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Arartekoaren 2015R-1767-13 Ebazpena, 2015eko maiatzaren 27koa. Horren 

bidez, Getxoko Udalari gomendatu zaio indarrik gabe utz dezala trafikoko araudia 

hausteagatik ezarritako zigorra, eta itzul diezaiola interesdunari zigorra eraginkor 

egiteko bahitu zion zenbatekoa (… zigortzeko prozedura). 

 

 

Aurrekariak 

 

 

1. (…)k Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen Getxoko Udalak indarrik gabe 

utz zezan ezarri zion zigorra. Arrazoi honengatik ezarri zion: “hiri garraio 

publikoak bakarrik aparkatzeko eta gelditzeko den alde batean 

aparkatzeagatik: autobus geltokian”. Eremua seinaleztatuta zegoen, eta 

autobus geltokia zela adierazten zen bertan, Luis López Oses kalean. 

Udaltzain batek gauzatu zuen salaketa, une hartan kexagilea gidatzen ari zen 

ibilgailuaren aurka (… zigortzeko prozedura). 

 

 Kexagileak ukatu egin zuen salaketa jartzeko egitatea bera. Ziurtatu zuenez, 

ibilgailua aparkatuta zegoen lekua ez zegoen garraio publikoa aparkatzeari eta 

geratzeari bideratuta, eta toki horretatik ez zen inolako autobusik igarotzen 

kalea azken aldiz konpondu zutenetik, salaketa jarri baino urte batzuk 

lehenago egin zen konponketatik, alegia. Adierazi zigunaren arabera, data 

horretatik aurrera, geltokia Gobelako kirol instalazioetara bertaratzen ziren 

taldeen autobusak aparkatzeko baino ez zen erabiltzen, asteburuetan eta jai 

egunetan, eta azpimarratu egin zuen autobus horiek ez direla garraio 

publikoa, eta salaketa jarri zitzaion eguna lan eguna zela. 

 

 Interesdunak azaldu zuenez, udalak ez zion errealitate berriari egokitu autobus 

geltokiaren seinaleztapena, eta inguru horretan bizi direnentzat, bera ere 

bertan bizi baita, agerikoa zen seinaleztapen horrek bere zentzua galdua zuela 

jada. Bere esanetan, egokitzapenik egin ez zenez, praktikan, tokiari 

esleitutako funtzio berriaren araberako erabilera ematea ekarri zuen horrek, 

eta eskuarki onartuta zegoen erabilera hori.  

 

 Kexagileak adierazi zuen udalaren Komunikazio eta Herritarren Arretarako 

zinegotziak berak egunkari batean argitaratutako informazio-ohar batean 

aitortu zuela geralekuaren funtzioa asteburuetan eta jai egunetan Gobelako 

instalazioetara bertaratzen ziren kirol taldeen autobusei zerbitzu ematea zela, 

eta horren kopia eman zigun. Adierazi zigunaren arabera, kexagileak aurretiaz 

argitaratutako gutun bati erantzun zion ohar horrek. Kexa eragin zuen arazoa 

azaldu zuen bertan kexagileak. 

 

Era berean, Bizkaibusek bere kontsultari emandako erantzunaren kopia 

helarazi zigun interesdunak. Kontsulta horretan, toki horretan geralekua zuen 

autobus publikoaren linearik zegoen galdetu zuen, eta Bizkaibusek hauxe 

erantzun zuen: “komentatzen duzun tokian, bizkaibusek ez du geralekurik”. 



 
 

 2  

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

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

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

Adierazi zigunaren arabera, zigortzeko prozeduran zera arrazoitu zuen, 

ibilgailua ez zegoela garraio publikoa aparkatzeari eta geratzeari bideratutako 

eremuan aparkatuta, baina udalak atzera bota zituela bere arrazoibideak, 

horiek baloratzen ez zituen formula orokor baten bidez. 

 

Kexaren arabera, udalak moldatu egin zuen autobus geltokiaren 

seinaleztapena, horren erabileraren errealitateari egokitzeko xedez. Zigortzeko 

prozeduran bere arrazoibideak baliogabetu zirela ikusi zuenez, hainbat udal 

erakunderen aurrean planteatu zuen kontua kexagileak, eta horren ondoren 

egin zuen aipatu moldaketa udalak. Seinaleztapen berriak debekatu egiten 

zuen toki horretan larunbat, igande eta jai egunetan 08:30etatik 21:00etara 

aparkatzea, autobusek salbu. 

