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Arartekoaren 2016R-1449-15 Ebazpena, 2016ko otsailaren 29koa. Horren bidez, 

Gasteizko Udalari gomendatzen zaio desjabetutako lonja baten balio justuari buruzko 

espedientea behar bezala izapidetu dezala. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. (…) jaunak kexa aurkeztu zuen, Gasteizko Udalak Aiztogile kaleko (…) 

zenbakian dagoen lonjarekin loturiko desjabetze-espedienteari buruzko 

erantzunik ez emateagatik eta jardunik ez bideratzeagatik. 

 

Pertsona horrek azaldu duenez, 2004. urtean, Santa Maria Katedraleko Plan 

Nagusian aldaketak egin zirenean, Gasteizko Udalak aipatutako lonjaren 

desjabetze-prozedura hasi zuen. Garai hartan, kexagilearen ama, (…), zen 

lonjaren titularra. Balio justua negoziatzeko fasean akordiorik lortu ez zenez 

(interesatuak trukatzea proposatzen zuen), espedientea gelditu egin zen. 

 

"Ensanche 21" udal agentziarekin harremanetan jarri zenean, espedientea 

iraungi zela eta berriz ere ireki beharko zela jakinarazi zioten, ahoz. Bien 

bitartean, kexagileak uste du bere jabetza-eskubidea mugatuta dagoela, 

ondasunaren etorkizuneko egoera argitu gabe dagoenez, etxea besterendu edo 

alokatu ezin duelako. Zenbait kudeaketa egin ondoren, egoera formalki argitze 

aldera, idazki bat aurkeztu zuen 2015eko apirilaren 25ean, eta egun arte ez du 

erantzunik jaso. Hori dela eta, Arartekoaren esku-hartzea eskatu du. 

 

2. Gure informazio-eskaerari erantzunez, Gasteizko Udalak txosten bat helarazi 

zigun, hain zuzen, Udaleko Hirigintza Saileko Plangintzarako eta Hirigintza 

Antolakuntza Gauzatzeko Zerbitzuko Administrazio Orokorreko Teknikariak 

egindako txostena, eta hori, hurrengo atalean aztertuko dugu. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Kexaren arrazoi nagusia Gasteizko Udalak interesatuaren eskaerari erantzunik 

ez ematea da. Bere jabetzako lonjaren desjabetzeari buruzko espedientea 

amaitu arte ez bideratzeagatik aurkeztu zuen eskaera, aurrekarietan 

adierazitako moduan. 

 

Ikuspuntu formaletik, oro har, udalak esanbidezko ebazpena eman eta 

jakinarazi behar du prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua 

edozein dela ere (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 

Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42.artikulua). Kasu 

honetan, udal administrazioak ez du bete 2004. urteaz geroztik izapidean 

zegoen desjabetze-espedientea amaitzeko eskaerari erantzun arrazoitua 

emateko betebeharra, ebazpen horrek izan dezakeen eduki materiala eta oinarri 

juridikoa alde batera utzita. 

 

2. Kexagilearen eskaeraren eduki materialari dagokionez, Administrazio Orokorreko 
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Teknikariak egindako txostenean hauxe adierazi da: 

 

“No consta en los archivos del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 

Ordenación Urbanística el inicio de un expediente en el año citado 

relacionado con la lonja sita en el número (…) de la calle Cuchillería. 

 

No obstante lo anterior, sí consta la incoación de un expediente para la 

“ejecución por el Sistema de Expropiación, de la U.A. p.4-11, Unidad de 

Actuación Pública integrada por los inmuebles nº (…) -bajo-puerta 1 y puerta 

3, de la Calle Cuchillería de Vitoria Gasteiz”, iniciado a petición de la 

entonces existente Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, 

S.A., pero en fecha 12 de abril de 2002… 

 

Esta incoación provocó la notificación y exposición pública de la relación de 

bienes y derechos, período en el que Dª (…) presentó escrito de alegaciones. 

