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Arartekoaren 2022IR-338-22 Ebazpena, 2022ko abenduaren 14koa. Horren bidez, 

bukatu da Donostiako Udalak administrazio horretan aurkeztutako idazki bati 

erantzun ez izanari buruzko jarduketa. 

 

 

Aurrekariak 

 

Pertsona batek kexa egin zuen Arartekoan Donostiako Udalak ez ziolako erantzun 

administrazio horretan aurkeztutako eskaera bati. 

 

Kexagileak adierazi duenez, 2017ko uztailaren 11n, idazki bat aurkeztu zuen 

Donostiako Udalean (…) eta horren bidez eskatu zuen Udalaren osoko bilkurari 

galdetzeko Jesusen Bihotza eraisteko egokitasunaren inguruan. 

 

Kexaren sustatzaileak eskaera hori aurkeztu zuenetik lau urte baino gehiago igaro 

direnez eta Udalak erantzunik eman ez duenez, herritar honek Arartekoaren esku-

hartzea eskatzen du. 

 

2-.Kexan adierazitako gaiak aztertu ondoren, kexari buruzko informazioa eskatu 

zuen Arartekoak, eta Udalari gogorarazi zion interesdunaren eskaerari erantzun 

arrazoitua emateko betebeharra duela, herri-administrazioen administrazio 

prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluarekin bat 

eginez. 

 

 

3-.Donostiako Udalak eskaera horri erantzuteko alkateak sinatutako idazki bat 

bidali du, eta bertan honako hau jaso zen: 

 

“Jaso dut (…) erreferentzia duen idazkia, (…) jaunak Administrazio honetan 

aurkeztutako eskaera baten inguruan aurkeztu zizun kexari buruzkoa. Zehatz esan, 

interesdunak dio idazki bat aurkeztu zuela Donostiako Udalean (….), Jesusen 

Bihotza eraistea komeni ote zen Udalbatzaren iritzipean jartzeko. 

 

Idazkian adierazten duzu lau urte baino gehiago igaro direla kexaren sustatzaileak 

eskaera aurkeztu zuenetik, eta galdetzen didazu zer izapide egin dituen Udalak 

horren inguruan. 

 

Adierazi behar dut aurkeztutako eskabidea okerra dela ondorio gurtietarako, eta 

ezin diola, inola ere, udal honetan inolako izapideri hasiera eman. Gai bat 

Udalbatzari helarazteko mekanismoak mugatuak dira, eta argi eta garbi ezarrita 

daude Udalbatzaren Araudi Organikoan eta udal honen Herritarren Partaidetzarako 

Arau Organikoan. 
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Udalbatzaren Araudi Organikoaren 90.1 artikuluak ezartzen duenez, "Udalbatzak 

erabakiak hartuko ditu legeek izendatzen dizkion ahalmenak erabilita, alkatearen, 

Gobernu Batzarraren, kideen, tolde politikoen eta herritarren ekimenez". 

 

Bestalde, herri-ekimena arautzen duen Herritarren Partaidetzarako Arau Organikoak 

honako hau ezartzen du 15.1 artikuluan: "Erabakiak hartzeko ekimena: Udal 

hauteskundeetan sufragio aktiborako eskubidea duten herritarrak udalaren 

eskumeneko gaietan erabakiak edo jarduerak proposatzeko herri-ekimenaz baliatu 

ahal izango dira, Udalbatzarraren Araudi Organikoan aurreikusitakoarekin bat 

etorriz. Ekimen hori, gutxienez, udalerriko herritarren ehuneko hamarrak sinatu 

beharko dute, eta Udal Batzarrean eztabaidatu eta horren inguruko bozketa egin 

beharko da, boina aurrez Udal Batzarreko ldazkari Nagusiak horren 

legezkotasunaren inguruko txostena egin beharko du. Ekimen horrek Udalaren 

ekonomia arloko eskubide eta betebeharrei eragiten dienean, txosten hori Kontu 

Ikuskaritzako titularra den pertsonak egingo du. Era berean, eragindako jarduera-

eremuari dagokion udal saileko zerbitzu teknikoek horri buruzko txosten bat egin 

beharko dute aldez aurretik. Txosten horiek hogeita hamar eguneko epean prestatu 

beharko dira. 

