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Arartekoaren 2022R-1087-22 Ebazpena, 2022ko irailaren 12koa. Horren bidez, 

Gordexolako Udalari gomendatzen zaio baietsi dezala espedienteetan dagoen 

hirigintza-informazioa eskuratzeko eskubidea eta sustatu dezala lurzoru 

urbanizaezinean kokaturiko lurzati batean hirigintza-legezkotasuna leheneratzeko 

prozeduraren izapidetzea. 

 

Aurrekariak 

 

1- Pertsona bat Arartekoan kexatu da Gordexolako Udalak ez diolako erantzun 

lurzoru urbanizaezin baten kokaturiko lurzati batean egindako obren hirigintza-

kontrolaren inguruko hainbat informazio-eskaerari. 

 

Kexagileak adierazi du 2020ko azaroaren 27an Gordexolako Udalean idazki bat 

aurkeztu zuela Y. poligonoko X. lurzatian txabola bat eta ate metaliko bat eraiki 

zirela salatzeko. Era berean, aipaturiko lurzatian obrak egiteko lizentziak emateko 

espedienteak ikusteko eskaera egin zuen. 

 

2021eko urtarrilaren 22an, Gordexolako Udalak Gordexolako Y. poligonoko 

X. lurzatian nekazaritzako lanabesak gordetzeko etxola bat egiteko lizentzia 

emateko irekitako hirigintza-espedientearen informazioa eskuratzeko eskaera onetsi 

zuen. 

 

2021eko maiatzaren 7an, kexagileak idazki bat aurkeztu zuen Gordexolako 

Udalean, bidegabeko obrak salatzeko eta Udalaren esku-hartzea eskatzeko. Bere 

balorazioaren arabera, nekazaritzako lanabesak gordetzeko etxola bat egiteko obrek 

ez zuten betetzen Arau Subsidiarioen 281. artikulua, mugetatik bereizteari, bao 

irekien kopuruari, baoen gehieneko neurriei eta abarri dagokienez. Era berean, 

azaldu zuen eraikin hori ez zela egokitzen Arau Subsidiarioen 67. artikuluko 

zehaztapenetara, etxolaren barruan bizigarritasunerako elementuak barne hartzen 

zituelako, hala nola, argia eta ura. Azkenik, salatu zuen x. lurzatia ate metaliko 

batekin itxi zela, ezarritako gehieneko altuerei buruzko Arau Subsidiarioen 

234. artikuluaren aurka. 

 

2021eko uztailaren 6an, kexagileak, “alderdi interesdun gisa”, udal-arkitektoak 

obrak ikuskatu ondoren emandako udal-ebazpena ikusteko eskaera egin zuen. 

 

2022ko urtarrilaren 27an, berriz ere espedienteko informazioa eskuratzeko eskatu 

zuen. 
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Kexagileak Arartekora jo du adierazteko Gordexolako Udalak, erreklamazioa egin 

zuenera arte, ez ziola eman hirigintzako legezkotasuna berrezartzeko hartutako 

neurriei buruzko informaziorik. 

 

2- Erreklamazio honi dagokion izapidea emateko xedearekin, 2022ko maiatzaren 

24an, Arartekoak informazioa eskatu zion Gordexolako Udalari Gordexolako 

Y. poligonoko X. lurzatian etxola eraikitzearen kasuan hirigintzako legezkotasuna 

leheneratzeko kexa honetan aipaturiko eskaerei emandako izapidearen inguruan. 

 

2022ko ekainaren 13an, Gordexolako alkateak honako gogoeta hauen berri ematen 

zuen txosten bat igorri zion erakunde honi. 

 

1.- El 27 de Noviembre de 2020 (NRE 3740), en la que solicitaba el acceso a un 

expediente de licencia de obras que se encontraban concluido: 

 

- licencia concedida por el Ayuntamiento en el año 2018 para realizar una caseta 

de aperos en la Parcela x del Polígono 11. 

 

- Este acceso fue autorizado por Decreto 23_2021 de 21 de enero. 

 

2.- En esa misma fecha pone en conocimiento de la existencia de presuntas obras 

clandestinas realizadas en la citada Parcela x del Polígono 11, el 5 de Febrero (NRE 

422) vuelve a reiterar su petición, dando lugar a una inspección por el Arquitecto 

municipal, realizando informe (22 de abril de 2021) e inicio de expediente de 

disciplina urbanística, que aún estamos tramitando. 

 

- Se inició un primer expediente (Decreto 179/2021 de 20 de Mayo.) 

 

- Se declaró la caducidad del mismo por Decreto 14/2022 de 14 de Enero. 

 

- Se ha vuelto a iniciar expediente de disciplina urbanística, fundado en los mismos 

hechos, por Decreto 63/2022 el 16/02/2022. 

