bestea egitea erabaki, uztea erabaki zuela 

ulertuko litzateke. Gainera, jakinarazten zion errekerimenduari kasurik egin 
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ezean, ibilgailua hiri-hondakin solidotzat joko zuela eta halakoak bazterrera 

uztea lege-urraketa larria zela. 

 

Jakinarazpen hori ere ez zen kexagilearengana heldu, helbide horretan 

inork ezagutzen ez zuelako. Ondorioz, ediktu bidez jakinarazi zen, hain 

zuzen, 2014ko maiatzaren 7ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu 

zen, baita (...)ko Udaletxeko iragarki-taulan ere, maiatzaren 9tik 17ra 

bitarteko aldian.   

 

– 2014ko ekainaren 11n, Hiri Azpiegituren eta Zerbitzuen zinegotzi 

ordezkariak kexagilearen ibilgailua hiri-hondakin solidotzat jotzeko erabakia 

hartu zuen eta enpresa bati baimena eman zion ibilgailua desegiteko eta 

hondakin-trataera gauzatzeko.  

 

 Udalaren dokumentazioan ez dago jasota erabaki hori interesdunari 

jakinarazi zitzaionik edo jakinarazten saiatu zenik ere. Halaber, ez dira 

aipatzen jakinarazpena bidaltzeko prozedurari uko egiteko arrazoiak.  

 

– 2014ko ekainaren 19an, aipatutako enpresak ibilgailuaren baja eskatu 

zuen Trafiko Zuzendaritza Orokorrean.  

 

Udalak helarazitako informazioa ikusita, ez dago argi zergatik erabaki zen 

ibilgailua kentzea, hura ez mugitzeko agindua eman beharrean. Aipatu bezala, 

arrazoi horien inguruan esanbidez galdetu genuen.  

 

Bestalde, Udalak ez zizkigun bidali interesdunak aurkeztutako idazkiak; gainera, 

erakunde honetan aurkeztutako dokumentazioan ez zegoen jasota kexagileari 

beste jakinarazpenik bidali zionik. Interesdunak eta Udalak helarazitako 

informazioaren arabera, interesdunak Udaleko bulegoetan hainbat kudeaketa 

egin zituen. Hala ere, kudeaketa horiek, ezta horiek burutzeko datak ere ez 

daude inon jasota; salbuespen bakarra da ibilgailua kentzeko aktan dagoen 

oharra –hemen kopiatu duguna– eta asegurua kontratatzeko eskaeraren kopia, 

Udalaren informazioan aipatu dena. 

 

3. Kexagileak bidalitako informaziotik ondorioztatu dugu ez zuela izan ediktu 

bidez jakinarazitako errekerimenduaren berri; Udaltzaingoak bidalitako 

jakinarazpenak ere ez zitzaizkion iritsi. Hala ere, informazio hori eta Udalak 

helarazitakoa aztertu ondoren, zera ulertu genuen: jakinarazpenak alde batera 

utzirik, kexagileak jakin bazekien Udalak bere ibilgailua bidetik kendu zuela eta 

ezagutzen zituen hura berreskuratzeko egin behar zituen izapideak, behin baino 

gehiagotan agertu baitzen Udaleko bulegoetan kontuari buruz galdezka, eta 

gainera, aipatu ditugun bi idazki aurkeztu zituen.  

 

4. Udalak helarazitako informazioa aztertuta, honako hau ulertu genuen: Hiri 

Mantentze eta Zerbitzuetako Administrazio Atalak interesdunari igorritako 

errekerimendua ediktu bidez jakinaraztea, formaren aldetik, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari 
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buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluak bere garaian 

ezarritako lege-eskakizunetara egokitzen da, trafikoari buruzko araudiari 

dagokionez (martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuko 77. 

art.); alabaina, Udaltzaingoak kexagileari bidalitako errekerimenduen 

jakinarazpenek ez ditu eskakizun horiek errespetatu, ez baita jaso ediktu bidez 

jakinaraztera jo dela, zuzenean jakinarazteko saialdiek huts egin dutelako.  

 

Era berean, ulertu genuen Udala ezein kasutan ez zela egokitu 

Administrazioaren beharrari buruzko jurisprudentzia-doktrinaren arabera, alegia, 

Administrazioak ez zituen agortu bere esku zeuden arrazoizko aukera guztiak 

jakinarazpenaren hartzailea aurkitzeko. Aipatu bezala, interesdunak 

helarazitako informazioaren arabera, helbide horretan inork ezagutzen ez 

zuenez errekerimenduak jakinarazteko saiakerek huts egin ondoren, baina 

ibilgailua hiri-hondakin solidotzat jo baino lehen, kexagilea bi aldiz agertu zen 

Udaletxean, bere idazkiak aurkezteko. Idazki horietan, besteak beste, bere 

helbidearen berri eman zuen, eta hori ez zetorren bat zuzeneko jakinarazpenak 

arrakastarik gabe bidaltzeko erabili zen helbidearekin. Gainera, bere telefono-

zenbakia ere eman zuen. Aurrerantzean arrazoituko dugun bezala, gure iritziz, 

datu horiek nahikoak ziren udal administrazioa interesduna aurkitzen saiatu 

ahal izateko, errekerimenduak helarazteko helburuarekin. Horrez gain, kontuan 

hartu genuen –udalak berak aitortu zuenez– interesduna behin baino 

gehiagotan agertu zela Udaleko bulegoetan. 

 

Bestalde, uste dugu ibilgailua hiri-hondakin solidotzat jotzeko erabakia 

jakinarazi beharko litzaiokeela interesdunari, bere eskubideak baliatu ahal 

izateko (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 58.1 artikuluak, 57.2 artikuluari 

loturik).  

 

Gure iritziz, aipatutako eragozpenek eragina izan dute errekerimenduen 

eraginkortasunean, baita ibilgailua hiri-hondakin solidotzat jotzeko erabakiaren 

baliotasun eta eraginkortasunean ere, hortaz, ulertzen dugu horrelako egintzek 

ezin dutela behar bezalako estaldura juridikorik eman ibilgailua desegiteari.  

 

Kexagilea behin baino gehiagotan joan zen Udaleko bulegoetara, ibilgailuaren 

inguruan galdetzera, eta lehen aipatu ditugun idazkiak aurkeztu zituen. 

Inguruabar horiek kontuan hartuta, gure ustez, arrazoizko zalantza sortu 

beharko litzateke kasu horretako baldintza baten inguruan: izan ere, trafikoari 

buruzko araudiak, ibilgailua desegiteko, titularrak alegaziorik ez aurkeztea 

eskatzen du [martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuko art. 

86.1. a)].  

  

Erakunde honen iritziz, zalantzazkoa da errekerimendua ediktu bidez 

jakinarazteak interesdunak horren berri izan zuela egiaztatzeko balioko lukeela 

pentsatzea; izan ere, gure ustez, errekerimenduari kasurik egin ez zitzaiola 

ulertzeko erabili den izatezko ekintza bat izan da.  
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Erakunde honen arabera zalantzagarria da interpretazio hau: kexagileak ediktu 

bidezko errekerimenduari erantzun ez izanak esan nahi du ibilgailua isilbidez 

Udalari lagatzen diola desegiteko.  

