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Arartekoaren 2022R-361-21 Ebazpena, 2022ko ekainaren 23koa. Horren bidez, 
Bilboko Udalari gomendatzen dio aparkalekuko ordu-txartelaren tarifa orokorra alda 
dezala, bere ordenantza fiskalaren 1.1.1 eta 1.2.1 ataletan horrela eratutako 
tarifak berdintasun-printzipioa eta gaitasun ekonomikoaren printzipioa urratzen 
baititu. 
 
 

Aurrekariak 
 

1. Herritar batek kexa bat aurkeztu zuen Arartekoaren aurrean, eta bertan zalantzan 
jarri zuen, berdintasun-eskubidearen ikuspegitik, Bilboko Udalak TAO gunean 
aparkatzeari ematen zion tratamendu desberdina, lehen 15 minutuetan, dagokion 
baimena parkimetroetan edo App Bilbao Park aplikazioaren bidez lortzen zen 
kontuan hartuta. 
 
Kexagileak adierazi zuenez, tiketa parkimetroetan ateratzen bazen, ibilgailua 
aparkatzeko 0,10 euroko tasa ordaindu behar zen, baina doakoa zen baimena 
Bilbao Park aplikazioaren bidez lortzen bazen. 
 
Interesdunak adierazi zuen ez zegoela ados neurriarekin, 2020ko martxoaren 11n 
Bilboko Udalaren aurrean erregistratutako idazki batean. Era berean, adierazi zuen, 
behin baino gehiagotan bere eskaerari erantzuteko eskatu ondoren, 2020ko 
urriaren 2an jakinarazpen bat jaso zuela, non jakinarazten baitzitzaion, eskaera 
aztertu ondoren, Udalak erantzun egingo ziola, baina ez dakigu orain arte halakorik 
gertatu den. 
 

2. Erreklamazioaren xedea Bilboko Udalari azaldu ondoren, Mugikortasuneko eta 
Iraunkortasuneko Arloak, bere erantzunean, baieztatu besterik ez zuen egin 
2020ko ordenantza fiskalak 0,00 euroko tasa onartu zuela 15 minutuko tiketarako, 
aplikazioaren bidez lortzen zenean, eta tasa hori 0,10 eurokoa zela, baldin eta 
tiketa parkimetroan erosi bazen. Aurreikuspen horrek, bidalitako erantzunaren 
arabera, ez zuen Trafiko eta Aparkamendu Ordenantzan jasotakoaren aurka egiten. 

 
3. Emandako informazioaren edukia ikusita, erakunde honek Bilboko Udalak bere 

zerga-ordenantzan bi egoera horiei tratamendu desberdina emateko arrazoiak eta 
neurriarekin lortu nahi zen helburua zehazteko eskatu zuen. Era berean, Arartekoak 
gogoratu zuen Udalak berariaz ebatzi behar dituela pertsona interesdunen eskaerak 
(urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikulua). 
 
Hala ere, erantzun bakar gisa, Mugikortasun eta Jasangarritasun Arloak honako 
hau adierazi zion Arartekoari: “se intenta con esta medida fomentar y promocionar 
el uso de la APP con la idea de ir sustituyendo de manera gradual los parquímetros 
con el fin de ir avanzando en las políticas de accesibilidad”. 
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4. Tasaren subjektu pasibo jakin batzuen aldeko zerga-onura ezartzearen justifikazio 
hori ez zetorrenez bat Toki Zerbitzu eta Ogasunen arloan indarrean dagoen legerian 
jasotako aurreikuspenekin, Arartekoak, berriz ere, Bilboko Udalaren laguntza eskatu 
zuen, eta eskatu zion zehazteko zer lege-babes zegoen, bere ustez, hartutako 
erabakian, eta nola, bere irizpidearen arabera, neurri hori bateragarria zen 
berdintasun-eskubidearen bermearekin eta gaitasun ekonomikoaren 
printzipioarekin. Azkenik, kexagileak 2020ko martxoan planteatutako 
erreklamazioari buruz formalki hartutako ebazpenaren kopia bat eskatu zuen. 
 

