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Arartekoaren 2017NI-1867-16 Ebazpena, 2017ko apirilaren 11koa. Horren bidez, 

amaiera ematen zaio bere jarduerari, (…) udal taldeari Bermeoko Udaleko 

dokumentuen sarrera eta irteera erregistroan sartzea ukatzeari dagokionez. 
 

 
 

Aurrekariak 

 
1. (…) udal taldearen kexa jaso da erakunde honetan. Horren bidez salatu dute 

Bermeoko Udaleko alkate andreak ukatu egin zuela dokumentuen sarrera eta 

irteera erregistroko informazioa eskuratzeko eskaera. 

 
Kexa jarri duen udal taldeak azaldu du oposizioko udal taldeen eginkizunetako 

bat  udaleko  gobernu  taldea  kontrolatzea  dela,  eta,  kexagilearen  iritziz, 

kontrol-lan  hori  egin  ahal  izateko,  ezinbestekoa  dela  nahikoa  informazio 

izatea. Dokumentuen erregistroko informazioa eskuratu ahal izateak aukera 

ematen die izapidetzen ari diren herritarren eskaerak, baita ematen zaizkien 

erantzunak ere, ezagutzeko. 

 
2. 2016ko  martxoaren  18ko  188.  zenbakiko  Alkatetza  Dekretuak,  Toki 

erakundeen antolaketa, jarduera eta araubide juridikoaren araudiaren 14. eta 

15. artikuluetan oinarrituta (azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretua), 

gaitzetsi du erregistroan sartzeko eskaera, bere ustez, aipatutako artikuluek 

ez baitute  eskatutakoa  onartzen;  ondorioz,  udala  ez  dago  behartuta 

informazio hori ematera. Aurrekoaz gain, aipatutako ebazpenaren arabera, 

eskatutako informazioa   ez   da   ezinbestekoa   agindutako   eginkizunak 

betetzeko. 

 
3. Udal taldeak, 2016ko maiatzaren 26ko idazkiaren bidez, berriro egin zuen 

udal erregistroan sartzeko eskaera, eta hori ere ukatu egin zen 2016ko 

maiatzaren 27ko   407   Dekretuaren   bidez,   aurreko   eskaera   ukatzeko 

ebazpenean agertu den arrazoibide bera erabilita. 

 
4. Lehenengo ebazpenaren aurka (…) udal taldeak berraztertze-errekurtsoa 

aurkeztu zuen, egokitzat jo zituen alegazio eta oinarri juridikoen arabera. 

 
5. Alkatetza Dekretuak, 2016ko uztailaren 28koak, bere aldetik, gaitzetsi zuen 

aurkeztutako berraztertze-errekurtsoa, udal ebazpenean azaldutako arrazoiak 

oinarri harturik. 

 
6. Bermeoko  Udalak  2017ko  urtarrilaren  10ean  erantzun  dio  Arartekoak 

egindako informazio-eskaerari eta dagozkion azalpenak eman ditu udalaren 

jarduna zuzenbidearekin bat datorrela esateko arrazoien inguruan. 
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Gogoetak 

 
1. Bideratutako berraztertze-errekurtsoko alegazioekin bat, kexa jarri zuen udal 

taldearen arabera, zinegotziek, legeak hala aginduta, ezagutu behar dituzte 

jasotzen diren dokumentuak edo alkateak eta udalak onartzen dituzten 

ebazpenak, gobernu  taldearen  jarduera  kontrolatu  ahal  izateko.  Talde 

kexagileak,  honako   hauek   hartu    ditu    bere    eskabidearen   oinarri: 

Konstituzioaren 23.1 artikulua, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 77. artikulua eta azaroaren 28ko 2568/1986 

Errege Dekretuaren bidez onetsitako Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera 

eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 14., 15. eta 16. artikuluak. 

 
Bestalde, errekurtsoa gaitzesteko ebazpenean, alkate andreak azaldu duenez, 

udaleko talde politikoek udal organoen erabaki guztiei buruzko informazioa 

izaten dute, udal akta eta dekretu guztien kopiak jasotzen dituztelako, 

dagokion kontrola egiteko, hala agintzen baitu legeak. Ondorioz, ez dago 

eztabaidarik eskatutako informazioaren zati bat eskuratzeko eskubidearen 

inguruan, ulertu behar baita kexa aurkeztu duen udal taldeak baduela 

eskubidea udalean hartzen diren akordio eta ebazpen guztiak eskuratzeko. 