 

El expediente aún se está tramitando. 

 

3.- XXXXX, se han presentado los siguientes escritos: 

 

1.- Mayo de 2021 (NRE 1492) pone en conocimiento del Ayuntamiento la 

ejecución de una puerta metálica sin licencia, en la finca x del PolígonoyRequiere al 
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Ayuntamiento para que inicie expediente de interrupción de la prescripción de 

ambas obras ejecutadas en la Parcela x del Polígonoysin cumplir normativa. 

 

2.- El 6 de julio de 2021 (NRE 2198) Solicito acceso al expediente que el 

Ayuntamiento está tramitando de disciplina urbanística. 

 

3.- El 27 de Enero de 2022 (NRE 336) Volvió a realizar la petición de acceso al 

expediente de disciplina urbanística. 

 

Se realizan las siguientes consideraciones: 

 

PRIMERO: Ante la solicitud de acceso al expediente de licencia urbanística, 

expediente concluido, el Ayuntamiento actuó conforme determina la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, dando trámite de audiencia al interesado en el expediente, quien se no 

ha opuesto a facilitar dicho acceso. 

 

Se concedió acceso a la información por resolución de 23_2021 de 21 de enero. 

 

SEGUNDO: Iniciado expediente de disciplina urbanística y respecto a las 

posteriores peticiones de acceso al expediente iniciado por Decreto 179/2021 de 

20 de Mayo, hemos de tener en consideración lo siguiente: 

 

En primer lugar, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), 

que se refiere a la figura del denunciante en relación al inicio de los expedientes 

administrativos, disponiendo el artículo 58 LPACAP que "los procedimientos se 

iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o 

como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por 

denuncia". 

 

El artículo 62 LPACAP define la denuncia como "el acto por el que cualquier 

persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de 

un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera 

justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo". Y el apartado 

quinto dispone que "la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la 

condición de interesado en el procedimiento". 

 

También, en relación con la Ley 39/2015 debemos diferenciar los expedientes 

conclusos de los aun en tramitación; ello en relación con la figura del interesado y 

del no interesado. El artículo 13 regula los derechos de las personas en sus 
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relaciones con las Administraciones Públicas, señalando la letra d) el de acceso a 

los "archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de 

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

resto del Ordenamiento Jurídico". La referencia al acceso a los archivos determina 

que se trate de expedientes concluidos. 

 

Por su parte, el artículo 53 regula los derechos de "los interesados en un 

procedimiento administrativo", señalando la letra a) el derecho "a acceder y a 

obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos" (éstos 

son los procedimientos en tramitación como se indica antes en el mismo párrafo). 

 

Por tanto, un denunciante, per se, no tiene la condición de interesado (artículo 

62.5) por lo que no tendrá derecho de acceso al expediente en tramitación, sino 

una vez que esté concluido; ello sin perjuicio al acceso al registro municipal para 

solicitar copia de algún documento que haya sido objeto de entrada o salida, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley de transparencia. Para acceder al expediente en 

tramitación se ha de acreditar la condición de interesado; siendo insuficiente la de 

denunciante como se ha dicho, estándose a las circunstancias referidas en el 

artículo 4.1 para acreditar tal condición: "a) Quienes lo promuevan como titulares 

de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Los que, sin haber 

iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la 

decisión que en el mismo se adopte. c) Aquellos cuyos intereses legítimos, 

individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen 

en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva". 

 

No queda acreditado en el presente caso que el denunciante, XXXXX, tenga la 

condición de interesado, puesto que no reúne ninguno de los requisitos antedichos. 

 

En este caso, acudiendo a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, el Ayuntamiento debería de haber 

resuelto inadmitiendo la solicitud de acceso del denunciante al expediente de 

disciplina urbanística que está en tramitación. 

 

El acceso se permitirá una vez el expediente esté concluido con el acuerdo que 

ponga fin a la vía administrativa, aun cuando se omitan los documentos que los 

contengan los datos personales de terceros afectados. 

 

TERCERO: Si bien es cierto que el Ayuntamiento ha incumplido su deber de 

resolver dentro del plazo establecido, 3 meses desde que se presentó la petición 

(art. 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno,) también es cierto que el silencia en estos 
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caso es negativo, dejando libre que es solicitante pueda acudir a las vías que 

legislación vigente le permite. 

 

En conclusión: el Ayuntamiento de Gordexola ha incumplido el deber de contestar 

a XXXXX en los plazos que establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si bien 

transcurrido los plazos establecidos, tres meses, se entiende desestimada la 

petición. 

 

En el caso del expediente de disciplina urbanística, que aún está tramitándose, NO 

es posible su acceso puesto que carece de la condición de interesado. 