 

El escrito fue remitido a la Agencia de Renovación Urbana y Vivienda como 

solicitante (y futura beneficiaria) de la expropiación, a efectos de que 

informara sobre las alegaciones en él contenidas. Este informe concluyó la 

no procedencia de admitir las pretensiones de la alegante por lo que, en 

febrero de 2003, se declaró, por un lado, la necesidad de ocupación de los 

inmuebles incluidos en la relación de bienes y derechos y, por otro, la 

condición de beneficiaria de la misma a la Agencia Municipal de Renovación 

Urbana y Vivienda, S.A.” 

 

Desjabetze-prozeduraren ondorioetarako, garai hartan indarrean zegoen arau- 

esparruak (bestalde, egun, lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 

2/2006 Legearen 178. artikuluak bezala) 1954ko abenduaren 17ko Nahitaezko 

Desjabetzearen Legearen bidez araututako prozedura aipatzen du. Ildo horretan, 

lege horren 21.1 artikuluak ezartzen duenez, okupatu behar izatearen erabakiak 

desjabetze-espedientea irekitzen du, eta egiaztapen hori erabakigarria da kexak 

mahai gainean jarritako gainerako gaietan aurrera egiteko. 

 

3. Akordio batera iristeko aukerarik ezaren ondorioz desjabetze-espedientea 

gelditzeari dagokionez, Administrazio Orokorreko Teknikariaren txostenak 

honela dio: 

 

“Partiendo siempre de la inexistencia de un expediente de expropiación 

iniciado en el año 2004, sí es cierto que en dicho ejercicio el Departamentode 

Centro Histórico de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, 

S.A. remitió al Departamento de Urbanismo Hojas de Aprecio para continuar 

con el expediente, si bien simultáneamente continuaban con las 

negociaciones con los particulares, por lo que se paralizó, aunque no 

formalmente la expropiación, hasta ver el resultado de dichas 

conversaciones…." 

…/… 

Al no comunicar la Agencia la necesidad de continuar con la tramitación, se 

entendió que las negociaciones estaban consiguiendo sus frutos, como de 
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hecho sucedió con otros propietarios, por lo que la expropiación no fue 

reanudada.” 

 

Ondasun hori okupatu behar izatearen erabakiaren bitartez 2002an desjabetze-

espediente bat ireki zela egiaztatu da. Nahitaezko Desjabetzearen Legearen 24. 

artikuluak xedatzen duenez, desjabetzeak eragindako partikularrak eta 

Administrazioak desjabetu beharreko ondasun eta eskubideak eskuratzea aske 

eta adostasunez hitzartu ahal izango dute, eta kasu horretan, 

adiskidetasunezko eskuraketaren baldintzak adostu ondoren, espedientea 

amaitutzat emango da. Hamabost eguneko epean akordiorik lortu ezean, “se 

seguirá el procedimiento que se establece en los artículos siguientes, sin 

perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación puedan ambas 

partes llegar a dicho mutuo acuerdo”. 

 

Hala, akordiorik ezean, desjabetu daitezkeen ondasunak okupatu behar 

izatearen erabakia irmo denean, horien balio justua zehaztuko da, eta hori, 

pieza banandua balitz bezala izapidetuko da, hau da, desjabetu daitezkeen 

ondasunen jabe bakoitzari espediente bana irekiko zaio (Nahitaezko 

Desjabetzearen Legearen 25. eta 26. artikuluak). Fase horretan, 

Administrazioak errekerituko die jabeei jakinarazpena jaso eta hurrengo 

egunean zenbatzen hasiko den hogei eguneko epean aurkez dezaten prezio- 

orria, desjabetzen ari den objektuaren balioespena adierazten duena. 

Balioespenak arrazoitua izan beharko du nahitaez eta peritu baten sinaduraren 

bidez bermatuta egon daiteke (Nahitaezko Desjabetzearen Legearen 29. 

artikulua). 

 

Administrazio desjabetzaileak, jabeen balioespena onartu ezean, desjabetu 

beharreko objektuaren balioa jasotzen duen prezio-orri oinarriduna igorriko du 

eta jabeei jakinaraziko die. Horiek, hurrengo hamar eguneko epean, hura 

besterik gabe onartu edo uko egin ahal izango diote. 

