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Arartekoaren 2022R-865-2022 Ebazpena, 2022ko abenduaren 27koa. Horren 
bidez, Gasteizko Udalari gomendatu zitzaion indarrik gabe uzteko jendaurreko 
ikuskizunei eta jolas jarduerei buruzko araudia hausteagatik ezarritako zehapen bat, 
eta bidegabe kobratutako zenbatekoa interesdunari itzultzeko. 
 

Aurrekariak 
 

1. Arartekoak izapidetzeko onartu zuen herritar batek Gaiztezko Udalak ezarri zion 
zehapen bati buruzko kexa, Ertzaintzako agente batek haren aurka jarri zuen 
salaketari lotuta, 2020ko irailaren 1ean bide publikoan edateagatik. 
 
Ertzaintzako agenteak salaketa akta idatzi zuen 2020ko ekainaren 18ko 
Aginduaren (Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari 
aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako 
Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero) 3.30 apartatuko1 arau 
hausteagatik (aurrerantzean, 2020ko ekainaren 18ko Agindua). 
 

2. Adierazitako gertakariengatik, 2021eko maiatzaren 24an zehapen espedientea ireki 
zen, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerenaren abenduaren 23ko 
10/2015 Legearen 53.12 artikulua urratzeagatik. 
 
2021eko ekainaren 11n, salatutako pertsonak alegazioak aurkeztu zituen eta 
frogatzea proposatu zuen. 2021eko abuztuaren 12an, Mugikortasuneko eta 
Espazio Publikoko Saileko zinegotzi ordezkariak ebatzi zuen kexagileari 150 euroko 
zehapena jartzea, Jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzeko Legearen 
53.12 artikuluko arau hauste arin bat egin zuelako.  
 
Zehapen ebazpenaren aurka berraztertze errekurtsoa jarri zen, lehenengo 
aurrekarian (hasiera eman zitzaion eguna) eta hirugarren aurrekarian (ez zuen 
alegaziorik aurkeztu eta ez zuen proposatutako isuna borondatez ordaindu) akatsak 
alegatuz, alegazioak aurkeztu baitzituen. Era berean, alegatu zuen ez zela zuzena 
honako hau adierazten zuen oinarri juridikoa: "se entiende admitidos por la persona 
expedientada los hechos contenidos en el informe 598X2003691",, izan ere, 
hasieratik egotzitako gertakariak ukatu zituen. 
 
2021eko abuztuaren 26an, Herritarren Segurtasuneko Sailaren zuzendari orokorrak 
honela hasten den ebazpen batean: “contestación al recurso de reposición”  eta 

                                        
1 Atal hau Osasuneko sailburuaren 2020ko uztailaren 15eko Aginduaren bidez sartu zen. 
Agindu horren bidez, Osasuneko sailburuaren 2020ko ekainaren 18ko Aginduaren 
eranskina aldatzen da. 
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egitatezko aurrekarietan agertzen diren datetan akatsez beteta dagoena, bai eta 
zehatzeko arrazoi izan zen arau haustean ere, honako hau erabaki zen: “revocar y 
dejar sin efecto la Resolución de 12 de agosto de 2021, por la que se resolvía 
sancionar a D.xxx con una sanción económica de 601 euros, como responsable de 
una infracción leve tipificada en el artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Y ello sin perjuicio de 
poder ser incoado procedimiento sancionador, conforme a lo previsto en la citada 
ley, en el caso de no haber prescrito los hechos denunciados”.  
 
Zuzenbideko oinarri bakartzat aipatzen da Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen (aurrerantzean, APAPEL) 
109. artikulua, eta Ebazpenak berak adierazten duenez, administrazio bidea 
amaitzen zuen. Aipatutako Ebazpena 2021eko abuztuaren 30ean jakinarazi zen. 
 
Interesdunak kexa bat aurkeztu zuen zehapen prozedura horretan (1786/2021/QC 
zenbakia). Arartekoak adierazi zuen ez zela onartu xede faltagatiko kexa; izan ere, 
kexagileak aurkeztu zuen dokumentazio osagarriaren arabera, Udalak ondoriorik 
gabe utzi zuen kexaren hizpide zen zehapena.  
 

