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Arartekoaren 2022R-226-20 Ebazpena, 2022ko abuztuaren 24koa. Horren bidez, 
Amurrioko Udalari gomendatu zaio salatzaileen datu pertsonalik ez jasotzeko 
administrazio prozeduren jakinarazpenetan. 
 
 

Aurrekariak 
 

Arartekoak herritar baten kexa bat izapidetzea onartu zuen, datu pertsonalak 
babesteko eskubidearen balizko urraketa bat zela eta aurkeztutakoa, hain zuzen. 
 
Kexa idazkian kexagileak azaldu zuen Amurrioko Udalak bere datu pertsonalak 
jabeen erkidego bati laga zizkiola. 
 
Hain zuzen ere, lokal bat udal ibiaren aurretiazko administrazio baimenik gabe ustez 
erkidegoko aparkaleku gisa erabiltzearen inguruko gertaerak jakinarazi zizkion 
kexagileak udalari. Hala jakinarazitako gertaerek udalaren jarduketak ekarri zituzten, 
eta alkatetza ebazpen bidez bukatu ziren; ebazpen horretan kexagilea espedienteko 
pertsona interesdun modura hartu zen. Hartutako erabakia lokalaren jabeari, lokala 
dagoen eraikineko auzokideen erkidegoari eta kexagileari jakinarazi zitzaien, “jakin 
dezaten eta behar diren ondorioak izate aldera”. 
 
Ondoren, kexagileak bilera bat izan zuen alkatetzarekin, bere datu pertsonalak 
jasotako jakinarazpenean zergatik bildu ziren jakiteko, horrek ekarri baitzuen lokala 
dagoen auzokideen erkidegoak datu horien berri izatea. Aski azalpen jaso ez zuela 
ulertuta, kexa formala aurkeztu zuen udalean, bere datu pertsonalak auzokideen 
erkidegoko presidentetzari komunikatzea babesten duen araudia zein den argitzeko 
eskatuz. Aurkeztutako kexak ez zuen toki entitatearen erantzunik jaso eta, 
horrenbestez, kexa Ararteko erakundearen aurrean aurkeztu du. 
 
Aurretik azaldutako gertaerak ikusita, Arartekoak lankidetzan aritzeko eskaera igorri 
zion Amurrioko Udalari, eskatuz, labur-labur esanda, gai hauen inguruko 
informazioa eman dezan: 
 
- Amurrioko Udalak zergatik helarazi dizkion datu pertsonak ibilgailuak zaintzeko 

jardueraren titularrari nahiz jabeen erkidegoari. 
- Amurrioko Udalak zergatik uste duen jabeen erkidegoa dela ofizioz abiarazi 

zuen prozeduraren alderdi interesduna. 
- Erreklamazio hau izapidetzeko garaian eta ondorengo lagapenean udal horrek 

baliatu duen oinarri juridikoa kexagilearen datu pertsonalak tratatzeko. 
- Tratamenduetan datuak minimizatzeko printzipioa eta espedientean duten 

eragina betetzeko hartutako neurriak eta ekintzak. Zehazki, administrazioak 
ofizioz abiarazitako prozedura batean salatzaileen izen-abizenak agertzeko 
beharrari buruzkoa. 
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- Amurrioko Udalak ebazpenean ageri diren datu pertsonalak zergatik ez dituen 
anonimotasunean gorde. 

- Zergatik ez zaion oraindik erantzun kexagileak 2019ko urriaren 4an 
aurkeztutako idazkiari. 

- Kexaren xedearekin erlazionatuta dagoen eta gure jardunerako interesgarria 
izan daitekeen beste edozein inguruabar. 

 
 

Egindako lankidetza eskaerari erantzunez, Amurriko Udaleko alkatearen idazki bat 
iritsi zen erakunde honen erregistrora. Bertan, egindako jarduketen berri eman 
zuen. Laburbilduz, honako hau helarazi zion Arartekoari: 
 
- Datu pertsonalak lagatzeari eta horretarako zilegitasunari dagokionez, 

herritarren datu pertsonalak jaso eta tratatzean errespetatu egiten da Datu 
Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoaren 
8. artikuluan eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorreko (DBEO) 6.1.c) 
eta e) artikuluetan ezarritakoa; beraz, kexan aipatutako administrazio 
prozeduraren esparruan, 2019ko irailaren 6ko ebazpen bidez bukatu zena, 
interesdun gisa jotako pertsonak identifikatzeko datuak jaso ziren, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 4. artikuluak ezarri bezala, salatu edo salatzaile modura, 
toki administrazioaren eskumenekin bat etorriz. 

