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IDAZKARIA: Iñigo Alvear Lekue.
Bizkaiko Foru Aldundiko Gardentasunari buruzko Gaietako Erreklamazioen Batzordeak,
jaunakk
lehen aipatutako kideek osatuta dagoenak,
aurkeztutako erreklamazioari buruzko EBAZPENA eman du.
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Erreklamazio horren oinarria orain erreklamatzailea denak informazio publikoa eskuratzeko
egin zuen eskabidean eskatu zuen formatuan ez bidaltzea izan zen.
Iñigo Alvear Lekue jauna da ebazpen honen txostengilea, eta Batzordearen iritzia adierazten
du:
EGITATEZKO AURREKARIAK
jaunak
LEHENENGOA. 2022ko urtarrilaren 18an,
(aurrerantzean, “
jauna” edo “erreklamatzailea”, bata zein bestea) informazio
publikoa eskuratzeko eskaera aurkeztu zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistro
elektronikoan.
Zehatzago esanda Bizkaiko Lurralde Historikoko Onura Publikoko Mendien Katalogoan
sartuta dagoen Zugaztietako baso publikoaren azaleraren zati bati buruzko informazio osoa
bitarteko elektronikoen bidez bidaltzeko eskatu zen.
Katalogo hori kudeatzea Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
Zaintzeko Sailari dagokio, zehatzago esanda Natur Guneen eta Zerbitzu Orokorren
Zuzendariordetzako Baso Zerbitzuari.
BIGARRENA. Natur Guneen eta Zerbitzu Orokorren Zuzendariordetza Nagusiaren
otsailaren 7ko 32/2022 Ebazpenaren bidez,
jaunari baimena eman zitzaion
eskatutako informazioa eskuratzeko.
Informazioa eskuratzeko moduari dagokionez, ebazpenak adierazten du eskatzailea
espedientea kontsultatzeko Baso Zerbitzuko bulegoetan agertuz gauzatuko dela.
HIRUGARRENA. 2022ko otsailaren 18an,
batzorde honetan.

jaunak erreklamazioa aurkeztu zuen

Erreklamazioaren oinarria da, bere ustez, Natur Guneen eta Zerbitzu Orokorren
Zuzendariordetza Nagusiaren erantzuna ez zela bere eskaerarekin bat etorri, hau da,
eskatutako informazioa bide elektronikoz eman ez zuelako.
Bere iritziz Bizkaiko Lurralde Historikoaren Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko
1/2016 Foru Arauaren 19.1 eta 25.1 artikuluetan aurreikusitakoa urratzen da (“1/2016 Foru
Araua”), zeinaren edukia aurrerago kopiatuko baita.

LAUGARRENA. Erreklamazioa jaso ondoren,
jaunak bere erreklamazioan
planteatutako gaiei buruzko informazioa emateko eskatu zitzaion eskumenak dituen
zuzendariordetza nagusiari.
BOSGARRENA.- 2022ko martxoaren 25eko txostenaren bidez, Natur Guneen eta Zerbitzu
Orokorren Zuzendariordetza Nagusiko Baso Zerbitzuko Basoak Zaindu eta Antolatzeko
Atalak (III. eremua) honako hau jakinarazi zuen:
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“(…) Gai berean interesduna den beste pertsona batekin egin zen bezala, eskabideari ebazpena
jakinarazi zitzaion eta jakinarazi zitzaion ez zegoela inolako eragozpenik espedientea eskuratzeko
eta, dokumentazio-kopuru handia zenez, telefono-zenbakia jakinarazi zen Baso Zerbitzuarekin
harremanetan jartzeko, interesdunari arreta eskaintzeko aurretiazko hitzordua adosteko,
espedientea ikusteko eta, hala badagokio, bere interesekoa zen espedientean dagoen informazio
guztia emateko.
Eskaera egin zenean ez zen ikusi interesdunak bertan jasotzen zuela informazio hori bitarteko
elektronikoen bidez nahi zuela.
Geroago, emandako telefonoen bidez jakinarazpenik ez zegoela jaso zen, eta aurkeztutako
erreklamazioa jaso zen. Erreklamazio horretan, laburbilduz, 1/2016 Foru Araua eta
gardentasunari buruzko beste araudi bat aipatzen ditu, baliabide elektronikoen bidez erantzuteko
bere eskaerari dagokionez.
Eskatutako dokumentazio osoa nahiko mardula da eta pisu handia du (>70 MB). Hori dela eta,
ezin da ohiko moduan bidali laneko helbide elektronikoaren bidez.
Dokumentazio guztia kontsultatzeko eta bidaltzeko prest dago, honako karpeta honetan (…).
Modu elektronikoan bidaltzeko moduari buruzko kontsulta egin da, interesdunak eskatutakoaren
arabera, eta aste honetan jakinarazi da jarraitu beharreko prozedura”.
SEIGARRENA. Azkenik, Natur Guneen eta Zerbitzu Orokorren Zuzendariordetza Nagusiak
apirilaren 12ko posta elektroniko bidez jakinarazi zuen erreklamatzaileak eskatutako
dokumentazioa bidali dela. Bidalketa hori OneDrive aplikazioa erabiliz egin zen. Bidalketa
horretan jasota dago, halaber,
jaunak dokumentazioa jaso duela.
ZUZENBIDEKO OINARRIAK
LEHENENGOA.- Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordea arestian aipatutako
1/2016 Foru Arauaren 27. artikuluaren bidez sortu zen.
Foru arau honen 29.1.1 artikuluaren arabera, 2. artikuluari lotuta, biak ala biak foru arau honi
datxezkiola, Erreklamazio Batzordeak eskumena izango du Bizkaiko Foru Aldundiaren eta
foru erakunde autonomiadunen, foru enpresen erakunde publikoen, foru merkataritzako
sozietateen, foru fundazioen eta foru partzuergoen eta zuzenbide publikoko beste foru
erakunde batzuen informazio publikoa eskuratzeko eskubidea berariaz edo ustez
ukatzearen aurkako erreklamazioak ebazteko.
Beste alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gardentasunaren arloko Erreklamazioen
Batzordearen antolaketa eta funtzionamenduari buruzko Erregelamenduak, uztailaren 26ko

