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Arartekoaren 2015S-206-15 Ebazpena, 2015eko apirilaren 16koa. Horren bidez, 

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari iradokitzen zaio EAEko airearen kalitatea 

kontrolatzeko sarean lortzen diren datuak baliozkotzeari buruzko informazioa 

hobetu dezala. 

 

 

Aurrekariak 

 

–  Pertsona batek Arartekoarengana jo du Euskal Autonomia Erkidegoko airearen 

kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarean lortzen diren datuak baliozkotzeko 

prozesua planteatzeko. 

 

Zehazki, kexagilearen arabera, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren web 

orrian agertzen diren datuak askotan hilabete baino luzeago egoten dira 

baliozkotu gabe. 

 

 
 

Atzerapenaren arrazoiak ezagutzeko nahian, Zuzenean zerbitzuaren bidez 

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailera jo du eta gai hori planteatu du 

(espedientearen zk.: 2015/000588). 

 

Ingurumen Sailburuordetzaren erantzunean azaldu diotenez, kontuan hartu 

behar da Euskal Autonomia Erkidegoko airearen kalitatea zaindu eta 

kontrolatzeko sarean 39 estazio daudela. Estazio bakoitzak gutxi gorabehera 8 

parametro edo kutsatzaile neurtzen ditu (NO2, SO2, CO, 03) eta ordu 

laurdenean behin sortzen du datu bat. Hortaz, aztertu behar diren datuen 

eguneko kopuru handia dela eta sortzen da atzerapena (30.000 datu inguru). 

Gainera, baliozkotze horrek teknikari adituen esku-hartzea eskatzen du. 

Teknikariek esperientzia izan behar dute ekipamenduek noiz huts egin duten 
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jakiteko, datu egiazkoak eta okerrak bereizteko, etab. Horrek guztiak datuak 

denbora errealean baliozkotzeko prozesua luzatu egiten du, web orrian 

agertzen den dataraino. 

 

Erantzuna jaso ondoren, kexagileak gaiaren berri eman digu, estazioetako 

datuak baliozkotzeko prozesuen denbora labur ote dezakeen aztertzeko. Bere 

ustez, Sailaren erantzunak ez ditu zehazten atzerapenaren zergatiak. 

Bitartekoak jarri beharko lituzke prozesuaren denbora laburtzeko. 

 

– Kexagilearen planteamendu orokorra aintzat hartuta, komenigarria iruditu zaigu 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailera jotzea. Jakin nahi 

izan dugu, alde batetik, airearen kalitatea neurtzeko sarean jasotzen diren 

datuak baliozkotzeko prozesua nola landu den, eta bestetik, zein den 

administrazio horren iritzia hobekuntza-aurreikuspenen inguruan. 

 

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak azaldu digunez, airearen kalitatea zaindu 

eta kontrolatzeko sareak gaur egun 51 estazio finko eta 6 unitate mugikor 

ditu.  

 

Azken bi urteotan Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak sarea hobetzeko eta 

optimizatzeko plan bat abian jarri eta gauzatu egin du. Horri esker, besteak 

beste, neurtzeko estazioek lortutako datuak baliozkotzeko sisteman aldaketa 

egon da. Datuak egunero edo zenbait egunean behin eskuz baliozkotu 

beharrean, gaur egun berehala eta automatikoki baliozkotzen dira. Ondorioz, 

sarean erregistratuta dauden datuak automatikoki baliozkotzen dira, airearen 

kalitatea hobetzeko 102/2011 Errege Dekretuak xedatutako prozedurekin eta 

kalitateari buruzko helburuekin bat etorriz. 

 

Jasotako eta baliozkotutako datuak orduero agertzen dira bai Ingurumen eta 

Lurralde Politika Sailaren web orrian, baita Open Data Euskadi atarian ere. 

