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Arartekoaren 2022R-1477-2021 Ebazpena, 2022ko ekainaren 22koa. Horren 
bidez, Debako Udalari gomendatu zaio berrikus dezala herriko gune arautuetan 
(TAO) ibilgailuak aparkatzean jabego publikoa erabili edo aprobetxatzeari buruzko 
ordenantza, erroldatuta dauden bizilagunei eta oporretako egoiliarrei ematen zaien 
tratamendu desberdinari dagokionez. 
 

 
Aurrekariak 

 
1. Debako oporretako egoiliar batek Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen eta 

adierazi zuen ez dagoela ados aparkamendu mugatuko sistemaren erregulazioaren 
zenbait alderdirekin.  
 
Bere ustez, Ordenantzak tratu desberdintasun bat ezartzen du ibilgailua Debako 
udalerrian erroldatuta duten bizilagunen eta udalerrian bigarren etxebizitza bat 
duten baina ibilgailua beste udalerri batean erroldatuta duten pertsonen artean. 
 
Zehazki, kexagilea ez dago ados Udalak udalerrian bizi direnen eta bertan uda 
igarotzen duten eta etxebizitza baten jabe direnen artean egiten duen 
bereizketarekin: Udalak aparkatzeko txartelak esleitzeko irizpide ezberdinak 
dituelako aipatutako bi taldeentzat (bertakoen kasuan txartel bat ibilgailu 
bakoitzeko eta udatiarrentzako txartel bat etxebizitza bakoitzeko). Horrez gainera, 
ez dago ados bertakoentzat baino ez diren aparkalekuak ezartzearekin ere.  
 
Kexagileak adierazi zuen ez dagoela ados txartelak eskuratzeko talde batek eta 
besteak tasa ezberdinak ordaindu behar izatearekin, ez eta aurten udatiarrentzako 
txartelaren tasa bikoiztu izanarekin ere (25 eurotik 50 eurora). 
 
Adierazi zuenez, desadostasun horien berri eman zuen Udalean baina ez zuen 
erantzunik jaso.  
 
 

2. Kexa izapidetzeko onartu eta aztertu ondoren, Arartekoak Debako Udalera jo zuen, 
planteatutako gaien eta horien inguruan Udalak egindako balorazioaren berri eman 
ziezaion. Era berean, eskatu zion jakinarazteko zer arrazoik justifikatzen zuten 
ordenantzan egoiliarrei eta udatiarrei tratu desberdina ematea. 
 
Eskaera horri erantzunez, Udalak justifikatu zuen beharrezkoa zela aparkalekuak 
lurraren orografian (irregularra eta kostaldetik metro gutxira) berrantolatzea, ez 
baitu uzten herrigunea hazten. Gainera, adierazi zuen biztanleen % 80 herrigunean 
bizi dela. Era berean, gaineratu zuen bigarren etxebizitzen kopurua altua dela eta 
biztanle-kopurua nabarmen hazten dela udan; zehazki, 2021ean, 
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5.685 etxebizitzatik 606 hutsik zeuden (erroldarik gabe). Eta horri udan eskualdeko 
herrietatik hondartzara joaten diren pertsona-kopuru handia gehitu behar zaio. 
 
Aipaturiko toki-erakundeak adierazi zuenez, Ordenantzan honako talde hauek 
bereizten dira: 
 
1. Bertakoak: erroldatutako ibilgailu bakoitzaren jabeak “bertakoa” txartela 

eskuratuko du (posta arruntez bidaltzen da TAO garaia hasterako), ibilgailuen 
zerga Debako udalean ordaintzen duelako, udatiarrek ez bezala. 

 
2. Udatiarrak: etxebizitza bakoitzeko txartel bakarra eskuratu ahal izango dute, 

50 euroren truke.  
 
50 euroko zenbatekoari dagokionez, adierazi zuen 2020ra arte udako txartela 
(25 €) indarrean zegoen ekainaren 1etik irailaren 15era bitartean (7,14 € hilean), 
eta 2021ean maiatzaren 1etik irailaren 30era bitartean egon zen indarrean (10 € 
hilean). Hortaz, ez zen bikoiztu tasa. 
 