 

Proposatutako ekimen hori Udal Batzarraren eskumenekoa baldin bada, 

Proposamen gisa izapidetuko da. Beste udal organo baten eskumenekoa baldin 

bada, Mozio gisa izapidetuko da, eta horretarako ez da aldez aurretik interpelaziorik 

egin beharko. Hori onestearen ondorioak Donostiako Gobernuarentzat agindu 

politiko batetik ondorioztatzen diren berberak izango dira". 

 

Kasu honi aplikatu beharreko araudia argia da. Herritar batek Udal Korporazioari gai 

bat Udalbatzan tratatzeko eskatze hutsak ez dakar berekin inolako prozedurarik 

hastea. Are gehiago, pertsona horrek, (…), ez luke udal honetako Udalbatzari 

inolako gairik planteatzeko legitimaziorik izango, udal honen Partaidetzarako Arau 

Organikoan ezarritakoaren arabera. 

 

Azkenik, egokitzat jotzen dut kasu honetan agerian urtea Arartekoak galbaheren 

batetik pasatu beharko lituzkeela jasotzen dituen kexak, izapidetu edo ez 

erabakitzeko. Izan ere, nire ustez, Administrazio honetan izapidetuak izateko 

zantzurik txikienik ere ez duten gaiei buruz kexak eta lankidetza-eskaerak 

helarazteak Ian gehigarri bat sortzen dio Udalari, eta, nire iritziz, hori ez dago 

justifikatuta. 

 

Kexagileak adierazitakoa ikusi eta udalak emandako informazioa aztertu ondoren, 

Arartekoak honako gogoeta hauek egiten ditu: 

 

 

Gogoetak 

 

1-. Aurretik adierazi denez, kexa jartzeko arrazoia izan da Donostiako Udalak ia 

duela bost urte administrazio horretan aurkeztu zen idazki bati erantzun ez izana. 
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Udalak planteatutako gaiaren berri eman dio erakunde honi, baina ez du egiaztatu 

kexagileari dagokion ebazpena jakinarazi zaionik. 

 

Gaiaren muinari dagokionez, Udalak jakinarazi duenez, “Herritar batek Udal 

Korporazioari gai bat Udalbatzan tratatzeko eskatze hutsak ez dakar berekin inolako 

prozedurarik hastea. Are gehiago, pertsona horrek, bere idazkian eman duen 

helbideagatik, ez luke udal honetako Udalbatzari inolako gairik planteatzeko 

legitimaziorik izango, udal honen Partaidetzarako Arau Organikoan ezarritakoaren 

arabera”. Gainera, argudiatu duenez, gai bat Osoko Bilkuran aurkezteko 

mekanismoak mugatuak dira, eta araututa daude Udalbatzaren Erregelamendu 

Organikoan eta Udal horren Herritarren Partaidetzarako Arau Organikoan. 

 

Azken batean, Donostiako Udalak jakinarazi du aplikatu beharreko araudiak ez 

duela aurreikusten (herritarrek) Udalaren Osoko Bilkurari eskaera espezifikoa 

zuzenean aurkezteko prozedurarik eskatzeko edo hasteko aukerarik, kexagileak 

eskatu bezala.  

 

 

Gaiaren funtsaren gainean adierazpen bat egiteaz gain, alkateak honako hau 

adierazi du erantzun idazkian: ”Arartekoak galbaheren batetik pasatu beharko 

lituzkeela jasotzen dituen kexak, izapidetu edo ez erabakitzako. Izan ere, nire ustez, 

Administrazio honetan izapidetuak izateko zantzurik txikienik ere ez duten gaiei 

buruz kexak eta lankidetza-eskaerak helarazteak lan gehigarri bat sortzen dio 

Udalari, eta, nire iritziz, hori ez dago justifikatua”. 

 

2-. Arartekoari harridura handia sortzen dio gogoeta horrek, zalantzan jartzen baitu 

erakunde horrek nola betetzen duen estatutuz eta legez agindu zaion euskal 

administrazioak kontrolatzeko eta herritarren eskubideak bermatzeko eginkizuna. 

 

Era berean, harrigarria da alkate horrek uste izatea Arartekoaren esku-hartzea lan 

erantsia dela Udal horrentzat, eta ez dagoela justifikatuta eta arrotza dela gogoeta 

honetan kontuan ez hartzea ia bost urtez herritar bati erantzun ezin izateak urratu 

egiten dituela administrazio horren jardunaren prozedura arauak, eta horrek, 

zalantzarik gabe, Erakunde honen esku-hartzea eskatzen duela herritar horren 

eskubideen defentsan, kexaren sustatzaileak planteatutako sakoneko gaia alde 

batera utzita. 

