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Arartekoaren 2017S-377-17 Ebazpena, 2017ko ekainaren 5ekoa; horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailari iradokitzen 
zaio informazioaren eskatzaile baten esku jartzeko haize-parke berrien balizko 
kokapenen ebaluazioari buruz dauden dokumentuen zerrenda

Aurrekariak

1- Pertsona batek Arartekoari helarazi dio ez dagoela ados Eusko Jaurlaritzaren 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak informazio-eskaera bati emandako 
erantzunarekin. Hala, eskaera hori egin zen haize-parkeen balizko kokapenen 
ebaluazioari buruzko dokumentuak eskuratzeko; izan ere, ebaluazio hori Euskal 
Autonomia Erkidegoko Haize-energiaren 2. Lurralde Plan Sektoriala egiterakoan 
egin zen. 

Kexa-idazkian adierazten da -2016ko uztailaren 21ean- Eusko Jaurlaritzaren 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailari honako hau eskatu ziola: “La 
documentación existente en los archivos del EJ-GV relacionada con la tramitación 
del 2º Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica del País Vasco, que permitan 
conocer los emplazamientos de los parques eólicos, la evaluación energética, la 
integración territorial y el impacto ambiental.”. Zehazki, kexagileak 2013an 
EVE/Energiaren Euskal Erakundeari entregatutako zenbait txosten aipatzen ditu; 
hala, txosten horiek entregatu zitzaizkion haize-parkeen kokapenaren ebaluazio 
energetikoa egiteko; haize-parkeen kokapenaren lurralde-integrazioaren ebaluatzeko 
eta haize-parkeen kokapenaren ingurumen-eragina aztertzeko. Kasu horretan, 
adierazi zuen haize-energiaren Lurralde Plan Sektorial hori idazteko laguntza eta 
aholkularitza emateko kontratatutako enpresen autoretza UTE AYTASA, ARC eta 
EREDA zirela. 

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariak hauxe jakinarazi 
zion 2016ko azaroaren 11n: “En relación a su solicitud de los tres informes 
concretos que figuran en el escrito presentado el pasado 21 de julio de 2016, he 
de informarle que no constan dichos informes en el expediente de tramitación del 
segundo plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica del País Vasco, tramitado en 
esta Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial, ni en el expediente 
que el EVE (Ente Vasco de la Energía) dispone respecto a la contratación que se 
realizó sobre el mismo asunto.”
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2. Kexagileak adierazi du dokumentazioa eskuratzeko eskaera ez dela behar bezala 
izapidetu. Kasu honetan, adierazten du, bere eskaeran, egindako txostenen 
izendapen zehatza gorabehera, administrazio horrek dituen dokumentuak aipatzen 
direla. 

Kexagileak berriz ere nabarmendu du, orain arte, ezin izan duela haize-parke berrien 
balizko kokapenen ebaluazioaren inguruan dagoen dokumentazioa eskuratu. Hala, 
ebaluazio hori Euskal Autonomia Erkidegoko Haize-energiaren 2. Lurralde Plan 
Sektoriala idazteko laguntza emateko kontratatutako enpresek egin zuten. 

Horregatik, Arartekoarengana jo du, erantzun positiboa lortze aldera eta, horrela, 
aipatutako dokumentazioa eskuratu ahal izateko. 

Erreklamazio horri dagokion izapidea emate aldera administrazio horrengana jo dut 
10 eguneko epean jakinaraz diezagun ea zer jarduera egin dituen sail horrek 
Energia Eolikoaren 2. Lurralde Plan Sektoriala idazteko kontratatutako lurralde-
unitateak egindako espedientearen barruko dokumentuak eskuratzeko aukera eman 
diezaion interesdunari.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak jakinarazpen bat bidali dio 
Arartekoari; bertan, administrazioak azaldutako kontuari dagokionez burututako 
jarduketak zehazten dira:

“XXX solicitó a este Departamento el pasado 21 de julio de 2016, la 
documentación existente en los archivos de EJ-GV relacionada con la 
tramitación del 2° Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica del País  Vasco, 
que permitan conocer en los emplazamientos de los parques eólicos, la 
evaluación energética, la integración territorial y el impacto ambiental.