 

2. Kexa bideratzea onartu eta berau aztertu ondoren, Getxoko Udalera jo 

genuen kexagileak azaldutako kontuei buruz informa gintzan, eta zigortzeko 

prozedurari zegokion administrazio espedientearen kopia eman ziezagun. 

 

Gure eskaerari erantzunez, interesdunak ibilgailua aparkatu zuen tokiaren 

seinaleztapena egokia zela jakinarazi zigun udalak, baina ez zigun argitu zein 

seinaleztapenek debekatzen zuen toki horretan aparkatzea, ez eta 

seinaleztapen hori une hartako errealitateari egokitzen zitzaion ala zentzua 

galdua zuen seinaleztapena ote zen ere, eta horiexek ziren kexa eragin zuten 

kontuak. 

 

Era berean, ez zigun argitu interesdunak ibilgailua aparkatu zuen lekua, hain 

zuzen ere, garraio publikoa aparkatzeari eta geratzeari bideratutako eremua al 

zen, eta ez zigun jakinarazi interesdunak bere kexa oinarritzeko erabilitako 

arrazoiak eta zigortzeko prozeduran bere defentsan eduki zuen jarrerak 

zergatik ez zuten ezarri zitzaion zigorraren baliotasunari eragin ahal izateko 

ahalmenik euren ustez. 

 

Hala ere, kexagileak eman eta helarazi zigun informaziotik ondorioztatu 

genuen interesdunak salaketarekin zuen desadostasuna hainbat udal 

erakunderen aurrean agertu eta arazoa azaldu ondoren egokitu ziola udalak 

geralekuaren seinaleztapena horren erabileraren errealitateari. 

 

Beste alde batetik, udalak igorri zigun administrazio espedienteak erakutsi 

zuen kexagileari salaketa jartzeko arau-haustea Zirkulazioko Erregelamendu 

Orokorraren 94.2.a) artikuluan zegoela aurreikusita. Azaroaren 21eko 

1428/2003 Errege Dekretuak onartu zuen aipatu erregelamendua, artikulu 

beraren 1.i) eta 3. atalekin lotuta. Agindu horiek debekatu egiten dute 

aparkatzea: “en las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso 

exclusivo para el transporte público urbano”; eta arau-hauste larritzat jotzen 

dute leku horietan aparkatzea. 

 



 
 

 3  

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

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

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

Udalak igorri zigun informazio urriak bere lankidetza berriro ere eskatu behar 

izatea eragin zuen, honako alderdiak argitu ziezazkigun: 

 

a) salaketaren unean kexagilearen ibilgailua zegoen lekuan aparkatzea 

debekatzen zuen seinaleztapena. 

 

b) seinaleztapen hori seinaleztatutako eremuaren une hartako erabilerari 

egokitzen al zitzaion. 

 

c) zein datatik aurrera utzi zion, hala balitz, hiriko garraio publikoari 

bideratuta egoteari kexagileak aparkatu zuen eremuak. 

 

d) hala balitz, udalak eremuaren seinaleztapena funtzio aldaketari ez 

egokitzeko arrazoiak. 

 

e) eremuaren seinaleztapena interesdunaren aurka gauzatu zen salaketaren 

ondoren aldatzea eragin zuten arrazoiak, eta aldaketa une hartan 

gertatutako egoera baten ondorioz egin al zen, ala seinaleztapena 

salaketaren dataren aurretik jada bazegoen egoerari egokitzeko 

beharrizanaren ondoriozkoa izan al zen. 

 

f) egiaztatuko balitz salaketaren unean interesdunak aparkatu zuen lekua 

hiriko garraio publikoari bideratuta ez zegoela, udalak hiriko garraio 

publikoa aparkatzeari eta geratzeari bideratutako eremuan 

aparkatzeagatik kexagilea zigor zezakeela pentsatzeko arrazoiak. 

 

Era berean, gure jakinarazpenean adierazi genuen kexaren azterketarako 

kontuan hartu behar zela udalak, bere titulartasuneko hiriko bideetan, xedea 

galdu duten trafikoko seinaleak berehala kentzea agintzeko duen betebeharra, 

bai eta horiek egokiak liratekeen batzuekin ordezkatzekoa ere, hala beharko 

balitz (Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari 

buruzko Legearen testu artikulatua onartu duen martxoaren 2ko Legegintzako 

338/1990 Errege Dekretuaren 58. artikulua eta Zirkulazioko Erregelamendu 

Orokorraren 142. artikulua), izan ere, gure ustean, egitateak interesdunak 

adierazi bezala gertatu baziren, udalak ez zukeen betebehar hori beteko. 