3. 2021eko abuztuaren 30ean Gasteizko Udalak salatutako pertsonari 2021eko 
abuztuaren 26ko Ebazpenaren berri eman zion. Ebazpen horren bidez, 2020ko 
irailaren 1eko salaketaren zehapen prozedura abiarazten zen. Prozedura hori da 
kexa honen xedea. 
 
Alegazioak aurkeztu eta frogatzea proposatu ostean, 2021eko urriaren 
27ko Ebazpen proposamena eman zen. Bertan, inguruko taberna bateko 
plastikozko edalontzi bat froga gisa erabiltzeko ukatzea proposatzen zen, 
berrerabilgarria delako eta ez lukeelako bat egingo erosketa tiket horrekin, nahitaez 
entregatu beharrekoa baita, eta horren arabera, edaria salaketan adierazitako 
kokapenarekin bat datozen lorategietatik gertu dagoen lokalean erosi zen. Era 
berean, alegazioak ezestea eta 150 euroko zehapena ezartzea proposatu zen, 
Jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzeko Legearen 53.12 artikuluan 
tipifikatutako arau hauste arin bat egiteagatik. 
 
Proposamena jakinarazi ondoren, interesdunak alegazioak aurkeztu zituen 
horretarako emandako epearen barruan. Ondoren, Mugikortasuneko eta Espazio 
Publikoko Saileko zinegotzi ordezkariaren 2021eko abenduaren 2ko Ebazpenaren 
bidez, zigortzea erabaki zen. Ebazpenean hau adierazi zen: “no presentó nuevas 
alegaciones ni efectuó el pago voluntario”. Zehapen Ebazpena 2021eko 
abenduaren 17an jakinarazi zen. 
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Ebazpen horren kontra berraztertzeko errekurtsoa jarri zen, 2021eko abenduaren 
30ean eta Ebazpen hau bidali zen egunean oraindik ebatzi gabe zegoen. 
 
Aurretik adierazitakoa gorabehera, 2022ko apirilaren 4an, Diru bilketa Zerbitzutik 
jakinarazi zioten zorraren epemuga errekargu betearazlearekin (157,50 euro) eta 
2022ko maiatzaren 9an premiamenduzko probidentzia eta ordainketa eskaera 
jakinarazi zitzaizkion (165 euro). Horren kontra berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu 
zuen 2022ko maiatzaren 24an. Ondoren, premiamenduzko espedienteari lotutako 
jakinarazpen bat bidali zitzaion, guztira, 181,66 euro. 
 
Azkenik, 2022ko irailaren 26an jakinarazi zitzaion Diru bilketaren Zerbitzuko 
buruaren 2022ko irailaren 7ko Ebazpena, eta horren bidez premiamenduzko 
probidentziaren kontra jarritako errekurtsoa ezetsi zen. 
 

4. Arartekoak kexa izapidetzeko onartu eta aztertu zuen, eta, horren ondoren, 
Gasteizko Udalarengana jo zuen gai horren berri eman ziezaioten. Era berean, 
erakunde honentzako harritzekoak ziren hainbat gaien berri eman zigun, eta eskatu 
zigun kexaren hizpide den zehapena bertan behera uzteko zure asmoari buruz 
jakinarazteko, bai eta zehapena exekutatzeko izapidetutako prozeduraren berri 
emateko, hautemandako akatsen ostean eta erakunde honen ustez, aztertutako 
kasuan zehapen prozedura berri bat hasteko desegokitasuna. 
 
Azkenik, Arartekoak zehapen eta diru bilketaren prozedurari dagokion espediente 
administrazioaren kopia bidaltzeko eskatu zuen. 
 

5. Arartekoak berriro eskatu zion Udalari informazioa eta dokumentazioa bidaltzeko 
horretako emandako epea gainditu ostean. Eskaera berri horri erantzuteko, 
administrazio horrek alegazioak eta dokumentazioa jasotzen zituen idazki bat bidali 
zuen, baina bertan ez zegoen eskatutako espedienteen kopia osorik. 
 

