
Azken urteotan bada ostalari talde bat hedabi-
de guztien jomugan dagoena eta ARICH (Alde 
Zaharra Birgaitzeko Agentzia) zein Udalaren 

miresmen argia jaso duena, izan ere, Alde Zaharre-
ko ostalaritza biziberritzeko apostu ausarta egin omen 
dute. Apostu hori, berriz, glamourra, modernitatea, eta 
eguneko zein kalitatezko ostalaritza sustatuko dituzten 
hamarnaka lokal irekitzean baino ez datza. Eurek, hor-
taz, gustura onartu eta barneratu dute egokitu zaien 
papera:

«Eta Alde Zaharra badabil. Eta ibil dadin nahi 
dugu. Emozioei dagokienez, sentimenari lotutako 
zerbait da. Askotan horrexek mugiarazi gaitu, eta 
ez aberaste hutsak edo etekin ekonomiko soilak 
—hori ere izan behar badugu ere, noski—. Kolo-
rea eman nahi diogu hiriari, Alde Zaharrari, hango 
kaleei. Alde Zaharra berreskuratu nahi dugu. Gas-
teiztarrok Alde Zaharrean sinistu behar dugu. Hori 
da-eta gakoa horrela gerta dadin.»    1

Baina, ez al da gertatuko, askotan bezala, erakundeen 
eta hedabideen mezu ofizialak ez datozela bat erreali-
tatearekin? Susmatzen dugunez, Alde Zaharraren alde 
modu ia altruista batean apostu ausarta egin omen du-
ten enpresari adoretsu talde horren atzean ezkutatzen 
dena enpresa-gizon azkar koadrilla bat bano ez da. 
ARICH eta Udala Alde Zaharraren irudi glamuroso bat 
ezartze aldera ia edozer egiteko prest daudela baliatu-
ta enpresari horiek negozio ederra egiten ari dira, izan 
ere, diru laguntza oparoak eta erakundeen debaldeko 
babes eta propaganda politikoa jasotzen dute... eta 
aldi berean, behin eta berriz muzin egiten ari zaizkie 
euren betebehar fiskalei eta lan arloko araudiari. Hain 
da larria arau urratze hori, ezen zenbaitetan zor opa-
roak pilatu batituzte hainbat erakunderekin, besteak 
beste, horrenbesteko babes eta dirulaguntza eman diz-
kien Udalarekin berarekin.  

Hori horrela balitz, esan genezake, bere garaian Arroi-
tarekin egin genuen bezala, hauek ere auzoko bizi-

1  953 Magazine, 1, zenbakia, 2009ko abendua, hemen eskuragarri 
http://www.953magazine.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=71:tras-la-barra-
no01&catid=40:gourmet&Itemid=63

http://lagenterula.wordpress.com eginayllu@gmail.com
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zaleak direla. Oraingoan, ordea, 
kontua larriagoa litzateke, izan ere, 
errua ez litzateke haiena, Udala-
rena baizik, udal erakundeak bul-
tzatu eta babesten baititu. Gauzak 
horrela, argi geratuko litzateke 
zertaz ari diren udalekoak Alde 
Zaharra biziberritzeko komertzio 
eta kalitatezko ostalaritza aipatzen 
dutenan. Halaber, hori gentrifika-
zio adibide argia izango litzateke, 
kasu honetan ostalaritza jomuga 
duen gentrifikazioa, hain zuzen. 
Hau da, helburua litzateke osta-
laritza mota jakin bat bultzatzea, 
kalitatearen amua darabilena, tu-
rismoa eta erosteko ahalmen han-
diko populazioa erakartzeko, eta, 
aldi berean, Alde Zaharrari kutsu 
herrikoia ematen dioten betiko os-
talariak botatzea.

Hurrengo lerrootan kontu horiek 
guztiak aztertu eta sortutako gal-
derei erantzuna ematen saiatuko 
gara. Baina komeni da aldez aurre-
tik ohar bat ematea. Koadrilla ho-
netako pertsonaien inguruko atzo 
eta gaurko gorabeherak eta txu-
txumutxuak zurrumurru horiexek 
leporatzen dizkieten ekintzen larri-
tasuna bezain ugariak dira. Lerroo-
tan ez ditugu aintzat hartuko txu-
txumutxu horiek, aitzitik, bakarrik 
aipatuko ditugu txostenetan oina-
rrituta egiazta ditzakegun kontuak. 
Horrek ez du esan nahi sinisten ez 
ditugunik (esan gabe doa, ke gabe-
ko surik ez), eta aipatzen ez baditu-
gu ez da euren errua zuritzearren, 
kontua da egiaztagarriak diren jar-
duerak, berez, nahiko adierazga-
rriak direla eta argi erakusten dute-
la pertsonaia horien jokabidea.

Zer enpresari eta 
ostalaritza negoziori 
buruz ari gara?
Has gaitezen izen eta abizenak 
jartzen ostalari lagun talde hone-
tako kideei. Gutxi gorabehera, 10 
laguneko zerrenda egin genezake 
talde honetako enpresetako baten 
batean bazkide direnak hartuta, 
edo bazkide izan gabe nola edo 
hala arduraren bat dutenak kon-
tuan hartuta (adibidez, harreman 
publikoetako ardurak); baina 5 la-

gunen jarduera aztertzera muga-
tuko gara, horiek bazkide edo ad-
ministratzaile lanetan ari edo aritu 
baitira gutxienez istorio harrigarri 
honetako jomuga diren 2 enpre-
satan. Hona hemen euren izenak:

Mikel Martín Ibarrarán, 
Emilio San Juan Iturriaga, 
Pablo Grimaldi Mezquita, 
Rubén Freile Angulo eta 
Eduardo Freile Angulo.

