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Arartekoaren 2016R-909-16 Ebazpena, 2016ko urriaren 25ekoa. Horren bidez, 

Sopuertako Udalari gomendatzen zaio azken bi urteetan lur-zati publiko zein 

pribatuetatik zura atera duten enpresei buruzko informazioa emateko. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. (…) jaunak kexa bat aurkeztu zuen erakunde honetan adierazteko ez zegoela 

ados Sopuertako Udalari eskatutako informazioa ukatu izanarekin, azken bi 

urteetan lur-zati publiko zein pribatuetatik zura atera duten enpresen izenei 

buruzkoa. Udaleko Mendien Sailari zuzendutako eskaeraren bitartez adierazi 

zuen pista eta bideak egiaztatu nahi zituela; izan ere, ondare horrek 

orokorrean duen egoera txarra dela eta, enpresa erabiltzaileen kontrolean 

udal-betebeharren utziera egon dela uste zuen.  

 

2. Alkatetzaren 2016ko apirilaren 20ko Dekretuak honako hau ebatzi zuen: 

 

"No acceder a la solicitud de petición de D. (…), solicitado se le facilite el 

nombre de empresas extractoras de maderas en Sopuerta en los dos últimos 

años, por no ser compatible este hecho con el trabajo ordinario de las 

oficinas municipales." 

 

3. Kexa izapidean onartuta, Arartekoak informazioa eskatu zion Sopuertako 

Udalari, lehenengo gogoeta batzuk helaraziz; adierazi zion eskatzaileak 

eskatutako informazioa ukatzeko arrazoiak nahikoak ez zirela, 

Gardentasunari, Informazio Publikoa eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko 

abenduaren 9ko 19/2013 Legearen parametroen arabera.  

 

Gainera, ondasun komunalak jabari publikokoak direnez (Toki Erakundeen 

Ondasunei buruzko Araudiaren 2. artikulua - ekainaren 13ko 1372/1986 

Errege Dekretua), udaleko ondasunen inbentarioan jaso behar dira horiek, 

araudiko 20. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako datuekin. 

 

4. Sopuertako Udalak erakunde honen informazio-eskaerari erantzun zion hauxe 

adieraziz: 

 

“…adjunto, remito relación de solicitudes presentadas por D. (…) y D. (…) 

en el Registro General del Ayuntamiento. Se adjunta además parte de las 

contestaciones enviadas a los mismos. Al respecto le comunicamos que no 

podemos paralizar esta Administración para atender las peticiones de estos 

vecinos, cuya motivación, por otro lado se desconoce porque no son 

interesados en ningún procedimiento administrativo municipal”. 
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Gogoetak 

 

1. Arartekoak Sopuertako Udalari egindako informazio-eskaeran adierazi ahal 

izan zuen bezala, hemen azaldutako kontua Gardentasunari, Informazio 

Publikoa eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 

Legean araututa dago. Lege horrek informazio publikoa eskuratzeko 

eskubidea ezartzen du, hau da, udalak dituen eduki edo dokumentuak 

eskuratzeko, horien formatua edo euskarria gorabehera, horren eginkizunen 

arabera egin edo eskuratu direnak (Legearen 12. eta 13. artikuluak). 

 

Kexaren edukian zuzenean sartu aurretik, gai honen arauketaren helburu edo 

xedera jotzea komeni da, baita udal jarduketak eskubide hori gauzatzen dela 

bermatzeko oinarritzat hartu behar dituen printzipioak ere. 

 

Horrela, Gardentasunari, Informazio Publikoa eskuratzeko bideari eta Gobernu 

Onari buruzko Legearen sarrerak lortu nahi diren helburuen egituraketa-

ardatzak ezartzen ditu honako termino hauetan:  

 

“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen 

gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo 

cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, 

cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que 

les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan 

nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los 

poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, 

exigente y que demanda participación de los poderes públicos”.  