6. Hortaz, beharrezkoak diren egitateak eta zuzenbideko oinarriak ditugula uste 
dugunez, honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 
 
 

Gogoetak 
 

1. Hasteko, zehaztu behar dugu doktrina konstituzionalak behin eta berriz adierazten 
duela zehapen prozedura mota guztietan errugabetasun presuntzioaren printzipioa 
dagoela indarrean (Espainiako Konstituzioaren 24. artikulua), eta froga 
administrazioari dagokiola, alde batera utzita agintaritzaren agente batek 
egiaztatutako egitateak arau haustearen froga nahikoa izan daitezkeen. Horrela, 
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bada, froga karga ez da alderantzizkatuko eta administrazioak arau haustea 
osatzen duten egitateak erabat frogatzeko behar diren froga guztiak aurkeztu 
beharko ditu, eta ezin izango da eskatu probatio diabólica deritzon froga egitate 
negatiboei buruz, inor ez baitago behartuta bere errugabetasuna frogatzera. 
 
Horri lotuta, APAPELen 53.2 b) artikuluak errugabetasun presuntzioaren printzipioa 
ere jasotzen du, administrazio prozeduran interesdunaren eskubide dela ezartzen 
baitu: “Administrazio-erantzukizunik ezaren presuntzioa, kontrakoa frogatu ezean.” 
 
Hortaz, aztertzen ari garen kasuan jokabide arau hauslea eta legez aurreikusitako 
ondorio zehatzailea aplikatzea ahalbidetzen duten elementu objektibo eta 
subjektiboak behar beste frogatzen dituen jarduketa dagoen aztertu behar dugu.  
 
Aurrekarietan adierazi dugun bezala, Ertzaintzako agentearen salaketa aktan 
honako hau agertzen zen arau hausle gisa “persona consumiendo bebidas en una 
vía pública” eta 2020ko ekainaren 18ko Aginduaren 3.30 apartatua urratzeari 
dagokionez, honako adierazi zen: “Ostalaritzako establezimenduak edo antzekoak 
ez diren espazio publikoetan edo kalean taldean edatea osasungaiztasun-egoeratzat 
hartuko da, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 
10/2015 Legearen 6.f) artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako.” Hala eta 
guztiz ere, sumatzen da dokumentuan “alcohólicas” hitza ezabatu zela. 
 
Nolanahi ere, azkenean aplikatu zen arau hauslea Jendaurreko ikuskizunak eta jolas 
jarduerak arautzeko Legearen 53.12 artikuluan aurreikusitakoa izan zen. Hau da: 
 

“Pertsona-taldeek ostalaritzako lokaletatik kanpo eskuratutako edariak edatea 
kalean edo leku publikoetan, eta elkarretaratze edo edari-kontsumo horren 
ondorioz leku publikoa erabiltzen dutenei edo auzokoei eragozpenak eragin, 
inguruaren lasaitasuna asaldatu edo egoera osasungaitzak sorrarazi ahal 
izatea.” 

 
Bi arauek eskatzen dute kontsumo kolektiboa edo taldekoa izatea, kalean edo 
espazio publikoetan, eta edaria ez izatea ostalaritza establezimenduetakoa. 
 
Hortaz, Udalak adierazitako arau hauste motaren egokitasuna argudiatu zuen egun 
horretan zortzi akta egin zirelako leku berean, eta haien artean denbora gutxi egon 
zelako, eta agenteen akta guztietan berdina jaso ez bazen ere, bereziki azpimarratu 
zuten edarien kontsumoa “en compañía de más personas” eta “junto a más 
personas sin respetar la distancia de seguridad” horrela izan zela. Horregatik, 
Udalak ondorioztatu hori interpretatzeko modu bakarra zegoela, hau da, pertsonak 
talde bat osatzen ari zirela. 
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Nolanahi ere, espedientean jasotako dokumentazioaren arabera, Arartekoak ezin du 
ondorio hori horrekin bat etorri Udalaren irmotasunarekin; izan ere, agenteek 
taldean kontsumitzen ari zirela adierazi nahi izan zutenean, berariaz adierazi zuten: 
(“consumiendo bebida en la vía pública junto a más personas sin respetar distancia 
de seguridad”, “consumiendo bebida en vía pública en compañía de más personas 
sin respetar la distancia de seguridad”). Ondorioz, erakunde honen ustez, hala izan 
balitz, aktetan berariaz jasoko litzateke egoera hori. Gainera, interesduna salatu 
zuen agenteak zortzi salaketa horietako lau jarri zituen, eta soilik horietako batean 
adierazi zuen hau:“7 personas consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública”. 
Beste bietan honako hau adierazi zuen:“consumiendo bebida alcohólica en vía 
pública” edo “persona consumiendo bebida alcohólica en vía pública”. 
 