Bere txostenean azaldu zuenez, udatiarren txartela 2008an sortu zen eta 
harrezkero iraupenari eta zenbatekoari dagokienez pairatu zituen aldaketak argitu 
zituen. Hala, ondorioztatu zuen 25 euroko tasa 2014tik mantentzen dela eta 7 urte 
geroago eguneko 0,09 euroko gehikuntza izan duela. Gaineratu zuenez, 2021eko 
ordenantza fiskalak behin-behinean onartu zirenean, 2020ko urrian, ez zela 
alegaziorik jaso. 
 
3. Enpresa txartela: udalerrian enpresa duten, bertan lan egiten duten edo 

enpresa ibilgailuak beste herriren batean erroldatuta dituzten herritarrek 
(Debako udalean erroldatuta daudenek) “enpresa txartela” eskuratu ahal izango 
dute, 30 euroren truke, “bertakoa” txartelaren baliokidea izango dena 
aparkalekuen erabilera edo eskumenei dagokionez. 

 
4. Irakasle txartela: Luzaro eta Mendata ikastetxeetako langileei zuzendutako 

txartela da; maiatza, ekaina eta iraileko lan-egunetan (8:00etatik 18:00etara 
bitartean) “bertakoa” txartelaren baliokidea izango dena aparkalekuen erabilera 
edo eskumenei dagokionez. 

 
Hau guztiaz gain, 6. sektorea bertakoentzat soilik izendatu da TAO garaian, baita 
2. sektoreko aparkalekuaren zati bat ere. Administrazio horrek adierazi duenez, 
Debako herritarrek (herri-gunekoek zein auzoetakoek) uda garaian sekulako arazoak 
izaten zituzten erosketak egiterakoan, hondartzara joaterakoan edo lanetik 
itzultzerakoan ibilgailuak aparkatzeko. Horrexegatik, Deban ere, gainontzeko 
kostaldeko herrietan bezala (Mutriku, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio, Donostia, ...), 
oso beharrezko ikusi dugu bertakoentzat soilik izango diren guneak zehaztea. 
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Azkenik, adierazi du udatiarrek ere badituztela eurentzat gordetako sektorea. 
Adibidez, Luzaro eta Mendata ikastetxeetako patioak dohaineko aparkalekuak 
(edozein erabiltzailerentzat) izan dira 2020ra arte, baina berrantolaketa berriarekin 
bertakoentzat eta udatiarrentzat (ere) zehaztu dira soilik. Eta 4. sektorean 
bertakoek eta udatiarrek doan eta denbora mugarik gabe aparkatu ditzakete euren 
ibilgailuak. 
 
Hortaz, Udalak ondorioztatu du kexagileak adierazitako desadostasuna uler 
dezakeela, baina ez dagoela ados. Bere ustez, egoiliarren eta udatiarren artean 
desberdintasuna badago ere, aparkalekuen inguruko araudiak ez du eskubiderik 
urratzen eta, tamalez, kostaldeko udalerrietan behartuta daude honelako erabakiak 
hartzera. 
 
Emandako informazioan ez da ezer adierazten kexagileak taldeetako bakoitzari 
eman dakizkiokeen txartel-kopuruari dagokionez (egoiliarren kasuan ibilgailu 
bakoitzeko bat eta udatiarren kasuan etxebizitza bakoitzeko bat) aurkezturiko 
kexaren inguruan. 
 
 

Gogoetak 
 

1. Debako Udalari gomendatu zaio berrikus dezala herriko gune arautuetan (TAO) 
ibilgailuak aparkatzeagatik jabego publikoa erabili edo aprobetxatzeari buruzko 
ordenantza 2021eko maiatzaren 18ko GAOn argitaratu zen. 
 