Orain ezagut ditzagun azken ur-
teotan lagun horiek sortu dituzten 
ostalaritza negozioen izenak. Se-
guraski, koadrillako kideen izenak 
ezagututa, batek baino gehiagok 
jakingo du zer negozioz ari garen. 
Seguruenik, zerrenda luzeagoa 
izango da, baina, arestian esan be-
zala, zuhurtasunez jokatuko dugu 
eta bakarrik egiazta ditzakegun 
datuak emango ditugu. Honako 
hauek dira, beraz, negozio horie-
tako batzuk:

Longo; Cube; El 97; Cómeme; 
Barrón; La Malquerida; 
Kokodrilo; Tabanco; Lutreola; 
La Ferretería
Gainera, duela gutxi argitaratu de-
nez, Udalak El Jardín de Falerina 
kafetegiko kudeaketa ere euren 
esku utzi du (geroxeago helduko 
diogu gai honi):

Muinoko tabernak, alegia, El 
Jardín de Falerinak, badauka 
jabea, berriz ere. Arduradun 
berriek ostegunean irekiko 
dute lokala. (…) «Tabernan 
mota guztietako ekitaldiak 
antolatuko baditugu ere, egu-
nerokoan “Pau estiloa” ezarri 
nahi diogu», adierazi zion EL 
CORREOri Pablo Grimaldik, 
Cubeko arduradunak, haren 
lokalean jarriko duen musika-
ren harira. Bera da, Emilio San 
Juan eta Ruben Freilerekin 
batera —la Malquerida, Ferre-
tería, 97 eta Tabanco taberne-
takoak— EL Jardin de Faleri-
naren aro berrian kafetegiaren 
ardura hartuko dutenetako bat.

El Correo, 11-09-2010    2

Honezkero, fanzinean agertzen 
diren koadrillako kideen eta abian 
jarri dituzten negozien izenak iku-
sita, euren taberna eta jatetxeetara 
joan ohi diren askok pentsatuko 
dute: «Baina, zein da arazoa?, zer 
dela eta kritikatzen dituzte? Enpre-
sari talde horri monumentu bat jarri 
behako litzaieke, baina, Alde Zaha-
rraren alde egin duten lan eskerga-
gatik, izan ere, auzoari “aurpegia 
garbitu” eta duintasuna ematen ari 
zaizkio». Tira, ez da harritzekoa 
horrela pentsatzea, hori baita za-
baltzen ari den mezua eta koadri-
llako ostalariek eurek lotsa gabe 
elikatzen dutena:

Mikel Martín, sukaldari eta os-
talaria, ekintzaile deritzogun 
tipo horietako bat da. 38 urteko 
gasteiztar honek arriskuak har-
tu ditu bere gain, izan ere, oso 
filosofia argia dauka: «arrakasta 
lortzeko nabarmendu egin be-
har da». Eta oraingoz ondo ari 
da. Haren azken abenturak “La 
Malquerida” du izena, Hedegi-
le kaleari kutsu berri bat eman 
dion pintxoetako taberna. 

Florida parkean erori beharre-
ko eraikin bat jatetxe moder-
nista bihurtu zenuen, Artium-
eko kafetegia ere berpiztu 
zenuen, eta orain Alde Zaha-
rra biziberritzeari ekin diozu. 
Borroka galduen abokatua al 
zara?
Inola ere ez. Ostalaritza mun-
duan nabarmendu egin behar 
da, besteekiko aldea markatu. 
Saltzeko zerbait ezberdina es-
kaini behar duzu, bai gastrono-
mia arloan, bai estetikan, baita 
lan egiteko moduan ere. Horixe 
da egiten dugun guztiaren filo-
sofia. Eta «egiten dugu» diot, 
ez nagoelako bakarrik kontu 
honetan.
Negozioetarako azkarra al 
zara?
Ekintzailea bai; azkarra ez, or-
dea. Kontua da lan egitea, ez 
beste inor baino azkarragoa 
izatea. 

El Correo, 28-10-2007    3

2 http://www.elcorreo.com/alava/v/20100911/alava/jardin-falerina-reabre-puertas-20100911.html
3 http://www.elcorreo.com/vizcaya/20071028/alava/unos-creamos-otros-destruyen-20071028.html



Baina, izan ezazue pazientzia piz-
ka bat, salatu nahi dugunaren ma-
miari heltzeko urrats pare bat falta 
zaizkigu eta.

Negozio hauen atzean 
dauden elkarteen izenak, 
eta elkarteok kudeatzen 
dituzten bazkideenak

Askotan gertatzen da negozio ba-
tek jendeaurrean duen izena eta 
negozioa abian jarri duen elkar-
tearena ez datozela bat. Horrega-
tik, hain zuzen, norbaitek «La Mal-
querida S.L.» izeneko Gasteizko 
ostalaritza enpresa baten inguruko 
informazioa bilatzen badu, ez du 
Hedegile kaleko negozioaren gai-

neko arrastorik topatuko. Aitzitik, 
informazioa topatuko bada, «Qué 
bien vivís pajaritos S.L.» bilatu be-
harko luke, hori baita negozioa 
kudeatzen duen elkartearen ize-
na... oso izen aproposa, bide ba-
tez, fanzine honen izenbururako, 
«Zuek bizi zarete, zuek, alproja 
horiek!».

Gauza bera gertatzen da aipatu 
ditugun gainontzeko enpresekin. 
Beraz, ezinbestekoa da negozio 
bakoitzaren atzean ezkutatzen 
den elkartearen izena jakitea, 
eta behin ezagututa, zehaztea 
zein diren bazkideak eta zeinek 
kudeatzen dituen. Kontuan izan 
behar da pertsonaia horiek ku-
deatutako negozioetako batzuk 
dagoeneko desagertu direla (Lu-

treola edo Longo, kasu), hori bai, 
hala ere, arrasto luzea utzi dute 
atzetik.