 

Udal-txostenean Y. poligonoko X. lurzatian egindako ustezko obra klandestinoen 

harira ordura arte hasitako hirigintza-diziplinako jarduketen berri ematen da. 

Erantzun horretan hirigintza-diziplinako lehen espediente bat aipatzen da —

maiatzaren 20ko 179/2021 Dekretuaren bidez irekia—, iraungitzat jo zena, eta 

bigarren espediente bat —otsailaren 16ko 63/2022 Dekretuaren bidez irekia—, 

izapidetzen ari dena. 

 

Hirigintza-lizentzia bat emateko administrazio-espedientea eskuratzeko eskaerari 

dagokionez, Gordexolako Udalak espedientea ikusteko baimena eman zion 

kexagileari —aldez aurretik interesdunari entzunaldi-izapidea eginda—, ulertu 

baitzuen dagoeneko amaituta zegoela. 

 

Irekitako hirigintza-diziplinako gainerako espedienteen kasuan, Gordexolako Udalak 

adierazi du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 62.5 artikuluan ezarritakoaren arabera, salaketa 

bat aurkezte hutsak, berez, ez duela interesdun-izaera ematen prozeduran. Horrela, 

uste du kasu horretan ez zela egiaztatuta geratu salatzaileak interesdun-izaera 

zuenik. 

 

Horri dagokionez, adierazi du Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak bereizi egiten dituela pertsona guztiek 

“artxiboak eta erregistroak” eskuratzeko dituzten eskubideak (amaitutako 

administrazio-espedienteetarako 13. artikuluan arautzen den bezala) eta izapidetzen 

ari diren administrazio-espedienteetan bildutako agiriak ikusteko eta horien kopia 

eskuratzeko eskubidea; azken hori, 39/2015 Legearen 53. artikuluan 

ezarritakoaren arabera, interesdun-izaera egiaztatu duten pertsonentzako bakarrik 

aitortzen da. 
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Bestalde, aitortu du Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta 

gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean ezarritakoaren arabera, 

administrazio horrek salatzaileak hirigintza-diziplinako espedientea eskuratzeko egin 

zituen eskaerak ebatzi behar izan zituela, baina horiek ezetsiz; hargatik eragotzi 

gabe eskuratzeko eskubidea eta dokumentu jakin baten kopia eskatzeko aukera. 

 

3- Erantzun hori helarazi ostean, 2022ko uztailaren 18an, kexagileak berriro egin 

zuen kexa Arartekoan ez ziotelako erantzun informazioa eskuratzeko bere eskaerari 

eta Udalak gerora hirigintza-legezkotasuna betearazteko zuen betebeharra 

gogorarazteko egin zituen salaketei. 2022ko maiatzaren 16an, berriro salatu zituen 

lurzati horretan egindako obrak.  

 

Era berean, 2022ko uztailaren 18an, kexagileak espedienteetan interesdun-izaera 

izatea eskatu zuen, eta hori horrela, espedientea eskuratzeko eta Udalak hirigintza-

legeria eta -ordenantza betetzeko eskaera egin zuen. 

 

Informazio hori ikusita, eta bertako edukiak aztertu ostean, honako gogoeta hauek 

helarazten dizkizut:  

 

Gogoetak 

 

1. Prozedurarako eta horren ebazpenerako eskubidea. Oro har, herritarrek egindako 

eskaerei dagokienez, berriro gogorarazi behar da administrazio publikoek 

herritarrekin dituzten harremanetan jarraitutako izapideen trazabilitate egokia 

bermatu behar dutela, dagokion administrazio-prozeduraren bidez.  

 

Administrazio-prozeduraren eskubide hori interesdunak diren herritar orori dagokie, 

edo, gaia dela-eta ekintza publikoa gauzatzeko aitorpena daukatenei, hirigintzaren 

esparruan aurreikusita dagoen moduan. Auzitegi Gorenak uztailaren 23ko 

3601/2015 Epaian adierazitakoaren arabera, interesdunek prozedura 

administratiborako eskubidea dute: "en el sentido de obligar a efectuar un 

pronunciamiento sobre la procedencia o no de acordar su incoación, no pueden 

quedar inermes y a expensas de la libérrima voluntad de la Administración; que es 

lo que sucedería de modo inevitable y sin remedio si aquélla, con su sola 

inactividad, pudiera aplazar indefinidamente en el tiempo el pronunciamiento sobre 

una solicitud a cuya respuesta tienen derecho. Sin prejuzgar la resolución última 

sobre el procedimiento, se hace preciso, pues, articular una vía de garantía que 
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preserve y garantice la efectividad de los derechos de los particulares en estos 

casos. 

 

Horrela, herritarrek administrazio onerako duten eskubideak berekin dakar 

aurkezten diren idazkien hartu-agiria jasotzea administrazio publikoetatik, dagokion 

prozedurako ofiziozko bultzada ematea eta planteatutako kontu eta errekurtso 

guztiei arrazoizko epean eta moduan erantzutea. 

