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Arartekoaren ebazpena, 2012ko azaroaren 7koa. Horren bidez, Osakidetzari 
gomendatzen zaio neurriak hartzeko ondare erantzukizuneko espediente bat 
berariaz ebazteko. 
 
 
 

Aurrekariak 
 
 
 

1. XXXX jaunak 2010eko azaroan kexa bat aurkeztu zuen Osakidetzaren 
aurrean ondare erantzukizunaren eskaera bati berariazko ebazpenik ez 
emateagatik.  

 
2010eko apirilean espedientearen hasierari buruzko apirilaren 9ko 
1635/2010 Ebazpena jakinarazi zitzaion. Jakinarazpenean NANa eta 
ebaluazio ekonomikoa eskatu zitzaizkion (izapide hori egin zuen). 
 
Kexa, ordea, geroztik erantzunik ez jasotzeak eragin zuen. 

 
2.  2010eko abenduaren 9ko idazkiaren bidez, erakunde horri informazioa 

eskatu genion ondare erantzukizuneko espediente honen izapidearen 
inguruan. 
 

3. 2010eko abenduaren 22ko haren erantzunean Osakidetzak adierazi zigun 
prozedura ez zela amaitutzat jo, irekita jarraitzen baitzuen. Izan ere, 
espedientearen ebazpena eman aurretik, adituaren txosten medikoa egiteke 
zegoen. 
 

4. Ia urtebete geroago, 2011ko azaroaren 28an, interesdunak berriro ere 
erakunde honetara jo zuen erantzun baten zain egoten jarraitzen zuela 
esateko. Ondorioz, idazki berri bat bidali genion Osakidetzari aurretik 
espedientea 2/3 hileko epean ebatziko zela adierazi zigula gogora ekarriz. 
 

5. 2012ko ekainean egoera berean zegoen eta, gure gogorarazpenari 
erantzunez, Osakidetzak 2010eko abenduan jaso genuen erantzun bera 
helarazi zigun: prozedura irekita zegoen, espedientearen ebazpena eman 
aurretik adituaren txosten medikoa egiteke. 
 
 

Gogoetak 
 
 

Erantzun falta hori dela-eta, kexa hau Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 
30/1992 Legean xedatutakoan eta ondare erantzukizuneko arloan 
prozeduren araudia onartzen duen martxoaren 26ko 429/1993 Errege 
Dekretuan xedatutakoan kokatu behar dugu. Aipatutako legearen 
42. artikuluan ezarritakoa gogorarazi behar dugu, interesdunek egiten 
dituzten eskaerei buruz berariazko ebazpena eman beharrari dagokionez.  
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Eusko Legebiltzarrerako txostenean (2010) adierazi genuen gai horren 
inguruan jasotako kexetan antzeman zela ondare erantzukizuneko 
erreklamazioak ebazterakoan atzerapena egon zela. Hala ere, ondorengo 
datuek bidea ematen zuten pentsatzeko administrazio horrek arazoa 
konpontzeko neurriak hartu zituela, gelditzea hizpide zuten espedienteak 
aktibatu baitziren.  

 
Gerta daiteke gomendio hau eragin duen kexak egoera orokor bat ez 
islatzea, eta ordenamenduak ezartzen dituen denborazko xedapenak 
betetzen ez badira ere, ezagutzen ditugun erantzukizunaren prozedurak 
berariaz ebazten direla antzeman dugu, nolabaiteko atzerapena jazo arren. 

 
Espedienteen atzerapenari lotutako aurreko gomendioetan, Ararteko 
erakundeak esan zuen ohartu zela Osakidetzaren ustez espediente horiek ez 
direla ebatzi behar administrazioaren isiltasun negatiboa den fikzio juridikoa 
oinarri hartuta, kontuan hartuta horixe dela, fikzio bat administrazioaren 
jarduerarik ezaren aurrean, administrazio prozedura guztietan berariazko 
ebazpena emateko betebeharra alde batean uzten ez duena. 

 
Gogoeta hori eginda, aintzat hartu behar dugu kexak eragiten dituzten 
egoera zehatzak izapidetu behar direla, oinarririk badute.  

 
Kasu honetan ikus daiteke erantzunik ez emateak nabarmen gainditzen 
duela zain dagoen gaixoak itxaroten eman dezakeen denbora. 

 
Horrela, erantzun oinarriduna jasotzeko interesdunaren eskubidearen 
urratzeari erreklamazioa mahaigaineratzen duen administrazioaren gaineko 
ikuspegi txarra gehitzen diogu -kaltetu diola uste duen jarduerarekin ados ez 
egoteagatik-, erreklamazio bat aurkezten du eta, hala, kalte-ordainak 
jasotzeko haren eskaerak erantzunik ez duela ohartzen da eta, ondorioz, ez 
daki zein den eskaerari buruzko iritzi administratiboa. 
 
Ondare erantzukizuneko espedienteak antolaketan agindutako baldintzetan 
izapidetzea, aztertzea eta administrazio bidean ebaztea, legezko agindua –
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. artikulua- izateaz gain, erabiltzaileek 
osasun sistema publikoaz duten irudi onean eragingarri izan daiteke. 
 
Aurrekari horiek ikusirik, egia hauxe da: gehiegizko atzerapena zergatik jazo 
den jakiteko bideratu dugun esku-hartzeak ez du erantzunik izan. 
 
Gauzak horrela, erantzukizunaren espedientea ebatziko delakoan eta, hala, 
eragindakoak Osakidetzak kontuaren inguruan hartutako erabakiaren berri 
izango duelakoan bagaude ere, administrazio jardunbide egokien 
terminoetan uste dugu egokia izango litzatekeela herritarrari barkamena 
eskatzea atzerapenak ekarri duen praktika txarragatik.  
 
 
 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
–Arartekoaren erakundea sortu eta arautzekoak– 11 b) artikuluan ezarritakoaren 
arabera: 
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82/2012 GOMENDIOA, azaroaren 7koa, Osakidetzari egina 
  
 

Beharrezkoak diren izapideak egin ondoren, pertsona honek sustatu duen 
ondare erantzukizuneko espedienteari bultzada ematea, 30/1992 Legearen 
89.4 artikuluko legezko agindua betez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


