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Arartekoaren 2023R-1926-22 EBAZPENA, 2023ko urtarrilaren 9koa. Horren bidez, 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Sailari gomendatu zaio hausnar 

dezan Bidegi sozietatea A-636 autobiaren kanona kudeatzeko egiten ari den 

jarduketei buruz eta Bidegi erakunde instrumentalak garatu beharreko jarduerak 

enkarguen bidez antola ditzan. 

 

 

Aurrekariak 

 

Arartekoak kexa bat izapidetzea onartu zuen. Bertan, kexagileak adierazi zuen ez 

zegoela ados Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia SA (aurrerantzean, Bidegi) 

agentziaren webgunearen funtzionamenduarekin A-636 autobidea erabiltzeko 

eskatutako kanona ordaintzeari dagokionez. 

 

Zehazki, kexagileak adierazi zuenez, arazo teknikoak izan zituen Bidegi agentziako 

webgunera sartzeko, izena emateko eta bere matrikula eta bankuko txartela 

lotzeko, derrigorrezko subjektuetan eskatutako kanona ordaintzeko, azaroaren 6ko 

4/2020 Foru Arauan xedatutakoaren arabera. Arau horren bidez arautzen da 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko A-636 autobideko Beasain-Bergara arteko zenbait 

tarte erabiltzeko kanona. (aurrerantzean, 4/2020 Foru Araua). 

 

Kexagileak gaineratu zuenez, Bidegi agentziari laguntza eskatzen saiatu zen, 

telefonoz, baina lineak gainezka zeuden. Ondoren, kanona ordaindu ez izanagatik, 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Sailak (aurrerantzean, GFA) bi 

zehapen espediente abiarazi zituen 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea urratzeagatik 

(ekainaren 6koa, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bategina 

onartzen duena). Zehapen espedienteak izapidetzean, kexagileak alegatu zuen 

zailtasunak zituela Bidegi sozietatearen webgunera konektatzeko eta hura 

erabiltzeko, kanona ordaintzeko. Alegazio horiek ezeztatu zituzten Bidegik 

bidalitako txostenetan oinarrituta. Txosten horietan arau hausleak kanona ordaindu 

behar den autobian egindako urratsak besterik ez ziren jaso. Urrats horiek 

administrazioak frogatutzat jotzen ditu. 

 

Zehazki, interesdunari adierazi zitzaion, zehapen ebazpen zein prozedura 

proposamenetan, Bidegiko zuzendari nagusiak salatutako gertakariak kanona ez 

ordaintzeagatiko arau hausten arina zirela, zorra ordaindu gabeko ibilbidearen bi 

hilabeteko epea igaro ostean eta Bidegiko txostenen arabera, ordainketarako 

webguneak ez zuen gainezka egin. Gainera, mezu elektroniko bat bidali, beste ordu 

batean deitu edota Bidegiko bulegoetara ere joan ahal izan zen, ordainketa egiteko 

webgunearen bidez ordaindu ezin zezakeela ikusi zuenean. 
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Egitate horiek ikusirik, Arartekoak lankidetza eskari bat bidali zuen Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Bide Azpiegituretako Departamentuara, honako kontu hauen gaineko 

informazio zehatza eskatu zen: 

 

 Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Departamentuari atxikitako 

Bidegi merkataritza sozietate foralak Gipuzkoako Lurralde Historikoko A-636 

autobideko Beasain-Bergara arteko tarte jakin batzuk erabiltzeko kanona 

arautzen duen azaroaren 6ko 4/2020 Foru Arauan araututako kanona 

ordainarazteko, kudeatzeko eta biltzeko emandako zerbitzuak antolatzen 

dituen enkargua edo tresna juridikoa, baita foru erakundearen estatutuak 

ere. 

 Zehapen prozeduraren amaierako RES-C-2022-5503 Ebazpenean aipatutako 

txostena edo txostenak, salatutako arau hausteari buruzko jarduketak 

oinarritzeko Bidegik GFAko Bide Azpiegituretako Departamentuari eman 

ziona (zehazki, sarrera erregistroko txostena: 2022-8130), Bidegiren 

webguneak behar bezala funtzionatzen zuela azaldu zuen eta horrela 

arrazoitu zen telefono lineek ez zutela etenik jasan eta ez zutela gainezka 

egin ere. 

 Bidegiko barne arauak, prozedurak, jarraibideak edo xedapenak, aipatutako 

4/2020 Foru Arauak kanona ordainarazteko, kudeatzeko eta bilketa egiteko 

prozesu teknikoa deskribatzen dutenak, ordainketak egiteko segurtasun 

juridiko eta teknikoko berme guztiekin. Edo, bestela, kanona Bidegiren 

webgunearen bidez ordaintzeko bitarteko elektronikoaren funtzionamenduari 

buruzko deskribapen argigarria, eta, berariaz, zer froga elementu ematen 

zaizkien ordaintzera behartuta daudenei, kanonaren bilketa kudeatzen duen 

erakunde publikoarekin dituzten harreman juridikoak jasota uzteko. 

 

Egindako lankidetza eskaerari erantzunez, erakunde honen erregistroan Bide 

Azpiegituretako foru diputatuaren idazki bat sartu zen, Bidegiren txostenarekin 

batera, eta horren bidez egindako jarduketen berri eman zuen. 

