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Arartekoaren 2014R-2906-13 ebazpena, 2014ko uztailaren 8koa. Horren bidez, 

Donostiako Udalari gomendatzen zaio adingabeen babeserako espedienteek barne 

hartutako agiriak eta txostenak eskuratzeko aukera ukatzen duten ebazpen guztiak 

behar bezala eta behar adina arrazoitzeko legezko betebeharra kontuan har dezan. 

 

Aurrekariak 

 

1. 2013ko irailaren 21ean, (...)k erakunde honen aurrean kexa bat aurkeztu zuen 

hark zioenari jarraiki txosten jakin batzuk eskuratzeko zituen zailtasunen ondotik 

eta, kexagileak esandakoaren arabera, zailtasunok Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Haurren eta Nerabeen Babeserako Zerbitzuak esku hartzea eragin zuten. 

Kexarekin batera, (...)k honako agiriak aurkeztu zituen: 

 Donostiako Udalean 2013ko irailaren 2an aurkeztutako eskaeraren kopia 

bat. Aipatu eskaeraren bidez, haren alabari buruz – (...) - foru aldundira 

bidalitako txostena eskuratzeko eskatu zen, hark tutoretza gain izan 

zuen bitartean. 

 Gizarte Ongizateko zuzendariaren 2013ko abuztuaren 2ko aurretiko 

ebazpenaren kopia (R-13.676). Horren bidez, kexagileak “(...)ren 

informazioaren inguruan…” egindako informazio-eskaera ukatu zen. 

(Eskatutako informazioak, Donostiako Udalean 2013ko abuztuaren 

2an eta kexari erantsita aurkeztutako eskaeretan jaso denez, honako 

hau zuen hizpide: (1) “nire alabarentzako –(...)- laguntza eskaeraren 

kopia…” eta (2) “laguntza hori eskatzeko oinarri hartu zen txosten 

psikologikoaren kopia)”. 

 Azkenik, Zuzenean zerbitzuaren bidez 2013ko ekainaren 3an “(...) 

institutuan egindako (...)ren txosten psikologikoa” eskatuz Gipuzkoako 

Hezkuntza Lurralde Ordezkaritzara bidalitako eskaeraren kopia. 

 

Egun batzuk beranduago, 2013ko irailaren 18an, (...)k azken eskaera horri 

erantzunez erakunde honetara Hezkuntzako Ikuskaritza Nagusiak emandako 

erantzunaren kopia bidali zuen. Erantzun horretan aipatu zenaren arabera: “el 

informe al que usted se refiere fue solicitado por los servicios sociales de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa. Por ello, para solicitar ese informe debe usted 

dirigirse a esa entidad, que es la propietaria del mismo.” 

 

2. Erakunde honek, kexa izapidetzeko onartu eta aurkeztutako agiri guztiak 

kontuan hartu ostean, uste zuen interesdunak gure esku-hartzea eskatzeko 

xedea zela une hartan Gipuzkoako Foru Aldundiko Haurren eta Nerabeen 

Babeseko Zerbitzua izapidetzen ari zen esku-hartze espediente bat osatzen 

zuten txosten batzuk eskuratu ahal izatea eta, horregatik, aldundiko erakunde 

horretara jotzea erabaki zuen kexagileak agiri horiek eskuratzeko agerian 

jarritako interesaren inguruan zuen iritzi arrazoituaren berri eman ziezaion. 
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3. Esku-hartze horri erantzunez, 2013ko urrian, Gipuzkoako Foru Aldundiak 

erakunde honi erantzun-txosten bat bidali zion eta bertan hauxe aipatu zen: 

“Gizarte Politikako Departamentuko Haurren eta Nerabeen Babeseko 

Zerbitzuak, kasu hauetan jarraitzen den prozedura betez, zera eman zion (...) 

andreari 2013ko irailaren 6an: haurren babesa dela eta, (...) haren alabaren 

espedientean zeuden txostenen kopiak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku-

hartzearen ondorioz sortutako beste agiri batzuekin batera, baina hirugarren 

pertsonen intimitatearen inguruko informazioa kenduta; informazioa horietako 

bat zen (...) andrearen senar ohi eta (...)ren aitari buruzkoa. Horrela 

jokatzeko, xedapen hauek hartu ziren oinarri: EAEko Legebiltzarreko 3/2005 

Legea, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa: 6. artikulua; 30/1992 

Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 

Prozedura Erkidearena: 37.2 artikulua; eta datuak babesteari buruzko 

araudia (1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, izaera 

pertsonaleko datuak babesteari buruzkoa, eta 1720/2007 Errege Dekretua. 