GAO horretan jabego publikoa erabili edo aprobetxatzeari dagozkion tasak arautzen 
dituen ordenantza argitaratu zen —H epigrafea—: Araututako eremuetan ibilgailuak 
aparkatzea. Maiatzaren 1etik 31ra bitartean asteburuetan eta jaiegunetan bakarrik. 
Ekainaren 1etik irailaren 30era bitartean, egunero. 6. sektorean, maiatzaren 1etik 
irailaren 30era bitartean, egunero. 
 
2022-04-22ko GAOn herriko gune arautuetan (TAO) ibilgailuak aparkatzeagatik 
jabego publikoa erabili edo aprobetxatzeari buruzko ordenantzaren aldaketaren 
behin betiko onespena argitaratu zen. 
 
Araudi honek udalerrian aparkatzea arautzen du eta horretarako sei sektoretan 
banatzen du herria (2022koak zazpi sektoretan banatzen du). Eremu mugatu 
horietan, erabiltzaileek ordainketa-erregimen desberdina dute, urtaroaren eta 
aparkatze-denboraren arabera, bai eta erabiltzailearen izaeraren arabera ere: 
egoiliarra, udatiarra, txartel berezien titularra (lanagatik edo Luzaro eskolako eta 
Mendata institutuko irakasle izateagatik) edo aparkatze mugatuko eremuaren 
erabiltzaile soilaren arabera. 
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2. Aparkaleku mugatuaren araubideak ukitzen dituen pertsona desberdinentzat 
arauketa ezberdina zehaztea aukera bat da eta erakunde honen ustez, udalei 
antolamendu juridikoak trafikoa antolatzean, aparkalekuak arautzean eta 
aparkalekuetan txandaketa bermatzeko aparkaleku mugatuaren neurriak zehaztean 
eskaintzen dien hautabide-tarte zabalean oinarritzen da [Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.g) artikuluak eta 
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 
17.4 artikuluak, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide 
Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina onartu zuen urriaren 30eko 
6/2015 Errege Dekretu Araugilearen 7.a) eta b) eta 39.4 artikuluekin lotuta]. 
 
Zehazki, Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari 
buruzko Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 
6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 7 artikuluan honako hau ezartzen da: 
“Hiri barruko bideen erabilera arautzea zirkulazioko udal-ordenantzen bidez, 
aparkalekuak erabiltzaile guztien artean berdintasunez banatzeko, ibilgailuen 
zirkulazioaren arintasuna eta kaleen oinezko erabilera kaltetu gabe, bai eta 
aparkaldi mugatuko neurriak ezartzea ere, aparkalekuak txandaka erabil daitezen 
bermatzeko, bereziki aintzat hartuta desgaitasun baten ondorioz mugikortasuna 
urrituta duten eta ibilgailuak erabiltzen dituzten pertsonen premiak, pertsona horiek 
gizarteratzen laguntzeko.” 
 
Ahalmen horren arabera, udal-administrazioek legez hauta dezakete, egon 
daitezkeen aukeren artean, ahalmen hori baliatuta bete behar dituzten xedeak 
betetzeko egokiena iruditzen zaiena.  
 
Administrazioaren hautemate subjektiboak eratzen dituen elementuekin batera, 
ordea, legez ezarritako beste elementu batzuk daude zuhurtziazko eskumen orotan, 
eta, horietan, ez dago iritzirako tarterik. Elementu arautuak deritze azken horiei, eta 
hauek barne hartzen dituzte: ahala izatea, haren hedadura, prozedura, hura 
baliatzeko eskumena eta zein xedetarako eman den. 
 
Horrez gain, doktrinan eta jurisprudentzian zehaztutako muga jakin batzuen arabera 
baliatu behar dira ahalmen diskrezionalak. Muga horietako batzuk doktrinaren eta 
jurisprudentziaren eduki arautuari lotuta daude, eta beste batzuek zuzenbidearen 
printzipio orokorrekin eta egitate erabakigarriekin dute zerikusia. 
 
