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Arartekoaren 2022R-1689-21 EBAZPENA, 2022ko maiatzaren 31koa. Horren 

bidez, Arartekoak Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailari gomendatzen dio 98/2020 

Dekretua berrikus dezala; izan ere, dekretu horren bidez, unibertsitate-ikasketak 

egiteko eskabideetan eta gainerako beka-izapideetan izapide elektroniko 

esklusiboak egiteko betebeharra arautzen da. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Idazki bat jaso dugu erakunde honetan. Idazki horretan, kexagileak Arartekoari 

adierazi zion ezinezkoa zela epe barruan hainbat dokumentu aurkeztea alabari 

unibertsitate-beka emateko, 2021-2022 deialdian, telematikoki aurkezteko 

ziurtagiri digitalik ez zegoelako. Saileko Erregistroan eskatutako dokumentazioa 

aurkezteko ahaleginak egin ziren, baina ez zitzaionez onartu, aurkezteko epea laster 

amaituko zenez, azken egun baliodunean –uztailaren 30ean– dokumentazioa posta-

zerbitzuaren bidez bidali zen (CD0CP70002590060048009T bidalketa gisa 

dokumentatuta). 

 

Kexagileak jakinarazi zuenez, alaba Bilboko Ingeniarien Eskolan matrikulatu zen, 

aurrez aurre eta eskuz, 2021eko uztailaren 20an, eskolako erregistro elektronikoak 

huts egin baitzuen. Une horretan, ez zuen informaziorik jaso beken deialdian 

jarraitu beharreko prozedurari buruz, ez eta izapidetzearen jarraipenari buruz. 

Informazio hori geroago jaso zuen alabak, email baten bidez, baina tarte txikia izan 

zuen izapideak egiteko; izan ere, bere familiako inork ez zuen ziurtagiri 

elektronikorik eskaera modu telematikoan egin ahal izateko, horretarako epea 

amaitzen zen uztailaren 30a baino lehen, ezta hori lortzeko behar besteko eperik 

ere. 

 

2. Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailera jo zuen martxoaren 7an, 

hainbat gairi buruzko informazioa eskatuz: 

 

- Kexagileak Posta Zerbitzuaren bidez 2021eko uztailaren 30ean bidalitako 

beka-eskaeraren ziurtagiria bidali dela jasota geratu den. 

- Sail horrek 2021-2022 unibertsitate-beken deialdian hartutako neurriak, 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 14. artikuluan ezarritakoa betetzeko, pertsona fisikoek beren 

eskubide eta betebeharrak baliatzeko administrazioarekiko harremanetarako 

bidea aukeratzeko duten eskubideari dagokionez. 

 

3. Martxoaren 15ean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren erantzun egokia jaso 

da erakunde honetan, eta informazio hauetan laburbildu daiteke: 
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- Hezkuntzako sailburuaren 2021eko ekainaren 1eko Aginduaren bidez, 2021-

2022 ikasturtean unibertsitate-ikasketak eta goi-mailako beste ikasketa batzuk 

egiteko beken deialdia egin zen, bai eta desgaitasun fisiko edo psikikoa eta 

mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko 

laguntzen deialdia ere. 

 

- 2021eko abuztuaren 6an, alabarentzako beka-eskabidearen idazkia sartu zen 

Hezkuntza Sailaren Erregistroan, eta eskaera ez zen behar bezala aurkeztu, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren 

bidez. 

 

- Agindu horren 33. artikuluaren lehenengo atalean oinarrituta, eta 2021eko 

ekainaren 30ean argitaratu zela kontuan hartuta, eskabideak aurkezteko azken 

eguna 2021eko uztailaren 30a izan zen. Kasu horretan, eskatzaileak 2021eko 

abuztuaren 6an aurkeztu zuen beka-eskabidea paperean, eta, beraz, 33.1 

artikuluan aurreikusitako epetik kanpo aurkeztu da. 

 

- Sailak, Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendariaren 2022ko 

otsailaren 21eko Ebazpenaren bidez, beka-eskaera hori ez onartzea erabaki 

zuen, eskabidea epez kanpo aurkeztu zuelako. Une honetan, interesdunak 

2022ko urtarrilaren 30ean gora jotzeko jarritako errekurtsoa ebazteke dago. 

 

4. Bekaren eskatzaileak aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoan hainbat argudio 

azaltzen dira; hona hemen laburbilduta: 

 

- Posta-zerbitzuan aurkeztutako eskaera epearen barruan aurkeztu zela, eta bide 

hori baliozkoa zela. 

- Formazko gai soil batek ez du kontuan hartzen beken helburua bera, hau da, 

unibertsitate-hezkuntzarako sarbidea erraztea, eskatzaileen inguruabarrak 

kontuan hartu gabe. 

