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Arartekoaren 2016R-142-16 Ebazpena, 2016ko urriaren 10ekoa; horren bidez, 
Bizkaiko Foru Aldundiari gomendatzen zaio prezio publikoa baieztatzea eta 
berrikustea ezetsi zuen irailaren 17ko 54295/2015 Foru Agindua berrikusteko. 
Hala, berraztertze-errekurtsoa onestea erabaki zuen 2015eko ekainaren 25eko 
38950/2015 Foru Agindua aplikatuz, errekurtsogilearen asmoa aitortzen duen foru 
agindu berri bat emateko gomendatzen zaio, eta horrenbestez, eguneko 27,89 
euroko prezio publikoa ezartzeko, egoitzan sartzen den egunetik. 
 
 

Aurrekariak 
 

1.  (xxx)k kexa bat aurkeztu du Arartekoan; kexa hori jarri du bere amak 
egoitza bateko plazagatik ordaindu behar duen prezio publikoa dela-eta. 

 
Bizkaiko Foru Aldundiak, 2015eko apirilaren 28ko 26456/2015 Foru 
Aginduaren bidez, (yyy)ri Nuestra Señora de Leire egoitzan lekua esleitzea, 
bertara sartzeko data zehaztea eta ordaindu beharreko prezio publikoa 
finkatzea hitzartu zuen. 

 
Kexagileak berraztertze-errekurtso bat jarri zuen aurreko foru aginduaren 
aurka, (yyy)ren legezko tutore/zaintzaile gisa. 

 
Errekurtsoaren xedea 2015eko azaroaren 16ra arte finkatutako prezio 
publikoa izan zen. Aurkeztu zituen arrazoibideen artean aipatu zuen zenbait 
gastu ez zirela behar bezala egiaztatutzat jo bizi-kalitatea zein ongizatea 
hobetzeko. Zehazki, honako agiri egiaztatzaileez ari da: onuradun pertsona 
egunero ordu eta erdiz laguntzeko hilero abonatu diren 350 euroei 
buruzkoaz, fisioterapia saio batzuen abonuari buruzkoaz eta errehabilitazio 
tratamenduaren abonuari buruzkoaz. 

 
2015eko ekainaren 25eko 38950/2015 Foru Aginduaren bidez, Bizkaiko 
Foru Aldundiak berraztertze-errekurtsoa onestea eta prezio publikoa 
berrikusteko foru agindua ematea ebatzi zuen.  

 
Gero, prezioa berrikusteko prozedura abiarazi zuen foru aldundiak, eta 
dokumentazio jakin bat aurkezteko eskatu zuen. Kexagileak idazki bat 
aurkeztu zuen. Horren bidez, errekerimendua deuseztatzeko eskatu zuen, 
bere ustez, 38950/2015 Foru Aginduak errekurtsoa balioetsi izanak 
errekurtsogileak egindako eskaera onartzea dakarrelako. Aipatu idazkian, 
eskatu zioten dokumentazioa Bizkaiko Foru Aldundiaren eskuetan zegoela 
adierazi zuen, eta, hortaz, aplikagarria zela Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 35.f) 
artikulua. 

 
Bizkaiko Foru Aldundiak, irailaren 17ko 54295/2015 Foru Aginduaren bidez, 
prezio publikoaren berrikuspena ukatzea erabaki zuen, eta apirilaren 28ko 
26456/2015 Foru Aginduak finkatutako prezio publikoa baieztatu zuen.  
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Kexagileak, 2015eko urriaren 29an, beste errekurtso bat jarri zuen irailaren 
17ko 54295/2015 Foru Aginduaren aurka; horren bidez, prezio publikoaren 
berrikuspena ukatu zen, kexa hau aurkeztu zenean ebatzi ez zena. 

