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1. GIDAREN EDUKIA ETA HELBURU DIREN ENTITATEAK.  
 

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 

17ko 5/2018 Foru Legearen (hemendik goiti GFL) 2.3 artikuluaren arabera, “Zuzenbide 

Administratiboaren mendeko jardueran, zuzenbide publikoko entitateei aplikatuko zaie, 

edo beste entitate batzuei ere, haien gainean eskumena duenean Foru Komunitateak, 

Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 

13/1982 Lege Organikoaren arabera, hain zuzen ere, hauei aplikatuko zaie: Lanbide 

elkargoak, Merkataritza Ganbera, jatorri-deiturak, kirol federazioak eta zuzenbide 

publikoko korporazioak.” 

 

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua Gardentasunari buruzko Foru Legeak 

araututako organoa da, eta haren eginkizunetako bat da gardentasunaren eta informazio 

publikoa eskuratzearen inguruko prestakuntza eta sentsibilizazio jarduerak sustatzea. 

Gardentasunari buruzko Foru Legeak ezarritako aginduetara erabat egokitzeko lana 

erraztu nahian, Nafarroako Gardentasun Kontseiluak gida hau ondu du, kirol 

federazioentzat baliagarria izanen delakoan, GFLak ezartzen dituen gardentasun 

betebeharrak betetzeko tenorean. Gida honen helburua da dokumentu batean biltzea, 

orientatzeko besterik ez bada ere, gardentasun kultura bat aurrera eramateko informazio 

garrantzitsuena eta zehatzena, eta, era berezian, kirol federazioen motibazioan eragitea, 

GFLan ezarritako betebeharrak bete ditzaten. 

 

Publizitate aktiboari dagokionez GFLaren hirugarren xedapen gehigarriak dioenaren 

arabera, kirol federazioek behar diren neurriak hartu behar dituzte GFLan aurreikusitako 

publizitate aktiboko betebeharren ondoriozko informazioak egoitza elektronikoan edo 

webgunean egon daitezen, gehienez urtebeteko epean, GFLak indarra hartzen duen 

egunetik hasita; epe hori 2019ko abuztuaren 23an amaitzen da. Zuzenbide 

administratiboaren ondoriozko informazio publikoa herritarren eskura jartzeari 

dagokionez, GFLaren xedapenak erabat aplikagarriak dira 2018ko abuztuaren 23az 

geroztik. 

 

Gidaren edukiari eta egiturari dagokienez, lehenik, helburua da kirol federazioen 

markoa eta izaera zedarritzea, izan ere, GFLa bete behar badute ere, ez daude 

Administrazio Publikoen lotura maila berean. Bigarrenik, gida honek GFLak ezarritako 

betebeharrak betetzeak ukitzen dituen eremuetan sakontzen du, «Zuzenbide 

Administratiboa bete behar duten jarduerei dagokienez». Izan ere, alderdi honi 

sakontasunez heldu behar zaio, era egokian zedarritzeko, GFLan ezarritakoaren arabera, 

derrigor bete beharreko gaien eremuan zein jarduera sartzen den eta zein geratzen den 

kanpo, ahal den ziurren eta zehatzen. 

 

2. KIROL FEDERAZIOEN IZAERA: LEGE-ESPARRUA. 
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Nafarroako Kirolaren 15/2001 Foru Legeak, uztailaren 5ekoak, (42. art. eta ondokoak) 

eta apirilaren 14ko 80/2003 Foru Dekretuak (28. eta 31. art.) ezarritakoaren arabera, 

kirol federazioak elkarte oinarriko entitate pribatuak dira, irabazi asmorik gabekoak, 

helburu nagusia dutenak onartutako kirol modalitateak sustatzea eta garatzea, Foru 

Komunitatearen eremuan. Kirol federazioek beren nortasun juridikoa dute, bai eta beren 

helburuak betetzeko jarduteko gaitasun osoa ere. Trafiko juridiko pribatuaren arloan 

dituzten eginkizunez gain, izaera administratiboko funtzio publiko zenbait 

eskuordeturik betetzen baitituzte, Foru Komunitatearen Administrazioaren laguntzaile 

gisa aritzen dira halakoetan. 