 

Komeni da gogoraraztea erakunde honek Ararteko erakundea sortu eta arautzeko 

otsailaren 27ko 3/1985 Legera egokitzen duela bere jarduna. 

Lege horren arabera, Arartekoari dagokio herritarrek administrazioekiko 

harremanetan dituzten eskubideak bermatzea. 

 

Arartekoak araudia ez betetzea eragin dezaketen administrazio jarduketa zehatzen 

inguruko kexak aztertzen ditu, baldin eta horiek frogatzeko datu edo dokumentu 
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nahikoa aurkezten bada esku-hartzea ahalbidetzeko, hala nola Udal horretan 

formalki aurkeztutako eskaera bati ez erantzutea. 

 

Udal administrazio horri aurretik adierazi zitzaion bezala, udal administrazio horrek 

herritarrek administrazio ona izateko duten eskubidea sustatu behar du; eta 

horretarako, aurkezten diren idazkiak jaso izana adierazi behar da, horiek ofizioz 

bultzatu behar dira eta mahaigaineraturiko alderdiei arrazoizko denbora-tarte batean 

erantzun behar zaie. 

 

Kexagilearen uzia, arrazoi zehatzen batengatik, bidezkoa ez bada, administrazioak 

beti erantzun behar die herritarrei. Kasu horietan ere, administrazioak erabaki behar 

du eskatutakoa ez onartzea, eta erabaki hori berariaz jakinarazi behar dio 

interesdunari, jakinaren gainean egon dadin edo errekurtsoa aurkez dezan. 

 

Erantzunaren arrazoiak ezagutzearen garrantziak zerikusi zuzena du administrazio 

on bat izateko eskubidearekin; izan ere, administrazioak hartu beharreko erabakia 

behar bezala arrazoitu behar du, erabakiak hartzean inplikatutako pertsonen parte-

hartze egokia bermatu behar du, eta dagozkion jurisdikzio errekurtsoen bidez 

administrazio erabakiak berrikusteko eskubidea ahalbidetu behar du. 

 

Hortaz, Arartekoak gogorarazi behar du herritarrek aurkezten dituzten eskaerei 

berariaz erantzuteko betebeharra duela udalak. 

 

3-. Auzitegi Gorenaren doktrina administrazio onaren printzipioari buruz, 2020ko 

abenduaren 3ko 4161/2020 Epaian islatua, Europar Batasuneko Oinarrizko 

Eskubideen Gutunaren 41. artikuluan ezarritakoa jasotzen duena, honako hau 

ezartzen du: “la buena administración es algo más que un derecho fundamental 

de los ciudadanos, siendo ello lo más relevante; porque su efectividad comporta 

una indudable carga obligación para los órganos administrativos a los que se les 

impone la necesidad de someterse a las más exquisitas exigencias legales en sus 

decisiones, también en las de procedimiento. Y en relación con eso, con el 

procedimiento, no puede olvidarse que cuando el antes mencionado precepto 

comunitario delimita este derecho fundamental, lo hace con la expresa referencia 

al derecho de los ciudadanos a que sus " asuntos" se " traten... dentro de un 

plazo razonable". 

 

Eskaerari dagokion izapidea egiteko jarraitu beharreko administrazio prozedurari 

dagokionez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 

1eko 39/2015 Legearen 88.5 artikuluan honako hau ezartzen du: 

 

“5. Administrazioa inoiz ezin da ebazpena eman gabe gelditu, aitzakiatzat harturik 

kasuan aplikatzekoak diren lege-manuen hutsunea, iluntasuna edo murriztasuna. 

Hala ere, Administrazioak erabaki dezake ez onartzea eskubideak aitortzeko 

eskaerak, eskubide horiek ez badaude aurreikusita ordenamendu juridikoan edo 

oinarria falta bazaie nabarmen, hargatik eragotzi gabe Konstituzioaren 29. 

Artikuluan jasotako eske-eskubidea.” 
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4-. Aipatu beharra dago, era berean, eskaera egiteko eskubidea, Espainiako 

Konstituzioaren 29. artikuluan ezarria eta Eskaera Eskubidea arautzen duen 

azaroaren 12ko 4/2001 Lege Organikoan arautua. 