 
2. Hala   ere,   dokumentuen   sarrera   eta   irteera   erregistrorako   sarbideari 

dagokionez, udal talde kexagileak aurkeztutako eskaerei eta errekurtsoari 

erantzunez igorritako ebazpenetan, alkate andrearen arabera, ez dago 

zinegotziei erregistroko informazioa eskuratzeko eskubidea ematen dien lege- 

xedapenik. Gainera, euren eginkizunak betetzearren informazioa eskuratzeko 

eskubidea izateak ez du esan nahi udalean dagoen informazio guztia baldintza 

berdinetan eta mugarik gabe lor dezaketenik. Bestalde, nabarmendu duen 

kasu batzuetan intimitaterako eskubidean eragina izan dezakeela. Aurrerago 

helduko diogu kontu horri. 

 
Espainiako  Konstituzioaren  23.  artikuluak  ezarritako  oinarrizko  eskubidea 

lege-arauketako eskubidea da,  hortaz,  legeari  dagokio  karguei  eta  kargu 

horiek betetzen dituzten funtzio publikoei dagozkien eskubide eta ahalmenak 

finkatzea. Kasu honetan, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 77. artikuluak 

zehazten du eskubidearen muina, horren arabera, toki-korporazioetako kide 

guztiek baitute alkate edo lehendakariarengandik edo gobernu-batzordetik 

korporazioko zerbitzuen esku dauden eta beren eginkizunak garatzeko 

beharrezkoak diren aurrekari, datu edo argibide guztiak lortzeko eskubidea. 

 
Aurretik aipatutako lege-arauketa azaroaren 28ko 2568/1986 Errege 

Dekretuak  onartutako  Toki  Erakundeen  Antolaketaren  eta 

Funtzionamenduaren  gaineko  Erregelamenduaren  14.,  15.  eta  16. 

artikuluetan garatu eta zehazten da. Izan ere, erakundeko kide guztien 

eskubideak arautzen ditu dekretuak, hain zuzen ere, udalaren esku dagoen 

eta kidearen funtzioa betetzeko beharrezkoa den informazioa eta 

dokumentazioa jasotzeko eskubideak. 
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Izan ere, 14.1 artikuluak honako hau xedatzen du: “Todos los miembros de 

las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente 

o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones 

obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el 

desarrollo de su función.” 

 
Informazioa ematearen edo ez ematearen bidezkotasunak baimena behar 

izateak erakusten du eskubidea ez dela mugagabea, eta, Erregelamenduarekin 

bat, informazioa eskuratzeko eskubidea gauzatzeko, eskuratu nahi den 

informazioa eskaeraren bidez zehaztu behar dela, jarraian aztertuko diren 

kasuetan izan ezik (sarbidea libre denean). 

 
Ildo horretan, Auzitegi Gorenak baztertu egiten ditu kasuak, non informazio- 

eskaera justifikatu gabe orokorra, iluna edo mugarik gabea den (Auzitegi 

Gorenaren epaia, 2000ko azaroaren 14koa, kasazio-errekurtsoan). Kasu 

honetan, dokumentuen sarrera eta irteera erregistroan nahi denean sartzeko 

eskatu da, epemugarik gabe eta erregistratutako dokumentuak bereizi gabe. 

Ikuspuntu  horretatik,  ulergarria  izan  daiteke  eskaera  gaitzestea 

zuzenbidearekin bat datorrela, alkatearen ebazpenek azaltzen duten moduan. 

 
Udal talde kexagileak dio udalera heltzen diren dokumentu guztien berri izan 

behar duela, bere gain utzitako kontrol-eginkizunak bete ahal izateko. Ondorio 

horietarako, osoko bilkurak ahalmena du gobernu-organoak kontrolatu eta 

ikuskatzeko [Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen 22.2 a) 

artikulua], eta kontrol hori gauzatzeko, honako baliabide hauek erabiliko ditu 

(Toki Erakundeen   Antolaketaren,   Funtzionamenduaren   eta   Araubide 

Juridikoaren Erregelamenduaren 104. artikulua): 

 
a) Ordezkaritza duten udalbatzako kideren bat bertaratu eta informazioa 

emateko eskaera. 

b) Gobernu Batzordearen (Tokiko Gobernu Batzarraren) jarduerari buruzko 

eztabaida. 

c) Alkatea edo lehendakaria kargutik kentzeko mozioa. 

 
Era berean,  Toki  Erakundeen  Antolaketaren,  Funtzionamenduaren  eta 

Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 42. artikuluak xedatzen duenez, 

alkateak zehatz-mehatz jakinaraziko dizkio Korporazioari, Udalbatzaren ohiko 

saio bakoitzean, burututako azken Udalbatzatik hartutako ebazpen guztiak, 

22.2 a) artikuluan aurreikusitako kontrol- eta ikuskapen-ondorioetarako. 