- Prozedura ezagutzen ez duten eta epeei eta betekizunei buruzko beharrezko 

informazio guztia jasotzen ez duten lehen mailako ikasleen inguruabarrak, are 

gehiago epe horiek oporraldian amaitzen baziren. 

- Ezin da izapidetze elektronikorik egin ziurtagiri digitalik ez badago; izan ere, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan 

identifikatu eta eskabideak aurkeztu ahal izateko baliozko ziurtagiri elektronikoa 

izatea eskatzen da. 

- Sailaren interpretazio zorrotza laguntzak onartzen dituen arauaren helburuaren 

aurkakoa dela.  

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2021/goi-mailako-beka-orokorra/web01-tramite/eu/
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Gogoetak 

 

1. Harreman elektronikoak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean. 

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 14. artikuluak, administrazio publikoekin harreman elektronikoak izateko 

eskubidea eta betebeharra arautzean, oro har ezartzen du pertsona fisikoek kanal-

aniztasunerako eskubidea dutela, salbuespen batzuk ezarrita: 

 

“1. Pertsona fisikoek noiznahi erabaki dezakete beren eskubideak eta 

betebeharrak baliatzeko administrazio publikoekin komunikatzean bitarteko 

elektronikoak erabili edo ez, non eta ez dauden behartuak administrazio 

publikoekiko harremana bitarteko elektronikoen bidez izatera. Administrazio 

publikoekin komunikatzeko aukeratu duen bidea noiznahi aldatu ahal izango du 

norberak. 

2. Betiere, administrazio-prozedura baten edozein izapidetarako administrazio 

publikoekin harremana bitarteko elektronikoz izatera behartuak egongo dira 

honako hauek, gutxienez: 

a) Pertsona juridikoak. 

b) Nortasun juridikorik gabeko entitateak. 

c) Diharduten jarduera profesionalean jarduteko elkargo bateko kide izan behar 

dutenak, jarduera profesional hori dela-eta administrazio publikoekin egin behar 

dituzten izapide eta jarduketetarako. Kolektibo horretakotzat joko dira beti 

notarioak, jabetzaren erregistratzaileak eta merkataritza-erregistratzaileak. 

d) Administrazioarekiko harremana elektronikoki izatera behartua dagoen 

interesdun baten ordezkari direnak. 

e) Administrazio publikoetako enplegatuak, enplegatu publiko izateagatik 

administraziookin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako, administrazio 

bakoitzak erregelamenduz zehazten duen eran. 

3. Erregelamenduz, administrazioek haiekin harremana nahitaez bitarteko 

elektronikoz izan beharra ezarri ahal izango dute zenbait prozeduratarako eta 

pertsona fisikoen multzo batzuentzat, haien gaitasun ekonomikoagatik, 

gaitasun teknikoagatik, dedikazio profesionalagatik edo bestelako arrazoiengatik 

egiaztaturik badago behar diren bitarteko elektronikoetarako irispidea eta 

eskuragarritasuna badutela”. 

 

2.- 2021-2022 ikasturtean unibertsitate-ikasketak eta goi-mailako beste ikasketa 

batzuk egiteko beken deialdiaren oinarriak. 

 

2021-2022 ikasturtean unibertsitate-ikasketak eta goi-mailako beste ikasketa 

batzuk egiteko beken eta desgaitasun fisiko edo psikikoa eta mugitzeko zailtasun 

bereziak dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko laguntzen deialdia egiten 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003734&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003734&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003734&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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duen Hezkuntzako sailburuaren 2021eko ekainaren 1eko Aginduak bere 31. 

artikuluan adierazten du nola aurkeztu eskabidea: 

 

“Honako urrats hauek egin behar dira, eskabideak aurkezteko: 

 

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza 

elektronikoan eskaera-formularioan sartzeko 

identifikatzea: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1010607 Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartzen diren 

identifikatzeko eta elektronikoki izenpetzeko bitartekoen bidez identifikatu eta 

izenpetu beharko dira eskaerak. Bitarteko horiek helbide honetan egongo dira 

eskura: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak”. 

 

Deialdi horietan izapidetze elektronikoa nahitaezkoa izango da uztailaren 28ko 

98/2020 Dekretuan xedatutakoaren arabera. Dekretu horren bidez, unibertsitate-

ikasketak eta unibertsitateaz kanpoko goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko 

eskabideetan eta gainerako beka-izapideetan izapidetze elektroniko esklusiboaren 

derrigortasuna arautzen da. 

 

Dekretu horren zioen azalpenean, eta horretarako gaitzen duen oinarri gisa, honako 

hau adierazten da: “unibertsitate eta unibertsitatekoak ez diren goi mailako beste 

ikasketa batzuk egiteko bekak era elektronikoan besterik ez direla tramitatuko 

erabaki du Unibertsitate Koordinazio eta Politikarako Zuzendaritzak“. 