 

Nafarroako kirol federazioek, berezkoak dituzten eginkizunez gain, Foru 

Komunitatearen Kirol Administrazioaren delegazioz eta haren koordinazio eta 

babespean, izaera administratiboko funtzio publiko hauek betetzen dituzte, Foru 

Komunitatearen Administrazioaren laguntzaile gisa: 

 

a) Nafarroako lehiaketa ofizial ez profesionalen esparru orokorra ordenatzea eta 

baimentzea, beren kirol modalitateetan. 

 

b) Nafarroako lehiaketa ofizial ez profesionaletan aritzeko lizentziak eta gaitasun 

agiriak ematea. 

 

c) Beren modalitateetan Nafarroako kirol selekzioak osatzen dituzten kirolariak eta 

teknikariak zehaztea. 

 

d) Nafarroako kirol selekzioek zein jarduera edo lehiaketetan parte hartuko duten 

zehaztea. 

 

e) Kirol diziplinaren ahala gauzatzea berari dagozkion kirol modalitateetan. 

 

f) Nafarroako Kirol Justiziako Batzordearen ebazpenak aurrera eramaten direla 

begiratzea. 

 

g) Foru Komunitatearen kirol administrazioari laguntzea kirol-dopinaren prebentzio, 

kontrol eta errepresioan, eta kirol-bortizkeriaren prebentzioan eta kontrolean ere bai. 

 

h) Foru Komunitatearen kirol administrazioari laguntzea federazioetan sartuta dauden 

pertsona fisiko edo juridikoei ematen zaizkien diru-laguntzak kontrolatzen. 

 

i) Federazioen hauteskunde prozesuak kontrolatzea. 

 

j) Nafarroako administrazio publikoekin batera, emakume eta gizonen arteko 

berdintasuna sustatzea bi generoetako batek behar bezalako ordezkaritzarik ez duen 

kirol modalitateetan. 
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k) Eskuordetze bidez egozten zaizkion beste edozein eginkizun publiko. 

 

Laburbilduz, kirol federazioak entitate bereziak dira bi dimentsio dituztelako, pribatua 

eta publikoa. Dimentsio publikoa dute jarduera pribatuen eremuari dagokion interes 

publikoaren ikuspegitik, eta pribatua agertzen da bere kide federatuen interes legitimoen 

defentsan.  

 

3. KIROL FEDERAZIOAK GFLan: PUBLIZITATE AKTIBOA ETA 

INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA. 

 

Arauaren 2.3 artikuluak ezartzen duenaren arabera, GFLaren xedapenak kirol 

federazioei aplikatzen zaizkie Zuzenbide Administratiboaren mendeko jardueren 

egikaritzari dagokionez. Kontzeptu hau zehaztea eta, beraz, GFLaren manuen 

aplikazioa federazioetan noraino iristen den zehaztea da abiapuntuko premisa, hain 

zuzen ere, entitate horiek onartu behar dituzten betebeharrak zehazterakoan. 

 

Lehenik eta behin, azpimarratu behar da kirol federazioak GFLaren eremu subjektiboan 

sartzeak, arestian aipatutako 2.3 artikuluarekin bat, alde batetik dakarrela entitate horiek 

bete behar izatea GFLaren I. tituluaren III. kapituluan -18. eta 29. bitarteko artikuluak- 

zehazten diren publizitate aktiboko betebeharrak, “Zuzenbide administratiboaren 

mendeko jarduerei” dagokienez; bestalde, berekin dakar pertsona guztiek dutela entitate 

horien esku den informazioa eskuratzeko eskubidea. Informazio publikoaren kontzeptu 

horretan sartzen dira entitate horren esku diren edukiak eta dokumentuak, edozein dela 

ere haien formatua edo euskarria, betiere entitatearen funtzio publikoaren egikaritzan 

elaboratu edo bereganatu dituztenak, eta aurrez egikarituta eskubidea, GFLaren III. 

tituluaren II. kapituluan -34. eta 44. bitarteko artikuluak- araututako prozeduraren 

arabera.  

 

Eskatzen den informazioa lotuko da, era berean, kirol federazioek legearekiko duten 

menpekotasunaren mugarekin, hau da, “Zuzenbide Administratiboaren menpeko 

jarduerei” dagokien informazioa izan behar duela eskatutakoak. 

