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Arartekoaren 2017S-1682-16 Ebazpena, 2017ko martxoaren 24koa. Horren bidez, 
Gasteizko Udalari iradokitzen zaio Kudeaketa eta Diru-bilketako Udal Ordenantzaren 
aurreikuspenak aldatzeko, ahultasun egoeran dauden familiek duintasunez ordaindu 
ahal izateko Gasteizko Udalarekiko dituzten zorrak zatikaturik. 

Aurrekariak

1. Ukitutako familia bi helduek eta adingabeko hiru seme-alabek osatzen dute; 
hala, familia horrek adierazi du ezinezkoa zaiola Gasteizko Udalak eskainitako 
zorraren zatikapenaren kuotak ordaintzea (375 euro hilean). 

Adierazi dutenaren arabera, krisiaren ondorioz, familia oso egoera ekonomiko 
estuan dago. Hori dela-eta, azkenengo urteotan, ezin izan dituzte Ondasun 
Higiezinen gaineko Zergaren (OHZ) eta ur edo zabor tasaren ordainagiriak ordaindu, 
besteak beste. 

Aitortu dute Gasteizko Udalarekiko pilatutako zorra 6.000 euro ingurukoa dela. 

Horrez gain, adierazi dute zor hori zatika ordaintzeko aukera eskatu dutela. Hala eta 
guztiz ere, familiak ezin du helarazitako proposamenean jasotakoa bete, dituzten 
diru-sarreren iturriak ikusita, hau da, gizarte-prestazioengandik datozela ikusita. 

Proposamenean, zergen eta zuzenbide publikoko bestelako diru sarrera lokalen 
kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorraren (aurrerantzean, 
Kudeaketa eta Diru-bilketako Udal Ordenantza) 79. artikuluan oinarrituz, zorra 18 
hileko kuotetan zatikatzeko aukera jaso zen; horrela, hilean 320 euroko kuota 
ordaindu beharko zen. Era berean, ordaindu gabeko uraren tasaren ordainketa 
zatikatzeko aukera jasotzen zuen, hain zuzen ere, 12 kuotetan. Horrela, hilean 55 
euroko kuota ordaindu beharko litzateke. 

Guztira, familia-unitate honek 981,12 euro inguru jasotzen ditu hilean; hala, diru-
sarrerak bermatzeko errentaren kontzeptuan 888,62 euro jasotzen ditu eta 92,50 
euroko Gizarte Larrialdiko Laguntza bat. Diru-sarrera horiekin, familiaren mantenuari 
egin behar diote aurre (senar-emaztea eta 3 seme-alaba adingabe) eta bizi diren 
etxebizitzaren hipoteka ordaindu behar dute. 

2. Egoeraren estutasunaren aurrean, familia igarotzen ari den zailtasunak ikusita 
eta bizikidetza-unitate horren bazterketa arriskua mugatzeko helburuarekin, 
Arartekoak Gasteizko Udalari eskatu dio pentsatu dezala kasu honetan hileroko 
ordainketa kuota PZLren 607.2 artikuluan jasotzen diren mugen barruan lanbide 
arteko gutxieneko soldataren gaineko lehen errenta tarteari dagokionean ezartzeko 
aukera. Izan ere, zenbateko hori herri erakunde horrek familiari eskatu ahal izango 
liokeen gehienezko zenbatekoa izango litzatekeelako.

3. Gasteizko Udalak ez du eskaera hori onetsi eta, orain arte, ez du kreditu hori 
kobraezintzat jo. 
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4. Edonola ere, erakunde honek erabaki du berriz ere azpimarratzea hasierako 
txosten-eskaeran azaldutako oinarriak. Hala, Gasteizko Udalaren jarrera ez da 
aldatu eta hona hemen udalaren argudioen laburpena: 

