2
-18 Ebazpeena, 2021e
eko martxo
oaren 4koaa. Horren bidez,
b
Ararttekoaren 2021R-884
Dono
ostiako Uda
alari gomen
ndatu zaio bertan beh
hera utz de
ezala ibilgaiilu bat kenttzeko
eginttza eta ke
entze hori eragin zueen arau-hausteagatik ibilgailu h
horren titularrari
jarrittako zeha
apena, etta itzul dezala titularrak ibilgailua udal-bilte
egitik
berre
eskuratzeko
o eta zehap
pena gauzaatzeko orda
aindu zuen zenbatekoa
z
a.

Aurrekariak
k
X(e)k kexa aurkeztu zuen
z
Arart ekoan Don
nostiako Udalak ez zziolako eran
ntzun
1. XXX
bere ibilgailua
a udal-biltegitik berrreskuratzeko eta ezarri
e
zitzaaion zeha
apena
gauzzatzeko ord
daindu behar izan zit uen zenbatekoak itzu
ultzeko eskkaerei. Ibilg
gailua
aipatturiko bilte
egira eraman zen m
mugikortasu
un-agente batek, “baaimenik ga
abeko
ibilga
ailu batekin
n seinalezta
atuta dagoeen erreserb
batutako pla
azan aparkkatu izanaga
atik",
titula
arraren ko
ontra jarritako salaaketa bate
en ondorioz (salakeeta-zk.: XXX).
X
Kexa
agileak, era
a berean, aipaturiko zeehapena be
ertan behera uzteko esskatu zuen.
aren araberra, kexagile
eari zehapeena ezarri zitzaion
z
aza
aroaren 21eeko 1428/2003
Kexa
Erreg
ge Dekretu
uaren bide
ez onarturriko Zirkullazioko Erregelamend
du Orokorrraren
94.2
2.a) artikulu
ua urratu izanagatik.
bera, Euska
al Autonom
mia Erkideg
gotik kanpo
o bizi
Interresdunak (zzeina, zioenaren arab
baitzzen) eska
aeretan adierazi zu
uen eska
aeretan aipaturiko erreserbatturiko
aparkalekuan aparkatu
a
zu
uela, pentsaatzen baitzzuen aparka
alekuak zueen irisgarrittasun
ertsaleko seinaleak esan nah
hi zuela, berak bez
zala, desgaaitasuna duten
d
unibe
pertssonentzako
o aparkatze
eko txarteelaren titularrentzako bideratutaa zegoela. Era
berean, adierazzi zuen ez zekiela
z
ibilg
gailu jakin batek aparkatzeko errreserba nominal
gailuen udal-biltegian
n informazio hori em
man zioten
nera arte, bere
bat zenik ibilg
n behar bezala
ibilga
ailua berre
eskuratzera joan zeneean. Gaine
eratu zuen
n ibilgailuan
b
ikustteko modu
uan zegoe
ela bere ttitulartasunekoa zen txartela eta ez ze
ekiela
desg
gaitasuna zuen
z
perts
sona baten
n ibilgailu jakin bate
ek aparkattzeko erres
serba
nominal bat zen
nik, bera bizi den hiriaan ez baitag
go horrelak
ko erreserbaarik.
aeretan, era
a berean, kexagileak
k
galdetu zuen zeintzuk
k ziren arraazoiak erres
serba
Eska
ondo
oriorik gabe
e uzteko be
ere ibilgailuaa kendu eta
a salaketa jarri ostean
n.
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Bestalde, inte
eresdunak kexan a dierazi zu
uen salake
etan agerri zen ag
gente
z
ez
z zetorrela bat berand
duago bidali zitzaion jjakinarazpe
enean
salattzailearen zenbakia
agerttzen zenare
ekin, eta alderdi hori aargitzeko eskatu zuen.
a izapidettzeko ona
artu eta aztertu ondoren, Arartekoaak Donos
stiako
2. Kexa
Udalarengana jo zuen azaldutako
o gaiei etta honako
o alderdi hauei burruzko
katzeko.
inforrmazioa esk
--kexagileak
k aparkatutako lekuan erreserbattutako plaza zela adierrazten zuen
n zer
sseinale zeg
goen.
--erreserba ondoren
o
on
ndoriorik gaabe uzteko zer arrazoi zeuden.
--udalak ezzgaitasuna duten peertsonek aparkatzeko
o plazak, ibilgailu ze
ehatz
b
baterako errreserbatutakoak, kon
ntuan hartzzen dituen, Irisgarritassuna Sustattzeko
a
abenduaren
n 4ko 20/1997
2
Legearen 7.2. arttikuluak eeskatzen duen
e
erreserbatu
utako plaza kopurua z enbatze ald
dera.
aerari eta erantzuniik ezaren ondorioz aurkezturiko errekkerimendu bati
3. Eska
eranttzunez, Udalak erak
kunde hon
ni jakinara
azi zion kexagileak aparkatu zuen
erresserbaturiko aparkaleku
ua ibilgailu jakin batek aparkatzeko erreserrba nomina
al bat
zela eta nola ze
egoen seina
aleztatuta aazaldu zuen
n.
azi zuen, era berean, bere ibilga
ailua kendu
u eta salakketa jarri os
stean
Udalak jakinara
oriorik gab
be utzi zel a titularrak baja esk
katu zuelaako eta, horren
erresserba ondo
ondo
orioz, erresserba aparkatzeko tx
xartelaren titularrentz
t
ako erreseerba orokor bat
izate
era igaro ze
ela.