 
- Minimizatzeko printzipioa betetzeari dagokionez, udalaren ustez aipatutako 

DBEOren 5.1.f) artikuluan araututako printzipioa erabat errespetatuz tratatu 
ziren datuak. 

 
- Kexagileak 2019ko urriaren 4an aurkeztutako kexari dagokionez, 

2018/32/S037 erreferentzia duen administrazio espedientearen ebazpenean 
udalaren jardunari aplikagarria zaion legedia eta motibazioa ageri ziren, udal 
korporazioak hartutako erabakiaren eraginpean dauden interesdunen 
eskubideak bermatze aldera. 

 
Beraz, uste dugunez baditugula beharrezkoak diren egitateak eta zuzenbide-
elementuak, honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 
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Gogoetak 

 
I. Datu pertsonalen tratamenduaren zilegitasuna. 
 

Oro har, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 
2016/679 Erregelamenduko 6.1 artikuluan, datu pertsonalen tratamenduari 
dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa, 
eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duenak (aurrerantzean DBEO), datu 
pertsonalen tratamendua zilegizkoa izateko oinarri juridikoak jaso ziren. Oinarri 
juridiko horiek honako hauek dira: 
 

“1.Tratamendua zilegia izango da soilik baldin eta baldintza hauetako bat, 
gutxienez, betetzen bada: 
 
a) Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman badu 
helburu zehatz bati edo gehiagori begira. 
b) […]; 
c) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunari aplikagarria 
zaion lege-eginbeharra betetzeko. 
d) Tratamendua beharrezkoa bada interesdunaren edo beste pertsona fisiko 
baten bizi-interesak babesteko 
e) […]. 
f) […]. 
 
1. zenbakiko f) letran xedatutakoa ez zaio aplikatuko agintaritza publikoek 
beren eginkizunetan dihardutela egindako tratamenduari. 
2. […]. 
 
3. Zuzenbide honek ezarri beharko du 1. zenbakiko c) eta e) letretan 
adierazitako tratamenduaren oinarria: 
a) Batasuneko zuzenbideak. 
b) Tratamenduaren arduradunari aplikatzen zaion estatu kideetako zuzenbideak. 
 
Tratamenduaren helburuak oinarri juridiko horretan egon beharko du jasoa, edo, 
1. zenbakiko e) letran aipatutako tratamenduari dagokionez, beharrezkoa izango 
da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako 
botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko. Oinarri juridiko 
horrek xedapen espezifikoak jaso ahal izango ditu erregelamendu honetako 
arauen aplikazioa egokitzeko, besteak beste: arduradunaren aldetik 
tratamenduaren zilegitasuna gobernatzen duten baldintza orokorrak; 
tratamenduaren helburu diren datu motak; ukitutako interesdunak; datu 
pertsonalak jakinarazi ahal zaizkien erakundeak eta jakinarazpen horren 
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helburuak; helburuaren mugatzea; datuak kontserbatzeko epeak, eta 
tratamenduaren eragiketak eta prozedurak, tratamendu zilegia eta bidezkoa 
bermatzeko neurriak barne, esaterako IX. kapituluaren araberako beste 
tratamendu-egoera espezifiko batzuei buruzkoak. Batasuneko edo estatu 
kideetako zuzenbideak interes publikoko helburu bat beteko du eta 
proportzionala izango da bilatzen den helburu legitimoarekiko. 
 
4. […]”. 