• Zatikapenaren zehaztasuna Kudeaketa eta Diru-bilketako Udal 
Ordenantzaren 79. artikuluak ezarritako mugetara egokitu da. 
• Administrazioak ahalmena dauka ordainketa bat zatikatzeko edo atzeratzeko 
baimena emateko; hala ere, baimen hori soilik eman ahalko du zerga 
ordaintzera behartuta dagoen pertsona horren egoera ekonomiko-finantzarioak 
ordainketa egitea ahalbidetzen ez badio modu iragankorrean. Ukitutako 
familiaren likidezia-gabezia egoera hori egiturazkoa da. 
• Familiak 92,50 euro jasotzen ditu hilean Gizarte Larrialdiko Laguntzen 
kontzeptuan. Gizarte Larrialdiko Laguntza horiek jasotzean, interesdunak 
konpromisoa hartu behar du, gutxienez, laguntza horien zati bat OHZ edo 
uraren eta zaborren tasak ordaintzeko erabiliko duela. Hala, jasotzen duen diru-
sarrerak bermatzeko errentaren zati bat kontura ordaintzeak hileko kuota 
doitzea ahalbidetuko luke, baldin eta Kudeaketa eta Diru-bilketari buruzko Udal 
Ordenantzaren 79. artikuluak emakidarako ezarri dituen gehieneko epeak 
betetzen badira.
• Interesdunaren egungo egoera ekonomikoa kontuan hartuta, jotzen da 
emakida ez dela eraginkorra izango eta, gainera, kaltegarria izango dela 
ordaintzera behartuta dagoenarentzat. Izan ere, ez-betetze batek zatikapen 
berriak egiteko geroko eskaerak ukatzea eragingo luke. 
• Hauxe da aurreikusi den aukera bakarra: zenbatekoak modu librean kontuan 
sartzea. Hau da, borondatezko ordainketa, horren hileko kuota PZLren 607.2 
artikuluak ezarritako zenbatekoa gainditzen ez duena, zorra murrizten joateko, 
ukitutako pertsonak ordainketa zatikatzeko eskatu dezakeen arte, Kudeaketa 
eta Diru-bilketari buruzko Ordenantzaren 79. artikuluak ezarritako emakida-
parametroen barruan. 
• Azkenik, gogorarazten da Gasteizko Udaleko Kudeaketa eta Diru-bilketari 
buruzko Ordenantzak -ordainagiriaren bidez aldizka kobratzen diren zergei 
dagokienez, zehazki, OHZ eta zaborren tasari dagokienez- hileko epeetan 
ordaintzeko aukera onesten duela ordaintzeko borondatezko epearen barruan, 
gehienez ere, 9 hilabeteko epean eta berandutze-interesik eskatu gabe, betiere 
aipatutako ordainketa sortzapenaren urte naturalean egiten bada. Eskaera hori 
egin daiteke, aldeak eskatuta, zerga bakoitza borondatezko bidean ordaintzeko 
epea bukatu baino 15 egun lehenago arte ekitaldi bakoitzean. Hala, banku-
helbideratzearen bidez ordaintzen dira zergak. 

Gogoetak

1. Gasteizko Udaleko Kudeaketa eta Diru-bilketako Udal Ordenantzak 79. 
artikuluan zehazten ditu atzerapenak eta zatikapenak baimentzeko irizpide 
orokorrak eta, zehazki, 1. Atalean, ordainketa-zatikapenak azaltzen ditu termino 
hauetan: 
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“1. Zatikatzeak:

Gehienez, 24 hilekotan zatikatu ahalko da zorra ondoren agertuko diren 
irizpideekin bat, borondatezko aldian nahiz betearazte aldian dauden 
ordainketetan.

- 3.000,00 euroko edo hortik beherako zorra bada, gehienez 12 hilekotan 
zatikatu ahalko da.
- 3.000,01 eurotik 6.000,00ra bitarteko zorra bada, gehienez 18 hilekotan 
zatikatu ahalko da.
- 6.000,01 eurotik gorako zorra bada, gehienez 24 hilekotan zatikatu ahalko 
da.

Hileko kuota konstanteen bidez egingo da ordainketaren zatikatzea; tronkoak, 
errekarguak eta berandutze interesek osatuko dute kuota bakoitza, eta ezingo 
da izan 30 eurotik beherakoa.