 

Laburbilduz, honako hau helarazi zion Arartekoari: 

 

 Uztailaren 16ko 43/2002 Foru Dekretuaren bidez, "Bidegi Gipuzkoako 

Azpiegituren AgentziaAgencia Guipuzcoana de Infraestructuras SA." 

merkataritza-entitate anonimoa eratu zen, eta bigarren artikuluan, sozietate 

publikoaren helburu sozial gisa, honako hau jasotzen du: “Berak edo 

hirugarren pertsonek mantentzea, artatzea eta ustiatzea Gipuzkoako Foru 

Aldundiak agindutako azpiegitura horien zati berriak, hobekuntzak, 

zabalpenak eta luzapenak”. 

 Foru Aldundiaren eta Bidegi SAren arteko harremanak arautzeko Hitzarmen 

Orokorra onetsi eta sinatu zen. Bertan, Foru Aldundiak sozietateari egiten 

dizkion gomendio edo enkargu zehatzentzako oinarrizko arauak ezarri ziren. 
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Hitzarmen Orokorrean xedatutakoaren arabera, Foru Aldundiaren eta Bidegi 

SAren arteko harremanak, baita Sozietateak bere kabuz egiten dituen 

jarduketak ere, garapenerako hitzarmen espezifikoen bidez gauzatuko dira, 

enkarguaren baldintzak arautiko dituztenak, bai eraikitzean eta, ondoren, 

Bidegi SAk azpiegitura ustiatzen duenean, baita ere aldez aurretik eraikitako 

azpiegituren kudeaketan soilik (azpiegitura horiek erabiltzeagatik kanon bat 

ezarriko da). Administrazioaren arabera, aurretik aipatutako betetze aldera, 

garapenerako hainbat hitzarmen espezifiko onetsi dira. Zehazki, 

garapenerako 1. hitzarmen espezifikoa (1. GHE). Hitzarmen horren 

II.1 klausulan ezartzen da hitzarmen hori aplikatu ahal dela AP-8 

autobidearen eta AP-1 autobidearen kontserbazio, kudeaketa eta 

ustiapen erregimen osoari, bai eta “Kanpanzarretik, Beasaindik Durangora” 

doan GI-632 errepidearen zati bat eraikitzeko eta, ondoren, kontserbatzeko, 

kudeatzeko eta ustiatzeko araubideari ere dagokionean atxikiko dela ere. 

Araubide hori bere garaian atxikiko zaio. Administrazioak adierazi duenez, 

atxikitze hori 2021eko apirilaren 13ko Foru Gobernuaren Kontseiluak 

erabaki zuen, eta Foru Arauak 11. artikuluan honako hau ezartzen du 

(kanonaren ordainarazpena, kudeaketa eta bilketa): “Bidegi SA foru-

sozietate publikoari dagokio kanona ordainaraztea, kudeatzea eta biltzea. 

Hala ere, Bidegi SA-k hirugarren bati agindu ahal izango dio kanona 

kobratzeko kudeaketa”. 

 Administrazioak Bidegiren estatutuak aurkeztu ditu, bai eta kanona ordaindu 

behar den autobian kexagileak egindako urratsen azalpen txostena ere, 

bidalitako ordainketa eskakizunekin eta salaketa jartzeko eta zehapen 

espedienteak abiaraztea arrazoitzeko erabilitako gainerako elementuekin. 

Gainera, kexagilearekin izandako elkarrizketen kopia ere aurkeztu da. 

 Arartekoak azaldutako gaiaren arabera, kanona ordainarazteko, kudeatzeko 

eta biltzeko prozesu teknikoa deskribatzen duten Bidegiren arau, prozedura, 

jarraibide edo barne xedapenei buruzkoa, edo webgunearen bidez kanona 

ordaintzeko bitarteko elektronikoaren funtzionamenduari buruzkoa, 

administrazioaren erantzunaren oinarria izan da 4/2020 Foru Arauak (A-636 

autobiaren kanona arautzen duena) dagoeneko kanona ordaintzeko 

bitartekoak ezartzen dituela, deskribapen gehiago erantsi gabe. 

 

Beraz, uste dugunez baditugula beharrezkoak diren egitateak eta zuzenbide-

elementuak, honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 

 

 

Gogoetak 

 

1. Arartekoan aurkeztutako kexa jartzeko arrazoia eta jatorria honako jarduketa 

hauetan dago: Gipuzkoako Lurralde Historikoko A-636 autobideko Beasain-Bergara 

arteko tarte jakin batzuen erabilera kanona arautzen duen azaroaren 6ko 4/2020 
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Foru Arauaren bidez araututako kanona ordainarazteko, kudeatzeko eta biltzeko 

Bidegik egindako jarduketetan. 

 

Arartekoaren ustez zehatz-mehatz ezagutu behar dira kanona kudeatzeko 

esparruan Bidegik dituen gaitasunak eta eskumenak. Horretarako, erakundeak foru 

merkataritza sozietatearen estatutuak eskatu zituen, bai eta 4/2020 Foru Arauan 

araututako kanona ordainarazteko, kudeatzeko eta biltzeko Bidegik emandako 

zerbitzuak gauzatzen dituen gomendioa, enkargua edo tresna juridikoa ere, 

kanonaren kudeaketa antolatzeko GFAren eta Bidegiren arteko harreman juridikoei 

aplikatu beharreko esparru juridiko zehatza argitze aldera, eta, hala badagokio, 

zehatzeko eskumena duen organoari igorri beharreko salaketa proposamenak 

argitzeko. 