 
Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 
3/2018 Lege Organikoak ezarri zituen datuen tratamenduek izan behar dituzten 
ezaugarriak, betebehar legalez, interes publikoagatik edo aginte publikoak baliatze 
aldera. Zehazki 8. artikuluak zera finkatzen du: 
 

“1. Datu pertsonalen tratamendua arduradunari legez eskatzen zaion betebehar 
batean oinarrituko bada –(EB) 2016/679 Erregelamenduaren 6.1.c) artikuluak 
xedatutakoarekin bat–, nahitaez Europar Batasuneko zuzenbidearen arau batek 
edo lege mailako batek horrela aurreikusi beharko du; arau horrek 
tratamenduaren baldintza orokorrak eta tratatuko diren datu motak zehaztu 
ahalko ditu, bai eta lege-betebeharraren ondorioz egin beharko diren lagapenak 
ere. Halaber, arau horrek tratamendurako baldintza bereziak ezarri ahalko ditu; 
besteak beste, segurtasunerako neurri osagarriak edo (EB) 2016/679 
Erregelamenduaren IV. kapituluan ezarritako beste batzuk hartu beharra. 
2. Datu pertsonalen tratamendua interes publikoan oinarritzeko edo 
arduradunari (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 6.1.e) artikuluak 
xedatutakoaren arabera esleitutako botere publikoen izenean burututako 
eginkizunean oinarritzeko, lege mailako arau batek esleitutako eskumenaren 
ondorio izan beharko du tratamenduak”. 

 
Datuak babesteko araudiarekin bat etorriz, udalak datuak babesteko araudiak 
eskainitako legitimizazio arrazoiren baten babesean bildu behar zuen kexagilearen 
datuen tratamendua eta, ondoren, datu horiek hirugarren bati lagatzea. 
 
DBEOk datuen tratamendua nola definitzen duen aipatu behar da: “datu 
pertsonalen gainean edo datu pertsonalen multzoen gainean egiten den edozein 
eragiketa eta eragiketa-multzo, prozedura automatizatuak erabilita zein erabili gabe, 
hala nola: datu-bilketa, erregistratzea, antolatzea, egituratzea, kontserbatzea, 
egokitzea edo aldatzea, ateratzea, kontsultatzea, erabiltzea, transmisioz lagatzea, 
hedatzea edo irispidean jartzeko beste edozein forma, datuak alderatzea edo 
interkonektatzea, mugatzea, ezabatzea edo suntsitzea”, horrenbestez, datuak 
hirugarrenei laga edo komunikatzeak dakarren datuen tratamenduak zilegitasuna 
behar du. 
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Bidenabar, DBEOk horrela definitu du datuak lagatzearen hartzaile kontzeptua: 
“datu pertsonalak hartzen dituen pertsona fisiko edo juridikoa, agintaritza publikoa, 
zerbitzua edo bestelako erakundea, hirugarrena izan edo ez; dena dela, ez dira 
hartzailetzat hartuko Batasuneko edo estatu kideetako zuzenbidearen arabera 
egiten den ikerketa jakin baten esparruan datu pertsonalak jaso ditzaketen 
agintaritza publikoak; agintaritza publiko horiek datu horietaz egiten duten 
tratamenduak tratamenduaren helburuekin aplikagarriak zaizkien datu-babesari 
buruzko arauak bete beharko ditu”. 
 
Horren haritik, ulertzen da administrazio prozeduraren esparruan espedientean ageri 
diren datu pertsonalen tratamenduak bete egiten duela datuen babeserako araudiko 
zilegitasunaren printzipioa (DBEOren 5.1.a art.); izan ere, datuen tratamendu eta 
balizko lagatzea lege mailako xedapen batean ahalbidetu zen, hain zuzen ere 
urriaren 1eko 39/2015 Legearekin bat etorriz, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena (39/2015 Legea), eta hirigintza eta 
ingurumena zaintzeko arloan toki administrazioak dituen eskumenak baliatzeari 
dagokionez, bat etorriz apirilaren 2ko 7/1985 Legearekin, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena (TAOL), apirilaren 7ko 2/2016 Legearekin, Euskadiko 
Toki Erakundeei buruzkoa (2/2016 Legea), eta kasuan aplikagarria den gainerako 
sektore legediarekin, lehenago aipatutako 3/2018 Lege Organikoaren 8. artikuluan 
ezarritakoa bada datuen babesen euskarri. 
 
