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Arartekoaren 2017R-1448-16 Ebazpena, 2017ko irailaren 13koa. Horren bidez, 
Barakaldoko Udalari gomendatzen zaio ondoriorik gabe utz dezan trafikoko araudia 
hausteagatik ezarritako zehapen bat (zehapen-prozeduraren zk.: (xxxxxxxxxxxx). 

 
 

Aurrekariak 
 
1. (……..) jaunak kexa aurkeztu zuen Arartekoan, Barakaldoko Udalakezarritako   

zehapenaren   aurka.   Gidatzean   telefono   mugikorra erabiltzeagatik ezarri   
zioten   zigorra,   Udaltzaingoko  agente   batek   bere ibilgailuaren kontra   
jarri   zuen   halako   salaketaren   ondorioz   (zehapen- prozeduraren zk.: 
xxxxxxxxxxxxx). 

 
Kexagileak kexa-idazkiarekin batera aurkeztu zuen dokumentazioaren arabera, 
salaketa 2015eko ekainaren 22an egin zen, 19:45ean, adierazitako arau- 
haustearen lekua “Kalea: Erribera (Eroski dendaren atzealdean), z.g.”. 

 
Aipatu dokumentazioan adierazi zen salaketa egin zen unean ez zitzaiola 
ibilgailuaren gidariari jakinarazi, gidariak ez baitzuen bete gelditzeko agindua. 

 
Kexagileak erakunde honi emandako informazioarekin bat, egun berean, ordu 
berean eta toki berean, Udaltzaingoko beste agente batek beste salaketa bat 
jarri zuen bere ibilgailuaren kontra, “no respetar las señales de los agentes que 
regulan  la  circulación”;  horren  ondorioz,  yyyyyyyy-0  zenbakia  zuen 
zehapen-prozedura ireki zen, azkenean artxibatu egin zena. Informazio berari 
jarraikiz, azken salaketa hori ere ez zitzaion berehala jakinarazi, eta hori 
justifikatzeko, “estar el agente a pie” adierazi zen. 

 
Kexaren oinarri moduan, kexagileak azaldu zuen Eroski supermerkatuaren 
atzealdea ez dagoela Erribera kalean eta aipatutako toki biak (Erribera kalea eta 
Eroski dendaren atzealdea), kexagileari jakinarazitako ekintzen arabera, hau da, 
salaketa jarri zuten agente biek arau-haustearen leku gisa adierazitakoak, 
bateraezinak zirela; horrela ezinezkoa zela salatutako arau-haustea non gertatu 
zen jakitea. Gehitu zuenez, ez dago Erribera kalerik eta toki horrek "Erribera 
etorbidea" du izena; Eroski supermerkatuaren atzealdean dagoen kaleak, berriz, 
ez du izenik eta ez da Erribera deitzen. 

 
Kexari erantsitako dokumentazioaren arabera, kexagileak zehapen-prozeduran 
zehar azaldu zituen aipatutako kontuak, baita zehapenaren aurka aurkeztutako 
errekurtsoan ere. Errekurtsoan, gainera, azaldu zuen arau-haustearen lekua 
identifikatzeko moduaren ondorioz defentsa-gabezia egoeran geratu zela, leku 
hori zein zen jakiterik ez zuelako. Hala ere, ez prozeduran, ezta errekurtsoaren 
inguruko ebazpenean ere, ez zitzaien erantzun kontu horiei, arau-haustearen 
lekua zehazteko erabilitako bi aipamenen arteko bateraezintasunari dagokionez; 
halaber, ez zen argitu zein toki izan zen. Kexa-idazkiarekin batera, kexagileak 
mapa bat aurkeztu zuen. Azaldu zuenez, mapa hori udalak berak eman zion eta 
kexagileak prozeduran zehar erantsi zuen, bere alegazioen oinarri. Horren 
arabera, Erribera eta Eroski supermerkatuaren atzealdeko kalea paraleloak dira, 
eta bigarren horrek ez du izenik. 
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Kexagilearen iritziz, tokia behar bezala zehaztu ez izanak, azaldu den moduan, 
sinesgarritasuna kentzen zion salaketari, bere eraginkortasuna murriztuz. 

 
Halaber, interesduna kexatu zen kontu horren inguruan aurkeztu zituen 
alegazioak ez zirela onartu kexa honen arrazoia den zehapen-prozeduran. 
Alegazio berberak artxibatu egin zen salaketaren aurka aurkeztu izan zituen, 
eta, agerian jarri zuenez, salaketa artxibatzea eragin zuten. Kexagilearen iritziz, 
bigarren kasu horretan ere aplikatzeko modukoak ziren alegaziook. 

 
Gainera, kexagilearen iritziz, ez zen justifikagarria kexan aipatutako salaketa 
artxibatu izan zen lehenengoa jakinarazi zenetik bi hilabete baino gehiagora 
jakinaraztea, horrek, bere iritziz, zalantzak sortzen baitzituen aipatu salaketa 
egiteko egunaren inguruan eta ea zerikusia zuen artxibatutako salaketarekin 
erakutsitako desadostasunarekin. 

 
2. Kexa izapidetzeko onartu eta aztertu ondoren, Arartekoak informazioa eskatu 

zion Barakaldoko Udalari kexa-idazkian azaldutako kontuen inguruan. Halaber, 
administrazio-espedienteen kopia bana helarazteko eskatu zion, hain zuzen, 
kexaren arrazoia  den  zehapen-prozedurari  dagokion  espedientearena  eta 
artxibatu  zen  prozedurari  dagokion  espedientearena  (xxxxxxxxxxxxx  eta 
yyyyyyyyyyyyy zenbakiko prozedurak, hurrenez hurren). 

 
Era berean, honako informazio hau helarazteko eskatu zuen: a) beste 
salaketaren ondorioz bideratutako zehapen-prozedura artxibatzeko arrazoiak 
(yyyyyyyyyyy zenbakiko zehapen-prozedura); b) zein agindu ez zen bete 
lehenengo salaketa hura jartzeko, eta ea agindu berak eragin zuen, kexan 
aipatutako salaketaren arabera (xxxxxxxxxxx zenbakiko zehapen-prozedura), 
salaketa interesdunari berehala ez jakinaraztea; c) salaketa biak batera ez 
jakinarazteko arrazoiak, eta zergatik igaro ziren bi hilabete baino gehiago 
jakinarazpenen artean; d) Eroskiren atzealdean dagoen kalearen izen ofiziala, 
eta salaketetan Erribera kale gisa aipatutakoarena; hala badagokio, zergatik 
agenteek ez zuten erabili izen ofiziala, jarritako salaketetan arau-haustearen 
lekua adierazteko; e) administrazio horren arabera kexagileak adierazitako 
kontuak argitzeko interesgarria izan daitezkeen beste edozein informazio. 