 

Eta horretarako arrazoiak hainbat argudioren arabera aletzen dira: 

 

“Unibertsitate-beken hartzaileak unibertsitate-titulu bat lortzeko bidean dauden 

pertsonak dira. Horregatik, eskatzaileek adin nagusikoak izan beharko dute, edo 

adin nagusitasuna lortzeko zorian egon, eta Batxilergoa edo Goi Mailako 

Heziketa Zikloak eta unibertsitate-ikasketak egiteko sarrera-probak izan beharko 

dituzte gaindituak. Horiek horrela, beka eskatzen duten pertsonak behar diren 

bitarteko elektronikoak erabiltzeko teknikoki gai direla pentsa daiteke. 

 

Horregatik, egiaztatutako gaitasun teknikoa duten eta erabili beharreko 

bitarteko teknologikoak eskura izatea bermatuta duten pertsona fisikoen 

kolektibo bateko partaide dira beka-eskatzaileak; gainera, bitartekoak ez 

dituenak du bitarteko horiek eskaintzen diren hainbat eta hainbat zentro 

publikotara, gizarte-etxeak, liburutegiak eta, jakina, unibertsitate-zentroak esate 

baterako, jotzeko aukera. 

 

Administrazio-prozedurak era elektronikoan tramitatzeko prozesua aurrera 

eraman eta martxan jartzeko ahalegin inportantea egin du azken legealdietan 

Eusko Jaurlaritzak; ahalegin horren ondorioz, Eusko Jaurlaritzaren menpeko 

https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1010607
https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003160&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003160&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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sailek, organismoek eta erakunde publikoek kudeatzen dituzten prozeduren bi 

heren inguru interesatuta dauden pertsonekin interakzioan gauzatzeko daude 

eskura eta guztiz era elektronikoan tramita daitezke, baita antolaketaren barne 

eremuan ere (…)”. 

 

3.- Arrakala digitala eta herritarrek bitarteko elektronikoak erabiltzea 

administrazioekiko harremanetan. 

 

Informazioaren Gizarteari buruzko Inkestaren (IGI-Familiak) arabera (2021eko 

udazkeneko datuak), biztanleriaren % 54 soilik dago elektronikoki lotuta 

administrazioarekin. 

 

Era berean, Zuzenean Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu 

Sailaren mendeko erakundeak argitaratutako hileko azken txostenaren arabera, 

Zuzenean zerbitzuarekin egindako izapideen erdia baino gehiago aurrez aurre egin 

dira zerbitzuak euskal hiriburuetan dituen hiru bulegoetako batean. Otsailean 

Euskadin erregistratutako arretak 62.593 izan ziren, eta aurrez aurre egindakoak, 

berriz, 32.720 (% 52). 

 

Caritasen eta Foessa Fundazioaren (2022) «bazterkeria eta garapen soziala 

Euskadin» azken txostenaren arabera, gizarte-bazterketako egoeran dauden etxeen 

ia erdiek itzalaldi digitala jasaten dute, eta horrek esan nahi du 64 mila etxek 

arrakala digitala egunero bizi dutela. Itzalaldi digital horrek zailtasun bereziki larriak 

dakarzkie 24 mila familia baino gehiagori (baztertutako etxeen % 19), beren egoera 

hobetzeko aukerak galdu baitituzte gai digitalen/konexio faltaren, gailu 

informatikoen edo trebetasun digitalen ondorioz. 

 

Zalantzarik gabe, testuinguru hori beti hartu behar da kontuan kasuan kasuko 

administrazio publikoak APELen 14. artikuluaren 3. zenbakiaren bidea erabil dezan 

administrazioarekin harreman elektronikoa izatera behartuta dauden pertsonen edo 

kolektiboen ingurunea zabaltzeko. 

 

4.- Administrazio publikoarekin elektronikoki harremanak izatera behartuta 

daudenen e-administrazioaren eta ingurunearen inguruko zenbait gogoeta. 

 

Zalantzarik gabe, beharrezkoa da e-administrazioaren garapena eta ezarpena 

sustatzea eta finkatzea, eta, ildo horretan, goraipagarriak dira administrazio publiko 

guztiak APELetik eratorritako azpiegitura teknologikoen multzoa ezartzeko, lan-

prozesuetan aldaketak egiteko, denbora igaro ahala finkatutako funtzionamendu-

praktikak gauzatzeko eta zerbitzuak egokitzeko egiten ari diren ahaleginak. Baina, 

aldi berean, argi dago horrek ezin duela ekarri herritarren eskubideak murriztea 

administrazio publikoarekiko harremanetan eta zerbitzu publikoen kalitatea 

okertzea. 
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Alde horretatik, ez da alferrikakoa gogoraraztea Sektore Publikoaren Araubide 

Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3. artikuluan jasotako administrazio 

publikoen jarduketa-printzipio orokorrak: 

 

“1. Administrazio publikoek objektibotasunez egiten dute lan interes 

orokorraren alde. Halaber, efikazia, hierarkia, deszentralizazio, deskontzentrazio 

eta koordinazioaren printzipioei begira dihardute, erabat errespetatuta 

Konstituzioa, legeak eta zuzenbidea. 