 

Laburbilduz, desjabetzeari buruzko legeak zehazten dituen izapideak ikusita, 

pentsa dezakegu, okupatu behar izatearen erabakia irmo izateaz gain (2003ko 

otsailaren osteko une batean, txosten juridikoak aipatu bezala), pieza banandu 

gisa balio justua zehazteko espedientea hasi zela, eta desjabetzearen 

onuradunak (Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegia), 

akordiorik lortu ezean izapidetzearekin jarraitzeko, udalean prezio-orria aurkeztu 

arte iraun zuela. Jaso dugun informazioan datak zehazten ez diren arren, heldu 

zaigun txostenetik ondoriozta daiteke prezio-orria 2004an egin zela. 

 

Puntu honetan, espedientearen egoera aztertu behar da, azken jarduketatik 

igaro den denbora kontuan izanik, eta beharrezkoa izanez gero, hala badagokio, 

espediente berri bat ireki, aurretik hasitakoa iraungita dagoela ulertuta. 

 

4. Hasiera batean, Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 

eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 44.2 artikulua 

aplikadaitekeela pentsa genezake, nahitaezko desjabetzeari buruzko 

espedientea ofizioz hasitako prozedura baita; izan ere, jabegoa bortxaz kentzea 
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denez, ondorio kaltegarria dakarkio lonjaren jabeari. Hala, kasu horietan, 

prozedura izapidetzeko ezarritako gehieneko epea ebazpenik eman eta 

jakinarazpenik bidali gabe amaituta, espedientea iraungi egingo da. 

  

Hala ere, nahitaezko desjabetzearen gaia eta prozedurak korapilatsuak dira eta 

bereizi behar da, alde batetik, desjabetzeari berari loturiko espedientea –horren 

ondorio juridikoak ondasunak okupatu beharrari buruzko adierazpena egiten 

denean sortzen dira– eta balio justuari loturiko pieza bananduarena. Bigarren 

horrek, balioa zehaztu eta ordaindu, edo zainpean utzi ondoren, espedientea 

amaitutzat jotzen den unean bertan lursaila okupatzeko legitimatzen du. 

 

Horrela xedatu du Auzitegi Gorenak (Administrazioarekiko auzien sala, 6. atala, 

2012ko irailaren 25eko epaia, kasazio-errekurtso bat ebaztean emandakoa). 

Hain zuzen, honela: 

 

“…el procedimiento en la fase de fijación del justiprecio no constituye en 

realidad un acto de gravamen para el recurrente, sino que, por el contrario, 

se intenta a través del mismo dar satisfacción a la indemnización 

correspondiente a la lesión producida por la expropiación; resulta todo ello 

de la configuración de la expropiación forzosa como un procedimiento 

complejo integrado por diferentes actuaciones procedimentales, una de ellas 

consistente en la fijación del justiprecio que se inicia con la remisión de la 

hoja de aprecio, o de la propuesta de convenio para fijación del justiprecio, 

al interesado, que carece de encaje en lo dispuesto en el articulo 44.2 de la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común . 

 

Como hemos declarado en sentencia de 16 de enero de 2003 y 4 de marzo 

de 2005, que el Tribunal de instancia recoge, las consecuencias del retraso 

en la determinación del justiprecio vienen determinadas por la obligación de 

abono de intereses a que se refiere los artículos 52 y 56 de la Ley de 

Expropiación Forzosa, pero ni permiten entender nacido un acto por silencio 

positivo, ni posibilitan la declaración de caducidad de una actuación 

expropiatoria que en el trámite de fijación del justiprecio tiene por objeto 

exclusivamente satisfacer los intereses del expropiado, siendo las 

consecuencias del retraso en la fijación del justiprecio no la caducidad con 

anulación del acuerdo del Jurado, sino la compensación con el abono de 

intereses, lo que determina la estimación del motivo casacional.” 