Espedientea izapidetzeko esparruan, Amurrioko Udalak argudiatu du kexagileari 
jakinarazpenak igorri zitzaizkiola espedienteko pertsona interesdunaren izaera 
betetzen zuelako, 39/2015 Legearen 4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 
Bidenabar, Arartekoaren informazio eskaerari erantzuteko idazkian adierazi du toki 
entitatearen jakinarazpenak igorri zitzaizkiela espedienteak ukitutako pertsona fisiko 
eta juridiko interesdun eta zilegiei. Kexa eragin duen ebazpenaren jakinarazpena 
jabeen erkidegora igorri zen, pertsona juridiko interesdun modura; izan ere, gaiaren 
muinak eragina izan zezakeen erkidegoaren zilegizko interesetan, baita aurretiazko 
administrazio baimenik gabe lokala ustez erabiltzen ari zen pertsonarengan ere. 
Halaber, gainerako pertsona interesdun eta ukitutakoen datu pertsonalak 
ebazpenean jakinarazi zitzaizkion kexagileari, espedientearen alde interesdun 
modura zilegizko eskubideak baliatu ahal izateko.  
 
Puntu honetan argitu behar da benetan beharrezkoa ote den kexagileak salatutako 
gertaera baten administrazio egintzen ebazpenen jakinarazpenetan datu pertsonalak 
jasotzea, DBEOren 5.1.c) artikuluan araututako minimizatzeko printzipioari 
erreparatuz.  
 
Azterketa hori egin behar da ez dagoelako berariazko lege aurreikuspenik 39/2015 
Legean, hirigintza eta ibiak baimendu eta kudeatzeko arloan toki entitatearen 
eskumenak erregulatzeko arauetan (TAOL, 2/2016 Legea), indargabetutako Euskal 
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Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean, edo 
udaleko ibiak edo bide publikoetan espazioak erreserbatzeko lizentziak ematea 
arautzen duen udal ordenantzetan, kasu honi aplikatu ahal zaizkionak, espedientea 
izapidetu eta ebazteko esparruan hirugarrenei komunikatu ahal zaizkien datu 
pertsonal zehatzak jakitea ahalbidetzen duena. 
 
II. Minimizatzeko printzipioa 
 
Minimizatzeko printzipioarekin bat etorriz (DBEOren 5.1.c artikulua), datu 
pertsonalek printzipio hauek bete behar dituzte: 
 

“Egokiak, beharrezkoak eta ezinbestekoaren neurrira mugatuak izango dira, 
haien tratamenduaren helburuen arabera («datuak minimizatzea»)”. 

 
Aipatutako proportzionaltasun edo minimizatzeko printzipioak ezarri du 
tratamenduaren helburuen arabera soilik beharrezkoak diren datu egokiak tratatu 
eta komunikatu behar direla.  
 
Kasu honetan, auzia ez da izan Amurrioko Udalak ebazpenean pertsona salatzailea 
identifikatzeko datu pertsonalak jakinarazi zizkiela jabeen erkidegoari eta lokalaren 
jabeari, administrazio espediente bat izapidetzeko eremuan. Horregatik, 
Arartekoaren aburuz, Amurrioko Udalak aurretiaz azterketa egin behar zuen, 
jakiteko espedientean interesdun edo salatutako pertsonen eskubideak baliatu ahal 
izateko beharrezkoa ote zen salatzailearen nortasunari buruzko datuak lagatzea.  
 
Auzia argitze aldera, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren doktrina aipatu 
behar dugu, 2012-0342 txosten juridikoan hauxe ezarri baitzuen, adingabe 
salatzaileen datuak salatu bati helarazteari buruzko kontsulta baten harira, tabakoa 
eta edari alkoholdunak adingabeei saltzeagatik hasitako zehapen prozedura batean:  
 