Gainera, Udalak adierazi zuen gertakariak bizi izan zituzten agenteek egindako 
aktak egiazkotasun presuntzioa dute, Herritarren Segurtasuna Babesteko 
martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoaren 52. artikulua eta APAPELen 
77.5 artikulua kontuan hartuta. 
 
Hala ere, Arartekoaren ustez, aktaren edukiari erreparatuz gero, salatutako 
egitatea, egiazkotasuna ustez, ezin da sartu egozten den arau hauste motaren 
barruan, ez baita adierazten taldean kontsumitu zutenik, ezta edaria ez zenik 
ostalaritzako establezimendu batean erosi ere.  
 
Bestalde, froga gisa proposatu zen hurbileko tabernaren logotipoa duen ontziaren 
argazkiak zalantza sortzen du, erakunde honen ustez, arau hausle motako beste 
elementu bati buruz. Hau da, bere errugabetasuna frogatzeko zailtasunen zantzu 
bat izango litzateke, eta igarotako denboraren ondorioz areagotuta. 
 
Bestalde, komeni da gogoratzea Herritarren Segurtasuna Babesteko martxoaren 
30eko 4/2015 Lege Organikoaren 52. artikuluak honako hau adierazten duela:  
 

“Lege honen xede diren gaietan instruitzen diren zehapen-prozeduretan, 
gertaeren lekuko izan diren agintaritzako agenteek eginkizunak betez egindako 
salaketak, atestatuak edo aktak –salatutakoek horiek ukatzen badituzte 
agenteek berretsi ondoren– oinarri nahikoa izango dira dagokion ebazpena 
hartzeko, aurkako frogarik ezean eta eskuragarri dauden frogabide guztiak 
espedientera erantsi beharra baztertu gabe, betiere.” 

 
Horrela, agintaritzaren agentearen salaketak froga balioa izan dezan, besteak beste, 
berresteko eska dakioke, baldin eta salatutako pertsonak salaketan adierazitako 
egitatea ukatzen badu. 
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Hala eta guztiz ere, bidalitako dokumentazioan ez dago jasota agenteak 
berrespenik eskatu zuenik gertakariak ukatu izanagatik, ezta, are gehiago, 
salaketaren edukia argitzeko ere, salatuaren alegazioaren aurrean, alegia, 
Ertzaintzako agenteak berak alkoholdun hitza ezabatu zuela, bere eskariz egiaztatu 
baitzuen edalontziak ez zuela edaririk, eta agenteak berak gomendatu ziola 
edalontzia gordetzeko, hala badagokio, edaria kanpoan zegoen establezimendukoa 
izango zela frogatzeko. 
 
Bestalde, Udalak bere erantzunean honako hau adierazi zuen: 
 

“…cuando el expedientado fue interceptado, no estaba sentado en la terraza de 
veladores del establecimiento, tal y como obligaba la normativa de aquel 
momento” (punto 3.8.2 de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de 
Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para 
la Transición hacia una Nueva Normalidad: “En todo caso, deberá asegurarse 
que se mantiene la debida distancia de seguridad interpersonal entre clientes o 
grupos de clientes, tanto en mesas como en barra del interior del 
establecimiento, así como en el exterior de dichos establecimientos y que todos 
los clientes o asistentes deben permanecer sentados”).  

 
Hori dela eta, Udalak ulertzen du establezimenduaren terrazan eserita ez zegoenez, 
bide publikoan zegoela. 
 
Alderdi horri dagokionez, adierazi behar dugu salaketa aktan jasotako arau urratua 
aipatutako 2020ko ekainaren 18ko Aginduaren 3.30 apartatua bada ere, 
Jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzeko Legea urratzeagatik 
zigortzen dela, eta egozten zaion arau hausteak ez duela eskatzen eserita egotea, 
eta ez duela uste lizentziatik kanpoko espazio oro bide publikoa denik. 
 
Laburbilduz, espedientean ez dago salaketa ez den beste frogarik, agentearen 
berrespenik gabe, ez eta salatuari egozten zaizkion egitateetan duen erantzukizuna 
berresteko edo barkatzeko gutxieneko ikerketa edo frogarik ere.  
 