 
Eskaera horri erantzunez, udalak jakinarazi zuen interesdunaren ibilgailuaren 
kontra jarri  zen  lehenengo  salaketaren  ondorioz  bideratutako  zehapen- 
prozedura (yyyyyyyyyyyy zenbakia zuena) inprimakia betetzean forma-akats 
bat egon zelakoan artxibatu zela; izan ere, dokumentu hartan ez zen aipatu 
zergatik eman zitzaion gidariari ibilgailua gelditzeko agindua. Hala ere, zehaztu 
zuen bere iritziz arrazoizkoa zela pentsatzea gidatzean telefono mugikorra 
erabiltzeagatik –salaketan aipatutako arrazoia– agindu zitzaiola ibilgailua 
gelditzeko. 

 
Era berean, Eroskiren atzealdean dagoen kalearen eta salaketetan Erribera kale 
gisa aipatutakoaren izen ofizialei dagokienez, eta zergatik agenteek ez zuten 
erabili izen ofiziala, jarritako salaketetan arau-haustearen lekua adierazteko, 
udalak honako azalpen hau eman zuen erakunde honi: “Conforme al callejero 
municipal, la denominación oficial sería la de Avenida La Ribera; es de señalar 
que  en  las  denuncias  se  hace  constar  la  expresión  “calle”  en  lugar  de 
“Avenida” pero que tal cambio no tiene relevancia jurídica puesto que no 



3 

Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: +34 945 135 118 Faxa: +34 945 135 102 
E-mail: arartekoa@ararteko.eus www.ararteko.eus 

 

 

 
 

existe otra calle o vial en el Municipio que tenga una denominación que pueda 
inducir a confusión”. 

 
Interesdunak gidatzen zuen ibilgailuaren kontra jarritako salaketa biak batera 
jakinarazi ez izana eta bien artean ia bi hilabete igaro izana justifikatzeko, 
udalak salaketak entregatzeko eta polizia-aginteek aurretik aztertzeko barne- 
prozedura propioa aipatu zuen. Izan ere, prozedura dela medio, agenteek une 
desberdinetan entregatu zuten salaketa –bakoitzak bere libretan jarri zuena–, 
eta ondorioz, jakinarazpenak egun ezberdinetan egin ziren. Esan zuten, gainera, 
ohikoa zela praktika hori, eta bukatzeko, hauxe aipatu zuten: “no se observa 
en las actuaciones ninguna intencionalidad ni de los Agentes, ni desde luego 
del personal de esta Unidad, en perjudicar el interés del ciudadano en tener 
conocimiento de las denuncias y ejercer su derecho de defensa, el cual ha 
podido ser realizado plenamente”. Kopiatutako informaziok aipatzen duen 
unitatea zehapen-prozedurak izapidetu zituena da. 

 
Halaber, udalak azaldu zuen: “en la práctica unanimidad de las denuncias 
aparecen los dos Agentes que conforman la patrulla, siendo lo normal y 
habitual, y desde luego así se indica en las instrucciones de trabajo, que el 
primero de los Agentes que figura es el autor material de la denuncia y que su 
compañero suscribe su contenido”. 

 
Hala ere, erakunde honek udaletik jasotako informazioan ez zen argitu 
kexagileak azaldutako zalantza, salaketan eta zehapen-prozeduran arau- 
haustearen toki gisa aipatutako lekuei dagokienez. Gogoratzeko, kexagilearen 
arabera, Erribera eta Eroski supermerkatuaren atzealdea bateraezinak ziren, 
hortaz,  ezinezkoa  zen  ustezko  arau-haustea  non  gertatu  zen  jakitea.  Era 
berean, ez zen aipatu inguruabar hori ez zela argitu zehapen-prozeduran zehar, 
kexagileak horren inguruko alegazioak aurkeztu arren, eta ondorioz, ezin zuela 
jakin non gertatu zen salatutako arau-haustea. Eroski supermerkatuaren 
atzealdean dagoen kalearen izen ofiziala ere ez zen aipatu. 

 
Bestalde, udalak bidali zizkion erakunde honi bi salaketen ondorioz bideratu 
ziren prozedurei buruzko administrazio-espedienteak. Kexaren arrazoia den 
zehapen-prozedurari buruzko espedienteak egiaztatu zuen interesdunak 
prozeduran  zehar  eta  zehapenaren  aurka  aurkeztutako  berraztertze- 
errekurtsoan planteatu egin zuela arau-haustearen lekua zehazteko erabilitako 
bi izenen bateraezintasunaren inguruko zalantza, eta ez prozeduran, ez 
errekurtsoari buruzko ebazpenean ez zitzaiola erantzun zalantza horri, eta ez 
zela argitu non ikusi zuten agenteek salatutako arau-haustea. 

 
3. Udalak helarazitako informazioa ikusita, erakunde honek berriz eskatu zuen 

udalaren laguntza, Arartekoaren iritziz, erantzun ez ziren kontuei buruzko 
azalpenak eman zitzan. Halaber, gogorarazi zion agintaritzako agenteek 
norbaitek trafikoko araudia hausten duenean egiten dituzten salaketetan jasota 
utzi behar dutela arau-haustearen tokia, salatutako egitatea deskribatzeko 
atalean [martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 74.2.c) 
artikulua, egitateak gertatu zirenean indarrean zegoena, eta urriaren 30eko 
6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 87.2.c) artikulua, egun  indarrean 
dagoena]. Halaber, Arartekoak azaldu zion bere iritziz arau-haustearen tokia 
elkarren artean bateraezinak ziren eta salatutako arau-haustea non gertatu zen 
behar  zen  ziurtasunez  jakiteko  aukerarik  ematen  ez  zuten  izenen  bidez 
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zehaztea aipatutako arauaren kontrakoa zela eta, bide batez, urratzen zuela 
salatutako pertsonaren defentsarako eskubidea, baita akats horrekin ezarritako 
zehapenaren baliotasuna ere. Halaber, galdetu zion udalari zergatik uste zuen, 
hala  bazen,  arau-haustearen  lekua  zehaztu  ez  izanak  eta  kexagileak – 
irregulartasun hori agerian uzteko– zehapen-prozeduran zehar aurkeztutako 
alegazioei buruzko irizpenik eman ez izanak ezin zutela eraginik izan kexagileari 
ezarritako zehapenaren baliotasunean. 