Erregistratuak dauden irabazte xederik gabeko elkarte eta erakundeek dituzten 
zorrak zatika ordaindu ahalko dituzte, gehienez, 24 hilekotan eta edozein delarik 
horien zenbatekoa.”

Gasteizko Udaleko Diru-bilketa Zerbitzuak aurreikuspen horiek bete ditu. Hala eta 
guztiz ere, kexa hau izapidetu den bitartean agerian utzi nahi izan den bezala, 
orain, arauketa hau ez da baliagarria izaten ari herritar askok erreklamatzen 
dituzten beharrei erantzuteko. Gainera, herritar horiek ahultasun bereziko egoera 
batean daude. 

Familia ugari egiturazko ekonomia-estutasun egoera batean bizi dira eta, 
horrenbestez, zailtasunak dituzte zergadun askori eragiten dizkieten zergak 
ordaindu ahal izateko. Izan ere, ordaintzeko betebehar horiek existitu existitzen 
dira, orain arte diru-bilketari buruzko araudian jaso ez diren arren. Hortaz, erakunde 
honen ustez, saihestezina da diru-bilketako prozedurak arautzen dituen araudi-
esparrua gainditzea eta malgutzea, herritarren behar horiei erantzun zentzudun bat 
emate aldera.

Ukitutako familiak -Gasteizko beste batzuek bezalaxe- zor batzuk ditu ordaintzeke, 
krisiaren eta egoera sozio-ekonomiko estuaren ondorioz sortutakoak. Hala ere, 
pixkanaka eta modu egituratuan horiek ordaintzeko prest dago, tokiko erakunde 
horrekin adostutako ordainketen egutegi baten arabera, beharrik oinarrizkoenak 
asetzea eragozten ez duena. 

Ezin dugu ahaztu familia horretan hiru adingabe daudela eta horien interes gorena 
babesteko, gainera, beharrezkoa da sortutako zorraren ordainketa familiaren egoera 
ekonomiko estuaren gainean eragin handirik izan gabe egitea.
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2. Adierazi beharra dago Diru-bilketa Zerbitzuak helarazitako proposamena ezin 
dela onartu; izan ere, ez du kontuan hartu zorra betearazpen-bidean kobratzeko 
fasean dagoela. Beraz, zorraren zenbatekoa handitzen ari da gainordainekin, 
interesekin eta kostuekin. Proposatu da ordain dezaketen zenbateko bat modu aske 
eta boluntarioan ordaintzeko; nolabait, horrek zorrak diru-bilketako prozeduraren 
gainordainak, interesak eta kostuak sortzen jarraitzea saihestuko luke. Hortaz, 
emango liratekeen zenbateko txiki horiek ez lukete balioko benetan zor den 
zenbatekoa murrizteko. 

Diru-bilketa Zerbitzuak nabarmendu du familiak jasotzen duen Gizarte Larrialdiko 
Laguntzaren zati bat Gasteizko Udalarekin duen zorra ordaintzera bideratu behar 
duela. Hala ere, tokiko erakunde horrek dakienez, Arartekoa harremanetan jarri da 
Gasteizko Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin eta familia horri arreta ematen 
dion gizarte-langilearekin. Bertan, zehaztu da emandako Gizarte Larrialdiko 
Laguntzak mantenuaren kontzeptuan eman direla. Izen orokor horrek zergak eta 
tasak ordaintzeari egiten dio erreferentzia, baita oinarrizko hornikuntza pribatuei ere 
(argi eta gas-hornikuntzei, hain zuzen). Izan ere, argi eta gasaren fakturekin 
justifikatzen du ukitutako familiak jasotzen duen laguntza behar bezala erabiltzen 
duela. 

3. Arartekoak ukitutako familiarekin ordainketen egutegi bat adosteko aukera 
proposatu egin du; hala, hileroko ordainketaren kuota Prozedura Zibilaren Legearen 
(PZL) 607.2 artikuluan jasotzen diren mugen barruan lanbide arteko gutxieneko 
soldataren gaineko lehen errenta tarteari dagokionean ezartzeko aukera jasotzen 
da. Beraz, zenbateko hori, ondasunak bahitzea adostekotan, Gasteizko Udalak 
hilean hartu lezakeen gehieneko zenbatekoa izango litzateke.