 

Aurrekarietan aurkeztutako administrazioaren erantzunaren arabera, Bidegik kanona 

ordainarazteko, kudeatzeko eta biltzeko eskumena du, aipatutako 4/2020 Foru 

Arauko 11. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horren arabera, “Bidegi SA foru 

sozietate publikoari dagokio kanona ordainaraztea, kudeatzea eta biltzea”. Dena 

den, Bidegi SAk hirugarren baten esku utzi ahal izango du kanonaren kobrantza 

kudeatzea”. Era berean, administrazioak adierazi duenez, ondoren, kudeaketaren 

atxikitzea egin zen 2021eko apirilaren 13ko Foru Gobernu Kontseiluaren arabera. 

 

Administrazioak dioenez, 2011ko esparru hitzarmenaren arabera, Bidegik bitarteko 

propio gisa garatzen dituen jarduketak, atxikita dagoen administrazioaren kontura, 

garapenerako hitzarmen espezifikoen bidez gauzatu beharko ditu. Adibidez, 

hitzarmen espezifiko bat dagoela aipatu da, AP-8 autobidearen eta AP-1 

autobidearen kontserbazio, kudeaketa eta ustiapen erregimen osoari aplikatu ahal 

zaiona, baita ere “Kanpanzarretik, Beasaindik Durangora” doan GI-632 errepidearen 

zati bat eraikitzeko eta, ondoren, kontserbatzeko, kudeatzeko eta ustiatzeko 

araubideari ere”. Nolanahi ere, ez da jaso eta ematen du ez dagoela horretarako 

tresna juridikorik. 

 

Administrazioak gaineratu duenez, Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia SA 

merkataritza entitate anonimoa eratzen duen uztailaren 16ko 43/2002 Foru 

Dekretuaren bigarren artikuluaren arabera, Bidegi sozietatearen helburua honako 

hau da: “Berak edo hirugarren pertsonek mantentzea, artatzea eta ustiatzea 

Gipuzkoako Foru Aldundiak agindutako azpiegitura horien zati berriak, 

hobekuntzak, zabalpenak eta luzapenak”. 

 

Erakunde honetan aurkeztutako informazioa eta dokumentazioa aztertuta, ikus 

daiteke, lehenik eta behin, berariaz eskatu arren, ez dela jaso 4/2020 Foru Arauan 

araututako kanonaren ordainarazpen, kudeaketa eta bilketa helburuekin emandako 

zerbitzuak jasotzen dituen tresna juridikoaren kopiarik, kexa hau sortzen duena, 

alegia. Beraz, kexa espediente honen ondorioetarako, hipotesi gisa mantendu 
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beharko litzateke halakorik ez egotea. Alderdi garrantzitsua da, aurrerago 

adieraziko dugun bezala, foru merkataritzako sozietateak emandako zerbitzuen 

irismen zehatza ezagutzeko. 

 

Bestalde, administrazioak adierazi zuen A-636 autobidearen Bidegi foru sozietate 

publikoaren atxikitzea egin zela “Kanpanzarretik, Beasaindik Durangora” 2021eko 

apirilaren 13ko Foru Goberni Kontseiluaren erabakiaren bidez Foru Araua 

kontserbazioa, kudeaketa eta ustiapena baino lehenago eta irismen handiagoarekin 

onetsi zenez, atxikitze hutsak zalantzan jartzen du Gobernu Kontseiluaren bidez 

hartutako erabakiaren irismena eta gauzatzea. 

 

Zentzu horretan, gogoratu behar da 4/2020 Foru Arauak kanon bat ordainarazteko, 

kudeatzeko eta biltzeko ahalmenak ematen dizkiola Bidegiri, eta ez dirudi 

horretarako tresna juridiko batean islatzen denik, ezta estatutuetan aurreikusitako 

helburuekin bat egiten duenik ere. Antza denez, horiek eraikitzera eta ondoren 

ustiatzera mugatzen dira, ez kanona ordainaraztera eta biltzera. 

 

2. Bidegik diru bilketaren arloan garatzen dituen jarduketei dagokienez, komeni da 

4/2020 Foru Araua aztertzea. Arau horren 11. artikuluak hau ezartzen du: 

 

“11. artikulua. Kanona ordainaraztea, kudea tze a eta bil tzea. Bidegi SA foru 

sozietate publikoari dagokio kanona ordainaraztea, kudeatzea eta biltzea. Dena 

den, Bidegi SAk hirugarren baten esku utzi ahal izango du kanonaren kobrantza 

kudeatzea”. 

 

Aipatutako Foru Arauaren 12. artikuluak ez ordaintzearen ondorio juridikoa 

arautzen du, eta honela dio: 

 

“12. artikulua. Kanona ez ordaintzea. 