 
Bigarren eskaera horri erantzunez, udalak hauxe jakinarazi zuen, Eroski 
supermerkatuaren atzealdean dagoen tokiaren izenari dagokionez: “Consultada 
la cuestión con el Departamento de Servicios Municipales del Ayuntamiento se 
informa de que en efecto esa calle, como otras vías del municipio, no ha 
tenido una denominación durante años y que en el último callejero emitido (se 
dice que entre 2015 y 2016) se le conoce ahora por la denominación del 
barrio al que se accede por ese vial (Zubitxueta)”. 

 
Udalaren iritziz, arau-haustearen tokia salaketan egindako moduan zehazteak 
ez zuen eraginik izan zehapenaren baliotasunean. Hori esateko arrazoiei 
dagokienez, honako hau adierazi zuen: 

 
“No cabe sino reiterar lo ya dicho en el informe propuesta del expediente 
sancionador sobre la irrelevancia del presunto error cometido. Y es que si ese 
espacio físico concreto no tiene denominación, lo lógico para identificar al 
emplazamiento del coche cuando fue detectado por la patrulla es referirlo al 
vial inmediatamente contiguo” (que en efecto es la "Avenida la Ribera" y no 
"Calle la Ribera", pero que no introduce confusión alguna ya que ningún otro 
vial del Municipio tiene la segunda denominación), y a un equipamiento o un 
punto concreto que permita su más exacta localización, como en este caso lo 
es la referencia al supermercado EROSKI en su parte trasera. 

 
La suma de ambas referencias permite entender plenamente cumplimentada 
la exigencia del entonces vigente art. 74.2 c) RDL 339/1990, que, de otro 
lado, cabe recordar se refiere al "lugar" de comisión de la infracción, que no 
a la "calle", ya que lo esencial es, como se ha dicho, que no se genere 
ninguna confusión sobre el emplazamiento del vehículo objeto de denuncia. 

 
Además de recordar que el defecto de forma solo produce la anulabilidad del 
expediente en caso de causar indefensión (Art. 63 Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre), lo que en este caso no se ha producido ya que el actor ha 
podido hacer alegaciones sobre la infracción denunciada - circular hablando 
por el móvil, sin que las haya realizado en todo el procedimiento-, cabe hacer 
una última consideración sobre la cuestión sujeta a interpelación y es la 
propia naturaleza de la infracción denunciada; esta lo es por circular hablando 
con el móvil, y no por realizar un estacionamiento en un lugar prohibido o 
reservado, casos en que la especificación del número de la calle o lugar 
exacto si puede tener una relevancia a veces decisoria en la determinación de 
la infracción (por ej., por la existencia de diversas señalización en el entorno 
próximo). 

 
De hecho el error en la determinación del número de la calle si ha sido objeto 
de pronunciamientos en otros procedimientos sancionadores, todos ellos 
relativos a multas por estacionamientos indebidos. Debemos partir de la 
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consideración de que los tribunales han declarado que el error sobre el lugar 
no tiene trascendencia anulatoria general: STSJ Asturias 22/02/2012 FJ3°). 

 
Lo que se ha razonado en esos precedentes, partiendo del citado precepto de 
la LTSV (reproducido en el art. 5 RD 320/1994) se puede resumir en que el 
precepto reglamentario habla de (expresión del) lugar", que no de “calle", por 
lo que hay que valorar de un lado, si el error es imputable a la denuncia o al 
Acuerdo de incoación del expediente; de otro lado, la trascendencia del error, 
esto es, si impide determinar con exactitud el lugar y por tanto el error 
induce o puede crear indefensión en el ciudadano y en suma dudas sobre 
dónde sucedieron los hechos. 

 
Aplicando dicha doctrina se ha estimado: a) Que cuando se confunde el 
número del portal pero no la calle, la relevancia del error depende del tipo de 
infracción: si se trata de un reservado, ej. CyD y no hay más en esa calle 
concreta, no ha lugar a confusión y el error es reconducible en el Acuerdo de 
Incoación; si por el contrario, la infracción es genérica (carril de circulación 
por ej),  se   ha   estimado   la   nulidad   de   actuaciones:  expediente   SV 
2012/3575); b) Que la distancia geográfica entre la calle denunciada y la real 
en que se produzca los hechos sea importante (ej, barrios distintos) o por el 
contrario se trate de calles confluyentes: ejemplos de absoluta disparidad: 
expedientes SV 2009 /148, 2009/807, 2009/1880); e) Que existan datos en 
el expediente de los que se deduzca sin ningún esfuerzo y con conocimiento 
pleno del interesado el lugar correcto en que se cometió la infracción, como 
la existencia de una medida cautelar (grúa o cepo) en que este correctamente 
determinado: expedientes SV 2009/106462; d) Que el error se produzca al 
grabar la  multa  pero  en  la  denuncia  esté  correcto:  expediente  SV 
2012/136636 OTA). 

 
En suma, no considera que no cabe establecer una regla general sobre el 
alcance de este incumplimiento ya que, salvando que no se produce una 
nulidad radical, sí podría dar lugar a indefensión y ser causa de anulabilidad. 
Tal  indefensión  se  debe  predicar  de  la  ausencia  en  la  denuncia  de 
cualesquiera otros datos o elementos de juicio que introduzcan una duda 
razonable sobre el lugar de emplazamiento del coche. 

 
En cambio, en casos como el aquí analizado en que la denuncia no se contrae 
a un espacio físico concreto sino en los que el coche está en movimiento, la 
especificación del "lugar" en la denuncia, aun siendo un elemento necesario 
por exigirse preceptivamente, se contrae a la determinación del momento en 
que fue observado por los Agentes de la Autoridad realizando el hecho 
infringido, conducta que venía realizando con anterioridad aunque se 
desconozca el tiempo exacto”. 

