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Arartekoaren 2013ko abenduaren 10eko ebazpena. Horren bidez, aseguratutako 
gaixo bati egindako faktura berrikus dadin gomendatzen da. 
 
 

Aurrekariak 
 
 

Osasun arreta baten fakturazioak eragin du kexa hau. Zehazki, Arabako 
Unibertsitate Ospitaleak (Santiago) gaixo bati zenbateko bat ordain dezan eskatu 
dio, hirugarren batek eragindako lesioen ondorioz zentroan eman zioten arreta dela-
eta. 
 
Gure informazio-eskaerari erantzunez, Osakidetzak esan du arreta Larrialdi 
Zerbitzuetan trafikoko istripu gisa erregistratu zela, arreta jaso zuen pertsonak 
aitortutakoarekin bat etorriz.  Gaixoari faktura egiteko erabaki hori oinarritzeko, 
hauxe azaldu du: 
 
Zerbitzu horretan emandako arreta, hain zuzen, berme-emaile fakturagarria 
identifikatzeaz arduratzen diren langileek erregistratu zuten, AUTO-ISTRIPU gisa, 
horixe da-eta arreta jaso zuenak zinpeko adierazpen bidez jakinarazi zuena. 
 
Pazienteak auto-istripua izan zela adierazi zuen, eta arrazoi hori, hain zuzen, 
hirugarrenei fakturatu ahal zaie. Hala bada, Santiagoko Fakturazio Unitatean datuak 
aztertzen hasi ziren zegokion faktura eman ahal izateko, eta konturatu ziren ez 
zegoela daturik ez aseguru-etxeei buruz, ez ezbeharrean parte hartu zutenei buruz ez 
eta bestelako alderdi esanguratsuei buruz ere. Hortaz, XXX andrearekin hitz egiten 
saiatu ziren, hainbatetan deituz telefonoz. 
 
Deiei erantzun ez zienez, idatzia bidali zioten pazienteari eta eskatu zioten zegokion 
aseguru-etxeari faktura aurkezteko beharrezkoak ziren datuak bidaltzeko. 
Hainbat izapide egin badira ere, eskatzaileak ez du inolako daturik eman, eta muzin 
egin die bai idatziz bai telefonoz egindako eskaerei. 
 
Egun indarrean dagoen Fakturazio Batzordean, hirugarrenentzako fakturazioan gerta 
daitezkeen desadostasunak konpontzeko, Osakidetzaren Sareak honako irizpide honi 
jarraituko diola erabaki da: ‘auto-istripuen kasuan daturik ez badago, interesdunak 
bidali ez dituelako, faktura lesionatuari bidaliko zaio zuzenean. Izan ere, oro har, ez 
zaie aseguru-etxeei parterik ematen metatutako hobariak kentzeagatik’. 
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Horiek guztiak horrela, beraz, uste dugu faktura epe eta modu egokian eman zela, 
eta antzeko kasuetarako ezarritako irizpideei jarraituta. Hain zuzen, idazki honekin 
batera, espedienteko agiri guztien kopia bidaltzen dizugu, dagozkion 
ondorioetarako.” 
 
Aurrekari horiek aztertuta, honako gogoetak egin ditzakegu: 
 
 

Gogoetak 
 
 

1. Pertsona bati emandako osasun arretaren zenbatekoa eskatzea, ordainketa 
egin behar duen hirugarren bat badagoenean, ordenamendu juridikoan jasota 
dago. Dena den, aztertutako prozeduran ikusi dugu kostua gaixoari egotzi 
zaiola, ez hirugarren horri. 

 
Osasun zerbitzu publikoen jardueraren esparrua osasun arretari buruzko 
irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuko IX. eranskinean jasota dago. 
Arretaren zenbatekoa ordainketa egin behar duen hirugarren horri eskatu 
behar zaio. 

 
Administrazioaren jarduera legezkotasun printzipioaren mende dagoela 
kontuan hartuta, prozedura horiek aipatu jardueren legitimaziorako esparruari 
lotuta daude. Hortaz, esparru horretan definitutako baldintzekiko lotura 
administrazio jardueraren legezkotasuna onartzeko egitate-jazokizun bihurtzen 
da. 

 
Hala, fakturazioa zuzena izan dadin, beharrezkoa da ordenamenduak 
aurreikusten duen egitate-jazokizuna izatea (bertan ez dago xedatuta arreta 
jaso duen pertsonak hirugarren hori ordezkatzen duenik).  

 
Osakidetzaren erantzunean hala jarduteko azalpenak eman dira baina ez da 
aipatu zer araudi hartu den kontuan arreta jaso duen pertsonari faktura 
bidaltzeko eta, hala, ordainketa hirugarren horri ordezkatuz.  

 
2. Lankidetza nahi dugu eta beharrezkoa izan daiteke zerbitzu publikoek 

hirugarrenei fakturatzeko prozedurari lotuta jardun dezaten. Baina, lankidetza 
hori egon ez dela onartuta ere –Osakidetzako erantzunak horixe iradokitzen 
du arreta jaso zuen pertsonak idatzizko eta telefono bidezko errekerimenduak 
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kontuan hartu ez zituela adierazterakoan-, gure iritziz, horrek ez du babesten 
kexak hizpide duen fakturazioa.  

 
Egia da istripuaren txostena sartzean arreta jaso duen pertsonaren lankidetza 
eskatzen dela eta adierazten zaiola, ez baditu 48 orduko epean horren 
inguruko datuak ematen, arreta fakturatuko zaiola. Hala ere, ohartarazpen 
hori ezin da arreta pribatuko kasu bat bailitzan jorratu, arreta emateko 
esparrua alde batera utziz: aseguramendu publikoaren onuradun den pertsona 
batena. 

 
3. Arartekoaren aurrean egindako kexan pertsona horrek esan digu Larrialdietako 

Zerbitzura joan zela Gurutze Gorriko anbulantzia baten kolpea jaso ostean. 
Ikusi dugu hori ez dagoela jasota istripuaren txostenean (ibilgailuari buruzko 
atalak hutsik daude) agian ez zituelako eskatutako datuak. 

 
Istripua nola jazo zen ikusirik, honako testuingurua iradokitzen du: erraz 
pentsa daiteke ezin izan zituela eskatu fakturazioa eragileari, behin-behinean 
hirugarrentzat jotako horri, egiteko aukera ematen zuten datuak. 

 
Horrez gain, ez dirudi pertsona horrek egindako deklarazioa oinarri hartuta 
bakarrik (istripu partea edo polizia-atestatua ez dagoenez) uler daitekeenik 
hark adierazi duen hirugarren horri ordainketa egitea dagokiola. 

 
 
Aurreko gogoetak kontuan hartuta eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde 
hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako 
gomendioa egin dugu. 
 
 

Gomendioa 
 
 
Bertan behera utz dadila espediente hau eragin duen faktura, jasotako osasun 
arretarako eskubidea duen pertsona bati bidali baitzaio. 
 
Beharrezko instrukzioak eman daitezen aseguratutako pertsona bati edo onuradun 
bati hirugarren batek eragindako lesioen ondotik arreta ematen zaionean, 
zenbatekoa hirugarren horri egozteko eta, hala ez bada, arreta jaso duen horri ez 
esleitzeko. 


