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Arartekoaren 2023R-1143-2021 Ebazpena, 2023ko urtarrilaren 23koa. Horren 

bidez, Bilboko Udalari gomendatzen zaio ondare-erantzukizuneko prozedura bat has 

dezala kexagileak udal horretara bidali duen erreklamazioa aztertu eta baloratzeko, 

hain zuzen ere, garabia bidez ibilgailua eramateko zerbitzu bati lotuta kexagilearen 

ibilgailuak jasan dituen kalteen ingurukoa. 

 

Aurrekariak 

 

1. Herritar batek kexa bat aurkeztu du Bilboko udal-garabiak bere ibilgailua eraman 

ondoren ibilgailuak jasan dituen kalteak direla eta. Garabiak ibilgailua eraman zuen 

udaltzain batek interesdunari salaketa jarri ziolako “behar bezala seinaleztatutako 

ibien aurrean aparkatzeagatik”. 

 

2. Arartekoak kexa izapidetzeko onartu eta aztertu zuen, eta, ondoren, Bilboko 

Udalera jo zuen gai horren berri eman ziezaioten. Erantzunean, Udalak honako hau 

adierazi du: 

 

“No consta ninguna reclamación indemnizatoria formal por los presuntos daños 

causados con ocasión de la retirada, con grúa, del vehículo al margen de la 

solicitud que el interesado realiza, de que le sean reparados los daños, al tiempo 

de formular sus alegaciones contra la incoación del procedimiento (en el que 

interesa también la devolución de la tasa de arrastre de vehículo), y del parte de 

daños formulado por el interesado en el mismo Depósito Municipal de vehículos 

el día 23-10-2020, en que retira el vehículo, que se acompaña igualmente en su 

escrito de alegaciones, y del que se dio parte a la compañía aseguradora 

mercantil adjudicataria del contrato administrativo que tiene por objeto la 

prestación del servicio de grúa. Hay que hacer constar, a este respecto, que en 

el informe de ratificación que realiza el agente denunciante, éste señala que la 

retirada del vehículo se realizó, delante de la patrulla, sin causar daños en el 

vehículo, cuestión que se deduce igualmente de la “acta de arrastre” del 

vehículos en la que consta “ng” (ninguno) en la casilla referente a los “Daños 

causados durante el arrastre y traslado”. 

 

3. Bidalitako dokumentazioa eta informazioa aztertu ondoren, Arartekoa berriro ere 

jarri zen harremanetan udalarekin, zeinak lehendik esandakoak berretsi zituen, baita 

honako hau adierazi ere: “el rayón que presenta el vehículo en su aleta derecha y 

faro, no trae causa de la actuación del servicio municipal de grúa”. Erantzunarekin 

batera, zerbitzua kudeatzen duen enpresak egindako arraste-partearen azalpen-

txostena bidali zuen. Bertan honako hau adierazten da: 

 

“…según la declaración del conductor, el vehículo se trasladó con la presencia 

de los agentes y no se le causó ningún daño (…). En las fotos del vehículo se ve 

una pequeña marca, pero no se ve relación con los daños que le puede causar la 
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grúa al engancharlos y arrastrarlo al depósito, ya que la marca está en la parte 

superior de la aleta y si la grúa al arrastrarlo roza con la valla o con algo la 

marca sería en la zona inferior, encima del paso de rueda que sobresale más. La 

reclamación recibida se envió a la correduría de seguros indicando que no 

habíamos causado daños”. 

 

4. Hortaz, beharrezkoak diren egitateak eta zuzenbideko oinarriak ditugula uste 

dugunez, honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 

 

 

Gogoetak 

 

1. Garabiak ibilgailua eraman baino lehen, dioenez, existitzen ez ziren kalteak konpon 

daitezen eskatu du interesdunak. Hala, uste du kalteok obretan erabili ohi diren 

hesiek izaten dituzten kakoekin gertatu direla: garabiak arraste-lanak egiterakoan 

hesia urratu duelako edo obrako-langileek hesiak mugitu dituztelako. 