 

 

4. GARDENTASUNARI BURUZKO FORU LEGEA APLIKATZEAN 

KIROIL FEDERAZIOAK LOTZEN DITUEN EREMU 

OBJEKTIBOA. 

 

4.1.- Publizitate aktiboa 
 

A. Publizitate aktiboaren printzipioak (GFLaren 5. art.) 
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GFLaren eremu subjektiboan jasotzen diren entitate guztiei bezala, GFLaren 5. 

artikuluan aurreikusitako printzipio orokorrak kirol federazioei aplikatzen ahal zaizkie. 

Printzipio orokor horiek, publizitate aktiboari dagokionez, hauetan bildu daitezke: 

 

a) Federazioek etengabe eman eta zabaldu behar dute haien esku dagoen eta Zuzenbide 

Administratiboaren mendekoa den jardueren inguruko informazioa, egiatasunez eta 

objektibotasunez, izan ere, publikoa da, printzipioz, haien esku, zaintzapean edo 

kontrolpean dagoen informazio guztia, legeak aurreikusten dituen salbuespenak 

salbuespen. 

 

b) Argitaratze aktiboaren betebeharrak bitarteko elektroniko bidez beteko dira, kode 

irekiko softwarea erabiliz eta sustatuz, hala nola estandar ireki eta neutralen erabilera, 

teknologia eta informatikaren arloetan. 

 

c) Informazioa modu argian, egituratuan, eskuragarrian eta ulergarrian argitaratu behar 

da. 

 

d) Informazioa argitaratzerakoan kontuan hartu behar dira gardentasunaren arloko 

betebeharrei GFLaren 31. artikuluak ezartzen dizkien mugak eta, batez ere, datu 

pertsonalen babeserako eskubidea. 

 

B. Publizitate aktiboa egiteko betebeharra. 

 

Gardentasunaren arloko betebeharrak egoki betetzeko, GFLaren 11. artikuluak ezartzen 

duenaren arabera, kirol federazioek hauek egin behar dituzte: 

a) Beren jardueretatik Zuzenbide Administratiboaren mendeko direnen gardentasuna 

bermatzeko zabaldu beharreko informazioa, prestatu, eguneratu, hiru hilean behin 

gutxienez, eta zabaldu modu iraunkorrean, egiazkoan eta objektiboan, norberaren 

egoitza elektronikoaren edo webgunearen bidez. 

 

b) Apartatu honen a) letran aipatzen den informazio publikoaren inbentario bat egin 

eta hiru hilean behin zabaldu, informazio hori non aurki daitekeen adierazita. 

 

c) Informazio publikoa kudeatzeko sistemak eta politikak garatu, haren fidagarritasuna, 

etengabeko eguneratzea, integritatea eta benetakotasuna bermatzeko. 

 

d) Informazio publikoa kudeatzeko neurriak hartu, hura lokalizatzea eta zabaltzea erraza 

izan dadin, eta eskuragarritasuna, elkar-eragingarritasuna, kalitatea, egiazkotasunaren 

kontrola eta argitaratutako informazioaren berrerabilera sustatzeko. 

 

e) Informazioa modu argi, egituratu eta ulergarrian argitaratu. Informazio guztia 

formatu erabilerraz eta ulergarrietan egonen da, erabilerraztasun unibertsalaren eta 

pertsona guztiendako diseinuaren printzipioekin bat. 
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f) GFLak pertsonei aitortzen dizkien eskubideak zabaldu, behar bezala erabiltzeko 

aholku eman erabiltzaileei, eta informazioa bilatzen lagundu. 

 

g) Informazio publikoa epe hauetan egonen da argitaratuta: 

 

- Izatezko egoerak deskribatzen dituen informazioa argitaratuta egonen da egoera horiek 

irauten duten bitartean, gutxienik. 

 

- Arauei buruzko informazioa argitaratuta egonen da arauek indarra duten bitartean, 

gutxienik. 

 

- Kontratu, hitzarmen eta diru-laguntzei buruzko informazioa argitaratuta egonen da 

haietatik heldu diren betebeharrek irauten duten bitartean eta haiek amaitu eta beste 

hamar urtez, gutxienik. 

 

- Informazio ekonomikoa sortu zen unetik hasi eta gutxienez hamar urtez egonen da 

argitaratuta. 