 

Bestalde, tokiko administrazioaren eremuan, Euskadiko Tokiko Erakundeen 

apirilaren 7ko 2/2016 Lege berriak, informazio publikoa eskuratzeko kontuan 

hartu behar diren printzipioak jasotzen ditu eta hauxe adierazten du: 

“Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea –toki-botere publikoen eta 

erakunde horien arduradun publikoen kontu-ematearen kontrol 

demokratikorako beharrezko den aldetik–”. (62.3. artikulua). 

 

Hori da udalek aurre egin behar dioten erronka, informazioa eskuratzeko 

eskubidea gauzatzea ahalbidetzen duten baliabide materialak eta giza-

baliabideak jarriz eta, 62. artikuluaren 2. eta 3. atalek ezartzen duten bezala, 

aurreko paragrafoan aipatutakoa, honako irizpide eta jarduteko jarraibideak 

aplikatuz bere jarduketan: 

 

 Aurreikusitako legezko mugak modu murriztailean interpretatu behar dira. 

 Eskuratzea ukatzen denean burutzen den ebaluazio-prozedura sakona 

izan behar du eskatutako informazioaren garrantziaren aurrean sortzen 

den kaltearen artean eta gobernuaren ekintzaren inguruan azterketa 

demokratikoa egiteko behar objektiboaren artean.  
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 Prozedurak sinpleak izango dira eta antiformalismoan oinarrituko dira. 

 Informazioa eskuratzea ukatzen bada legez aurreikusitako mugak 

aplikatzearen ondorioz, motibazioa indartu beharko da.  

 

Gogoeta hauen ondorengo ataletan xehetasunez aztertzen dira udalak 

informazioa eskuratzea ukatzeko argudiatutako hiru arrazoiak. Horrela labur 

daitezke: 

 

 Auzokide horiek aurkeztutako eskaeran zerrenda. 

 Udala geldiaraztea auzokideen eskaerei erantzuteko. 

 Eskaerak ez arrazoitzea, administrazio-prozedura batean ere interesdunak 

ez izateagatik. 

 

2. Informazio publikoa eskuratzeko eskubideak, nola ez, muga batzuk ditu 

(Gardentasunari, Informazio Publikoa eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko 

Legearen 14. eta 15. artikuluak); hala, udalak eskatutako informazioa 

ukatzeko erantzunean emandako lehenengo arrazoia, interesdunak 

aurkeztutako eskaeren kopuruari buruzkoa, ez da agertzen informazioa 

ematea muga dezaketen kasuen artean. 

 

Aurreko gogoetan aipatutako motibazio indartuak eskatzen du, erakunde 

honen ustez, udalak gutxienez ukatzeko oinarritzat hartu den Legearen 

manua adierazteko; eta ez du hori egin. Hala ere, uler daiteke alegatutako 

arrazoia Legearen 18.e) artikuluaren aurreikuspenari buruzkoa dela. Lege 

horrek, izapidean ez onartzeko arrazoi gisa, eskaera hauek hartzen ditu barne 

“sean manifiestamente repetitivas o tengan carácter abusivo no justificado 

con la finalidad de la transparencia de esta Ley”.  

 

Gardentasun eta Gobernu Oneko Kontseiluaren Presidentetzak uste du, 

legearen 18.e) artikuluari buruzko irizpide interpretatzaile gisa (uztailaren 

14ko CI/003/2016), izaera errepikatzailea “Gramaticalmente, se define como 

aquella que lleva a decir o resolver algo que ya se ha dicho o resuelto 

anteriormente”, hau da, horren edukia aurretik interesdun berak aurkeztutako 

beste eskaera batzuekin bat etortzea, legez ez onartzeko aurreikusitako  

muga eta kausen arabera ukatutakoak. 

 

Bestalde, ebazpen berean adierazten du, justifikatu gabeko gehiegizko 

izaeraren arrazoia aplikatzeko, hauxe hartu behar dela kontuan: “el ejercicio 

del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el 

hecho de que una misma persona presente un número determinado de 

solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho”. 