Beren jarduketan eta harremanetan honako printzipio hauek zaindu beharko 

dituzte: 

a) Herritarrei zerbitzu eraginkorra eskaintzea. 

b) Sinpletasuna, argitasuna eta herritarrekiko hurbiltasuna”. 

 

Printzipio horiek inspirazio-elementu izan behar dute, eta administrazio publikoek 

har ditzaketen antolaketa-, teknika- edo prozedura-neurriak hartzean azaldu behar 

dute, betiere neurri horiekin kontraesanean egon daitezkeen ekimenak saihestuz. 

 

Bestalde, Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeak eskualde- eta toki-mailako 

zerbitzu publikoei buruz emandako Gomendioak (CM/Rec (2007) 4, 2007ko 

urtarrilaren 31koa, tokiko eta eskualdeko agintarientzako jarraibideen artean 

sartzen ditu honako hauek: 

 

22. “La igualdad entre los usuarios debe ser una de las metas de los servicios 

públicos de escala regional y local, y esto puede requerir la aplicación de un 

trato diferente (en cuanto a precios, asistencia, condiciones de acceso, etc.) 

para tener en cuenta sus situaciones específicas.” (…) 

 

25. “Las autoridades locales y regionales deben procurar una mayor 

accesibilidad de sus servicios, mediante: 

 

c) La reducción de los costes de acceso, especialmente para los grupos de 

usuarios más desaventajados.” 

 

Adierazi behar da, halaber, berriki onartu eta indarrean dagoen Euskal Sektore 

Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legeak zenbait gako interesgarri ematen 

dituela: 

 

“- 5. artikulua.– Jarduteko printzipioak. 

1.– Eremu instituzional bakoitzaren antolaketa eta funtzionamendua zuzentzen 

duten printzipioez gainera, euskal sektore publikoko subjektu guztiek jardun 

behar dute printzipio orokor hauen arabera ere: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d6bdd
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d6bdd
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002159&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002159&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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a) Zerbitzu-printzipioa. Horren arabera, euskal sektore publikoko administrazio, 

organismo edo entitate guztien xedea da objektibotasunez zerbitzatzea guztien 

ona eta interes orokorrak, eta, funtzioak betetzean, zerbitzu hobeak ematea 

herritarrei. (…). 

 

- 68. artikulua.– Administrazio elektronikoaren printzipioak. 

(…) Administrazio elektronikoak ez du baztertuko ohiko administrazioaren 

egitura- eta zerbitzu-moldea. Administrazio elektronikoaren oinarria izango da 

herritarren eskakizunei erantzutea eta funtzionamendu egokia bermatzea. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren jardueretan eta herritarrekiko 

nahiz beste administrazioekiko harremanetan bitarteko elektronikoak 

erabiltzeko, ordenamendu juridikoak ezartzen dituen mugak bete beharko dira, 

hango printzipio orokorrei uneoro men eginez, eta, bestalde, herritarrek 

aitortuak dituzten eskubideen erabilera osoa errespetatu beharko da eta 

printzipio hauei jarraitu beharko zaie: 

 

a) Berdintasun-printzipioa, bitarteko elektronikoak erabiltzeak ez diezaien 

inolako murrizketarik edo diskriminaziorik eragin Euskal Autonomia Erkidegoko 

sektore publikoarekin harremana izateko bitarteko ez-elektronikoak hautatzen 

dituzten herritarrei, ezertan galarazi gabe bitarteko elektronikoen erabilera 

sustatzeko neurriak. 

 

- 64. artikulua.– Herritarren eskubideak eta eginbeharrak. 

(…) m) Administrazio publikoek emandako zerbitzuei dagokienez herritarrek zein 

eskubide eta eginbehar dauzkaten jakiteko eskubidea, eta eskubideak benetan 

erabiltzeko eta zerbitzu publiko horiek behar bezala jasotzeko aholkularitza eta, 

behar izanez gero, laguntza ere jasotzeko eskubidea, hargatik eragotzi gabe 

enpresa edo pertsona partikularrek, modu profesionalean, gai horri buruz eman 

dezaketen aholkularitza. 

 

- 69. artikulua.– Administrazio elektronikoaren arloko eskubideak. 

(…)2.– Bereziki eskubide hauek izengo dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko 

sektore publikoarekin izaten dituzten harremanetan bitarteko elektronikoak 

erabiltzeari dagokionez: 

a) Une bakoitzean harremanetarako erabilgarri dauden kanalen artetik nahi 

dutena aukeratzeko eskubidea”. 