 

Hori guztia oinarri hartuta, uste dugu Udalak nahikoa arrazoi zituela ofizioz 

ondare-erantzukizuneko prozedura hasteko. Horren bidez erabakiko litzateke 

interesdunak ibilgailua desegiteagatik kalte-ordaina jaso behar duen ala ez 

(azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 139. artikulua eta hurrengoak). 

 

Gogoeta hori Udalari helarazi genion eta bide batez eskatu genion kontuari 

buruzko iritzia. Galdetu genion ea prest zegoen aipatutako ildoan jarduteko. 

 

Halaber, honako kontu hauei buruzko azalpenak eskatu genizkion: 

 

a) Zergatik erabaki zen ibilgailua kentzea, hura ez mugitzeko agindua eman 

beharrean. 

 

b) Ea interesdunak ibilgailua kentzeagatik sortutako gastuak ordaindu dituen. 

 

c) Ea jakinarazi zion kexagileari ibilgailua desegingo zela, eta hala bazegokion, 

bere eskura zuela desegite-zenbatekoa (Ibilgailuak ibilgetu, bide publikotik 

kendu eta gordetzeko zerbitzua emateagatiko tasak arautzeko ordenantza 

fiskalaren 7. art.). 

 

5. Eskaera berri horri erantzunez, Hiri Azpiegituren eta Zerbitzuen zinegotzi 

ordezkariak honako gogoeta hauek helarazi zizkigun, errekerimenduak 

jakinarazteko moduaren inguruan adierazi genituen kezkei dagokienez: 

“Bestalde, udal honek jaso duen komunikazioan egiten dituzun 

baieztapenetako bat zehazteko, jakinarazi behar dizut erreklamaziogileak ez 

duela esaten non bizi den 2014ko maiatzean Udalean aurkeztu zuten 

idatzian. Gainera, Mantentze Atalak (ibilgailua desegitearen arduraduna) ez 

du helbide horren berri jakin. Erreklamaziogileak helbide bat ematen du, 

besterik gabe, baina ez du berariaz eskatzen helbide hori izateko 

jakinarazpenetarako izendatzen dena, eta ñabardura hori garrantzizkotzat 

jotzen dugu. 

Nolanahi ere, Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Administrazio Atalak jakin 

izan balu idatzi horiek bazirela, jakinarazpenak aipatutako helbidera ere 

bidaliko zituen, baina egia da, baila ere, jakinarazpenak helarazteko eskura 

zituen aukera guztiak baliatu zituela, eta hauek izan zirela legezkoak eta 

nahikoak. Hori guztia gutxi balitz, (...). zk. profesionala duen agentearen 

txostena ere eransten dugu hemen. Agente horrek aditzera ematen du, 

ibilgailua desegin aurretik, informazioa eman zitzaiola salatzaileari eta esan 

zitzaiola ibilgailua desegin egingo zela, baldin eta ez bazituen betetzen 

kaletik kentzeko eskatutako betekizunak; salatzaileak betetze horren 

kontrako borondatea azaldu zuen, gainera sarritan joan zen Udaltzaingora 

eta izapidetzaren berri ondo asko zuen”. 
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Hala ere, Udalak emandako informazioan ez da ezer esan planteatu genituen 

kezkei buruz, hain zuzen, Udaltzaingoak kexagileari bidalitako errekerimenduak 

jakinarazteari dagokionez. 

 

Interesdunaren ibilgailua hiri-hondakin solidotzat jo eta desegiteko baimena 

eman duen erabakiaren jakinarazpenik ezari dagokionez, Udalak honela 

justifikatu zuen: 

 

“Erreklamaziogileraren ibilgailua hiri hondakintzat jotzen duen ebazpena ez 

zitzaion jakinarazi, kontuan hartuta ekintza horrek legalki jakinarazi zitzaion 

ekintzaren berrespen balioa baino ez duela eta hartan berariaz adierazi 

zitzaion, ibilgailua hilabete iragan baino lehen kaletik kentzen ez bazuen, 

desegin egingo zutela”. 

 

 

 Bestalde, zinegotzi ordezkariak esan zigun interesdunak ez zituela ordaindu 

ibilgailua kentzeagatik sortutako gastuak.  

 

Halaber, aipatu zuen ez zela kexagilearen eskura jarri “ibilgailua desegiteari 

dagokion inolako kopururik ez dela salatzailearen esku jarri, kontuan hartuta 

zure komunikazioan aipatzen duzun zerga-ordenantzako artikulua leku 

ezezagunean dauden jabeen ibilgailuei dagokiela, helbide ezagunik ez dutelako, 

eta hori ez da eskuartean dugun kasuan gertatzen dena”.  

 

Adierazi zigun, gainera: 

 

“Horretaz gain, harremanetan jarri gara Udaleko Finantza Zuzendaritzarekin 

eta nahitaezko asegururik ez duten ibilgailuei (Eusko Jaurlaritzaren 

eskumena) dagozkien zehapen prozedurak izapidetzeko zuzendaritza horrek 

hasi eta Eusko Jaurlaritzari bidaltzen dion espedientean ikusi dugu, 

salatzaileak aseguru poliza-proposamen bat aurkeztu zuela, 682,82 €koa, 

(...) aseguru etxearena, Udaltzaingoan aurkeztutako proposamena 

izapidetu zuen egun berean izapidetua. Seguruenez, hura izango da zuk 

aurkeztutako komunikazioan aipatzen duzuna, baina poliza hori ez zen ez 

sinatu ez ordaindu, eta ez zuen inolako eraginik izan. Hala egiaztatu ahal 

izango duzu harremanetan jartzen bazara aseguru etxe horrekin; izan ere, 

polizak eragina du behin ordainduta, eta aldeek sinatu eta gero. 

 

Horretaz guztiaz gain, gogorarazi behar dugu salatzaileak ez zuela inoiz 

egiaztatu ikuskaritza teknikoko txartelari dagozkion betekizunak betetzen 

zituenik, eta hori beharrezkoa zen ibilgailua hartzeko”. 

 

Ibilgailua ez mugitzeko agindua eman beharrean, hura kentzeko arrazoiei 

dagokienez, zinegotzi ordezkariak Udaltzaingoaren txosten bat aipatu zuen, 

baia hura ekarri ere: horren bidez erabaki hori justifikatzen zuen, Ibilgailu 

Motordunen Zirkulazioko Erantzukizun Zibilari eta Aseguruari buruzko Legearen 

testu artikulatua onartzen duen urriaren 29ko 8/2004 Legegintzako Errege 
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Dekretuko 3. artikulua oinarri hartuta. Beste argudio bat ere erabili zen 

justifikatzeko: interesdunaren ibilgailua aparkatzeko moduak zirkulazioa 

oztopatzen omen zuen, aparkatzea zirkulazioari loturiko maniobra bat delako 

oinarri hartuta.  

 

Zinegotzi ordezkariak bidali zigun (...) zenbaki profesionala duen udaltzainak 

egindako txosten bat, helarazitako informazioan aipatutakoa. Udalari bidali 

genion kexaren hasierako baliotasunari erantzuna emateko eta ibilgailua 

kentzetik urtebete baino gehiago pasa denean egin zen txostena. Informatzen 

duen udaltzaina, txostenaren edukitik ondorioztatu genuenez,  Udaltzaingoko 

bulegoetan kexagileari arreta eman zion pertsona bera da, eta hauxe adierazi 

zuen txostenean: 

 

“Por la presente el Agente (...), en relación al expediente de retirada 

número (...), perteneciente al turismo (...) de color (...) y con placas de 

matrícula (...), informa que: 

 

Que el citado vehículo fue retirado el 13 de enero de 2014 a las 20.55 de 

la calle Fernando Sasiain, 7, por carecer de seguro obligatorio. 

