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Arartekoaren ebazpena, 2008ko urtarrilaren 17koa. Horren bidez, Gasteizko 
Udalari gomendatzen zaio bertako kale batean apurtuta zegoen baldosa zapaldu 
eta erortzearen ondorioz jasandako kalteengatiko ondare erantzukizuneko 
erreklamazioa izapidetu dezala.  
 
 

Aurrekariak 
 
1.  (...) andreak Arartekora jo zuen eta azaldu zigun gaitzetsi egin zela Gasteizko 

Udalean aurkeztu zuen ondare erantzukizuneko erreklamazioa (esp. zk.: ...). 
 
2.  Administrazio erreklamazioa 2005eko otsailaren 18an Prado kaleko espaloitik 

oinez zihoala 9.aren parean erori eta horrek eragin zizkion kalteengatik aurkeztu 
zuen. Erortzea eragin zuena hainbat lekutan apurtuta eta hutsik zegoen baldosa 
izan zen. Hori zapaldu zuenean, hura hondoratu eta estropezu egin zuen eta 
horrek zenbait lesio eta arrasto fisikoak eragin zizkion. (...) andreak adierazi 
zuenez, erortzearen zuzeneko kausa Udalak bide publikoa egoera onean 
mantentzeko duen betebeharra bete ez izatea izan zen.  

 
 Espedientea izapidetzerakoan, erreklamatzaileak gertakariei zegozkien frogak 

ekarri zituen, alegia, bere deklarazioa, zenbait argazki eta gertakariak izan ziren 
lekuan zegoen lekuko baten deklarazioa. Halaber, espedientean 2005eko 
uztailaren 4ko txostena ere ageri da, Bide Publikoen Zerbitzuko ingeniari 
buruarena. Txostenak zioen baldosak espaloi horretan Legebiltzarraren eraikina 
zabaldu zenetik zeudela egoera kaskarrean, baina Udalak oraindik ez zituela 
konpondu.  

 
3.  Alderantziz, (...)ko martxoaren (...)ko udal ebazpenak egindako erreklamazioa 

gaitzetsi zuen, udal zerbitzu publikoen funtzionamenduaren eta aipatu kalteen 
artean kausaltasun harremanik ikusi ez zelako. Gertakariak frogatutzat jo arren, 
ebazpenak ondorioztatu zuen Administrazioari ezin zaiola lauzaduran egon 
daitekeen alderik txikiena ere ezinbestean kendu behar duela eskatu, hori 
gehiegizkoa baita. 

 
4.  Kexa-espediente hau izapidetzearen ondorioz, erakunde honek administrazio 

espedientea eta erreklamatzailearen arrazoibideen balorazioa bidaltzeko eskatu 
zion Udalari. Erantzunean, udal horrek ondare lesioaren kausan izan duen 
administrazio jarduerari buruz egin den balorazioa azpimarratu behar da. 
Udalaren ustez, Prado kaleko puntu horretan dauden hutsak Legebiltzarraren 
eraikina zabaltzeko lanak egin zituenari egotz dakizkioke. Udalak behin eta 
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berriro errekeritu zion horiek konpontzeko, baina ez da ezer lortu. Bere iritziz, 
errekerimendua zuzenean edo subsidiarioki ez betearazteak ez du berriz ere 
kalterik eragin puntu honetan, ezta oinezkoentzako arriskurik sortu ere; horrez 
gain, mailen arteko aldea oso txikia dela adierazi du. Bestalde, txostenak balioa 
kentzen dio lekukoaren deklarazioari, baldosa bat hautsita zegoela onartu arren, 
zonako baldosa guztiak ez baitzeuden apurtuta. 

 
 Erreklamazio hau ikusita, kexan eta Udalak bidalitako informazioan esandakoa 

aztertu ondoren, egokia iruditu zaigu zuri honako gogoeta hauek helaraztea: 
 
 

Gogoetak 
 
1.- Espediente honen xedea erreklamatzailearen asmoaren oinarri juridikoa aztertzea 

da. Erreklamatzailearen ustez, bide publikoan erori eta horren ondorioz jasandako 
kalte ekonomikoa Gasteizko Udalari egotz dakioke, hori hiri bideak mantentzeko 
udal zerbitzuaren funtzionamenduak eragin baitu. 

 
 Aurretik, komenigarria da azpimarratzea zer lege esparrutan barneratzen den 

administrazio publikoen ondare erantzukizuna. Konstituzioak 106.2 artikuluan 
dio hiritar guztiek dutela beren ondasun eta eskubideetan jasaten dituzten 
kalteengatik ordaina jasotzeko eskubidea -ezinbesteko kasuetan izan ezik-, 
betiere, kaltea zerbitzu publikoen funtzionamenduaren ondorioa bada. 