Arartekoaren ustez, beraz, prozeduraren izapidetzea formala baino ez da izan, zer 
gertatu zen argitzen saiatu gabe, eta, arrazoitutakoaren arabera, uste du ez 
dagoela kargu froga nahikorik, beharrezko ziurtasun mailarekin, kexaren 
sustatzaileak aurpegiratutako jokabidea gauzatu zuelako uste osoa izateko, eta 
errugabetasun presuntzioa arautu behar dela, eta, beraz, zehapen ebazpena 
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ezeztatu behar dela, azaldutako eragozpen guztiek Espainiako Konstituzioaren 24. 
eta 25. artikuluetan jasotako oinarrizko eskubideei eragingo lieketelako. 
 

2. Orain arte azaldutakoa nahikoa izango ez balitz, Arartekoak gogorarazi nahi du 
proportzionaltasun printzipioa zehapen eskubide administratiboaren oinarrizko 
printzipioetako bat dela eta, laburbilduz, bat etorri behar direla zehapentzat jotako 
gertakarien larritasuna eta arau hauste hori egiteak dituen ondorioak. 
 
Bada, zehapen ebazpenak ez du zehapen mailaren inguruko arrazoirik azaltzen. Ez 
du berariazko arrazoirik azaltzen erruduntasun maila edo asmoa izatea, jokabide 
arau hauslea izatea, eragindako kalteen izaera edo berrerortzea egotearen inguruan, 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 29.3 
d) artikuluan adierazitako baldintza zehatzetan. 
 
Proportzionaltasun printzipioa betetzea eta legez ezarritako inguruabarren arabera 
zehapenak arrazoitzeko eskatzea legez eta jurisprudentziaz ezarritako betebeharra 
da, eta Administrazioak ezin du hori alde batera utzi. 
 
Hain da horrela, Auzitegi Gorenaren 2003ko irailaren 25eko Epaia (Errekurtsoa: 
527/1998) honako hau azaldu zuen goiz: 
 

"La potestad sancionadora no tiene carácter discrecional y esto conlleva que, 
cuando para una determinada infracción haya legalmente previsto un elenco 
de sanciones, la imposición de una más grave o elevada que la establecida 
con el carácter de mínima deberá ser claramente motivada mediante la 
consignación de las específicas normas y circunstancias en que funde la 
superior malicia o desidia que se tienen en cuenta para elegir ese mayor 
castigo. Así lo impone la interdicción de arbitrariedad del artículo 9.3 de la 
Constitución y también el principio de proporcionalidad comprendido en las 
garantías del artículo 25 del mismo texto constitucional.". 

 
Jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzeko Legearen 57. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, arau hauste arinak honako zehapen hauetako batekin edo 
gehiagorekin batera edo txandaka zigor daitezke: a) ohartarazpena eta b) 1.200 
eurorainoko isuna. Hala ere, zehapen ebazpenak ez du arrazoitzen zergatik ezartzen 
den 150 euroko zehapena eta ez ohartarazpena, edo 120 euro, agente berak 
honako egitate honengatik salatu zuen pertsonari ezartzen zaion bezala: ”7 
personas consumiendo bebida alcohólica en vía pública”. Hortaz, erakunde honen 
ustez, zehapen ebazpenak ez du zehapenaren proportzionaltasuneko epaiketa 
aurrera eramateko beharrezko gutxienekoa. 
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3. Gainera, aurrekarietan adierazi bezala, 2021eko abuztuaren 12an, 
Mugikortasuneko eta Espazio Publikoko Saileko zinegotzi ordezkariak ebatzi zuen 
kexagileari 150 euroko zehapena jartzea, Jendaurreko ikuskizunak eta jolas 
jarduerak arautzeko Legearen 53.12 artikuluko arau hauste arin bat egin zuelako, 
esku artean dugun espedienteko gertakariengatik, hau da, 2020ko irailaren 1ean 
gertatutakoengatik. Zehapen ebazpenaren kontra berraztertzeko errekurtso bat 
aurkeztu zen eta organo eskudunak bertan behera uztea eta baliogabetzea ebatzi 
zuen. 
 