Berdintasunaren printzipioari dagokionez, doktrina jurisprudentzialak errepikatzen 
duen bezala, legegileari eta legea aplikatzen dutenei gogorarazi behar zaie 
eztabaidatutako arauaren helburuaren ikuspuntutik, justifikazio objektibo eta 
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arrazoizkorik ez duen tratu-diskriminazio edo -desberdintasunak debekatzearekin 
parekagarriak diren egoera judizialetan daudenei tratu bera emateko betebeharra. 
 
Auzitegi Gorenak adierazi du, erabaki diskrezionalak hartzeko, ezinbestekoa dela 
arrazoitzea, hori delako zentzuz jokatu izanaren bermea eta, gainera, erabaki horiek 
behar bezala kontrolatzeko aukera ematen duelako. 
 
Aipatutako muga guztien artean, komeni da nabarmentzea, kexak sortzen dituen 
gaiekin duen loturagatik, eskumenaren erabilera egokitu behar zaiela hura 
ahalbidetu duen arauaren xede orokorrari eta kasuan kasuko neurria hartuta lortu 
nahi den berariazko helburuari.  
 
Beraz, kasuan-kasuan egokitasunari buruzko iritzia eman ahal izateko, funtsezkoa 
da arrazoiketa ezagutzea, edo, bestela esanda, jakitea zer arrazoik justifikatzen 
duten neurri hori hartzea eta zer xede duen hark eta, horrela, agerian utziko da 
horien eduki diskrezionala edo legezko aukerakoa ez dela hautazko ekitaldia. 
 
 

3. Hortaz, arestian aipaturiko Debako ordenantzek udalerrian egoiliarrei eta udatiarrei 
ematen dieten tratu-desberdintasuna adierazitako ikuspuntutik aztertu ostean, 
beharrezkotzat jotzen da aintzat hartzea TAO arautzen duen ordenantzak (kexa jarri 
zenean indarrean zegoena) egoiliarren eta udatiarren harira egiten duen definizioa. 
 
Ordenantza horretako 14. artikuluan ezartzen denaren arabera, egoiliarra “bere 
ibilgailua udalerrian erroldatuta duena da” eta udatiarra, “udalerri horretan 
gutxienez hilabetez bizi dena”; kategoria hori udan bakarrik dago indarrean. 
 
Era berean, aintzat hartu behar dugu Udalak bereizketa horrekin izan duen xedea, 
bereizketa justifikatu duten arrazoi zehatzak eta arauaren xedea. 
 
Arestian adierazi bezala, Udalak honako arrazoi hauek eman zituen neurriak 
justifikatzeko: lurraren orografia, herrigunean bizi den herritar-kopurua, bigarren 
etxebizitza-kopuru altua, udan dagoen bizilagun-kopurua eta udan eskualdeko 
herrietatik hondartzara joaten diren pertsona-kopuru handia.  
 
Ordenantzaren azalpen-zatian, bestalde, agindua honako puntu hauekin arrazoitzen 
du: aparkatzeko premiari erantzuteko beharra eta horrek ingurumen-kalitatean eta 
garraio publikoen eta, oro har, trafikoaren arintasunean duen eragina. Hori dela eta, 
haren edukia beharren bidezko banaketarako, eskura dauden espazioak erabiltzeko 
eta herritarren artean ondorio ekonomikoak izateko irizpideen araberakoa da. 
 
Argudio horien azpian, badirudi helburu banatzaile bat dagoela erabilgarri dauden 
espazio mugatuak erabiltzen dituztenen artean, eragin ekonomikoa izan dezakeena, 
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eta eragina izango duena ibilgailuen zirkulazioan, bai eta beste eskubide batzuetan 
ere, hala nola etxera edo lanpostura iristeko eskubidean, ingurumena babestearekin 
duten lotura baztertu gabe. 
 
Horrenbestez, Udalak erabilera hori bi aldagairen arabera mugatu du 2021. urtean: 
neguko eta udako denboraldia (denboraldia desberdina da sektorearen arabera) 
-Ordenantzaren 4. artikulua— eta mugatutako sektoreak edo eremuak 
-Ordenantzaren 2. eta 5. artikuluak-. 
 