 
 Araubide hori jada Konstituzioaren aurreko beste arau batzuetan ere jasota 

zegoen eta Herri Administrazioaren Araubide Juridikoari eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen bidez garatu 
da. Arauzko xedapen horrek dio partikularrek administrazio publikoen aldetik 
kalte-ordaina jasotzeko eskubidea dutela beren ondasun eta eskubideetan 
jasaten dituzten kalteengatik, betiere, kaltea zerbitzu publikoen ohiko edo 
ezohiko funtzionamenduaren ondorioa bada. 

 
 Kalte-ordaina jasotzeko eskubideak bermatzeko ezartzen diren eskakizunak 

lege testutik bertatik datoz, baita Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia oparotik 
ere. 

 
Horrela, beraz, honako alderdi hauek egiaztatu behar dira: kaltea benetan 
gertatu dela egiaztatzea; kaltea ekonomikoki ebaluatzeko modukoa eta pertsona 
edo pertsona-talde batekin erlazionatuta egotea; erreklamatzaileari eragindako 
ondarezko kaltea udal zerbitzuen ohiko edo ezohiko funtzionamenduaren 
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ondorioa izatea eta zuzeneko eta berehalako kausa-efektu erlazio esklusiboan 
egotea, kausazko lotura aldatzea eragin dezaketen elementu bitxirik gabe; 
ezinbesterik ez egotea; eta erreklamatzaileak bere jokabidearen ondorioz era 
zentzudunean eragindako kaltea jasateko betebehar juridikorik ez izatea. Era 
berean, gertakariak izan zirenetik urtebeteko epean erreklamatzeko eskubidea 
iraungita ez egotea eskatzen da. 

 
2.  Garrantzitsua da azpimarratzea Konstituzioak ezartzen duen ondare 

erantzukizuneko araubidea objektiboa edo emaitzetan oinarritutakoa dela eta ez 
duela ezer aipatzen udal zerbitzuen jardun edo ez-egitean errurik edo 
arduragabekeriarik egon behar duenik. 

 
 Administrazioen erantzukizun objektibo horren oinarria da pertsonek ez dituztela 

zertan beren gain hartu behar, besteak beste, interes orokorra lortzea helburu duen 
administrazio jardunaren ondorio kaltegarriak. 

 
 Kaltearen eta administrazio jokabidearen artean kausaltasun harremana ezarri 

ahal izateko, kasu zehatz bakoitza egiazkoak edo bistakoak direla frogatu diren 
gertakariei dagokienez aztertu behar da. Doktrinak dioenez, erantzukizuna 
objektiboa denez, ahalegina egin behar da lesioa eragin duen kausa edo kausa-
multzoa zehazteko. 

 
 Doktrinak (GARCÍA DE ENTERRÍA) baldintzen baliokidetasunaren teoria 

(“kausa eragiten duena da eragindako gaitzaren kausatzailea”) aplikatzeak 
dakartzan arazoak aipatu ditu eta nahiago izan du kausaltasun egokiaren teoria 
aplikatu –administrazioaren eremuan ohikoagoa dena–; horren arabera, kaltearen 
kausatzailetzat hartzen den gertakariak, berez, esperientzia komunaren arabera 
kaltea egiteko aproposa izan behar du. 

 
 Azken batean, administrazio organoak erreklamazio eskaeraren aldeko ebazpena 

eman behar izango du espedientean udal zerbitzuen ohiko edo ezohiko 
funtzionamenduaren eta eragindako kaltearen artean kausaltasun harremana 
dagoela frogatuta geratzen denean. 

 
3.  Esku artean dugun kasuan, komeni da ondare erantzukizuna osatzen duten 

elementuak zehaztea eta aztertzea. Lehenik eta behin, kaltea egin izanaren errua 
Administrazioko zerbitzu publiko baten funtzionamenduari egotziko litzaioke. 

 
 Toki administrazioek, beste zenbait eskumenen artean, hiri bideak ahalik eta 

segurtasun baldintza onenetan mantendu behar dituzte bertatik doazen oinezkoen 
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babesean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 26.1 a) 
artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz. 

 
 Horretatik ondoriozta dezakegunez, kaltea egozteko arrazoia da Udalak ez duela 

kale publikoetan mantentze lan egokiak egiteko betebeharra bete. 
 