5. Bilboko Udaleko Mugikortasun eta Jasangarritasun Arloak egindako txostena jaso 
berri da erakunde honetan. Txosten horretan honako gogoeta hauek jasotzen dira: 

 
“PRIMERO. En la Ordenanza fiscal correspondiente al año 2022 se aprobó, para 
el tique de 15 minutos, una tasa de 0,00 euros, cuando este se obtenga a 
través de la App; y de 0.10 euros, si se adquiera en el parquímetro. 
SEGUNDO. Dicha ordenanza, tramitada por los cauces establecidos en la Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normativa de 
pertinente aplicación, no ha sido impugnada, por lo que ha de entenderse 
ajustada a Derecho. 
TERCERO. No se trata de una bonificación de una tasa por la utilización de la 
app; estamos, más bien, en presencia de un "no devengo" de aquella, con el 
ánimo de incentivar el empleo de la citada app, por cuanto ello supone, entre 
otros beneficios, una reducción de costes en el funcionamiento y mantenimiento 
de los parquímetros. 
CUARTO. La medida que nos ocupa —como se ha dicho- tiende a suprimir, de 
manera gradual, los parquímetros, con el fin de ir avanzando en las políticas de 
accesibilidad, minimizando, en lo que sea posible, la presencia de mobiliario 
urbano en la vía pública.” 

 
 

Gogoetak 
 

1. Bilboko udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatiko eta aprobetxamendu 
bereziagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskalaren F) epigrafeak trakzio 
mekanikoko ibilgailuak herri horretako bide publikoetan aparkatzeari heltzen dio. 
 
Zehazki, 1. atalak “Aparkatzeko ordu-txartelaren tarifa orokorra” osatzen du, eta 
honela dio:  

 
“1.1. Sektore urdinean 
1.1.1. Aparkatzeko are 15 minutu arte 0,10 euro. 

Tiketa bitarteko telematikoen bidez eskuratzen bada (App-ak), lehenbiziko 15 
minutuak doan izango dira. 
(…) 
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1.2. Sektore berdean 
1.2.1 Aparkatzeko are 15 minutu arte 0,10 euro. 
Tiketa bitarteko telematikoen bidez eskuratzen bada (App-ak), lehenbiziko 15 
minutuak doan izango dira.” 
 

Mugikortasun eta Jasangarritasun Arloak, bere azken txostenean, defendatu du bi 
tarifa horiek jasotzen duten tasa ordaintzetik salbuestea, TAO eremuan 
aparkatzeko baimena bitarteko telematikoen bidez egiten den kasurako, ez dela 
onura fiskala, baizik eta tasa ez ordaintzeko moduko zerbait izango genukeela. 
 
Arartekoak ezin du argudio horrekin bat egin, eta uste du emandako justifikazioak 
ez duela babesik tarifaren idazketan; izan ere, gure ustez, oso tasa hobariduna da, 
eta TAO gunean aparkatzeak doakoak izango dira, betiere 15 minutu baino gehiago 
luzatzen ez badira. Hau da, tarifak, lehenik eta behin, 0.10 euroko tarifa orokorra 
edo komuna zehazten du, eta, ondoren, tasa horren ordainketan salbuespen bat 
ezartzen du, 0,0 euroko tarifa doakoa, aplikazioan tiketa erosten den kasuetarako. 
 
Tasaren sortzapena zerga-egitatea gauzatutzat jotzen den eta zerga-betebeharraren 
sorrera gertatzen den uneari dagokio. 1.1.1 eta 1.2.1 paragrafoetan araututako 
tarifetan, zergapeko egitatea sortu da, TAO eremuko bide publiko batean ibilgailua 
aparkatzen hasi delako. Aparkalekua 15 minuturaino luzatu ahal izango da. 
 