n ezer esan, hala eree, interesdu
unaren idatziei erantzzun ez izan
naren
Udalak ez zuen
ingurruan eta interesduna
i
ak bere id
datzietan eta
e
kexan adierazi zzituen alde
erdien
ingurruan. Ez zu
uen argitu,, era bereaan, zergatik
k ez zetoze
en bat salaaketan age
ertzen
zen a
agentearen
n zenbakia eta
e jakinaraazpenean agertzen
a
zena.
usita, erakkunde honek uste zuen
z
Udalaak argitu zuela
4. Udalaren informazioa iku
atik aldatu zen kexag
gileak aparkkatu zuen aparkalekuko erreserb
ba salaketa
a jarri
zerga
eta ibilgailua ke
endu ostean
n eta argi g
geratu zela kexaren alderdi hori.
n seinalez
ztapenagatiik normala
a da
Ararttekoaren ustez, hala ere, eerreserbaren
desg
gaitasuna duten
d
perttsonentzakko aparkatzzeko txarttelaren titu
ularrek ule
ertzea
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beraientzako erreserbaturriko aparkaalekua dela
a eta bertan aparkatzzea, ziur eg
gonik
ar bezala ap
parkatzen ari
a direla seeinaleak berrak emanda
ako segurtaasunarekin..
beha
ontuan harrtu beharko lukeela ikuspuntu hori
Era berean, uste zuen Udalak ko
a
oan eta, ha
alaber, eskaera horiekk ebatzi beh
harko
interesdunaren eskaerak aztertzerako
keela.
lituzk
Ararttekoak aipaturiko balorazioa heelarazi zion Udalari, horren
h
gain
nean zuen iritzia
eman
n ziezagun eta guk ad
dierazitako ildoan jarduteko prestt dagoen azzal ziezagun.
azi zion errreserba nom
einaleak berrikusi beh
harko lituzk
keela,
minalen se
Halaber, adiera
a izan zediin eta desgaitasuna duten perttsonentzako aparkatzzeko txarte
elaren
argia
titula
arrei erreserba orokorrra eta ez no
ominala zella sinestara
azi ez ziezaaien.
Punttu honetan
n, Udalari azpimarrattu nahi diot txartelaren titulaar guztien alde
ezarrritako erresserba orok
korrengandiik ziurtasunez bereiztea ahalbid
detzen ez duen
erresserba nominalen sein
naleztapen batek kalteak eragin diezazkiiokeela bereziki
zaurg
garria den eta
e erreserbek xede izzan ohi dutten kolektib
bo bati.
Azke
enik, eraku
unde honek berriro eskatu zio
on Udalari argitu zit zala kexag
gileak
salak
ketan agerrtzen den agentearen
n zenbakia eta bidalii zitzaion jjakinarazpe
enean
agerttzen zen agentearen zenbakia b
bat ez etortzearen harira mahaig
gaineratu zituen
z
zalan
ntzak.
5. Udalak bigarren
n lankidetz
za-eskaera honi eta erantzunik
e
eza dela-eeta aurkeztturiko
n die, Mug
gikortasun Arloaren eeta Ogasun
n eta
osteko errekeriimendu bati erantzun
Finan
ntza Arloarren bi txosttenen bidezz.
n ibilgailu jakin
Mugikortasun Arloak, zehazki, dessgaitasuna zuen pertsona baten
kexan jaso
batek aparkatze
eko erreserrba nominaalen seinale
eztapenari dagokionez
d
otako
e
du, eta
e halaxe aadierazi du:
alderrdien berri eman
Históricame
ente en la ciudad de Donostia-S
San Sebastiián, las plaazas para el
e uso
“H
de
e personass de moviliidad reduciida nomina
ales se dife
erenciaban de las púb
blicas
po
or la indica
ación de la
a matrícula del vehícu
ulo autoriza
ado para eestacionar en la
se
eñalización vertical. Este
E
hecho
o ha gene
erado y ge
enera confu
fusión entre los
ussuarios (sob
bre todo en
ntre los forá
ráneos).
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Po
or otro lado
o señalemo
os que las p
plazas rese
ervadas nominales see conceden a un
ve
ehículo de la unidad
d familiar d
del discapa
acitado y, lógicamen
nte, en mu
uchos
ca
asos el ve
ehículo utiiliza la resserva sin transporta
ar al discaapacitado. Este
asspecto, uniido a la sim
militud de la señaliza
ación con las
l plazas d
de uso púb
blico,
ge
eneraba desconfianz
d
za entre v
vecinos y usuarios de movililidad redu
ucida,
cu
uestionando
o la necesiidad de la plaza y el cumplimien
nto por paarte del veh
hículo
au
utorizado de
d los requis
isitos necessarios para su concesiión.
ara paliar los
l
problem
mas señalad
dos, a parrtir de 2018 se estab
bleció un nuevo
n
Pa
crriterio de señalizació
ón para lass plazas nominales,
n
de modo que qued
daran
cllaramente diferenciad
das de lass públicas. El cambiio más im
mportante es
e la
elliminación tanto de la
a señalizacción vertica
al como de
e la horizon
ntal del sím
mbolo
in
nternacional de discap
pacidad, dee modo qu
ue estas pla
azas no see asocien al
a uso
de
el colectivo
o de person
nas de mov
vilidad reducida, aunqu
ue a veces lo sean.
nces, las nuevas
n
plazzas nomina
ales que se
e conceden
n o cambia
an de
Desde enton
bicación se
e señalizan con este criterio, ell cual, ente
endemos, q
que está dando
d
ub
bu
uenos resulltados. Se adjunta mo
odelo de se
eñalización de plaza no
ominal”.