 

Ildo horretan, prozedura jakin batzuetarako eta pertsona fisikoen kolektibo jakin 

batzuetarako behartutako subjektuak handitzeak, baldin eta pertsona horien 

gaitasun ekonomikoa, teknikoa, dedikazio profesionala edo beste arrazoi batzuk 

direla-eta egiaztatuta geratzen bada beharrezko baliabide elektronikoak eskura eta 

eskuragarri dituztela, arau orokorraren salbuespen bat den heinean, hau da, 
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pertsona fisikoek administrazio publikoekin harremanak izateko kanala aukeratu 

ahal izatea, kontu handiz egin behar da, zehatz-mehatz justifikatu behar da, batez 

ere, kasu honetan, ez baikaude gaitasun ekonomiko edo teknikoa edo dedikazio 

profesionala duten kolektiboen aurrean, baizik eta, hain zuzen ere, unibertsitate-

ikasketak egiteko laguntza ekonomikoen eskaerei bide emateko zereginean. 

APELen 14. artikuluko 3. paragrafoak beste arrazoi batzuk biltzen ditu, eta 

egiaztatuta geratzen da bitarteko elektronikoak eskura eta erabilgarri dituztela. 

Horretarako, baimendutako doktrinaren arabera, baldintza objektibo eta materialen 

homogeneotasuna beharko litzateke, eta horrek elkartze hori justifikatuko luke, eta 

ezin da erreferentzia orokor, zehaztugabe edo bereizi gabea egin multzo hori 

kolektibo gisa kalifikatzeko. Izan ere, arau-inpaktuaren analisiaren memoria tresna 

egokia izan daiteke horretarako, eta, bertan, kasuan kasuko kolektiboari buruzko 

txosten estatistikoak eta bitarteko telematikoak, sinadura elektronikoko sistemak 

eta izapidetze hori egin ahal izateko behar den informazioa eskuratzeko baliabide 

ekonomiko eta teknikoak sartu ahal izango lirateke. Ez dezagun ahaztu APELen 

xedapenak “egiaztapenaren” betekizuna barne hartzen duela, eta, beraz, ez 

litzateke onargarria presuntzio soila egitea, egiazta daitezkeen elementuak exijituz 

kolektibo hori osatzen duten pertsona guztiek arazorik gabe onar dezaketela 

ezarritako harreman telematikoa. 

 

Egia esan, legezko eskakizun horiek bidezko elkarrekikotasuna izan behar dute 

betebehar horiek jasotzen dituen erregelamendu-xedapenaren arrazoietan, eta 

arrazoiz eta proportzionalki justifikatu behar dira, behartuta dauden kolektiboak 

APELen eskakizunen barruan sartzen diren kontuan hartuta (14.3 in fine artikulua). 

 

Hain zuzen ere, proportzionaltasun-printzipio hori erabili behar da administrazioaren 

jardueran edo erabakian. Eta, adierazi bezala (Gamero Casado)1, Konstituzio 

Auzitegiaren 207/1996 Epaian zehatz-mehatz jasotzen da proportzionaltasun-

judizioa, Alemaniako doktrinak ezarritako hiru maila edo azpi-irizpide klasikoetan 

eratzen dena, zehazki: 

 

 1) Egokitasun-judizioa: neurriak proposatutako helburua lor dezakeen 

aztertzen du.  

 2) Behar-judizioa: helburu bera eraginkortasun berarekin lortzeko beste 

neurri moderatuago bat ez badago.  

 3) Proportzionaltasun-judizioa zentzu hertsian: neurria haztatua edo orekatua 

den, eta hortik onura edo abantaila gehiago sortzen diren interes 

orokorrarentzat, gatazkan dauden beste ondasun edo balio batzuei kalte baino. 

Azken osagai horrek, gainera, neurriaren proportzionaltasuna beste printzipio 

                                        
1 GAMERO CASADO, E. (2010), ob. cit  
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batzuekin haztatu beharra dakar, hala nola Administrazioaren 

eraginkortasunarekin (EKren 103. artikulua). 

 

Era berean, aztertutako gaiarekin zerikusia duelakoan, Auzitegi Gorenaren 4. 