 

Eskubide hori baliatzean, herritarrek eta elkarteek eskaerak egin ditzakete 

administrazioaren eskumenekoak diren alorrei edo gaiei buruz. Eskaeretan 

iradokizunak edo ekimenak proposatu daitezke edo interes orokorreko, kolektiboko 

edo partikularretako gaiei buruzko eskaerak egin ahal izango dira, hautazkoak edo 

doakoak badira, betiere eskubide subjektibo batean edo gaitzeko aurretiazko arau 

batean oinarrituta ez baldin badaude.  

Aipatutako Lege Organikoaren arabera eskaerak behar bezala izapidetu eta 

erantzun behar dira (oinarrizko eskubide horren funtsezko edukia), modu 

murriztailean tipifikatutako salbuespenak izan ezik. 

 

Laburbilduz: 

 

a-. Aurretiazko informazioa: Eskaera egin eta hamar eguneko epearen barruan 

horiek jaso izanaren berri eman behar da (Lege Organikoaren 6.2 artikulua eta, oro 

har, Herri-administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 2ko 

39/2015 Legearen 21.4 artikulua). 

b-. Izapidetzeko onartzea: Izapidetzeko onartu behar dira edo ez. Ezezkoa bada, 

arrazoiak. Baiezkoa bada, erantzun arrazoitua eman behar da. 

c-. Ebazpena. 

 

Eskaerak hiru hilabeteko epean erantzun behar dira (azaroaren 12ko 4/2001 Lege 

Organikoaren 11. artikulua). Gainera, erantzuna errekurritu ahal izateak 

(12. artikulua) esan nahi du erantzun egintzak aurkaratzeko bideei buruzko 

informazioa jaso behar duela, eskaera onartezintzat jotzen den kasuetarako, 

ezarritako epean erantzuteko betebeharra ez dagoen kasuetarako edo aurreko 

artikuluan ezarritako gutxieneko baldintzak ez dauden kasuetarako. 

 

5-. Garrantzitsua da berariazko erantzuna ematea, izan ere, eskaera eskubidea 

ematean, erantzunaren zehaztapen zehatzak ezagutzean eta ebazpena errekurtsoa 

administrazio organoetan eta organo jurisdikzionaletan errekurritzeko eskubidea 

bermatzean oinarritzen da. Erantzun hori, era berean, Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan 

ezartzen da.  

 

Arartekoak askotan azpimarratu izan du administrazio publikoen jardueran 

batzuetan izaten diren praktikek herritarrengan ondorio larriak sortzen dituztela, 

besteak beste, administrazio prozedurak izapidetzean justifikaziorik gabe sortutako 

atzerapenak edo isiltasuna erabiltzea interesatuek aurkeztutako eskarietan eta 

baliabideetan. 
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Figura horiek, nabarmenki kaltetzen dute herritarren egoera juridikoa, agerikoak 

diren oztopoak sortuz, eta interesdunak desabantaila egoeran ezarriz eztabaidatzen 

ari diren gaiaren inguruan dituzten nahiak bermeekin proposatzeko, bai alderdi 

materialei, zein denborazko eta prozedurazko alderdiei dagokienez. 

 

Horregatik guztiagatik, horrelako figurek benetako babesgabetasun egoera eragin 

dezakete, eta, nolanahi ere, ordenamendu juridikoak debekatutzat jo behar du 

egoera hori, eta ez du lekurik euskal administrazio publikoei eska dakiekeen 

zuzenbideko estatu sozial eta demokratiko baten eskakizunei egokitutako jarduketa 

eta funtzionamenduan. 

 

Aurretik aipatutako gogoetak aintzat hartuta, Arartekoak jarduketa hau amaitutzat 

jo du honela: 

 

 

Ondorioa 

 

Aurreko gogoeten arabera, erakunde honen esku-hartzea amaitutzat eman da eta 

gogorarazi da, legez, herritarren administrazio egokirako eskubidea sustatu behar 

dela, hala nola aurkezten diren idazkiak jaso izanaren agiria aurkeztuta, ofiziozko 

bultzada emanda eta kexaren sustatzaileak planteatutako gaiei arrazoizko epean 

erantzunda eta jakinarazita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. eta 88.5 artikuluetan 

xedatutakoaren arabera, Eskaera Eskubidea arautzen duen azaroaren 12ko 4/2001 

Lege Organikoan agindutakoari dagokionez, horiek guztiak nahitaez bete behar ditu 

udal horrek. 
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