 

Epai horrek jasotzen duen bezalaxe, Nahitaezko Desjabetzearen Legearen 

56. artikuluak zera ezartzen du: desjabetze-espedientearen legezko hasiera 

eman denetik sei hilabete igarotzen direnean ondasun edo eskubideen balio 

justua behin betiko ebazpenaren bidez zehaztu ez bada, Administrazio 

desjabetzaileak –atzerapenaren errudunak– kalte-ordaina ordaindu beharko dio 

desjabetuari. Kalte-ordaina, hain zuzen, balio justuaren zehaztu den unera 

arteko legezko interesa izango da eta atzeraeraginezko efektuekin likidatuko da, 

balio justua gauzatu ondoren. 
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Hortaz, orain arte esandakoa laburbilduz, esan dezakegu desjabetzearen 

objektua den lokala okupatu beharrari buruzko erabakia 2003an irmo bihurtu 

zela, eta handik sei hilabete igaro direnez, Gasteizko Udala –edo gero aipatuko 

dugun desjabetzearen onuraduna– behartuta dagoela desjabetuari balio justua 

finkatu zen unera arteko legezko interesa ordaintzera. 

 

5. Kexa honetan mahai gainean jarri den eta herritarrarentzat garrantzitsua den 

gaietako bat zera zehaztea da: zein organo edo erakunderi dagokion kexagileak 

salatutako kontua ebazteko eskumena. 

 

Gai horren inguruan, Administrazio Orokorreko Teknikariak kopiatzen du 

aipatutako udal sozietatearen Kudeatzaileak egindako txostena, hitzez hitz 

honela dioena: 

 

“Tal y como se informó verbalmente al solicitante, la SUM Ensanche 21 

Zabalgunea, S.A. no ha desarrollado actuación alguna en relación al citado 

inmueble, ni está interesada en la adquisición del mismo. También se 

comunicó al Sr. (…) de que la citada sociedad no tiene competencias en 

materia de expropiación, por lo que cualquier consulta a este respecto debería 

haberse cursado al Departamento Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz.” 

 

Erantzun horri dagokionez, Administrazio Orokorreko Teknikariak hauxe dio: 

 

“Si bien es cierto que la sociedad municipal no ha desarrollado actuación 

alguna en relación al citado inmueble, no deja de ser menos cierto que, tras la 

extinción de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda y la 

cesión de todos sus activos y pasivos a la sociedad municipal Ensanche 21, 

parece lógico pensar que también ha hecho suyos los expedientes y 

actuaciones que aquella estuviera llevando a cabo. 

 

Por ello, si bien es cierto que la competencia expropiatoria reside en el 

Ayuntamiento, puesto que la competencia de actuación correspondería a 

Ensanche 21 Zabalgunea, S.A., al haber asumido el objeto social de la 

Agencia Municipal, cualquier expropiación a iniciar traería su causa en una 

petición de aquella.” 

 

Ez dagokio erakunde honi aurretik aipatutako testuen azpian dagoen kontua – 

eginkizunak edo eskumenak esleitzea– ebaztea. Dena den, udalarekin 

harremanetan jartzen diren pertsonek eskubidea dute norengana jo behar duten 

jakiteko; halaber, jakinarazi behar zaie zein den organo edo agintari eskuduna, 

hemen planteatutakoa bezalako kontu bat ebazteko. Udaleko egitura eta barne-

antolamendua konplexua bada ere, inoiz ere ezin da herritarra defentsa-

gabeziako egoeran utzi; izan ere, udalak berak barrutik aurreikusita izan behar 

du dagozkion protokolo edo prozeduren bidez kontu horiek ebaztea. 

