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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZARTE POLITIKEN ETA OSASUN PUBLIKOAREN SAILA

Jon Kepa Zarrabe Garcia Jauna Gasteizko Udaleko Arbitraje Batzordeko Lehendakari izendatzea

Lehena. Kontsumoko Arbitrajea auzibideaz bestelako bidea da, kontsumitzaile eta erabiltzai-
leek merkatariekin edo zerbitzu-emaileekin izan ditzaketen ezadostasunak konpontzen laguntzen 
duena, legeek edo kontratuek kontsumitzaileei eta erabiltzaileei aitortzen dizkieten eskubideei 
dagokienez; haren erabakiak lotesleak eta betearazleak dira.

Kontsumoko arbitrajeak abantaila ugari ditu auziak sistema horren bidez ebaztea erabakitzen 
duten kontsumitzaileentzat zein enpresentzat:

• inpartziala da: laudoa ematen dutenek independentziaz, inpartzialtasunez eta konfiden-
tzialtasunez jokatzen dute.

• borondatezkoa da: kontsumoaren arloko gatazka duten bi alderdiek –kontsumitzaileak eta 
enpresak– arbitrajearen bitartez konpondu nahi dutenean bakarrik abiarazten da.

• loteslea eta betearazlea da: arbitraje laudoa onartu eta betetzera behartuta daude bi al-
derdiak. Laudoa betetzen ez bada, alderdiek betearazteko eska dezakete, epai bat balitz bezala.

• doakoa da: ez enpresak ez kontsumitzaileak ez dute ezer ordaindu behar zerbitzu horiek 
eskatzeagatik.

Bigarrena. Gasteizko Udalak urte asko daramatza kontsumoaren arloko gatazkak arbitraje 
sistemaren bidez konpontzen; izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan bi arbitraje batzorde 
besterik ez dago, Eusko Jaurlaritzarena eta Gasteizko Udalarena, zeina 1994ko ekainaren 16an 
Kontsumoko Institutu Nazionalak, Eusko Jaurlaritzako Merkataritza, Kontsumo eta Turismo 
Sailak eta Gasteizko Udalak formalizatutako hitzarmenaren bidez eratu baitzen.

Hirugarrena. Kontsumoko Arbitraje Sistema arautzen duen 231/2008 Errege Dekretuaren 7. 
artikuluan dago finkatua Kontsumoko Arbitraje Batzordeen osaera:

“1. Kontsumoko Arbitraje Batzordeak honako hauek osatuko dituzte: presidentea eta idazka-
ria (herri administrazioen zerbitzuetako langileak izan beharko dira), eta organo horri atxikitako 
laguntzaileak.

Kontsumoko Arbitraje Batzordeko presidentea eta idazkaria Batzordea eraginpean hartzen 
duen Administrazioak izendatuko ditu, eta izendapenak Kontsumoko Arbitraje Batzordeari da-
gokion lurralde-eremuari dagokion aldizkari ofizialean argitaratuko dira”.

Laugarrena. Eratu zenetik, Felipe Vicario Cearsolo jauna izan da Kontsumoko Arbitraje 
Batzordeko presidentea; pertsona hori dagoeneko ez da funtzionarioa. Hori dela eta, beste 
presidente bat izendatu beharra dago Arbitraje Batzorderako, eta Jon Kepa Zarrabe Garcia 
jauna hautatu da.

Hori guztia ikusirik, eta Toki Araubidearen Oinarrien 7/1985 Legearen 124 artikuluan xedatu-
takoaren ildotik, alkateak hau ebatzi du:

Lehena. Jon Kepa Zarrabe Garcia jauna Gasteizko Udaleko Kontsumoko Arbitraje Batzordeko 
presidente izendatzea.
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Bigarrena. Felipe Vicario Cearsolo jaunari emandako zerbitzuak eskertzea.

Hirugarrena. Izendapena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu dadin agintzea.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko uztailaren 12an

Vitoria-Gasteizko Udal Alkatea
GORKA URTARAN AGIRRE
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