 

Kexan azaldutakoaren antzeko kasuetan ere aplikatu behar dira administrazio 

onaren printzipio horiek. Hizpide dugun kasuan, pertsona batek Udalaren esku 

hartzea eskatu du, hirigintzako legezkotasuna betetzen dela bermatzeko, eta 

harturiko udal-ebazpenak eskuratzeko eskaera egin du. 

 

Ildo horretan, Gordexolako Udalari berrikuspen-ahalmenak eta hirigintza-diziplinako 

ahalmenak baliatzeko eskatzeko edo horren inguruko hirigintza-informazioa 

eskatzeko zuzentzen zaizkion idazkiak aurkezteko, administrazio-izapideak egin 

behar dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako baldintza eta epeetan. 

 

2. Hirigintza-diziplinako prozedurak. Jarraitu beharreko administrazio-prozedurei 

dagokienez, gogorarazi beharra dago egiaztatu ahal izan denez dagokion lizentziarik 

ez duten hirigintza-obra eta -erabileren aurrean, udal-administrazioek ofizioz abiarazi 

eta sustatu behar dutela dagokion jarduera klandestinoen legezkotasun-

espedientea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean 

ezarritakoaren arabera. 

 

Hirigintza-diziplina eta ikuskatzeko ahalmenak nahitaez daude lotuta udal-plangintza 

eta hirigintza-legezkotasuna benetan betetzearekin. Partikularren jardunik ezak ez 

dio kalterik egin behar hirigintza-legezkotasuna defendatzeko funtzio publikoari. 

Funtzio publiko horrek berekin dakar hirigintza-legezkotasuna berrezartzeko neurri 

egokiak hartzeko betebeharra bereizi beharra alderdien artean sor litezkeen 

abagune-arazoetatik edo eztabaidetatik. 

 

Administrazio publikoek ahalmen horiek derrigorrez erabili beharra Espainiako 

Konstituzioaren 9.3.  artikulutik eratorritako legezkotasun-printzipioaren eta 

arbitrariotasun-debekuaren ondorio saihestezina da. Auzitegi Gorenak 2019ko 

urtarrilaren 28ko Epaian (494/2019 Errekurtsoa) adierazi zuenez, Administrazioak 

ezin ditu alde batera utzi zehapen-arloan dituen eskumenak “pues sus 
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competencias, también en esta materia, son irrenunciables y deben ser ejercidas 

con sujeción al principio de legalidad por el órgano que las tiene encomendadas”. 

 

Gainera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 71. artikuluan ofizialtasun-printzipioa ezartzen da 

administrazio-espedienteak ofizioz bultzatzeko orduan, honako hau dio-eta:  

“Prozedura, bizkontasun-printzipioa zainduz, ofizioz bultzatuko da izapide 

guztietan, eta bitarteko elektronikoen bidez, gardentsaun– eta publikotasun-

printzipioak gordez”. 

 

Horrela, obra edo hirigintza-erabilera jakin batek ez baldin badu lizentziarik, udalak 

dagokion legeztatzeko espedientea abiarazi eta sustatu behar du, ebazpenera arte, 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 

219. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera. 

 

Kasu honetan, Gordexolako Udalak aurrekarietan aipatu duenez, kexagilearen 

2020ko azaroko salaketaren ondorioz, bost hilabete beranduago hirigintza-

diziplinako espediente bat ireki zuen, eta ez zenez aurreikusitako epearen barruan 

ebatzi, 2022ko urtarrilean, iraungitzat jo behar izan zuen. 

 

2022ko otsailaren 16an, Gordexolako Udalak gaur egun izapidetzen ari den 

bigarren espediente bat abiarazi zuen.  

 

Ondorioz, Gordexolako Udalak Y. poligonoko X. lurzatian salatu diren obrei 

dagokienez orain arte egin diren hirigintza-jarduketen berri eman dio Arartekoari. 

Jarduketa horiek, Udalaren hasierako ikuskapenetik 18 hilabete baino gehiago igaro 

dira eta oraindik izapidetzen ari dira.  

 

3. Salatzailea hirigintzaren esparruan aitorturiko ekintza publikoa baliatzean. 

Ofiziozko prozedurak organo eskudunaren erabaki baten bidez hasten dira, bai 

iniziatiba propioz bai salaketa bat jarri delako. Horrela, salaketa-idazki bat 

aurkezteko organo eskudunak administrazio-izapidetze bat egin behar du eskaeran 

azaldutakoaren muina baloratzeko, eta hala badagokio, dagokion araudian 

ezarritako ingurumen-kontroleko ahalak erabiltzeko. 