En concreto requería, los siguientes informes:

• Doc. Evaluación Energética de emplazamientos de los parques eólicos, 
elaborado por EREDA.
• Doc. Integración Territorial de emplazamientos de los parques eólicos, 
elaborado por AYTASA.
• Doc. Impacto Ambiental de emplazamientos de los parques eólicos, 
elaborado por AR Consultores en Medio Ambiente.



 3
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 
 

Tratándose de una petición perfectamente definida, concreta y delimitada en 
dichos términos, se procede a su localización en el expediente referido. 
Comoquiera que dichos informes no constan en el expediente administrativo 
relativo a la tramitación del 2° Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica del 
País Vasco, se pone esta circunstancia en conocimiento del solicitante, en un 
principio telefónicamente, por si hubiera alguna posibilidad de que su derecho a 
la información quedara satisfecho con algún otro documento. Sin embargo, en 
dichas conversaciones, el Sr. XXX continúa manteniendo la existencia de los 
dichos informes, y reiterando su solicitud.

En la misma línea, por el ENTE VASCO DE LA ENERGIA se mantuvo una reunión 
con el Sr. XXX donde se le expusieron dichas circunstancias. 

En consecuencia, el contacto entre el Sr. XXX y este Departamento, bien a 
través de la Dirección, bien a través de EVE, no se ha limitado, como así parece 
desprenderse de su denuncia ante esa Institución, a su solicitud y a la respuesta 
de la administración, sino que ha habido una comunicación directa constante y 
fluida, con el único interés de poder satisfacer el interés informativo del 
reclamante.”

Kexagileari informazio hori helarazi ostean, horrek azpimarratu du aipatutako 
dokumentazioa eskuratu nahi duela eta ez dagoela ados sailak burututako 
jarduketekin eta emandako erantzunekin. Izan ere, praktikan, horiek oztopo bat 
izan dira horren inguruan dagoen informazioa eskuratzeko eskubidea 
eraginkortasunez gauzatzeko. 

Informazio hori eta kexaren sustatzaileak alegatutako gainerako egoerak ikusita, 
jarraian kexa-espediente honen inguruan egindako gogoetak adierazten ditu. 

Gogoetak

1. Oro har, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari 
buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak arautzen ditu espedienteetako eta 
erregistro publikoetako dokumentazioa eskuratzeko eskaerak.

19/2013 Legeak administrazioaren esku dauden eduki edo agiriak eta beren 
funtzioen jardunean egin edo eskuratu direnak jotzen ditu informazio publikotzat.
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Eskubidea baliatzeak Legearen 14.2. artikuluak espresuki jasotzen dituen mugak 
ekar ditzake. Nolanahi ere, muga horien aplikazioa honelakoa izan behar du: 
“Mugak xedearen eta babes-helburuaren araberakoak izango dira, eta kontuan 
hartuko da kasu jakin bakoitzaren egoera, bereziki, informazioa eskuratzea 
justifikatzen duen interes publiko edo pribatu handiagorik ote dagoen.”

2.- 19/2013 Legearen 19. artikuluak ezartzen du jarraitu beharreko izapidea 
eskaeran administrazio horrek ez duen informazioa eskatzen denean. Kasu 
horretan, eskaera organo eskudunari helarazteko betebeharra ezartzen da, hori 
ezagutzekotan, baita eskatzaileari egoera horren berri emateko betebeharra ere. 

Bestalde, informazioa eskuratzeko eskaerak behar adina identifikatzen ez badu 
eskatutako informazioa, administrazioak eskatzaileari eskatu behar dio hori 
zehazteko, hamar eguneko epean. Horrez gain, jakinarazi behar zaio, hori egin 
ezean, eskaeran atzera egin duela joko dela. 

Horrek esan nahi du, eskaeraren xedea zehazten ez bada, administrazioak epe bat 
ezarri behar duela eskaera hori zehaztu eta hobetzeko. Termino horietan, Herri-
administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71. artikuluak (oraingo 39/2015 Legearen 
68. artikulua, 2016ko urriaren 2an indarrean sartu ostean) eskaera zuzentzeko eta 
hobetzeko jarraitu beharreko prozedura jasotzen du. 