1. Bide azpiegitura erabiltzen den unean kanona ordaintzen ez bada, kanona 

kudea tzen duen erakundeak dagozkion izapideak egingo ditu hura kobratzeko, 

Kudeaketa errekargua gehituta. Errekargu hori zordundutako kanonaren % 20 

izango da. 

2. Bide azpiegitura erabili den datatik bi hilabete igaro ondoren zorra ordaindu 

gabe baldin badago, kanona ordainarazteaz arduratzen den erakunde 

kudeatzaileak salaketa igorriko dio Gipuzkoako Foru Aldundiari, zehapen 

espedientea has dezan eta, bidezko diren bilketa prozeduren bidez, ordaintzeke 

dagoen zorra eska dezan, ordaindu gabeko Kudeaketa errekargua barne”. 

 

Administrazioak bere erantzun txostenean azaldu duenez, 12. artikulu horretan 

oinarrituta, ordainketa egiten ez denean zor bat sortzen da eta ordaintzeko 

errekerimendu prozesua abiarazten da. Testuinguru horretan, Bidegik 

errekerimenduak bidaltzen ditu ordaindu gabeko lehenengo joan-etorritik 20 eta 40 
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egunera bitartean, gutun ziurtatuaren bidez, Sociedad Estatal de Correos y 

Telégrafos SA (aurrerantzean, Correos) enpresaren bitartez, hartu agiri 

elektronikoarekin. 

 

Kexa espedientean jasotzen den bezala, ordainketa errekerimenduaren 

jakinarazpenak Bidegik bidaltzen ditu, eduki honekin: 

 

“Por medio de la presente, le requerimos a fin de que proceda a abonar el 

canon vigente por uso realizado en tramos de la carretera de alta capacidad A-

636 de Gipuzkoa sujeta a cobro y que ha dado origen a la presente 

reclamación. 

Si Vd. no procede al abono, en periodo máximo de 2 meses desde la fecha en 

que se produjo el trayecto, le advertimos expresamente de que los datos 

relativos a esta reclamación serán remitidos en forma de denuncia a la 

Diputación Foral de Gipuzkoa para que proceda de oficio a la incoación del 

expediente sancionador correspondiente, donde se recogen unos importes que 

oscilan entre los 150 y los 1.999€, tal y como se regula en el artículo 96.3, 

letra d) del texto refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de 

Gipuzkoa. 

Adjunto, le remitimos el detalle de los trayectos que, a fecha de la presente, 

constan pendientes de pago. 

Para saber más sobre la deuda contraída y abonar la misma, deberá acceder a 

la página web www.bidegi.eus, donde podrá Vd. registrase de manera gratuita 

para consultar los detalles de la deuda, abonar el importe pendiente mediante 

pasarela de pago seguro y acceder a sus servicios y facturas.” 

 

Zorrak ordaintzeko errekerimenduak dira eta dirua biltzeko jardueren antza dute 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru bilketaren Erregelamendua onartzen duen 

abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren 68.4 artikuluaren arabera, 

(aurrerantzean, Gipuzkoako Diru bilketaren Erregelamendua). 

 

Aipatutako errekerimenduen GFAko eta Bidegiko idazpuru edo logotipoa zuten. 

 

Era berean, kexa espedientean agertzen den bezala eta administrazioa deskribatzen 

duen bezala, Bidegik erakunde publikoentzat bakarrik diren administrazio 

jakinarazpenen posta zerbitzuak erabiltzen ditu (etxean sinatuta entregatzeko bi 

saiakera arteko bidalketa ziurtatuak), bai eta baliozkotasuna ere (entrega froga, 

jasotzeko berme gisa). Izan ere, espedientean jasota dago aurkeztu izanaren 

egiaztagiri ziurtatua, denbora adierazten duen zigiluarekin eta hartzailearen 

sinaduraren xehetasunarekin elektronikoki sinatua, PDF fitxategi baten bidez, eta 

horren egiazkotasuna Egiaztatze Kode Seguruaren bisorearen bidez egiazta daiteke 

(artxiboa deskargatzeko aukera ematen du), denbora adierazten duen zigiluaren eta 

bertan agertzen diren sinaduren osotasuna eta benetakotasuna egiaztatzeko. 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/2829756/38-2006+FD.pdf/0f5de68d-6333-937b-b066-faf067748893?t=1634291005000
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Erabili den informaziotik ondorioztatzen denez, badirudi Bidegik, ordainketa 

errekerimenduak egiteko eta bidaltzeko, datuen bitartekaritza plataformak 

erabiltzen dituela ibilgailu baten matrikulari lotutako posta helbidea eskuratzeko, 

aurkeztutako kexaren kasuan bezalaxe, hau da, foru erakundeak ez zuen 

kexagilearen helbidearen daturik, bere datu pertsonalak Bidegiren webgunean 

sartzerik izan ez zuelako. Horri dagokionez, komeni da aipatzea kontsulta horiek 

eskumen propioak gauzatzearen eta garatzearen esparruan soilik egin daitezkeela, 

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 

(aurrerantzean, SPAJL) 155. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta aukera 

emango luketela beste administrazio publiko eskudun batzuen esku dagoen 

informazioa eskuratzeko, hala nola Barne Ministerioko Trafikoko Zuzendaritza 

Nagusiaren ibilgailuen erregistroa. 