Inforrmazioan aipatzen den
d
seinalleztapen berria
b
R-308 motakko aparkattzeko
debe
ekuaren seinale bat da, zeinarii S-860 motako
m
lauk
kitxo geneeriko bat gehitu
g
baitzzaio, testu honekin: “XXXX
X-ABC, izan ezik//excepto” (“XXXX-A
ABC”
baim
mendutako ibilgailuaren
i
n matrikulaaren zenbak
kia da).
Udaleko Ogasu
un eta Finantza Arloa k, bestalde
e, interesdu
unak egin zzituen eska
aeren
u. Emanda
ako inform
mazioan, kexagileak
k
borondateezko ordain
nketa
berri eman du
murrriztua egin zuen zeha
apenaren h
harira aurk
kezturiko es
skaerei eraantzun ez izana
justiffikatzen da, eta eg
gintza horrrek, legalk
ki, beste ondorio b
batzuen arrtean,
alega
azioak egiteari uko egitea et a Udalak aurkezturikoak konttua ez ha
artzea
zekarrela.
oak aitortu du, nolan
nahi ere, Udalak
U
berren-beregi ebatzi beh
harko
Aipaturiko arlo
ela interesd
dunaren es
skaera, ibil gailua kentzeari dago
okionez, etta jakinarazi du
lukee
dago
oeneko eba
atzi duela. Era
E berean , ebazpena
aren kopia bat aurkezttu dio erak
kunde
honi.
asotzen de
enaren araabera, inte
eresdunak borondateezko ordain
nketa
Ebazzpenean ja
murrriztua egin
n zuenean, zehapen
na irmoa bihurtu zen eta eezin zen ohiko
admiinistrazio-errekurtsorik
k aurkeztu
u horren kontra. Nolanahi ere, aztertu du
d ea
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arau--haustea gertatu zen
z
edo ez, ibilga
ailua kentzeko tasaa kobratze
earen
legezzkotasuna argitze ald
dera. Eta, aaitortzen duen arren kexagileakk aparkatu zuen
erresserbaturiko aparkale
ekuaren sseinale ho
orizontala hobea iizan zitek
keela,
Mugikortasun Arloaren txostena (transkrib
batu dena
a) oinarri gisa harrtuta,
orioztatu du
u arau-haustea gertattu zela, etta hori hon
nela arrazoiitzen du: “…
“ el
ondo
vehíc
culo se en
ncontraba estacionad
do indebida
amente po
or ´No resspetar seña
al de
prohibido esta
acionar´ de
d conform
midad con el artícullo 54 dell Real De
ecreto
Legisslativo 6/2
2015 (Ley de Tráfico
o) que esta
ablece que las señalees verticale
es de
circu
ulación pre
evalecen frente
f
a llas marcas
s viales en
e el casso de que
e las
presc
cripciones indicadas por
p una y o
otra parezca
an estar en
n contradiccción entre sí.
s La
prohibición de aparcar ex
xceptuaba a una pers
sona concrreta, condu
uctora o us
suaria
vehículo cuya matríc
cula apareccía en la señal
s
vertiical, la cuaal se vio en
e la
del v
impo
osibilidad de
d aparcar en
e la plaza reservada,, y cursó la
a denuncia que dio lu
ugar a
la retirada del vehículo
v
y la
l imposició
ón de la san
nción”.
dako balorazioarekin bat etorrriz, ebazp
penaren arrabera, ke ntzeko tas
saren
Egind
likida
azioa eragin
n zuen zerg
ga-egitateaa gertatu ze
en eta ez zaio
z
itzuli b
behar kexag
gileak
bere ibilgailua udal-biltegit
u
tik berresku
uratzeko orrdaindu beh
har izan zueen zenbatekoa.
6. Udalak jakinara
azi du, era berean, saalaketan ag
gertzen zen
n agenteareen zenbakia eta
narazpenean
n agertzen
n zena ez zetozela bat;
b
batean
n eta besttean lehen
nengo
jakin
zenb
baki gisa ag
gertzen diren digituakk desberdin
nak direlako
o. Nolanah
hi ere, argittu du
lehen
nengo digittu hori ez dela
d
agente aren zenba
akia, jakinarrazpenak ku
udeatzen dituen
d
aplik
kazio info
ormatikoak mugikorttasun-agen
nteen eta udaltzai nen salaketak
bereizteko erab
biltzen duen
n kode bat baizik.
enik, jasota
a utzi beharr da kexagiilearen ama
ak erakunde
e honi jakin
narazi diola
a bere
7. Azke
seme
ea hil dela eta adieraz
zi diola, ald i berean, kexa izapide
etzen jarraittu nahi due
ela.

Gogoetak
an planteaturiko alderdiak aztertu
u aurretik, beharrezko
oa da adieraaztea, erak
kunde
1. Kexa
hone
en arabera, kexagilea hil izana eez dela ozto
opo bat kexa izapidettzen jarraitzeko,
okorrari jarraikiz
bere amak adie
erazitako interesari etaa aipaturiko
o alderdien irismen oro
(Ararrteko eraku
undea sortu
u eta arautzzen duen otsailaren
o
27ko
2
3/198
85 Legearen
n 11.
eta 1
17. artikulu
uak).