 

Datuak baliozkotzeko prozesua luzatze hori beste prozesu bati lotuta dago, 

datuak eskuz baliozkotzeko prozesuari, hain zuzen. Datuak eskuz 

baliozkotzean datzan bigarren prozesua barne-prozedura bat da eta 

neurgailuen funtzionamendu zuzena bermatzeko balio du. Hala ere, Sailaren 

arabera, bigarren prozesuak ez dio eragiten automatikoki baliozkotu diren 

datuen baliotasunari. 

 

Horiek horrela, administrazioaren ustez, datuak Ingurumen eta Lurralde Politika 

Sailaren web orrian zein Open Data Euskadi atarian egunero argitaratzen 

direnez, bermatuta dago EAEko airearen kalitateari buruzko informazioa 

eskuratzeko eskubidea. 

 

Kexa hori ikusita eta horren planteamendua eta jasotako informazioa aztertu 

ondoren, bidezkoa iruditu zaigu honako gogoeta hauek helaraztea: 
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Gogoetak 

 

–  Kexaren xedea da, oro har, airearen kalitatea neurtzeko estazioen sareak 

egindako ebaluazioari buruzko datuak, behar bezala baliozkotuta, herritarren 

esku uzterakoan atzerapena. 

 

Kasu honetan, airearen kalitatea hobetzeko urtarrilaren 28ko 102/2011 Errege 

Dekretuak irizpide teknikoak ezartzen ditu kutsatzaileen neurketak egiteko. 

Dekretuko V. eranskinak airearen kalitatea ebaluatzeko baldintzak zehazten ditu, 

datuak baliozkotzeari dagokionez. Besteak beste, datuak baliozkotzeak honako 

hauek bermatzen ditu: neurketen trazabilitatea, neurgailuen aldizkako 

mantentze-lanak eta datuen bilketa eta komunikazioa kontrolatzeko prozesua 

ezartzea. Lege horrek airearen kalitateari buruzko informazioa emateko 

betebeharra ezartzen du, baina ez du zehazten baliozkotutako datuak 

argitaratzeko eperik. 

 

Kexagileak eskatutako informazioak EAEko estazioek neurtzen duten airearen 

kalitateari buruzko informazio egokia eskuratzeko eskubide orokorra erabiltzeko 

interesari erantzuten dio. Herritarren eskubide hori ingurumen informazioa eta 

ingurumenaren arloko partaidetza publikoa eta justizia eskuratzeko eskubideak 

arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legeak jaso du. Besteak beste, lege 

horrek jasotzen du administrazioaren esku dauden ingurumenaren egoerari 

(airearen kalitatea barne) buruzko datu eta txostenetako informazioa 

eskuratzeko eskubidea. Era berean, airearen kalitatea kudeatu eta 

kontrolatzeko irizpideekin bat etortzen den ingurumen informazioa bilatzeko 

laguntza jasotzeko herritarren eskubidea jasotzen du. 

 

Kasu honetan, ingurumen-administrazioaren txostenak zehaztu egiten du 

kexagileari emandako informazioa. Izan ere, ingurumen-administrazioak 

jasotako ebaluazio-datuak baliozkotzeko prozesuaren xehetasunak ematen 

ditu. Lehen erabili zen sisteman datuak eskuz egiaztatu behar ziren, gero 

baliozkotu ahal izateko. Egungo sistemari esker, posible da datuak 

automatikoki baliozkotzea, baina horren ondoren badago beste prozesu bat: 

datuak eskuz kontrolatzen dira, neurgailuen funtzionamendua ebaluatzeko. 

 

Sailaren arabera, datuak eskuz egiaztatzeko bigarren prozesu horrek ez dio 

eragiten automatikoki baliozkotu diren datuen baliotasunari. 

 

Horiek horrela, esan behar da baliozkotzeko prozesuen dualtasunari (prozesu 

automatiko bat eta eskuzko bat egotea) buruzko oharrak behar bezala agertu 

beharko lukeela bai sailaren web orrian, baita datu horiek argitaratzen diren 

atarian ere.  
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Web orrian dagoen mezuari dagokionez, informazio horrek argibide batzuk 

eskatzen ditu. Izan ere, ebaluazioaren datuak denbora errealean daudela 

adierazten da bakarrik, baina datu horiek ez daude baliozkotuta herritarren 

esku utzi eta gerora arte. 