 

Que Sr. (...), se persona en estas dependencias el día 15 de enero a 

recoger su vehículo y se le solicita tanto su carnet de conducir, como la 

documentación de su vehículo. 

 

Que al manifestar el Sr. (...) que no tiene carnet de conducir y nunca lo ha 

tenido, se le indica que cuando venga a recoger su vehículo, lo tendrá que 

hacer con alguien que esté en posesión del permiso preceptivo para la 

conducción de turismos. 

 

Que con referencia a la Itv y dado que la tenía caducada desde el 4 de 

octubre del 2013, se le informa que cuando vuelva, traiga una cita, que 

esta cita la puede obtener por internet o acudiendo a la propia estación de 

Itv. 

 

Que con respecto al seguro obligatorio, el Sr. (...) presenta una copia de 

un correo electrónico, en el que se puede leer ‘Solicitud de Seguro de 

Automóvil en (...) Seguros’ realizado a las 6.41 am del día 15 de enero de 

2014. Por parte de este agente se le informa que lo presentado no 

acredita estar en posesión de seguro obligatorio y se le informa que debe 

presentar el recibo de pago. 

 

Que se le informa de la posibilidad de llamar a la compañía de seguros, 

nos faciliten un número de cuenta y realizar el pago directamente, a lo que 

el Sr. (...) manifiesta que no va a pagar ningún seguro, dado que lo piensa 

vender. 
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Que al Sr. (...) también se le informa de la posibilidad de dar de baja 

temporal el vehículo, pudiendo abandonar el depósito en grúa y meterlo en 

un recinto cerrado, indicando no tener ningún sitio donde guardarlo. 

 

Que el Agente (...) tiene conocimiento que el Sr. (...) ha estado acudiendo 

al Depósito Municipal de Vehículos, con distintos ciudadanos para poder 

enseñar el vehículo y cerrar la venta. 

 

Que las numerosas veces que el Sr. (...) ha acudido a estas dependencias, 

en ningún momento ha traído la documentación necesaria, ni ha 

acreditado tener un seguro en vigor. Siendo informado de que cada día de 

estancia en el depósito aumentaba la deuda, pudiendo llegar a ser 

desguazado. Si bien llegó un punto que cuando acudía a estas 

dependencias y veía a la firmante, comenzaba a hablar por lo bajini, 

haciendo gestos, no llegando a entrar a la oficina donde se le tendría que 

dar la autorización para recoger su vehículo y abandonaba las 

dependencias, sin realizar gestión alguna”. 

 

Udalak ez zuen esan kexagileari ibilgailua desegitea jakinarazi ote zion, eta ez 

zuen eman bere iritzia sortu zaizkigun zalantzen inguruan. Izan ere, 

zalantzazkoa iruditu zitzaigun egindako interpretazioa: kexagileak ediktu 

bidezko errekerimenduari erantzun ez izanak esan nahi du ibilgailua isilbidez 

Udalari lagatzen diola desegiteko. Ez ditu balioetsi egin genituen gogoetak, 

hain zuzen, kexagileak alegazioak aurkeztu zituela, eta hori oso garrantzitsua 

zela, ibilgailua desegiteko prozedura hasteko legeak eskatzen dituen baldintzen 

aldiberekotasunaren ikuspuntutik. 

 

6. Udaletik jasotako informazioa interesdunarekin egiaztatu genuen eta berak, 

ostera, gidabaimena zuela esan zigun. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Trafikoari buruzko legeak ahalmena ematen dio Udalari nahitaezko asegurua ez 

duten ibilgailuak ibilgetzeko. Era berean, halako kasuetan, baimentzen da 

ibilgailua kentzea, baina hori egiteko ezinbesteko baldintza zera da: ibilgailua 

beste ibilgailuen eta pertsonen zirkulazioa oztopatu gabe ibilgetzeko leku 

egokirik ez egotea. Gainera, legearen arabera, Udalak 24 orduko epean 

jakinarazi beharko dio ibilgailuaren titularrari ibilgailua kendu eta depositura 

eramatea, eta horrek, kasuaren arabera, ibilgetze edo kentzearen gastuak 

ordaindu behar ditu. Gastu horiek ordaintzea ezinbesteko baldintza da ibilgailua 

titularrari itzultzeko [Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-

segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartzen duen martxoaren 

2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 84.1.e), 84.4, 85.1.c) eta 

85.3 artikuluak]. 
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Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko 

Legearen testu artikulatuak, urriaren 29ko 8/2004 Legegintzako Errege 

Dekretuak onartuak, bere aldetik, ezartzen du asegurua kontratatzeko 

betebeharra ez betetzeak, besteak beste, honako ondorio hauek ekar 

ditzakeela: “ibilgailua deposituan gordetzea edo zigilua jartzea bide publikoan 

zein etxean, titularraren kargura, asegurua kontratatu arte” (3. art.). 

 

Alabaina, erakunde honen iritziz, aurreikuspen horrek ez du ezartzen trafikoari 

buruzko legeak ezarritakoaren desberdina den araurik, hartzeko neurriei 

dagokienez. Dirudienez, Udalak horixe ulertu du, interesdunaren ibilgailua 

kentzeko erabakia batez ere horretan oinarritu baitu. 

 

Zera zehaztu beharra dugu: Udalak interpretatu omen duen ez bezala, 

aipatutako artikuluak ez du esaten ibilgailua kentzea neurri bakarra denik, 

neurri gisa hori eta ibilgetzea ezartzen ditu baizik, trafikoari buruzko legeak 

egiten duen bezalaxe. Gure iritziz, arauaren hitzez hitzezko zentzua argi eta 

garbi dago.  

 

Erakunde honen ustez, nahitaezko asegurua arautzen duen legeak bata edo 

bestea aplikatu behar den kasuak aurreikusten ez dituenez, ezinbestekoa da 

trafikoari buruzko legera jotzea, lege hori baita kasu horietan erabakigarria. 

Hori dela era, trafikoaren legean eta Trafikoari, Ibilgailu Motordunen 

Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuan dauden 

gaiari buruzko aurreikuspenak denak batera interpretatuz gero, egiaztatzen da 

halako kasuetan hartu behar den neurria ibilgailua ibilgetzea izango litzatekeela, 

ibilgailuen edo pertsonen zirkulazioa oztopatu gabe ibilgailua ibilgetzeko leku 

egokirik ez dagoenean izan ezik, edo, ibilgailua ibilgetuta, horretarako arrazoiak 

desagertu direnean izan ezik; azken kasu horretan, ibilgailua kendu beharko 

litzateke [Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari 

buruzko Legearen testu artikulatuko 85.1.d) artikulua]. 
 

Aurrekarietan adierazi bezala, Udala bere erabakia justifikatzeko batez ere 

aipatutako nahitaezko aseguruari buruzko legeak aurreikusitakoan oinarritu 

bada ere, interesdunaren ibilgailua ibilgetu beharrean kentzeko erabakia 

trafikoari buruzko legean ere oinarritu da. Hala ere, oinarri gisa ez dira erabili 

aipatu ditugun aginduak, gaia bereziki arautzen dutenak, lege horrek Udalari 

ematen dion eskumena baizik, alegia, zirkulazioa oztopatzen duten ibilgailuan 

bide publikotik kentzeko eskumena. Dirudienez, Udalaren ikuspuntuan, horixe 

gertatu zen kasu horretan.  