 

(...) andreari aukera eman bazitzaion alabaren espedienteko dokumentazioa 

eskuratzeko (espediente horretan ez zegoen (...) BHI-ko psikologoaren 

txostenik, ezta eskola esparruko profesionalen beste inolako txostenik ere), 

hau kontuari hartuta eman zitzaion: eskubidea duela jakiteko, batetik, Fo ru  

Aldundiak zer prozeduraren arabera erabaki duen, haurren babesari buruzko  

araudia betez, (...) alabaren babes gabezia adierazi eta, legearen aginduz, 

tutoretza bere gain hartzea (tutoretza horrek guraso agintearen eginkizunak 

etetea dakar berarekin), eta, bestetik, zer arrazoitan oinarritu diren babes 

neurri horiek.” 

 

4. Gipuzkoako Foru Aldundiko erantzun horren ondotik erakunde honek 

kexagilearengana jo zuen eta jakinarazi zion, informazio horrekin bat etorriz, 

azkenean bazirudiela haren alabaren –(...)- inguruan izapidetutako 

espedienteak barne hartutako agiriak eskuratzeko aukera eduki zuela. 

5. Dena den, (...)k, gure jakinarazpena jaso ondoren, adierazi zuen ez zegoela 

ados erakunde honek egindako planteamenduarekin eta azpimarratu zuen, 

egiazki, haren kexak Donostiako Udalaren behin eta berriro errepikatutako 

jarrera zuela hizpide, alegia, ez zioela aukerarik ematen hark eskatutako 

agiriak eskuratzeko.  

Horren adibide edo froga gisa, Gizarte Ongizateko zuzendariaren azaroaren 

21eko ebazpenaren kopia helarazi zigun (R-13-879). Horren bidez, haren 

familia-unitateari lotutako adingabeen babeserako espedienteak barne 

hartutako agiriak eta txostenak eskuratzeko zenbait eskaera ukatu zizkioten. 

6. Interesdunaren jarrera horren aurrean, erakunde honek Donostiako Udalaren 

aurrean jarduera bat abiarazi behar izan zuen, udalak kexagilearen eskubidea 

–agiriak eskuratzekoa- muga zitekeela zergatik uste zuen adierazteko. Egoera 

horren ondorioz, informazio-eskaera bat egin zuen. 
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7. Azken esku-hartze horri erantzunez, orain gizarte zerbitzuetako zuzendari gisa 

sinatzen duen udal arduradunak haren 2013ko azaroaren 21eko ebazpena (R 

13-879) defendatu du: “responde a la necesidad de garantizar  otros 

intereses legítimos que entran en colisión con el que le puedan asistir a la 

interesada de solicitar información relacionada con expedientes de su unidad 

familiar”. 

Horren ildotik, honakoa adierazi nahi izan du: 

 

“Existen razones para considerar que el derecho de disponer de la 

información solicitada choca con otros principios como son: 

 

-  Derecho a la intimidad de los profesionales que intervienen en los 

casos y de terceras personas que tengan relación directa o indirecta 

en el caso. 

 

-  Obligación de utilizar los bienes y medios de la administración de 

manera correcta y proporcional 

 

La realidad es que en nuestra relación con (...) se vulneran estos 

principios básicos: 

 

-  Son documentos que ya conoce y obran en su poder porque en 

solicitud realizada a Diputación Foral de Gipuzkoa, esta resolvió 

entregarle el expediente completo donde obran muchos de los 

documentos elaborados por los servicios de protección de menores 

municipales. 

 

-  Está realizando uso abusivo de su derecho a solicitar información, así 

como el acceso a expedientes. Uso abusivo que nos lleva a tener 

que valorar si es pertinente responder una y otra vez a dichos 

requerimientos, pues la información obtenida origina nuevos 

requerimientos y así sucesivamente. 