3. Aztertzen ari garen kasuari dagokionez, elkarteak eskatutako informazioa 
ingurumen-informaziotzat jo daiteke.

Era berean, 19/2013 Legearen lehenengo xedapen gehigarriaren bigarren idatz-
zatiak ezartzen du informazioa eskuratzeko araubide juridiko espezifikoa duten 
gaiak araudi espezifiko baten pean izango direla eta lege horretan ezarritako 
araudia osagarri izango dutela.

Zentzu horretan, adierazten du 19/2013 Legea aplikatu behar dela ingurumen-
informazioa eskuratzearen arauan aurreikusita ez dauden kontuetan, hau da, 
Ingurumenarekin lotutako informazioa publikoa eskuratzeko, parte-hartze publikoko 
eta justiziarako sarbiderako eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 
Legean.

Ingurumen gaietan informazioa eskuratu, publikoki parte hartu eta auzitegietara 
joateko eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 2.3. 
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artikuluaren arabera, ingurumen-informaziotzat jotzen dira ingurumeneko 
elementuen egoerari zein elementu horiek babesteko eta ingurumen-araudia 
betetzeko administrazio-neurriei buruzko dokumentu idatziak.

Aipatutako legearen 10. artikuluak informazio-eskaerak izapidetzeko prozedura eta 
epea ezartzen ditu. Ingurumeneko informazioa azkar eta lehentasunez eskuratu 
behar da. Horretarako, legeriak ebazpena emateko epe jakin batzuk ezarri ditu eta 
horiek, gehienez ere, hilabetekoak izan daitezke, erantzuna emateaz arduratzen den 
erregistroan eskabidea jasotzen denetik zenbatzen hasita. Salbuespen gisa, epe 
hori beste hilabetez luzatu ahal izango da, aldez aurretik eskatzaileari jakinarazita.

4. Informazioa eskuratzeko eskubide horren izaera instrumentalak dakar epe bereziki 
laburrak egotea. Izan ere, administrazioak berehala erantzutea funtsezko premisa 
bat da partaidetzarako edo ingurumen justiziarako gainerako eskubideak gauzatu 
ahal izateko.

Hori dela eta, herri-administrazioek beharrezkoak diren baliabideak jarri behar 
dituzte informazioa emateko zerbitzua bete dadin, betiere erantzuna emateko epe 
luzaezin horien barruan.

Horrez gain, interesgarria izango litzateke beste bide batzuk bilatzea, informazio 
hori helarazteko eta gai honetan interesa duten pertsonek parte hartzea errazteko. 
Hona hemen neurri horietako batzuk, besteak beste: zuzeneko jakinarazpenak eta 
administrazioaren eta elkarte horien arteko bilerak edo topaketak.

Edonola ere, formula osagarri horiek ezin dute praktikan 19/2013 Legearen eta 
27/2006 Legearen ondoriozko eginbeharrak betetzea mugatu.

Aipatu behar da administrazioa saiatu behar dela kexagileari laguntzen, bere 
eskubideak erabil ditzan, kasu honetan, eskabidea formalizatzeari dagokionez. 
39/2015 Legearen 53.f) artikuluak (lehen 30/1992 Legearen 35.g) artikulua) 
ezartzen du interesdunen eskubidea informazioa eta orientazioa eskuratzeko 
indarreko xedapenek egin nahi diren eskaerei ezartzen dizkieten betekizun juridiko 
edo teknikoen inguruan, kasu honetan, dokumentazioa eskuratzeko administrazio 
prozeduraren inguruan. 

Kasu honetan, sailaren txostenean adierazitako kudeaketek, Energia 
Zuzendaritzaren bidez zein EVEren bidez, kexagilearen informazioa eskuratzeko 
interesa erraztu eta ase nahi izan dute. 
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Hori gorabehera, administrazioak adierazten du ez dela jaso kexagileak informazioa 
“behar bezala definituta, zehaztuta eta mugatuta” aurkeztu duenik, hain zuzen ere, 
Lurralde Plan Sektoriala izapidetzeko espedienteari eta kontratazio-espedienteari 
dagokienez. 