TAO eremuan aparkatzeko baimena lortzeko moduak ez dio eragiten zergapeko 
egitatea gauzatzeari; izan ere, adierazi bezala, zergapeko egitatea ibilgailua herri 
horretako TAO gunean aparkatzeari lotzen zaio. 
 
Beraz, ordaindu beharreko kuotan esleitutako tratamendua –ibilgailua TAOn 
aparkatzeko baimena lortzeko moduaren arabera– onura fiskalen eremuan kokatu 
behar da, tokiko zerga bati eragiten dioten hobari, salbuespen, murrizketa eta abar 
horiek, tasa bat, alegia. 

 
2. Herritarren kexa honen xedea ez da aztertzea ea ordenantza fiskala Toki 

Ogasunaren araudiak ezartzen dituen ordenantza fiskalak egiteko eta aldatzeko 
prozedurarekin bat etorriz onartu den, baizik eta ea haren aurreikuspenak 
berdintasun-eskubidearen bermearekin bateragarriak diren. 

 
Objekzio zehatz hori helarazi zion kexagileak Bilboko Udalari, kexan, 2020ko 
martxoko idazkian. Herritarren erreklamazio hori ez dago jasota, nahiz eta denbora 
asko igaro den eta behin baino gehiagotan interesatu garen hartutako ebazpenaz, 
baldin eta, gaur arte, toki-erakunde horren berariazko erabakirik jaso badu. 
 
Hori dela eta, Arartekoak ezinbestean aztertu behar du TAO eremuan aparkatzeko 
baimena lortzeko modua –parkimetro bat edo aplikazio bat erabiltzea– nahikoa 
irizpide den zerga batean ordaindu beharreko kuotan tratamendu desberdina 
justifikatzeko, edo, aitzitik, alde hori artifiziala den eta, ondorioz, Espainiako 
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Konstituzioaren 14. artikuluak ezartzen duen berdintasun-printzipioaren aurkakoa 
den.1 
 

3. Aurreratu den bezala, zerga-ordenantzak 1.1.1 eta 1.2.1 tarifetan ezartzen duen 
kuota desberdinak tokiko zerga bati eragiten dion onura fiskal bat jasotzen du, 
tasak, alegia. 
 
Onura horren justifikazioa, Bilboko Udalak adierazi duenez, TAO ordaintzeko 
aplikazio horren erabilera promozioan eta sustatzean datza, bide publikoan jarritako 
parkimetroak pixkanaka ezabatuz joateko eta, horrela, hirian irisgarritasuna 
hobetzeko. 
 
Neurriaren justifikazio hori ez dator bat jasotzen dituen aurreikuspenekin, Toki 
Ogasunei buruzko Legearen testu bateginaren 9.1 artikulua, 2/2004 Legegintzako 
Errege Dekretuaren bidez onartutakoa, honako hau adierazten duena: “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”.  
 
Horrek esan nahiko luke beharrezkoa izango litzatekeela tarifa orokorra ordaintzetik 
salbuesteko erabakiari arau-estaldura emateko (kasu zehatz honetan, aparkalekuko 
ordu-txartelagatik ordaindu beharreko tasa 15 minutura arte ordaintzetik 
salbuestea), ordainketa-aplikazio bat erabiltzen denean, lege-mailako arau batek 
onura ezartzea. Hala ere, orain arte, Bilboko Udalak ez du zehaztu onurak izan 
lezakeen arauzko estaldura, nahiz eta berariaz eskatu zaion erabaki hori. 

 
Kontuan izan behar da Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen 
dituen abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauak honako hau ere onartzen duela: 
“Tasen zenbatekoa zehazteko, kontuan hartu ahal izango dira haiek ordaindu behar 
dituzten subjektuen ahalmen ekonomikoari buruzko irizpide generikoak.” (25.4 art.)  
 
Hala ere, emandako justifikazioa kontuan hartuta, ez dirudi erabakia Bilbao Park 
aplikazioa erabiltzen duten pertsonen gaitasun ekonomiko txikiagoa objektiboki 
sostengatzeko aukera emango duen irizpide orokor batean babestu daitekeenik. 
 