 
2. Arartekoak informazioa eskatu zion Bizkaiko Foru Aldundiari aurreko 

egitateei buruz, eta ezer erabaki aurretik gogoeta batzuk helarazi zizkion. 
Horiek ez errepikatzearren, jarraian aipatuko ditugu. Zehazki, honako kontu 
hauen inguruko informazioa eskatu zuen: 

 
a) Formulatutako berraztertzeko errekurtsoa ebazteko unean dagoen atzerapenari 

buruzko informazioa, berau ebazteko aurreikusi den data eta, egongo balitz, 
horren edukia. 

b) Aurretiko gogoetei buruzko iritzia, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 113. artikulua 
interpretatzeari eta aplikatzeari dagokionean, eta horren ondorioz beharrezko 
dokumentazioa edo informazioa errekurtso fasean eskatzeko betebeharrari 
dagokionean. 

c) Prezio publikoa ezartzea xedetzat duen administrazio errekurtso baten 
balioespenak dituen ondorioak, kontuan hartuta segurtasun juridikoaren 
printzipioa eta eskubideak aitortzeko egintzen arauzko aurreikuspenak, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen Legearen 102. artikulua eta hurrengoak. 

d) Kexagileari egoki erantzuteko burutu dituzun edo burutzea aurreikusi duzun 
jardueren gaineko azalpena. 

 
3. Bizkaiko Foru Aldundiak txosten bat bidali dio erakunde honi aurreko kontuei 

erantzuteko. Batetik, otsailaren 19ko 13852/2016 Foru Aginduaren bidez 
ebatzi den errekurtsoaren ebazpena aipatu du; horren bidez, jarritako 
errekurtsoa ezetsi da. 

 
Bestetik, burututako prozeduraren berri eman du. Adierazi du, kasu 
batzuetan, ebazteko beharrezkoa den dokumentazio guztia duenean, 
berraztertze-errekurtsoa ebazten den egintza berean berrikusi eta ezartzen 
dela erabiltzaileak ordaindu behar duen prezio publiko berria. 

 
“Hizpide dugun kasuan, ordea, bi prozedura bereiziren bitartez egin zen, 
gaiaren konplexutasuna zela eta. Lehen prozedura onetsi egin zen berraztertze-
errekurtsoa, eta beraz, berrikuspen-prozedurari ekin zitzaion. Espedientearen 
berrikuspena hasita, interesdunak ordaindu beharreko prezio publikoa 
zehazterakoan Zentroen Zerbitzuari beharrezkoa iruditu zitzaion dokumentazio 
gehiago eskatzea, bi arrazoi hauengatik: 
 
1.-Zentroen Zerbitzuaren iritziz, eta urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru Dekretuan 
xedatutakoari helduz, “faktura” gisa aurkeztutako agirietan ez dira ageri mota 
horretako agiriek faktura-izaeraz onartuak eta izapidetuak izateko adierazi 
behar dituzten datu guztiak: 
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Izan ere, eta aipatutako Foru Dekretuaren 7. Artikuluan zehazten denaz 
bestela, “faktura” haietan ez da ageri prestazioen onuraduntzat (yyy) andrea 
baizik. Ez da ageri, halaber, zerga-tasa, bigarren arrazoiarekin lotura duen gai 
bat hori, jarraian azaltzen denez. 
 
2. Era berean, egia da urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru Dekretuak, fakturazio-
betebeharrei buruzkoak. Balio Erantsiaren gaineko Zergaz eta faktura egin 
beharraz salbuespen dituela, 3. Artikuluan. Hirugarren Adinekoentzako gizarte-
laguntzerako zerbitzuak, baina egia da, orobat, artikulu beraren arabera 
horrelako zerbitzuak “zuzenbide publikoko entitateek edo gizarte-izaerako 
entitate edo establezimendu publikoek” eman behar dituzte, eta horregatik, 
hain zuzen ere, interesdunari helarazitako idazkian (irteera-data: 2015eko 
uztailaren 20a) zenbait agiri eskatu zitzaizkion ere, informazioa eskuratu nahi 
baitzen bai zerbitzuak (yyy) andreari eman zizkioten pertsonez bai 
interesatuaren eta pertsona haien artan izandako lan-erlazioaz. 
 
Bestela adierazita: Zentroen Zerbitzu honek ez du auzitan jartzen (yyy) andreak 
jasotako prestazioen izaera soziala, ezta bera haien onuraduna izan zenik ere. 
Zalantzak ditu Zerbitzu honek, ordea, jasotako zerbitzuka justifikatu ziren eraz 
(lan-kontraturik ez zerbitzuak jaso dituenaren eta eman dituenaren artean, eta 
ondorioz, “fakturak/hartu-agiriak” argi-argiki irregularrak)” 
 