 

Kaltea eragin duen egoera gertatu izanaren arrazoia da kexaren sustatzaileak 

zirkulazioko arau-hauste bat egin zuela. Horren ondorioz, ibilgailua erretiratu eta 

udal-gordailura eraman zuten. 

 

2. Aztergai dugun kasuan, garrantzitsua da zehaztea Espainiako Konstituzioaren 

106.2 artikuluak administrazio publikoen erantzukizun-sistema objektiboa ezartzen 

duela. Horiek horrela, partikularrek eskubidea dute dagozkien administrazio 

publikoek beren ondasun eta eskubideetan izandako edozein kalteren ordaina 

jasotzeko, baldin eta kaltea zerbitzu publikoen funtzionamendu onaren edo 

txarraren ondorio bada, salbu eta ezinbesteko kasuetan edo partikularrak legearen 

arabera legez jasan behar dituen kalteen kasuan. Horrez gain, beharrezkoa da 

alegatutako kaltea benetan gertatu izana, kaltea ekonomikoki ebaluatzeko 

modukoa izatea eta pertsona edo pertsona-talde bati mugatuta egotea —Sektore 

Publikoaren Araubide Juridikoarena urriaren 1eko 40/2015 Legearen 

(aurrerantzean, SPAJL) 32. artikulua—. 

 

Tokiko administrazioen esparruan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 54. artikuluan zera xedatzen da: “Toki-erakundeek 

zuzenean erantzungo dute administrazioaren erantzukizunari buruzko legedi 

orokorrean ezarritakoaren arabera, zerbitzu publikoen jardunaren ondorioz edo 

agintarien, funtzionarioen edo agenteen jardunaren ondorioz norbanakoei beren 

ondasun eta eskubideen gainean sorrarazitako kalte eta galerei dagokienez”. Testu 

horretan berretsi egiten da Toki-erakundeen antolaketaren, funtzionamenduaren eta 

araubide juridikoaren erregelamendua onartzen duen azaroaren 28ko 

2568/1986 Errege Dekretuaren 223. artikuluan. 
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Horretarako instruitutako espedienteari dagokionez, Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak (APEL) 

ezarritakoa bete beharko da. 

 

3. Udalaren arabera, ez da kalte-ordainen erreklamazio formalik egin garabiak ibilgailua 

eramatean ustez eragindako kalteengatik, alde batera utzita, batetik, interesdunak 

prozedura hastearen aurka alegazioak aurkeztu zituenean egindako eskaera (kalteak 

konpon zitezen eskatuz) eta, bestetik, interesdunak 2020ko urriaren 23an 

ibilgailuen udal-gordailuan bertan egindako kalteen partea. Azken horren berri eman 

zitzaion garabi-zerbitzua emateko administrazio-kontratuaren enpresa 

adjudikaziodunaren aseguru-etxeari.  

 

Ildo horretatik, kontuan izan behar dugu Auzitegi Gorenak (guztien erakusgarri, 

2019ko azaroaren 5eko Epaia) administrazio-eskaerak onartzeari dagokionez izaera 

antiformalista eta pro actione izaera deklaratu izan dituela; hortaz, administrazioak 

uste bazuen ez zirela ondare-erantzukizunaren prozedura bat abiaraztea eskatzeko 

baldintzak betetzen, interesdunari akatsa zuzentzeko edo dagozkion dokumentuak 

aurkezteko eskatu behar zion (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 artikulua). 

 

Bestalde, erakunde honen aburuz, eragindako kalte-galerengatiko kalte-ordainaren 

eskaera formala eta independentea aurkeztu ez izana ezin da oztopo izan hura 

izapidetzeko; izan ere, aurkeztutako idazkia ikusita ondorioztatzen baita benetako 

izaera duela, zehazki, honako hau dioelako: “pido responsabilidades y solicito. (…) 

3ª- La reparación de los daños ocasionados al vehículo”. 