 
C. Betebeharren mapa. 

Ondoren deskribatzen diren zerrendak ulertu behar dira, GFLaren aplikazioan, 

informazio publikoaren gutxieneko betebehar gisa, izan ere, horrez gain, 29. artikuluak 

ezartzen duenaren arabera, argitara eman beharko da herritarren interesekotzat jotzen 

den beste edozein informazio publiko, eta batez ere, maizenik eskatzen dena. Horri 

erantsi behar zaio publizitateari dagokionez araubide zabalagoa aurreikusten duten 

xedapen berariazkoetan (18.2 artikulua) ezartzen diren publizitate betebeharrak. 7. 

artikuluaren arabera, informazioa argitara eman behar da federazioen webguneetan. 

Horretarako, gomendagarriena izan daiteke Gardentasun Atari bat sortzea, federazio 

horren egoitza elektronikoan edo webgunean. 

 

Ondoren, orientatzeko besterik ez bada ere, kirol federazioen publizitate aktiboaren 

betebeharren maparen osagaiak deskribatzen dira:    

 

a) Instituzioari eta antolaketari dagokien informazioa. 

 

Aurrera eramaten dituzten eginkizunak, aplikatu beharreko araubidea eta barne 

antolaketaren egitura, organigrama eguneratua erantsiz, eta bertan adierazita haien 

organoen arduradunen nortasuna, egoitzak eta harremanetarako bideak. 

 

b) Informazio ekonomikoa, aurrekontuei buruzkoa eta finantzarioa. 

 

Ondoren zehazten da zer informazio eta noraino eman behar duten kirol federazioek 

GFLaren arabera: 
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Kontratu publikoak. 

 

Kirol federazioak botere adjudikatzaileak dira? 

 

Behin baino gehiagotan adierazi du jurisprudentzia europarrak (Europako Batasuneko 

Justizia Epaitegiaren 2017ko urriaren 5eko epaia) entitate bat botere adjudikatzailea 

dela hiru baldintza metagarri betetzen direnean, alegia, a) entitate hori berariaz egina 

izatea interes orokorreko eginkizunak, industria edo merkataritza izaerarik gabekoak, 

betetzeko; b) nortasun juridikoa izatea; c) haren jarduera gehienbat botere publikoek 

finantzatua izatea, edo haren kudeaketa kontrolatua, edo bestela, haren administrazio, 

zuzendaritza edo zaintzako organoetako kideen erdiak baino gehiago botere publikoek 

izendatuak izatea. 

 

Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 4.1 artikuluak 

ezartzen du aplikatuko zaiela entitate hauek hitzartutako kontratuei: 

 

“e) Enpresa-entitate publikoak eta zuzenbide publikoko entitateak, partzuergoak, 

merkataritza- eta lan-sozietateak, fundazioak edo beste entitate batzuk edo horietako 

edozeinen elkarteak, nortasun juridikoa badute, publikoa nahiz pribatua, eta aurreko 

letretan aipatutako entitateei loturik badaude edo haien mendekoak badira, eta betiere 

baldintza hauek biak betetzen badituzte: 

 

1. Beren jardueraren bidez, neurri batean bederen, interes publikoko helburuak 

betetzea, industria edo merkataritza izaerarik ez dutenak, eta enpresa arriskurik beren 

gain hartzen ez dutenak. 

 

2. Administrazio publikoek, zuzenean edo zeharka, haien jardueraren erdia baino 

gehiago finantzatzea edo haien jardueren gain eragin nagusia izatea, kudeaketa 

kontrolatzeko mekanismoen bitartez edo administrazio, zuzendaritza nahiz zaintza 

organoetako kideen erdiak baino gehiago izendatzea ahalbidetzen duten mekanismoen 

bitartez.” 

 

Kirol federazioei dagokienez, Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioak ez ditu 

izendatzen haien administrazio, zuzendaritza edo zaintzako organoen kideen erdiak 

baino gehiago, eta finantzazioa gehienbat Administrazioaren kargu izateko baldintza ere 

ez da betetzen, izan ere, haien diru-iturriak hauek dira: diru-laguntzak, publizitatea eta 

babesa, lizentziak eta kuotak, norberaren baliabide arruntak eta bereziak eta abar. 