 

-  La difusión de informaciones difamatorias o de carácter privado 

sobre algunos de los profesionales que han intervenido en el caso. 

En esta actividad reiteradamente ha realizado alusiones a personas, 

incluso menores, familiares de estos profesionales, por lo que estas 

personas han solicitado inhibirse del caso.” 

 

 

Gogoetak 

 

1. Beste gogoetaren bat egin aurretik eta aurretiko kontu gisa, esan behar dugu, 

kexagileak aurkeztu duen agiri kopuru handia ikusirik, 2013ko azaroa eta 

abendua bitartean, erakunde honek Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean 
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egindako jardueraren ostean, gure esku-hartzea interesdunak hasiera batean 

agiriak eskuratu nahi izatea -kexan aipatutakoa- aintzat hartzera mugatuko 

dela. Alegia: Donostiako Udaleko Prebentzioa, Haurrak eta Familia Zerbitzuak 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzuari 

egindako esku-hartze edo laguntza eskaera funtsatzeko bideratutako txostena 

eta ustez (...) institutuko psikologoak egindako txostena. 

 

2. Halaber, uste dugu beharrezkoa dela agerian jartzea Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren aurrean bideratutako jarduerak aukera eman duela berresteko 

egiazki kexagileak haren eskubidea baliatu duela; alde batetik, aldundiak 

haren alabaren –(...)- inguruan jarraitutako babes espedienteak barne 

hartutako txostenen kopia eta beste agiri batzuk eman baitizkiote. 

Ildo horretan eta Donostiako Udaleko gizarte zerbitzuetako zuzendariak azken 

erantzunean aipatu duenez, egia hauxe da: babes espedientea emateak 

aukera eman dio udaleko adingabeen babeserako zerbitzuek egindako agirien 

berri edukitzeko eta logikoa da pentsatzea agiri horien artean foru aldundiari 

egindako laguntza edo esku-hartze eskaera justifikatzeko prestatutako 

txostena egotea –hori da kexagileak behin eta berriro eskatu duen 

txostenetako bat-. 

Ustez (...) institutuko psikologoak egindako txostenari dagokionez, 

Hezkuntzako Ikuskaritza Nagusiak emandako informazioak bazirudien 

Gipuzkoako Foru Aldundiko gizarte zerbitzuek hala eskatuta egindako txosten 

bat egon bazegoela babesten zuela. Dena den, aldundiak alderdi hori guztiz 

ukatu du eta erakunde honi emandako erantzunean hauxe baieztatu du: 

espedienteak barne hartutako agirietan ez dago (...) institutuko psikologoak 

egindako txostenik. Horregatik, ez da erraza ulertzea interesdunak txosten 

hori eskuratzeko egindako eskaeraren inguruan izan duen grina, foru 

aldundiari horren berri eman ez zaiola eta udal zerbitzuan jaso eta artxibatuta 

dauden agirien artean dagoen txosten bat dela ulertzen ez bada. 

Dena den, bai kasu honetan, bai foru aldundiari egindako esku-hartze edo 

laguntza eskaera justifikatzeko prestatutako txostenaren kasuan, iruditzen 

zaigu Donostiako Udalak ez lukeela eragozpenik izan behar kexagileari 

beharrezkoak diren azalpenak emateko. 

3. Hala ere eta aurretik dagoeneko esan dugunez, kexagileak azpimarratu du 

erakunde honek baloratu egin duela Donostiako Udalak haren eskaerei 

emandako tratamendua (eskaeren bidez haren familia unitateko adingabeei 

eta, bereziki, une oro aipatzen ari garen haren alabari –(...)- buruzko 

adingabeen babeserako espedienteek barne hartutako agiriak eta txostenak 

eskuratu nahi zituen). Alegia: foru aldundiari egindako laguntza eskaera eta 

(...) institutuko psikologoak ustez egindako txostena. 