 

Lehen deskribatutako ekintzek eta jarduerek diru bilketaren kudeaketaren 

kontzeptuarekin bat datozela dirudi, Gipuzkoako Diru bilketaren Erregelamenduaren 

1. artikuluan aurreikusitakoaren arabera: 

 

1. artikulua. Zergabilketaren kudeaketari buruzko kontzeptua. 

Ordaintzera behartutakoek ordaindu behar dituzten zorrak, zerga zigorrak eta 

izaera publikoko gainerako baliabideak kobratzeko Herri Ogasunetik betetzen 

den funtzio administratiboa gauzatzea da zergabilketaren kudeaketa. 

Erregelamendu honen ondorioetarako, artikulu honetan aipatzen diren izaera 

publikoko kreditu guztiak zorrak deitzen dira. Herri Ogasunak exijituta zor osoa 

edo haren zati bat ordaindu behar duten pertsona edo entitateak izango dira 

ordaintzera behartutakoak. (…). 

 

Dirua biltzeko kudeaketak izaera administratibo hutsa du, eta aurretik aipatutako 

Erregelamenduaren 3. artikuluaren araberaorgano biltzaile direnei dagokie 

gauzatzea. Izan ere, organo horiek dituzte funtzionarioentzat gordetako gaitasunak 

eta eskumenak, diru bilketari buruzko Erregelamenduaren 7. artikuluan aurreikusten 

den bezala: 

 

1. “7. artikulua. Zergabilketa organoen ahalmenak. 1. Zergak biltzeko 

eginkizuna betetzen duten funtzionarioak agintaritzat hartuko dira, eta 

martxoaren 8ko 2/2005 Zergen Foru Arau Orokorrak 166. artikuluan eta 

aipatu artikuluak garatzeko onartzen den araudian jasotako ahalmenak 

izango dituzte”. 

 

Deigarria egiten zaio erakunde honi kanona ez ordaintzeagatik sortutako zorra 

kobratzeko eskakizuna Bidegik egitea, administrazio eginkizunak betetzeko 

eskumena duten bilketa organoen jardunean sartzen direla diruditen formula eta 

bitartekoak erabiliz. 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/2829756/38-2006+FD.pdf/0f5de68d-6333-937b-b066-faf067748893?t=1634291005000
hhttps://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/2829756/38-2006+FD.pdf/0f5de68d-6333-937b-b066-faf067748893?t=1634291005000
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Espedientean jasotako informazioaren arabera, badirudi ahalmen horiek ez direla 

aurreikusten erakundearen estatutuetan jasotako helburuen artean, bitarteko 

propioei enkarguen bidez transmititutakoen artean, edo kontraprestazioaren 

esparrua arautzen duen arau edo xedapen zehatz batean ezarritakoen artean, eta, 

batez ere, Bidegiren webgunearen funtzionamendua zer baldintza juridiko eta 

tekniko bete behar diren arautzen duten helburuen artean. Izan ere, webgune hori 

nahitaezko bitarteko da erabiltzaileek kanona ordain dezaten, 4/2020 Foru 

Arauaren 6.2 eta 10. artikuluen arabera. Alderdi garrantzitsua da hori aurkeztutako 

kexa kontuan izanda. Izan ere, kexagileak ez daki Bidegiren webguneak zer 

eskubide eta berme ematen dituen foru merkataritza erakunde horrekin 

harremanetan jartzerakoan. 

 

3. Aurrekoaren harira, eta administrazioak emandako azalpenen arabera, 

arrazoitzen da Bidegi berezko bitartekoa dela, eta, beraz, jarraibide zehatzak jaso 

behar dituela botere esleitzaileak, GFAk, emandako jardueren irismena zehazteko, 

bereziki 4/2020 Foru Arauan araututako kanonaren ordainarazpen, kudeaketa eta 

bilketari dagokionez. 

 

Gogorarazi behar da interpelatutako administrazioaren erantzunean, honako honen 

arabera adierazten dela: “Hitzarmen Orokor horren IV.1 klausulako a) letran 

xedatutakoaren arabera, Foru Aldundiaren eta Bidegi SA-ren arteko harremanak eta 

Bidegi SA-k baliabide propio gisa garatzen dituen jarduketak Garapen Hitzarmen 

Espezifikoen bidez bideratuko dira”. 

 

SPAJLen arauaren hitzaurrean eta 86. artikuluan bitarteko propioak honela 

definitzen dira: Hitzaurrean bitarteko propioak honela azaltzen ditu: 

 

“Legearen edukian sartzen da Administrazioaren baliabide propioen eta zerbitzu 

teknikoen arauketa, gaur egun sektore publikoko kontratuen araudian ezarrita 

dagoenaren arabera. Alderdi berri bat da honako hau: baliabide propio bat 

sortzeko edo baliabide bat propio gisa deklaratzeko, aurretiaz justifikatu 

beharko da entitatea iraunkorra eta efikaza dela, errentagarritasun 

ekonomikoaren irizpideen arabera, eta hornitu beharreko zerbitzua edo 

hornikuntza edukitzeko aukera efizienteagoa dela kontratazio publikoa baino, 

edo entitate hori egotea justifikatzen duen salbuespenezko beste arrazoi batzuk 

daudela, adibidez segurtasun publikoa edo zerbitzua oso presazkoa dela. 

