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Arartekoaren ebazpena, 2012ko ekainaren Arartekoaren ebazpena, 2012ko ekainaren Arartekoaren ebazpena, 2012ko ekainaren Arartekoaren ebazpena, 2012ko ekainaren 11118888koa. Horren bidez, Tolosako Udalari koa. Horren bidez, Tolosako Udalari koa. Horren bidez, Tolosako Udalari koa. Horren bidez, Tolosako Udalari 
gomendatzen zaio gomendatzen zaio gomendatzen zaio gomendatzen zaio ((((…………))))    sozietate gastronomikoak eragindako kalteak saihesteko sozietate gastronomikoak eragindako kalteak saihesteko sozietate gastronomikoak eragindako kalteak saihesteko sozietate gastronomikoak eragindako kalteak saihesteko 
neurri egokiak har ditzan eta jarduera horri ingurumen arloko legezkotasuna neurri egokiak har ditzan eta jarduera horri ingurumen arloko legezkotasuna neurri egokiak har ditzan eta jarduera horri ingurumen arloko legezkotasuna neurri egokiak har ditzan eta jarduera horri ingurumen arloko legezkotasuna 
betetzeko eska diezaiobetetzeko eska diezaiobetetzeko eska diezaiobetetzeko eska diezaion.n.n.n. 
    

 
Aurrekariak 

 
1. Tolosako auzotar batek erakunde honen aurrean salatu ditu bizi den eraikinaren 

etxabean dagoen kirol- eta gastronomia-sozietate baten jardueran 
antzemandako ustezko irregulartasunak. 
 

2. Zehazki, salatu du lokalak ez duela inolako intsonorizaziorik eta, ondorioz, 
eragiten dituen bibrazioak eta zarata jasanezinak dira. 
 
Horrez gain, esan du ke-irteera haren etxebizitzatik gertu dagoela eta, beraz, 
ezin duela leihoa ireki. 
 
Azkenik, adierazi digu jarduera ixteko ordutegia modu sistematikoan ez dela 
betetzen. 
 

3. Kexa sustatu duenaren gogoetak kontuan izanda, Ararteko erakundeak kexa-
espedientea izapidetzea erabaki du (erf. zk.: 358/2012/47) eta Tolosako 
Udalari informazioa eskatzea, hainbat alderdiren artean, establezimenduari 
ezarritako neurri zuzentzaileen berri edukitzeko, baita lokaleko isolamendu 
akustikoaren berri ere. 
 
2012ko martxoaren 5ean lehenengo informazio-eskaera egin zen eta horren 
erantzuna 2012ko martxoaren 22an jaso zen. Jakinarazpenak bi agiri baino ez 
ditu barne hartzen eta horietan labur-labur aipatzen da gastronomia-sozietateak 
irekitzeko halabeharrezko lizentzia duela eta ez dela zigortzeko espedienterik 
abiarazi. 
 
Bidalitako informazioa ikusirik, ulertu genuen ezin zela pentsatu eskaerari 
erantzuna eman zitzaionik aurkeztutako informazioaren bitartez. Horregatik, 
bigarren informazio-eskaera bat bideratu zen, lehengoaren termino beretan. 
 
2012ko apirilaren 26an erakunde honen erregistroan Tolosako Udaleko idazki 
berri bat sartu zen. Erantzunari atxikitako agirietan jardueraren lizentzia, 
irekitzeko lizentzia eta neurri zuzentzaileen ezarpena zegoen. 
 
Hala ere, ez zen ezer aipatu lokalaren isolamendu akustikoaren nahitaezko 
egiaztagiriaren eta aurrera eramandako neurketa akustikoen inguruan. 
 
Azkenik, 2012ko maiatzaren 24an erakunde honetan jarduera legeztatzeko 
proiektu bat sartu zen, 2006ko uztailekoa, 1991ko apirilaren 18ko 
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intsonorizazio egiaztagiria eta udal ingeniariak neurri akustikoaren gainean 
egindako txostena. 
 

