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Arartekoaren 2015R-447-15 Ebazpena, 2015eko urriaren 13koa. Horren bidez, 

Gasteizko Udalari gomendatzen zaio erantzun arrazoitua eman diezaiela kexagileak 

aurkeztutako informazio- eta dokumentazio-eskaerei.  

 

 

Aurrekariak 

 

1. (…) jaunak erakunde honetan kexa aurkeztu zuen, Gasteizko Udalari eskatutako 

hainbat informazio eta dokumentazio ez zitzaiolako eman. 

 

Pertsona horrek zioenez, 2014ko urriaren 28an, Gardentasunari, informazio 

publikoaren eskuragarritasunari eta gobernamendu onari buruzko abenduaren 

9ko 19/2013 Legea aplikatuz, hainbat informazio eta dokumentazio eskatu 

zuen: 

 

- Gizarte gaietarako erabiltzen den San Antonio kaleko lokalaren alokairu 

kontratua. 

- Udalaren telefono gastuen zenbatekoa, eta telefonoa ordaintzen zaien 

kargudunen zerrenda. 

- Ihurren Zadorra ibaiak gainezka ez egiteko egindako obren kontratua, eta 

obra horien azken kostua. 

- Zergatik ez diren berreskuratu Ibaiondoko txalet bioklimatikoengatik 

Udalak enpresa kontratistari aurreratu zizkion 1,2 milioi euroak. 

- FCCren garbiketa kontratua, eta zergatik ez zaion isuna ezarri kontratua 

behar bezala ez betetzeagatik. 

 

Gasteizko Udalaren erantzunik jaso ez zuenez, erakunde honi esku hartzeko 

eskatu zion.  

 

2. Gasteizko Udalak, gure informazio-eskaerari erantzunez, Informazioaren 

Teknologien Sailak emandako txostena igorri zuen. Honako hau dio, hitzez hitz: 

 

“El día 20 de abril de 2.015, tiene su entrada en el Registro General de este 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, escrito remitido por el Ararteko en el que 

se solicita información acerca de la queja formulada en esa Institución por 

Don (…) por no haber recibido contestación a su solicitud de entrega de 

diversa información y documentación en base a la Ley 19/2013 de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

 

A este respecto, hay que tener en cuenta que, según la Disposición final 

novena de la citada Ley 19/2013, los órganos de las Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales, dispondrán de un plazo máximo de dos 

años para adaptarse a las obligaciones contenidas en la Ley, por lo que la 

misma no resulta de aplicación  a este Ayuntamiento hasta el 9 de diciembre 

de 2.015. 
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En cualquier caso, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó el 15 de mayo 

de 2.013, un plan para el impulso de la transparencia, fruto del cual se ha 

creado en la web municipal un Portal de Transparencia en el que se va 

incorporando, a medida que se elabora, no sólo toda la información que la 

Ley de Transparencia exige publicar, sino también otra que se considera de 

interés para la ciudadanía y que se actualiza regularmente. 

 

Además, al objeto de dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en la 

materia por la Ley 19/2013, se está trabajando en la elaboración de un Protocolo  

que regula el derecho de acceso a la información pública.” 

 

 

Gogoetak 

 

1. Kexa aurkeztu da Gasteizko Udalak ez dielako erantzun interesdunak 

aurkeztutako bost informazio- eta dokumentazio-eskaerei. 

 

 Udalari igorri genion eskaeran, gaiaren xehetasunen berri eskatzeaz gainera, 

kexa aurkeztu zuen pertsonak erreklamatutako izapidea egin zedila eskatu 

genuen, baina Udalaren erantzunak ez du frogatzen behar bezala erantzun 

zaienik aipatutako eskaerei. 

 

 Ikuspuntu formaletik eta arau orokor gisa, Udalak berariazko ebazpena eman 

behar du prozedura guztietan, baita ebazpen hori jakinarazi ere, edozein dela 

ere prozedura hasteko modua (Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 

Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 

–HAAJAPEL– 42. artikulua). Kasu honetan, Udal Administrazioak ez du bete 

eskaerari erantzun arrazoitua emateko betebeharra, alde batera utzita 

informazio publikoa eskuratzeko eskubidea erabiltzeko eskaera batzuen 

gaineko ebazpen horrek izan litzakeen eduki materiala eta oinarri juridikoa, 

hurrengo gogoetetan aztertuko dugunez. 