 
Azaldu bezala, Arartekoak kontu biei buruz espresuki galdetu arren, bidalitako 
informazioan, udalak ez zuen irizpenik eman arau-haustearen lekua zehazteko 
erabilitako bi izenen bateraezintasunaren inguruan, eta ez zuen azaldu zergatik 
uste zuen ezinezkoa zela kexagileari ezarritako zehapenaren baliotasuna 
murriztea, zehapen-prozeduran gai horren inguruan aurkeztu zituen alegazioak 
erantzunik gabe utziz gero. 
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Bestalde, udalak aipatu zuen kexagileak kexaren arrazoia den zehapen-prozedura 
bideratzeko erabakiaren aurka aurkeztutako alegazioak epetik kanpo aurkeztu 
zirela. 

 
4.  Kexaren arrazoia den zehapen-prozedurari dagokion eta kexagilearen aurka ordu 

eta toki berean egindako beste salaketaren ondorioz bideratutakoari dagokion 
administrazio-espedienteek, udalak Arartekoari helarazitakoek, zenbait egitate 
uzten dituzte agerian. Erakunde honen iritziz, egitate horiek adierazgarriak dira, 
irizpena eman dezan aurkeztu zitzaizkion gaiak aztertzeko. Hain zuzen ere, 
honako hauek: 

 
- salaketa-buletin bietan, salatzaile gisa, agente bien izenak daude jasota, 

baina buletin bakoitzean ordena desberdinean; 
 

-    salaketa-buletin bietan, arau-haustearen lekua honela adierazi da: “La Ribera 
(Trasera Eroski)”; 

 

 
 

- zehapen-prozedurak    bideratzeko    erabakietan,    kexagileari    jakinarazi 
zitzaizkion horietan, salatzaile moduan, agente bakar baten izena agertzen 
da, hain zuzen, buletin bakoitzean agertzen den lehenengoa, eta arau- 
haustearen tokia honela adierazita dago: “Calle: La Ribera (trasera Eroski) 
s/n”; 

 
- interesdunak salaketa bien aurka aurkeztu ditu alegazioak, Erribera kalerik ez 

dagoela, Erribera   etorbidea   dela,   etorbide   hori   ez   dela   Eroski 
supermerkatuaren atzealdea dagoen kalea, eta azken kale horrek izenik ez 
duela agerian uzteko; 

 
- salaketak jarri dituzten agenteek biek batera egin dituzte txostenak –eta 

biek sinatu dituzte– interesdunak aurkeztutako alegazioen inguruan; txosten 
horietan, berretsi egin dira, hurrenez hurren, salatutako egitatea (kexaren 
arrazoia den  prozeduraren  kasuan)  eta  salaketa  (beste  prozeduraren 
kasuan), kexagilearen alegazioak aipatu gabe, horien bidez planteatutako 
zalantzak argitu gabe eta salatutako arau-hausteak gertatu ziren tokia 
zehaztu  gabe;   txostena   egiteko   inprimakian,   arau-haustearen   lekua 
adierazteko atalean, toki hori modu orokorrean adierazten dute: hain zuzen 
ere, kexaren arrazoia den zehapen-prozeduran, “Barakaldo” jartzen dute, eta 
beste zehapen-prozeduran, “c/ la Ribera”, azken kasu horretan, salaketa 
bietan erabilitako adierazpena “trasera Eroski” aipatu gabe; 

 
- kexagileak beste salaketaren ondorioz bideratutako prozeduran aurkeztutako 

alegazioak aintzat  hartu  dira  eta  prozedura artxibatu egin  da,  salaketa 
egiteko moduan forma-akats bat –gelditzeko aginduaren arrazoia adierazi ez 
izana– dagoela ulertuta; ez prozedura artxibatzeko ebazpenean, ez horren 
oinarri erabilitako   txosten   teknikoan,   ez   dira   aztertu   kexagileak 
planteatutako zalantzak, arau-haustearen lekua elkarren artean bateraezinak 
diren izenen bidez zehaztearen inguruan; 

 
- kexaren arrazoia den prozedura ebazteko proposamenean, gaitzetsi egiten 

dira  interesdunaren  alegazioak  eta  arau-haustearen  tokia,  oraindik  ere, 
honela adierazita dago: “Calle: La Ribera (trasera Eroski) s/n”, hau da, 
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prozedura bideratzeko erabakian adierazitako moduan. espedientean ez da 
aipatu alegazioak epetik kanpo aurkeztu direnik; 

 
- ebazpen-proposamenari  atxikitako  txosten  teknikoan,  alegazioei  buruz, 

aipatu da interesdunak berriz aurkeztu dituela beste salaketaren ondorioz 
bideratutako prozeduran azaldutako alegazioak: “en el sentido de que no 
existe la calle La Ribera sino la Avenida la Ribera”; horrez gain, agenteak 
salaketan adierazitakoa berretsi duela aipatu da, eta: “No hay lugar a dudas 
sobre el lugar de la comisión de la infracción, y que sea una calle o una 
Avenida resulta irrelevante”. 

 
- ez  ebazpen-proposamenak,  ezta  proposamenaren  oinarri  den  txosten 

teknikoak, ez    dute    argitzen    arau-haustea    Erriberan    ala    Eroski 
supermerkatuaren atzealdean dagoen kalean gertatu zen, eta ez dituzte 
aztertzen kexagileak gai horren inguruan egindako alegazioak. 

 
- ebazpen-proposamenaren  aurka  interesdunak  alegazioak  aurkeztu  ditu, 

aurretik arau-haustearen lekuari buruz esandakoa errepikatuz, ulertzen baitu 
ebazpen-proposamenak ez diola erantzun lehenago egindako alegazioetan 
azaldutakoari; 

 
- zehapena   ezartzeko   ebazpenean   gaitzetsi   egin   dira   interesdunaren 

alegazioak, eta arau-haustearen lekua, berriz ere, honela adierazi da: “Calle: 
La Ribera (trasera Eroski) s/n”, hau da, prozedura bideratzeko erabakian eta 
ebazpen-proposamenean adierazitako moduan; 

 
- zehapena ezartzeko ebazpenari erantsitako txosten teknikoan arrazoitu egin 

da ebazpen-proposamenaren aurka aurkeztutako alegazioak gaitzesteko 
erabakia, arau-haustearen lekua elkarren artean bateraezinak diren izenen 
bidez zehazteko moduari dagokionez; izan ere, ebazpen-proposamenak: 
“razona motivadamente las razones de la desestimación de lo que alega 
(error en la determinación del lugar)”; 