Ostalari koadrillakoek enpresak 
izendatzeko aukeratu dituzten 
izenek harrituko dute bat bai-
no gehiago. Gure ustez, izenok 
nahiko adierazgarriak dira, ko-
muneko irizpide bat baitute, eta 
argi uzten baitute gizonkote ho-
rien enpresari profila. Ezagut di-
tzagun, beraz, I. Taularen bidez, 
hortxe dugu-eta ikusgai ostalari- 
tza negozio bakoitza, sorrera 
data, eta bazkide edota kudea-
tzaileen arteko harremana. Kon-
tuan hartu behar da, halaber, 
aztertuko ditugun elkarteek ko-
muneko helburua dutela, alegia, 
«ostalaritza negozioa ustiatzea».

4  Lehen aipatu bezala, ez dugu daturik emango gure informazioen arabera koadrillakoekin negozio bat baino gehiago partekatzen ez dutenen 
pertsonena.

5 Ibídem.
6  Elkartearen egoitzan gaur egun ostalaritza negozio bat dago, baina ezin dugu egiaztatu, zehazki, aipatutako elkarteari dagokion.
7  Lehen aipatu bezala, ez dugu daturik emango gure informazioen arabera koadrillakoekin negozio bat baino gehiago partekatzen ez dutenen 

pertsonena.

I TAULA
Negozioen eta elkarte kudeatzaileen arteko harremanak. Elkarteon arduradunak edota bazkideak

Negozioa elkartea Helbidea Sorrera data arduraduNak eta bazkideak

Cube Bidea Janbide S.L.

Cube, Frantzia 
kalea 24an; Bidea 
Janbide, etxe par-
tikular batean.

05-04-2002

Hasieran arduradun bakarra: Mikel Martín Ibarrarán. 
2005-02-14. Beste bat gehitzen zaio, Pablo Grimaldi Mez-
quita, geroztik biak izango dira Amankomuneko Arduradu-
nak.

Longo
Kiosko Rio Florida 
S.L.

Biak Florida par-
kean zenbakirik 
gabe.

16-10-2002
Beste batzuek osatuta.    4
2003-05-12. Mikel Martín Ibarrarán Arduradun Bakarra 
izendatu zuten.

¿?
Las alubias de mi 
Hija S.L.

Etxe partikular ba-
tean.

20-04-2005 Arduradun bakarra: Emilio San Juan Iturriaga.

Cómeme Cómeme Perico S.L.
Zapatari kalea 38, 
baxua

06-07-2005
Amankomuneko Arduradunak: Emilio San Juan Iturriaga, 
Eduardo Freile Angulo, Rubén Freile Angulo eta beste par-
tikular bat.    5

El 97 Aquí hay huevos S.L.
Plaza Berria 11, 
baxua

21-09-2005 Arduradun bakarra: Emilio San Juan Iturriaga.

Barrón Waa chaval S.L. Margolari kalea 2 20-11-2006

Hasieran bost Amankomuneko Arduradun: Emilio San Juan 
Iturriaga, Eduardo Freile Angulo, Rubén Freile Angulo, Pa-
blo Grimaldi Mezquita eta Mikel Martín Ibarrarán. 
2007-03-22. Hortik aurrera Rubén Freile Angulo da Ardu-
radun Bakarra.

La Malquerida
Qué bien vivís paja-
ritos S.L.

Hedegile kalea 
10, baxua

11-06-2007

Hasieran hiru Arduradun Solidario: Emilio San Juan Iturria-
ga, Pablo Grimaldi eta Mikel Martín Ibarrarán.
2008-06-23. Laugarren bat gehitu zitzaien: Rubén Freile 
Angulo.

Kokodrilo
Que viene el coco 
S.L.

Hedegile kalea 
47, baxua

18-03-2008

Hasieran bi Arduradun Solidario: Emilio San Juan Iturriaga 
eta Pablo Grimaldi Mezquita.
2008-06-23. Hirugarren Arduradun Solidario bat gehitu zi-
tzaien: Rubén Freile Angulo.

¿?    6 Me vuelvo loco SL
Zapatari kalea 4, 
baxua

23-07-2008
Lau Arduradun Solidario: Emilio San Juan Iturriaga, Pablo 
Grimaldi Mezquita, Rubén Freile Angulo eta Mikel Martín 
Ibarrarán.

Tabanco No me sigas S.L. Hedegile kalea 46 24-07-2008
Hiru Arduradun : Emilio San Juan Iturriaga, Pablo Grimaldi 
Mezquita eta Rubén Freile Angulo.

Lutreola No hay crisis S.L.
Zurbanoko errepi-
dea z/g

04-09-2008
Bost Amankomuneko Arduradun: Emilio San Juan Iturriaga, 
Pablo Grimaldi Mezquita, Rubén Freile Angulo, Mikel Mar-
tín Ibarrarán eta seigarren pertsona bat.    7

La Ferretería
No quiero ver un tío 
parao S.L.

Plaza Berria 10, 
baxua 04-11-2008 Arduradun bakarra: Emilio San Juan Iturriaga.



Ostalari eredugarrien 
jokaera onak: berrehun 
jakinarazpenetik 
gora, premiamendu 
probidentziengatik, 
bahidurengatik, zorrak 
pilatzeagatik...

Jauntxo hauen eta euren negozio-
en inguruan, honelako informazio-
ak agertu dira maiz hedabideetan:

[…] Pablo Grimaldi, Rubén 
Fraile eta Emilio San Juan, os-
talaritzan ari diren hiru enpre-
sariak, eraldaketa horren susta-
tzaileak dira. La Malqueridaren 
ondotik, ia urtebete eta erdi ge-
roago, Kokodrilo eta Tabanco 
etorri dira (…) «Alde Zaharrean 
ohikoa den girotik aparteko 
giro baten barruan kalitatezko 
produktuak gozatzeko aukera», 
horixe da Pablo Grimaldiren 
esanetan —Gasteizen duela 
hamalau urtetik baino gehiago-
tik bizi den jereztarra— lokal 
sortu berriaren ezaugarri nagu-
sia.