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2. Azarroaren 21e
eko 1428/2003 Erre ge Dekretuaren bide
ez onarturi ko Zirkulazioko
Erreg
gelamendu Orokorraren 94.2.a)) artikuluak
k (hori urratzeagatik salatu zitzaion
kexa
agileari), ap
parkatzea debekatzen
d
du, orokorrean, agin
ndu bereko 1. paragra
afoan
adierrazitako kasu guztieta
an, non deb
bekatuta ba
aitago gerattzea.
1. attalak, besta
alde, geratzea debekaatzen du, besteak
b
beste, honakko kasu hau
uetan
”parttes de las vías
v
reserva
adas exclussivamente para (…) el
e servicio d
de determin
nados
usua
arios” [c) letra].
3. Urria
aren 30eko
o 6/2015 Legegintz ako Errege
e Dekretua
ak onartuttako Trafik
koari,
Ibilga
ailu Motord
dunen Zirkulazioari etta Bide Se
egurtasunarri buruzko Legearen testu
bateginaren 10
05. artikulu
uak ahalmeena ematen
n dio trafik
koa kudeatzzeaz ardura
atzen
den agintaritzari bide pub
blikotik ibilg
gailuak ken
ntzeko kasu
u jakin batzzuetan; besteak
e, hemen daudenean:
d
: “en partess de las vía
as reservad
das exclusivvamente pa
ara el
beste
serviicio de dete
erminados usuarios” [[1.f) atala]..
uan ezartz
zen da, gaainera, lege
ez ezarritako kasuetaan ibilgailu
u bat
Aipaturiko arau
g
arrau orokor gisa, titularrak, errenttariak edo ohiko
o
kentzeak eragitten dituen gastuak,
ndu behar dituela, kkasuaren arabera,
a
ibilgailua beerreskuratu ahal
gidarriak ordain
izate
eko (2. atala).
4. Desg
gaitasuna duten
d
perts
sonentzako
o aparkatze
eko txartela arautzen
n duen araudian
ezarttzen da txartel horren
h
titu
ularrek aipaturiko pertsonenttzako gaitturiko
aparkalekuetan aparkatze
eko eskubid
dea dutela. Araudian, era bereaan, ezartze
en da
esku
ubidea dute
ela bizileku
utik edo laanpostutik hurbil aparkalekua erreserbatzeko,
dago
okion adm
ministrazioa
ari eskaerra egin eta beha
arra justiffikatu ond
doren
[desg
gaitasuna duten pertsonentzaako apark
katzeko tx
xartela esskuratzeko eta
erabiltzeko oin
narrizko baldintzak arrautzen dittuen abenduaren 12
2ko 1056/2014
ge Dekretu
uaren 7.1.a
a) artikuluaa eta txarttela Euskal Autonom ia Erkidego
oaren
Erreg
erem
muan arautzzen duen martxoaren
m
22ko 50/2016 Dekretua].
Dono
ostiako Oinezkoentzako eta Ibilgailuentzako Zirk
kulaziorako
o Ordenan
ntzak,
halab
ber, ahalm
mena emate
en du eskkakizunak betetzen
b
dituzten etaa mugikorttasun
murrriztua duten
n pertsonen
n aparkalekku erreserbatuak ezarttzeko. Erre serba, nom
minala
edo espezifikoa
a deitzen dena,
d
horizo
ontalki eta bertikalki seinaleztat u behar da
a, eta
erako ibilga
ailuek aparkatzeko deebeku oroko
orra izatea dakar [ 62
2, 63.h) eta
a 64.
gaine
artikuluak].
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Beraz, aipaturik
ko arauen babesean
b
ib
bilgailu jakiin batzuen alde ezarrittako aparkaleku
e dira aparkatzeko txartelaren
n edozein titularrentza
t
erbak;
erresserbatuak ez
ako errese
azken horiek ere
e desgaitasuna duteen pertsonentzako ap
parkatzeko txartela araudi
a
gulatzaileak
k onartzen ditu.
erreg
Bien arteko aldea da le
ehenengoettan txartelaren titula
arraren ibi lgailua bak
karrik
aparka daiteke
eela; bigarrrenetan, b
berriz, txartelaren titularraren iibilgailu gu
uztiek
aparkatu dezak
kete [7.1.a) eta b) arrtikuluak, abenduaren
a
n 12ko 105
56/2014 Errege
E
oaren 22ko
o 50/2016
6 Dekretuarena, aresttian aipatu
ua, bi
Dekrretuarena, eta martxo
en 6. artiku
araue
uluarekin lo
otuta].
ezala, Don
nostiako Udalak
U
era
akunde ho
oni eman dion
5. Aresstian aipattu den be
inforrmazioaren arabera, kexagileak aaparkatu zu
uen aparkatzeko erresserba lehen
nengo
mota
ako erreserba zen, hau
u da, ibilgaailu jakin ba
atek aparka
atzeko erresserba nominala.