 

Ezer baino lehen, zera adierazi beharra dugu: erakunde honen iritziz, ez da 

ulergarria ibilgailua kentzeko erabakia batez ere nahitaezko asegurua arautzen 

duen legearen zati batean oinarritu izana, trafikoari buruzko legeak gai hori 

bereziki arautzen badu, eta gero, erabakia justifikatzeko, azken lege horren 

beste agindu batzuk erabiltzea.  
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Izan ere, trafikoari buruzko legeak bidetik kentzea baimentzen du, ibilgailuak 

“arriskua sortzen badu, ibilgailuen edo oinezkoen zirkulazioa larri oztopatzen 

badu edo zerbitzu edo ondasun publiko bat kaltetzen badu” [Trafikoari, Ibilgailu 

Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu 

artikulatuko 85.1.a) art.]. 

 

Aurrekarietan esan dugun bezala, Udalaren iritziz, interesdunaren ibilgailuak 

zirkulazioa oztopatzen zuen, aparkatzea, oro har, zirkulazioko maniobra dela 

interpretatu dutelako. 

 

Hala eta guztiz ere, gure ikuspuntuan, ibilgailu bat aparkatuta egotea ezin da 

nahikoa izan zirkulazioa oztopatzen duela ulertzeko, oztopatze hori justifikatzen 

ez bada. Eta gure iritziz, ezin da justifikatu, aparkatzea maniobra dela esanez. 

Jasotako datuetatik ondorioztatu genuen interesdunaren ibilgailua 

baimendutako moduan aparkatuta zegoela, hortaz, edozein kasutan, legezko 

maniobra izango litzateke. Horiek horrela, ezin daiteke interpretatu ibilgailua 

aparkatuta egoteak zirkulazioa oztopatzen zuela, behintzat –azpimarratzen 

dugu– oztopatze hori justifikatzen ez bada. 

 

Jaso behar da, gainera, ibilgailua kentzeko aktan ez da aipatu ibilgailuak 

zirkulazioa oztopatzen duenik, ezta zirkulazioa oztopatzeagatik ibilgetu ezin 

duenik ere. Dokumentu horren arabera, ibilgailua nahitaezko asegurua ez 

izateagatik –eta horregatik bakarrik– kendu da. 

 

Hori dela eta, uste dugu Udalak ibilgailua ibilgetu behar izan duela, kendu 

beharrean. Horrek ez du eragozten ibilgailua geroago kentzea, ibilgetzeko 

arrazoiak desagertzen ez badira. Aipatu dugunez, legeak ezarritakoaren 

arabera, kasu horretan, posible izango litzateke halako erabakia hartzea 

[Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko 

Legearen testu artikulatuko 85.1.d) eta c) art.]. 

 

2. Era berean, trafikoari buruzko legeak ibilgailua Ibilgailuak Tratatzeko Zentro 

Baimendu batera eramatea –hura suntsitu eta deskutsatzeko– agintzeko 

eskumena ematen dio Udalari, besteak beste, ibilgailua ibilgetu edo 

administrazioak bide publikotik kendu eta biltegian gorde zuenetik bi hilabete 

baino gehiago igarotakoan, baldin eta titularrak kontrako alegaziorik aurkeztu  

ez badu. Lege horrek eskatzen du ibilgailua eramateko agindua eman aurretik 

titularrari errekerimendua bidaltzea eta jakinaraztea, ibilgailua hilabeteko epean 

kentzen ez badu, eraman egingo dela [martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako 

Errege Dekretuaren 86.1.a) art.].  

 

3. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 

Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak behartzen du 

Administrazioa interesdunen eskubide edo interesak ukitzen dituzten 

ebazpenak eta egintzak jakinaraztera, eta jakinarazte horrek baldintzatzen du 

egintza horien eraginkortasuna (57. eta 58. artikuluak). 
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Aztertzen ari garen kasuan, aipatutako legearen 59.5 artikuluak –espediente 

honen objektua diren jakinarazpenak egin direnean indarrean zegoen forman– 

zera ezartzen zuen: zuzeneko jakinarazpena egiten saiatu arren eta 

jakinarazpena egin den lekuan hartzailea ezezaguna izateagatik ezin jakinarazi 

izan denean, Administrazioak iragarkia jarri beharko du interesdunak azken 

bizileku ezaguna izan duen udaletxeko iragarki-oholean eta dagokion Aldizkari 

Ofizialean. 

 

Aurrekarietan jaso bezala, Udalak helarazi zizkigun dokumentuak eta azalpenak 

kontuan hartuta, ulertu dugu Udaltzaingoak kexagileari bidalitako 

errekerimenduak –ibilgailua kenduko zela eta nola berreskuratu– jakinarazteko 

prozedura ez zegoen ados aipatutako araudiarekin, jakinarazpen horietan ez 

baitzen aipatu ediktu bidez jakinaraztera joko zuela, Ibilgailuen Erregistroan 

erregistratutako helbidean zuzenean jakinarazteko saiakerek huts eginez gero, 

helbide horretan hartzailea ezezaguna izateagatik.  

 

Aitzitik, gure ustez, ibilgailua suntsitu aurretik Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako 

Administrazio Atalak interesdunari igorritako errekerimendua ediktu bidez 

jakinaraztea formaren aldetik egokia zen aipatutako legezko eskakizunen 

arabera, Udalak emandako informazioarekin bat, jakinarazpen hori egin baitzen, 

erregistroan jasotako helbidean zuzeneko jakinarazpena saiatu arren ezin 

jakinarazi izan denean, helbide horretan hartzailea ezezaguna izateagatik.  

 

Gure ustez, Udalak trafikoari buruzko legearen arabera jardun zuen, hasieran 

saiatu baitzen errekerimenduak zuzenean jakinarazten interesdunak Ibilgailuen 

Erregistroan utzitako helbidean. Izan ere, aipatutako legearen arabera, 

erregistro hori, ibilgailuaren titularraren helbidea bertan jasota dagoenez, hura 

identifikatzeko tresna da, besteak beste [2. art., abenduaren 23ko 2822/1998 

Errege Dekretuaren bitartez onartutako Ibilgailuen Araudi Orokorraren XIII. 

eranskineko B).2. atalari loturik]. 

 

Hala eta guztiz ere, kontuan izan behar da ediktu bidezko jakinarazpena 

benetako jakinarazpena baino lege-fikzioa dela, eta hori jurisprudentziak beti 

nabarmentzen duela. Izan ere, azpimarratu da Administrazioak agortu behar 

dituela bere esku dauden arrazoizko aukera guztiak jakinarazpenaren hartzailea 

aurkitzeko.  