 
- interesdunak  berraztertze-errekurtsoa  aurkeztu  du  zehapena  ezartzeko 

ebazpenaren kontra, bere alegazioei erantzun ez zaiela esanez; errekurtsoan 
bere  iritzia  azaldu  du,  hain  zuzen  ere,  zehapena  erabat  deuseza  dela, 
besteak beste, defentsa-gabezia egoeran geratu delako eta Konstituzioaren 
24. artikulua urratu delako; 

 
- errekurtsoa adierazpen orokor baten bidez gaitzetsi egin da, kexagileak arau- 

haustearen lekua elkarren artean bateraezinak diren izenen bidez zehazteari 
buruz planteatutako   kontuak   argitu   gabe;   errekurtsoaren   inguruko 
ebazpenari erantsitako txosten teknikoak ere ez ditu kontu horiek argitu; 

 
- ez kexaren arrazoia den zehapen-prozeduran, ezta prozedura horren bidez 

ezarritako zehapenaren aurka aurkeztutako errekurtsoaren ebazpenean ere, 
ez da zehaztu salaketan arau-haustearen tokia adierazteko aipatu ziren kale 
bietako zeinetan (Erriberan eta Eroski supermerkatuaren atzealdea) gertatu 
ziren salatutako egitateak; artxibatu egin zen zehapen-prozeduran ere ez da 
argitu kontu hori. 
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Gogoetak 
 
1.  Trafikoko araudiak ezartzen duenez, agintaritzako agenteek norbaitek araudi 

hori hausten duenean egiten dituzten salaketetan jasota utzi behar dute arau- 
haustearen tokia, salatutako egitatea deskribatzeko atalean [martxoaren 2ko 
339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 74.2.c) artikulua, salaketa eragin 
zuten  egitateak  gertatu  zirenean  indarrean  zegoena,  eta  urriaren  30eko 
6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 87.2.c) artikulua, egun  indarrean 
dagoena]. 

 
Salatutako egitatea zehaztea, aipatu bezala, gertakariaren tokia aipatzea 
eskatzen duena, salatutako pertsonaren eskubidearen zati da, akusazioa 
ezagutzeko eskubidearen zatia, alegia; aldi berean, Konstituzioaren 24.2 
artikuluan ezarritako defentsarako eskubideari loturik dagoen eskubide 
instrumentala da. 

 
Konstituzio Auzitegiak onartu egin du administrazio-esparru zehatzailean 
indarrean daudela Konstituzioaren 24. artikulutik eratorritako hainbat berme, 
besteak beste, defentsarako eskubidea, mota guztietako defentsa-gabeziak 
debekatzen dituena, eta interesdunak akusazioa ezagutzeko eskubidea ere. 
Auzitegiak dagoeneko 1981eko ekainaren 8ko 18/1981 Epaian adierazi zuen 
doktrina hori eta, urteak pasa ahala, garatu eta finkatu egin du. Aipamen 
berriago bat, besteak beste, maiatzaren 5eko 59/2014 Epaian aurki daiteke, 
bertan azaltzen baita doktrina eta horren inguruan ordura arte hartu diren 
erabakietako batzuk aipatzen dira. 

 
Hortaz, zehapen-prozeduran eragindako defentsa-gabeziak Konstituzio mailako 
garrantzia du, beste administrazio-prozeduretan ez dagoena, horietan ez baitu 
hedadura hori (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 63. artikulua, egitateak 
gertatu ziren unean indarrean zegoena, eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
48. artikulua, egun indarrean dagoena). 

 
Hori dela eta, Arartekoa ezin da ados egon Barakaldoko Udalak adierazitako 
irizpen  orokorrarekin,  defentsa-gabezia  eragin  duen  arau-haustearen  lekua 
gaizki zehaztu izanak akats horrekin egindako jarduketen deuseztagarritasuna 
ekarriko  lukeelako.  Kasu  horretan,  defentsa-gabeziak, aipatu  bezala, 
Konstituzio mailako garrantzia hartzen du, eta horrek, antzematen bada, 
dagokion egitatearen eta akatsarekin ezarritako zehapenaren erabateko 
deuseztasuna ekarriko luke [azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 62.1.a) 
artikulua, egitateak gertatu zirenean indarrean zegoena, eta  urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 47.1.a) artikulua, egun indarrean dagoena]. 

 
Bestalde, kontuan izan behar da, zehapen-prozedura bat izapidetzeko orduan 
Administrazioan gerta daitezkeen irregulartasunei dagokienez, guztiek ez dutela 
eragiten horiei loturiko jarduketak eta irregulartasun horrekin ezarri den 
zehapena baliogabetzea. Hori gerta dadin, beharrezkoa da irregulartasunak 
halako garrantzia izatea interesduna benetako babesik gabeko egoeran uzteko, 
kontrakoa esateko eta gertakarien aurkako aukerari dagokionez. Hori dela eta, 
kontua aztertzeko, prozedura osoa hartu behar da kontuan; bereziki, kontuan 
hartzekoa da interesdunak leporatzen zaizkion egitateak, bere esku dauden 
defentsa-baliabideak,  espedientearen  behin  betiko  ebazpenean  erabilitako 
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argudioen garrantzia eta argudio horiek egotzitako ekintzak indargabetzeko 
ahalmena ezagutzea. 

 
Hortaz, Arartekoa bat dator udalarekin ez dela beharrezkoa Administrazioak 
arau-haustearen tokia zehazteko orduan egin dezakeen akats edo 
irregulartasunen garrantzi juridikoari buruzko arau orokor bat ezartzea, eta 
irregulartasun horiek ekar ditzaketen ondorio juridikoen balorazioa kasu 
bakoitzean egin behar dela. Gainera, erakunde honek uste du, udalak bezala, 
ikuspuntu horretatik garrantzitsua dela arau-haustearen tokia zehaztean 
izandako  irregulartasunak  edo  akatsak  egitateak  gertatu  diren  tokiaren 
inguruan  zalantzarik  ez  sortzea,  toki  hori  zehaztasunez  eta  ziurtasunez 
zehaztea ez galaraztea, eta ondorioz, interesdunaren defentsa-gabeziarik ez 
sortzea. 

 
Hori dela eta, beharrezkoa da ikuspegi hori kontuan izatea kexagileak kexaren 
oinarri erabili dituen irregulartasunak aztertzeko orduan, horrela bakarrik izango 
baita posible erabakitzea ea irregulartasun horiek ez duten garrantzi juridikorik 
edo, alderantziz, horiei lotuta dauden jarduketen eta akats horrekin ezarritako 
zehapenaren baliogabetasuna ekar dezaketen. 

