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Arartekoaren 2015R-112-17 Ebazpena, 2017ko maiatzaren 9koa. Horren bidez, 

Getxoko Udalari gomendatzen zaio lursail baten landare hesia kimatzeko agindua 

eman dezala espaloia hartu gabe. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Arartekoak (…)k aurkeztutako kexa jaso du, (…) kaleko landare hesi bat 

espaloiaren espazio publikoan sartu dela ikusirik Getxoko Udalak ez duelako 

jarduketarik egin. 

 

Pertsona horrek adierazi duenez, landare hesi pribatuak espaloi publikoa 

hartu du eta espaloi hori oso estua denez, haur-kotxe bat bertatik igarotzea 

eragozten du, eta baita ezintasunen bat edo mugikortasuna murriztuta duen 

norbait gurpildun aulki batean igarotzea ere. Horregatik, erabiltzaileek bidera 

jaitsi behar izaten dute, horrek dakarren arriskuarekin. 

 

Egoera hori ikusirik, kexagileak Getxoko Udalari landare hesi hori kimatzeko 

eskatu zion. Udalak baiezko erantzuna eman izan du beti, 2014, 2015 eta 

2016. urteetan egindako zenbait jakinarazpenen arabera, baina landare 

hesiak bere horretan jarraitzen zuen. 2016/04/14an kexagileak mezu 

elektroniko bat jaso zuen, ustez Kalitate Sailarena. Horren bidez, adierazi 

zioten landare hesia egokia dela, oinezkoen pasabideari gutxi eragiten diolako 

eta kimatzeak kalearen estetikari eragingo liokeelako.  

 

Hala ere, pertsona horrek uste du kalean betetzen duen lekua udalak 

adierazitakoa baino handiagoa dela (kexagileak 50 cm hartzen dituela uste du 

eta udalak 10 cm dituela adierazi du). Inbaditze hori oso kaltegarria dela uste 

du, oztoporik gabeko espaloiaren zatia oso estua delako (zuhaitzak daude).  

 

Arazo hori 2013ko azarotik dute lehenengo haurra izan zutenetik. Haur 

horrek gaur egun 3 urte ditu eta beste haur bat izan dute. Paseatzera irteten 

diren bakoitzean haur-kotxearekin espaloitik igarotzea ezinezkoa denez, 

bidera jaitsi behar dute eta istripu bat izateko beldur dira. 

 

Udalak hobetzeko emango dituen irtenbideen kaltetan izan gabe, dela 

espaloia zabaltzea edo platanondoak kimatzea, interesdunak uste du 

espaloiko oinezkoentzako espazio publikoa errespetatu egin behar dela eta 

iruditzen zaio inbasio hori legez kanpokoa dela. Horregatik, erakunde honen 

esku-hartzea eskatu du.  

 

2. Kexan azaldutako gaiak aztertu ondoren, Arartekoak informazioa eskatu 

zion Getxoko Udalari. Eskaerari erantzunez, udalak ingurumeneko teknikariak 

egindako txosten bat bidali zuen, honako hau dioena: 

 

“Ikuskapen-bisita egin da (2017-02-27) eta, heskaiari dagokionez, honako 

baldintza hauek antzeman dira: 
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Heskaiak, batez beste, 30-35 zentimetroko hegaldura du hormigoizko 

hormaren itxituratik, 1.10-1.20 metroko altueran espaloiaren gainetik. 

Bestalde, esan beharra dago 70 cm daudela, gutxi gorabehera, zuhaitz-

txorkoetatik·hormigoizko itxiturara. Adierazitako zonaren planoa erantsi 

1:500 eskalan. Gauzak horrela, eta jakinarazitako distantziei esker, kalearen 

fisionomia igarri dezakegu, Google Maps begiratuta. 

 

Hizpide dugun heskaiaren egoerak ez du aldaketa nabarmenik izan azken 

bisitaldietatik, espezia urtero hazten den bolumena salbu; izan ere, egun, 

negua denez, iaz hazi zen kantitatea inausi edo moztu beharko litzateke. 

 

Kalearen irisgarritasunari dagokionez, espaloiak 70 zentimetroko pasabidea 

du, lerroan landatu diren bananondoek hartzen duten lekuaren ondorioz. 

Bestalde, heskai bizidunak dituzten kaleko zonetan, horiek apur bat 

murrizten dute ibiltzeko espazioa. Hala ere, oro har, metro batetik gora 

hartzen dute espazioa; beraz, hein batean, aulkiekin ibiltzea errazten dute. 