 

Konstituzio Auzitegiak adierazi duenez, ediktu bidezko jakinarazpena 

“constituye un remedio último de carácter supletorio y excepcional, que 

requiere el agotamiento previo de las modalidades aptas para asegurar en el 

mayor grado posible la recepción de la notificación por el destinatario de la 

misma, a cuyo fin deben extremarse las gestiones en averiguación del 

paradero de sus destinatarios, por los medios normales, de manera que la 

decisión de notificación mediante edictos debe fundarse en criterios de 

razonabilidad que conduzcan a la certeza, o al menos a una convicción 

razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación” (otsailaren 

25eko 32/2008 Konstituzio Auzitegiaren Epaia, zuzenbideko 2. oinarria). 
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Auzitegi Nagusiaren azaroaren 29ko 8569/2012 epaiak xehetasunez azaltzen 

du Konstituzio Auzitegiaren doktrina, baita dagokion jurisprudentzia propioa –

Auzitegi Nagusiarena– (Zuzenbideko 4. Oinarria). 

 

Epai horretan, Auzitegiak adierazi du “que, al objeto de determinar si debe 

entenderse que el acto administrativo o resolución notificada llegó o debió 

llegar a conocimiento tempestivo del interesado, los elementos que, con 

carácter general deben ponderarse, son dos. En primer lugar, el grado de 

cumplimiento por la Administración de las formalidades establecidas en la 

norma en materia de notificaciones, en la medida en que tales formalidades 

van únicamente dirigidas a garantizar que el acto llegue efectivamente a 

conocimiento de su destinatario. Y, en segundo lugar, las circunstancias 

particulares concurrentes en cada caso”, horien artean azpimarratzen ditu “el 

grado de diligencia demostrada tanto por el interesado como por la 

Administración” eta “el conocimiento que, no obstante el incumplimiento en su 

notificación de todas o algunas de las formalidades previstas en la norma, el 

interesado haya podido tener del acto o resolución por cualesquiera medios”, 

eta beste bat, gure ustez, aztertzen ari garen kontua ukitzen ez duena.  

 

Era berean, epaian adierazten da borondate onaren printzipioak “obliga a la 

Administración a que, aún cuando los interesados no hayan actuado con toda 

la diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien porque no 

designaron un domicilio a efectos de notificaciones, bien porque los intentos 

de notificación en el indicado han sido infructuosos), antes de acudir a la 

notificación edictal o mediante comparecencia, intente la notificación en el 

domicilio idóneo, bien porque éste consta en el mismo expediente (…) o bien 

porque su localización resulta extraordinariamente sencilla”. 

 

Aipatutako doktrina oinarri hartuta, ulertzen dugu helbidea egiaztatzeko 

kudeaketa guztiak egiteko beharra are gehiago nabarmena da kexarena 

bezalako kasuetan, hain zuzen, jakinarazten saiatzen den ekintza bera edo 

horrek hartzaileari ekar liezazkiokeen ondorioak atzeraezinak direnean.  

 

Aurrekarietan esan bezala, interesdunak helarazitako informaziotik ondorioztatu 

genuen ez zuela izan ediktu bidez jakinarazitako errekerimenduaren berri, 

ibilgailua suntsitu aurretik; Udaltzaingoaren jakinarazpenak ere –ibilgailua 

kenduko zela eta nola berreskuratu– ez zitzaizkion iritsi. Era berean, adierazi 

dugu, informazio horren eta Udalak helarazitakoaren arabera, jakinarazpenak 

alde batera utzirik, kexagileak jakin bazekiela Udalak bere ibilgailua bidetik 

kendu zuela eta galdetu zuen Udalean ibilgailua berreskuratzeko egin behar 

zituen izapideen inguruan. 

 

Aurrekarietan ere esan dugunez, interesdunak aurkeztutako dokumentuak 

kontuan izanik, ibilgailua bidetik kendu eta ondorengo egunetan, hain zuzen, 

maiatzaren 29an eta ekainaren 2an, idazki batzuk aurkeztu zituen Udaletxean. 
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Horien bidez azaldu zituen ibilgailua berreskuratzeko arazoak zituela eta 

konponbide bat eskatu zuen. Idazki horietan bere helbidea aipatzen zuen eta 

hura ez zetorren bat jakinarazpenak bidaltzeko erabili zen helbidearekin. Bere 

telefono-zenbakia ere eman zuen. 

 

Hortaz, kexagileak, Udaltzaingoak eta Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako 

Administrazio Atalak igorritako errekerimenduak zuzenean jakinarazteko 

saiakera guztiek (urtarrilaren 17an eta 24an, eta apirilaren 3an, hurrenez 

hurren) huts egin egin eta gero, eta Hiri Azpiegituren eta Zerbitzuen zinegotzi 

ordezkariak ibilgailua hiri-hondakin solidotzat jotzeko eta behar bezala 

tratatzeko baimena ematen duen ebazpena (ekainaren 11koa) eman baino 

lehen aurkeztu zituen idazkiak.  

 

Gure iritziz, interesdunak aipatutako egunean bere helbidea eta telefono-

zenbakia Udalari jakinarazi bazizkion, une hartan administrazio horrek bazituen 

beharrezko datuak interesduna, zailtasun handirik gabe aurkitu ahal izateko eta 

igorritako errekerimenduak jakinarazteko. Hori, gure ustez, ibilgailua hiri-

hondakin solidotzat jo eta desegiteko baimena eman aurretik egin behar izan 

zuen, aipatu dugun jurisprudentzia aplikatuta.  

 

Bestalde, aurrekarietan jaso dugun bezala, kexaren inguruko iritzia bidali 

ondoren Udalak helarazitako informazioan aitortu du interesduna hainbat aldiz 

agertu zela Udaltzaingoko bulegoetan eta arreta eman zion udaltzainak 

bazekiela nor zen eta zergatik agertu zen bulego horretan.  

 

Udalak ez digu azaldu zergatik –aukera bat baino gehiago izanda– ez zion 

eman interesdunari Ibilgailuen Erregistroan jasotako helbidean ezezaguna 

izateagatik jakinarazi ezin izan diren errekerimenduen berri. 

 

Azalpenak jaso ezean, gure ustez, ez da ulergarria nola den posible kexagilea 

hainbat aldiz Udaltzaingoko bulegora jo ondoren, arreta eman zion udaltzainak 

bera ezagutzea eta jotzeko arrazoiak jakitea, eta aldi berean, Udalak ez 

ezagutzea.  

 

Aurrekarietan aipatu bezala, Udalak egokia deritzo Hiri Mantentze eta 

Zerbitzuetako Administrazio Atalak ibilgailua suntsitu aurretik igorritako  

errekerimendua jakinarazteari; bere ustea honako hauetan oinarritzen du: a) 

interesdunak udal erregistroan aurkeztutako idazkietan ez zuela eskatu 

adierazitako helbidea jakinarazpenak bidaltzerakoan kontuan hartzeko; b) atal 

horrek ez zuela idazkien berri izan; c) bere eskura dauden bide guztiak erabili 

zituela errekerimenduak jakinarazteko, eta erabilitakoak legezkoak eta nahikoak 

zirela; d) Udaltzaingoak ahoz jakinarazi ziola kexagileari, ibilgailua suntsitu 

aurretik, depositutik eraman ahal izateko bete behar diren baldintzak betetzen 

ez bazituen, ibilgailua desegingo zela; eta e) kexagileak ondo ezagutzen zituela 

izapide guztiak, Udaltzaingoko bulegora jotzen zuen bakoitzean, informazioa 

eman zitzaiolako. 
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Era berean aipatu dugunez, Udalak ez du ezer esan Udaltzaingoak igorritako 

errekerimenduak jakinaraztearen inguruan planteatu ditugun kezkei buruz. 

