
UDAL TALDEEN PROPOSAMENA, UDALBATZAK IZAERA 
BETEARAZLEA DUEN ERABAKIA HAR DEZAN, FRANKISMOAREN 
DIKTADURAK GIZATERIAREN AURKA EGINDAKO KRIMENEI BURUZ, 
HAIEN ARTEAN 1976. MARTXOAREN 3KO GERTAERAK.  
 
1936ko uztailaren 18an kolpe militar batek kendu zituen Bigarren 

Errepublikaren legezko agintariak.  

 

Altxamenduak diktadura ekarri zuen eta horrek sistematikoki urratu zituen 

ehunka mila pertsonen oinarrizko giza eskubideak berrogei urte oso luzeetan: 

desagertuak, fusilatuak, lapurtutako umeak, lan esklaboaren, tratu txarren eta 

abusuen biktimak kontzentrazio-esparruetan, espetxeetan, polizia-etxeetan, 

kuarteletan, gaixotasunak prebenitzeko zentroetan; presoak; torturatuak; 

erbesteratuak, hertsatuak; zigortuak; eta amaierarik gabeko jarraipena.  

 

Testuinguru horretan gertatu zen 1976ko martxoaren 3ko hilketa, Espainiako 

Polizia Armatuak burututa.  

 

Gertakari horiek astindu egin zuten Gasteizko hiria, eta gaur egun ere, 40 
urte geroago, eta Martxoak 3 Elkarteak erabakitasunez etengabeko eskaria 
egin arren, jarraitzen dugu hildako pertsonak bortizkeriaren biktimak izan 
zirela onartu gabe, eta, beraz, egindako kaltea onartu eta konpondu gabe.  

Euskal Herriko Unibertsitateko "Valentin de Foronda" Gizarte Historiako 
Unibertsitate institutuak "1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako 
gertakarien gaineko irizpen historikoa" prestatu zuen, eta azken zatian halaxe 
jasotzen du:   

FROGATUTZAT HARTZEN DUGU: 

Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo 
Barroso, José Castillo eta Bienvenido Pereda gizonen heriotzak 
honakoekin lotuta daudela: 

Lehenengoa: orduan Espainian zegoen oinarrizko askatasunen 
ezarekin.  

Bigarrena: istiluen kontrako indarren baliabide ezegokiarekin 
(aipatzen ditugu Unitateak) eta giza eskubideak batere estimatzen 
ez zituzten jarraibideekin. 

Hirugarrena: ordena publikoko arazo baten aurrean gerrako armak 
era arduragabean eta beharbada kriminalean erabiltzearekin. 

Laugarrena: aginte hierarkiaren batek (garai hartan Espainiako 
Gobernua zegoen erpinean) emandako aginduekin; berak hartu 
zituen kontatu ditugun ondorioak ekarritako erabakiak.  



 

Bestelakoan, honako hauek HAUTSI ZIREN:  

1.- 1953ko Konkordatua, orduan indarrean zegoena, eta 20. 
artikuluan halaxe xedatzen zuena:  

“Bat. Bortxaezintasuna bermatuta geratzen da elizetan, kaperetan, 
hilerrietan eta gainerako toki sakratuetan, Eliza-araudi Kanonikoko 
Kodearen 1.160 arauak xedatutakoaren arabera. 

Bi. Halaber, bermatuta geratzen da bortxaezintasuna jauregi eta 
kuria diozesiarretan, seminarioetan, parrokietako etxeetan eta 
parrokoaren bulegoetan eta kanonikoki ezarritako erlijio-etxeetan.  

Hiru. Premiazko beharkizunaren kasuan izan ezik, indar publikoak 
ezin izango du eraikin horietan sartu bere funtzioak betetzeko, ez 
bada elizako agintaritzaren eskumena duen baimenarekin." 