“En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 7ª de 26 de enero de 2011, casación 302/2010, 
estudia este art. 35.a) de la Ley 30/1992 y su finalidad primordial de garantizar 
el derecho de defensa, señalando: ‘Para decidir esa cuestión debe comenzar 
afirmándose que el derecho reconocido en el apartado a) de ese tan repetido 
artículo 35 de la LRJ/PAC está ciertamente dirigido a facilitar el derecho de 
defensa, y esto lo que significa es ofrecer al interesado la posibilidad de 
conocer en un procedimiento administrativo todos los hechos y datos que 
puedan resultar relevantes para la tutela de sus derechos e intereses que quiera 
ejercitar por cualquier vía (esto es, por la administrativa o por la judicial). Y 
desde esta inicial consideración son acertados los razonamientos antes 
transcritos que la sentencia recurrida utiliza para rechazar tanto la vulneración 
del artículo 35 de la LRJ/PAC como la de los derechos fundamentales 
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reconocidos en el artículo 24 CE . Debe coincidirse con dicha sentencia en que 
ese artículo 35 .a) no otorga un derecho absoluto a atender peticiones 
genéricas e indiscriminadas de la entrega de copia de la integridad del 
procedimiento como preconiza el recurso de casación, pues lo que se reconoce 
es el derecho a acceder al procedimiento para tomar conocimiento de la 
totalidad del mismo y, a la vista de lo así conocido, obtener "copia de 
documentos contenidos en ellos’“. Así, considerando el principio de 
proporcionalidad, y que el fin perseguido por la norma considerada (art. 35.a) 
de la Ley 30/1992) es garantizar el derecho de defensa, al interesado-
denunciado del procedimiento sólo se comunicarán aquellos datos de la 
denuncia que sean relevantes para el ejercicio de sus derechos - el de derecho 
de defensa en el presente caso –, habrá de plantearse si al dar traslado de la 
denuncia se incorporarán o se eliminarán aquellos datos personales de terceros 
(denunciantes) que no resulten adecuados ni pertinentes en relación con dicha 
finalidad de defensa. Se trataría, en definitiva, de una ponderación entre dos 
derechos fundamentales, el de defensa del art. 24 CE y el de protección de 
datos de carácter personal del art. 18.4 CE en relación con la STC 292/2000”. 

 
Gogoetak txostena eman zen unean indarrean zegoen testuari dagozkion arren 
(30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoarena 
eta Administrazio Prozedura Erkidearena), interpretazio berdina aplikatu dakioke 
gaur egungo 39/2015 Legearen 53. artikuluaren edukiari.   
 
Azken finean, Auzitegi Gorenak zein Datuak Babesteko Espainiako Agentziak ezarri 
dute datu pertsonalak jakinaraztea komeni den aldez aurretik ebaluatu eta neurtu 
behar dela, oinarrizko eskubideen balizko gatazka sor daitekeelako, hain zuzen ere 
EKren 24. artikuluko defentsa eskubideari eta EKren 18.4 artikuluko  datu 
pertsonalak babesteari dagokienez.  
 
Doktrinari dagokionez are gehiago, Datuak Babesteko Euskal Agentziaren 
(aurrerantzean DBEA) PI19-013 zehapen ebazpenak honako hau ezarri zuen: 
 

“[…] 
En este sentido, el profesor Martín María Razquin Lizarraga señala, invocando el 
dictamen 2012/0342 de la Agencia Española de Protección de Datos que "el 
denunciado tiene derecho a examinar y extraer copias de la documentación del 
procedimiento sancionador conforme a las previsiones de los art.- 35.a) y 135 
LRJPAC, a fin de ejercitar su derecho de defensa en el mismo. No obstante, 
ello ocurrirá siempre que la denuncia forme parte del procedimiento 
sancionador (hay supuestos en los que la denuncia no se incorpora al 
procedimiento sancionador), dado que éste se inicia siempre de oficio y la 
denuncia es una simple comunicación previa. Por tanto, cuando la denuncia 
obre en el procedimiento sancionador, con carácter general se afirma que el 
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derecho del denunciado alcanza a conocer el contenido de la denuncia, pero no 
los datos del denunciante, en especial en aquellos casos en los que el 
denunciante ha invocado expresamente en su denuncia la confidencialidad de 
sus datos personales. Sólo cuando resulte necesario que el denunciado-
interesado conozca la identidad de los denunciantes para el ejercicio del 
derecho de defensa, deben facilitársele estos datos identificativos del 
denunciante. 
A la vista de lo expuesto hay que valorar, atendiendo al principio de 
minimización de datos, si conocer los datos personales del ahora denunciante 
resultaba necesario o si los mismos eran relevantes para el ejercicio de los 
derechos que pudieran corresponder a los interesados en el procedimiento 
administrativo. 
[…] 
A la vista de lo expuesto, entiende esta Agencia que conocer los datos de 
carácter personal del ahora denunciante no era relevante ni necesario para la 
entidad denunciada, ni perjudicaba su derecho de defensa. A juicio de esta 
Agencia, hubiese sido suficiente que el Ayuntamiento hubiese hecho constar en 
la resolución de inicio del procedimiento sancionador que la denuncia había sido 
presentada por un vecino, sin aportar datos personales” 
 