 

3. Bigarren eskaera horri erantzunez, udalak ez digu berariaz jakinarazi zein zen 

kexagilea zigortzeko egitateak gertatu zirenean berak aparkatu zuen lekuan 

aparkatzea debekatzen zuen seinaleztapena, eta alderdi horri buruzko interesa 

agertu genuen aipatu eskarian. 

 

 Kontu horri dagokionez, data horretan zegoen seinaleztapenaren berri baino 

ez digu eman, zera zela adieraziz: “la S-19 del catálogo oficial de señales de 

circulación que consta en el Anexo I del Reglamento General de Circulación”, 

eta seinaleztapen horrek adierazten duenez: “el lugar está reservado a la 

parada de autobuses”.  
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Dena dela, aipatu informaziotik ondorioztatu dugu ez zegoela aparkatzea 

debekatzen zuen berariazko seinaleztapenik. 

 

Udalak, era berean, zera adierazi digu: “la señalización se correspondía con el 

uso asignado a la zona señalizada, es decir el uso exclusivo para la parada y 

estacionamiento de los autobuses”.  

 

Alabaina, ez digu adierazi zein datatan utzi zion autobus geltokiak hiriko 

garraio publikora bideratuta egoteari, hala izan bazen. Izan ere, puntu 

horretan, zera adieraztera mugatu da: “La zona reservada a la parada de 

autobuses no ha dejado de estar destinada al transporte en autobús, si bien 

la reserva del espacio para la parada de autobús ha sido objeto de cambio en 

calendario/horario. A este respecto, según informa el Departamento de 

Infraestructuras y Vialidad, la zona ha estado reservada a la parada de 

autobuses desde que se llevó a cabo la urbanización de la c) Luis López 

Oses, es decir desde marzo de 2009. Desde esa fecha la reserva estaba 

establecida en virtud de señalización S-19, si bien posteriormente, en marzo 

de 2013, se establece una adecuación horaria, se mantiene la reserva a la 

parada de autobuses, cambiando la señalización a la R-307: ’parada y 

estacionamiento prohibido’, con el literal de ‘prohibido parar y estacionar 

sábados domingos y festivos de 8.30 h a 21.00 h’”.  

 

Kexagileak kontua azaldu arte seinaleztapena geralekuaren funtzio berriari ez 

egokitu izanari buruz, bere ustez funtzio aldaketarik gertatu ez zela esanez 

justifikatu du hori udalak. Horri dagokionez, hauxe adierazi digu eremu 

horretaz: “ha estado destinada a la parada de autobuses todos los días de la 

semana sin limitación horaria en virtud de la precitada señal S-19”; baina ez 

digu argitu seinaleztapena geralekuaren erabileraren errealitateari egokitzen al 

zitzaion, ez eta seinaleztapen hori kalearen konponketaren aurretik geralekuak 

esleituta zuen erabileraren ondoriozkoa zen ere. Adierazi dugun bezala, kontu 

horixe da kexan piztutakoa, eta horren gaineko interesa agertu genuen 

informazio eskaeran. 

 

Eremuko seinaleztapena interesduna salatu ondoren aldatzea eragin zuten 

arrazoiei dagokienean, eta aldaketa une hartan gertatutako egoera baten 

ondoriozkoa izan al zen, ala seinaleztapena salaketaren dataren aurretiko 

egoera bati egokitzeko beharrizanaren ondoriozkoa izan al zen, zera adierazi 

digu: “El Ayuntamiento adapta la señalización no a un cambio de destino, 

sino en interés de conciliar tanto el destino dado al uso de ese espacio para 

la parada de autobuses como a la necesidad de habilitar espacios públicos de 

aparcamiento para los usuarios/vecinos. Para ello se tuvo en consideración 

que principalmente son los autobuses deportivos los que utilizaban esa 

parada, motivándose de esa manera una limitación horaria”.  

 

Nahiz eta “nagusiki” aditzondoaren erabilerak geralekua kirol autobusez gain 

autobus gehiagok ere erabiltzen dutela ulertarazten duen, zehaztu beharra 
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dago udalak ez digula berau erabiltzen ari diren beste autobus batzuk 

daudenik jakinarazi, ezta autobus horiek zeintzuk diren adierazi ere. 