 

4. Kalteei dagokienez, salaketa jarri duen agentearen berrespen-txostenean 

jasotakoaren arabera, garabiak patruilaren aurrean erretiratu zuen ibilgailua, kalterik 

eragin gabe, eta garabi bidezko arraste-lanen aktak, 2020ko urriaren 20koak, 

adierazten du ez dagoela arrastea egin aurreko inolako kalterik. Bestalde, garabia 

kudeatzen duen enpresaren txostenean, 2021eko ekainaren 11koan, adierazten da 

garabiaren gidariak esan duela ez ziola kalterik egin ibilgailuari, eta polizia-unitatea 

bertan zegoela ibilgailua jaso zuenean. Gainera, txostenean zalantzan jartzen da 

garabiak marka horiek eragin izana ibilgailua garabira lotu eta gordailura arrastaka 

eramaterakoan. 

 

Hala ere, Arartekoaren ustez, Udalak, bere agenteen bitartez, ibilgailua udal garabi-

zerbitzuen bidez erretiratu eta gordailura eramateko erabakia hartu zuenean, bere 

gain hartu zuen ibilgailua zaintzeko, kontserbatzeko eta erretiratu baino lehen 

zegoen egoera berean lehengoratzeko erantzukizuna.  

 

Horrenbestez, garabi-zerbitzuak egindako partean jasota dagoen bezala, ibilgailua 

arrastaka eraman aurretik ibilgailuak kalterik ez bazuen eta patruilaren aurrean 
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ibilgailua erretiratu zenean ere kalterik ez bazuen, orduan, interesdunak ibilgailua 

erretiratu aurretik gordailuan bertan hartutako argazkietan agertzen diren kalteak 

ibilgailua garraiatu bitartean edo gordailuan egon zen bitartean gertatu ziren. 

Nolanahi ere, azken horrek ez du axola orain aztergai ditugun ondorioetarako. 

 

5. Garabiaren enpresa emakidadunak adierazi du erreklamazioa aseguru-artekaritzara 

bidali zela. Nolanahi ere, gogoratu behar dugu garabi-zerbitzua ez zela eman 

garabiaren titularraren eta ibilgailuaren titularraren arteko kontratu-harreman pribatu 

baten ondorioz, baizik eta behar ez bezala aparkatutako ibilgailu bat kentzeko 

Udaltzaingoaren ahalmen publiko bat betetzearen ondorioz. Horiek horrela, 

garabiaren enpresa titularrak ez zuen erakunde pribatu gisa jardun, Bilboko 

Udalaren titulartasun eta eskumeneko zerbitzu publiko baten emakidadun gisa 

baizik, eta zerbitzu horrek ezin du salbuetsi kexagilearen aurrean daukan 

erantzukizuna, zerbitzuaren emakida kontratatuta daukala argudiatuta. 

 

Arau orokor gisa, kontratistaren betebeharra da kontratua gauzatzeko behar diren 

eragiketen ondorioz hirugarrenei eragindako kalte eta galera guztiak ordaintzea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 

(aurrerantzean, SPKL) 196.1 artikuluaren arabera. Halaber, zerbitzu-emakidako 

kontratuaren esparruan, aipatutako legearen 288 c) eta 312 b) artikuluek ezartzen 

dute emakidadunak kalte-ordaina eman behar diela zerbitzua garatzea eskatzen 

duten eragiketen ondorioz hirugarrenei egiten zaizkien kalteei, kaltea 

administrazioari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik gertatzen denean izan ezik. 

 

Horri buruz, SPKLren 196 artikuluko hirugarren apartatuan zera xedatzen da: 

“Egitatea gertatu eta hurrengo urtearen barruan, hirugarrenek errekerimendua egin 

ahalko diote kontratazio-organoari, azken horrek informa dezan, kontratistari 

entzun ondoren, zer alderdi kontratugileri dagokion kalteen erantzukizuna. Ahalmen 

horretaz baliatzeak eten egiten du akzioa preskribatzeko epea”. Bestalde, artikulu 

horren laugarren apartatuan honako hau xedatzen da: “Aipatutako hirugarren 

horien erreklamazioa, nolanahi ere, kasu bakoitzean aplikatu beharreko legerian 

ezarritako prozeduraren arabera egingo da”. 