DBEAk ezarri zuenez, oro har, salatuaren eskubidea salaketaren edukia 
ezagutzeraino iristen da, baina ez salatzailearen datuak ezagutzeraino, eta soilik 
salatuak-interesdunak defentsa eskubidea baliatzeko salatzaileen nortasuna jakitea 
beharrezkoa denean, soilik orduan eman behar dira salatzailea identifikatzeko 
datuak. 
 
DBEAk planteatutako azterketa beharra kasu hau ebaluatzeko eskubideak 
aztertzean islatzen da, datuak babesteko araudian erregulatutako minimizatzeko 
printzipioa betetze aldera. 
 

- Kexagileak Administrazioari jakinarazitako gertaerek ez dute ekarri zehapen 
espediente bat abiaraztea, udaleko ibiak edo bide publikoetan espazioak 
erreserbatzeko lizentziak ematea arautzen duen udal ordenantza ustez ez 
betetzeagatik (2004ko otsailaren 16ko ALHAOn argitaratua, astelehena, 
20. alea). Jakinarazitako ebazpenean udal baimenaren mende dagoen 
jarduera zuzendu eta erregulatzeko erabakiak hartu ziren. 

- Hala, Arartekoaren aburuz, defentsa eskubidea baliatzeko ez zen 
beharrezkoa datuak hirugarrenei jakinaraztea; izan ere, ez zuen pertsona 
interesdun edo ukituen arteko inork haien interesen defentsa baliatzeko 
eskatu, salatzaileaz gain. 
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Horrenbestez, administrazio lizentzia behar duen jarduera bat erregularizatzeari 
buruzko ebazpena jakinarazteko ez da berariaz beharrezkoa gertaeren salatzailearen 
datu pertsonalak jasotzea, bereziki prozedurak ez zuelako zehapen prozedura 
hastea ekarri, lehenago azaldutako eskubideak aztertu edo haztatzea eragingo 
lukeena. 
 
Azkenik, aipatu behar da 39/2015 Legearen 62.5 artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorriz, pertsona interesdunak Amurrioko Udalari jakinarazitako gertaerak 
administrazio prozedura bat ofizioz hastea ekarri ahal izan balu ere, horrek ez 
lukeela berez prozeduran interesdun modura hartzea eragingo. Eta, logikoa denez, 
udal baimena behar duen jarduera bat erregularizatzeari buruzko administrazio 
egintza baten jakinarazpenetik datu pertsonalak kendu eta minimizatzeko 
printzipioa aplikatzea are gehiago dagokio ez badu zehapen prozedurak hastea 
eragiten. 
 
Horrenbestez, toki entitateak kexagilea identifikatzeko datu pertsonalak jaso gabe 
jakinarazi ahal zien ebazpena erregulatu beharreko lokalaren jabeari eta jabeen 
erkidegoari.  
 
III. Azken gogoetak 
 
Araudi aplikagarriarekin eta aztertutako espedientean ikusitakoarekin bat etorriz, 
Arartekoaren ustez, datu pertsonalen tratamendurako zilegitasuna badagoen arren, 
eta kexagilearen datuak dirudienez hedapen mugagabearen zentzuan zabaldu ez 
diren arren, baizik eta administrazio egintzen kudeaketa, izapidetze eta ondorengo 
jakinarazpenaren esparruan lege betekizun bat betetzeko asmoa dagoela 
dirudienez, kasu honetan ulertzen da ez zela beharrezkoa salatzailearen datu 
pertsonalak administrazio espedientean pertsona interesdunei jakinarazitako 
ebazpenean jasotzea. 
 