[…] Aldi berean klasikoa eta 
berritzailea den proposamena, 
erdi aroko muinoan sendotzen 
ari den eguneko ostalaritzaren 
eskaintza osatzeko, Gasteizko 
auzo zaharrenaren ateak gero 
eta gehiago zabaltzeko. Indar 
publiko eta pribatuak helburu 
sendo batekin uztartu dira, ale-
gia, hiriko epizentroari, eta oro 
har, hiri osoari, bizitza sozial eta 
ekonomikoa sustatuko duen 
dinamismoa ematea. Zenbait 
komertzio eta erakunde bat 
egiten ari dira proiektuarekin 
eta «etorkizunean elkarlanean 
arituko dira».

Diario de Noticias de Álava, 
08-10-2008    8

Horregatik guztiagatik, soilik infor-
mazio horiei erreparatuko bagenie, 
eta ostalari koadrilla eredugarria 
negozio kontuetan zein «ondo» 
moldatzen den ikusiko ez bagenu, 

(ia dozena bat taberna eta jatetxe 
ireki dituzte lau urteko epean, hots, 
2005 eta 2008 bitartean), ondo-
riozta genezake ez dutela inongo 
arazorik izango euren tasak, zergak 
eta isunak ordaintzeko edota euren 
langileei tratu egokia emateko...

Baina, dirudienez, Alde Zaharra 
birgaitzeko eta biziberritzeko ai-
tzakian ia dena zilegia denez, eta 
euren izenak eta euren enprese-
nak ditugunez, ikerketa xinple eta 
xume bat egingo dugu. Begirada 
bat emango diegu, beraz, pro-
bintziako boletin ofizialari (BO-
THA) eta autonomia erkidegokoari 
(BOPV).

Zergen Lege Orokorraren arabera, 
zergen bilketa, borondatezkoa ez 
denean edo zergen beharrezko or-
dainketa berez egiten ez denean, 
premiamendu prozedura adminis-
tratibo baten bitartez egiten da, 
eta prozedura horri premiamendu 
probidentzia baten bidez ekiten 
zaio    9:

167 Artikulua. Premiamendu 
prozeduraren hasiera.

[…] 2. Premiamendu probi-
dentzia nahikoa izango da pre-
miamendu prozedurari ekiteko 
eta epailearen ebazpen baten 
adinako eragina izango du or-
daintzera behartuta daudenen 
ondareen zein eskubideen kon-
tra ekiteko.

Horrenbeste zehaztu gabe baina 
denok ulertzeko moduko hizkunt-
zan, esan genezake premiamendu 
probidentziak tresna bat direla par-
tikular edo enpresa batek Admi-
nistrazioarekiko sortutako zorrak 
kobratzen saiatzeko, zegokionean 
tasak, zergak edota zigorrak or-
daindu ez dituenean.

Premiamendu probidentzia horiek 
etxean jakinarazten zaizkie zor-
dunei, eta aurrez aurre ematerik 
ez dagoenean bakarrik, dagokion 
Boletin Ofizialean argitaratuz ja-
kinarazten zaizkie. Beraz, bole-
tinetan aurki ditzakegun premia-

mendu probidentziak benetan 
dauzkatenen zati txiki bat baino 
ez dira izango, seguruenik. Muga 
horien jabe garelarik ere, helduko 
diegu boletinei    10. Azterketa ho-
rren emaitza II. Taulan daukagu eta 
seguraski zuei gertatuko zaizuen 
bezala, gu ere aho bete hortz utzi 
gaitu, are gehiago jakinarazpen ho-
riek argitaratu dituzten erakundeak 
honen anitzak direnean:

•	 Lan eta Gizarte Auzietarako 
Ministerioko Gizarte Segu-
rantzako Diruzaintza Oroko-
rraren Probintzia Zuzendarit-
za Araban

•	 Ekonomia eta Ogasun Minis-
terioren Ekonomia eta Ogasun 
Delegaritza

•	 Estatuko Administrazioko Go-
bernu Ordezkaritzaordea Ara-
ban

•	 Foru Aldundiko Ogasun Saila-
ren Ogasun Zuzendaritza

•	 Vitoria-Gasteizko Udalaren 
Ogasun eta Ekonomia Saila

•	 Gizarte arloko Epaitegiak

  8 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/10/08/mirarte/ocio/d08oci63.1041288.php 
  9 58/2003 Zergen Lege Orokorra, abenduaren 17koa: http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/18/pdfs/A44987-45065.pdf 
10  Ez ditugu azalduko aurkituko ditugun gainontzeko jakinarazpen motak, gure ustez, erraz uler baitaitezke euren izenez.