 

Horrela, kontratazio-organoari emandako prerrogatiba berariazko administrazio-

ebazpen batean adierazi behar da, ondare-erantzukizunaren deklarazioaren 

bidezkotasunari, haren zenbatekoari eta alderdi erantzuleari buruz. Horretarako, 

Administrazioak espediente bat izapidetu behar du, eta ondare-erantzukizuna 

aitortzeak eskatzen dituen baldintza guzti-guztiak betetzen direla egiaztatu 

ondoren, espediente horretan adierazi behar du ea kontratistak ordaindu behar 

duen kalte-ordainaren kopurua. 

 

SPKLren 196. artikuluari dagokionez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak 

Bilboko Udalaren aurkako ondare-erantzukizuneko espediente baten harira 
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emandako 140/2022 Irizpenean bere etengabeko doktrina gogoratu zuen (guztien 

erakusgarri, 120/2022 Irizpena). Zera adierazi zuen bertan: “Si bien la Comisión ha 

entendido que la Administración, en el marco del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, puede pronunciarse sobre la existencia o no de responsabilidad del 

contratista y, si esta procede, fijar la cuantía de la indemnización, lo ha hecho con 

importantes matizaciones, en el sentido de que para ello se ha de llevar a cabo una 

instrucción aquilatada y en el expediente debe quedar acreditada la ausencia de 

toda relación o conexión entre la lesión y la propia actividad de la Administración, 

una vez escindidas y determinadas sus respectivas responsabilidades, la que le 

corresponde como titular del servicio y la que asume la empresa contratista de la 

obra, atendidos los términos del contrato y las operaciones que requiera su 

ejecución, e identificada la causa eficiente y exclusiva del daño. 

 

Además, la imputación de la responsabilidad a la contratista debe realizarse 

siempre que el régimen que para los particulares deriva del instituto de la 

responsabilidad patrimonial mantenga su plena virtualidad, de tal suerte que la 

imputación a la contratista no suponga una merma de las garantías que dicho 

régimen consagra para los particulares. 

 

O, dicho de otra forma, cualquier duda razonable sobre la imputación —a la 

Administración o al contratista— hace que deba recaer directamente sobre la 

Administración la responsabilidad patrimonial, a fin de mantener la plena 

virtualidad de la garantía constitucional del artículo 106.2 de la CE, sin perjuicio de 

que la Administración pueda luego repetir contra el contratista la indemnización 

abonada”. 

 

Arartekoa bat dator doktrina horrekin, izan ere, administrazioaren ondare-

erantzukizuna modu objektiboan aitortzen da eta, partikularraren ikuspuntutik, ez 

du inongo desberdintasunik eragin behar zerbitzu publikoa administrazioko 

organoek zuzenean ematea edo kontratista edo emakidadunen bidez ematea. 

 

Kaltetuak ez du zertan jakin kaltea eragin duen zerbitzua administrazioak zuzenean 

kudeatzen duen edo kontratu baten bidez ematen den, ezta jakin ere kontratuaren 

baldintzak zeintzuk diren edo tartean administrazioaren aginduren bat dagoen. 

Horiek horrela, erakunde honen ustez, zuzenean jakinaraz diezaioke administrazioari 

zeintzuk diren jasan dituen kalteak, hartara, dagokion prozedura bideratu dadin eta 

erreklamazioa ebatzi dadin, gaiaren muina jorratzeko eta erreklamazioa baietsi edo 

ezesteko. 
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten diogu Bilboko Udalari, otsailaren 27ko 

3/1985 Legeak erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan 

ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Ondare-erantzukizuneko prozedura bat has dezala kexagileak udal horretara bidali 

duen erreklamazioa aztertu eta baloratzeko, hain zuzen ere, garabia bidez ibilgailua 

eramateko zerbitzu bati lotuta kexagilearen ibilgailuak jasan dituen kalteen 

ingurukoa. 

 