Sekzioko Administrazioarekiko Auzien Salaren epaia aipatu da, 2021eko 

maiatzaren 6koa, (150/2020 ebaz. Zenb.). Bertan, honako hau zehazten da: 

 

" SÉPTIMO. - La imposición del sistema de relación electrónica obligatoria en la 

Orden SND/411/2020 no constituye desarrollo reglamentario del art. 14.3 

LPAC ni tiene fundamento en la declaración de estado de alarma del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

La modificación introducida, vulnera además el art. 14.3 de la LPAC, al 

imponer a las personas participantes en el proceso selectivo, que no 

constituyen un colectivo profesional determinado de los incluidos en el 

apartado 2 del art. 14 LPAC, una forma de relación exclusivamente por medios 

electrónicos. Hay que comenzar por señalar que el art. 14 de la LPAC regula el 

"Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 

Administraciones Públicas", y en su apartado 1 proclama que constituye un 

derecho de la personas físicas, que "[...] podrán elegir en todo momento si se 

comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos 

y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas 

a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 

Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las 

Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier 

momento [...]". 

 

Espainiako Gobernuak 2021eko uztailaren 14an onartutako Eskubide Digitalen 

Gutuna "soft law" tresna da, eta interes handia du administrazio publikoentzat arlo 

horretan dauden ibilbide-orriak irudikatzeko. Gutunak, XVIII. atalean, herri-

administrazioekiko harremanetan herritarren eskubide digitalei buruzkoa, 4. 

epigrafean jasotzen duenez, baliabide digitalak erabili nahi ez dituzten edo erabili 

ezin dituzten eta horretara behartuta ez dauden pertsonen eskubideak bermatuko 

dituzten alternatibak eskainiko dira mundu fisikoan, berdintasun-baldintza 

berberetan. 

 

5.- Arartekoaren azterlana: Administrazio digitala eta herritarrekiko harremanak . 

Euskal herri-administrazioei aplikatzea  

 

Azterlan honetan, behartuta ez dauden subjektuen eta Administrazioaren beraren 

arteko harreman digitalak benetan nola artikulatzen diren aztertzen da, baita eten 

digitalak kolektibo edo pertsona jakin batzuk beren eskubideak gauzatzean zein 

neurritan higatzen dituen ere. 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
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Bertan honako hau jasotzen da: 

 

“Nahitaezkoa litzateke behin eta berriz aipatutako eten digitalak azkenean 

desparekotasun-egoera larriagoak sortzeko arriskua saihestea, hori gertatuz 

gero bi herritar-mota sortuko liratekeelako: administrazio publikoekin harreman 

digitalak izateko gaitasuna daukatenak (haiek kudeaketak Espainiako Agenda 

Digitala 2025ek eta Administrazio Publikoak Digitalizatzeko Planak iradokitzen 

dituzten erosotasunekin eta erraztasunekin egin ahalko dituzte) eta beste 

herritarrak (baliabide ekonomiko eskasagoak dauzkatenak eta behar diren 

oinarrizko gaitasun digitalak ez dituztenak); azken horiek ohiko bitarteko fisiko 

edo presentzialen bidez jardun beharko lukete, eta haien sarbideak gero eta 

minoritarioagoak eta itxiagoak izango lirateke”. 

 

Azterlanaren beste kontsiderazio batean honakoa aipatzen da: (...) “Kontua da 

herritarren gehiengo nabarmenak harreman fisiko eta presentziala edo paperezko 

izapidetzea hautatzen jarraitzen duela administrazioarekiko harremanetan (egindako 

azterlan enpirikoaren emaitzetan argi eta garbi ikusi den moduan) (…) hain zuzen, 

kanal presentziala eta elkarri fisikoki, ez bakarrik birtualki, eragiteko aukera beti 

irekita utzi behar da herritarren eta administrazioaren arteko harremanetan”. 

 

Azterlanaren 1. gomendioaren xedea, hain zuzen ere, herritarrek 

Administrazioarekin dituzten harreman telematikoetarako trantsizio harmonikoa 

sustatzea da:  

 

“1. Bitarteko elektronikoen erabilera sustatzeko trantsizio-estrategia bat 

zehaztea eta onartzea, herritarrei laguntzea eta behar diren arau- eta 

betearazpen-ekintzak planifikatzea barne hartzen duena. Administrazio 

publikoen digitalizazioranzko mailakako eta benetako egokitze-prozesu bat 

bermatze aldera, erabat ezinbestekoa da administrazioek lehenbailehen 

diseinatzea herritar ez-digitalizatuentzako trantsizio- eta laguntza-estrategia bat, 

herritar horien posizioa indartu, haien eskubideak bermatu eta eten digitalaren 

ondorioz sor daitekeen balizko diskriminazioaren foku oro saihestu ahal 

izateko”. 

 

Azterlanaren 3. gomendioan honakoa jasotzen da: “Herritarrek kanal-aniztasuna 

izateko duten eskubidea ziurtatzea: Administrazio elektronikoaren tresnen 

ezarketaren aurrerapena finkatu eta areagotu behar den arren, ezinbestekoa da 

herritarrekiko kanal presentziala eta fisikoki eta ez bakarrik birtualki elkarri 

eragiteko eta harremanetan jartzeko aukera beti irekita uztea”. 
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6.- Herritarrei laguntzea baliabide elektronikoak erabiltzeko orduan. 