de honi ja
akinarazi diio erreserb
baturiko ap
parkalekua R-308 mo
otako
Udalak erakund
ale bertikal batekin (D
Debekatuta aparkatzea); seinale horrek lau kizuzen zuri bat
seina
zuen
n, "0000-XXX izan
n ezik" j artzen zu
uena ("0000-XXX", baimendu
utako
ibilga
ailuaren matrikula-ze
m
enbakiari eegiten dio
o erreferen
ntzia). Seiinale bertikala,
erresserbatutako
o espazioa mugatzen zuten ma
arra horizon
ntal horiekiin osatzen zen,
eta horren barrruan, era berean, irissgarritasun
naren nazio
oarteko iku
urra zuen marra
m
horizzontal bat zegoen.
z
koari aurk
keztu dizki on seinale
earen arga
azkien arab
bera, erres
serba
Udalak Arartek
aleztatzen zutenen multzoan arg
gi eta garbii ikusten ziren seinaleeak hauek ziren:
z
seina
erresserba muga
atzen zuten
n marka ho
orizontalak, irisgarritas
sunaren naazioarteko ikurra
—ha
au ere horizzontala—, eta
e aparkattzea debek
katuta dago
oela ezartzeen duen se
einale
b
adierazi dute seinaleek ez
e zutela azaltzen
a
lau
ukitxoan ze
egoen
bertikala. Era berean,
bakia matrik
kula-zenbak
ki bat zeni k edo erres
serba ibilga
ailu jakin b
baten alde egina
zenb
zenik
k.
Hain zuzen ere
e, kexagilea
ak Udalari bidali zizkiion idatziettan adierazzi zuen ez zuela
atu laukitx
xoan agerttzen zen zenbakia ibilgailu baaten matrikulainoizz interpreta
zenb
bakia zenik, eta are gutxiago leekua ibilga
ailu horrenttzat gordetta zegoenik, ez
zego
oelako horrren inguru
uko adierazzpen argi eta espliz
ziturik, errreserba ibilgailu
batentzat zela pentsaraz
p
ziezaiokeen
z
nik.
en ustez, egoera ho
orretan, irisgarritasun
naren nazio
Erakunde hone
oarteko ikurrari
dago
okionez, erreserbaren irismenari buruzko bestelako
b
argibide
a
arg
girik ez zegoela
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ikusita, ulerga
arria da aparkatzeko
a
o txartelarren titularrek pentsaatzea perttsona
entzako ap
parkatzeko erreserba bat zela, eta, ondorioz, aip
paturiko le
ekuan
horie
aparkatzea eta behar bezala egiten ari dela pe
entsatzea, seinaleak
s
b
berak eman
ndako
urtasunarek
kin; kexagile
earen kasu an gertatu zen bezala
a.
segu
Konttuan izan behar
b
da, gainera, trrafiko-seina
aleen katalo
ogo ofizial ean ez dagoela
aparkatzeko le
eku errese
erbatuei etta horietan aparkatz
zeko gaitu
uta ez da
auden
pertssonek apa
arkatzeko debekuari buruzko berariazko seinalerikk, eta horrietan
aparkatzeko de
ebekua horrretarako baaimenik ez dutenentza
d
t.
o bakarrak irisgarrita
asunari bu
uruzko araudian
Horri buruzko xedapen espezifiko
ba orokorre
eko seinaleeztapenak ondo
jasottzen dira. Araudi horrren araberra, erreserb
ikustteko modu
ukoa izan behar du, irisgarritas
sunaren na
azioarteko ikurrarekin
n, bai
plano
o bertikalean, bai ho
orizontalean
n, eta gain
nerako ibilg
gailuek apaarkatzeko duten
d
debe
ekua ere seinaleztatu
s
uko da (aapirilaren 11ko
1
68/2000 Dekreetuaren II.3.11
eransskina).
Irisga
arritasun homologattuaren naazioarteko ikurraren eskakizu
una, besttalde,
mugikortasun murriztua
m
duten
d
pertssonentzat erreserbatu
e
tako aparkkaleku guzttietan
berdina da, errreserba nom
minala zein
n orokorra izan [otsailaren 1eko
o VIV/561/2010
nduaren 43
3.1.b) artik
kulua eta 7
benduaren 12ko 105
56/2014 Errege
E
Agin
7. art., ab
Dekrretuarena, eta martxo
oaren 22ko
o 50/2016
6 Dekretuarena]. Horri dela eta,, ikur
hori ez da erresserba bat bestetik
b
beereiztea aha
albidetzen duen
d
elemeentu bat, eta
e ez
bilgarririk es
skaintzen.
du horiek bereizzteko informazio erab
e
k errespettatuz,
Ararttekoaren iritziz, testtuinguru h orretan, aipaturiko eskakizuna
erresserben sein
naleztapena
a desberdin
na izan daitteke udalerrri bakoitzeean, eta bereziki
beha
arrezkoa da
a seinaleztapena argiia izatea eta irismena
ari buruzko
o zalantzarrik ez
sortzzea.
armendu behar da, bestaldee, Udalak erakunde honi au
urkeztu dizkion
Naba
argazzkietan iku
usten denaren arab era, eleme
entu ikusg
garrienei d
dagokienez,, bat
datozela ia era
abat kexag
gileak aparkkatu zuen erreserba nominalareen seinalea
a eta
oren txartellaren titularrentzat ap
parkatzeko erreserban bihurtutakko plaza be
eraren
ondo
seina
alea, hau da,
d plaza mugatzen
m
du
uten marka
a horizontal horiak, ir isgarritasun
naren
nazio
oarteko iku
urra mugattutako esp
pazioaren barruan,
b
etta aparkatzzea debek
katuta
dago
oela ezartzzen duen seinale
s
berrtikala. Ha
ain zuzen ere, seinalle horizonttalak,
irisga
arritasunare
en nazioartteko ikurra barne, berd
dina da bi kasuetan.