 

Kexa honetan, udalak adierazi du, interesdunak zenbait eskaera aurkeztu 

dituela beste pertsona batekin. Hala eta guztiz ere, udalak aurkeztu dituen 

eskaerak eduki desberdinei buruzkoak dira, eta horrenbestez, kexaren xede 

den informazio-eskaerak ez dauka izaera errepikatzaile argia. Beraz, ezin da jo 

egoera hori informazio-eskaera ez onartzeko arrazoi bat denik. 
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Informazioa eskuratzeko eskubidearen ustezko gehiegizko izaerari 

dagokionez, udalak ez du inolaz ere hautemate hori justifikatzen; izan ere, 

lehen adierazi den bezala, informazioa ukatzeak arrazoi kualifikatu bat 

eskatzen du. Edonola ere, interesdunak nahiko mugatu du eskatutako 

informazioa, bi urteko aldia nahiz leku edo guneen kopuru zehatz bat 

(bederatzi gune) barne hartzen duena; eta interesdunak horietan zura atera 

duten enpresen izena ezagutu nahi du. 

 

3. Sopuertako Udalak alegatutako bigarren arrazoia eskaera horiek erantzuteak 

udal-administrazioa gelditzea ekarriko lukeela izan da, eta horri gaineratu zaio 

eskaera hori ez dela udal-bulegoen ohiko lanarekin bateragarria.  

 

Udalak, administrazio publikoa den heinean, informazioa eskuratzeari buruz 

bete beharreko betebeharrek ezin dute eskakizun- edo betekizun-maila 

desberdina izan jorratzen den gaiaren arabera; halaber, ezin daiteke “ohiko” 

lanaren desberdintzat hartu, eta hirigintza-lizentzia baten edo informazio-

eskaera baten izapidetzeak ezin dezake arreta desberdina jaso. 

 

Udalak ez du era objektibo eta arrazoituan argudiatu zergatik eskaera 

betetzeak udal-administrazioa gelditzea dakarren; hala ere, begi bistakoa 

izatearren, horrek ez du eragozten adieraztea, beste eskaera asko bezala, 

eskatutakoa erantzuteak langile arduradunaren aldetik lana eta arreta 

eskatzen dituela. 

 

Hala eta guztiz ere, eta “ustezko zailtasunaren” edo “inplizituki” eskatutako 

informazioa eskatzeko gehiegikeriaren gainean argibideak emate aldera, 

zenbait alderdi eman beharra dago udal-mekanikari zein eskuragarri dagoen 

udal-informazioari buruz. Udalak udaleko titulartasunarenak diren bideen 

aprobetxamendu bereziagatiko tasak arautzen dituen zerga-ordenantza bat 

dauka. Ordenantza horrek zura ateratzeko lanak bermatu ahal izateko 

jarritako behin betiko fidantzaren % 6ari dagokion tasa ezartzen du. Tarifa 

hori aplikatzeko arauan adierazten da likidazioa egingo dela jarritako behin 

betiko fidantza itzulitakoan. (Udal eremu publikoaren erabilpen pribatibo edo 

aprobetxamendu bereziagatik ezarritako tasak araupetzen dituen 6. zerga-

ordenantza). 

 

Aurreko guztia aintzat hartuta, honakoa ondoriozta daiteke: Alde batetik, 

udalak bide publikoak erabiltzen dituen enpresa bakoitzari zenbateko bat 

likidatu behar dio, eta, horrenbestez, kontabilitateko idazpenei dagokienez, 

tasa hori likidatu zaien enpresen zerrenda azaldu behar da. Bestetik, bideak 

erabiltzeagatik fidantza bat eskatzen bada, ulertzen dugu gordailu horiek 

bidea erabiltzeko baimenaren titularraren izenean agertuko direla nahitaezko 

balore-kontuan. Horren guztiaren ondorioz, baimena eman zaien eta dagokion 

tasa likidatu zaien enpresen izena aurrekontu-kontabilitateko zerrendetan 

agertu behar da, izapidetzen den espediente banakatua gorabehera, 

horrelakorik egonez gero. 
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Baso-aprobetxamendu publikoei dagokienez, kontratu guztiak (horien xedea, 