Halaber, Tokiko Korporazioen Zerbitzuen Araudia onartu zuen 1955eko ekainaren 
17ko Dekretuaren aurreikuspenak aipatu behar dira, zehazki, 150. artikulua; izan 
ere, artikulu horrek erabiltzaileen berdintasun-printzipioa ezartzen du, zerbitzuen 
tarifei dagokienez, eta, zehazki, hauxe xedatzen du: “1. La tarifa de cada servicio 
público de la Corporación será igual para todos los que recibieren las mismas 
prestaciones y en iguales circunstancias. 
2. No obstante, podrán establecerse tarifas reducidas en beneficio de sectores 
personales económicamente débiles” 

                                        
1 EK 14. art. “Espainolak legearen arabera berdinak dira eta ezin da onartu diskriminapenik, jaiotze, sexu, erlijio 
edo beste baldintza edo egoera pertsonal edo sozialagatik.” 
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Toki Korporazioen Zerbitzuen Araudiaren aurreikuspen horrek toki-erakunde guztiak 
lotzen ditu, eta kontraste egiten du tarifa-egitura batekin. Egitura horrek zenbateko 
txikiagoa ordaintzea proposatzen du, erabilera bera jasotzeagatik (TAO eremuan 
aparkatzea), tasaren kuota teknologia jakin batekin ordaintze hutsagatik, eta ez 
jasotako erabilgarritasun zehatzari edo onuradunaren egoera sozioekonomikoei 
erreparatuta. 

 
4. 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 aplikatuz, eta abar— legez aurreikusita dauden inguruabarrak ematen 
direnean edo ekonomiko ahulenean dauden sektoreen alde. 
 
Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-legeriak beren-beregi jasotzen du ondorio 
berbera; zehazki, hauxe preskribatzen du: “Zerga-sistemaren antolamendua zergak 
ordaindu behar dituzten pertsonen ahalmen ekonomikoan (…) oinarritzen da” 
(Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 2.1. 
artikulua). Artikulu hori ez da amaitzen zergak ordaindu behar dituztenen ahalmen 
ekonomikoa aipatuta; aitzitik, jarraitu egiten du aginduz zerga-sistemaren 
antolamendua, gainera, honako hauetan oinarritzen dela: “…eta justizia, 
orokortasun, berdintasun, aurrerakortasun, zerga-zamaren banaketa zuzenaren eta 
konfiskazio ezaren printzipioetan.” 
 
Tokiko Ogasunak arautzen dituen Foru Araua da Bizkaiko Lurralde Historikoko 
udalerrietako baliabide-sistema arautzen duena. Foru arau horrek, tasak arautzen 
dituenean, ez du bereizketarik egiten edo txertatzen erabilitako ordaintzeko 
moduaren arabera. Horri dagokionez, adierazi den bezala, 25.4 artikuluak udalerriei 
soilik ematen die ahalmena ordaintzeko betebeharra duten pertsonen gaitasun 
ekonomikoari buruzko irizpide orokorrak kontuan har ditzaten.  
 
Ondorioz, ordenantza batek diferentzia bat txertatuko balu lege baten 
aurreikuspenetan edo ordaindu behar duenaren gaitasun ekonomikoko irizpide 
orokorretan justifikatu ezin den onura bera lortzeagatiko tasaren ordainketari 
dagokionez, ulertu beharko litzateke bereizketa horrek ordenantzaren gehiegikeria 
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dakarrela berekin; izan ere, “Toki erakundeek (…) tasak ezarri ahal izango dituzte 
tokiko herri jabariaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezia egiteagatik, 
edota zergapekoei dagozkien edo haientzat eragin nahiz onura berezia dakarten 
zerbitzu edo jarduerak zuzenbide publikoko araubidean egiteagatik, baldin eta 
zerbitzu edo jarduera horiek ez badira zergapekoek beraiek borondatez eskatu edo 
jasotakoak, edota sektore pribatuak halako zerbitzu edo jarduerarik egiten ez badu” 
bada ere, ordenantzak ezartzen duen tasaren erregulazio hori egin behar da: “foru 
arau honetan ezarritakoaren arabera” (21. art.).  