Artikulu horrek honela dio:

“2. Lanbidearteko gutxieneko alokairua gainditzen duten alokairu, soldata, 
egunsari, ordainsari edo pentsioak honako eskala honen arabera enbargatuko 
dira:

1. Lanbidearteko gutxieneko alokairua gainditu eta hori bikoiztu arteko 
zenbatekoari dagokionez, 100eko 30 enbargatuko da.

2. Lanbidearteko gutxieneko alokairua hirukoizten duen zenbatekoari 
dagokionez, 100eko 50.

3. Lanbidearteko gutxieneko alokairua laukoizten duen zenbatekoari 
dagokionez, 100eko 60.

4. Lanbidearteko gutxieneko alokairua baino bost aldiz handiagoa den 
zenbatekoari dagokionez, 100eko 75.

5. Aurreko muntatik gora, 100eko 90.”
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Hala ere, artikulu horrek hauxe gehitzen du 4. atalean: “Alderdi exekutatuak dituen 
familia- zamak aintzat hartuz, auzitegiak 100eko 10etik 100eko 15a arteko 
beherapena egin dezake artikulu honen 2. paragrafoko 1, 2, 3 eta 4. zenbakiek 
ezarri ehunekoetan.” Adierazi den bezala, familia honetan hiru seme-alaba adingabe 
daude.

2017an, lanbide arteko gutxieneko soldata 707,60 eurokoa da hilean eta 14 hileko 
kuotetan jasotzen da. Familia-unitate horren diru-sarrerak hauek dira: 888,62 
euroko diru-sarrerak bermatzeko errenta eta Gizarte Larrialdiko laguntza bat, hain 
zuzen ere, 92,50 eurokoa hilean. Bi prestazio horiek hileko 12 kuotetan jasotzen 
dira. 

Prozedura Zibilaren Legeria zordunak bere betebeharrak ordaintzeko asmoz eman 
da, baina horren baliabideak suntsitu gabe. Prozedura Zibilaren Legean soldatak eta 
antzeko beste errenta batzuk bahitzeko mugak ezarri dira, legegileak erabaki 
duelako zordun guztiei bermatu behar zaiela bizitzeko gutxienekoa dutela ohiko 
beharrak asetzeko. 

Gutxieneko hori edukirik gabe geratuko litzateke araurik zorrotzenak egikarituko 
balira. Hau da, Prozedura Zibilaren Legeak -zeinaren printzipioak bete behar 
dituzten zerga-administrazioek ezartzen dituzten enbargoek- nahi du nahitaezko 
betearazpenak ez suntsitzea guztiz zordunaren bizitza ekonomikoa eta ez jartzea 
arriskuan bere eta bere familiaren biziraupena. 

4. Arartekoak badaki zeintzuk diren diru-bilketako eginkizunak egikaritzeak bat 
dakartza zailtasunak zergadun askok egoera ekonomiko zailei aurre egin behar 
dieten une hauetan. Hala eta guztiz ere, diru-bilketaren araudiak ez luke alde batera 
utzi beharko etxe askotan bizi den egoera ekonomiko hori. 

Kudeaketa eta Diru-bilketari buruzko Udal Ordenantza da tokiko erakunde horrek 
bere buruari ezarri dion araua diru-bilketaren kudeaketa optimizatzeko. Hortaz, 
tokiko erakunde horrek arau hori malgutu dezake eta ahultasun ekonomikoko 
errealitate horretara egokitu. Izan ere, udalerriko familia asko ari dira egoera hori 
bizitzen.

Objektiboki, uste dugu, gaur egun, familia kexagileak ezin duela zorra ordaindu 
epeetan ordaintzeko aukera ematen ez bazaio, dituzten baliabideetara egokitzen 
den ordainketen egutegi batekin. 

Egoera zailetan ekonomia xumeek nekez egingo diote aurre ordainketak egiteko 
egutegiari, euren eta seme-alaben bizimodua ateratzeko baliabideen zati oso handia 
horretarako bideratu behar baldin badute, nahiz eta metatutako zorra ordaintzeko 
borondate sendoa izan.