128/2016 Foru Dekretuaren bidez onetsiak, bere 18. artikuluan ezartzen du, besteak beste,
Batzordearen Osoko Bilkuraren eskumena dela: "a) Informazio publikoa eskuratzeko
eskubidea baliatzea tazituki zein espresuki ukatzea dela-eta aurkezten diren erreklamazioak
ebaztea, 1/2016 Foru Arauan ezarritakoaren arabera."
BIGARRENA. Jaso ditugun aurrekarien arabera,
jaunak erreklamazioa aurkeztu
zuen batzorde honetan, ez baitzitzaion informazioa bitarteko elektronikoak erabiliz eman,
hau da, Informazio publikoa eskuratzeko eskabide-idazkian berak berariaz eskatu zuen
bezala.
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HIRUGARRENA. Izan ere, kontuan izan behar da 1/2016 Foru Arauaren 19.1 artikuluak
berariaz aitortzen duela, besteak beste, informazio publikoa eskatzen duten pertsonen
eskubidea dela “eskatutako informazioa foru arau honetan eta aplikatu beharreko legerian
ezarritako epeetan jasotzea eta eskabidean adierazitako forman eta formatuetan jasotzea,
aukera hori ezinezkoa denean eta horretarako arrazoiak azaltzen direnean izan ezik”.
Beste alde batetik, arau bereko 25. artikuluak honako hau ezartzen du: “eskatutako
informazio publikoa formatu digitalean emango da, oro har, salbu eta eskatzaileak beste formatu
batean eskatzen badu eta teknikoki bideragarria bada”.
Aurreko manuek administrazio-prozedura erkidearen arloko oinarrizko araudiaren
translazioa osatzen dute. Hain zuzen ere, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluak
pertsona fisikoek dituzten eskubideak zaintzen ditu, eta honakoa ezartzen du: “Pertsona
fisikoek noiznahi erabaki dezakete beren eskubideak eta betebeharrak baliatzeko administrazio
publikoekin komunikatzean bitarteko elektronikoak erabili edo ez, non eta ez dauden behartuak
administrazio publikoekiko harremana bitarteko elektronikoen bidez izatera. Administrazio
publikoekin komunikatzeko aukeratu duen bidea noiznahi aldatu ahal izango du norberak”.
Ildo beretik, 39/2015 Legearen 19.1 artikuluak ezartzen du oro har pertsonek bulego
publikoetan ez agertzeko eskubidea dutela, lege-mailako arau batean hala ezarrita
dagoenean izan ezik.
Aurreko aurreikuspenak martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuan garatzen dira,
zeinaren bidez onartzen baita sektore publikoaren bitarteko elektronikoen bidezko
jardunaren eta funtzionamenduaren erregelamendua.
LAUGARRENA. Laburbilduz, Natur Guneen eta Zerbitzu Orokorren Zuzendariordetza
Nagusiak erreklamatzailearen eskaerari erantzun behar zion, hura ez onartzeko arrazoirik ez
zegoela egiaztatu ondoren, eta hori hark eskatutako moduan burutu behar zuen, hau da,
baliabide elektronikoen bidez haren esku jarriz.
Hala aitortzen du Zuzendariordetzak berak martxoaren 25eko txostenean; izan ere,
eskabidearen edukiaren irakurketan akats bat egon daitekeela adierazten du, eta ez du
zehazten dokumentazioa bide elektronikoz bidaltzea eragozten duen ezintasun teknikorik,
haren bolumenak posta elektronikoz bidaltzea galaraztetik aparte.
jaunak
BOSGARRENA. Aurrekoa gorabehera, erreklamazioa izapidetzean,
eskatutako informazioa bide elektronikoz bidali zaiola jakinarazi zaio batzorde honi, eta hark
dokumentazioa jaso duela ere jaso da.

Ondorioz, bidezkoa da gerora erreklamazioak xedea galdu duela deklaratzea.
EBAZPENA
jaunak sustatutako erreklamazioaren xedea
Lehenengoa.
galdu dela deklaratzea, informazio publikoa eskuratzeko eskabidean ondorioztatutako uzia
eskatutako bidetik bete delako.
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Bigarrena. Ebazpen hau erreklamatzaileari eta Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
Zaintzeko Sailari jakinaraztea, zehatzago esanda Natur Guneen eta Zerbitzu Orokorren
Zuzendariordetzari jakinaraztea. Halaber, Estrategia Digitala eta Korporatiboaren
Kabineteko Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusiari
jakinaraziko zaio.
Hirugarrena.- Ebazpen hau behin betikoa da; administrazio-bidea amaitzen du eta, beronen
aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, EAEko Auzitegi
Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, BI HILABETEKO epean, ebazpena
jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera.
Hori guztia, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko foru sektore publikoko erakundeen
Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordearen antolakuntza- eta jardueraaraudia onesten duen uztailaren 26ko 128/2016 Foru Dekretuaren 27. artikuluan eta
administrazioarekiko auziak arautzen Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa araupetzen
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluetan xedatutakoarekin
ados egonik.
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