 
Hau da, Tokiko Ogasunak arautzen dituen Foru Arauak tokiko erakundeen 
arautzeko ahalmena mugatzen du; horiek foru arauak ezartzen duen arauketa-
esparrua errespetatu behar dute eta, adierazi den bezala, foru arauak ahalbidetzen 
duen gauza bakarra da bereizketak egitea ahalmen ekonomikoaren irizpide 
orokorretan oinarritutako tasen subjektu pasiboen artean edo legez aurreikusitako 
inguruabarrak ematen direnean. 
 
Ondorioz, arestian azaldutakotik ondoriozta daiteke ez duela betetzen berdintasun-
printzipioa ahalmen ekonomikotik at dauden subjektu pasiboek eta ordainbide jakin 
bat erabiltze hutsagatik (kasu honetan, Bilbao Park aplikazioa) aparkatzeagatiko 
tasari esleitutako tarifa ordaintzetik salbuetsita geratzen diren tasa bat ezartzen 
duen ordenantza fiskala, tasa hori 15 minutu baino gehiago luzatzen ez denean, bai 
gune urdinean, bai berdean, nahiz eta parkimetroa erabiltzen dutenek ahalmen 
ekonomiko txikiagoa izan. 

 
5. Beste gai batzuei dagokienez, kontuan izan behar da Administrazioaren zein 

gizartearen beraren digitalizazioak esponentzialki aurrera egiten duen arren, 
administrazio publikoei ere oztopoak kentzea dagokiela, inor prozesutik kanpo 
geratu ez dadin eta, hori dela eta, arrazoi ekonomikoak edo gaitasun digitalari 
dagozkion arrazoiengatik baliabide horiek erabiltzeko aukerarik ez duten pertsonen 
arteko eten digitalari aurre egiteko sustapen-neurriak hartu behar dituzte. Hala ere, 
ezin da esan hartutako neurria bat datorrenik eten digitala murrizteko 
helburuarekin. 
 
Arartekoak nabarmendu nahi du baliabide telematikoak erabiltzeko eskakizuna ez 
dela beti kaltegabea, eta betebehar hori ezartzeak herritarren eskubideetan eragin 
dezakeela. Horri dagokionez, adierazi behar da Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiak, 2022ko ekainaren 9ko epaian (Xavier Lucas c. Frantzia kasua), auzitegi 
batean sartzeko eskubidea urratu duela, paperezko formatuan jarritako errekurtsoa 
ez zelako onartu, Frantziako Kasazio Gortearen arabera bitarteko elektronikoen 
bidez aurkeztu behar zenean. 
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6. Azkenik, adierazi behar da igorritako informazioak oraindik ez duela argitu Bilboko 

Udalak berariaz erantzun ote dion interesdunak 2020ko martxoaren 11n 4. 
barrutiko udal-zentroan erregistratu zuen eskaerari, non adierazten zuen ez zegoela 
ados aparkatzeko ordu-txartelari esleitutako tarifekin, 15 minutu arte, hori barne. 
 
Hori dela eta, Arartekoak Bilboko Udalari gogorarazi behar dio administrazio publiko 
guztien gain dagoela interesdunek egiten dituzten eskabide guztiei berariazko 
erantzuna emateko betebeharra. Zehazki, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluak honela ebatzi 
beharra ezartzen die administrazio publikoei: “Administrazioa behartua dago 
ebazpen espresua eman eta jakinaraztera prozedura guztietan, edozein dela ere 
prozedura hasteko modua.” 
 
Ondorioz, administrazioak izapide egokia eman behar die herritarrek aurkezturiko 
idazki guztiei, bizkor, arin eta eraginkortasunez; harik eta behin betiko ebazpena 
eman arte edo espedientea bukatu arte. 