Txosten bat igorri da prezio publikoa ezartzea xedetzat duen administrazio 
errekurtso baten balioespenak dituen ondorioei buruzko informazio-eskaerari 
erantzuteko; kontuan hartuta segurtasun juridikoaren printzipioa eta 
eskubideak aitortzeko egintzen arauzko aurreikuspenak, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 102. 
artikulua eta hurrengoak.Txosten horrek honen inguruan adierazitakoa 
errepikatzen du: “Batzuetan ez dago agiri gehiago eskatu beharrik, dela 
espedientea osorik dagoelako lehendik dela Zerbitzu honek badaukalako behar 
dituen agiriak eskuratzea bere baliabideak erabiliz. Hala denean, berraztertze-
errekurtsoa onesten duen egintza berean prezio publikoa berrikusi egiten da, 
beste bat zehaztuz. 
Kasu honetan, ordea, gaiaren konplexutasunagatik eta informazio gehiagoren 
beharragatik beharrezkoa izan zen berariazko prozedura bat hastea prezio 
publikoa berrikusteko, eta, hala, eskatu zitzaion interesdunari beste hiru agiri 
aurkez zitzala (hirurak onuradunaren eta zerbitzu-emaileen arteko lan-erlazioa 
eta zerbitzu-emaile horien egoera argitzeko) eta zuzendu zitzala lehenago 
aurkeztu zituen “fakturak/hartu-agiriak”, ez baitzetozen bat indarrean dauden 
arauekin (alde batetik, prestazioen hartzaile gisa ez da (yyy) andrea ageri, 
haren alaba (xxx) baizik, eta, bestetik ez da ageri zerga-tasa ere)”. 
 

4. Azkenik, Bizkaiko Foru Aldundiak hauxe adierazi du: “Otsailaren 19ko 
13852/2016 Foru Aginduak, batetik ezetsi zuen (xxx) andreak bere ama 
(yyy)ren izenean ezarritako errekurtsoa, zeinaren bidez aurkaritzen baitzen 
prezio publikoaren berrikuspena ezetsi eta prezio hori berresten zuen Foru 
Agindua, irailaren 17ko dataduna eta 54295/2015 zenbakiduna berau, eta 



 
 

 1
1 

 

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
bestetik amaiera ematen dio administrazio-bideari. Aurrekoak ez du esan nahi, 
hala ere, interesdunak ordaintzen duen prezio publiko inola ere berrikusiko ez 
denik pertsona horren egoera ekonomikoa eta ondare-egoera aldatuz gero” 
 

 
Gogoetak 

 
1. Apirilaren 28ko 26456/2015 Foru Aginduak lekua esleitu, sartzeko data 

zehaztu eta egoitzako egonaldiarengatik ordaindu beharreko prezio publikoa 
finkatu zituen. Kexagileak aipatu foru agindua errekurritu zuen, prezioa 
zehazteari zegokionean. Errekurtso hori onetsi zuen 38950/2015 Foru 
Aginduak; agindu horretan ezarri zen prezio publikoa berrikusteko foru 
agindu bat eman behar dela. 

 
Errekurtsoaren xedea prezio publikoa eztabaidatzea zen eta kapitalaren 
aldaketa justifikatzen zuten gastuak egiaztatutzat ez jotzeko arrazoiak 
(otsailaren 25eko 17/2014 Dekretuaren 8. eta 15. artikuluak; horren bidez, 
mendetasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoan 
sartzeko araubidea eta zerbitzu hori egonaldi iraunkorrean emateko 
baldintzak arautzen dira). 

 
Errekurtsoa onesteko oinarritzat hartu den txosten juridikoak hauxe 
adierazten du: “Toda vez que la controversia que ha motivado la 
interposición del recurso se centra, no tanto en la naturaleza de los 
servicios recibidos por la persona interesada, sino en el modo en que los 
gastos realizados han quedado justificados, procede estimar el recurso de 
reposición en tanto en cuanto de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Foral 4/2013, de 22 de enero, las prestaciones de servicios de 
asistencia social dirigidas a personas que integran la llamada tercera edad 
están exentas de la obligación de expedir factura”. 
 