Egoiliarren eta udatiarren artean TAO denboraldian sektore eta tarifen araberako 
aparkatzeetan ezartzen den aldea, 2. eremuan (geltoki zaharra) gertatzen da 
-bertan, zati bat egoiliarrentzat bakarrik da (aparkatze luzerako eremua)—, eta 
6. sektorean (herrigunea). 
 
2. sektorean, egoiliarren gunea doakoa da egoiliarrentzat urte guztian zehar. 
Txandakatze handiko eremua doakoa da 9:00etatik 18:00etara (2 ordu gehienez) 
bertakoen txartela duten ibilgailuentzat (urte guztian) eta udatiarren txartela duten 
ibilgailuentzat (bakarrik udan); bi kasuetan tiketik gabe eta denbora-mugarik gabe 
aparkatu ahalko da 18:00etatik 9:00etara. 
 
6. eremuan, neguan doakoa izango da erabiltzaile guztientzat. Udan, egoiliarren 
txartela edo txartel bereziak dituzten ibilgailuek bakarrik aparkatu ahalko dute, 
denbora-mugarik gabe eta doan.  
 
 

4. Auzitegi Gorenak, 2002ko uztailaren 15eko Epaian, honako hau adierazi zuen: “la 
condición de residente con domicilio en la zona ORA es un elemento configurador 
de una condición especial de usuario y como tal puede convertirse en una 
circunstancia o elemento de diferenciación jurídicamente atendible. O, dicho en 
otros términos, la Ordenanza puede atender a la especialidad e intensidad en el uso 
de la zona de aparcamiento regulada que deriva de la condición de residente, sin 
que ello suponga necesariamente una vulneración del principio de igualdad”. 
 
Hala ere, adierazi dugun bezala, berdintasun-printzipioak artifiziotsuak diren edo 
arrazoirik gabe justifikatuta dauden desberdintasunak debekatzen ditu, ez 
datozelako irizpide objektibo eta arrazoizkoetan oinarrituta orokorrean onartutako 
balioen irizpide edo iritzien arabera. Horretaz gain, tratu-desberdintasunetik datozen 
ondore juridikoak proportzionalak izan behar dira lortu nahi den xedearekiko, 
emaitza gaitzegiak edo gehiegizkoak saihestuz. Laburbilduz, berdintasun-
printzipioak ez du eskatzen bakarrik tratu-desberdintasunak objektiboki justifikatuta 
izatea, baizik eta egoitza konstituzionalean proportzionaltasun-judizio bat gainditzea 
ere, hartutako neurriaren, ekoiztutako emaitzaren eta legegileak eskatutako 
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xedearen artean dagoen harremanari buruz (guztiengatik, Konstituzio Auzitegiaren 
90/1995 Epaia). 
 
A priori, egoiliarrei espazioak erreserbatzearen justifikazioa objektiboa dela pentsa 
daiteke, udalerrietan bizi diren pertsonei lotutako ondorio soila baita, eta, gainera, 
zentzuzkoa da, udalerriko jabari publikoko aprobetxamenduetarako eskatzen denez, 
toki-erakundearekiko lotura egiazkoa baita. 
 
Nolanahi ere, erakunde honen ustez, aparkaldi mugatuko sistemen erregulazioetan 
ezarritako egoiliarren araubideen helburua da egoiliarrek beren bizilekutik gertu 
aparkatu ahal izatea beren ibilgailua, alde batera utzita sistema horiek ezarritako 
trabak, normala den bezala bizi diren kalean aparkatzeko eskubidea gehien 
aldarrikatuko duten erabiltzaileak direlako.  
 
Premisa horretatik abiatuta, zerbitzua arautzen duen Ordenantzan ezartzen den 
egoiliarren erregimenak asebete nahi dituen aparkaleku-premiak, erakunde honen 
ustez, berdinak izango lirateke egoiliar guztientzat (ibilgailua udalerrian erroldatuta 
dutenak edo udan hilabete baino gehiagoz udalerrian bizi diren egoiliarrak). 
 