 
Arartekoak askotan salatu du zein kaltegarria den administrazioaren isiltasuna, 
babesik gabe uzten dituelako herritarrak, zeren eta ez baitakite administrazioak 
haien asmoari buruz zer egin nahi duen eta horrek galarazi egiten baitie 
erantzunaren balizko edozein berrikuspen. 
 
Herritarren erreklamazioei administrazio erantzunik ez ematea administrazioaren 
funtzionamendu anormala da, eta halaxe dela agerrarazi behar du Ararteko 
erakundeak. 
 
Prozedurazko izapide batzuk eta herritarrari erantzun eraginkor bat emateko bermea 
Espainiako Konstituzioaren beraren ondorio da (103.1 eta 105. artikuluak).  
 
Azken urteotan garrantzi handia hartu du administrazio onerako eskubideak, 
Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 41. artikuluan jasotakoak. 
Artikulu hau Europar Batasunaren eremura mugatzen bada ere, Europar Batasuneko 
estatuen ordenamendu desberdinetan txertatzen ari da, eta horrela, gure auzitegiek 
aintzat hartu eta aplikatu dute, Auzitegi Gorenaren 2015eko azaroaren 20ko 
epaian (errek. 1203/2014). Administrazio onerako eskubideak berariaz aitortzen 
duen berme nagusietako bat ebazpen bat arrazoizko epe batean lortzeko eskubidea 
da. 

 
Administrazio txarreko kasu bat da artikulu horietatik ondorioztatzen den arreta-
eginbeharra haustea, eta agerian uzten du administrazioak bere jardunean 
errespetatu behar duen printzipio orokor bat ez dela bete: Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3.1.a) artikuluan 
positibizatuta dagoen herritarrei emandako benetako zerbitzua; horren arabera: 
“Administrazio publikoek objektibotasunez egiten dute lan interes orokorraren alde. 
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Halaber, efikazia, hierarkia, deszentralizazio, deskontzentrazio eta koordinazioaren 
printzipioei begira dihardute, erabat errespetatuta Konstituzioa, legeak eta 
zuzenbidea. 
Beren jarduketan eta harremanetan honako printzipio hauek zaindu beharko dituzte: 
a) Herritarrei zerbitzu eraginkorra eskaintzea…” 
  
4/1999 Legeak honako hau aitortzen zuen zioen azalpenean: “silencio 
administrativo es una patología del procedimiento ajena al correcto funcionamiento 
de las administraciones” . Baita honako hau ere: “esa situación de falta de 
respuesta por la administración, siempre indeseable, nunca puede causar perjuicios 
innecesarios al ciudadano”. 
 
Hala, administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearen arloko legeriaren 
azken helburua da herritarrek administrazioaren berariazko erantzuna lortzea eta, 
ahal dela, ezarritako epean lortzea. Horretarako, beste zenbait neurriren artean, 
berariaz ebazteko betebeharra ezartzen die herri-administrazioei. 
 
Horri dagokionez, gogoratu behar da denboraren joan-etorriak ez duela 
desagerrarazten administrazioak berariazko erantzuna nahitaez eman beharra. 

 
 

Horregatik guztiagatik, Arartekoak gomendio hau egiten dio Bilboko Udalari, 
otsailaren 27ko 3/1985 Legeak erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) 
artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 

GOMENDIOA 
 

Aparkalekuko ordu-txartelaren tarifa orokorra alda dezala, udal jabari publikoaren 
erabilera pribatiboagatiko eta aprobetxamendu bereziagatiko tasak arautzen dituen 
ordenantza fiskalaren F) epigrafeko 1.1.1 eta 1.2.1 ataletan, horrela eratutako 
tarifak berdintasun-printzipioa eta gaitasun ekonomikoaren printzipioa urratzen 
baititu. 
 
Interesdunak 2020ko martxoaren 11n sustatutako erreklamazioa formalki ebaztea 
eta hartutako erabakia kexagileari jakinaraztea. 
 
  