 

Bestalde, salaketa bat aurkeztu hutsak, berez, salatzaileari ez dio interesdun-izaera 

ematen prozeduran. Udal-txostenean adierazten den bezala, salatzaileak interesdun 

izaera hori alegatzen ez duenean kontuan hartu behar da 39/2015 Legearen 
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62.3 artikulua. Horren arabera, salatzaile guztiek eskubidea dute ondare publikoa 

kaltetzen duen espediente bat hasi izanari buruzko informazioa jasotzeko.  

 

Nolanahi ere, desberdina da salatzaileak, hizpide dugun kasuan bezala, adierazi 

zuenean, 2021eko uztailaren 6ko idazkiaren bidez, berariazko borondatea zuela 

alderdi interesdun izateko hirigintza-legezkotasunaren babesaren esparruan. 

 

Kasu horretan, ohartarazi beharra dago salatzaile interesdunak alderdi interesdun 

izateko legitimitatea duela hirigintza-legeria beren-beregi aitorturiko ekintza 

publikoa baliatzean.  

 

Ekintza publiko hori Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina 

onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 

5.f) artikuluan arautzen da, hirigintza-antolamenduko zehaztapenak 

errespetarazteko ekintza publikoa baliatzeko eskubidea aitortzen duenean. Urriaren 

30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 62. artikuluan honako hau 

adierazten da: 

 

“1. Publikoa izango da administrazio-organoen eta administrazioarekiko auzien 

auzitegien aurrean lurralde- eta hirigintza-angolamenduko legeria eta gainerako 

tresnak bete daitezela galdatzeko akzioa. 

 

2. Akzio hori, legez kontrakotzat jotzen diren obrak egiteak eragina bada, obra 

horiek egiten diren bitartean baliatu ahal izango da, hirigintza-legeriako babes-

neurriak hartzeko ezarritako epeak igaro arte”. 

Era berean, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 

2/2006 Legearen 8. artikuluan herritarren parte-hartzearen printzipioa ezartzen da, 

eta atal horretan printzipio horrek berekin dakartzan eskubide desberdinak zehazten 

dira: 

 

“a) Plangintza izapidetzeko eta egikaritzeko prozeduretan eta hirigintzako diziplinari 

dagozkion prozeduretan interesatu gisa agertzeko eskubidea, horretarako 

legitimazio berezirik egiaztatu beharri gabe. 

 

b) Herri-administrazio eskudunen artxiboetan dauden agiriak ikusi eta haien kopia 

eskuratu ahal izateko eskubidea, kasuan kasuko herri-administrazioak erabakitako 

eran eta legeetan oro har ezarritako mugekin ez besterekin. 
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c) legitimazio berezirik behar izan gabe, bidezko diren akzioak erabili ahal izatea, 

hala administrazio-bidean nola auzi-bidean, herri-administrazioei nahiz subjektu 

pribatuei hirigintzako legeria eta plangintza bete dezaten exijitzeko 

 

 

Auzitegi Gorenak honako hau ezarri zuen 2016ko uztailaren 6ko 3295/2016 

epaian: “hay materias en nuestro Ordenamiento Jurídico en que se reconoce por 

excepción la "acción pública" a los particulares, mediante la cual y amparada en el 

mero interés por el cumplimiento de la legalidad y la salvaguarda de los intereses 

generales, -que es definitiva la finalidad perseguida por la recurrente, a la vista de 

las alegaciones y motivos de impugnación articulados en su demanda- se permite a 

los administrados la posibilidad de impugnar cualquier actuación administrativa sin 

tener alguna conexión directa que les ataña, esto es ni derecho subjetivo que 

defender ni tampoco interés legítimo. Ello sucede en materias de urbanismo, medio 

ambiente y patrimonio público” 

 

Horrela, salatzaileak beren-beregi eskatzen duenean interesdun-izaera aitor 

diezaiotela espedientea hirigintza-legezkotasunaren defentsaren esparruan dagoen 

ekintza publikoa baliatzean, administrazio eskudunak prozedurako alderdi gisa 

onartu behar du salatzaile interesduna, eta ezin zaio eskatu beste interes edo 

legitimazio berezirik egiaztatzeko. Beste eskubide batzuen artean, alderdi 

interesdunek eskubidea dute abiarazitako prozeduraren harira ematen diren 

ebazpenen berri izateko, alegazioak aurkeztu ditzakete eta agintaritza publikoei 

egotz dakizkiekeen eta legeria urratzen duten egintzak eta omisioak errekurritu 

ditzakete. 

 

Era berean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53. artikuluan aitortzen denaren arabera, 

interesdun-izaera dutenek edozein momentutan martxan dauden prozeduren 

izapidetze-egoeraren berri izateko eskubidea dute, bai eta aipaturiko prozeduretan 

bildutako agiriak ikusteko eta horien kopia eskuratzeko eskubidea ere. 