Horretarako, kontu-hartzailetza nagusiaren memoria beharko da. Halaber, 

entitate horiek akronimo baten bitartez («BP») egon beharko dute identifikatuta, 

segurtasun juridiko handiagoa izateko. Betekizun horiek aplikatuko zaizkie 

etorkizunean sortzen diren baliabide propioei nahiz lehendik zeudenei, eta 

egokitzeko sei hilabeteko epea ezarriko da”. 
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Baliabide propio pertsonifikatuak, indarrean dagoen araudian, obra, hornidura eta 

zerbitzu kontratuen, obra emakidaren eta zerbitzu emakidaren berezko prestazioak 

zuzenean gauzatzeko bitarteko gisa eratzen dira, administrazio publikoek beren 

burua antolatzeko duten gaitasunaren ondorioz, betiere Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean (aurrerantzean, SPKL) ezarritako 

baldintzak betetzen direla egiaztatzen bada. Beste irizpide batzuen artean (SPKLren 

32.2 artikulua), zuzeneko exekuzio-sistema horrek administrazio kudeaketaren 

arrazionaltasun eta sendotasun irizpideak betetzen dituela justifikatu behar da, eta, 

beraz, bitarteko horren bidez egindako enkargu bakoitzaren aurretik dagokion 

justifikazioa aurkeztu behar da, alderdi tekniko eta ekonomikoei dagokienez; 

jarduketa gauzatzeko ardura duten zuzenbide publiko edo pribatuko erakundeek, 

organoek edo entitateek administrazioari dagokionez pertsonifikatutako bitarteko 

propioen izaera juridikoa izan behar dute (erakunde instrumentalaren berezko 

baliabidearen izaeraren aitorpena sorrera arauan edo estatutuetan jaso behar da), 

eta egiten den enkargua gauzatzeko behar diren langileak eta baliabide material eta 

teknikoak izan behar dituzte.1. 

 

Bidegi foru merkataritza sozietatearen estatutuak aztertu ostean ezin izan da 

egiaztatu bitarteko propioaren baldintzarik. Bestalde, “bitarteko propio” adierazten 

duen irudirik bere izendapenean. 

 

Bestalde, aurreko gogoetetan aipatu den bezala, erakunde honek ez du jaso 

administrazioaren eta erakunde instrumentalaren arteko harreman juridikoak 

gauzatuko lituzkeen tresna juridikoa edo enkargua, nahiz eta hala eskatu den eta 

administrazioak berak gauzatu behar dela adierazi. Hortaz, halakorik ez dagoela 

ondorioztatu da, eta erakunde horrek ere ez du enkarguaren publizitatea antzeman 

foru gobernantza publikoaren esparruan, Gobernu Onari buruzko martxoaren 11ko 

4/2019 Foru Arauaren 33.2.c) artikuluan xedatutakoaren arabera, GFAren eta 

Bidegiren gardentasun atarietan kontsultatu ondoren. 

 

Aurretik azaldutakoaren arabera, argi dago ezinezkoa dela GFAk lortu nahi duen 

interes publikoa egiaztatzea Bidegi erakunde instrumentalari emandako enkarguak 

aztertuz, jakiteko benetan bat datozen aurreikusitako helburuekin eta enkarguak 

gauzatzeko behar diren baliabide material eta teknikoak dituen egiaztatzeko. 

 

Baliabide materialei eta teknikoei dagokienez, aurreko gogoetetan azaldu den 

bezala, Bidegik zenbait jarduketa egiten ditu, administrazio jarduketen itxura 

dutenak, hala nola ordainketa errekerimenduak jakinaraztea, Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren idazpuru edo logotipoarekin, Correos posta zerbitzuaren administrazio 

jakinarazpenen bidez, datuen bitartekaritza plataformen kontsultak, diru bilketarako 

prozedura bat diruditenak, izaera administratibo hutsarekin. Jarduera horiek oinarri 

                                        
1 Kontuen Auzitegiaren 1003/2017 Txostena, otsailaren 27koa 

https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902-E.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/normativa/docs/0001161e.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/normativa/docs/0001161e.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/d878f515-181c-4704-a786-d4f68c6030e5/I1003.pdf
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gisa erabiltzen dira, gainera, zehapen espedienteak hasteko eskumena duen 

organoari salaketak proposatzeko. 

 

Gainera, 4/2020 Foru Arauaren 6.2 artikuluaren arabera, erabiltzaileek kanona 

ordaintzeko hau egin behar dute: “erabiltzaileek hura baldintza operatiboetan 

erabiltzea ahalbidetzen duten baliabide teknikoak eduki behar dituzte; edo, bestela, 

matrikula ordainbide batekin lotzea ahalbidetzen duen informazioa eman beharko 

dute, Bidegi SAk argitaratutako web informazioaren arabera”. Besteak beste, 

10. artikuluan ezarrita dago honako hau ordaintzeko bitartekoa dela: “Erregistro 

telematikoa, Bidegi SAren webgunearen bidez, garatu daitezkeen beste sistema 

telematikoen bidez, banku txartela edo erregistro telematikoak etorkizunean onar 

dezakeen beste edozein ordainbide adieraziz”. Aurkeztutako kexa sortzen duen 

webgune edo bitarteko elektroniko bat erabiltzeko betebeharrak, jakin gabe 

zuzenbide publikoaren mende dagoen edo ez. 