 

Beste alde batetik, udalak baieztatu egin digu salatu ondoren kexagileak 

formulatu zuen erreklamazioak eragin zuela aldaketa. Era berean adierazi digu 

une horretan eduki zuela egoeraren berri, eta horren ondorioz bildu zuela 

autobusak eremu horretan egiten ari ziren erabilerari buruzko informazioa, bai 

eta Getxo Kirolak-en eta Udaltzaingoaren adostasuna ere, seinale berria jarri 

aurretiko urrats gisa. 

 

Hiriko garraio publikoa aparkatzeari eta geratzeari bideratutakoa eremuan 

aparkatzeagatik interesduna zigor zezakeela balioesteko arrazoiei dagokienez, 

salaketaren unean eremu hori hiriko garraio publikoa aparkatzeari eta 

geratzeari bideratuta ez bazegoen, udalak adierazi digu kexagileak S-19 

seinalea ez errespetatzeak eragin zuela arau-haustea. Seinale horren bidez 

autobusek aparkatzeko lekua dela adierazten da. 

 

Azkenik, udal administrazioaren iritziz, udalak ez zuen euren xedea galdu 

duten seinaleak berehala kentzea agintzeko betebeharra bete, ez eta, beharko 

balitz, egokiagoak liratekeen beste batzuekin ordezkatzekoa bete ere. Honako 

hau adierazi digu gai horri buruz: “en el momento en que fue conocedora del 

uso que los autobuses, principalmente los deportivos, estaban haciendo de la 

parada, se iniciaron los trámites para adecuar la señalización”. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Aurrekarietan adierazi den bezala, arrazoi honengatik zigortu zuen Getxoko 

Udalak kexagilea: “hiri garraio publikoak bakarrik aparkatzeko eta gelditzeko 

den alde batean aparkatzeagatik: autobus geltokian”, egitate hori arau-hauste 

larria zela balioetsita, Zirkulazioko Erregelamendu Orokorraren 94.2.a) 

artikuluan xedatutako arau-haustea izaki, artikulu beraren 1.i) eta 3. atalekin 

lotuta. 

 

 Gogorarazi nahi dugu xedapen horiek zenbait eremutan aparkatzea 

debekatzen dutela: “En las zonas destinadas para estacionamiento y parada 

de uso exclusivo para el transporte público urbano”. 

 

 Era berean, aurrekarietan agerian utzi dugu udalak ez diola berariaz erantzun 

igorri genion eskaerari. Izan ere, interesdunak ibilgailua aparkatu zuen lekua  

–udaltzaingoaren arabera, leku hori autobus geltokia dela adierazten duen 

seinale bertikalaren bidez seinaleztatuta dago– hiriko garraio publikoa 

geratzeari bideratuta al zegoen informatzeko eskatu genion, eta ez digu 

berariazko erantzunik eman; horixe izaki interesduna zigortzeko egitatea eta 

berak ukatzen duena. Udalaren informaziotik autobus geltokia hiriko garraio 

publikoari bideratuta ez zegoela ere ondorioztatu genuela adierazi dugu, 
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asteburuetan eta jai egunetan Gobelako kirol instalazioetara bertaratzen diren 

taldeak garraiatzeko autobusei bideratuta zegoela baizik. 

 

Arestian adierazi dugun bezala, udalak ez dio berariaz erantzun beste kontu 

bati, zeinaren gaineko interesa agertu genuen; hots, geralekuak esleituta zuen 

benetako erabilera berbera ote zen interesdunak arazoa planteatu ondoren 

egindako seinaleztapenaren aldaketaren aurretik eta ondoren. Berdin-berdin 

jarri dugu agerian udalaren azalpenetatik ondorioztatu dugula egoera berbera 

zela salaketaren aurretik eta ondoren, eta seinaleztapenaren aldaketa 

geralekuaren benetako erabilerari egokitzeko egin zela, eta ez erabilera 

horretan aldaketarik egon zelako. Eta azaldu egin dugu, udalaren 

informazioaren arabera, udalak ez zuela egoeraren berririk izan kexagileak 

kontua azaldu zion arte. 

 

Kexagileak udalaren Komunikazio eta Herritarren Arretarako zinegotziaren 

informazio-oharra eman zigun, aurrekarietan aipatu duguna. Bada, 

seinaleztapen aldaketa egina zegoenean argitaratu zen, eta, gure ustean, 

sostengatu egiten du geralekuaren erabilera seinaleztapen berria jarri aurretik 

eta ondoren berbera zela, eta seinaleztapen berria geralekuaren erabileraren 

errealitateari egokitzeko jarri zela. Bestalde, geralekua ez zegoela hiriko 

garraio publikoari bideratuta sostengatuko luke, eta are gutxiago esklusiboki 

zela horrela. 