2.- Orduan indarrean zegoen Kode Penala, hainbat hilketa ustez 
egitearen bitartez Kode Penalaren 407 artikuluaren arabera 
(Auditore militarraren irizpena, IV. Lurraldeko Epaitegi Militarrean 
artxibatua). 

 

HORREGATIK GUZTIARENGATIK IRIZPEN HAU EMATEN 
DUGU:  

A.- Erantzukizun penal garbiak daude, IV. Lurraldeko Epaitegi 
Militarrek ezarritakoaren arabera, Pedro María Martínez Ocio 
jauna, Francisco Aznar Clemente jauna, Romualdo Barroso 
Chaparro jauna, José Castillo jauna eta Bienvenido Pereda 
jaunaren heriotzen kasuetan.  

B.- Deskribatutako gertakariak ekarri zituzten erabakiak Espainiako 
Erresumako funtzionarioek hartu zituztela --erantzukizun 
pertsonalak zehazterik ez dagola--.. 

 

Berrogei urte geroago, elkarbizitza berrezartzeak gertakariak argitzea 
eskatzen duelakoan, igarotako denbora gehiegi delakoan eta erakunde hau 
gertakari horiek argitzen inplikatu beharra duelakoan, honako akordio-
proposamena egin da:     

 

AKORDIO-PROPOSAMENA  

1. Gasteizko Udalbatzak 1976ko martxoaren 3ko biktimei eta haien 
senideei elkartasuna adierazten die hilketen 40. urteurrenean eta 
gaitzesten du poliziak bost pertsona hiltzea eta beste asko larri 
zauritzea.  



2. Udalbatzak justizia-administrazioaren jarduera eza egiaztatu du eta 
giza eskubideei buruzko nazioarteko araudiaz jabetzeko eskatu dio, eta 
beraz, gertaera izugarri haiek aztertzeari ekiteko, modu horretan, horrek 
ekar ditzakeen erantzukizun penalak ezarri ahal izateko 

3. Gasteizko Udalbatzak aldarrikatzen du aginte publikoaren agenteek 
eragindako giza eskubideen urraketen biktimei aitorpena, konponketa, 
birgaitzea, eta ordaina eman behar zaizkiela, bestelako biktimekin 
berdintasunean eta inolako bazterketa edo mailaketarik gabe. 

4. Horregatik, guztiarengatik, Gasteizko Udalbatzak Espainiako 
Gobernuari eskatzen dio 1976ko martxoaren 3ko biktimei dagozkien 
aitorpena eta ordaina emateko, terrorismoaren biktimekin parekatuta, 
eta eskaera egiten dio Eusko Jaurlaritzari, haren ahalmen eta 
eskumenak baliatuz, jarrai dezan biktima horien eskubidea aurreko 
puntuetan ezarritako terminoetan gauzatzen.  

5. Udalbatzak erabaki du frankismoaren biktimei buruz Argentinako 
jurisdikzioak daraman prozeduran udala akusazio gisa agertzea. 

6. Udalbatzak erabaki du Espainiako epaitegietan ekintza judizialei 
hasiera ematea, gertakariak argitu ahal izateko eta dagozkien 
erantzukizun penalak eta bestelakoak eskatzeko, frankismoaren 
diktadurak gizateriaren aurka egindako krimenei buruz, 1976ko 
martxoaren 3ko sarraskia barne.  

7. Udalbatzak erabaki du aipatutako jardun judizialei honakoa gehitzea: 
udal honetan eratutako Memoria Historikoaren Lantaldearen barnean 
frankismoaren diktadurak egindako gizateriaren aurkako krimenak 
aztertzea sar dadila, krimen horiek udalerri honetako auzokoak eragin 
baitzituzten, eta nola egin ziren eta bestelako inguruabarrak argitzen 
laguntzeko.  

8. Udalbatzak erabaki du erabaki horiek Espainiako gobernuari eta Eusko 
Jaurlaritzari jakinaraztea.  

 

 

Vitoria-Gasteizen, 2016ko martxoaren 18an. 


