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Arartekoaren 2014R-2408-13 Ebazpena, 2014ko azaroaren 17koa. Horren bidez, 
Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolari gomendatzen zaio ukitutakoari matrikula gisa 
ordaindutako diru-kopuruak itzultzea.  
 
 

Aurrekariak 
 
1. Herritar batek Ararteko erakundearen irizpenpean jarri zuen Gasteizko Arte eta 

Lanbide Eskolak izandako jarduketa. 
 

2013ko irailaren 5ean baja emateko eskatu zuen inskripzioa egindako 
ikastaroan, baita ordaindutako diru-kopuruak itzultzeko ere. Izan ere, lan-
kontratu baten ondorioz, atzerriko konpainia batean berehala laneratu, eta 
bertan egon behar zuen 4 urteko aldian. 

 
Baja onartu ondoren, matrikularen zenbatekoa itzultzea egokia ez zela adierazi 
zioten, zentroaren araudiak itzulketa horiek egiteko onartzen zuen kasu bakarra 
matrikulatutako ikasleari ikastaroan hastea eragozten zioten arrazoi medikoak 
zirelako, baldin eta 2013ko irailaren 17ra arte adierazten baziren. 
 

2. Erakunde honek txostena eskatu zion Arte eta Lanbide Eskolari, eta eskaera 
horretan hartutako erabakia berriz aztertzea proposatu zitzaion. Izan ere, gure 
ustez, arrazoi objektiboa eta justifikatua zegoen, eskoletara joatea eragozten 
zuena eta erreklamazio-egilearen asmoari egotzi ezin zitzaiona. 

 
Halaber, erakundeak informazioa eskatu zuen, dela delako plaza beste ikasle 
batek betetzeari buruz eta ikasleen artean matrikulen ordainketa eta horien 
itzulketa arautzen dituen araudia hedatzeari buruz. 
 

3. Lehenengo erantzunean, Eskolak adierazi zuen 2010-2011 ikasturtean indarra 
hartu zuela Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolaren Fundazioaren Zuzendaritza 
Batzordeak onetsitako Matrikulazio Araudi berriak, zentroaren webgunean 
argitaratuta zegoenak eta Eskolako Idazkaritzan hori eskatzen zuenaren eskura 
zegoenak. 
 
Era berean, araudi berriak 1.6 idatz-zatian Matrikula gauzatzea lantzen zuela 
eta azken paragrafoan honako hau, hitzez hitz, aipatzen zuela adierazi zuen: 
“No se procederá a la devolución del pago de matrícula en ningún caso, a 
excepción de razones médicas que impidan iniciar el curso al alumno o alumna 
matriculado. En todo caso, dicha devolución sólo se realizará hasta el 17 de 
septiembre.” 
 
Hala ere, bai kexagilearen bai beste ikasle batzuen kasuak berrikuspen fasean 
zeudela alegatu zen, Fundazioaren Patronatuko Batzordea bildu zain. Izan ere, 
organo horrek Eskolaren Araudian aurreikusi gabeko kasu berezi batzuen ohiz 
kanpoko izaera baloratzeko ahalmena dauka. 
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Denborak aurrera egiten zuela eta Batzordearen beren-beregiko erabakirik ez 
zegoela kontuan hartuta, erakundeak erreklamazioaren edukia gogorarazi zuen. 

 
4. Erantzun gisa, Eskolak Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolaren Fundazioaren 

Zuzendaritza Batzordeak 2014ko ekainaren 20an egindako ohiz kanpoko 
bilerako aktaren kopia bidali zigun. Erreklamazio hau aztertu ondoren, 
Fundazioaren Patronatuak honako hau erabaki zuen: 
 

“...la Normativa de Matriculación de la Escuela de Artes y Oficios de 
Vitoria-Gasteiz sea revisada y actualizada, si procede, en relación a las 
normativas de actividades similares desarrolladas por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. Así mismo decide que esa revisión y posible actualización 
de la misma entre en vigor a partir del curso 2015/16. 
 
De igual forma acuerda que dada la Normativa vigente, quede sin efecto la 
reclamación interpuesta por ...” 