 
Azkenean, osoko bilkura bakoitzean udal taldeek eskariak, galderak eta 

mozioak aurkez  ditzakete  [Toki-araubidearen  oinarriak  arautzen  dituen 

legearen 46.2 e) artikulua]. 

 
Arauketa horrek  ere  kontrol-  eta  ikuskapen-eginkizuna  mugatua  dela 

adierazten du, betiere gobernu-organoei buruz hitz egiten baitu; organo horiek 
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zinegotzi guztiek eskura ditzaketen ebazpen eta erabakien bidez garatzen 

dute beren jarduera. 

 
Bestalde, Toki Erakundeen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide 

Juridikoaren Erregelamenduaren 15. artikuluak zehazten du noiz ez den 

beharrezkoa alkatearen baimena egiaztatzea informazioa eskuratzeko, eta 

zenbait sarbide maila ezartzen ditu, Korporazioaren kideek dituzten 

erantzukizunen arabera. Hain zuzen ere, honako kasu hauek aipatu dira: 

 
a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que 

ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información 

propia de las mismas. 

 
b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a 

la información y documentación correspondiente a los asuntos que 

hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, 

así  como  a  las  resoluciones o  acuerdos adoptados por  cualquier 

órgano municipal. 

 
c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la 

información o documentación de la entidad local que sean de libre 

acceso para los ciudadanos. 

 
Izan ere, lehen mailan, informazioa kudeatzeko ardura edo eskumena duten 

kideek honako hauek eskura ditzakete: aurrekariak, txostenak eta kudeaketa- 

eginkizunak betetzeko behar den bestelako dokumentazioa. Bigarren mailako 

sarbidea  gainerako  zinegotziek  dute,  erantzukizun  horiek  ez  dituztenek, 

alegia. Eurek eskubidea dute organo kolegiatu batean jorratuko diren gaiei 

buruzko informazioa eskuratzeko, baldin eta organo horretan parte hartzen 

badute (adibidez, informazio-batzordeetan, patronatuetan, udal sozietateetan 

eta abarretan); era berean, ebazpenak (alkatearen dekretuak, eta zinegotzi 

ordezkarienak ere,  administrazio-egintzak emateko  eskumena badute)  eta 

udal organoen erabakiak (osoko bilkuraren eta besteenak) eskura ditzakete. 

 
Hortaz, kexa aurkeztu duen taldeak eskubidea du udal organo kolegiatu 

guztien ebazpenak eskuratzeko, azaldu den moduan, eta, izan ere, informazio 

horren fotokopia jasotzen du, hala adierazi baitu alkatearen ebazpenak, 

dokumentuen sarrera eta irteera erregistroko informazioa eskuratzeko eskaera 

gaitzetsi zuenak. Eskubide horri esker, jakina, udal taldeei dagozkien kontrol- 

eta ikuskapen-eginkizunak  betetze  aldera,  ebazpen  jakin  baten  oinarri 

erabilitako txostenak eta aurrekariak eska ditzakete banan-banan; bestela 

esanda, Toki Erakundeen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide 

Juridikoaren Erregelamenduaren 14. artikuluak aurreikusitako sarbidea eska 

dezakete, lehenago aipatu bezala, betiere eskaera banan-banan egiten bada, 

espediente jakin baterako edo batzuetarako. 
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Aurreko ataletatik ondorioztatzen da informazioa eskuratzeko eskubidea ez 

dela berdina zinegotzi guztientzat, eta informazioa kudeatzeko erantzukizunak 

izatearen araberakoa dela. 

 
Azkenean, aipatu artikuluko hirugarren mailan herritarrek eskura ditzaketen 

informazio eta dokumentuak eskuratzeko aukera dago. Udal taldeak aipatzen 

ez duen arren, abenduaren 9ko 13/2013 Legea, gardentasunari, informazio 

publikoa eskuratzeko bideari eta  gobernu onari buruzkoa, aipatu beharra 

dago, horrek arautzen baitu herritarrek informazio publikoa eskuratzeko 

prozedura. Legearen 14. artikuluak xedatzen duenez, aplikatuko diren mugak 

kasuan kasu aztertu beharko dira, hortaz, eskaera ebazteko orduan 

proportzionaltasunari buruzko iritzia emateko, edukia zehaztu behar da. Kasu 

honetan, dokumentuen erregistro batean denbora mugagabean eta bereizi 

gabe  sartzeko  aukera  eskatzen  da,  hortaz,  zaila  da  eskaeraren 

bidezkotasunari buruzko iritzia ematea erregistro osoa aipatzen duelako. 