 

Bestalde, ezin da ulertu Foru Komunitatearen Administrazioaren babesak, haien 

jardueraren gainean ondoren egiten duen kontrolaren bidez, eragin erabakigarria duenik 

federazioaren erabakietan. 
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Ondorioztatu daiteke, beraz, kirol federazioak ez direla Kontratu Publikoei buruzko 

Foru Legearen mendeko, ez dituztelako betetzen adjudikatzaile izateko 4.1 artikuluan 

ezarritako gutxieneko baldintzak.  

 

Hala ere, egia da auzi eztabaidatua dela kirol federazioen mendekotasuna kontratazio 

publikoarekiko. Gaur-gaurkoz, auzi hau ez da modu finkoan ebatzi, ez doktrinaren 

aldetik eta ez jurisprudentziaren aldetik ere. Honen inguruan doktrina gutxi dago, eta 

botere adjudikatzailearen izaera aitortzera jotzen du (Jose Antonio MORENO 

MOLINAK, “La sujeción de las federaciones deportivas a la Ley de Contratos del 

Sector Público”, lanean, -Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, 

27/2009 zk, 45-64 or.-, botere adjudikatzailetzat jotzen ditu, esanez entitate horiek 

hitzartutako kontratuek, izaeraz pribatuak badira ere, kontratazio publikoari buruzko 

arautegi desberdinen mendekoak izan behar dutela). Hala ere, badirudi gaur-gaurkoz 

kirol federazio espainiarretan bakar batek ere ez dituela lizitatzen bere kontratuen 

adjudikazioak.  

 

Halako ziurtasunik gabeko egoeraren aurrean, Nafarroako Gardentasun Kontseiluak 

gomendatzen die kirol federazioei argitara eman ditzatela eskuordetuak dituzten funtzio 

publikoen egikaritzarekin nolabaiteko lotura zuzena duten kontratuak. Aukera hori 

hartzen badute, datu hauek argitaratzeko gomendatzen die: 

 

a) Kontratuaren xedea eta mota. 

 

b) Formalizazio data. 

 

c) Exekuzioaren hasiera eguna. 

 

d) Iraupena. 

 

e) Adjudikatzeko erabilitako prozedura (gehienetan kontratazio zuzena). 

 

f) Kontratuaren zenbatekoak. 

 

g) Adjudikazio-hartzailearen identitatea. 

 

h) Adjudikazio-hartzailearen kaudimen teknikoa eta ekonomikoa. 

 

i) Onetsitako aldaketak, kontratu osagarriak eta kontratuen luzapenak. 

 

j) Kontratuaren lagapenari eta azpikontratazioari buruzko informazioa, bertan zehaztuz 

lagapen-hartzaileak edo azpikontratistak nor diren, zenbatekoa, eta kontratu bakoitzean 

azpikontratatu den bolumenaren portzentajea. 

 

k) Kontratuaren amaieran egindako likidazioaren zenbatekoa. 

 

o) Prezioen berrikuspenari buruzko informazioa, bai eta kontratatutako prestazioaren 

amaierako kostuan izandako desbideratzea, adjudikatutako zenbatekoarekin alderatuta. 
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Hitzarmenak 

 

Kirol federazioek, eskuordetuak dituzten funtzio publikoen egikaritzan, sinatu dituzten 

hitzarmenak argitaratu behar dira. Kontzeptu hauek bilduko ditu publizitate horrek: 

 

a) Alderdi sinatzaileak 

  

b) Helburuak 

 

c) Iraupen epeak 

 

d) Egindako aldaketak 

 

e) Betebeharrak, barne direla, halakorik bada, haietatik eratorritako betebehar 

ekonomikoak. 

 

Argitaratzen diren kontratu eta hitzarmenetan dauden datu pertsonalen informazioari 

dagokionez, korporazioak jokatuko du Gardentasunaren eta Gobernu Onaren 

Kontseiluak eta Datuen Babeserako Agentzia Espainiarrak, biek ala biek, sinatutako 

2015eko 4. interpretazio irizpidearen arabera. 