Horrek ez du eragozten, eskatzailea dagoen informazioa eskuratzeko eskubidea 
gauzatzen laguntzeko, administrazioak eskatzailearen esku jartzea aipatutako 
prozeduretan jasotako dokumentu eta txostenen zerrenda bat. Laburbilduz, 
kexagilearen eskaeran zenbait dokumentu identifikatzen diren arren, hauxe 
eskuratzeko interesa ere adierazten da: “documentación existente en los archivos 
del EJ-GV (…) que permitan conocer en los emplazamientos de los parques 
eólicos, la evaluación energética, la integración territorial y el impacto ambiental”.

Zehazki, administrazioak informazioa eskuratzeko eskubidea gauzatzen laguntzen 
duenean, kexagileari jakinarazi behar dio sailean haize-parkeen kokapenei buruz 
dagoen dokumentazioa, hain zuzen ere, Haize-energiaren 2. Lurralde Plan 
Sektoriala idazteko laguntza eta aholkularitza emateko kontratatutako enpresak 
egindako azterlan edo txostenei dagokienez. 

5. Azkenik, adierazi beharra dago informazioa eskuratzea baimentzen edo ukatzen 
duen ebazpenak 19/2013 Legearen 20. artikuluan eta 39/2015 Legearen 88. 
artikuluan jasotako aurreikuspenak bete behar dituela (lehen 30/1992 Legearen 89. 
artikulua). Gauzak horrela, ebazpenean erabakia arrazoituko da eta horren aurka jar 
daitezkeen errekurtsoak adieraziko dira.

Administrazio-ebazpen hau, gehienez ere, hilabeteko epean jakinarazi beharko zaio 
eskatzaileari, ebazpena emateko eskumena duen organoak eskaera jasotzen 
duenetik zenbatzen hasita.

Gainera, aipatu behar da Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari 
eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 24. artikuluak 
autonomia erkidego bakoitzean eskuduna den Gardentasun eta Gobernu Onerako 
Batzordeari erreklamazio bat jartzeko aukera ezarri duela. Erreklamazio hori 
informazioa eskuratzearen arloko berariazko edo ustezko ebazpen ororen aurka 
jarriko da, administrazio-auzien bidetik aurkaratu aurretik.

Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, informazio publikoa eskuratzeko Euskal 
Batzordearen 128/2016 Dekretuak ezartzen duenez, batzorde horri dagokio 
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aurkezten diren erreklamazioak ebaztea, Euskal Autonomoa Erkidegoko erakunde 
komunen eta toki erakundeen barnean dauden herri-administrazioen edo euskal 
sektore publikoko gainerako erakundeen berariazko edo ustezko ukapenei 
dagokienez.

Dekretu horren 3. artikuluak ezartzen duen bezala, aurkezten diren erreklamazioak 
ebaztea dagokio, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta 
gobernu onari buruzko Legearen 24. artikuluan araututako informazio publikoa 
eskuratzeko eskubidea gauzatzeari dagokionez aurreikusitako aurkapen-araubidea 
aplikatuz, Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko erakundeen eta erakunde komunen 
parte diren herri-administrazioen eta euskal sektore publikoko gainerako 
erakundeen berariazko edo ustezko ukapenei dagokienez. 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 
arautzekoak– 11. b) artikuluan ezarritakoaren arabera, iradokizun hau egiten dugu:

IRADOKIZUNA

Arartekoak Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailari 
iradokitzen dio aipatutako informazioa eskuratzeko espediente horretan epe berri 
bat ezartzeko eskaera zehaztu eta hobetzeko, Herri-administrazioen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen indarreko 68. 
artikuluak jasotako aurreikuspenen arabera (lehen 30/1992 Legearen 71. artikulua). 

Izapide berean, sail horrek kexagilearen esku jarri behar du haize-energiaren 
Lurralde Plan Sektorial hori idazteko laguntza eta aholkularitza emateko 
kontratatutako enpresek egindako haize-parke berrien balizko kokapenen 
ebaluazioaren inguruan daukan dokumentazioaren zerrenda bat. 

Edonola ere, gogorarazi behar da, dokumentazioa eskuratzeko araudian eskubide 
hori mugatzeko edo ukatzeko aurreikusitako egoeraren bat ematen bada, euskal 
herri-administrazioek beren-beregi ebatzi beharko dutela eskaera. Horrez gain, 
informazio publikoa eskuratzeko Euskal Batzordearen aurrean erreklamazio bat 
aurkez daitekeela adierazi beharko dute. 
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