Arartekoaren ustez, errekurtsoa onesten duen ebazpenaren hitzez-hitzeko 
idazketatik ondorioztatzen da prezio publikoa berrikusi behar dela eta 
errekurtsogilearen asmoa aitortu. Izan ere, errekurtsoaren onespenak oinarri 
hartzen duen txosten horrek aitortzen du espedientea izapidetzean ez zirela 
kontuan hartu interesdunak aurkeztutako ordainagiriak. Interesdunak 
ordainagiri horiek aurkeztu zituen bere bizi-kalitatea eta ongizatea hobetzeko 
egindako gastuak justifikatzeko edota egiaztatzeko; beraz, esleitutako prezio 
publikoa berrikusi behar zen. 

 
2. Berraztertze-errekurtso bat onesteak aurkeztutako berraztertze-errekurtsotik 

ondorioztatzen den errekurtsogilearen asmoa aitortzea dakar. Aurkeztutako 
errekurtsoak ez zuen zalantzarik sortzen; izan ere, errekurtsoan bertan 
beren-beregi adierazten zen horren bidez prezio publikoa aurkatzen zuela eta 
prezio publikoa egunean 27,89 eurokoa izateko eskatzen zuela egoitzan 
sartzen zen egunetik.  
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Errekurtsoan prezio publiko hori aplikatzeko arrazoiak argudiatzen dira eta 
ondare-aldaketa arrazoitzen da, dokumentu bidez justifikatu diren gastuak 
onuradunaren bizi-kalitatea edo ongizatea hobetzeko egin direla ulertuz 
(otsailaren 25eko 17/2014 Dekretuaren 8. artikulua; horren bidez, 
mendetasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoan 
sartzeko araubidea eta zerbitzu hori egonaldi iraunkorrean emateko 
baldintzak arautzen dira).  

 
Horrez gain, gastuak justifikatzen dituzten dokumentuak onartu behar direla 
jotzeko oinarri juridikoak alegatzen dira eta arrazoiak azaltzen dira. 
Adierazten da, hala badagokio, araudiren bat urratzen badute, hori 
ikuskatzeko administrazio organo eskudunari desbideratuko zaiola. 

 
Laburbilduz, errekurtsoan argi eta garbi defendatzen da gastuak justifikatu 
direla eta aurkeztutako dokumentuak egokiak direla horiek egiaztatzeko; 
beraz, horiek deskontatu behar dira, 17/2014 Foru Dekretuaren 8. 
artikuluaren terminoetan. 

 
Horrenbestez, errekurtsoa onestean, prezio publikoa berrikusteko foru 
aginduak eguneko 27,89 euroko prezio publikoa finkatu behar zuen egoitzan 
sartu zen egunetik; izan ere, errekurtso bat onestearen birtualtasuna 
errekurtsogilearen asmoa aitortzearena da. 54295/2015 Foru Aginduak 
berrikuspena ezetsi zuen eta prezio publikoa baieztatu zuen; Arartekoaren 
ustez, agindu hori ez dator bat 38950/2015 Foru Aginduarekin, 
berraztertze-errekurtsoa onetsi zuena.  

 
Nolanahi ere, Arartekoaren ustez, berrikusteko foru agindu berrian prezio 
publiko hori finkatu ostean, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat kaltegarria 
izatekotan, egintza bat bide administratiboan berrikusteko prozedura hasi 
behar zuen, baliogabetu ahal diren egintzak berrikusteari buruzko 
aurreikuspenak jarraituz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 103-106 artikuluak.  

 
3. Prezio publikoa aurkatu zuen errekurtsoa onetsi ostean, prezio publikoa 

berrikusteko administrazio prozedura berri bat hasi zen eta prozedura hori 
hastea ez dator bat zuzenbidearekin. Arartekoaren ustez, berrikuspen hori 
eta prezio publikoa ezartzerakoan kontuan hartutako ekonomia eta ondare 
egoeretan aldaketaren bat ematen den kasuetarako aurreikusten den 
berrikuspena desberdindu behar dira (otsailaren 24ko 30/2009 Foru 
Dekretuaren 7.4. artikulua; horren bidez, egoitzen foru zerbitzu publikoan 
egonaldi iraunkorragatiko prezio publikoa aplikatzea eta horretarako arauak 
ezartzea onartu zen: “Erabiltzaileek edo haien legezko ordezkariek Gizarte 
Ekintza Foru Sailari jakinarazi beharko diote ekonomia eta ondare egoeran 
aldaketarik izan duten, baldin eta aldaketa horrek eragina izan badezake 
euren ahalmen ekonomikoaren balorazioan eta horren arabera ezarri zaien 
prezio publikoan”. Kasu honetan, ez da aldaketarik egon ekonomia eta 
ondare egoeran.  Bizkaiko Foru Aldundiak dokumentazio guztia eskuratu 
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ahal zuen administrazio-espedientean prezioa berrikusteko foru agindu berri 
bat emateko. Beraz, ez zen beharrezkoa prozedura berri bat hastea eta 
dokumentazio berria aurkezteko eskatzea, baizik eta errekurtsoa onetsi zuen 
38950/2015 Foru Aginduan adierazitakoa betetzea.  