 

Garrantzitsua da airearen kalitateari buruz eskura dezakeen informazioa 

interesa duten pertsonentzat edo, oro har, publikoarentzat, argia, egiazkoa eta 

interpretatzeko erraza izatea. 

 

Araudiak jasotzen duen ingurumen informazioa eskuratzeko eskubideak izaera 

instrumentala duenez, herritarrek airearen egoera lehen eskutik ezagutzeko 

balio du, baita, hala badagokio, beste eskubide batzuk erabiltzeko ere; 

adibidez, ingurumenaren arloko eztabaidetan parte hartzeko eskubidea, legeak 

jasotzen duena. 

 

Hori guztia dela eta, ingurumen-administrazioak jarraitu beharko luke EAEko 

airearen kalitateari buruzko informazioa hedatzen, eta aztertzen ari garena 

bezalako kasuetan, ahaleginak egin beharko lituzke aipatutako web orrien 

erabiltzaileei argibideak eta laguntza teknikoa emateko, herritar horiek 

ingurumenarekin lotutako eskubideak gauza ditzaten. 

 

Informazioa emateko zerbitzua hobetzea herritarrek duten erakundeekiko 

konfiantza legitimoaren onerako izango litzateke kexa honetan azaldutakoa 

bezalako egoeretan. Kasu honetan, ingurumen-administrazioak emandako 

azalpenaren arabera, web orrian dauden datuak denbora errealekoak dira eta 

automatikoki baliozkotuta daude. 

 

Hori dela eta, gure iritziz, datuak egiaztatzeko eta baliozkotzeko prozesuei, 

edo hala badagokio, neurgailuen funtzionamenduan gerta daitezkeen 

gorabeherei buruzko informazioak azalpen zehatza eskatzen du. Horren bidez, 

modu egokian eta beharrezko txosten teknikoak erantsita, datuak edo 

neurgailuak egiaztatzeko prozesuan gerta daitekeen eta bildutako datuak 

baliogabetu ditzakeen edozein egoera zehaztu beharko da. 

 

Kexan jasotako datuak eta zerikusia duten administrazioak bidalitako informazioa 

ikusita, honako azken ondorio hau jakinarazi nahi dugu, baita iradokizun bat eman 

ere. 

 

 

Ondorioa 

 

Ingurumen-organoak adierazi duenez, airearen kalitatea neurtzeko estazioek 

bildutako eta automatikoki baliozkotutako ebaluazio-datuak denbora errealean 

ikus daitezke. 
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Edonola ere, Sailaren web orrian eskuz egin den azken baliozkotzearen data 

baino ez da agertzen, erreferentzia gisa. Data hori atzeratuta egoten da 

automatikoki baliozkotu diren datuak eskuz baliozkotu artean. 

 

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

eta arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, hurrengo 

iradokizuna aurkeztu dio Arartekoak Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari:   

 

 

IRADOKIZUNA 

 

 

Airearen kalitatea neurtzeko sareak jasotako datuen bidez ingurumen 

informazioa hobetze aldera, Sailak bere web orrian txertatu beharko luke 

nahikoa informazio datuok baliozkotzeko (automatikoki zein eskuz) prozesuen 

inguruan. Gainera, adierazi beharko luke datu horiek noiztik, zehazki, dauden 

behar bezala egiaztatuta eta baliozkotuta. 

 

Era berean, web orri horretan jarri beharko litzateke informazio zehatza 

neurgailuen funtzionamenduan edo kalibrazioan ager daitezkeen unean uneko 

arazoei buruz, horrelakoek, batzuetan, lortutako datuak baliogabetu ditzakete-

eta. 

 

 