II TAULA
Ostalari eredugarriei zein kudeatzen dituzten enpresei boletin ofizialetan zuzendutako jakinarazpen esanguratsuenak

PertSoNa / eNPreSa Noiztik JakiNarazPeN mota

Mikel Martín Ibarrarán 2003

•	 Premiamendu probidentziarako 29 jakinarazpen
•	 Ondasunen edo kontu korronteen bahimendurako 10 jakinarazpen
•	 Zor metatzeari buruzko jakinarazpen bat
•	 Zorrak eskatzeko 17 ohar erantzule solidarioei
•	 Auzitegietara joateko jakinarazpen bat Kiosko Río Florida SL (Longo Jatetxea) negozioak Gizar-

te Segurantzarekin sortutako zorren ustezko erantzule solidarioa izateagatik
•	 Kiosko Río Floridan diziplina arazoengatik kaleratutako langile bat berriro hartzera behartzen 

duen ebazpen bat
•	 Ondareen berri emateko 2 jakinarazpen
•	 Bahitutako ondasun higiezinen baliospen bat
•	 Ondasun higiezinak bahitzeko eginbide bat zordunari, ezkontideari eta titularkideei hedatzeko 

jakinarazpen bat.
•	 Bahidura solidario baten jakinarazpena

Emilio San Juan Iturriaga 2003

•	 Premiamendu probidentziarako 3 jakinarazpen
•	 Gizarte Segurantzarekiko zorrengatik ondasun errekerimendurako jakinarazpen bat.
•	 Kontu korrontea bahitzeko jakinarazpen bat
•	 “Las alubias de mi Hija”ko Administratzaile Bakarrak jarritako helegite bat errefusatzeko jaki-

narazpen bat; lan egiteko baimenik ez zuen atzerriko langile bat kontratatzeagatik ezarritako 
zigorrari (6014,50 euro) helegitea, alegia

Rubén Freile Angulo 2007
•	 Premiamendu probidentziarako 39 jakinarazpen
•	 Bahidura gauzatzeko jakinarazpen bat

Eduardo Freile Angulo 2008 •	 Premiamendu probidentziarako 24 jakinarazpen

Pablo Grimaldi Mezquita 2009 •	 Premiamendu probidentziarako jakinarazpen bat

Kiosko Rio Florida (Longo) 2003

•	 Ehun jakinarazpen baino gehiago jaso ditu (129): premiamendu probidentziarako, bahimen-
duetarako, disziplina arazoak tarteko langileak kaleratzeen kontrako epaiak, hornitzaileekiko 
zorrak...(Zor bati baino gehiagori aipua egiten dieten jakinarazpenak daude) bai Foru Aldun-
dikoak, bai Udalekoak, bai Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrekoa, lan arloko epaite-
gietakoak ...

Bidea Janbide S.L. (Cube) Sortu zenetik
•	 Premiamendu probidentziarako 2 jakinarazpen 
•	 Ondareen berri emateko jakinarazpen bat
•	 Gizarte Segurantzarekiko zorrengatik 5 jakinarazpen 

Las alubias de mi Hija S.L. Sortu zenetik

•	 Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu saileko zuzendaritzak Elkarte eta Atxikipen 
zergei buruzko administrazio-egintzarako zortzi jakinarazpen (errekerimendu eta errekeri-
mendu eskutitzak).

•	 EAEko Zerga Administraziorako Estatu Agentziaren Ordezkaritzak igorritako jakinarazpen bat, 
nahitaez ordainarazteko prozedura batengatik.

•	 Zerga Administraziorako Estatu Agentziaren Diru-bilketa sailak (Arabako ordezkaritza) egin-
dako betearazpen-bidean den diru bilketaren kudeaketaren ondorioz, elkartearen hutsegitea-
ren adierazpen bat.

•	 Premiamendu probidentziarako jakinarazpen bat

Aquí hay huevos S.L. (El 97) Sortu zenetik
•	 Udalaren Ogasun eta Ekonomia sailaren premiamendu probidentziarako hiru jakinarazpen.
•	 Udalaren Ogasun eta Ekonomia sailaren errenta-zorra kitatzeko jakinarazpen bat.
•	 Udalaren Ogasun eta Ekonomia sailaren ordaintzeko-errekerimenduaren jakinarazpen bat.

Cómeme Perico S.L. 
(Cómeme)

Sortu zenetik •	 Premiamendu probidentziarako 9 jakinarazpen

Waa chaval S.L. (El Barrón) Sortu zenetik
•	 Zorren berri emateko ohar bat
•	 Premiamendu probidentziarako 4 jakinarazpen

Que viene el coco S.L. 
(El Kokodrilo)

Sortu zenetik
•	 Gizarte Segurantzaren Ikuskaritzak bidalitako arau-hausteko akta bat
•	 Premiamendu probidentziarako jakinarazpen bat

Me vuelvo loco S.L. Sortu zenetik •	 Premiamendu probidentziarako 3 jakinarazpen

No me sigas S.L. 
(El Tabanco)

Sortu zenetik
•	 Arabako Gobernu Ordezkaritzaren zigor-ebazpen bat, Espainian dauden atzerritarren eskubide 

eta askatasunen gaineko 4/2000 Lege Organikoa urratzeagatik. Zigorra 6025,38 eurokoa izan 
zen 

No hay crisis S.L. (Lutreola) Sortu zenetik
•	 Ezin ordaindu izanagatik 3 adierazpen
•	 premiamendu probidentziarako bi jakinarazpen
•	 Gizarte Segurantzarekiko zorrak kitatzeko 2 jakinarazpen.

No quiero ver un tío parao 
S.L. (La Ferretería)

Sortu zenetik
•	 Premiamendu probidentziarako 6 jakinarazpen.
•	 Ondareen berri emateko jakinarazpen bat
•	 Kontu korronteak eta aurrezki kontuak bahitzeko agindu bat



Sinestezina, baina egia biribi-
la. Aldizkari ofizialetan premia-
mendu probidentziarako berre-
hun jakinarazpen baino gehiago  
eta  bahimendurako dozena bat 
auzibide baino gehiago aurkitu 
ditugu. Horixe da gure ostalari 
eredugarrien jokaera; izan ere, 
batzuetan okerragoa da, besteak 
beste, Longoren kasuan. Hone-
tan auziaren tamaina izugarria 
da:

2009ko martxoan Udalak au-
rreko kontratua bertan behera 
uztea erabaki zuen, lehengo 
Longoren kideaketa elkarteak 
itxi eta 11 hilabetera. Une ho-
rretan Udalari 64.000€ zor ziz-
kion

El Correo, 13-02-2011    11

Orain bai, orain ulertu ahal dugu 
zer ezkutuko mezu duen La Mal-
queridari buruz hitz egiten due-
nean partehartzaileetako batek. 
(Gogora ezazue, Cómo vivís paja-
ritos S.L.):

Eta Rubenek dioen moduan, 
aurrera egin zuten: «Ezustea 
eman nahi izan genuen eta 
hori ezin genuen lortu ohiko 

lokal baten bidez. Desberdi-
na izan behar zuen, bihurria, 
arreta erakartzekoa. Eta La 
Malquerida izenak oso ondo 
adierazten du. Gustatu ala ez, 
ez du inor bere horretan uz-
ten, jarrera bat hartzera bul-
tzatzen zaitu».