k
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Konttuan izan behar da, erra berean, iinteresduna
a ez zela bizi Donostiaan, eta, adierazi
zuen
naren arab
bera, ez zekiela
z
errreserba no
ominalak zeudenik,
z
bere hirian ez
zego
oelako halak
korik.
d
bezalaa, Udaleko
o Mugikorttasun Arlo
oak aitortu
u du
6. Aurrekarietan adierazi den
agileak bera
ak aparkatu
u zuen apaarkalekuko erreserba seinaleztat zeko erabilitako
kexa
seina
ale motak erabiltzaileak nahassten zituela; berezikii, Donostiaatik kanpo
o bizi
diren
nen artean, kexaren kasuan
k
gerttatzen zen bezala. Era
a berean, eerreserba horren
seina
aleztapena eta desgaitasuna d
duten perts
sonentzako
o aparkatz eko txarte
elaren
titula
arrak diren
nentzako erreserbatu
e
uriko apark
kalekuen seinaleztap
s
pena antze
ekoak
direla
a aitortu du
u.
Era b
berean, adiierazi da Ogasun eta Finantza Sailak,
S
kexa
agilearen e skaerei burruzko
iritzia
a emateaz arduratzen
n denak, o
onartu duella seinalezttapena hob
betu daitek
keela,
hain zuzen erre Mugiko
ortasun Arrloko txostenean oinarrituta, eta, hala ere,
plantteaturiko arazoa
a
kon
npondu du ela, trafiko
oko araudiak seinalee bertikalen
n eta
horizzontalen arteko
a
kon
ntraesanak ebazteko ezartzen dituen arrauak aplikatuz
(Traffikoari, Ibilgailu Mottordunen Z
Zirkulazioarri eta Bide Segurtaasunari buruzko
Lege
earen testu bateginare
en 54. art.) .
d
bat, deskribatu
u diren ing
guruabarrak
k ikusita, kkexagileari bere
Ararttekoa ez dator
ibilga
ailua kentzea eta zeh
hapena eza rtzea eragiin zuen ara
au-haustean
n erantzukizuna
egotz dakiokeen edo ez ze
ehazteko U
Udalak erabili duen irizpidearekin..
a
oan, beharrrezkoa da
a zehaztea
a, kexarekkin aurkeztturiko
Alderdi hori aztertzerako
ketaren ara
abera, inte
eresduna ezz zela sala
atua izan “No respe tar la seña
al de
salak
prohibido estac
cionar”, bere eskaeren
n ebazpene
ean adieraz
zten den beezala, baizik eta
acionar en reservado señalizado con vehícu
ulo no auto
orizado”, etta hori gerttakari
“esta
desb
berdina da.
baren
Erakunde honek uste du, gainera, kkexan sortzzen den arazoa ez deela erreserb
ale bertikalen eta ho
orizontalen arteko us
stezko kon
ntraesana, trafiko-araudiak
seina
horri buruz ezartzen ditue
en irizpidee n arabera ebatzi
e
beha
ar dena; arrazoa da ze
egoen
aleztapena ez zela argia sseinaleztatzzen zuen erreserbaaren irism
menari
seina
dago
okionez, eta
a normala izango litzaatekeela on
ndorioztatzea erreserb
ba desgaita
asuna
duten pertsone
entzako aparkatzeko txartelaren
n titular gu
uztientzako irekia zeg
goela,
kexa
agilearen kasuan gerttatu den b
bezala eta beste kas
su batzuetaan gertatu
u den
beza
ala, udal-infformazioare
en arabera.
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Argittasunik ezza, berriz diogu, ez dator ap
parkatzea debekatzen
n duen se
einale
bertikalaren eta
a seinale horizontalar
h
ren arteko balizko ko
ontraesanettik; Arartekoak,
nolan
nahi ere, ez
e du halak
ko kontraessanik hautematen. Aitzitik,
A
mezzua ez da argia
seina
alean ez de
elako eskain
ntzen erresserbaren iris
smena argi eta garbi iidentifikatu
u ahal
izate
eko argibid
de argi eta
a zehatzik,, eta zaila
a da bereiztea desg
gaitasuna duten
d
pertssonentzako
o aparkatze
eko txarte laren titula
arren alde ezartzen diren erres
serba
orokorretatik.
berean, sorrturiko naha
asketa kon
npontzeko seinaleztap
s
en-irizpideaak gerora aldatu
a
Era b
izana
ak erakuste
en du seina
alea ez zelaa argia erreserbaren irismena ideentifikatzeari eta
erresserba oroko
orretatik be
ereizteari daagokienez.
Ararttekoak uste
e du kexag
gileak aparkkatu zuen erreserbare
e
n seinalezttapena ez bazen
b
argia
a eta nahassmena sortzen zuela aparkaleku
u-erreserba
aren izaera nominalari edo
orokorrari dago
okionez, az
zpimarratzeen da, Ara
artekoak berak aitorttu duen be
ezala,
agileari, errreserba oro
okor batean
n aparkatzzeko baime
enduta ego
onik, ezin zaiola
z
kexa
egotzi salaturik
ko arau-ha
austearen eerantzukizu
una (gogora dezagun
n zein izan
n zen
arau--haustea: “estacionar
“
r en reserv
vado señallizado con vehículo n
no autoriza
ado)”.