 
Azkenean plaza betetzeari buruzko txostena eskatzeari dagokionez, Eskolak 
zentroaren araudiaren aurreikuspenen laburpena eman zigun. Honako hau dio: 
 

“1.7 Gestión de vacantes” 
Con las plazas que no se hayan cubierto en cada especialidad se generará 
el mapa de vacantes. 
La cobertura de vacantes se realizará de acuerdo con los procedimientos 
siguientes: 
 
Vacantes ordinarias 
Las vacantes existentes, una vez concluido el proceso de admisión o 
durante el curso escolar, se cubrirán a partir del 24 de junio, por orden de 
inscripción, independientemente de que se hubiese realizado inscripción o 
no durante el plazo ordinario de solicitud. 
 
Las plazas que, sin causa justificada, no se hayan cubierto a los quince 
días de iniciado el curso escolar, y sin que medie justificación por parte del 
alumno o alumna se considerarán vacantes y no se procederá a la 
devolución de los importes abonados.” 

 
Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolak bidalitako txostenaren edukia aztertu ondoren, 
egokitzat jo dugu ebazpen hau egitea, honako gogoeta hauen arabera: 
 
 

Gogoetak 
 
1. Gasteizko Arte eta Lanbide Eskola irabazi-asmorik gabeko kultur fundazioa da. 

Horretan Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak parte hartzen dute, 
besteak beste. 
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2. Lehenik eta behin, positiboki baloratu behar da Eskola horrek bere matrikulazio 

araudia aldatu beharrari buruzko gogoeta egin izana, Gasteizko Udalaren 
antzeko jarduerei buruzko araudiaren ikuspegitik. Dena den, 2015-2016 
ikasturtetik aurrera indarra hartzeak berandutzea dakar, ikasleen onurarako ez 
dena. Izan ere, denboran luzatzen du oso murriztailea eta, beraz, bidegabea eta 
berdintasun printzipioaren aurkakoa den araudia. 

 
Zentro horren matrikulazio arauak honako hau ezarri du: “No se procederá a la 
devolución del pago de matrícula en ningún caso, a excepción de razones 
médicas que impidan iniciar el curso al alumno o alumna matriculado. En todo 
caso, dicha devolución sólo se realizará hasta el 17 de septiembre.” 
 

3. Halaber, adierazi behar da Eskolak ez diola erantzun 2013-2014 ikasturtean 
beste ikasle batek plaza betetzeari buruz eskatu genuen informazioari, nahiz eta 
erantzunak zailtasun handirik ez dakarren. Datu oso garrantzitsua da, Eskolak 
eta Patronatuaren Batzordeak hartutako erabakia baloratzeari begira. 

 
4. Gure antolamendu juridikoak aberaste bidegabea debekatzen du, baina uneoro 

kontratu bat ez betetzeak betebeharrak bete dituen alderdiari sorrarazten 
dizkion kalte-galeren ordaina egiteko aukera babesten du. 
 
Matrikula gisa ordaindutako zenbatekoen atxikipena jardueran baja hartzeak 
zentroari beharbada sortu dizkion kalteak ordaintzeko bidea izan daiteke. Hala 
ere, kaltea benetan egon dela egiaztatu behar da, hori argudiatzeko. 
Ikasturtean beste ikasle batek plaza hutsa betetzeak alde horretako edozein 
erreklamazio indargabetuko luke. 
 

5. Programazioaren bideragarritasuna eta jardueren ohiko garapena ezin dira egon 
oinarririk gabeko matrikulak edo matrikula apetatsuak itzultzeko eskaeren 
mende. Horrek garaiz kanpoko eskaerak edo ikasleen borondate edo 
komenigarritasun hutsetik ondorioztatzen direnak baztertzea ekar dezake. 
Baina, berdintasun printzipioaren errespetuak eskatzen du, arrazoi medikoekin 
batera, bat-batean gertatzen diren, ikaslearen erabaki subjektiboari edo 
borondate hutsari egotzi ezin zaizkion eta hori ikastaroa egiten hastea 
eragozten duten beste zirkunstantzia batzuk daudela onartzea. 

 
Nolanahi ere, bat-batean gertatutako zirkunstantzia objektibo hori egon 
badagoela egiaztatzea ikasleari dagokio, eta zentroaren aurrean egin beharko 
du. 