Balorazio hori egitean, bereziki kontuan hartu da aparkaldi mugatuko araubidea 
maiatzetik irailera bitartean, hau da, udan, eta horixe dela, hain zuzen ere, 
oporretako egoiliarrak udalerrian bizi diren eta erroldatutako egoiliarren aparkaleku-
premia berdinak dituzten aldia. 
 
Hori dela eta, Arartekoak ez du funtsezko desberdintasunik hautematen aipaturiko 
aldian egoiliar batzuen eta besteen artean aparkatzeko premiei dagokienez, eta ez 
du uste, beraz, araubide desberdina ezarri behar denik talde bakoitzarentzat. 
 
Beste daturik ez dugunez, erakunde honek ez du alde nabarmenik hautematen 
erroldatutako egoiliarren eta etxebizitza jabetzan duten oporretako egoiliarren 
(horixe da kexagilearen kasua) artean udal-zergen ordainketari dagokionez, salbu 
eta trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko udal-zergari dagokionez (zerga horrek 
bide publikoetatik zirkulatzeko egokiak diren trakzio-ibilgailuen titulartasuna 
zergapetzen du), beste udalerri batean erroldatuta dauden oporretako egoiliarrek ez 
baitute zerga hori Deban ordaintzen. 
 
Hala ere, zehaztu behar da Deban ez dutela zerga hori ordaintzen txartel bereziak 
dituztenek (enpresa-txartelak edo irakasle-txartela), eta horrek ez duela eragotzi 
6. sektorean ibilgailu horiek sartzea, egoiliarren erregimen berarekin. 
 
Azaldutako guztiagatik, erakunde honen ustez, udalak eman dituen azalpenek ez 
dute justifikatzen zerbitzua arautzen duen ordenantzak tratu desberdina ematea 
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egoiliar batzuei eta besteei, eta udalak ordenantzan horri buruz ezarritako 
xedapenak berrikusi beharko lituzke, atal honetan jasotako parametroen arabera. 
 
 

5. Aintzat hartuta jabari publikoaren erabilera pribatiboa eta Udalak aparkalekuen 
erregimena arautzeko duen legitimitatea, udalek, era berean, legitimitatea dute 
tasak ezartzeko xede horretarako araututako guneetan aparkatzeagatik.  
 
Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru 
Arauaren 20.1 artikuluan honako hau adierazten da: “Ordenantzak ezarri eta 
onartzeko erabakia hartu ondoren, Gipuzkoako udalerriek tasak finkatu eta exigitu 
ahal izango dituzte, foru arau honetan jasotakoari jarraiki, udalaren herri jabariaren 
erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagarentik, bai eta subjektu pasiboari 
bereziki egokitu, eragin edo onura ekartzen dioten eta udalaren eskumenekoak 
diren zerbitzu publikoak emateagatik edo jarduera administratiboak egiteagatik 
ere.” 
 
Ildo horretan, arau horren 20.2 artikuluan ezartzen da tasak ezarri ahalko direla 
kasu honetan: “Trakzio mekanikoko ibilgailuak udalerrietako kaleetan aparkatzea 
horretarako erabakitako zonen barruan eta muga jakin batzuekin”. Bestalde, foru 
arau horren 23.1.1 a) artikuluan ezartzen denez, tasen subjektu pasiboak dira, 
zergapeko gisa, pertsona fisiko eta juridikoak zein Zergei buruzko Foru Arau 
Orokorraren 35. artikuluaren 3. atalean aipatzen diren erakundeak: “Udalerriaren 
herri jabaria bereziki gozatu, erabili edo aprobetxatzen badute beren onurarako, 
foru arau honek 20.2 artikuluan jasotako kasuetako baten arabera.” 
 