5. Herri-administrazioek neurriak hartu beharko lituzkete zerga-prozedurek ez 
dezaten larriagotu pertsonek gizarte bazterketarako duten arriskua.
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Zerga-administrazio horrek kontuan hartu behar du zergaren eremuarekin eta 
horren terminologiarekin ohituta dagoen pertsona batentzat, hasiera batean, 
ulerterrazak diren prozedurak, oro har, herritarrentzat ulertzeko zailak direla. Hori 
dela-eta, zaila egiten zaie administrazio-jarduketa horien benetako ondorioak 
ezagutzea; aurkeztea, hasiera batetik, dagozkien eskaerak eta errekurtsoak behar 
bezala arrazoituta eta beharrezkoa den dokumentazioarekin. 

Era berean, jakinarazpen estandarizatuak bidaltzean, ahaztu egiten da herritar 
zergadun gehienak ez direla teknikari juridikoak, ezta zerga araudia eta horren 
eraginak ezagutzen eta ulertzen dituzten adituak ere.

6. Gizarte Zerbitzuetara arreta eta babes eske joaten diren familien zorpetzearen 
hautemate goiztiarra egiteko sistemak ezarri beharko lirateke. Izan ere, diru-
bilketako prozeduraren hasierako faseetan eman ahal bazaie arreta, errazagoa 
izango da ukitutako pertsona edo familiarentzat. 

7. Azkenik, nabarmendu behar dugu erakunde honek ez duela nahi familia honi 
tratamendu pribilegiatua ematea, baizik eta ahultasun egoeran dauden pertsonek 
eta familiek Gasteizko Udalarekin pilatutako zorrak ordaindu ahal izatea, ordainketa 
horrek pertsona eta familia horien gizarte bazterkeriako arriskua larriagotu gabe eta 
biziraupena arriskuan jarri gabe. Hau da, eskaintzen zaien zatikapen-akordioak 
zorrak ordaintzeko aukera erreala jaso ahal izatea, horrek hurbileko 
administrazioarekiko betiko zorpetze-egoera batera eraman gabe, ezinezkoa denean 
objektiboki egutegi horri aurre egitea. Izan ere, batzuetan, zorra ordaintzeko erabili 
behar dituzte bere eta bere seme-alaben oinarrizko beharrak asetzeko behar 
dituzten zenbatekoak. 

Horregatik guztiagatik, honako iradokizuna egin dugu:

IRADOKIZUNA

1. Gasteizko Udalari iradokitzen zaio Kudeaketa eta Diru-bilketari buruzko Udal 
Ordenantzaren testua aldatzeko, ahultasun egoeran dauden familiek duintasunez 
ordaindu ahal izateko tokiko erakunde horrekin pilatu dituzten zorrak zatikaturik.

2. Gainera, komenigarria litzateke Gasteizko Udalak, zatikapenak baimentzean, 
kasuaren zirkunstantziak neurtzea, kudeaketa publikoan aplikatu beharreko 
eraginkortasun printzipioa kontuan hartuta. Printzipio hori aplikatzeak zordundutako 
zenbatekoak itzultzearen alde egiten du, pertsonari betebeharrak betetzea 
galaraziko dion gizarte bazterketarako prozesua larriagotzea ekarri gabe eta familiek 
dituzten betebeharrak betetzea eta oinarrizko beharrak asetzea eragotzi gabe. 
Jarduketa horretan, Ogasun eta Diru-bilketako Zerbitzua Udal Gizarte Zerbitzuekin 
koordinatu beharko litzateke, bi zerbitzuek egin behar dituzten eginkizunak 
bateratzeko. 
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3. Ukitutako familiaren ahultasun egoerak oso zail egiten du zorraren ordainketari 
aurre egin ahal izatea, ez bada bere oraingo egoera ekonomikoarekin bateragarria 
den pilatutako zorraren ordainketa zatikatuz. Ezin dugu ahaztu zorraren zenbatekoa 
etengabe areagotzen ari dela premiamenduzko prozeduraren gainordain, kostu eta 
interesen ondorioz.
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