Amaitzeko, esan behar da kalean oso ibilgailu gutxi dabiltzala, irteerarik 

gabekoa delako. Hortaz, zuzena denez eta ez dagonez kotxerik aparkatuta, 

haren ikuspena zuzentzat jo daiteke.” 

 

 

Gogoetak 

 

1. Gero aztertuko diren txosteneko beste gogoeta batzuk alde batera utzita, 

espaloi baten espazio publikoa hartu dela egiaztatuta, oro har, udalak 

dagozkion aginduak eman beharko lituzke inbaditze hori gerta ez zedin. 

Landarez egindako itxiturak direnez, hazi egiten dira, eta udalak era horretako 

itxiturak dituzten jabeei behar besteko kimatze-plan bat izatera behartu 

beharko lieke espazio publikoa hartu ez dezaten, eta are gehiago espaloiek 

zabalera askoz txikiagoa duten lekuetan indarrean dauden egungo 

parametroekin alderatuta. 

 

Egindako txosten teknikoak egiaztatu duenez, 30-35 cm inguruko “hegala” 

dago espazio publikoaren gainean; horrenbestez, itxitura hormatik 

txorkorainoko tartea 35-40 cm-ra mugatzen da, teknikariak emandako 

neurrien arabera ere, nahiz eta interesdunak dioen espaloi gaineko hegala 50 

cm-raino hel daitekeela. Bestalde, txostenak landareen hegala 1,10-1,20 cm 

altueran gertatzen dela aipatzen badu ere, bistan da (kexagileak emandako 

materialean eta Google Maps-en hautematean oinarrituz) landareen hegala ez 

dela 80 cm baino altuagoa itxituraren zati handienean, hesia itxiturako 

harrizko zatiraino ateratzen baita, eta itxitura bertikalaren zatia erabat 

estaltzen du (baranda erakoa). 

 

Interesdunak berriki emandako argazkian ikusi denez, hesia itxitura hormaren 

mailan kimatu da haren zati batean, nahiz eta ez den osatu guztiz eta 
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altuerari dagokionez; hori ez da gertatzen alboko lursailean, landare itxiturak 

ez baitu espaloia hartzen. 

 

Alderaketa bat eginez gero, gaur egun, espaloiek 2 metro zabalekoak izan 

behar dute araudiaren arabera, nahiz eta onartzen den 12 

etxebizitza/hektareako edo gutxiagoko dentsitatea duten etxebizitza-

urbanizazioetan zabalera 1,50 metrora murriztu ahal izatea (apirilaren 11ko 

68/2000 Dekretuaren II. eranskina, hiri inguruneen irisgarritasun baldintzei 

buruzko arau teknikoak onartzen dituena); horrek adierazten du delako 

espaloiaren gainean aipatutako hegalak zer-nolako muga dakarren, ez baita 

zabalegia gaur egun egokitzat jotzen diren parametroekin alderatuz. 

 

Bestalde, arau berak (3.2 artikulua) eskatzen du igarotzeko altuera librea 

ibilbidearen edozein puntutan 2,20 metro izatea gutxienez; beraz, 1,10-

1,20 metro inguruko altuera errespetatzea ere ez da nahikoa, batez ere ez 

denean inolako eragozpenik ikusten udalak hura betearaz dezan.  

 

2. Azkenik, zirkulazio gutxiko kale bat dela dioen argudio teknikoa ere ez da 

zentzuzkoa, eta galtzadatik zirkulatzeak oinezkoei ez diela arriskurik eragiten 

jakinarazten da, eta hau da eskatzen dena: espaloia berez duen helbururako 

erabil dadila, hau da, oinezkoek erabiltzeko, eta partikular batek ez dezala 

hura hartu, inbaditu, horretarako eskubiderik ez duelako, gainera. 

 

Bere garaian emandako arrazoia ere ezin da onartu, hau da, arrazoi 

estetikoengatik jarduketa egitea beharrezkotzat ez zela jotzen, besteak 

beste, alboko lursailetan espaloia hartzen ez duten landareen itxiturak 

baitaude eta inguruneari behar bezala egokitzen baitzaizkio.  

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Dagozkion izapideak egin aurretik, (…) kaleko landare hesi bat kimatzeko agindua 

eman dezala itxiturako hormaren mugaraino, bai eta mantentze lanerako plan bat 

egin dadila ere, espaloi guztiaren espazio publikoa hartu ez dezan.  