 

4. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea. Bestalde, espedienteetan eta 

erregistro publikoetan dagoen dokumentazioa eskuratzeko eskaerak azter daitezke 

orokorrean. 

 

Horri dagokionez, aipatu beharra dago pertsona guztiek espedienteetan eta 

erregistro publikoetan dagoen dokumentazioa eskuratzeko duten eskubidea. 

Eskubide hori, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
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1eko 39/2015 Legearen 13. artikuluan arautua, interesdunek irekita dauden 

administrazio-espedienteetan dagoen dokumentaziorako sarbide jarraitua izateko 

duten eskubidearen (39/2015 Legearen 53. artikuluan ezarria) eskubide osagarri 

bat da. 

 

Kasu horretan, 39/2015 Legearen 13. artikuluaren d) atalean eskubide hori herritar 

guztientzat aitortzen da: “Informazio publikora, artxiboetara eta erregistroetara 

irispidea izatea, Gardentasunari, informazio pulblikoa eskuratzeko bideari eta 

gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean eta gainerako 

ordenamendu juridikoan aurreikusitakoaren arabera”. 

 

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 

abenduaren 9ko 19/2013 Legean informazio publikoa eskuratzeko eskubide horren 

eduki subjektiboa eta objektiboa arautzen dira.  

 

Informazio publikoa eskuratzeko esparru subjektiboa zentzu oso zabalean arautu da 

abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 12. artikuluan; bertan, honako hau ezartzen 

da: “Pertsona orok du informazio publikoa eskuratzeko eskubidea, Espainiako 

Konstituzioaren 105.b) artikuluan xedatutako eta lege honetan garatutako 

baldintzetan”. 

 

Informazioa eskuratzeko eskubidearen titulartasunaren izaera unibertsal hori beren-

beregi jaso da Espainiako Konstituzioaren 105.b) artikuluan, herritar guztiei 

administrazio-artxiboak eta -erregistroak eskuratzeko eskubidea aitortzen dien 

puntuan. Era berean, dokumentu publikoak eskuratzeari buruzko Europako 

Kontseiluaren hitzarmenean —Tromsøko hitzarmena—, 2009ko ekainaren 18koa, 

2.1 artikuluan honako hau adierazten da: “alderdi bakoitzak edozeinen eskubidea 

bermatuko du, inolako bereizkeriarik gabe...”. 

 

Bestalde, esparru objektiboa 13. artikuluan arautzen da, zeinak informazio publiko 

gisa definitzen baititu administrazio horren esku dauden eta bere eginkizunak betez 

egin edo eskuratu diren dokumentu guztiak; horien formatua edo euskarria 

gorabehera.  

 

19/2013 Legearen 17. artikuluan informazioa eskuratzeko eskaera egiteko jarraitu 

beharreko prozedura zehazten da. Prozedura hori informazioa duen administrazioari 

eskaera aurkeztuz abiaraziko da. Horretarako, eskatzaileak bere nortasuna, 

eskatzen duen informazioa eta eskaturiko informazioa eskuratzeko nahi den 

modalitatea egiaztatu besterik ez du egin behar. 
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Udal-txostenean adierazitakoaren kontra, administrazio-erregistroetan dagoen 

dokumentazioa eskuratzeko eskubideak ez du eskatzen interesdun-izaera egiaztatu 

eta izatea intereseko dokumentazioa dagoen administrazio-espedienteari 

dagokionez. 19/2013 Legearen 17. artikuluko hirugarren atalean ezartzen den 

bezala, “Eskatzaileak ez du arrazoitu beharko zergatik eskuratu nahi duen 

informazioa. Hala eta guztiz ere, informazio hori eskatzeko arrazoiak azaldu ahal 

izango ditu, eta, ebazpena emateko, kontuan hartu ahal izango dira. Hala eta guztiz 

ere, eskaera ez arrazoitzeak ez du berez eskaera ezestea eragingo”. 

 

Auzitegi Gorenak horren harira emandako doktrinak, azaroaren 12ko 

3870/2020 Epaian jasoa, honako hau uste du xedapen horri dagokionez: “del 

precepto resulta con claridad que la falta de justificación o motivación no podrá, 

por si sola, fundar la desestimación de la solicitud” 

 

Informazioa eskuratzeko eskubide honen mugei dagokienez, abenduaren 9ko 

9/2013 Legearen 14. artikuluan zein 18. artikuluan, informazio-eskaerak 

mugatzeko edo ez onartzeko hainbat arrazoi jaso dira. Nolanahi ere, Auzitegi 

Gorenaren jurisprudentzian hauxe adierazi da 2017ko urriaren 16ko eta 2020ko 

martxoaren 10eko epaietan: “(...) La formulación amplia en el reconocimiento y en 

la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de 

forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se 

contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión 

de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin 

que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y 

desproporcionado del derecho de acceso a la información”. 