 

Aurrekoaren arabera, erakunde honen ustez, erabakigarria da Bidegiren jarduketen 

irismena zehaztea, aurkeztutako kexaren esparruan. Interes hori Auzitegi Gorenaren 

doktrinan oinarritzen da. Doktrina horren arabera, oro har, administrazio prozeduren 

izapidetzea, administrazioen ezinbesteko jarduera tekniko eta arrunta den heinean, 

dagozkien eskumenak dituzten organoetan integratutako funtzionario publikoei 

erreserbatzen zaie. 2: 

 

Adierazgarria da, halaber, Auzitegi Gorenaren 3312/2020 Epaia3, urriaren 7koa, 

kasazio interesekoa. Izan ere, prozedura baten izapideetan Administrazioko 

estatutupeko langileak ez diren pertsonek esku hartzeko aukerari buruz 

eztabaidatzen da (1. oinarri juridikoa): 

 

“La ya citada sentencia del Tribunal Supremo de 08/10/2013, cas. 5847/2011, 

deja claro que no puede ser objeto de la encomienda de (…) tareas que 

impliquen gestión de expedientes administrativos, confirmando la sentencia de 

instancia en tanto que anuló la encomienda "al entender que algunas de las 

tareas encomendadas en la disposición tercera de aquella Orden, no son -a 

diferencia de lo alegado por la Administración- meras actividades materiales 

consistentes en la realización de funciones técnicas". Bastaría aludir -dice 

después- "a las tareas consistentes en la 'gestión y control de los expedientes 

administrativos que se generen como consecuencia del desarrollo de este 

proyecto', o a las referentes al 'control y gestión del sistema de inscripciones: 

                                        
2: (Jurisprudentzia Bilduma Ofiziala: Auzitegi Gorenaren 1.160/2020 Epaia, 2020ko 

irailaren 14koa). ECLI:ES:TS:2020:2812 
3 ECLI:ES:TS:2020:3312 
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registro y comprobación de las solicitudes, gestión de incidencias, así como 

todas aquellas tareas encaminadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto>. 

(…) 

"Todo lo anterior supone una posesión e impulso efectivo del expediente 

administrativo y de sus documentos que está reñida con las exigencias 

elementales de custodia y fe pública que deben afectar a dicho expediente y 

que solo quedan garantizadas si el mismo es poseído, custodiado, ordenado, 

incorporado en sus documentos y exhibido al particular por los funcionarios 

públicos de la Administración titular de la potestad administrativa ejercida. 

(…) "Como ya dijimos en la sentencia del recurso 396/2012, la confección 

material, custodia y exhibición - cuando proceda- de los expedientes 

administrativos (máxime si son, como en este caso, sancionadores) son 

actividades pura, específica, típica y nuclearmente administrativas. La Ley 

30/1992, de Procedimiento Administrativo Común, dice que los procedimientos 

se tramitan bajo la responsabilidad de autoridades y del personal al servicio de 

las Administraciones Públicas (art. 35.b ); y mal puede asumirse esa 

responsabilidad si el expediente ni siquiera se encuentra en poder físico de una 

sociedad mercantil sujeta al derecho privado, por mucho que preste servicios 

para la Administración. Esto es algo a nuestro juicio tan claro que parece 

sorprendente que hayamos llegado al punto en que sea necesario justificarlo e 

ilustrarlo expresamente. Es algo tan ínsito a todo el diseño estructural y 

conceptual de las Administraciones Públicas el que la formación, custodia y 

tramitación física de los expedientes administrativos es tarea de los servidores 

públicos, no "externalizable", (…). Pero que se diga tan claramente solo en 

cuanto a la Administración Local no quiere decir que tales reglas no sean 

equivalentes para el resto de Administraciones Públicas, pues estas reglas no 

son sino emanaciones de principios tales como el de que las Administraciones 

Públicas actúan con objetividad (art. 103 CE) y de la misma estructura 

normativa reguladora de la función pública, con sus derivaciones de fe pública, 

publicidad documental y responsabilidad. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común -aunque no sea aplicable al caso de autos 

creemos que puede ser citada a estos efectos- dedica su artículo 70 al 

"expediente administrativo"; dado que el procedimiento administrativo se 

tramita bajo la responsabilidad directa de los titulares de las unidades 

administrativas (art. 71.4), parece innecesario tener que argumentar demasiado 

acerca de que el rastro o soporte físico del procedimiento administrativo (el 

expediente) debe estar confeccionado, custodiado y manejado por los 

funcionarios de dichas unidades, pues mal puede asumirse esa responsabilidad 

si el expediente se encuentra a disposición de una sociedad mercantil que es la 

que, por ejemplo, recibe los documentos que presenta el expedientado y le 

remite los que elabora la Administración.[…]” 
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Kanona ez ordaintzeak interes orokorreko helburuei erantzuten dien ondare 

prestazio publiko bati dagokion zorra sortzen du4. Bidegik zorra kobratzeko 

egindako kudeaketak, izaera teknikoko jarduera soiltzat hartu beharrean, diru 

bilketaren kudeaketaren kontzeptuarekin bat datozela dirudi, Gipuzkoako Diru 

bilketaren Erregelamenduan adierazitako terminoetan. Funtzio administratibo hutsa 

da, eta, agian, ez dirudi sozietate publiko bateko funtzionarioak ez diren langileek 

bere gain hartu dezaketenik, lehen aipatutako Auzitegi Gorenaren interpretazioaren 

arabera, eta lege honetan jasotakoarekin bat etorriz: Enplegatu Publikoaren 

Oinarrizko Estatutuaren 9. artikuluaren 2. paragrafoa (5/2015 Legegintzako Errege-