iraupena, lizitazio- eta adjudikazio-zenbatekoa, etab. adieraziz) dagokion 

egoitza elektronikoan edo webgunean argitaratu behar dira (Gardentasunari 

buruzko Legearen 8. 1 a) artikulua). Are gehiago, udalaren webguneko 

kontratatzailearen profilean Sopuertako onura publikoko 120 zenbakiko 

mendian baso-aprobetxamenduak egikaritzeko kontratazio-espedienteen 

gaineko informazioa dago (espediente bat ekitaldi bakoitzeko, baina hainbat 

loterekin). Horrela, 2015. urteko ekitaldiari buruzko informazioan, aipatutako 

enpresei egindako loteen adjudikazioa ageri da (baina zenbait eman gabe 

geratu ziren, eta ez dakigu ondoren lote horiek zuzenean adjudikatu egin 

diren; egia esateko, egitate hori ez da jaso). Bestalde, 2016ko 

aprobetxamenduen besterentzean lote bakoitzerako egindako proposamenen 

emaitza ageri da, kontratazio-organoak egindako adjudikazioa ageri ez bada 

ere.  

 

Laburbilduz, udalak adierazitako baldintzetan kontratuak argitaratzeko 

betebeharra dauka, eta, webgunean beharrezkoa den informazio guztia ez 

badauka, jarri egin behar du. Edonola ere, udala informazio hori ematera 

derrigortuta dago; hala ere, eskatutako informazioa dagoeneko argitaratuta 

badago, ebazpenean eskatzaileari adierazi ahal zaio informazio hori nola 

eskuratu dezakeen (Gardentasunari buruzko Legearen 22.3. artikulua).   

 

4. Udalak egindako informazio-eskaera ez onartzeko alegatzen duen hirugarren 

arrazoia da eskaerak arrazoitu ez direla, eskatzaileak ez direlako interesdunak 

administrazio-prozedura batean ere. Aipatutako legearen 17.3. artikuluak 

honako hau adierazten du: 

 

“El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la 

información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la 

información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la 

resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa 

de rechazo de la solicitud.” 

 

Beraz, udalak ezin du motibaziorik eza alegatu espediente batean interesdun 

izaera ez izateagatik, eskaera ukatzeko arrazoi gisa. Izan ere, eskatzaileak ez 

dauka hori arrazoitzeko legezko betebeharrik 

 

Baina, gainera, kasu honetan oinarrizko arrazoiketa dago “erabilitako pista 

guztien suntsipena” salatzen duen eskaera egiterakoan; horrenbestez, pista 

eta bide guztiak egiaztatzea nahi du. 

 

Udalerri baten auzokideen betebehar eta erantzukizunen artean dago honako 

hau: “Udal-ondarea, azpiegiturak eta udal-zerbitzuak zentzuz eta egoki 

erabiltzea, eta haiek kontserbatzen eta berreskuratzen laguntzea.” 

[Euskadiko Tokiko Erakundeen Legearen 44.1.d) artikulua] Horrenbestez, 

ikuspuntu honetatik eta betebehar horiek betetze aldera, auzokideek udal 
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ondasunak ezagutzeko eskubidea dute, udal ondarea defendatzean lagundu 

ahal izateko.  

 

Laburbilduz, Sopuertako Udalak eskatutako informazioa emateko betebeharra 

du, alegatutako ukatzeko arrazoiak bat ez datozelako zuzenbidearekin. 

 

Erakunde honek udal-erakundeak eskakizun berri horietara egokitzeko nahiz 

legezkotasuna betetzeko behar den esfortzua ulertzen du; halere, aurretik 

azaldu dugun moduan, funtsezkoa da zerbitzu hori ematea, eta herritarren 

kontrol demokratikoaren zein beharrezkoa den administrazio-jarduketaren 

azterketaren barruan sartzen da. Ondorioz, ez dago inolako arrazoizko zio 

objektiborik eskatutako informazioa ukatzeko.  

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Aurretik aipatutako gogoetak aintzat hartuz, interesdunak egindako informazio-

eskaera, azken bi urteetan lur-zati publiko zein pribatuetatik zura atera duten 

enpresei buruzkoa, onartu behar du lehenbailehen. 

 