 
4. Bestalde, adierazi behar da berraztertze-errekurtsoa izapidetzean 

dokumentazio berria eskatu ahal zela, Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen legearen 112.1. eta 
113. artikuluak aplikatuz.  
 
Bizkaiko Foru Aldundiak errekurtsoaren fasean konpondu beharko zituzkeen 
dokumentu egiaztatzaileen gaineko zalantzak. Jada hitzartutako erabaki bat 
eduki berari buruzko espediente berri batean oinarrituta berrikusteak 
(zegokion errekurtsoan aztertu baitzen), segurtasun juridikorako printzipio 
substantiboak eta eskubideak aitortzeko egintzak berrikusteko arauzko 
aurreikuspenak urratzen ditu, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 103. artikulua eta 
hurrengoak. 

 
5. Azkenik, (yyy)k dokumentu berak aurkeztu zituen 2010etik 2014ra bitarteko 

urteetan Barakaldoko udalean, erkidego-etxebizitzan eta Adinekoentzako 
egoitzan plaza ordaintzera bideratutako udal diru-laguntzaren onuradun gisa. 
Udal ikuskatze-atalak ordainagiriak onartzen zituen bankuko kontutik dirua 
kendu izanaren ziurtagiri gisa; horrez gain, ordainagiri horiekin pertsona horren 
ongizatea hobetzeko egindako urteko gastuak justifikatzen ziren. Bizkaiko Foru 
Aldundiak Arartekoari bidalitako espedientean, Barakaldoko Udaleko idazkari 
nagusiaren ziurtagiria jaso da; bertan, jarduketa hori berretsi zen. Beste 
administrazio publiko batek, Barakaldoko Udalak, hain zuzen ere, ez zuen 
horren baliotasuna zalantzan jarri eta ez zizkion interesdunari edo bere senideei 
bete beharreko eskakizunak jakinarazi; horrek aldaketa ahalbidetu ahal zuen. 
Beraz, dokumentu horiek baliodunak zirelako arrazoizko itxaropenak sortu 
ziren. 

 
Horrenbestez, Herri Administrazio Publikoen Araubidearen eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 3.1. artikulua hartu beharko zen kontuan: “Herri-
administrazioek objektibotasunez egiten dute lan interes orokorraren alde. 
Halaber, eraginkortasun, hierarkia, deszentralizazio, deskontzentrazio eta 
koordinazioaren printzipioei begira dihardute, erabat errespetatuta 
konstituzioa, legeak eta zuzenbidea. 
Era berean, fede onaren eta bidezko konfiantzaren printzipioak errespetatu 
behar dituzte beren jardunean”. 
 
Fede onaren eta bidezko konfiantzaren printzipioak aplikatuz administrazio 
publikoen jardunean, dokumentu horiek Barakaldoko Udalean aurkeztea, 
administrazio publiko horrek baliozkotzat jo zituenak, kontuan hartu behar zen 
Bizkaiko Foru Aldundiak prezio publikoa ezartzeko izapidetutako espedientean. 
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Horregatik guztiagatik, erakunde hau sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 
3/1985 Legearen 11 b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako gomendio 
hau egiten zaio Bizkaiko Foru Aldundiari:  
 
 

GOMENDIOA 
 

Prezio publikoa baieztatu zuen eta hori berrikustea ezetsi zuen irailaren 17ko 
54295/2015 Foru Agindua berrikusteko. Hala, berraztertze-errekurtsoa onestea 
erabaki zuen 2015eko ekainaren 25eko 38950/2015 Foru Agindua aplikatuz, 
errekurtsogilearen asmoa aitortzen duen foru agindu berri bat emateko 
gomendatzen zaio, eta horrenbestez, eguneko 27,89 euroko prezio publikoa 
ezartzeko, egoitzan sartzen den egunetik. 