Dekretua). Horren arabera, “Nolanahi den ere, ahal publikoak baliatzeko jardunetan 

edo Estatuaren eta administrazio publikoen interes orokorrak zaintzeko zereginetan 

zuzenean nahiz zeharka parte hartzea eskatzen duten eginkizunak betetzea 

funtzionario publikoei dagokie, modu esklusiboan, betiere, administrazio publiko 

bakoitzean arlo hori garatzeko legean ezarritakoari jarraituz”. 

 

Hori guztia sozietate instrumentalaren lankidetzaren irismena zehaztuko duen 

bitarteko propioen enkargurik gabe, estatutu helburuen arabera garatu ahal dituen 

jarduera zehatzak ebazte aldera. Estatutu horiek ez dute administrazioaren 

bitarteko propio eta zerbitzu tekniko izaera jasotzen, ezta kanona ordainarazteko, 

kudeatzeko eta biltzeko ahalmena ere. 

 

4. Azkenik, Arartekoak nabarmendu nahi du kexagileak arazo bat planteatzen duela 

Bidegiren webgunearen erabileran eta funtzionamenduan, ordainketa bide bat 

errazteko nahitaezko erregistro telematikoa egiterakoan. Azaldu den bezala, 

4/2020 Foru Arauak ezartzen du kanona ordaintzeko, erabiltzaileek nahitaez 

honako hau bete behar dutela (6.2 artikulua). “erabiltzaileek hura baldintza 

operatiboetan erabiltzea ahalbidetzen duten baliabide teknikoak eduki behar 

dituzte; edo, bestela, matrikula ordainbide batekin lotzea ahalbidetzen duen 

informazioa eman beharko dute, Bidegi SAk argitaratutako web informazioaren 

arabera”. 

 

10. artikuluan ezarrita dago honako hau ordaintzeko bitartekoa dela: “b) Erregistro 

telematikoa, Bidegi SAren webgunearen bidez, garatu daitezkeen beste sistema 

telematikoen bidez, banku txartela edo erregistro telematikoak etorkizunean onar 

dezakeen beste edozein ordainbide adieraziz”. 

 

Herritarrek webgune baten bidez (edo garatzen diren beste sistema telematiko 

batzuen bidez) harremanak izateko dituzten betebehar eta termino zehaztugabeak 

dira horiek, eta horien funtzionamendua erakunde publikoaren egoitza elektronikoak 

emango lukeen segurtasun juridiko eta teknikotik kanpo geratzen da. Izan ere, 

                                        
4 Izaera publikoko ondare prestazioen 1. xedapen gehigarria.2/2005 Foru Araua, 

martxoaren 8koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Orokorrena 

https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719-E.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/2461501/2-2005+FA+%282023-1%29.pdf/fbd070de-ba8f-1dd3-b7cb-1aae059c3f3a?t=1672850139070
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/2461501/2-2005+FA+%282023-1%29.pdf/fbd070de-ba8f-1dd3-b7cb-1aae059c3f3a?t=1672850139070
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/2461501/2-2005+FA+%282023-1%29.pdf/fbd070de-ba8f-1dd3-b7cb-1aae059c3f3a?t=1672850139070
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lehen arrazoitu den bezala, erabiltzaileek ez dakite Bidegiren jarduera, kanonaren 

kudeaketaren arloan zuzenbide publikoari lotzen zaion edo ez, eta, beraz, ez dakite 

Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzen duen 

irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretua aplikagarria den. 

 

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

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

ondorio hau atera du: 

 

GOMENDIOA 

 

Azaldutakoaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Sailak 

gogoeta egin dezala Bidegi sozietatea A-636 autobidearen kanona kudeatzeko 

egiten ari den jarduketei buruz. 

 

Nolanahi ere, Arartekoaren ustez, beharrezkoa da Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide 

Azpiegituretako Sailak enkargu bidez zehaztea zeintzuk diren Bidegi erakunde 

instrumentalak garatu behar dituen jarduerak, foru merkataritza sozietateari 

esleitutako A-636 autobidearen kanonaren ordainarazpen, kudeaketa eta bilketaren 

esparruan. Helburua da herritarrek egiaztatu ahal izatea Bidegik garatutako jarduera 

publikoa eta administrazioak bilatzen duen interes publikoa. 

 

Azkenik, herritarrek tokiko erakundeetan sinesteko eta horiengan duten konfiantza 

indartze aldera, Arartekoak gomendatzen du gardentasun atarian argitaratzea 

Bidegiren esku utzitako enkarguak, gobernu onaren foru araudian xedatutakoa 

betetzeko. 

 

 

 

 