 

Honakoa da oharraren testua, hitzez hitz: 

 

“La parada de autobús sita en la calle Luis López Osés cumple una clara 

función, ya que es utilizada por los autobuses de los diferentes equipos 

deportivos que acuden a las instalaciones de Gobela durante los fines de 

semana. Si no estuviera reservado ese espacio, cuando un autocar 

estacionara en dicha calle para que bajaran sus pasajeros y para que se 

abrieran las bodegas para sacar todo el utillaje deportivo, la misma quedaría 

atascada, ya que tienen una achura muy limitada (para el paso de un único 

vehículo). Por tanto para facilitar la circulación y no crear problemas se 

estableció esa parada en la que sí que se puede aparcar durante la semana 

salvo los sábados, de las ocho y media de la mañana a las nueve de la 

noche, tal y como figura en una señal vertical de tráfico allí existente y de la 

que adjunto fotografía. Asimismo, el Ayuntamiento está estudiando otras 

alternativas que posibiliten armonizar las diferentes necesidades que 

confluyen en la zona (de servicio a las instalaciones deportivas, viales y de 

circulación, etcétera)”. 

 

2. Trafikoko araudiak behartu egiten ditu bideen erabiltzaileak betebehar bat edo 

debeku bat ezartzen duten zirkulazioko seinaleak errespetatzera, bai eta 

araudiko gainerako seinaleen mezuari egokitzera euren jarrera (Trafikoari, 

Motordun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen 

53. artikulua eta Zirkulazioko Erregelamendu Orokorraren 132. artikulua). 
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Aipatu erregelamenduaren arabera, araudiko seinaleak dira bideen 

erabiltzaileei behatu beharreko betebeharrak, mugak edo debekuak 

adierazteko xedea duten zirkulazioko seinale bertikalak, eta horien artean 

dago R-307 seinalea  

–geratzeko eta aparkatzeko debekua–. Udalaren informazioaren arabera, 

horixe zen kexagileak aparkatu zuen lekuan Getxoko Udalak jarri zuen 

seinalea, kexagilea une hartan gidatzen ari zen ibilgailuaren aurka gauzatu zen 

salaketaren ondoren jarri zuena, hain zuzen ere (Zirkulazioko Erregelamendu 

Orokorraren 150. eta 154. artikuluak). 

 

Oharpenerako seinale bertikalek, bestalde, bideen erabiltzaileei erabilgarri izan 

dakizkiekeen zenbait argibide emateko xedea dute. S-19 seinalea, udalaren 

informazioaren arabera, interesdunak ibilgailua aparkatu zuen lekuan zegoena 

horixe baitzen, autobusak geratzeko gordetako lekua adierazten duen seinale 

mota da (Zirkulazioko Erregelamendu Orokorraren 158. eta 159. artikuluak). 

 

Aurrekarietan adierazi dugun bezala, kexagileak S-19 seinalea, eremu hori 

autobus geltokia dela adierazten duena, bete ez zuela esanez justifikatu du 

udalak horri ezarri dion zigorra, eta ez hiriko garraio publikoa aparkatzeari eta 

geratzeari berariaz bideratutako eremuan aparkatu zuela esanez. 

 

Honakoa zehaztera behartu gaitu justifikazio horrek: a) udalak eman digun 

zigor-prozeduraren gaineko administrazio espedienteak dioenez, kexagilea 

zigortzeko egitatea eta prozeduraren hasieratik egotzi zitzaiona ez zen izan 

aipatutako seinalea ez errespetatu izana, baizik eta “hiri garraio publikoak 

bakarrik aparkatzeko eta gelditzeko den alde batean aparkatzea: autobus 

geltokian”; b) udalak arau-hauste larritzat jo zuen eta horrelaxe zigortu zuen 

egitate hori, Zirkulazioko Erregelamendu Orokorraren 94.2.1) artikuluan 

aurreikusitakoa berau, artikulu beraren 1.i) eta 3. atalekin lotuta, izan ere, 

halakotzat jotzen dute eremu hauetan aparkatzea: “En las zonas destinadas 

para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público 

urbano”; c) zigortutako egitateak, egitate horren kalifikazioak eta bi horietan 

oinarrituta kexagileari ezarri zitzaion zigorrak udala lotzen dute, eta udalak 

ezin ditzake horiek moldatu administrazio jardueren ofiziozko ikuskapen 

prozeduretara jo eta zigortzeko prozedura berririk izapidetu gabe. 