Datuak babesteko araudian erregulatutako minimizatzeko printzipioarekin bat 
etorriz, ez da ez garrantzitsua, ez beharrezkoa interesdun hirugarrenentzat, eta ez 
zuen defentsa eskubidean kalterik eragiten, bereziki ez zelako zehapen prozedura 
bat; aitzitik, ibi iraunkorraren administrazio lizentzia behar duen jarduera bat 
erregularizatzeko egintza bat zen, udaleko udal ordenantzarekin bat etorriz. Horrez 
gain, adierazi behar da salaketa bat aurkezte hutsak ez duela berez prozeduran 
interesdun izaera ematen,  39/2015 Legearen 62.5 artikuluan ezarritakoarekin bat 
etorriz. 
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
–erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Zehapen prozedurei dagokienez: 

 
- Amurrioko Udalak kasuz kasu ebaluatu behar du beharrezkoa ote den 

salatzailearen datu pertsonalak gehitzea zehapen administrazio prozedurak 
jakinarazteko egintzetan, pertsona edo entitate salatuarentzat garrantzitsuak 
ez direnean 39/2015 Legearen 53.1.f) artikuluan erregulatutako defentsa 
eskubidea baliatzeko eta datuak babesteko araudiaren konfidentzialtasun 
printzipioa betetze aldera (DBEOren  5.1.f artikulua). 

- Amurrioko Udalaren betebeharra datuen babeserako eskubidea babestea da, 
bat etorriz datuak babesteko arloko kontrol aginteen doktrinarekin, bereziki 
salatzaileak berariaz adierazi badu konfidentzialtasuna nahi duela edo 
espedientea izapidetzen duen sail edo administrazioaren arabera 
beharrezkoa bada salatzailearen izaera konfidentzialtasun inguruabarretan 
bermatzea, datuak ez lagatzea eta, hala badagokio, salatuari salatzailearen 
datu pertsonaletara sarbidea izatea ukatzea hirugarrenen beste interes 
batzuen gainetik datuen babeserako oinarrizko eskubidea gailendu behar 
bada. Nolanahi ere, salatzaileari egin beharreko edozein komunikazio egin 
aurretik aztertu egin behar da beharrezkoa ote den, espedientean salatutako 
pertsonek haien eskubideak osotasunean baliatzeko aukera izate aldera, 
DBEOren 5.1.c) artikuluak eskatutakoarekin bat etorriz; komunikazioa ezin 
da orokorra izan, eta ezin ditu borondatez aurkeztutako salaketan edo 
kasuan kasuko salaketa buletinean jasotako datu guztiak bildu. 

 
Administrazio egintzen jakinarazpenei lotuta: 
 

- Oro har, administrazio egintzen jakinarazpen kasuetan, prozeduretan 
berariaz interesatuta edo kaltetuta ez dauden hirugarrenen datuak ez 
jakinarazi edo lagatzea gomendatzen da lege mailako xedapenetan lege 
gaikuntzarik gabe edo Administrazioaren eskumenak baliatzean, 3/2018 
Legearen 8. artikuluan eta DBEOren 6.1.c) eta e) artikuluetan 
ezarritakoarekin bat etorriz. 

- Azkenik, datuak hirugarrenei jakinarazteko oinarri juridikoa dagoenean, 
proportzionaltasun edo minimizatzeko printzipioa zaintzea gomendatzen da, 
DBEOren 5.1.c) artikuluan erregulatutakoa, eta aurretik eskubideen 
azterketa egitea, hirugarrenei jakinarazi beharreko datu zehatzen irismena 
zehazteko, Administrazioak lortu nahi dituen helburuei dagokienez egokiak, 
beharrezkoak eta mugatuak izan daitezen. 
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Administrazio egintzen argitalpenen eta iragarkien bidez jakinaraztean pertsona 
interesdunak identifikatzeari dagokionez,  
 

- Administrazio egintzak argitaratzeari dagokionez, edo iragarkien bidez 
jakinarazten direnean, bat etorriz 39/2015 Legearen 44. artikuluko 
kasuekin, datu pertsonalak badituzte, orduan 3/2018 Legearen zazpigarren 
xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatuko da. 