 

“APELen 12. artikulua. Interesdunei baliabide elektronikoak erabiltzen 

laguntzea. 

 

1. Administrazio publikoek bermatu egin beharko diete interesdunei bitarteko 

elektronikoen bidez izan dezaketela harremana Administrazioarekin. 

Horretarako, haien esku jarriko dituzte beharrezko diren irispide-kanalak eta 

kasu bakoitzerako erabakitzen diren sistema eta aplikazioak. 

2. Bitarteko elektronikoak erabiltzeko laguntza emango diete administrazio 

publikoek 14. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan sartzen ez diren interesdunei, 

hala eskatzen badute; batez ere, identifikazioari eta sinadura elektronikoari, 

eskaerak erregistro elektroniko orokorraren bidez aurkezteari eta kopia 

autentikoak lortzeari dagokionez. 

Halaber, interesdun horietakoren batek ez badauzka behar diren bitarteko 

elektronikoak,  

funtzionario publiko batek egin dezake, balio osoz, hura administrazio-

prozeduran identifikatzeko edo sinadura elektronikoa emateko izapidea, 

funtzionarioak berak erabil dezakeen sinadura elektronikoko sistemaren bitartez. 

Kasu horretan, behar den baliabide elektronikorik ez daukan interesdunak bere 

burua identifikatu egin beharko du funtzionarioaren aurrean, eta adostasun 

espresua eman hala jarduteko; hala jasota geratu beharko du desadostasuna 

edo auzia gertatzen den kasurako”. 

 

Arartekoaren azterlanean ere aztertzen denez, artikulu hau herritarrei laguntza eta 

babesa emateko giltzarria da, batez ere administrazioarekiko harreman analogiko 

klasikotik harreman elektronikorako trantsizio-une batean, eta laguntzeko betebehar 

orokor bat ezartzen du, identifikazio eta sinadura elektronikoaren arloan laguntzeko 

betebehar espezifiko batekin batera. Eta hori hala da hainbat arrazoirengatik: 

 

a) Lehenik eta behin, administrazio publikoei obligazio edo betebehar orokor bat 

ezartzen dielako herritarrei baliabide elektronikoak erabiltzen lagun diezaieten, 

baldin eta herritar horiek ez badaude behartuta baliabide elektronikoz haiekin 

harremanetan jartzera, eta harreman hori eraginkorra izan dadin, eta, era berean, 

administrazioari beren zereginak errazteko eta kostuak aurrezteko, papera barrutik 

ezabatzeko ideia-indarrarekin, eta horrek herritar horiei zuzendutako sustapen- eta 

estimulu-neurriak ekarri behar ditu, edo prestakuntzakoak, betiere herritarrek herri-

administrazioarekiko harremanetan bitarteko elektronikoak erabil ditzaten. 

Betebehar orokor hori, hasiera batean, Administrazioarekin elektronikoki 

harremanak izatera behartuta ez dauden subjektuei bakarrik aplika dakieke, baina 

ezerk ez du eragozten, baizik eta guztiz kontrakoa, betebehar hori lege edo 

erregelamendu bidez zabaltzea (baita administrazio-maila bakoitzaren berezko 

jarduera hutsagatik ere, nortasun juridikorik gabeko erakundeei laguntza emanez, 
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administrazioarekin bitarteko elektronikoen bidez harremanak izan ditzaten) eta 

laguntza hori behartuta daudenei ere zabaltzea. Administrazio batzuen ekimen 

interesgarriak daude ildo horretan. 

 

b) Betebehar horrek Administrazioaren prestazio-betebeharra dakar. Irismen eta 

intentsitate desberdina du, eta Administrazioak hori gauzatzeko behar diren 

baliabideak jarri behar ditu jokoan. (…). 

 

c) Gainera, administrazio bakoitzak erregelamenduaren bidez subjektu 

behartuen hedapena zehazteko duen gaitasunak eta abian den iraultza 

teknologikoaren ondorioz hedapen horrek ziurrenik izango duen bultzadak inoiz 

baino beharrezkoagoak egingo dituzte herri-administrazioekin baliabide 

telematikoen bidez harremanak izatera behartuta dauden pertsona-kolektibo berriei 

laguntzeko neurri horiek; beraz, Administrazioarekin bitarteko elektronikoen bidez 

elektronikoki harremanak izatera behartuta dauden subjektuen edozein hedapenekin 

batera, pertsona fisikoentzako laguntza teknikoko neurriak eta pertsona horien 

eskubideen eraginkortasuna bermatzeko beharrezkoak diren sustapen-, 

prestakuntza- eta laguntza-neurriak aurkeztu beharko dira; eskubide horiek inoiz 

ezingo dira izan Administrazioarekin harreman pertsonala dutenentzat daudenak 

baino txikiagoak.  