 

Hala ere, gure ustez, Udalak helarazitako arrazoiek ez dute baliogabetzen 

kexari buruzko hasierako iritzia puntu horretan.  

 

Gure iritzia oinarritzeko erabili dugun jurisprudentziaren ikuspuntutik, lehenago 

aipatu bezala, garrantzirik gabekoa da interesdunak Udalean aurkeztu zituen 

idazkietan bertan adierazitako helbidea jakinarazpenak bidaltzerakoan kontuan 

hartzeko formalki eskatu ez izana. Azpimarratu behar dugu, ikuspuntu 

horretatik erabakigarria zera da: une horretatik aurrera, Udalak ezagutzen 

zituela kexagilearen helbidea, baita bere telefono-zenbakia ere. Erakunde honen 

iritziz, kexagileak behin eta berriro Udaltzaingoko bulegoetara jotzea eta arreta 

eman zion udaltzainak bera eta bere egoera ezagutzea ere erabakigarria da. 

Bestelako azalpenik jaso ezean, egoera horretan, ez dirudi interesduna 

ezezaguntzat jo daitekeenik. Gure ustez, Udalak ez luke arazorik izan behar 

ezezaguna izateagatik jakinarazi ezin dituen ekintzak jakinarazteko. 

Horretarako, kexagileak utzitako helbide berria erabili ahal izan zuen edo 

bestela, Udaltzaingoko bulegoetan bertan egin. Behin eta berriro esango dugu, 

hori guztia aipatutako jurisprudentzia aplikaturik Udalaren betebeharra zela uste 

dugu. 

 

Gure iritziz, ikuspuntu horretatik era berean garrantzirik gabekoa da Hiri 

Mantentze eta Zerbitzuetako Administrazio Atalak interesdunak udal 

erregistroan aurkeztutako idazkien berri ez izatea, idazki horietan bere helbidea 

eta telefonoa adierazita. 

 

Ez dakigu zergatik atal horrek ez zuen idazki horien berririk, atalak izapidetzen 

ari zen ibilgailua suntsitzeko prozedurarekin zuzeneko harremana zutela 

kontuan hartzen bada. Gogoratu beharra dago interesdunak alegaziorik 

aurkeztu ez izana aipatutako prozedura hasteko baldintzetako bat dela, 

trafikoari buruzko legearekin bat. 

 

Edonola ere, uste dugu puntu horretan Udalaren aldetik desegokia izan 

daitekeen jarduera bat edo kontuan parte hartzen duten udal zerbitzuen arteko 

(Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Administrazio Atala —ibilgailua suntsitzeaz 

arduratu behar duena— eta Udaltzaingoa —kentzeaz, depositura eramateaz eta 

itzultzeaz arduratzen dena—), edo zerbitzu horien eta idazkiak jaso zituen udal 

erregistroaren arteko ustezko koordinaziorik eza ez litekeela interesdunaren 

kalterako izan.  

 

Gainera, kontuan hartu behar da herri-administrazio bakoitzak nortasun juridiko 

bakarrez diharduela, bere helburuak betetzeko (azaroaren 26ko 30/1992 

Legearen 3.4 artikulua), hortaz, interesdunen eskubideen aldetik, 

Administrazioaren barruan gerta daitezkeen bat ez etortzeak garrantzirik 

gabekoak dira. 
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Bestalde, gauza bat zehaztea komenigarria iruditzen zaigu: Udalak ulertu zuen 

bezala, Udaltzaingoak igorritako errekerimenduan zegoen informazioa 

kexagileak ezagutzen zuela ulertuz gero –udal bulegoetan arreta eman zion 

udaltzainak informazio hori ahoz eman ziolako–, edonola ere, informazio hori, 

udaltzainaren arabera, ibilgailua berreskuratzeko aurkeztu behar zituen 

dokumentuei eta ordaindu behar zuen zenbatekoari eta ibilgailua suntsitzeko 

posibilitateari buruzkoa zen bakarrik.  

 

Azken informazio horri dagokionez, gainera, zera argitu behar da: kexaren 

iritzia bidali eta gero udaltzainak egindako txostenean –aurrekarietan kopiatu 

duguna– ez zuen aipatu interesdunari ibilgailua desegingo zela esan zionik 

(dirudienez, hori ulertarazten du Hiri Azpiegituren eta Zerbitzuen zinegotzi 

ordezkariak bere erantzunean – erantzun hori ere aurrekarietan kopiatu dugula 

gogorarazten dugu), desegitera heldu zitekeela baizik. Hori, gure ustez, oso 

bestelakoa da eta ibilgailua desegiteko prozedura berme guztiekin izapidetzera 

bidaltzen du nahitaez. Azpimarratu behar dugu, berme horien artean, honako 

hauek daudela: ibilgailua kentzeko errekerimendua bidaltzea, ibilgailua kentzeko 

azken epea ematea, eta ohartarazpena, epe horretan egiten ez bada, ibilgailua 

desegingo dela.  

 

Hori dela eta, Udaltzaingoak kexagileari emandako informazioa udaltzainak 

txostenean adierazitakoa bada, informazio horrek agian balio izango luke 

ulertzeko interesdunak egoeraren berri izan zuela eta prozedura ezagutzen 

zuela. Alabaina, gure ustez, kexagileak ezin zuen jakin prozedura hori 

dagoeneko izapidetzen ari zela. Era berean, ezin da pentsatu trafikoari buruzko 

legeak eskatzen dituen baldintzetako bat bete dela; aipatu dugun bezala, 

ibilgailua desegiteko beharrezkoa da, aldez aurretik titularrari ibilgailua kentzeko 

errekeritzea, hilabeteko iraupena duen azken epea ematea eta ohartaraztea, 

ibilgailua epe horretan kentzen ez bada, desegin egingo dela. Horrela, gainera, 

ezinezkoa izango litzateke aipatutako epea kalkulatzea, hortaz, ezin izango 

litzateke esan aipatutako baldintza bete denik. Baldintza hori aurretiaz ematen 

den berme bat da eta ibilgailua desegin aurretik bete behar da.  

 

Jasota gera dadin interesdunak Udalean aurkeztutako idazkietan ez dagoela 

motiborik ibilgailua suntsitzeko prozedura tramitatzeaz jakitun zela 

pentsatzeko. Izan ere, kexagileak ez zuen behin ere prozedura hori aipatu. 

Aitzitik, ibilgailua berreskuratzeko zituen arazoen konponbide bat eskatu zuen 

idazkietan.  

 

Horrek guztiak ulertarazten digu Udalak aipatutako informazioa ezin dela 

ibilgailua desegin aurretik egin behar den errekerimendutzat jo, ezta 

errekerimendu horren jakinarazpena ordeztu ere. 

 

Edozein kasutan, interesdunari ahoz eman zitzaion informazioa alde batera 

utzita, azpimarratu behar dugu Udalak errespetatu behar zituela ibilgailua 

desegiteko prozedura eta legez ezarritako bermeak.  
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Gure ustez, ibilgailua suntsitu aurretik errekerimendua behar bezala jakinarazi 

ez izana erabakigarria da egintza horrek ondoriorik ez duela esateko, hortaz, 

baliogabetzen du ibilgailua hiri-hondakin solidotzat jotzeko erabakia, desegiteko 

baimena ematen duena. Dagoeneko aipatu dugun bezala, legeak eskatzen du 

errekerimendu hori egitea, halako erabakia eman ahal izateko.  