Azkenik, 9.1 artikuluan honako hau adierazten da: “Udalerriek, beren eskumenak 
erabiliz eta foru arauen nahiz nazioarteko itunen esparruan, zerga onurak eman ahal 
izango dituzte beraiei dagozkien tributuetan, euren aurrekontuen kontura beren 
gain hartuz.” 
 
Horren ondorioz, Toki-ogasunak arautzeko Foru Arauak mugatu egiten du toki-
erakundeen arauak emateko ahalmena, izan ere, foru arauak ezarritako erregulazio-
esparrua errespetatu behar dute. 
 
Arau horiek aipaturiko foru arauaren 7. artikuluarekin1 eta1.1 in fine artikuluarekin2 
eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau 

                                        
1 Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalerriei dagokie, honako Foru Arau honez ezarritako esparruan 
dagozkien zergen kudeaketa, likidazio, ikuskapen eta bilketa, Udal Zergen Foru Arau 
Erregulatzaileetan eta beren garapenerako emandako gainerako xedapenetan ezar daitezkeen 
espezialitateen kalterik gabe, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean eta hura garatzeko emandako 
xedapenetan aurreikusitakoaren arabera. 
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Orokorraren 7. artikuluarekin3 batera irakurri ostean, ondorioztatzen da beharrezkoa 
dela edozein salbuespen zergen foru-arau batean jasota egotea. 
 
Era berean, adierazitakoarekin bat etorriz, Tokiko Ogasunak arautzen dituen 
Legearen testu bateginaren (2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez 
onetsia) 9.1 artikuluan jasotzen den aurreikuspena dago; bertan, honako hau 
ezartzen da: “No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos 
locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los 
derivados de la aplicación de los tratados internacionales”. Beraz, hobari oso bat 
edo salbuespen bat eman daiteke soilik baldin eta hori gaitzen duen lege-mailako 
araurik badago; izan ere, ordenantza fiskalek, erregelamenduzkoak izanik, Legeak 
aurrez ezarritako onura fiskalaren aplikazioa baino ezin dute arautu. 
 
Honela, txartela edo bertakoen bereizgarria emateko tarifa doakoa izatea, zerga-
egitatea gauzatu arren (bide publikoa hartzea TAO eremu batean ibilgailu bat 
aparkatzeagatik), erakunde honen ustez, praktikan, salbuespen bat da, tasaren 
subjektu pasibo jakin batzuen aldekoa, zehazki, udalerrian bizi direnentzat. 
Salbuespen horren sorrerak estaldura izan behar du Toki Ogasunak arautzen dituen 
Foru Arauan edo lege-mailako arau batean. Nolanahi ere, salbuespenaren balizko 
arau-estaldura hori orain arte ez du egiaztatu toki-erakunde horrek. 
 
Zergei dagokienez (hori da tasei dagokien eremua), berdintasun-printzipioa ahalmen 
ekonomikoaren printzipioari dago lotuta, hori ezartzen duelako berariaz 
Konstituzioaren 31. artikuluak; hauxe dio artikulu horrek: Guztiek lagunduko dute 
gastu publikoen euspenean bakoitzak ahal duen ekonomiko gaitasunaz zerga 
sistema baten bidez; berau berdintasun eta aurrerapen printzipioetan oinarriturik 
eta inoiz ez da konfiskagarri izango.” 
 
Horregatik, bi printzipio horiek konbinatzeak ahalbidetuko du tratamendu bereizia 
ematea pertsonei, hain zuzen ere, bakoitzaren gaitasun ekonomiko desberdinaren 
araberakoa. 
 
Hau da, tokiko zerga-araudiak ez du eskatzen erabateko berdintasuna, tratu 
desberdintasuna onartzen baitu —hala nola salbuespenak, tarifa murriztuak edo 
hobaridunak eta abar aplikatzearen bidez— legez aurreikusita dauden inguruabarrak 
ematen direnean edo ekonomiko ahulenean dauden sektoreen alde. 
 

                                                                                                                    
2 Era berean, Gipuzkoako Tokiko Erakundeei aplikatu beharko zaie, lurralde historiko horretako tokiko 
ogasunak arautzen dituen araudian ezartzen diren baldintzetan. 
 