Ikuspuntu horretatik, justifikatua dirudi sarbidea ukatzea, Bermeoko alkate 

andreak ebatzi duen moduan. Gainera, eskaera guztietan kontuan hartu behar 

dira 15. artikuluan ezarritako mugak, datuak babesteari dagokionez. Kontu 

hori hurrengo atalean aztertuko da. 

 
3. Datuak  babesteari  dagokionez,  datu  pertsonalak  eskuratzea  mugatzeko, 

udalak erakunde honi emandako erantzunean adierazitakoaren arabera, 

bistakoa da zinegotziek, beren eginkizunak betetzean, datu pertsonalak 

erabiltzen dituztela, baina kasuz kasu aztertu behar da datu horiek beren gain 

utzitako eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren ala ez, datu gehiegi – 

neurririk gabe– ez emateko. Alkatearen ardura da kasu bakoitzean eskaera 

aztertzea, bere zaintzapean dauden datu pertsonalak babesteko erantzukizuna 

kontuan hartuta. 

 
Ondorio horietarako, alkate andreak, Arartekoari bidalitako erantzunean, 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak igorritako irizpenen berri eman du, hain 

zuzen, hemen azaldu denaren antzeko kasuetarako. Irizpen horren arabera, 

dokumentuen irteera erregistroko informazioa automatikoki eskuratzea ez 

dator bat Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 

15/1999 Lege Organikoarekin. 

 
2016ko martxoaren 31eko CN16-006 Irizpenak azpimarratzen duenez, “la 

aplicación del principio de calidad de datos impide claramente el acceso 

directo (bien de forma tradicional o telemática) por los Concejales al fichero 

de registro de entradas y salidas, debiendo existir en todo caso una 

ponderación previa por parte del responsable del tratamiento”. 

 
Bestalde, irizpenaren arabera: “Es cierto que el derecho de los corporativos 

de acceder a la información es un derecho cualificado respecto al de los 

ciudadanos en general, no obstante, esta facultad no puede implicar un 

acceso automático a la información.” 
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Laburbilduz, dokumentuen sarrera eta irteera erregistroko informazioa 

epemugarik eta bereizi gabe eskuratzeko eskaera ukatzea bat dator 

zuzenbidearekin eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 

Legearekin, datu horiek ezin baitira automatikoki eskuratu eta tratamenduaren 

arduradunak aldez aurretik aztertu behar baititu. 

 
4. Aurreko  gogoetak  alde  batera  utzi  gabe,  Arartekoak  azken  hausnarketa 

helarazi nahi du informazioa eskuratzeko eskaeran eta ondorengo izapidean 

azaldutako kontu batzuen inguruan. 

 
Arartekoak udalari bidalitako informazio-eskaeran aipatu zuen bezala, 

informazioa  eskuratzeko  eskaera  ukatzeko  ebazpenaren  motibazioak 

kalifikatua izan behar du eta arrazoibide behar bezain zehatza erabili behar du. 

Hortaz, datuen babesean eragina izan daitekeela aipatzea ez da nahikoa, 

udalbatzako kide guztiek beren eginkizunak garatzearren ematen zaizkien 

informazio guztiak isilpean gordetzeko betebeharra dutelako (Toki Erakundeen 

Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren 

Erregelamenduaren  16.3. artikulua).  Ondorioz,  datu  pertsonalei  buruzko 

argudioa ez da nahikoa kexaren arrazoia den informazioa eskuratzeko eskaera 

ukatzeko, urratutzat jotzen diren arauak aipatu gabe, muga horiek, 

halabeharrez, zinegotziei dagozkien gobernu taldea kontrolatzeko eta 

ikuskatzeko zereginekin konparatu gabe eta, azkenean, karguari dagozkion 

eginkizunak  –behar  duten  informazioa  kontuan  hartuz–  aztertu  gabe, 

Bulegoak emandako ebazpenetan egiten den bezala. 

 
Bestalde, erakunde honen iritziz, bete-betean aplika daitezke duela gutxi 

onartu den Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean 

ezarritako irizpide orokorrak. Horrenbestez, informazioa eskuratzeko eskubide 

orokorra erabiliz, udal administrazioak kontuan hartu behar ditu Euskadiko 

Toki  Erakundeei  buruzko  Legearen  62.  artikuluko  2.  eta  3. zenbakietan 

ezarritako irizpide eta jarduteko jarraibideak. Hain zuzen ere, honako hauek: 

 
•  Legeriak ezartzen dituen mugak era murriztailean interpretatuko dira. 