 

4. Aurrekarietan zera adierazi dugu: kexagileak Udaleko bulegoetara ibilgailuaren 

inguruan galdetzera behin baino gehiagotan jo zuen eta interesa erakutsi zuen 

ibilgailua berreskuratzeko; gainera, lehen aipatu ditugun idazkiak aurkeztu 

zituen. Inguruabar horiek guztiak kontuan hartuta, gure ustez, arrazoizko 

zalantza sortzen da halako kasuetan bete behar den baldintza baten inguruan: 

izan ere, trafikoari buruzko araudiak, ibilgailua desegiteko, titularrak alegaziorik 

ez aurkeztea eskatzen du [martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege 

Dekretuko art. 86.1. a)]. 

 

Aipatu bezala, Udalak ez digu ezer esan horren inguruan, hortaz, behartuta 

gaude kexari buruzko hasierako iritziaren bidez helarazitako kezkak 

errepikatzera. 

 

Baldintza hori egotea baloratzerakoan, aintzat hartu behar da, gainera, heldu 

zaigun informazioaren arabera, Udalak ez ziela erantzun aipatutako idazkiei.  

 

5. Aurrekarietan adierazi dugunez, uste dugu ibilgailua hiri-hondakin solidotzat 

jotzeko erabakia jakinarazi beharko litzaiokeela interesdunari, bere eskubideak 

baliatu ahal izateko (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 58.1 artikuluak, 57.2 

artikuluari loturik). 

 

Era berean, aurrekarietan azaldu dugu Udala ez dagoela ados gure iritziarekin, 

uste duelako ez zela beharrezkoa egintza hori jakinaraztea, bakarra eta 

berreslea baita, erabakiaren aurretiko baldintzari dagokionez. 

 

Ez gara iritzi berekoak. Gure iritziz, errekerimendua eta ibilgailua hiri-hondakin 

solidotzat jotzeko erabakia egintza desberdinak dira ibilgailua suntsitzeko 

prozeduraren baitan. Errekerimendua prozedurari hasiera ematen zaion egintza 

da; ibilgailua hiri-hondakin solidotzat jotzeko erabakiak, berriz, bukatu egiten 

du prozedura hori, ebazpena eman ahal izateko beharrezkoak diren baldintza 

guztiak bete direla egiaztatu ondoren. Zalantzarik gabe, ebazpena eta 

errekerimendua lotuta daude, baina ezin dira nahastu, esan bezala, egintza 

guztiz ezberdinak direlako.  

 

Edonola ere, gogorarazi behar dugu azaroaren 26ko 30/1992 Legeak behartzen 

duela Administrazioa interesdunen eskubide edo interesak ukitzen dituzten 

ebazpenak eta egintzak jakinaraztera, eta ez duela salbuespenik aurreikusten. 

Hortaz, ez da baliagarria Udalak bere jarduera justifikatzeko erabilitako 

salbuespena (58.1 art.).  
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Bestalde, kontuan izan behar da, gure iritziz eta lehen aipatu bezala, 

errekerimendua ere ez zela behar bezala jakinarazi. Izan ere, dirudienez, 

interesdunak ez zuen jaso errekerimenduaren berri. Hortaz, Udalak egin duen 

bezala, errekerimendua eta ibilgailua hiri-hondakin solidotzat jotzeko erabakia 

egintza bera direla ulertuz gero, bigarren egintza hori ere ez zen behar bezala 

jakinarazi. Edonola ere, azpimarratu behar dugu erakunde hau ez dela uste 

berekoa.  

 

6. Aurrekarietan esan bezala, Udalak ez digu ezer esan aurreko batean helarazi 

genizkion kezken inguruan, hain zuzen, esan genion zalantzagarria dela ustea 

kexagileak ediktu bidezko errekerimenduari erantzun ez izanak esan nahi duela 

ibilgailua isilbidez Udalari lagatzen diola desegiteko. Puntu horri buruz Udalak 

ezer aipatu ez digunez, behartuta gaude kezka horiek errepikatzera.  

 

 

7. Aurretik adierazi dugun bezala, udalak aipatu digu kexagileak ez zuela 

derrigorrezko aseguruaren poliza sinatu, kexagileak berak adierazi bezala, 

2014ko maiatzaren 29an eta ekainaren 2an udal erregistroan aurkeztu zituen 

idatziei atxiki zuela, eta urte horretako urtarrilaren 15ean ere aurkeztu zuela, 

erretiratzearen ondorengoa. Horrek, bere ustez, zehaztu du aipatutako polizak 

ondoriorik gabe geratzea eta modu berean ez zuen ibilgailuen azterketa 

teknikoa pasa zuenik egiaztatu. Eman digun informaziotik ondorioztatu 

dezakegunez, aurrekarietan idatziz jaso duguna, udalak egiten du polizaren 

balorazioa horren harira eman dizkiogun gogoetak erantzutean, momentu 

horretan lortutako datuak eta data horretako egoeran oinarrituz. 

 

Informazio hori ikusita, derrigorrezkoa iruditzen zaigu zehaztea gauza bat dela 

Udaltzaingoak interesdunari ibilgailua ez itzultzea beharrezko irizpideak 

betetzen ez bazituen eta beste bat ibilgailua beharrezko bermeak errespetatu 

gabe suntsitzea. Berme horien artean, errepikatu beharra dugu, suntsitu 

aurretik egin beharreko azken errekerimenduaren beharra, eta errekerimendu 

horretan ematen den epean errekuperatzeko exijitutako irizpideak betetzeko 

aukera daude. Ibilgailua ez itzultzeko eta suntsiketa baimentzeko erabakia, 

gure ustez, ekintza ezberdinak dira, eta hori dela eta ezberdindu behar dira. 
 

Bestalde, arduratzen gaitu interesdunek udal gordailutik ibilgailua 

errekuperatzeko aurkeztutako egiaztagiriaren balorazioa eta ibilgailua ez 

itzultzeko erabakiak berak berme egokirik gabe hartu ahal izatea eta egoki 

dokumentatuta ez egotea. 
 

Balorazio hau egin behar dugu eman diguten informazioaren arabera ez 

dirudielako interesdunak udalean aurkeztutako idatziei atxikitako aseguru-poliza 

–bere informazioaren arabera ibilgailua eraman eta hurrengo egunean aurkeztu 

zena- lehendabiziko aldi horretan baloratu zenik ezta kexagileak idatziak 

aurkeztu zituenean ere. Izan ere, Udaltzaingoaren bulegoan arreta eman zion 



 
 

 19  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

agenteak ez du kexaren hasierako gure balorazioaren ondorioz egindako 

txostenean poliza hori aipatzen, aurreko aseguru eskari bat baizik. Adierazi 

dugun bezala, polizaren balorazioa udalak egiten du balorazio horri emandako 

erantzunean, kontuan izanda errealitatea eta data horretan dituen datuak. 
 

Adierazi behar dugu gainera, udalak eman digun informazioan ez dela 

adierazten interesdunak aurkeztutako beste aseguruaren dokumentuaren 

balorazioan eta ibilgailua berreskuratzeko beharrezko gainontzeko baldintzen 

betetzean dokumentatua geratu zirenik. Balorazio horren dokumentu 

irudikapena polizi bulegoan kexagileari arreta eman zion agenteak kexaren gure 

balorazioari erantzuna emateko egindako txostenean egin da, erretiratzea eman 

zenetik urtebete baino gehiago igaro zenean. 
 