 
2.  Aurrekarietan azaldu den bezala, kexagilearen ustez, bere ibilgailua salatu 

zuten agenteek salaketetan ez zuten behar bezala zehaztu salatutako arau- 
hausteak gertatu ziren tokia. Jarduteko modu horrek defentsa-gabezia eragin 
dio kexaren arrazoia den zehapen-prozeduran (xxxxxxxxxx zenbakia duen 
zehapen-prozedura), salatutako arau-haustea non gertatu zen jakiteko eta 
prozedura irekitzea eragin zuen salaketaren aurrean bere burua defendatzeko 
modurik ez zuelako. Zehazki, aipatu bezala, kexagilearen arabera, prozeduran 
arau-haustearen tokia zehazteko erabilitako bi izen (Erribera kalea eta Eroskiren 
atzealdea) elkarren artean bateraezinak ziren, salaketa jarri zen egunean ez 
zegoen Erribera kalerik, etorbidea baizik, eta egun hartan Eroskiren atzealdean 
dagoen kaleak ez zuen izenik. Horrez gain, kexagileak mapa bat erantsi du, 
dioenez, Barakaldoko Udalak eman ziona, zehapen-prozeduran ere aurkeztu 
zuena. Mapan ikus daiteke kale biak paralelo daudela, Erribera izena duena 
etorbidea dela eta Eroskiren atzealdean dagoen kaleak ez zuela izenik, salaketa 
egin zen egunean. 

 
Era berean, aurrekarietan agerian utzi da Barakaldoko Udalak, kexagileak 
zehapen-prozeduran horren inguruan aurkeztutako alegazioei emandako 
erantzunean, aitortu egin zuela Erribera etorbidea zela, eta ez kalea. Halaber, 
aipatu da udalak gaitzetsi egin zituela aipatutako alegazioak; argudiatu zuenez, 
Erribera etorbidea esan beharrean kalea dela esateak ez zeukan garrantzi 
juridikorik,  udalerrian  ez  baitzegoen  beste  biderik  izen  horrekin;  hortaz, 
udalaren iritziz, ezinezkoa zela zalantzak sortzea horren inguruan. Adierazi da, 
halaber, ez zehapen-prozeduran, ezta kexagileak zehapenaren aurka aurkeztu 
zuen errekurtsoaren inguruko ebazpenean ere, udalak ez ziola erantzun 
kexagileak planteatutako kontuari, arau-haustea zehazteko erabilitako bi izenen 
arteko bateraezintasunari dagokionez; ez prozeduran, ezta errekurtsoaren 
inguruko ebazpenean ere, ez zen argitu ea salatutako arau-haustea kale batean 
ala bestean gertatu zen; kontu hori kexa aurkezteko orduan ere ez da argi 
geratu. 
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Arartekoa bat dator udalak akatsa –Erribera etorbidea deitu beharrean, kalea 
deitzea– aztertu ondoren emandako iritziarekin. Aurrekarietan agerian utzi 
denez,  zehapen-prozedurari  buruzko  administrazio-espedientearen  arabera, 
akats horren jatorria ez zen Udaltzaingoak egindako salaketa (bertan ez baitzen 
zehaztu bidearen mota), prozedura irekitzeko erabakian baizik; ondorengo 
jarduketetan akats bera agertu zen, kexagileak alegazioak aurkeztuta, akatsa 
zegoela aitortu zuten arren. Prozedurari hasiera emateko erabakian 
antzemandako akatsaren zergatiari dagokionez, erakunde honen iritziz, hauxe 
izan daiteke: erabaki-inprimakiak berak arau-haustearen tokia adierazteko atal 
bat duela, modu orokorrean “kalea” deitzen dena, bidearen izenarekin bete zen 
tokiaren ordez. 

 
Erakunde honen ustez, udalak dioen moduan, zehapenaren baliotasunaren 
ikuspuntutik garrantzitsua akatsak egitateak gertatu ziren bideari buruzko 
zalantzarik ez sortzea da. Udalak emandako azalpenekin bat (kexagileak ez du 
horien kontra egin), hau da, udalerrian ez dagoela izen hori duen beste biderik, 
tokia Erribera kale gisa aipatu zenean aipatu nahi zen bidearen inguruan 
nahasketa sor dezakeenik, ez dirudi akatsak halako eragina izan ahal duenik, 
tokia izen horrekin bakarrik zehaztuko balitz. 

 
Erakunde honen ustez, beste balorazio bat egin beharko litzateke kexagileak 
kexan azaldutako eta zehapen-prozeduran eta zehapenaren aurka aurkeztutako 
errekurtsoan ere adierazitako arazoaren inguruan: agenteek salaketan arau- 
haustearen tokia zehazteko eta toki hori zehapen-prozeduran adierazteko 
erabilitako izenen arteko bateraezintasuna dela eta. 

 
Interesdunak  zehapen-prozeduran  zehar  horren  inguruan  adierazitako 
alegazioen oinarri gisa aurkeztu zuen maparekin bat eta erakunde honek 
bildutako informazioaren arabera, Erribera etorbidea eta Eroski 
supermerkatuaren atzealdean  dagoen  kalea  ez  dira  aldamenekoak,  udalak 
aipatu duen bezala, paraleloak baizik. Aipatu maparen arabera, Eroskiren 
atzealdea dagoen kalea ez da Erribera, eta ez zuen izenik, egitateak gertatu 
zirenean. Dirudienez, udalak emandako informazioak berresten du hori. 

 
Aurrekarietan adierazi bezala, zehapen-prozedura izapidetzean, udalak ez zuen 
zehaztu arau-haustea Eroskiren atzealdea dagoen kalean ala Erribera kalean 
gertatu zen, kexagileak horren inguruko zalantzak behin baino gehiagotan 
planteatu arren. Salaketak jarri zituzten agenteek (patruila berekoek) ere ez 
zuten toki hori zehaztu kexagileak horren inguruan aurkeztutako alegazioei 
buruzko txostenetan. Izan ere, ez zuten espresuki adierazi alegazio horiei 
buruzko iritzirik, eta, gainera, modu orokorrean adierazi zuten arau-haustearen 
lekua, salaketa berresteko inprimakiaren dagokion atalean: Barakaldo (kexaren 
arrazoi bihurtu den zehapena eragin duen salaketaren kasuan), eta Erribera 
(beste salaketan). Azken horrek, salaketa bietan arau-haustearen lekua 
zehazteko erabili zen izena "Eroskiren atzealdea" aipatzen ez duenak, 
Arartekoaren iritziz, beste zalantza bat sortzen du, agenteek salatutako 
egitateak ikusi zituzten tokiari dagokionez. 