Arartekoak, 2021eko abuztuaren 26ko zehapen prozedura berria abiaraztearen 
aurrean, Udalari aurretik adierazi zion non bis in ídem printziopioa urratzen zela 
uste zuela, baina erakunde horrek bere erantzunean horrekin ados ez zegoela 
adierazi zuen, bere ustez, interesdunari aski ohartarazi zion interesdunari 
errebokatu egiten zela “sin perjuicio de poder ser incoado procedimiento 
sancionador, conforme a lo previsto en la ley, en el caso de no haber prescrito los 
hechos denunciados” 
 
Zigor ordenamenduaren printzipio informatzailea (non bis in ídem) berariaz araututa 
dago da Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legearen 31.1 artikuluan, eta 
honako hau adierazten du:  
 

“Ezingo dira zehatu zehapen penala edo administratiboa jaso duten egitateak, 
subjektua, gertakaria eta funtsa berberak direla ikusten den kasuetan”  

 
Gainera, printzipio hori zehatzago aztertu du jurisprudentzia konstituzionalak 
administrazio zuzenbide zehatzailearen esparruan (Espainiako Konstituzioaren 
25.1 artikulua, Konstituzio Auzitegiaren 159/1985 Epaia), eta bertan honako hau 
adierazten da non bis in idem arauari buruz: “impide que por autoridades del mismo 
orden, y a través de procedimientos distintos, se sancione repetidamente la misma 
conducta. Semejante posibilidad entrañaría, en efecto, una inadmisible reiteración 
en el ejercicio del «ius puniendi» del Estado e, inseparablemente, una abierta 
contradicción con el mismo derecho a la presunción de inocencia, porque la 
coexistencia de dos procedimientos sancionadores para un determinado ilícito deja 
abierta la posibilidad, contraria a aquel derecho, de que unos mismos hechos, 
sucesiva o simultáneamente, existan y dejen de existir para los órganos del Estado 
(Sentencia 77/1983, de 3 de octubre, fundamento jurídico cuarto)”. 
 
Komeni da gogoraraztea, ondorio horietarako Konstituzio Auzitegiak urtarrilaren 
16ko 2/2003 Epaian egiten duen hausnarketa, Estatuaren ius puniendi egikaritzeari 
eta bere mugei buruz: 
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“Sin embargo, tanto el art. 14.7 PIDCP ( RCL 1977, 893) , como el art. 4 del 
Protocolo 7 CEDH (RCL 1979, 2421) , protegen al ciudadano no sólo frente a 
la ulterior sanción –administrativa o penal–, sino frente a la nueva persecución 
punitiva por los mismos hechos una vez que ha recaído resolución firme en el 
primer procedimiento sancionador, con independencia del resultado –
absolución o sanción– del mismo. Esta prohibición dirigida al Estado de no 
someter a los ciudadanos a un doble o ulterior procedimiento sancionador por 
los mismos hechos con el mismo fundamento, una vez que ha recaído 
resolución firme en un primer procedimiento sancionador –administrativo o 
penal–, constituye uno de los límites al ejercicio de la potestad sancionadora 
del Estado que la Constitución impone como inherente al derecho a ser 
sancionado en el marco de un procedimiento sancionador sustanciado con 
todas las garantías (art. 24.2 CE [ RCL 1978, 2836] ) en relación con el 
derecho a no ser sancionado si no es en las condiciones estatuidas por la Ley 
y la Constitución (art. 25.1 CE). Poderosas razones ancladas en el principio de 
seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y en el valor libertad (art. 1.1 CE) fundamentan 
dicha extensión de la prohibición constitucional de incurrir en «bis in idem»” 

 
Horaz, Auzitegi Gorenaren 2014ko apirilaren 11ko Epaian (164/2013 doktrina 
bateratzeko kasazioa), honako hau ondorioztatzen da non bis in ídem printzipioari 
dagokionez: "[...] presenta un aspecto material o sustantivo, que impide sancionar 
en más de una ocasión por un mismo hecho y con el mismo fundamento para 
evitar una reacción punitiva desproporcionada, y una vertiente procesal o formal 
que proscribe la duplicidad de procedimientos sancionadores en caso de que exista 
la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento". 
 
Horri dagokionez, Murtziako Justizia Auzitegi Nagusiaren apirilaren 10eko 
279/2000 Epaia, konstituzio epai horiek aipatuta, honako hau adierazten du: “la 
regla non bis in idem impide el que por autoridades del mismo orden, y a través de 
procedimientos distintos, se sancione repetidamente la misma conducta, siendo 
irrelevante a estos efectos la revocación de la sanción primigenia que la 
Administración autonómica llevó a cabo en el caso de autos”. 
 