Interesdunek ibilgailua errekuperatzeko aurkeztutako dokumentuen balorazioa 

eta hura ez itzultzeko erabakia bera, baita erabaki horren oinarria ere, aski 

dokumentatuak egon behar dira, jardun horren ondorengo kontrola erraztu ahal 

izateko. Gure ustez, interesdunei hartutako erabakia eta oinarria ere jakinarazi 

beharko litzaieke ezagutu eta defenditu ahal izateko, beharrezkoa izatekotan, 

(azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 54.1 a), 55 eta 58. artikuluak). 

 

Azkenik, zehaztu behar dugu udalari bidali genion hasierako balorazioan, 

abiapuntua bigarren aseguru-poliza izan zela, kexagilearen arabera udalean 

aurkeztu zuena, sinatua izan zela, kexan hori adierazi baitzen eta udalak bidali 

zigun aurreneko informazioan jakinarazi zigulako bere erabakia ibilgailua poliza 

ezberdin batean ez itzultzean oinarritu zuela eta momentu horretan ez zuela 

zalantzan jarri dokumentu horren balioa derrigorrezko asegurua izateko 

exijentzia betetzen zuela egiaztatzeko.  

 

Interesdunak, bere aldetik, egiaztatu digu udalaren azken informazioa jaso 

aurretik, azkenik ez zuela polizaren kopurua ordaindu, dokumentua aurkeztu 

zuenean poliza indarrean zegoela dion arren. Oinarria da aseguru konpainiaren 

operatiboaren arabera, ordainketa hileko azken egunera atzeratzen zela, baina 

horrek ez zuela polizaren indarraldian eraginik. 

 

Edonola ere, polizaren indarraldiaren hasierako araubidea gorabehera (izan ere, 

gure iritziz, kexagilearen eta udalaren arteko desadostasunak horretan 

oinarritzen dira), ordainketa ez zenez adierazitako epean gauzatu, uste dugu 

agiri hori ez dela balioduna ibilgailuak derrigorrezko asegurua zeukala 

egiaztatzeko. 

 

8. Donostiako Udaleko Ibilgailuak geldiarazteko eta bide publikotik kentzeko eta 

ondoren datorren zainketa zerbitzuagatiko tasak arautzen dituen zerga 

ordenantzak zera xedatu du desmuntatutako ibilgailuek ordaindu behar duten 

zenbatekoaren inguruan: “eta horrela lorturiko zenbatekoari ibilgailua bide 

publikotik eraman eta zaintzeko gastuak zein egindako administrazio 

jardunbideen ondoriozkoak kenduko zaizkio, hondarra bi urtez gordeko delarik 
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helbide jakinik gabeko ibilgailu jabearen esku, epe hori amaituta udalak berak 

eskuratzeko” (7. art.). 

 

Aurrekarietan azaldu den moduan, udalari bidali genion kexaren balorazioan 

eskatu genion jakinarazteko, hala bazegokion, kexagileari azaldu ote zioten 

aipatutako zenbatekoa eskuragarri zuela. Izan ere, gure ustez, hori azaltzea 

derrigorrezkoa zen, adierazi bezala, jakinarazpenen ondorioetarako ezezaguna 

zela aintzat hartuta. 

 

Dagoeneko aditzera eman dugun moduan, udalak jakinarazi digu manua ez zela 

aplikagarria kexak hizpide duen kasuan ondorengoagatik “leku ezezagunean 

dauden jabeen ibilgailuei dagokiela, helbide ezagunik ez dutelako, eta hori ez 

da eskuartean dugun kasuan gertatzen dena”. 

 

Ezin dugu antzeman bi kontzeptu hauen arteko aldea: desagertua egon ez 

duelako bizileku ezagunik eta bizilekua ezezaguna izatea. 

 

Edonola ere, ulertzen dugu udalarentzat kexagilea ez zela ezezaguna 

dagoeneko adierazi ditugun arrazoiengatik. Kontu horren inguruan 

galdetzerakoan azpimarratu nahi genuena zen kexagilea ezin dela ezezaguna 

izan jakinarazpenen ondorioetarako baina ezaguna izan zerga araudia 

aplikatzeari dagokionez. 

 

9. Aditzera eman duguna oinarritzat hartuta, erakunde honek uste du udalak 

ofizioz berrikusi behar duela interesdunaren ibilgailua eramateko eta desegiteko 

baimena ematen duen egintza, baita baliogabetu ere; izan ere, antolamendu 

juridikoaren aurkakoak dira (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 63. eta 105. 

artikuluak).  

 

Modu berean, egintza horiek kexagilearen ibilgailuaren suntsitzeari behar 

bezalako estaldura juridikorik ezin diotela eman uste dugu. 
 

10. Gure ikuspegiari jarraiki, arrazoitu den guztiak agerian jartzen du udalak ofizioz 

ondare erantzukizuneko prozedura bat izapidetu dezala oinarri nahikoa dagoela, 

interesdunari bere ibilgailua suntsitzeagatik kalte-ordaina eman behar zaion ala 

ez erabakiko duena (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 139. artikulua eta 

hurrengoak).  

 

Aurrekarietan aipatu den moduan, udalak ez dio erantzunik eman mahai 

gainean jarri genuen kontuari, zehazki, kexagileari ibilgailuaren suntsipenaren 

berri eman ote zion azaltzeari dagokionez.  

 

Alderdi horren gaineko azalpenik jaso ez genuenez eta udalak helarazi zigun 

informazioan ez zenez azaltzen interesdunari ibilgailuaren suntsipenaren berri 

eman ote zioten ala ez, ondorioztatu behar izan dugu ez zitzaiola informazio 

hori jakinarazi. 
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Bestalde, aipatu dugun bezala, udalak ez zion kexagileari jakinarazi ibilgailua 

hiri-hondakin solidotzat jotzeko ebazpena, suntsitzeko baimena eman zuena 

hain zuzen ere. 

 

Aurrekoa kontuan hartuta eta “actio nata” printzipioa aplikatuz, uste dugu 

eremu horretan jurisprudentziak zera aplikatzen duela: ondare erantzukizuneko 

ekintza baliogabe gertatuko da interesdunak ibilgailua suntsitu dela jakiten 

duen unetik aurrera. 

 

Gogora ekarri behar da, printzipio horrekin bat eginez, baliogabetzeko epea 

bakarrik hasi daitekeela zenbatzen hori posible denean; beraz, horrek esan nahi 

du konpondu nahi den kaltearen berri eduki behar dela nahitaez (Auzitegi 

Gorenaren otsailaren 6ko 507/2015 Epaia eta martxoaren 21eko 

2247/2000 Epaia, besteak beste). 

 

 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —Ararteko erakundea sortu 

eta arautzekoak— 11. b) artikuluan ezartzen duenarekin bat eginez, honako 

gomendio hau egiten diogu Donostiako Udalari: 

 

 

 

GOMENDIOA 

 

Interesdunaren ibilgailua eramateko eta suntsitzeko baimena eman duen egintza 

berrikusi dezala eta baliogabetu dezala antolamendu juridikoaren kontrakoak baitira. 

 

Ofizioz ondare erantzukizuneko prozedura bat izapidetu dezala kexagileari, ibilgailua 

suntsitu izanagatik, kalte-ordaina dagokion ala ez erabakitzeko. 

 

 

 