Ondorioz, ebazpen honen aurrekarietan aipatu ditugun Gizarte Ongizateko 

zuzendariaren hainbat ebazpen aintzat hartu ditugu. 
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Aipatu ebazpenetan –interesdunaren eskaerei emandako tratamendua agerian 

jarri dute- egia hauxe da: zenbait manuren aipu eta aipamen generikoa oinarri 

hartuta ukatu da eskatutako agiriak eta txostenak eskuratzeko aukera. 

Hala, adibidez, 2013ko abuztuaren 20ko ebazpenean (R-13.676) ukapenak 

hau izan du oinarri: 

“Dichos expedientes contienen documentos en los que figuran datos 

relativos a la intimidad de las personas arriba mencionadas cuyo acceso 

queda reservado a éstas, de acuerdo con el art. 37.2 de la Ley 30/92 de 

Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. 

En virtud del art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, establece que los datos de carácter personal sólo 

podrán ser comunicados a un tercero previo consentimiento del interesado. 

Asimismo, el art. 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece 

como límite de edad la de catorce años para que el consentimiento del 

tratamiento de datos de menores de edad sea válido. 

(...) a fecha de hoy ha rebasado ese límite y en el momento actual no está 

acreditado el consentimiento de la titular de los datos de la presente 

solicitud.” 

 

Bestalde, 2013ko azaroaren 21eko ebazpenean (R-13.879) baliatutako 

arrazoiak honako hauek izan dira: 

“De acuerdo con el art. 35 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico y 

Procedimiento Administrativo Común "los ciudadanos tienen derecho a 

conocer el estado de la tramitación de los procedimientos y a obtener 

copias de los documentos contenidos en ella, siempre que tengan la 

condición de interesado". 

En el art. 37.4 la misma ley establece que: "El ejercicio de los derechos que 

establecen los apartados anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan 

razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de 

protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos casos, el 

órgano competente dictar resolución motivada'. 

Considerando los motivos para denegar el ejercicio del derecho de acceso, 

La Ley 3/2005 de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la 

Adolescencia en art. 6 de ampara el derecho de reserva en los expedientes 

de menores: "Los organismos, entidades e instituciones públicas y privadas 

actuarán con la obligada reserva en el ámbito de la atención y protección a 

la infancia y la adolescencia, adoptando las medidas oportunas para 

garantizar, en aplicación del derecho a la intimidad, el tratamiento 
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confidencial de la información con la que cuenten y de los ficheros o 

registros en los que conste dicha información, en los términos regulados en 

la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal'. 

Por otro lado, en cuanto a intereses de terceros más dignos de protección, 

desde esta institución se ha podido constatar que la solicitante hace un uso 

inadecuado y desmedido de la información recogida en los informes a los 

que se le ha dado acceso hasta la fecha de hoy y que utiliza la información 

del expediente en perjuicio de terceras personas, incluso en ocasiones, 

atentando contra el derecho a la intimidad de los profesionales 

intervinientes en el caso.” 

Azkenik, gizarte zerbitzuetako zuzendariak erakunde honi emandako azken 

erantzunean, zuzendariak agerian jarri nahi izan ditu zerbitzuaren ohiko eta 

behar bezalako funtzionamendurako kexagileak behin eta berriro egindako 

eskaerak sortzen ari diren eragozpenak. 

4. Egiazki, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio 

Prozedura Erkideri buruzko Legearen 35. eta 37. artikuluek onartzen duten 

agiri administratiboak eskuratzeko legea ez dela inolaz ere eskubide absolutu 

bat eta ebazpen honetan aipatu eta jasotzen diren babestu beharreko beste 

eskubide eta interes batzuk zaintzeko premiak mugatzen duela eskubide 

horien baliatzea. 

Horrez gain, egokia da ulertzea agiriak eskuratzeko eskubidea baliatu behar 

dela zerbitzu publikoen funtzionamendu eraginkorra kaltetu gabe. Hala, 

zerbitzuen funtzionamendu egokia kaltetu dezaketen beharrezkoak ez diren 

doako eskaeren jatorria zalantzan jar daiteke, Espainiako Konstituzioko 

103. artikuluan xedatutako eraginkortasun printzipioak ezartzen duenaren 

aurka. 