Diario de Noticias, 11-09-
2010    12 (Letra lodia guk jarri 
diogu.)

Eta egia esan, lortu lortu dute.

Instituzioek eta 
politikariek ematen 
dieten laguntza 
lotsagarria

Baina horiek guztiak esanda ere, 
gure ustez, behintzat, amorra-
garriena ez da orain arte iraku-
rri duguna, ondorengo lerrootan 
adieraziko duguna baizik. Orain 
arte esandakoa aintzat hartuta, 
ekintzaile talde honek erakundeek 
emandako dirulaguntzak eta beste 
laguntza mota batzuk (zenbaiteten 
bultzada argi eta garbiak) jaso iza-
na eta jasotzen jarraitzea da sala-
garriena.

Batez ere aintzat hartuta  ikusi di-
tugun datuak denok ditugula esku-
ragarri, eta hain zuzen ere, udala 
bera dela hainbat jakinarazpen 
egiten dituena eta hainbat zor ja-
saten dituena. Eta gauzak horrela, 
lotsagarria baino lotsagarriagoa da 
udalak berak kuarilla horren nego-
zioak diruz laguntzea. Baina hori 
gertatzen ari da. 

Gainera, litekeena da guk hemen 
aipatutakoez gain (Ekonomiaren 
Sustapenerako sailak ematen di-
tuenak eta ez ARICHek), bestelako 
laguntza ekonomikoak jasotzea, 
bai lokalak hartzeko edo zahar-
berritzeko, bai bestelako zeregine-
tarako. Baina ARICHen aktak ez 
daudenez denon eskura, ez dauka-
gu jakiterik. Hala eta guztiz ere, 
adierazgarria da ARICHek lokalen 
zaharberritzearen erdia ordaintzea 
(gehienez 50.000€    13). Horiek guz-
tiak aintzat hartuta eta jakinda kua-
drilla hori hamar bat lokaletan ari-
tu dela, ehun milaka euro gehiago 
jaso dituztela pentsatu ahal dugu. 
Horiek ziurtatzerik ez badago ere, 
aipatutakoak berez guztiz salaga-
rriak dira.

Eta horiek guztiak jakinda, oraindik 
ere Mikel Martin Ibarraranen adie-

11 http://www.elcorreo.com/alava/v/20110213/alava/florida-fundira-parque-abril-20110213.html 
12 http://www.noticiasdealava.com/2010/09/11/vecinos/vitoria-gasteiz/correria-una-calle-diferente 
13  Diario de Noticias de Álava, 24-03-2009, http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/03/24/vecinos/vitoria-gasteiz/d24vit27.1197609.php

III TAULA
Udalak enpresa horiei eman dizkien diru-laguntza batzuk

elkartea dirulaguNtzareN zergatia euroak

Cómeme Perico S.L. (Cómeme)
Alde Zaharreko eta Zaramagako merkataritza, zerbitzu eta ostalaritza sektoreetako enpre-
sa txikiak martxan jartzeko, zaharbaerritzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko Udalaren 
ebazpen laguntzak ( 2007ko bigarren seihilekoan emandakoak)

7.786,63

Waa chaval S.L. (El Barrón)
Alde Zaharreko eta Zaramagako merkataritza, zerbitzu eta ostalaritza sektoreetako enpre-
sa txikiak martxan jartzeko, zaharbaerritzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko Udalaren 
ebazpen laguntzak ( 2007ko bigarren seihilekoan emandakoak)

3.251,71

Qué bien vivís pajaritos S.L. 
(La Malquerida)

Alde Zaharreko eta Zaramagako merkataritza, zerbitzu eta ostalaritza sektoreetako enpre-
sa txikiak martxan jartzeko, zaharberritzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko Udalaren 
ebazpen laguntzak ( 2007ko bigarren seihilekoan emandakoak)

15.865,20

Que viene el coco S.L. (Kokodrilo)
Erdialdeko enpresa txikien leihakortasuna hobetzeko eta modernizazioa bultzatzeko la-
guntzak iragartzeko Udalaren ebazpena (2008ko bigarren seihilekoan).

18.900,00

Me vuelvo loco S.L. (Zapatería 4)
Erdialdeko enpresa txikien leihakortasuna hobetzeko eta modernizazioa bultzatzeko la-
guntzak iragartzeko Udalaren ebazpena (2008ko bigarren seihilekoan).

4.446,91

No me sigas S.L. (Tabanco)
Erdialdeko enpresa txikien leihakortasuna hobetzeko eta modernizazioa bultzatzeko la-
guntzak iragartzeko Udalaren ebazpena (2008ko bigarren seihilekoan).

19.130,40

No quiero ver un tío parao S.L. 
(La Ferretería)

Erdialdeko enpresa txikien leihakortasuna hobetzeko eta modernizazioa bultzatzeko la-
guntzak iragartzeko udalaren ebazpena (2009ko bigarren seihilekoan).