Horre
etarako, be
eharrezkoa izango litzzateke, gure ustez, errreserbaren
n irismena modu
m
argi eta nahastezinean seiinaleztatutaa egotea.
batu diren
n inguruab
barrak ikussita, ez dirudi
d
Erakunde honen arabera, deskrib
agileari aurpegiratu dakiokeenik bere ibilg
gailua aparkatu zuen erreserbatturiko
kexa
aparkalekua bera
b
beza
ala desgaiitasuna duten perttsonentzakko aparkattzeko
txarttelaren titularrak zirrenentzako
o xedatua zegoela interpretattu izana, eta,
ondo
orioz, ezin zekiokeen
z
eskatu
e
bestte modu ba
atera jardun
n izana.
artekoak ezz du ikustten interes
sdunaren jo
Inguruabar horrietan, Ara
okabidean bere
ailua kentzea eta zeh
hapena jartzzea eragin zuen arau-haustearen
ibilga
n erantzukizuna
egozztea ahalbid
detzen duen
n beharrezkko errudunttasun-elementurik dag
goenik.
Auzitegi Goren
nak deklara
atu duen b
bezala, errruduntasuna, “el juiccio persona
al de
ochabilidad
d dirigido al
a autor (p
por acción u omisión
n) de un hecho típiico y
repro
antiju
urídico” gissa ulertuta (Auzitegi Gorenaren 628/2011
1 Epaia, ottsailaren 23
3koa,
4. OJ), funtsezzko elementtu bat da aadministraziio arau-hau
uste guztiettan; horrek esan
e la acciión u om
misión, callificada de
e infracció
ón sancion
nable
nahi du “que
admiinistrativam
mente, ha de ser, en todo caso
o, imputable a su au
utor, por dolo
d
o
imprrudencia, negligenciia o ign
norancia inexcusable
i
e” (Auziteegi Goren
naren
3458
8/2017 Epa
aia, irailaren 28koa, 1 . OJ).
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na denez, erruduntas
e
un-printzipiioa gaur eg
gun jasota dago Sekttore Publiko
oaren
Jakin
Arau
ubide Jurid
dikoaren urrriaren 1ekko 40/2015 Legearen 28. artiikuluan. Horren
arabe
era, administrazio ara
au-haustea eragiten duten
d
gerta
akariengatikk zehatuak
k izan
daite
ezke bakarrrik dolu edo
o erru gisa horren eran
ntzuleak diren pertson
nak.
u honetan
n ez zen
nez hauteematen errruduntasun
n-elementu rik, ezin dira
Kasu
balio
ozkotzat jo
o interesdu
unaren ibi lgailua kentzeko egintza eta ezarri zitzaion
zeha
apena.
u egin du interesdun
naren
7. Aurrekarietan aurreratu den bezalaa, Udalak justifikatu
aerei eranttzun ez izana,
i
borrondatezko ordainketta murrizttua egin zuen
eska
apenari dagokionez.
zeha
Trafiiko-araudian ezartzen da, hain zzuzen ere, Administra
azioak arau
udi horren arauateko izapi detu behar duen Administrazio
oaren proze
edura
haussteak zehattu ahal iza
abiarrazi ostean
n, interesdu
unak hogei egun natu
uraleko epe
ea duela issun-zehapen
naren
borondatezko ordainketa
o
murriztua eegiteko edo
o, hala badagokio, aleegazioak eg
giteko
go aukera baliatzen duen kas
suan,
eta dagokion froga proposatzeko.. Leheneng
apen-prozed
dura ordain
nketarekin amaitzen da; horrek, beste o
ondorio juridiko
zeha
batzu
uen artean
n, honako hau dakaar: prozed
dura amaitzea berariiazko ebaz
zpena
ematteko beha
arrik gabe, alegazio
oak egitea
ari uko eg
gitea eta egiten badira
b
Adm
ministrazioak
k ez aurke
eztutzat ha rtzea, eta zehapena administraazio-bidean irmo
bihurrtzea (Traffikoari, Ibilgailu Mottordunen Zirkulazioar
Z
sunari
i eta Bidee Segurtas
buruzko Legearren testu ba
ateginaren 93. eta 94
4. artikuluak).
una, ez ze
enez ebatz i kexagilea
ak zehapenaren hariira aurkeztturiko
Udalaren jardu
aera, hortazz, aplikatu beharreko
b
llege-araubidera egokittu zen.
eska
olanahi er e, borond
datezko ordainketa murriztua eta
Ararttekoaren ustez, no
zeha
apenaren irm
motasuna ez
e dira ozto
opo Udalak horiek eze
eztatu ditzaan Administtrazio
Erkidearen azaroaren 26ko 39//2015 Lege
Publiikoen Adm
ministrazio Prozedura
P
earen
109.. artikulua
aren babe
espean, ko
ontuan ha
artuta ibilgailua ken
ntzeko eg
gintza
azterrtzeko be
eharraren eta eginttza horrek zehape
enarekin d
duen loturaren
berezzitasuna.
Udalak berak aitortzen duen bezaala, ibilgaillua kentzearen ondo
oriozko gas
stuak
a
zittuen eskae
erak ebatzi aurretik, beharrezko
oa da
itzulttzeko interresdunak aurkeztu
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aldezz aurretik arau-hau
ustearen
adierrazpena em
matea.