Hori horrela bada ere, gure ustez, gailendu behar da, hizpide dugun 

espedientearen ondorioetarako, aipatu mugen ondotik agiriak eskuratzeko 

eskubide hori mugatua dagoen kasu guztietan ezin dela alde batera utzi Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzko Legearen 54.1 artikuluak berariaz jasotzen duen arrazoiketaren 

exijentzia, eskubide subjektiboak edo legezko interesak mugatuko dituzten 

egintzak arrazoitu egingo direla xedatzen duenean. 

5. Horri dagokionez, aipatu jurisprudentziak gailendu duenez (2005eko 

martxoaren 23ko AGE – RJ 2005, 5677), honako hau ezaguna da: “la 

exigencia de motivación de los actos administrativos constituye una 

constante de nuestro ordenamiento jurídico (…) teniendo por finalidad la de 

que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la 

Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma 

procedimental regulada al efecto. Motivación que, a su vez, es consecuencia 

de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad 
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enunciados por el apartado 3 del artículo 9 la Constitución (CE) y que 

también, desde otra perspectiva, puede considerarse como una exigencia 

constitucional impuesta no sólo por el artículo 24.2 CE sino también por el 

artículo 103 (principio de legalidad en la actuación administrativa)...” 

 

6. Zehatzago, zenbait pronuntziamendu judizialek aipatu dute, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzko Legearen 54.1 artikuluak baliatutako adierazpena gorabehera –ezin 

da formalismo garbia eskatu-, aipamen horrek ezin duela administrazioa 

arrazoiketa nahikoa ematetik libratu eta, ondorioz, ez dela nahikoa legezko 

manuen edukiari buruzko bidalketa generikoa egitea. Izan ere, egoera horrek 

ez du saihesten eskatzailearen babesik gabeko egoera –alegia, ez daki 

zergatik ukatu dioten eta, ondorioz, ezin du ukoaren aurka inpugnazioa behar 

bezala bideratu- (1999ko maiatzaren 5eko AGE – RJ 1999, 3973). Hala ere, 

kexagileak agiriak eskuratzeko egindako eskaerak ukatuz emandako 

ebazpenak berriro aipatzen baditugu, gure ustez, zaila da pentsatzea horietan 

behar bezala jorratu dela Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 

Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 54.1 artikuluan jasotako 

arrazoiketa. Izan ere, manu jakin batzuen aipamenak sor dezakeen eztabaida 

baino harago –adibidez, ezarritako adin muga adingabeen datuen 

tratamenduaren baimena baliozkoa izan dadin edo hirugarrenen interesak 

babesteko premia, kasuak tartean hartzen dituen profesional parte 

hartzaileenak-, egiazki ebazpen horiek, aurreko lerroetan agerian geratu den 

moduan, legezko manu zehatz batzuk baino ez dituzte aipatu eta, hala, alde 

batera utzi dute, egoeraren inguruabar jakinak kontuan hartuta, kexagileak 

adierazitako eskubidearen aurrean aipatu mugak gailentzeko premia zehatz-

mehatz azaltzea, arrazoiketaren exijentzia horrek barne hartu beharreko 

xedeei erantzuna emate aldera. 

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

eta arautzekoak— 11 b) artikuluan ezarri duenarekin bat etorriz, honako 

gomendio hau egin dugu: 

 

GOMENDIOA 

1. Donostiako Udaleko Prebentzioa, Haurrak eta Familia Zerbitzuak egindako 

esku-hartze edo laguntza eskaera justifikatze aldera egindako txostena 

kexagileari helaraz diezaion, aipatu txostena Gipuzkoako Foru Aldundiak 

dagoeneko emandako agirien artean badago ere. 

2. Donostiako Udaleko Prebentzioa, Haurrak eta Familia Zerbitzuak esku artean 

izandako agirien artean (...) institutuko psikologoak ustez egindako txostena 

badagoen edo ez dagoen interesdunari adieraz diezaion eta, azkenik,  
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3. Aurrerantzean, adingabeen babeserako txostenek barne hartutako agiriak edo 

txostenak eskuratzeko aukera ukatzen duten ebazpen guztiak behar bezala 

arrazoitzeko legezko betebeharra duela kontuan har dezan. 

 