12.000,00

emaNdako diru-laguNtzak guztira 81.380,85



razpenak jasan behar ditugu, 2007-
10-28ko El Correoko    14, orrialde 
oso batean Gasteizek oraindik lo 
dagoen galdetzen diotenean:

Lokartuta baino, bere burua 
gutxietsita. Negar eta kexa bes-
terik ez dugu egiten, baina ez 
dugu ezer egiten. Eta egiteko 
ugari dugu. Ezin diego erakun-
deei dena egin diezagutela. Le-
hengora bueltatuko gara: arris-
kuak hartuko dituen ekimen 
pribatua behar dugu.

Baina diru-laguntzak ez dira kua-
drilla horri erakundeek eta poli-
tikariek emandako laguntza baka-
rrak. Seguru asko ostalari horien-
tzat askoz ere garrantzitsuagoa da 
politikariek askotan ematen dieten 
giazrte babesa. Hori, besteak bes-
te, argi ikusten da negozioen ire-
kitze ekitaldietan eta jaietan parte 
hartzen duen ordezkaritza poli-
tikoa ikusita.

Ondoko lerroetan komunikabidee-
tan agertutako adibide batzuk bai-
no ez ditugu adierazi nahi:

•	 Cuberen inaugurazioa: Ra-
mon Rabanera Ahaldu Nagu-
sia; Gloria Sanchez Gober-
nuaren ordezkariordea; Fede-
rico Verastegui Kultura Dipu-
tatua; Miguel Angel Echeverria 
alkateordea; Mikel Martinez 
eta Unai Grajales jeltzaleak, 
Peio lopez de  Munain eta Au-
rora Pintos sozialistak; Ferna-
do Aranguiz zinegotzi popula-
rra; Ramon Alonso alkatearen 
anaia eta Idoia Garmendia 
zinegotzia (DNA 2005-09-29)

•	 La Malqueridaren inaugura-
zioa: Caja Vitaleko lehendaka-
ria, Gregorio Rojo, eta Unai 
Grajales zinegotzi jeltzalea. 
(El Correo 2007-04-13).

•	 Bar 97ren inaugurazioa: Patxi 
Lazcoz alkatea; Unai Grajales, 
Vías de Alavaren gerentea; En-
riqueta Benito; Turismo Udal 
Zuzendaria, Ana Lasarte; Be-
goña Anda eta Carlos Rodri-
guez ARICHekoak. (El Correo 
2008-04-14).

•	 La Ferreteríaren inaugurazioa: 
Carlos Rodriguez eta Begoña 
Anda ARICHekoak; Ana Lasar-
te Turismo Udal Zuzendaria; 
Javier Maroto, Idoia Garmen-
dia eta Fernando Aranguiz 
zinegotziak; Javier de Andrés 
batzarkidea eta Herri Lane-
tako diputatu Luis Zarrabei-
tia. (El Correo 2008-11-10 eta 
2008-12-17).

•	 El Cubeko sukaldaritza jardu-
naldiak: Roberto Gonzalez eta 
Ramiro Gonzalez biltzarkide 
jeltzaleak; Clara Navas Uda-
leko Kongresu eta Turismo zer-
bitzukoa; eta Gonzalo Arroita, 
Carlos Rodriguez de Diego, 
Begoña Anda eta Charo Gon-
zalez ARICHekoak. (El Correo 
2009-03-09).

Era berean, ARICHek    15, pertso-
naia horiei eta euren negozioei 
tarte zabala eskaini die bere doa-
neko aldizkarian, 40.000 aleko 
argitaraldia (hori bai dotorezia, 
eta ez gure fantzine kutrea!), au-
zoaren gizarte eraberritzea bul-
tzatzeko Urban Fondoak diruz 
lagundua. 

Urrutira joan gabe, Casco Bizia-
ren 3    16 zenbakian, 2010eko aben-
dukoan, orrialde herena argazki eta 
guzti eskaintzen diote Emilio San 
Juani, eta Trabajan en y por el Cas-
co atalean.

Udal lotsagebekeriaren 
lotsagabekeria gorena: 
El Jardin de Falerinako 
gerentziarako kuadrillari 
emandako esleipen 
misteriotsua

Irri antzerki horren azken ekital-
dia kuadrillako batzuei El Jardin de 
Falerina kudeatzeko Udalak egin 
duen esleipena. 

2010-09-14ko Hezkuntza, Kultura 
eta Kirol Batzordeko Agiriaren bi-
dez    17, dakigu, ostalari eredugarriei 
egindako esleipenaren aurrean, 

EAJko udal taldeak, besteak beste, 
zera azaldu eta galdetzen zuela:

[…] esleipena ostalari talde 
ezagun bati egin zaiola, eta tal-
de hori lokalean obrak egiten 
hasi dela.

Lan horiek nork ordainduko di-
tuen galdetzen du, zein egoera-
tan dagoen lokala, zergatik ez 
diren beste ostalari batzuk 
azaldu interesaturik.

[…] zer agindu zaien oraingo 
ostalariei, beste batzuei agindu 
ez zaiena, inbertsioak egiten 
hasi baitira eta horiek errenta-
garri bihurtu behar baitituzte.

Bestalde, EAko udal taldeak zera 
zioen:

Harritu egiten da hilabete ba-
tzuk lehenago, lehiaketa atera 
zenean, hura eskuratzeko ino-
lako interesik azaldu ez zuen 
ostalari taldeak hartu izanaz.

Lehiaketa berriak zein lege 
babes duen galdetzen du, eta 
zergatik baimentzen duten ora-
in obrak egitea eta lehen ez, 
gainera obrak lizentziarik gabe 
ari dira egiten. (...) Dirudienez 
lokala baimenik gabe irekiko 
da ostegunean.