 
Erakunde honi helarazitako azalpenetan, udalak justifikatu egin du arau- 
haustearen lekua aipatutako bi erreferentzien bidez zehaztea, esan bezala, 
hauxe adierazita: “…si ese espacio físico concreto no tiene denominación, lo 
lógico para identificar al emplazamiento del coche cuando fue detectado por la 
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patrulla es referirlo al vial inmediatamente contiguo (que en efecto es la 
"Avenida la Ribera" y no "Calle la Ribera", pero que no introduce confusión 
algún ya que ningún otro vial del Municipio tiene la segunda denominación), y 
a  un  equipamiento  o  un  punto  concreto  que  permita  su  más  exacta 
localización, como en este caso lo es la referencia al supermercado EROSKI en 
su parte trasera. Gainera: “La suma de ambas referencias permite entender 
plenamente cumplimentada la exigencia del entonces vigente art. 4.2 c) RDL 
339/1990, que, de otro lado, cabe recordar se refiere al "lugar" de comisión 
de la infracción, que no a la "calle", ya que lo esencial es, como se ha dicho, 
que no se genere ninguna confusión sobre el emplazamiento del vehículo 
objeto de denuncia”. 

 
Erakunde honek bigarren informazio-eskaeraren bidez udalari galdetutakoa 
kontuan hartuta, berriz azpimarratu behar da orain planteatzen dena ez dela 
bidearen mota adierazteko izen oker bat (kalea etorbidearen ordez) erabili 
izanak nahasketa sortzea, arau-haustearen tokia adierazteko elkarren artean 
bateraezinak  diren  bi  izen  erabiltzeak  nahasketa  sortzea  baizik,  horren 
ondorioz, ezinezkoa baita gutxieneko ziurtasunez esatea arau-haustearen toki 
gisa aipatutako bide bietako zeinetan gertatu ziren egitateak. Berriz esango 
dugu: interesdunak zehapen-prozeduran aurkeztu zuen maparekin bat eta 
erakunde honek bildutako datuen arabera, Erribera kale paraleloa da Eroski 
supermerkatuaren atzealdean dagoen kalearekiko, eta ez aldamenekoa, udalak 
aipatu duen bezala. 

 
Erakunde honen iritziz, hain zuzen ere, erreferentzia biak batera erabiltzea da 
nahasbidea, kale paraleloen izenak direnez elkarren artean bateraezinak direla 
kontuan hartzen bada. 

 
Arartekoaren iritziz, udalak erabilitako doktrina –arau-haustearen lekua 
zehaztean egon daitezkeen akatsen edo irregulartasunen garrantzi juridikoari 
buruzkoa, lehenago aipatutakoa, eta erakunde honek ontzat hartzen duena– 
aplikatzeak, aipatu bezala, kasu honetan ulertarazten du arau-haustearen tokia 
zehazteko orduan elkarren artean bateraezinak diren izenak erabilita egin den 
akatsak arrazoizko zalantzak sortzen dituela, ezin baita jakin salatutako 
egitateak Erriberan edo Eroski supermerkatuaren atzealdean dagoen kalean 
gertatu ziren. Ondorioz, erakunde honen iritziz, ezinezkoa da agenteek 
salatutako arau-hausteak ikusi zituzten tokia gutxieneko ziurtasunez zehaztea. 

 
Arartekoaren iritziz, zalantza horiek zehapen-prozeduran zehar behar bezala 
argitu behar ziren, baina ez zen egin, kexagileak horren inguruan alegazioak 
aurkeztu  arren.  Aitzitik,  azaldu  bezala,  prozeduran  zalantzazko  elementu 
berriak agertu ziren, agenteek, kexagileak gai horri buruz aurkeztutako 
alegazioen berri izan ondoren, egindako salaketak besterik gabe berretsi egin 
zituztenean, alegazioei buruzko aipamenik egin gabe. Gainera, arau-hauste 
horietako baten (artxibatu egin zen salaketaren arrazoia) tokia adierazteko, 
Erribera deitzen den bidea bakarrik aipatu zuten, Eroskiren atzealdea aipatu 
gabe, salaketa bietan izen hori arau-haustearen lekua adierazteko erabili zen 
arren; beste arau-haustearen kasuan (kexaren arrazoia), horren tokia 
adierazteko, "Barakaldo" baino ez zuten jarri. Zalantza horiek ez ziren argitu 
kexagileak zehapenaren aurka aurkeztu zuen berraztertze-errekurtsoaren 
inguruko ebazpenean. Izan ere, errekurtsoan berriz azaldu zituen zalantza 
horiek. Kexa izapidetzeko orduan ere ez ziren argitu. 
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Berriz esan behar da udalak ez duela iritzirik eman honako kontu honen 
inguruan: arau-haustearen tokia elkarren artean bateraezinak diren izenen bidez 
zehaztea; erakunde honen iritziz, berriz esango dugu, horrek zalantza sortzen 
du egitateak gertatu ziren tokiaren inguruan. Bestalde, udalak ez du kontu horri 
buruzko erantzunik eman zehapen-prozeduran bertan. Arartekoak berariaz 
galdetu arren, ez du jaso bi kontu horiei buruzko erantzunik. 

 
Bestalde, zehaztu behar da udalak bere irizpenaren oinarri erabili duen epaiak 
(Asturiaseko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazio Auzibideetarako 
Aretoaren otsailaren 22ko  146/2012 Epaia) erakunde honen iritziz, ukatu 
egiten dio eragin baliogabetzailea Administrazioak arau-haustea gertatu zen 
errepidearen izena aipatzean egindako akatsari. Kasu horretan, dirudienez, ez 
zegoen zalantzarik ez desadostasunik arau-haustea gertatu zen tokiaren 
inguruan, salaketa bertan jakinarazi baitzen eta zehapena jaso zuenak aitortu 
baitzuen ezagutzen zuela arau-haustea gertatu zen tokia. Kexa honetan, hala 
ere, aipatu bezala, ez dago halako inguruabarrik. 