 

Era berean, zera zehaztera behartzen gaitu: S-19 seinalea, autobus geltokiak 

adierazten dituena, oharpen seinalea denez eta ez debekua ezartzekoa, ulertu 

izan balu seinaleztatutako eremuan aparkatzeak arau-haustea osatuko lukeen 

seinalea ez errespetatzea ekarriko lukeela, ez dirudi arau-hauste hori, 

berariazko xedapenik ezean, arau-hauste larritzat jo zitekeenik, kexagilea 

zigortzeko arau-haustea horrelaxe kalifikatu baitzen, baizik eta arau-hauste 

arintzat jo beharko zatekeen (Trafikoari, Motordun Zirkulazioari eta Bide 

Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren 65.3. artikulua). 

 

Hortaz, udalak eman digun justifikazioak, azken finean eta gure ustez, 

seinaleztatutako eremua hiriko garraio publikoaren erabilera esklusiboari 
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bideratuta ez zegoelako aitorpen inplizitua zeraman barnean, eta errepikatu 

egingo dugu arau-hauste horrexegatik zigortu zela kexagilea. 

 

3. Arrazoitu dugun bezala, udalak ez du egiaztatu kexagileak hiriko garraio 

publikoa aparkatzeari eta geratzeari bideratutako eremuan apartu izana, eta 

egitate horrexegatik zigortu zen. Eman digun informaziotik ondorioztatu da, 

gainera, egitate hori ez zela gertatu. 

 

Gure ikuspuntutik, udaltzainen salaketei legez egozten zaien egiazkotasun 

presuntzioak ezin lezake balorazio hori asaldatu, izan ere, presuntzio horrek 

udaltzainak salatutako egitateari bakarrik eragingo lioke. Udalak eman digun 

zigortzeko prozeduraren administrazio espedientearen arabera, honakoa 

litzateke egitate hori: “Estacionamiento sobre parada de bus”, eta egitate hori 

ez da zigortzeko prozeduran interesdunari egotzi zitzaiona eta hura zigortzeko 

arrazoitzat erabili zutena, honakoa baizik: “hiri garraio publikoak bakarrik 

aparkatzeko eta gelditzeko den alde batean aparkatzea: autobus geltokia”. 

 

Kexagilea zigortzeko egitatea ez egiaztatzeak ezinbestean ezarri du arrazoi 

horrengatik ezarri zitzaion zigorra baliogabetzea. 

 

4. Trafikoko araudiak udalak behartzen ditu, euren titulartasuneko hiri bideetan, 

euren xedea galdu duten seinaleak berehala kentzea agintzera, bai eta, 

beharrezkoa balitz, egokiak liratekeen batzuekin ordezkatzera ere. Besteren 

artean, seinaleztapen egokia jartzeko erantzukizuna ere esleitzen die 

(Trafikoari, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko 

Legearen testu artikulatuaren 57. eta 58. artikuluak eta Zirkulazioko 

Erregelamendu Orokorraren 139. eta 142. artikuluak). 

 

Aurrekarietan adierazi dugun bezala, Getxoko Udalak ez digu argitu 

interesdunak aparkatu zuen lekuko seinaleztapenak kalea konpondu aurreko 

egoerari erantzuten zion. Horren inguruan galdetu genion, eta, gure ustean, 

erantzun egin beharko liguke. 

 

Nolanahi ere, aipatu betebeharra betetzeari buruz eman digun informazioari 

erreparatuta, zeinaren arabera, kexagileak jakinarazi zionean ezagutu baitzuen 

geralekuaren egoera eta une horretan hasi zituen seinalea aldatzeko 

izapideak, adierazi beharra dugu, gure iritziz, seinaleztapena errealitateari 

egokitzen zaion ala ez jakitea udalari eremu horretan dagokion betebehar eta 

erantzukizunaren zati dela. 

 

 

Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko erakundea 

sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako 

gomendioa luzatu zaio Getxoko Udalari: 
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GOMENDIOA 

 

Indarrik gabe utz dezala (…) (…) prozeduran ezarri zitzaion zigorra, “hiri 

garraio publikoak bakarrik aparkatzeko eta gelditzeko den alde batean 

aparkatzeagatik: autobus geltokian” eta itzul diezaiola interesdunari zigorra 

gauzatzeko bahitu zion zenbatekoa. 

 

 

 