 

Ekonomia eta aurrekontuak erabiltzeko ekintzak 

 

Kirol federazioak autonomia finantzarioaren jabe dira eta haien finantzak ez dira 

kontrolatzen, ez Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioaren Kontu-

hartzailetzaren aldetik, ez eta Kontuen Ganberaren aldetik ere. Beraz, aurrekontuen 

egikaritzako beste edozein ekintza eta, zehatzago esanda, haien aurrekontuak, urteko 

kontuak edo federazioaren arduradunek jaso dituzten diru-sariak ez daitezke 

informazio publikotzat jo GFLaren zentzu estuan eta, horrenbestez, haiek argitaratzea 

ez daiteke jo derrigortzat. 

 

Hala ere, kirol federazioak borondatezko gardentasun ariketa egitera gonbidatzen ditu 

Nafarroako Gardentasun Kontseiluak, argitara emanez, bederen, sarrera-irteeren 

aurrekontua, federazioaren urteko kontuak eta auditorien kanpo txostenak.  

 

4.2. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea 

 

GFLa aplikatzekoak diren entitateak izanik, kirol federazioek erantzun behar dituzte 

informazioa eskuratzeko egiten zaizkien eskaerak, betiere funtzio publikoen 

egikaritzan elaboratu edo lortutako informazioak badira. 

 

A. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen egikaritza. 
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Informazioa eskatzen duen pertsonak ez du zertan argitu zergatik eskatzen duen. Hala 

ere, arrazoi horiek azaltzen ahal ditu, eta kontuan hartzen ahalko dira, ebazpena 

ematerakoan. Nolanahi ere, arrazoirik ez emate hutsagatik ezin izanen da eskaera atzera 

bota. 

 

Eskaera aurkez daiteke eskatzailearen nortasunaren berri izateko modua eskaintzen 

duen edozein bidetatik, eta ez da beharrezkoa izanen haren egiaztapena.  

 

Eskaeran argi eta zehatz adierazi behar da zer informazio eskatzen den, eskuratzeko 

nahi den forma edo formatua eta harremanetarako helbide bat, elektronikoa ahal bada, 

komunikazioak errazteko. 

 

Eskaerak informazio hori aski argi eta zehatz adierazten ez duenean, hamar eguneko 

epean zehazteko eskatuko zaio, bitartean bertan behera utziz gehieneko ebazteko epea 

eta ohartaraziz, hala egiten ez badu, uko egiten diola ulertzen ahalko dela. Nolanahi ere, 

laguntza emanen zaio bere eskaera zehaztu dezan. 

 

Informazio publikoaren ardura duten unitateek eta informazio bulegoek, bai eta eskaera 

aurkeztu edo zuzentzen den organo edo entitateak ere, behar den laguntza emanen dute 

informazioa eskuratzeko eskubidearen egikaritza errazteko, eskaera egiteko erabiltzen 

den bitartekoa edozein dela ere, kolektibo batzuen behar bereziak kontuan hartuta. 

 

Administrazioekiko Auzien 6. Epaitegi Zentralak 2018ko otsailaren 23an emandako 

epaiak (prozedura arrunta 35/2017) adierazten du ezen <<gai horiek publizitate 

aktiboaren betebeharrei atxikiak izanik ere, horren ondorioz ezin ukatu da eskatutako 

informazioa eskuratzeko herritarrek duten eskubidea, informazio horrek, argitara eman 

den informazioarekin, osotara edo hein batean, bat egiten badu ere, Legeak berak 

bereizten baititu gardentasun printzipioaren arabera ezarritako betebeharrak.  

Horretarako, alde batetik, publizitate aktiboa eskatzen du, eta bestetik, III. kapituluak 

(12. artikulua eta hurrengoak) informazio publikoa eskuratzeko eskubidea aitortzen du; 

eskubide subjektibo hau ez da geratzen murriztuta edo baldintzatuta, publizitate 

aktiborako Legeak ezartzen dituen betebeharrak beteta ere>>. 

 

B. Eskubidea egikaritzeko prozeduraren inguruko oharrak 

 
Kirol federazioek argi adierazi behar dute beren webgunean beren esku duten 

informazioa eskatzeko eskubidea dutela herritarrek, eta eskubide hori egikaritzeko 

prestatu dituzten bideak modu argian eskaini behar dituzte. 