 
Arartekoak ulertzen du, Barakaldoko Udalak bezala, arau-haustearen tokia 
zehaztean egon daitekeen irregulartasunaren eragina aztertzeko kasu 
bakoitzean, kontuan hartu behar dela arau-haustearen mota, balorazioaren 
beste irizpide bat balitz bezala. Hala ere, ez dator bat udalaren iritziarekin: 
salaketa zirkulatzen ari den ibilgailu baten aurka egiten den kasuetan, tokia 
zehazteak, oro har, ez duela garrantzirik. Udalak, berriz, azaldu bezala, horixe 
dio. Izan ere, udalaren arabera, halako kasuetan tokia zehazteari dagokionez, 
“se contrae a la determinación del momento en que fue observado por los 
Agentes de la Autoridad realizando el hecho infringido, conducta que venía 
realizando con anterioridad aunque se desconozca el tiempo exacto”. Erakunde 
honen iritziz, trafikoko araudiak ez du babesten arau-hauste batzuen eta 
besteen arteko bereizketa, udalak egiten duena; bereizketa horrek ez du 
oinarririk  zehapenen  alorrean  agintzen  duten  printzipio,  berme  eta 
eskubideetan. Trafikoko araudiari jarraikiz, agenteek salaketetan adierazi behar 
duten arau-haustearen lekua, ikusi dutenaren arabera, arau-haustea gertatu 
den tokia da, eta, aipatu bezala, egotzitako egitateen deskribapenean agertzen 
da. Gainerako gogoetek (arau-haustea salaketa egin baino lehen gertatu izanari 
dagokionez), gure ustez, ez dute oinarririk zehapen-prozedurari buruzko 
administrazio-espedientean; erakunde honen iritziz, espekulazio hutsak dira, 
zehapenen arloan agintzen duten eskubide eta ziurtasun-bermeekin 
bateraezinak. Edonola ere, Arartekoak ez du uste arau-haustearen tokia 
ziurtasunez  eta  zalantzarik  gabe  zehaztea,  kexaren  kasuan,  garrantzirik 
gabekoa denik; eta udalak ez du hori justifikatu, aipatu bezala, gogoeta 
orokorrak baino ez baititu helarazi, ibilgailua zirkulatzen ari denean salatutako 
arau-haustearen tokiak ez duela garrantzirik esanez. 

 
Azkenik, zehaztu behar da erakunde honek ez diola udalari planteatu trafikoko 
araudiak arau-haustearen tokia kale baten izena aipatuz zehaztea eskatzen 
duenik. Planteatu dio, aldiz, toki hori zalantzarik sortzen ez duen moduan 
zehaztu behar dela, egitateak non gertatu ziren jakiteko. 

 
Azaldutako guztia dela eta, erakunde honen iritziz, kexaren arrazoia den 
prozeduran, arau-haustearen kokalekuari loturiko bi bideak, dirudienez, 
paraleloak badira, arau-haustearen tokia zehazteko bide biak aipatu izanak, eta 
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identifikazio horrek sortutako zalantzak –salatutako egitateen kokaleku 
zehatzaren  inguruan–  argitu  ez  izanak  urratu  egin  dute  interesdunaren 
defentsa-eskubidea (Espainiako Konstituzioaren 24. artikulua), eta horrekin 
batera, akats horrekin ezarri zaion zehapenaren baliotasuna; hori dela eta, 
zehapena ondoriorik gabe utzi behar da [urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
47.1.a) artikulua]. 

 
3. Aurrekarietan azaldu den bezala, udalak ez zuen interesdunak gidatzen zuen 

ibilgailuaren aurka jarritako beste salaketaren ondorioz bideratutako zehapen- 
prozedura artxibatu alegazio-idazkian adierazitako arrazoiengatik –salaketaren 
tokia oker zehaztea–, baizik eta, salaketan ofizioz forma-akats bat antzeman 
zuelako: izan ere, salaketan ez zegoen jasota bete ez zen agindua emateko 
arrazoia, ez-betetze horrek salaketa eragin zuen arren. 

 
Horiek horrela,  erakunde  honek  uste  du  prozedura  arrazoi  horregatik 
artxibatzea ezin zela estrapolatu kexaren arrazoia den prozedurara, azken 
horretan arau-haustearen tokia zehazteko moduari buruzko irizpena alde batera 
utzi gabe. 

 
4. Udalak helarazitako informazioa –aurrekarietan azaldu dena– eta interesdunak 

aurkeztutakoa ikusita,  erakunde  honek  ez  du  ikusten  arrazoirik  kexan 
aipatutako salaketa   dokumentuan   adierazitako   egunean   egin   ez   zela 
pentsatzeko; halaber, ez du arrazoirik salaketa egitearen eta kexagileak 
artxibatu zen zehapen-prozeduran adierazitako desadostasunaren arteko lotura 
ezarri ahal izateko. 

 
Arartekoaren iritziz, honako hauek kontuan izanda: salaketa bien arteko lotura; 
egitateen denbora-sekuentzia aintzat hartuta, geroago bideratu zena (gidatzean 
telefono  mugikorra  erabiltzeagatik)  lehenago  egingo  zela;  eta  zehapen- 
prozedurak salatutako   egitateak   gertatu   eta   ia-ia   berehala   hastea 
gomendagarria dela, egokia izango litzateke salaketa biak eta dagozkien 
prozedurak hasteko erabaki biak batera izapidetzea; hori horrela bada ere, 
prozedurei hasiera ematearen jakinarazpenen artean bi hilabeteko diferentziak 
ez du garrantzi juridikorik, kexaren arrazoia den zehapenaren baliotasunean 
eragina izan dezakeenik. Gogoan izan behar da arau-hauste biak, legearen 
arabera, arau-hauste larriak zirela, eta udalak, salatutako egitateak gertatu 
zirenetik, sei hilabeteko epea zuela zehapen-prozedurari hasiera eman ahal 
izateko [egitateak  gertatu   zirenean   indarrean   zegoen   martxoaren  2ko 
339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 92. eta 65.4. artikuluko g) eta j) 
idatz-zatiak]. 

 
Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau 
sortu eta arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, 
Arartekoak honako gomendio hau eman dio Barakaldoko Udalari: 

 
 

GOMENDIOA 
 

Ondoriorik   gabe   utz   dezan   kexagileari   xxxxxxxxxxxx  zenbakia   duen 
prozeduraren bidez ezarritako zehapena, gidatzean telefono mugikorra 
erabiltzeagatik, arau-haustearen tokia zehazteko erabilitako bi bideak, 
badirudienez, paraleloak badira. 