 Zerbitzu publikoa baldintza egokietan emateko betebehar horri esker, bidea xede 

horretarako erabili ahal izango da, pertsonen ohiko joan-etorria zailtzen duen 
oztoporik gabe. Administrazioak hutsak antzemanez gero, esku hartu behar du; 
hau da, hutsak seinaleztatu eta neurri eraginkorrak hartu behar ditu huts horiek 
bidezko epean zuzen daitezen. 

 
 Kasu honetan, eginbehar hori zerbitzu publikoak emateko estandarretan dago 

jasota. Administrazio ebazpenaren arabera baldosa hutsek eragin duten mailen 
arteko aldea oso txikia izan arren, horrek ez dakar hutsak konpontzeko eska ezin 
daitekeenik edo arrisku objektiborik ez dagoenik. Ildo horretatik, Udalaren 
txostenaren arabera, espaloi horretako baldosetan akatsak daude eta, hain zuzen 
ere, halaxe salatu dute hainbatetan udal zerbitzuek. Hori gorabehera, gertaera izan 
zenean udal zerbitzuek oraindik ez zituzten baldosak konponduta; aitzitik, 
gertaeraren ondoren konpondu zituzten, ebazpen hau eman den datan ikus 
daitekeen bezala. 

 
 Hori guztia kasu honetan obra publikoak eta urbanizazio obra osagarriak 

egiterakoan akatsak edo akabera txarrak nork egin dituen aintzat hartu gabe; 
alderdi hori kontratazio publikoko arautegian bide publikoak hartzeko eta, hala 
balitz, legozkiokeen erantzukizunak eskatzeko aurreikusitako arauekin bat etorriz 
ebatzi behar zatekeen.  

 
4.  Nolanahi ere, komenigarria da egiaztatzea hiri bideak kontserbatzeko zerbitzuaren 

funtzionamenduaren eta erreklamatzaileak jasandako kalteen artean kausaltasun 
harremana dagoela ziurtatu ote den. 

 
Udalak bidalitako txostenean adierazi du frogaren zama erreklamazioa egin 
duenari dagokiola eta, esku artean dugun kasuan, ez dagoela froga nahikorik 
erreklamatutakoaren eta zerbitzu publikoaren funtzionamenduaren artean 
kausaltasun harremana dagoela esateko. 

 
 Hori gorabehera, espedientea irakurri ondoren ikus dezakegu gai honi 

dagokionez egiazkotzat hartu diren eta garrantzitsuak izan daitezkeen zenbait 
inguruabar aipatzen direla. Espedientean, gertakarien zuzeneko lekukoa izan 
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zen pertsonaren deklarazioa eta lekuaren argazkiak barneratu dira, baita bide 
publikoaren egoera kaskarraren berri ematen duen Bide Publikoen Zerbitzuko 
ingeniari buruaren txostena ere. 

 
 Frogaren zamari dagokionez, alderdi bakoitzak bere alde dauden ondorio 

juridikoak dakartzan arauaren egitatezko baldintza frogatu behar du. Hala ere, 
printzipio horrek ez du instrukzio organoa eztabaidatutako egitateen gaineko 
froga-materiala lortzerakoan zehatza izatetik salbuesten; horretarako, ofiziozko 
froga egokietara ere jo behar du. Horri dagokionez, komenigarria da gogoan 
izatea Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 80.2 artikulua, 429/1993 
EDren 7. artikuluarekin lotuta. Horrek honela dio hitzez hitz: “Cuando la 
administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la 
naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la 
apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni 
inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.” 

 
 Nolanahi ere, Udalak baztertu ez dituen frogetan oinarrituta, erorketa eta kalteak 

aske zeuden baldosek eragin zituztela erakusten duten elementu nahikoak eta 
koherenteak daudela ondoriozta daiteke. 

 
 Akatsen garrantziak edo oinezkoentzat dagoen arrisku objektiboak kausaltasun 

egokiaren teoriarekin bat etorri behar du. Pitzadurek baino, baldosa hutsek sortzen 
dute erortzeko arriskua, zoruak bat-batean zabu egin eta oinezkoak oreka galtzen 
baitu. 

 
 Esan behar da, oinezkoa arretaz ibilita ere, berak ezin dezakeela baldosa hutsak 

egon daitezkeela aurreikusi. Baldosa hutseko guneak elementu bakanak dira 
oinezkoaren bidean eta ezin daitezke aurreikusi, beste oztopo batzuekin gertatzen 
ez den bezala (paperontziak, farolak, etab.), gutxieneko arretaz ibiliz gero horiek 
aurreikusteko modukoak baitira.  

 
 Hori dela eta, eta lekukoaren deklarazioak frogatzen duen bezala, erorketa Prado 

kaleko 9.ean aske dauden baldosetako baten ondorioz gertatu zen. 
 