 

Erakunde honen ustez, horixe da arauaren borondatea, eta, finalista denez, 

digitalizazioa gizartean bertan gero eta gehiago agertzea eta administrazioekiko 

harremanak iragazkortzea bultzatu nahi du. Eta, zentzu horretan, herritarrei 

laguntzeko bulegoak izatea, mota guztietako eskabideak telematikoki aurkeztea 

errazteko balio handiko laguntza izango litzateke. 

 

7.- Arartekoak aitortzen du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak beka-deialdien 

prozesu masiboei izapideak telematikoki egiteko aukera ematen diela, eta hori 

egokia dela, eta, aldi berean, herritarrek egokien deritzoten harreman-bidea 

aukeratzeko duten eskubidea bermatzeko administrazio publikoei ezarritako 

betebeharra betetzen duela.  

 

Zalantzarik gabe, Sailak tresna juridiko bat jarri du: 98/2020 Dekretua, harreman 

telematikorako bidea ezartzen duena, eta, ildo horretan, 2021-2022 ikasturtean 

unibertsitate-ikasketak eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko beken deialdia 

egiten duen Hezkuntza sailburuaren 2021eko ekainaren 1eko Agindua babesten 

duena. Beraz, ezin da alegatu harreman telematiko hori ezartzeko arau-babesik eza.  

 

Erakunde hau ez dator bat beka ekonomikoak eskatzeko prozedura batean kanal 

telematikoa erabiltzeko betebehar erabatekoa ezartzearen arrazoizkotasunarekin, 

laguntza horiek jasotzeko hautagaiak egon daitezkeen ekipamendu-egoerak edo 

bitarteko elektronikoak kontuan hartu gabe.  
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Arartekoaren lege funtzionalak ahalbidetzen du erakundeak legeriaren akatsak 

adieraztea, administrazioaren jarduna eta zerbitzu publikoak administratuen 

eskubideak bermatzeko beharrezko objektibotasunez eta eraginkortasunez 

hornitzeko. Ildo horretatik, "Arartekoa" erakundea sortu eta arautzen duen 

otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 11. artikuluak honako hau ezartzen du: 

 

“11. artikulua. Arartekoak honako hauek egin ahal izango ditu: 

 

“(…) c) Legeriaren akatsak adieraztea, administrazioaren jarduna eta zerbitzu 

publikoak administratuen eskubideak bermatzeko beharrezko objektibotasunez 

eta eraginkortasunez hornitzeko. Gomendio horiek Legebiltzarrari, Jaurlaritzari, 

Batzar Nagusiei, foru-aldundiei, udalei edo 9.1.d) artikuluan aipatutako entitate 

edo erakundeei zuzendu ahal izango zaizkie”. 

 

Hori dela eta, aurreko zenbakian adierazitako izapidetze digitalerako trantsizio 

harmoniko hori errazteko, 98/2020 Dekretua berrikustea komeni dela planteatzen 

da, beka-eskaerak elektronikoki ez aurkezteko alternatiba osagarri bat diseinatu eta 

aurreikusteko, aldaketa horrek aukera emango bailuke hurrengo urteko deialdi-

aginduetan sartzeko. 

 

Aldi baterako beste aukera bat, dekretu hori lehenbailehen aldatzea eskatuko ez 

lukeena, zera litzateke: hezkuntza-administrazioak, laguntza-bulegoen bidez, bere 

laguntzaz bete ahal izatea eskatzaileek bitarteko elektronikoak erabiltzean izan 

ditzaketen gabeziak, gutxienez unibertsitate-bekak eskatzeko aldietan, bereziki 

lehen urtean. 

 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta 

arautzekoak— 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Arartekoak honako 

gomendio hau egiten dio HEZKUNTZA SAILAri: 

 

 

GOMENDIOA 

 

- 98/2020 Dekretua berrikustea (dekretu horren bidez, unibertsitate-ikasketak eta 

unibertsitateaz kanpoko goi-mailako ikasketak egiteko eskabideetan eta gainerako 

beka-izapideetan izapidetze elektroniko esklusiboa nahitaezkoa dela arautzen da), 

eskabidea eta dokumentazioa bitarteko ez-telematikoen bidez aurkeztea 

ahalbidetuko duen sistema osagarri bat sartzeko, eta, ondorioz, modalitate hori 

unibertsitate-beken hurrengo deialdietan sartu ahal izateko. 
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- Sailak, aldi baterako eta modu subsidiarioan, interesdunei baliabide elektronikoak 

erabiltzen laguntzeko zerbitzuak ezartzea, eskaera horiek egiteko bitarteko 

elektronikoak modu intentsiboan erabiltzeko trantsizio eraginkorra ahalbidetuz. 

 

 