3 Edozein kasutan, foru-arau bidez arautuko dira: d) Salbuespen, murrizketa, hobari eta kenkarien eta 
gainerako onura edo zerga-pizgarrien ezarpen, aldaketa, ezabaketa eta luzapena. 
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Tokiko Ogasunak arautzen dituen Foru Araua da Gipuzkoako Lurralde Historikoko 
udalerrietako baliabide-sistema arautzen duena. Foru arau horrek, tasak arautzen 
dituenean, ez du bereizketarik egiten edo txertatzen egoitzaren arabera. Horri 
dagokionez, 24.4 artikuluak udalerriak gaitzen ditu kontuan har ditzaten 
ordaintzera behartuta dauden pertsonen gaitasun-ekonomikoko irizpide orokorrak. 
 
Tasa ordaintzetik salbuetsitako pertsonen behin-behineko ahalmen ekonomiko hori, 
orain arte, ez du Debako Udalak egiaztatu. 
 
Horren ondorioz, de facto salbuespen baten aurrean egongo ginateke, berau 
ezartzea ahalbidetzen duen arau-babesik gabe. 
 
 

6. Udatiarren txartelaren tasaren zenbatekoaren igoerari dagokionez, Arartekoak ez du 
ezer esan behar Udalak bidalitako justifikazioaren inguruan, eta bertan ez da 
antzeman zantzurik pentsatzeko ez direla jarraitu tasaren zenbatekoa finkatzeko 
uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritako irizpideak.  
 
 

7. Egoiliarren eta udatiarren txartelen kopuruaren desberdintasunei dagokienez, 
Arartekoak sentitzen du Udalak ez diola eman horren inguruko arrazoi edo 
oinarririk, beren-beregi eskatu zion arren.  
 
Bidalitako informaziotik atera daitekeen argudio bakarra da bertakoen txartela 
erroldatutako ibilgailu bakoitzaren jabeak jasotzen duela, Debako Udalean 
ibilgailuen gaineko zerga ordaintzen duelako, udatiarrek ez bezala. Horregatik, 
udatiarrek txartel bakarra izan dezakete etxebizitzako. 
 
Arartekoaren ustez, txartelak mugatzeak lotura izan dezake aparkaleku arautuaren 
kudeaketa eraginkorragoa lortzeko helburuarekin; izan ere, udalerri horretako eremu 
publiko mugatua modu orekatuagoan banatuko litzateke, eta, eremu bakoitzeko 
egoiliarrei lehentasuna emanez, herriko gainerako bizilagunei eta bisitariei ere 
sarbidea erraztuko litzaieke, dauden plazak txandaka erabiltzea erraztuko 
bailitzateke. Hori dela eta, txartelen muga etxebizitzara lotuta egon beharko 
litzateke eta neurrizko proportzio batean ezarri beharko litzateke egoiliarren artean, 
eskuragarri dauden plazen erabilerak guztiei on egin diezaien eta ez dezan aldatu 
erabiltzaile guztien artean egindako aparkalekuen bidezko banaketa —Trafikoari, 
ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu 
bategina onartzen duen urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 
7.b) artikuluan ezartzen dena—. 
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8. Azkenik, Arartekoak gogora ekarri nahi du Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21,1. artikuluaren 
arabera, administrazioak betebehar hau duela: “Berariazko ebazpena eman eta 
jakinaraztea prozedura guztietan, edozein dela ere prozedura hasteko modua.” 
 
 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten diogu Debako Udalari, otsailaren 27ko 
3/1985 Legeak −erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan 
ezarritakoaren arabera: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Berriz azter dezala ibilgailuak aparkatzea mugatzeko eta antolatzeko kontrol-
zerbitzu publikoa arautzen duen ordenantza, erroldatutako egoiliarrei eta oporretako 
egoiliarrei ematen zaien tratamendu desberdinari dagokionez, horren inguruan 
azaldu diren parametroen arabera. 
 
 