 

Edonola ere, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta 

gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legea indarrean sartu denetik, 
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herri-administrazioek, baita kapitalaren % 100 udalarena duten merkataritza-

sozietateek ere, argitaratu behar dute erakundeari, antolamenduari eta 

plangintzari buruzko informazioa (6. artikulua). Hala, betetzen dituzten 

funtzioei, aplikatu beharreko araudiari eta antolamendu- egiturari buruzko 

informazioa argitaratu behar dute. Gasteizko Udalak zein Ensanche 21 

enpresak informazioa argitaratzen badute ere, hobetu beharko lukete 

eskaintzen duten edukia, webgunean eskuragarri dagoen informazioa ikusita 

ezinezkoa baita jakitea nola banatuta dauden eskumenak eta eskuduntzak 

hirigintzari loturiko kudeaketan –kasuan aplika daitekeen horretan– (adibidez, 

Ensanche 21ek proiektu jakin batzuk kudeatzea eta egikaritzea udalaren 

kudeatzeko gomendioaren araberakoa bada, agindutako kudeatzeko gomendio 

guztiek jasota egon beharko lukete). 

 

Edonola ere, eta Gasteizko Udalak horretarako ezarrita dituen barne-arauak 

eragotzi gabe, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 

7/1985 Legearen 50. artikuluak xedatzen du toki-korporazio baten menpeko 

organoen eta erakundeen artean sortutako eskumen-gatazkak hauek ebatziko 

dituztela: 

 

 Osoko bilkurak, gatazkok kide anitzeko organoei edo bertako kideei 

badagozkie. 

 Alkateak edo korporazioko lehendakariak, gainerako kasuetan. 

 

Kasu honetan, aintzat hartzeko abiapuntua zera da: udalak bere plangintzan 

arlo publikoari loturiko jarduketa-unitatea (U.A.P. 4-11) desjabetze-sistemaren 

bidez gauzatzea aurreikusita dauka, eta, udal plangintzarekin eta aplikatu 

beharreko lege araudiarekin bat, gauzatu egin behar du aurreikuspen hori. 

Ondorio horietarako, Gasteizko Udalak erabaki behar du egikaritze hori 

burutzeko beharrezkoak diren lurrak edo ondasunak lortzeko bultzada udalak 

berak –desjabetze- eta hirigintza-eskumenaren titularra– ala Ensanche 21 

Zabalgunea, S.A udal hirigintza sozietateak burutuko duen. Izan ere, bere 

estatutuen arabera, sozietatearen helburua hauxe da: udalak, lurzoruaren nahiz 

etxebizitzen inguruko politika garatzeko, beraren gain uzten dituen proiektu edo 

programak kudeatu nahiz alor horretan beharrezko diren jarduerak bideratzea. 

Sozietatearen kapital osoa udalarena da, alkatea buru duena, eta organo 

erabakitzaileetan udalean ordezkaritza duten alderdi politikoetako ordezkariek 

parte hartzen dute. 

 

Aurrekoaren ildotik, kasu honetan badago beste elementu bat, kexagileari 

nahasketa sortzen diona. 1999an, Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko Udalak 

eta Gasteizko Elizbarrutiak Santa Maria Katedrala Fundazioa sortu zuten, 

tenplua Osorik Zaharberritzeko Plan Zuzentzailearenproposamenak kudeatzeko 

eta garatzeko. Hiru erakunde horietako ordezkariek osatzen dute patronatua 

edo gobernu-organoa. Horrela, aurreikusita dagoenez, hirigintza birgaitzea 

barnean duen proiektu oso bat kudeatzea da fundazioaren eginkizuna. 

 

Horretarako, Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Udal Eragintegia, SAk 

eratutako planean, hain zuzen, Gasteizko Hirigune Historikoari buruzko Plan 
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Bereziaren Testu Bateginean (behin betiko onartzea: 2006-09-27), zera jaso 

da: “El Plan Director Catedral Santa María. Dentro del ámbito señalado en el 

Plano de Ordenación “Ámbitos de Ordenación y Gestión. Programa de 

Actuación” será de aplicación el proyecto Plan Director Catedral Santa María, 

formulado por la Fundación Catedral de Santa María, con el concurso de 

aquellas determinaciones de aplicación establecido por el presente Plan 

Especial para las edificaciones y espacios contenidos en las Manzanas 4 y 5 

incluido el tramo de Cantón de Santa María situado entre ambas”(10. 

artikulua). 