Gogoetak 
 

1. Eskura ditugun datuen arabera, aipatzekoa da gure esku-hartzearen helburuak 
erreferentzia egiten diola Tolosako Udalak hirugarrenei kalteak saihesteko 
jardueraren funtzionamenduaren ziozko eragozpenak prebenitzerakoan eta 
ezarritako neurri zuzentzaileen betetzea bermatzerakoan jardunik bideratu ez 
izanari. 

 
Ingurumenaren babesaren xedea ez da amaitzen eragindako kalteen 
konponketarekin, elementu eratzaileen mantentze lanak ere egin behar 
direlako. Hori dela eta, argi utzi behar dugu, jarduera sailkatuak kontrolatze eta 
ingurumen alorreko legedira egokitze aldera herri-administrazioek esku hartzeko 
duten betebeharra ez dela aukerazkoa, izan ere, interes orokorra defendatzeko 
eta legeditik eratortzen diren betebeharrak betetzen direla bermatzeko 
ordenamendu juridikoak ematen dizkion ahalmen publikoak gauzatzean datza. 

 
2. Hori horrela, jorratu beharreko alderdiak honako hauek dira. 
 

Lehenik eta behin, jarduera legeztatzeko 2006ko uztaileko proiektuaren 
3. atalean egiaztatu dugunaren arabera, proiektuak oinarria martxoaren 9ko 
165/1999 Dekretuko eskakizunen betetzean dauka. Hala, aipatu dekretuko IV. 
Eranskinean jasotako eskakizunak bete direla ulertzen da. 

 
Hasiera batean kirol-sozietate gisa konfiguratu zela ulertu badaiteke ere, egun, 
elkarte- eta kultura-arloko xedea aurrera eramateaz gain, batez ere 
gastronomia-sozietate gisa erabiltzen da. Tolosako Udalak, gainera, halakotzat 
jotzen du. 

 
Ildo horretan, erakunde honek behin baino gehiagotan eman du txoko edo 
gastronomia-sozietateei eman behar zaien tratamendu juridikoaren inguruan 
duen iritzia. Horregatik, jarduera horiek sailkapenari lotuta egon behar dutela 
defendatzen du.  

 
Ekainaren 11ko 171/1985 Dekretuak onartzen du arauaren aplikazio eremuak 
barne hartzen dituela txokoak eta kultura- eta jolas-sozietateak, tabernak eta 
jatetxeak epigrafean. Hortaz, esan daiteke dekretuaren idazleak direla txokoak 
eta kultura- eta jolas-sozietateak ostalaritzako eta aisialdiko jardueren eta, 
bereziki, tabernen eta jatetxeen funtzionamenduko murrizketen eta mugen 
pean jarri nahi izan dituztenak. 

 
Are gehiago, martxoaren 9ko 165/1999 Dekretuko artikulatuan zehar ez dago 
txokoen eta gastronomia-sozietateen inguruko aipamenik. 
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Horregatik, ondoriozta dezakegu gastronomia-sozietateak jarduera sailkatuen 
araubideari lotuta daudela eta ez 165/1999 Dekretuari, gomendio honetan 
jorratutako kasuan kontuan hartu zen moduan. 

 
3. Bigarrenik, aintzat hartu behar da gastronomia-sozietatea lokal horretan haren 

jarduera 1978. urtetik ari dela gauzatzen eta jarduera legeztatzeko txostenaren 
berri ez dugula izan 2006 arte. 

 
Zehazki, jarduera legeztatzeko proiektuaren 7. atalak hauxe dio: “Con fecha de 

octubre de 1990, se efectuó medición de aislamiento acústico con resultado 

de aislamiento global de 51,33 dB(A).” 
 
Gaur arte ez dugu izan 1990. urtean egindako neurketa akustikoa ez den beste 
baten berri. 

 
Gauzak horrela, behar den begirunez, onartezina da auzotarrek, jarduera 
legeztatu ondoren eta, batez ere, legeztatzerakoan, egindako kexen aurrean, 
aipatu jarduera irekitzeko lizentzia eman baino lehen, lokalaren isolamendu-
maila bermatu ez izana. Bereziki, azaroaren 20ko 02071/2008 Dekretuaren 
bitartez ezarritako neurri zuzentzaileek lokalean behintzat 65dB(A)-ko 
isolamendu akustikoa ezartzen dutenean. 