Termino horietan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak, 
azaroaren 9ko 406/2021 Epaian, doktrina hori jasotzen du ere eta hau adierazten 
du: “…en la medida en que el ius puniendi aparece compartido en nuestro país 
entre los órganos judiciales penales y la administración, el principio non bis in ídem 
opera, tanto en su vertiente sustantiva como en la procesal , para regir las 
relaciones entre el ordenamiento penal y el derecho administrativo sancionador, 
pero también internamente dentro de cada uno de esos ordenamientos en sí 
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mismos considerados, proscribiendo, cuando exista una triple identidad de sujeto, 
hechos y fundamento, la duplicidad de penas y de procesos penales y la pluralidad 
de sanciones administrativas y de procedimientos sancionadores, 
respectivamente”. 
 
Bada, kasu honetan identitate hirukoitza dago, eta gainera, lehenengo zehapen 
espedientea ez zen artxibatu akats formalengatik, iraungitzearen kasuan ez bezala, 
aitzitik, beste batek ezeztatutako zehapen ebazpena eman zitzaion, berraztertze 
errekurtso baten ondoren, eta irmo geratu zen. 
 
Berraztertzeko errekurtsoan interesdunak aurkatutako ebazpenaren akatsak azaldu 
zituen (espedientea hasi zen eguna, alegaziorik aurkeztu ez zuela eta egitateak 
onartu zituela adierazten zituzten baieztapenak, alegia) eta bikoiztasunik ez 
egoteko, alegazio idazkiari igorri eta alegazio idazkiarekin batera, berraztertzeko 
errekurtsoa aurkeztu zen. 
 
Arartekoak ulertzen du organo eskudunak errekurtsoa ebazteko aztertu egin zituela 
aplikatutako zehapena eta jarritako errekurtsoa eta, ondorioztatu zuela bidegabe 
ezarri zela, eta horrek kexagilea bere erantzukizunetik salbuesten zuela. Errekurtsoa 
ebatzi zuen administrazio egintza irmoa izan zen, eta jurisprudentziak irmotasun 
hori epai judizialen bidez epaitutakoarekin parekatzen du.  
 
Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpenaren arabera, APAPELen 109. artikulua da 
oinarri juridiko bakarra, kargak ezartzen dituen egintza bat edo kontrako egintza bat 
berrikusteko bide gisa ezezteari buruzkoa baita, eta prozedura arau espezifikorik 
egon ezean, Administrazioak ofizioz hasitako prozeduren arau orokorren arabera 
arautzen da, Legeak ez baitu aurreikusten interesdunak eskatuta hastea.  
 
Nolanahi ere, aztertutako kasuan, administrazio errekurtso baten ebazpena zen, 
administrazio egintza baten baliozkotasuna berrikusteko bitarteko bat, alegia, eta 
horretarako legitimatuta dagoenak hasi behar du, alderdi batek eskatuta eta arauak 
ezarritako errekurtso epe baten barruan. Hala ere, jarduketen atzeraeraginerako ere 
balio dezake akats bat dagoela ikusten denean (akats hori ezin da baliozkotu 
APAPELen 52. artikuluaren arabera), akatsa zuzendu arte funtsari buruzko 
ebazpenik ez ematea bidezko egiten duena. Hala ere, ez zen aukera hori baliatu, 
eta egintza berrikusi, ezeztatu eta ondoriorik gabe utzi zen. 
 
Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpena, zehapen ebazpena baliogabetu eta indarrik 
gabe utzi zuena, administratuaren aldeko egintza izan zen, eta bateraezina zen 
administrazioak beste zehapen prozedura bat hasteko zuen nahiarekin. Hortaz, 
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Arartekoak ezin du libreki xedatu hasieran ezarritako zehapena ezeztatzeko egintza, 
baizik eta administrazioaren kabuz berrikusiz, aldeko administrazio egintza gisa. 
 
Laburbilduz, zehapena ezeztatu ondoren, zehapen prozedura berri bat hasteak, argi 
eta garbi, bis in ídem printzipioa urratzea dakar, prozeduran. 
 