 

Erantzunak kontuan izan behar du gerta daitekeela informazioa eskuratzeko eskubideak 

mugaren bat izatea, besteak beste, GFLaren 31. artikuluan ezarritakoak, edo 32. 

artikuluko datu pertsonalen babeserako eskubidearen ingurukoak, edo GFLaren 37. 

artikuluak eskaera ukatzeko aurreikusitako arrazoietako bat.  
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Kasu bakoitzean, ebazteko eskumena duen organoak lehenbailehen eman beharko du 

eskatutako informazio publikoa, edo, bestela, lehenbailehen jakinaraziko dizkio 

eskatzaileari informazio hori ukatzeko arrazoiak, beranduenik hilabete batean, eskaera 

federazioan sartzen den egunetik kontatuta, oro har. 

 

Epe hori hilabete bat gehiago luzatzen ahalko da, baldin eta, informazioaren bolumena 

eta konplexutasuna ikusita, ezinezkoa bada lehen adierazitako epean ematea. Kasu 

horretan, hamar eguneko epean gehienez, eskatzaileari adierazi behar zaio zer arrazoi 

izan diren ebazpena epe horretan emateko. 

 

Eskaerak hirugarrenen eskubide edo bidezko interesak ukitzen baditu, hamabost 

eguneko epea eman behar zaie haiei alegazioak aurkez ditzaten. Alegazio horiek 

kontuan hartuko dira informazioa emateko edo ukatzeko orduan, baina ezin dira izan 

informazio eskubidea ukatzeko betoa. 

 

Ematen den erantzunean, adierazi behar da erreklamazioa aurkezten ahal dela 

Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurrean, eskaeraren erantzuna jakinarazten 

den egunetik hasi eta hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, 

epaitegi eskudunean, bi hilabeteko epean. 

 

Eskaera ez tramitatzeko erabakia hartzen ahal da, eskaeraren objektua federazioak 

betetzen dituen funtzio publikoen egikaritzan sortu edo lortutako informazioa ez bada. 

 

C. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea proiektatzen ahal duten eremu 

materialak. 

 

Lehen azaldu den moduan, kirol federazioek bete behar dituzte GFLaren 18. eta 29. 

bitarteko artikuluetan zehazten diren publizitate aktiboko betebeharrak, “Zuzenbide 

Administratiboaren mendeko jarduerei” dagokienez, eta, era berean, pertsona guztiek 

dute entitate horiek, “Zuzenbide administratiboaren mendeko jarduerei” dagokienez, 

beren esku duten informazioa eskuratzeko eskubidea, aurretiaz egikarituta eskuratzeko 

eskubidea - GFLaren 30. eta 44. bitarteko artikuluak-. 

 

Kasu horien artean aipa daitezke, orientatzeko besterik ez bada ere, zenbait eremu 

material, haien gainean proiektatu baitaiteke zuzenbide administratiboaren mendeko 

jarduerei buruzko informazio publikoa eskuratzeko eskubidea; esaterako: 

 

- Kirol federazio horren hauteskunde prozedurari buruzko informazioa, sufragio aktibo 

eta pasiboaren eskubidearekin lotutako informazioa biltzen duena; hauteskunde 

deialdia; hautagaitzen aurkezpena; hautesle-erroldaren elaborazioa; hauteskunde 

mahaiaren osaera eta mahaiburuaren eskumenak; boto-paperak; botoa egiaztatzeko 

modua; posta bidezko botoa; boto-kontaketa; dagokion aktaren elaborazioa; eta, 

azkenik, hautatutako izangaien kargu-jabetzea, horren mugatzailea dela GFLaren 32. 

artikuluko datuen babesaren bermearen ondorioz hautesle-erroldari dagokiona, adibide 
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gisa besterik ez bada ere (ikus 106/2017 Ebazpena, uztailaren 26koa, Andaluziako 

Gardentasunaren eta Datuen Babesaren Kontseiluak erreklamazio bati erantzunez 

emana, izan ere, herritar batek salatu baitzuen Motoziklismoko Andaluziako 

Federazioak ukatu ziola eskatutako informazioa). 

 

- Gobernu organoen aktak, erabakiak edo ebazpenak, dagokion arautegian 

aurreikusitako jardueren artetik Zuzenbide Administratiboaren mendeko diren funtzioak 

betetzearekin lotutakoei buruzkoak direnak, horien muga dela GFLaren 32. artikuluko 

datuen babesaren bermetik eratortzen dena. 

 