eeta

kexag
gilearen

errantzukizun
naren

ingu
uruko

e ustez, adiierazpen ho
ori ezin da mugatu, no
olanahi ere, kentzeko egintzara, kasu
Gure
hone
etan gertattzen den bezala,
b
uleertzen bada
a kexagilea
ari ezin daakiokeela egotzi
e
eranttzukizunik egintza horri eta zehap
pena bera eragin
e
zitue
en arau-hau
ustean.
Arau
u-hausteare
en inguruan
n egindako balorazioa kentzeko egintzara
e
m
mugatuko balitz,
b
egoe
era paradoxikoa gerttatuko litzaateke, izan
n ere, gerttakari beraa Administtrazio
berberak arau--hauste gis
sa kalifikattuko bailuke zehape
en-ondorioeetarako, etta ez
ailua kentzeearen ondo
orioetarako;; eta hori, eerakunde honen
h
litzatteke hala izzango ibilga
arabe
era, ezin da
a onartu.
b
Do
onostiako Udalak beren-bereg
b
gi ebatzi ditu
8. Aresstian aipattu den bezala,
interesdunak egindako
e
eskaerak etta zehapen
naren inguruko eranttzunik ema
an ez
a justifikatu
u du ordainketa murrizztuari aplikatu beharre
eko legezko
o araubidea
an.
izana
Udalak, era berrean, kexan
n planteatu
uriko beste alderdi batzuk argitu
u ditu: salak
ketan
a
zenbakia eeta bidali zitzaion jakinarazpeneaan agertzen
n zen
agerttzen den agentearen
agen
ntearen zen
nbakia bat ez etortzeaa, eta kexa
agileak aparkatu zuen erreserbatturiko
aparkalekua errreserba oro
okorrekoa izzatera pasa
atzea.
narazi du, azkenean, aparkalekku nominale
en erreserb
ben seinaleeztapena aldatu
a
Jakin
duela
a, ez daitezzen nahastu
u erreserbaa orokorrekin.
en ustez, horregatik,
h
interesdun
naren eska
aerei berariiaz ez eran
ntzun
Erakunde hone
a dagoenek
ko argituta geratu ze n eta kexa
aren gainerrako alderd
diak ere arg
gituta
izana
gerattu ziren.
Udalaren inforrmazioa ikusita, Araartekoak gogorarazi behar du,, nolanahi ere,
a, eta
erresserba nomiinalen seinaleztapenaak irisgarritasun-sinboloa jaso b ehar duela
erresserba horie
ek aparkatz
zeko txarteelaren titularrak diren
n pertsonen
ntzako eza
artzen
direla
a eta ez da
a onartzen aipaturiko xedearekin
n bat ez da
atorren era bilerarik (7
7. art.
aben
nduaren 12ko 1056/2
2014 Erregee Dekretua
arena, eta martxoaren
m
n 22ko 50/2016
Dekrretuarena, eta
e 43.1.b)) art., otsaiilaren 1eko
o VIV/561/2
2010 Agind
duarena).
Erakunde hone
en ustez, era bereaan, Udalak zehapen
n-prozeduraako dokum
mentu
berdinetan agertzen diren
d
datueetan desbe
erdintasuna
ak ekiditekko beharrez
zkoak
desb
diren
n neurriak hartu
h
beharrko lituzke.
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asota gerattu den bez ala, Ararte
ekoak Dono
ostiako Udaalari eskatu
u zion
9. Aurrekarietan ja
narazteko ea
e kontuan hartzen d ituen erres
serba nominalak mugiikortasun urriko
u
jakin
pertssonei ibilga
ailuak aparkatzeko leg
gez erreserrbatu behar diren plaazen gutxie
eneko
kopu
urua zenbattzeko orduan —40 e rreserbatik 1 edo dagokion zat ikia— (7.2 art.,
irisga
arritasuna sustatzeko
s
abenduareen 4ko 20//1997 Lege
earena, eta apirilaren 11ko
68/2
2000 Dekre
etuaren II.3.11 eranskkina).
aeraren bidez egiaztatu nahi zeen ea Udalaren jarduna bat zettorren erak
kunde
Eska
hone
en irizpidea
arekin, zein
naren arabeera, erreserba nominala ez baitten hartu behar
b
kontuan zenbak
ketan.
ela ere berre irizpidea,, hortaz, Arartekoak
A
u
uste du ga
ai hau
Udalak adierazii du hori de
ar bezala arrgitu dela.
beha
egatik guzttiagatik, eta
a otsailaren
n 27ko 3/1985 Legea
ak -erakund
de hau sortu eta
Horre
arauttzekoak- 11.b)
1
artikuluan xedaatutakoarekin bat ettorriz, Ararrtekoak ho
onako
gomendio hau eman
e
dio Donostiako
D
Udalari:

G
GOMENDIO
OA
Ezzeztatzea kexagileare
k
n ibilgailuaa kentzeko egintza eta kentze h
hori eragin zuen
arrau-haustea
aren ondorrioz ezarri zitzaion zehapena,
z
bere jokab
bidean ez baita
ha
autematen arau-haustean erant zukizuna egoztea
e
ahalbidetzen duen dolu
u edo
errrurik.
gitik berreskuratzeko
o eta zeha
apena
Itzzultzea intteresdunak ibilgailua udal-bilteg
ga
auzatzeko ordaindu
o
zu
uen zenbat ekoa.
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