 
Arrazoi medikoak ez diren beste zirkunstantzia horiek ezin dira alde batera utzi; 
bestela, berdintasun printzipioaren kontraesana egoteko zigorra ezarriko da, 
matrikulazio araudian ez baitira beren-beregi aipatu. 
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6. Horri dagokionez, prezio publikoen araudia aipatu nahi dugu, uste baitugu 
argigarria dela. Tokiko Ogasunei buruzko uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauko 
49. artikuluak gai hori aztertu, eta honako hau ezarri du: 

“1.- Prezio publikoa ordaintzeko eginbeharra zerbitzua ematen edo 
iharduera burutzen hasten den unetik sortzen da; hala ere, udalek haren 
zenbateko osoa edo zati bat aldez aurretik gordailatzea exijitu ahal izango 
dute. 
 
2.- Prezio publikoa ordaintzeko beharra duenari egotzi ezin zaizkion 
arrazoiengatik, zerbitzua egin edo iharduera ematen ez denean, dagokion 
kopurua itzuli egin beharko da.” 

 
Hau da, ordaindu beharra zerbitzuaren edo jardueraren hasierarekin batera 
sortzen da, eta ordaindutako diru-kopuruen itzulketa, bere borondateari egotzi 
ezin zaizkion arrazoiengatik, subjektu pasiboak zerbitzua abiarazi ezin izatea 
dakarten kasuetara mugatzen da. 
 

7. Uste dugu, matrikulazio araudian —ikasturtea hasi baino lehen (irailaren 17a) 
eskatutako arrazoi medikoengatik— matrikularen zenbatekoa itzultzeko 
eskubidearen aintzatespena gehitu zenean, zentroaren araudira hasieratik 
ikastaroa egitea eragozten zuen eta, gainera, ikaslearen borondate hutsari 
egotzi ezin zitzaion arrazoi objektiboa eta arrazoizkoa gehitzen saiatzen ari zela. 

 
Baina, legearen arabera eta berdintasun printzipioa errespetatuta, kasu hau 
ezin da esklusibotzat jo, ezta ikasleak egiazta dezakeen eta objektiboki eta bere 
borondatearekin zerikusirik izan gabe —oro har onartutako irizpide baten 
arabera— ikastaroa hastea eragozten duen beste edozein arrazoi justifikaturen 
baztertzailetzat ere. 
Kasu honetan, lan-arrazoiak direla eta atzerrira lekualdatu behar izatea 
objektiboki eta ikaslearen borondatearekin zerikusirik izan gabe ikastaroa 
hastea eragozten duen kasutzat jo behar da. 
 
Ukitutakoak bat-bateko zirkunstantzia adierazi zuen, ikastaroa hasi baino lehen, 
irailaren 5ean, hain zuzen. Hori dela eta, zentroari aukera eman zion 
ikasturteko lehenengo egunetik plaza betetzeko jardueran parte hartzeko 
interesa zeukan beste pertsona baten bidez. 

 
8. Informaziorako baino ez, Gasteizko Udal Zentroetako Jarduera eta Ikastaroen 

Prezio Publikoak 2013ko ekitaldian arautzen zituen 8.13 ordenantzako 1.7 
artikuluaren edukia kopiatu dugu. Ordenantza horren araudia erreferentziatzat 
hartu nahi da, zentroaren araudiaren alde hori berriro antolatzeko. Artikulu 
horrek honako hau adierazten zuen 2013an: 
 

“Izena eman duen norbaitek, dena delako prezio publikoa ordaindu 
ondoren, jardueran esku hartzerik ez badu, hura hasi aurretik eskatu 
beharko du ordaindutakoa itzultzeko, hala egin ezean ez baitzaio itzuliko. 
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Horrelakoetan, ordaindutako zenbatekoaren % 15 atxikiko da, kudeaketa 
gastuengatik.” 
 

Horregatik guztiagatik, “Arartekoa” Erakundea sortu eta arautzezko otsailaren 27ko 
3/1985 Legeko 11.b) artikuluan agindutakoaren arabera, honako hau aurkeztu 
zaio: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolak bere erabakia berriz aztertzea eta ukitutakoari 
matrikula gisa ordaindutako diru-kopuruak itzultzea. 
 