 

Arrazoia horien baitan, ez da baztertzen inola ere izapidetzen ari diren 

administrazio-espedienteetarako sarbidea mugatzea. Informazioa eskuratzeko 

eskubide hori dokumentu, txosten, irizpen, erabaki, jakinarazpen eta administrazio-

jarduketa baterako aurrekari eta oinarri izan daitezkeen gainerako eginbide eta 

jarduketa guztietarako jasotzen da; jarduketa hori gauzatzen egon edo amaituta 

egon gorabehera. 

 

Zehaztu beharra dago abenduaren 9ko 9/2013 Legearen 18. artikuluak, prestatzen 

ari den edo argitaratzeko dagoen dokumentu, txosten edo erabakia eskuratzea 

bakarrik baztertzen duela. Horrela, informazioa eskuratzeko eskubidea arrazoi 

bakarrarengatik egon daiteke baldintzatuta: eskaturiko dokumentua ez dagoela 
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amaituta edo ez dagoela administrazioaren eskuetan; dokumentu horiek dauden 

administrazio-espedienteak izapidetzen egon edo ez gorabehera. 

 

Ez onartzeko arrazoi tasatu horiek alde batera utzita, abenduaren 9ko 

9/2013 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian honako hau ezartzen da:  “Abian 

den administrazio-prozedura batean interesdun direnek prozedura hori osatzen 

duten agiriak eskuratzeari aplikatzekoa zaion araudia izango da, hain zuzen, 

dagokion administrazio-prozedura arautuko duen araudia”. 

 

Kasu horietan, interesdunek izapidetzen ari diren espedienteetan informazioa 

eskuratzeko duten eskubidea 39/2015 Legearen 53. artikuluan ezarritako eskubide 

espezifikoaren arabera arautu behar dira. 

 

Inola ere, 9/2013 Legearen lehenengo xedapen osagarrian ez onartzeko beste 

arrazoi bat jaso da, amaitutako administrazio-espedienteetarako sarbidea mugatzen 

duena. Adibide gisa, Oriol Mir Puigpelatek “Transparencia y procedimiento 

administrativo. El derecho de acceso al expediente y su conexión con el derecho 

de acceso a información pública” (Gardentasuna eta administrazio-prozedura. 

Espedienterako sarbidea izateko eskubidea eta horren lotura informazio publikoa 

eskuratzeko eskubidearekin) izenburua duen bere monografian jasotako doktrina 

aipatu daiteke. 

 

Ildo horretatik, Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordearen abenduaren 

3ko 65/2020 Ebazpenean honako hau adierazten da: “Las dudas en torno a la 

cuestión provienen de la tradición largamente consolidada del artículo 37 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que limitaba el acceso 

universal a los archivos y registros a los relativos a procedimientos cerrados o 

finalizados, mientras que el artículo 35 de la misma ley limitaba el acceso a los 

abiertos o en curso a las personas interesadas. Esto fue modificado drásticamente 

por la disposición final 1º de la LTAIBG, que remite genéricamente a la legislación 

de transparencia la regulación del derecho de acceso a la información pública. Y la 

legislación de transparencia no distingue en ninguno de sus preceptos contenidos 

diferentes si se ejerce en relación con expedientes abiertos o cerrados. Ello 

significa que el hecho de ser abierto o en curso no es motivo suficiente para 

denegar o limitar el acceso a un expediente determinado, incluso si se trata de 

expedientes sancionadores, se sea o no persona interesada”. 
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Horri dagokionez, kontuan izan behar da Gardentasunaren eta Gobernu Onaren 

Kontseiluaren irizpidea, Kontseiluaren R/0117/2017 Ebazpenean aipatzen dena 

adibide gisa. Irizpide horren arabera, ez dira nahastu behar prestatzen ari den 

informazioa eta garatzen edo izapidetzen ari den espedientea. Hau da, gerta 

daiteke espediente bat izapidetzen egotea, kasu honetan antza gertatzen den 

bezala, baina espediente horretan ez direla jasotzen dagoeneko eginda eta beraz 

amaituta dauden askotariko administrazio-txosten, dokumentazio eta -ebazpenak, 

eskatzaileari helarazi ahal zaizkionak. 

 

Azkenik, adierazi beharra dago informazioa eskuratzea baimentzen edo ukatzen 

duen ebazpenak Gardentasunari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 

20. artikuluan eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 88. artikuluan jasotako aurreikuspenak 

bete behar dituela. Horrenbestez, eskaerarekin bat datorren eta modu arrazoituan 

hartu den erabakia jaso beharko da ebazpenean. 

 

Era berean, ebazpenaren aurka jarri ahalko diren errekurtsoak adierazi beharko dira. 