Horren guztiaren aurrean, eta ikusi 
dugun guztia ikusita, honako hau 
izan zen Maite Berrocalen (PSE) 
erantzun sinestezina:

Egungo arduradunek badituz-
te zenbait taberna eta jatetxe 
Alde Zaharrean, badakite zein 
inbertsio egin behar den, eta 
nola garatu jarduera.

Jakingo ez dute bada, inbertsioa 
... eta jarduera garatzen! Argi ge-
ratu zaigu orrialde hauetan zehar. 
Baina, horrelako lagun-tzekin, 
nork ez?, eta gainera ondo eza-
gutzen dituela dirudi gorazarre 
horiek kontuan hartuta. Batek 
baino gehiagok, ziur, ez luke ino-
lako zalantzarik izango jarrera 

14 http://www.elcorreo.com/vizcaya/20071028/alava/unos-creamos-otros-destruyen-20071028.html
15 Alde Zaharra Birgaitzeko Agentzia
16 http://cascobizia.com 
17 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1979.pdf 



hori elkar aditze eta prebarika-
ziotzat jotzeko.

Eta, jakina, egoera ikusita kuadrilla 
harrotu egiten da:

«Proiektu berriak ditugu go-
goan. Alde Zaharrerako ideiak 
daude, baina lehentasuna ta-
bernak egonkortzea da».

953 Magazine, 2009ko aza-
roko alea    18

«[…] Urteak dira Corretik hasi 
ginela, gero Cuchi eta Pinto 
etorri dira, orain muinoa geure-
ganatuko dugu»

(Emilio San Juan, El Correori 
egindako adierazpenak, 11-09-
2010)    19

Ondorio batzuk
Afera horri ez diogu adjektiborik 
jarriko, besteak beste dagoeneko 
zuen buruetan batzuk daudelako. 
Aurreko agiri guztietan azaldu-
takoarekin aski dugu.

Baina horren azpian dagoen ara-
zoari buruzko gogoeta bat zabaldu 
nahi dugu. Alde batetik, merkatari 
txikiek eta hurbilek (auzoari bizi-
tasuna ematen diotenek, auzoki-
deen arteko harremanak bultza-
tzen dituztenek eta egunerokoaz 
hornitzeko aukera eskaintzen di-
gutenek) ikusten dute atsekabetu-

ta, egoera ekonomiko larri batean 
eta behar sozio-ekonomiko larriak 
dituen auzo bateanm Udalak eta 
ARICHek haiekin duten jokaera: 
utzikerian, ahanzturan eta askotan 
debekuan oinarritutakoa (lokuto-
rioak, dastalekuak, tailerrak). Gai-
nera, ez dugu ahaztu behar betiko 
ostalaritzari jartzen dioten oztopo 
pila (isun itogarriak etengabe; arau-
tegi zorrotzak, askotan beteezinak; 
negoziorako eragin handia duten 
ordutegietan murrizketak…) Eta 
halako batean, euren burua ere-
dutzat duten enpresari talde bat 
agertu zen eta ederki saldu zioten 
Udalari,  Alde Zaharra berritze-
ko kontzeptuarekin bat zetorren 
egitasmoa. Horrela behintzat jaso 
zuen El Correo egunkariak, 2009-
02-08    20:

Udala Alde Zaharrera joateko 
bideak errazten ari da [...], bai-
na aldi berean ekimen pribatua 
sukaldatzan oinarritutako amu 
erakargarriz betetzen ari da 
gune hori. Bertako hiru enpre-
sari urte eta erdiko epean hi-
rugarren ostalaritza-gunearen 
irekiera prestatzen ari dira.

[…] Aurreko bi lokalen arrakas-
tak hiru bazkideak bultzatu 
ditu euren asmoak zabaltzera 
eta «ez dute horretan utziko» 
Grimaldiren esanetan «San 
Prudentzio eta Dato kaleetan 
pintxotan ibilitzen den jendea 
Alde Zaharrera igotzea lortu 

dugu. Ziur gaude etorkizuna 
bertan dugula, auzoak gora 
egingo duela eta guk horren 
alde egiten dugu», esan zuen 
ostalariak.

Hau da, Alde Zaharra eraldatu egin 
nahi zuten eta kalitatezko turis-
moarentzat eta hiriko jende zint-
zoarentzat taberna moderno eta 
xarmadunez bete nahi zuten, trago 
bat lasai har dezaten ezagutu gabe 
eta axola gabe zeintzuk diren au-
zoko benetako arazoak. Eta jakina, 
hori guztia eroso egin dezaten, au-
zoa garbitu egin behar da eta au-
zoko txiroak, zaharrak, azal zuri-
zurikoak ez direnak, aldarrikape-
nak egiten dituztenak… botatzea 
besterik ez dute. 

Aipatutako irudi aldaketa egiteko 
aztertu dugun lagunartea aurkez-
tuz gero, Udalak (berdin da zein 
den alderdi politikoa, horretan 
ados daude eta) begiak itxi, istiluak 
saihestu eta nahi dutena egiten utzi 
ez ezik, lotsagabe lagundu eta bul-
tzatu ere egiten dute.

Alde Zaharreko auzokook eta au-
zoak aurrera egitearen alde egiten 
dugunok errealitatea ezagutu eta 
sortutako egoerarekin haserretu be-
harra dugu. Baina ezin dugu bere 
horretan utzi. Jakin behar dugu 
haserreak gogoetari ematen diola 
bidea, eta gogoetak ekintzari; izan 
ere, gure auzoaren etorkizuna ko-
lokan dago: Alde Zaharra Bizirik!!!

18 http://www.953magazine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71:tras-la-barra-no01&catid=40:gourmet&Itemid=63 
19 http://www.elcorreo.com/alava/v/20100911/alava/jardin-falerina-reabre-puertas-20100911.html 
20 http://www.elcorreo.com/alava/20080208/alava/todo-correria-20080208.html