 Nahiz eta instrukzio organoak pentsatu erreklamatzaileak kaltearen kausan 

zerikusia izan zuela, frogaren zama Administrazioari zegokion. Instrukzio 
organoak horren inguruko froga sinesgarriak ekarri behar zituzkeen eta biktima 
tartean sartu izateak kausazko lotura haustea edo erruak pilatzea zekarrela 
erakutsi behar zukeen. 
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 Azalpen gisa besterik ez, ildo horretatik doa Euskal Autonomia Erkidegoko 

Justizia Auzitegi Gorenak Gasteizko Udalaren ebazpena aurkaratzeko 
emandako uztailaren 22ko 674/2005 epaia. Ebazpen horren bidez, zoruko 
baldosak egoera kaskarrean zeudelako erori eta horrek eragindako kalteengatik 
egin zen ondare erantzukizuneko erreklamazioa gaitzetsi zen. Epai horren 
arabera:  

 
“En el presente caso, ha de tenerse por acreditado que el padecimiento de dicha 
lesión es imputable a la Administración demandada al haber quedado constatada la 
peligrosidad del lugar y el mal estado que presentaba el pavimento donde se 
produjo la caída; extremo éste que se deduce, no sólo de las fotocopias de las 
fotografías que obran a los folios 18 a 21 del expediente administrativo, sino 
también de las manifestaciones de Dña. (...), testigo presencial de los hechos, y 
cuyo testimonio ofrece completa fiabilidad, quien, al deponer en el proceso, tiene 
declarado que la Sra. (...) tropezó con las baldosas rotas, encontrándose el paso en 
aquella fecha en muy mal estado, reconociendo que las fotografías que obran a los 
folios 18 a 21 del expediente se corresponden con el lugar donde se produjo la 
caída. Pero es que, además, aun cuando lo anterior no se estimara suficiente, que sí 
lo es, ha de repararse en que es la propia Administración quien, al resolver la 
desestimación del recurso planteado por la parte recurrente, tiene reconocido que el 
Ingeniero Jefe de la vía pública emitió informe con fecha 23 de noviembre de 1999 
sobre el estado del pavimento en el lugar señalado por la reclamante, haciendo 
constar la existencia de baldosas rotas y rajadas, aun cuando dicho técnico 
municipal señale que, aparentemente, no revisten peligro, afirmación ésta que no se 
sostiene a la vista de las fotografías y de los demás elementos de juicio a que se 
hizo mención con anterioridad. 
 
Todo ello hace que cobre fuerza la tesis actora cuando achaca la caída a la 
peligrosidad que el mal estado del pavimento comportaba y, en consecuencia, el 
origen de la caída ha de situarse en un defectuoso e inadecuado 
funcionamiento del servicio público del ayuntamiento que es quien ostenta la 
competencia en la pavimentación de vías públicas urbanas y su conservación, 
por mor de lo establecido en el artículo 25.2. d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo ese defectuoso funcionamiento 
lo que provocó en una relación de causa a efecto las lesiones cuya reparación aquí 
se pretende. 
 
Conclusión ésta que no cabe entender alterada por la situación física deficiente de 
la víctima, ni por su avanzada edad al no existir indicio, ni menos sustento 
probatorio, de que la caída en dicho lugar se produjera como consecuencia de una 
falta de diligencia o atención en la conducta de la lesionada (…)” 
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 Azken batean, esan behar da mantentze zerbitzu publikoaren funtzionamendu 

okerrak eragin zuela baldosa hutsak egotea eta hori izan dela (...) andreak 
jasandako kalteen kausa nagusia. Hori dela eta, Gasteizko Udalak arduratu 
behar du, zerbitzu publiko horren titular den heinean, sortutako kalteak 
ordaintzeaz. 

 
 
Hori guztia dela eta, erakunde hau sortzen eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 
Legearen 11. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako gomendio hau egiten da: 
 

1/2008 GOMENDIOA, urtarrilaren 17koa, Gasteizko Udalari egina 
 

Udalak atzera bota dezala (...) andreak aurkeztutako erreklamazioa gaitzetsi 
zuen (...)ko martxoaren (...)ko ebazpena, administrazio espedientetik 
ondoriozta daitekeenaren arabera, erorketaren kausa hiri bideak mantentzeko 
zerbitzu publikoaren funtzionamendu ezegokia izan baitzen. 

 
Ondoren, beste ebazpen bat eman dezala eta, horren bidez, kexagileari 
eragindako kalteetan izan duen ondare erantzukizuna onar dezala. 

 
 