Zehazki, aipatu beharko da Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari 

eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 24. artikuluan 

autonomia-erkidego bakoitzean eskuduna den Gardentasun eta Gobernu Onerako 

Batzordean erreklamazio bat jartzeko aukera ezarri dela. Euskadiren kasuan, 

Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordea da. 

 

5. Hirigintzaren esparruan dagoen informazioa eskuratzeko eskubidea. Hirigintza-

informazioa eskuratzeko eskubidea hirigintzako sektore-araudian ere jaso da beren-

beregi. Araudi horretan aitortzen da herritar guztiek dutela eskubidea administrazio 

publikoek duten hirigintza-informazioa ikusteko eta horren kopia eskuratzeko. 

Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 

30eko 7/2015 Errege Dekretu Legegilearen 5.c) artikuluaren kasua da. 

 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 8. artikuluan, 

era berean, herritar guztiek administrazio publiko eskudunen artxiboetan dagoen 

dokumentazioa ikusteko eta horren kopia eskuratzeko duten eskubidea aitortzen 

da; eta ez da ezartzen beste mugarik legeetan ezarrita dauden muga orokorretatik 

harago. 

 

Auzitegi Gorenaren 2022ko ekainaren 2ko 2272/2022 Epaiaren arabera, 

hirigintzaren esparruko informazio-eskaerei dagokienez, honako hau ondorioztatu 

du eskatzaileak administrazio-prozeduran interesdun-izaera ez duen kasurako: “El 
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artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, reconoce el derecho de acceso a la 

información pública, en los términos previstos en el artículo 105 de la 

Constitución, de forma amplia "a todas las personas", sin requerir la acreditación 

de acreditar un determinado interés, y las disposiciones de la citada ley que 

integran su título I, referido a la transparencia de la actividad pública, en el que se 

incluyen las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública y 

entre ellas el citado artículo 12 de reconocimiento del derecho de acceso a la 

información pública todas las personas, son de aplicación a las entidades que 

integran la Administración Local, por disposición del artículo 2.1.a) de la citada 

ley”. 

 

6. Baldintza horietan, Arartekoari bidalitako informazioa aztertuta, ikus daiteke 

kexagileak behin baino gehiagotan eskatu zuela Udalaren ikuskapen-jarduketak 

jasotzen zituzten artxiboetan dauden dokumentuen kopia bat. Horren harira, aipatu 

beharra dago aurrekarietan udal-arkitektoaren 2021eko apirilaren 22ko txostena 

edo maiatzaren 20ko 179/2021 Dekretua aipatzen direla, diziplina-espediente bati 

dagokionez, zeina, bestalde, amaitu egin baita iraungi egin delako. 

 

Nolanahi ere, Gordexolako Udalaren ebazpena eskubidea hirigintza-espedienteetan 

dagoen informazioa eskuratzeko eskubidea ukatzera mugatu da, eta arrazoi gisa 

adierazi da eskatzaileak ez duela egiaztatu interes zuzen bat duela eta diziplina-

espedientea oraindik izapidetzen ari dela. 

 

Arartekoaren ustez, erantzun horrek ez du kontuan hartzen kexagileak ekintza 

publikoa baliatzeko adierazi duen borondatea. Herritar orok du horretarako aukera 

hirigintza-legezkotasuna bete dadila eskatze hutsagatik. 

 

Era berean, ez da bidezkoa interes zuzen bat egiaztatzeko eskatzea informazioa 

eskuratzeko eskubidea baliatzen denean, ez izapidetzen ari diren administrazio-

espedienteetan ez itxitako espedienteetan.  

 

Hori guztia dela eta, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —

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

 

Gomendioa 

 

Arartekoak Gordexolako Udalari gomendatzen dio berrikus dezala kexagileari 

informazioa eskuratzeko eskaera ez onartzeko emandako erantzuna eta, ekintza 
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publikoa baliatzean duen interesdun-izaera aintzat hartuta, aitor diezaiola 

Y. poligonoko X. lurzatian egindako obren harira jarraituriko hirigintza-diziplinako 

administrazio-espedienteetan dagoen informazio eta dokumentazio guztia 

eskuratzeko eskubidea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 

2/2006 Legean eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53. artikuluan ezarritakoari jarraikiz. 

 

Era berean, Arartekoak Gordexolako Udalari gomendatu dio, udal-eskumen horiek 

eta dagozkion prozedurako bermeak betez, sustatu dezala hirigintza-legezkotasuna 

berrezartzeko prozeduraren izapidetzea eta, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 

ekainaren 30eko 2/2006 Legeari jarraikiz, horren harira eratortzen diren udal-

jarduketen berri eman diezaiela interesdun guztiei, baita salatzaile interesdunari ere. 