4. Azkenik, aurreratu dugu 2021eko abenduaren 30ean interesdunak berraztertzeko 
errekurtsoa jarri zuela zehapen ebazpenaren aurka, eta orain arte ez da ebatzi. Hala 
ere, Arartekoak egiaztatu du premiamenduzko probidentzia eman zela, eta horren 
aurkako errekurtsoa (ezetsi zena) jarri ondoren, Udalak jakinarazi digu ordainagiria 
enbargo fasean dagoela. 
 
Horri lotuta, gogorarazi behar dugu Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 
6/2005 Foru Arau Orokorraren 165.2 artikuluaren bigarren paragrafoak honako hau 
adierazten duela: “Zehapen baten aurka errekurtsoa edo erreklamazioa jartzen bada 
garaiz eta behar bezala, betearazpen-aldia ez da hasiko harik eta zehapena irmoa 
izan arte administrazio-bidean eta ordainketa borondatezko epean egiteko epea 
amaitu arte.” 
 
Bestalde, APAPELen 90.3 artikuluan hurrengoa jasotzen da: “Prozedura amaitzen 
duen ebazpena betearaztekoa izango da haren kontrako administrazio-bideko ezein 
errekurtso arrunt jartzerik ez dagoenean, eta kautela-neurriak har daitezke, hartan, 
betearaztekoa ez den bitartean haren efikazia bermatzeko; kautela- neurria izan 
daiteke behin-behineko neurriei eustea, halakorik hartu denean.” 
 
Auzitegi Gorenaren 2020ko maiatzaren 28ko 586/2020 Epaiak (Errekurtsoa: 
5751/2017) adierazi zuen, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzean egintzaren 
betearazpena etetea eskatu ez arren, Administrazioak ezin duela egintza betearazi 
premiamenduzko probidentzia emanez errekurtso hori ebatzi arte. 
 
Zehazki, hau aipatzen du: 

 
“Pues bien, de la recta configuración legal del principio de ejecutividad y de 
sus límites, así como del régimen del silencio administrativo -lo que nos lleva a 
extender el elenco de preceptos interpretados a otros como los artículos 21 a 
24 de la LPAC y sus concordantes; de los artículos 9.1, 9.3, 103 y 106 LJCA; 
así como el principio de buena administración -que cursa más bien como una 
especie de metaprincipio jurídico inspirador de otros-, puede concluirse la 
siguiente interpretación:  
1) La Administración, cuando pende ante ella un recurso o impugnación 
administrativa, potestativo u obligatorio, no puede dictar providencia de 
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apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa, como es su deber, 
pues el silencio administrativo no es sino una mera ficción de acto a efectos 
de abrir frente a esa omisión las vías impugnatorias pertinentes en cada caso.  
2) Además, no puede descartarse a priori la posibilidad de que, examinado tal 
recurso, que conlleva per se una pretensión de anulación del acto, fuera 
atendible lo que él se pide. De esa suerte, la Administración no puede ser 
premiada o favorecida cuando no contesta tempestivamente las reclamaciones 
o recursos, toda vez que la ejecutividad no es un valor absoluto, y uno de sus 
elementos de relativización es la existencia de acciones impugnatorias de las 
que la Administración no puede desentenderse.  
Es cierto que el recurrente no promovió, como le era posible, la suspensión del 
acto recurrido en reposición, pero tal circunstancia sólo habría hecho más clara 
y evidente la necesidad de confirmar la sentencia, pues al incumplimiento del 
deber de resolver sobre el fondo -la licitud de la liquidación luego apremiada-, 
sobre el que nos hemos pronunciado, se solaparía además, haciendo la 
conducta aún más grave, el de soslayar el más acuciante pronunciamiento 
pendiente, el de índole cautelar.” 

 
Gauzak horrela, Arartekoaren ustez, zehapen ebazpenaren aurka aurkeztutako 
errekurtsoa berariaz ebatzi baino lehen premiamenduzko probidentzia ematea ez 
dator bat azaldutako araudi eta doktrinarekin, eta, beraz, behar ez bezala 
enbargatutako zenbatekoa itzuli behar da. 
 
 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
−erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Azaldutakoaren arabera, Gasteizko Udalak ondoriorik gabe utz dezala kexagileari 
ezarritako zehapena, eta, ondorioz, adierazitako arrazoiengatik, erabaki dezala 
enbargatu zaion zenbatekoa itzultzea, hura ordaintzeko. 
 
 
 
   
   