 

 Beste alde batetik, esan beharra dago, gainera, Udalak ezin duela “kasuan-

kasuan aplikagarri diren lege-aginduen hutsunea, iluntasuna edo murriztasuna 

aitzakiatzat hartu ebazpenik ez emateko. Hori horrela bada ere, 

administrazioak onartezintzat jo ditzake eskubideak aitortzeko eskabideak, 

eskubide horiek ez badaude ordenamendu juridikoan aurreikusita edo argi eta 

garbi oinarria falta bazaie“ (HAAJAPELen 89.4 artikulua). Udalaren iritziz, 

argudiatutako arau juridikoa ez da aplikagarria, ez zegoelako indarrean 

eskaera aurkeztu zenean. Hurrengo ataletan aztertuko dugu horrela ote den, 

baina, horrela balitz ere, ez litzateke berez nahiko arrazoi izango eskatutakoa 

ukatzeko, are gutxiago idatzizko erantzun formalik ez emateko. 

 

2. Kexagileak Gardentasunari, informazio publikoaren eskuragarritasunari eta 

gobernamendu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legea (GL) argudiatu 

du Udalari informazioa eta dokumentazioa eskatzeko oinarri gisa. Lege horren 

bidez aurrera egin nahi da eta gainditu egin nahi dira hainbat akats eta muga, 
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Administrazioaren agiritegietan dauden dokumentuak eta erregistroak 

eskuratzeko eskubidearen lege-arauketan agerian jarri direnak. Lehengo 

arauketa HAAJAPELen 37. artikuluan zegoen, eta GLren azken 

xedapenetariko lehenengoak aldatu egin du artikulu hori. Honela geratu da:  

 

“Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos 

y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la 

Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación.” 

 

Hala, GLren hitzaurrean azaldutakoa kontuan hartuta, lege berriaren bidez 

gainditu nahi diren mugetariko bat aipatu behar da, edozein pertsona 

interesdunentzat aurrerapen handia dakarrena HAAJAPELen 37. artikuluaren 

lehengo testuaren aldean: alegia, jada ez dela beharrezkoa, dokumentazio 

jakin bat eskuratu ahal izateko, erreferentziako espedientea itxita egotea. 

 

Horregatik, inguruabarrak edozein izanda ere, lehengo araua aplikatuta nahiz 

arau berria aplikatuta –hurrengo atalean aztertuko dugu kontu hori–, kexa 

aurkeztu duen pertsonak eskubidea dauka dokumentazio eta informazio 

jakinak eskuratzeko eta, nolanahi ere, idatzizko erantzuna jasotzeko, non 

eskatutakoa emango baitzaio edo, ukatuz gero, behar bezala azalduko baitira 

arrazoiak. Erreklamazioa jarri zaion administrazioari dagokio indarra duten 

arauak aplikatzea planteatutako kasuari.  

 

3. GLren azken xedapenetariko bederatzigarrenak dioenez, honako arau hauei 

jarraituz jarriko da legea indarrean: 

 

“– Las disposiciones previstas en el título II entrarán en vigor al día 

siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 

– El título preliminar, el título I y el título III entrarán en vigor al año de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 

– Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 

dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las 

obligaciones contenidas en esta Ley.” 

 

Arau horiekin bat etorriz, HAAJAPELen 37. artikuluaren testu berria 2014ko 

abenduaren 11n jarri zela indarrean ulertu behar da, egun horretan bertan jarri 

baitzen indarrean GLren I. tituluko III. kapitulua, informazio publikoa 

eskuratzeko eskubideari buruzkoa (lege horren 12. artikulua eta hurrengoak), 

eta HAAJAPELen 37. artikulu berriak lege berrira jotzeko agintzen duelako 

eskubide hori baliatu ahal izateko. 