 

Puntu honetan, Santa Maria Katedrala Fundazioa ekartzen da kontura, 

desjabetzeko eskumena udalari dagokiola ahaztu gabe, erakunde horri 

ingurunearen hirigintza birgaitzean papera izendatu zaiolako. Hori horrela dela 

egiaztatzen da espediente honen inguruko azken jarduketa ikusita: desjabetu 

beharreko lonjari dagokion tasazio-txostena, 2009ko uztailaren 16an 

Fundazioak agindutakoa. 

 

Laburbilduz, gure ustez, espedienteari jarraipena ematea eta aipatutako lonja 

desjabetzeagatik ordaintzeko balio justua zehaztu arte egin beharreko gainerako 

izapideak bultzatzeko eskumenaren inguruko erantzunaren azpian egon 

daitekeen eskumen-gatazkaren aurrean, kexagilearen eskaerari buruzko 

ebazpena Gasteizko Udalak eman behar du. 

 

6. Kexagilearen eskubideen ondorioetarako, eta aurreko gogoetak kontuan hartu 

ezean, hots, pieza banandu gisa balio justua zehazteko espedientea berriz 

hasten ez bada, lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren30eko 2/2006 

Legean aurreikusitakoa ere aipatu beharra dago. Lege horren 185. artikuluak 

xedatzen duenez, urbanizatzeko jarduketa-programa nahitaezko desjabetze 

bidez egikaritzea onartu eta handik lau urtera, administrazio eskudunak, lege 

honek aurreikusitako era batean edo bestean, lursail hori eskuratu ez duen 

kasuan, nahitaezko desjabetze-prozedurari legearen indarrez ekin zaiola 

ulertuko da, baldin eta eragindako edozein jabek edo haren kausadunak 

horretarako errekerimendua egin eta urte bat pasatzen bada prozedura horri 

ekin gabe. 

 

Desjabetze-prozedura hasten denetik aurrera (errekerimendua egin denetik 

urtebeteko epean), interesatuak prezio-orria aurkeztu ahal izango dio 

administrazio desjabetzaileari. Halaber, bi hilabeteren buruan ebazpenik 

jakinarazi ez bada, desjabetzeko lurralde-epaimahaira jo ahal izango du 

interesatuak, balio justua behin betikoz finkatzeko. Halako kasuetan, Legearen 

indarrez prozedura hasi zen unea hartuko da aintzakotzat balorazioa finkatzeko, 

eta  interesatuak prezio-orria aurkeztu zuenetik hasiko dira interesak sortzen. 

 

7. Azkenik, egokia iruditzen zaigu jabetza-eskubidea mugatzearen inguruan udalak 

egin duen balorazioari buruzko hausnarketa egitea. Izan ere, kexagileak salatu 

den moduan, espedientea gelditzeak mugatu du jabetza- eskubide hori. Ondorio 

horietarako, udalaren txostenak mugapen hori halakoa ez dela azpimarratzen 

du, Nahitaezko Desjabetzearen Legearen 7. artikuluak espresuki aurreikusten 
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baitu “Las transmisiones de dominio o de cualesquiera otros derechos o 

intereses no impedirán la continuación de los expedientes de expropiación 

forzosa. Se considerará subrogado el nuevo titular en las obligaciones y 

derechos del anterior." 

 

Lege-aurreikuspen horrek ezin du alde batera utzi jabe guztiek aurre egiten dien 

errealitatea; izan ere, ezin izango dute beren ondasuna nahi bezala erabili,hori 

desjabetzea aurreikusita baldin badago. Hori dela eta, desjabetzeari buruzko 

legediak zein hirigintza-legeak aurreko ataletan aipatu ditugun bezalako neurriak 

jasotzen dituzte, eragindako pertsonak parte hartzen duten administrazioen 

jarduerarik ezaren edo atzerapenaren aurrean babesteko. 

 

 

Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta 

arautzekoak- 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Arartekoak honako 

gomendio hau eman dio Gasteizko Udalari: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Dagozkion izapideak –balio justua finkatzea barne– egin ondoren, eman dezala 

Aiztogile kaleko (…) zenbakian dagoen lonjarekin loturiko desjabetze- espedientearen 

inguruko ebazpena. 