•  Informazioa ukatzen denean, ebaluatu beharko dira, alde batetik, aipatzen 

diren interes publiko eta pribatuari eragindako ustezko kalteak, eta, 

bestetik, eskatutako informazioa zenbateraino den garrantzitsua edo 

adierazgarria, eta zenbateraino den beharrezkoa, objetiboki, gobernuaren 

ekintzaren kontrol demokratikoa egiteko. 

•  Prozedurak antiformalismoan eta garapen-samurtasunean oinarrituko dira. 

•  Eskubide  hori  berariaz  ukatzen  denean  –gardentasunaren  oinarrizko 

legerian  aurreikusitako  mugak  aplikatzearen  ondorioz–  arrazoibideak 

oinarri sendoagoak izan beharko ditu. 

 
Araudi berri horrek gaurkotu egiten du lege arautzailea oposizioko zinegotziei 

esleitutako eginkizunen arloan, gobernu taldea kontrolatzeari eta ikuskatzeari 

dagokienez. Gogoan izan behar da, halaber, Toki Erakundeen Antolaketaren, 

Funtzionamenduaren  eta  Araubide  Juridikoaren  Erregelamenduak  hogeita 
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hamar urte baino gehiago dituela eta gaur egungo printzipioak –gardentasuna 

eta gobernu ona– erabili nahi direla, alde batetik, herritarrek gobernuaren 

jardunaren kontrol demokratikoa egiteko, eta bestetik, arrazoi gehiagoz, 

oposizioko zinegotziek dagokien gardentasun-kontrola egiteko. 

 
Ildo horretan, gaur egungo araudiak oposizioko zinegotziei ematen dizkien 

tresna guztiek, udalaren kontrol eta ikuskapenaren arloan, bigarren kontuan 

hartuzkoan adierazitako moduan, udal administrazioaren jarduerekin dute 

zerikusia. Horrek kontroletik bazter uzten du organo eskudunen jarduerarik 

eza, hala nola honako kasu hauetan: eskabide edo baimen-eskari bat ez 

izapidetzea  edo  beste  administrazio  bati  eskatutako  diru-laguntza  bat 

ukatzeko ebazpenaren aurka errekurtsorik ez aurkeztea). 

 
Gauzak horrela, egokitzat jotzen dugu lehenago aipatutako Datuak Babesteko 

Bulegoaren irizpena  berriz  ere  kontura  ekartzea,  honako  hau  dioena: 

“Tampoco resulta ocioso recordar que en numerosas ocasiones el deber de 

información puede ser cumplido mediante el ofrecimiento de información 

disociada, práctica más respetuosa con el derecho fundamental y que deberá 

observarse siempre que ello sea posible.” 

 
Ondorio horietarako, honako proposamen hau egin behar da: udalak azter 

dezan eskatutako informazioa modu bereizian emateko aukera, programa 

informatikoek gaur egun eskaintzen dituzten aukerak kontuan hartuta. 

Adibidez, hilean behin, edo egokitzat jotzen duen maiztasunarekin, zerrenda 

bat bidal dezake, hartzaile partikularraren edo idazkia sinatzen duen 

pertsonaren datuak kenduta, udal erregistroa tresna gisa erabiltzen duenean 

ere (beste administrazio bati zuzenduta egon arren, udalerrian erregistratzen 

diren idazkiak). Aukera horrek, zalantzarik gabe, informazio-tresnak emango 

lizkieke zinegotziei gobernuaren jardunaren kontrol demokratikoa hobetzeko, 

hain zuzen ere, euren eginkizunetako bat baita gobernuaren ekintzak 

kontrolatu eta ikuskatzea, Datu pertsonalak babesteari buruzko Lege 

Organikoak –datu pertsonalak emateari dagokionez– ezarri dituen mugak 

aintzat hartuta. 
 

 
 

Ondorioz, gure esku-hartzea amaiaraztea erabaki dugu, eta honakoa da gure 
 

 
 

Ondorioa 

 
1. Arartekoak amaitutzat jo  du  bere  esku-hartzea kexa  honetan azaldutako 

kontuari dagokionez. Izan ere, erakunde honen iritziz, Bermeoko Udalaren 

jarduera –udal talde bati dokumentuen sarrera eta irteera erregistroko 

informazioa eskuratzeko eskaera ukatzea– bat dator legearekin. 

 
2. Hala ere, Arartekoak uste du, programa informatikoek gaur egun eskaintzen 

dituzten aukerak kontuan hartuta, udalak aztertu behar duela eskatutako 
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informazioa bereizirik emateko aukera, zinegotziei dagozkien eginkizunak – 

gobernu-organoak kontrolatzea eta ikuskatzea– betetzeari begira. 
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