 

Zehaztu beharra dago, ordea, azken xedapenetariko bederatzigarren horretan 

dagoen erregelaren norainokoa, zeinaren arabera autonomia erkidegoetako 

organoek eta toki erakundeek “gehienez ere” urtebete gehiago baitaukate 
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(hau da, 2015eko abenduaren 11ra arteko epea) lege horrek dakartzan 

“betebeharretara egokitzeko”. Gure iritziz, azken xedapen horrek bereizi 

egiten ditu batetik legea indarrean jartzea eta bestetik arauketa berrira erabat 

egokitzeko betebeharrak betetzea. Kontuan izan erregelak “organoak” 

aipatzen dituela. Horren arabera, badirudi epea luzatu egin dela behar diren 

erabakiak hartu ahal izan daitezen legearen erabateko egokitzapenerako eta 

ezarpenerako. 

 

Legea erabat eraginkorra izan dadin, legeak berak dio neurriak hartu behar 

direla antolaketarako (informazio-eskaeren kudeaketa integratzeko informazio 

unitateak edo bestelako sistemak, organo eskudunaren identifikazioa), 

edukiak sortzeko (publizitate aktiboa), euskarriak egokitzeko 

(gardentasunaren ataria) eta abarretarako, eta hain zuzen ere betebehar 

horiexek betetzeko daukate udalek bi urteko epea “gehienez”. Laburbilduta 

esan genezake publizitate aktiboarekin eta lege hori erabat aplikagarria izan 

dadin behar diren organo edo egituren sorrerarekin zerikusia duen guztirako 

udalek urtebete luzeagoa dutela epea, eraginkortasun osoa bermatze aldera. 

 

Gure iritziz, baina, eztabaidagarria da eskura dagoen informazio publikoa 

eskuratzeko eskubidearen erabilera, aldez aurretik eskatu beharrekoa, GLren 

12. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako moduan, HAAJAPELen 37. 

artikuluari emandako testu berriaren arabera, ez ote den erabat aplikagarria 

2014ko abenduaren 11tik aurrera baita udalentzat ere, legera erabat 

egokitzeko neurriak beren-beregi hartzerik eskatzen ez duen guztian. Hala, 

adibide bat jartzearren, informazio eskaera bati ezetza ematen zaionean 

erreferentziako espedientea ez dagoelako itxita (muga hori aurreikusita dago 

37. artikuluaren lehengo testuan), ezetzaren arrazoia ez litzateke izango 

udalak ez duela hartu epe barruan oraindik har zitzakeen neurrietariko baten 

bat, baizik eta informazio publikoa eskuratzeari buruzko arauketa juridiko 

berrian jada ezabatuta dagoen muga bat aplikatu dela. 

 

4. Dena dela, azpimarratu behar da honezkero ia amaituta dagoela udalek GLra 

erabat egokitzeko daukaten gehieneko epea. Beraz, inguruabar hori kontuan 

hartu beharko da interesdunak informazio publikoa eskuratzeko bere 

eskubideari dagokionez izapidetu dituen eskaerei modu arrazoituan 

erantzuteko orduan. 

 

 Gainera, aintzat hartu behar da, izapidetutako eskaera guztiei edo baten bati 

aplikatu beharrekoa balitz ere, GLren lehenengo xedapen gehigarrian 

ezarritakoa. Hona hemen: 

 

“2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter 

supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico 

específico de acceso a la información. 
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3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en su 

respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la 

destinada a la reutilización.” 

 

 

Horregatik guztiagatik, erakunde hau sortu eta arautu duen otsailaren 27ko 3/1985 

Legearen 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat, honako gomendio hau egiten zaio 

Gasteizko Udalari: 

 

 

GOMENDIOA 

 

1. Behar bezala izapidetu ditzala kexa aurkeztu duen pertsonaren informazio- 

edota dokumentazio-eskaerak. 

 

2. Egindako eskaeretariko bakoitzeko ebazpen bat eman dezala, eta eskatutakoa 

ukatzen duten ebazpenetan arrazoiak behar bezala azal ditzala. 