 
Hortaz, eta halakorik frogatu ezean, ez da behar adina egiaztatu lokaleko 
isolamendu akustikoa nahikoa denik eta horrek ezarritako neurri zuzentzailea ez 
betetzea eragin du. 

 
4. Halaber, jarduera legeztatzeko proiektuaz arduratzen denak egindako txostenari 

jarraiki, egiaztatu da tximinia bat eraikitzea ezinezkoa dela eta, horregatik, kea 
orain arte bezala ateratzea erabaki da. 

 
Horren harira, ekainaren 11ko 171/1985 Dekretuak, 1. Kapituluko (1. Atala) 
3.1.2. artikuluan honakoa ezartzen du: “Sukaldea, prejitzailua, sukalde-txapa, 

burruntzia, etabar izan ditzaten ekintzapideak: Haize-berritzea eta kea eta gasak 

kanpora ateratzea honetarakoxe odi batetik egingo dira, hoiek hartzeko eta 

egozteko erapidetza egokiak erabiliz, dagokion erainkuntzaren etxe-hegaletik bi 

metro gora eramanez eta auzokoei usainak, zeratak edo dardarizua jasanarazi 

gabe.” 

 
Kasu honetan ez da alderdi hori betetzen. 

 
5. Hori dela eta, erakunde honek gogora ekarri nahi du jarduera-lizentziek lotura 

iraunkorra sortzen dutela eta horren xedea interes publikoa babestea dela, 
baimendutako jarduera garatzeak eragin ditzakeen gertakarien aurrean. 

 
 Zentzu horretan, argi geratu behar da jarduera beti interes publikoko 

eskakizunetara egokitzeko baldintza inplizituaren mendekotzat jo behar dela. 
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 Eskakizun horiek ahalmena ematen diote administrazioari, proportzionaltasun 
egokiarekin, baimendutako jardueran esku hartzeko, eta jarduleei, are ofizioz, 
beharrezkoak diren zuzenketa- eta egokitzapen-neurriak ezartzeko, jarduerak 
behar bezala funtzionatuko duela bermatzeko edo, azken beltzean, emandako 
baimena ezeztatzeko, interes publikoko eskakizunetara egokitzeko aukera 
guztiak ahitu direnean; izan ere, bestela, zaintza, segurtasun, bizikidetza eta 
ordena publikoaren arloko betebehar nagusiei dagokienez utzieraz jardutea 
litzateke. 

 
6. Agerikoa da halako establezimenduek, euren jarduerak araudi tekniko-juridiko 

egokia jasotzen ez badu, gatazka larria sor dezaketela, eta berez sortzen 
dutela, lokaletako titularrek euren negozioa bideratzeko interes partikularren 
eta establezimendu horien inguruetan bizi diren auzokideen intimitate 
eskubideari lotutako interes publiko orokorren artean. 

 
7. Gomendio honen aurrekarietan aipatutako moduko egoerak saiheste aldera, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenaren Babeserako otsailaren 27ko 
3/1998 Lege Orokorrak, 64. artikuluan alkateari eskumena ematen dio, 
prebentzioz, eraikitze edo ustiatzeustiatzeustiatzeustiatze fasean dagoen edozein jarduera guztiz edo 
zati batean eteteko proiektua burutzeko ezarritako ingurumen baldintzak urratu 
edo hausteagatik ingurumenean kalte larriak eta itzulezinak gertatzeko edo 
pertsonei zein ondasunei berehalako arriskua eragiteko arrazoizko beldurra 
dagoenean, egoera sortu duten baldintzak desagertzen ez diren bitartean, 
arriskuak baloratzeko edo murrizteko beharrezkoak diren neurriak hartzeko 
aukerarekin. 

 
8. Hizpide dugun kasuan, ez dugu inolako jarduerarik antzeman zentzu horretan. 

Eskura ditugun datuetatik ondoriozta dezakegu, alde batetik, lokalaren 
arduradunak lokaleko jarduera indarrean dagoen araudira egokitzeko 
erresistentzia handia, eta bestetik, Tolosako Udalaren permisibitate eta 
pasibotasuna kaltetutako auzokideek behin eta berriz aurkeztutako salaketen 
aurrean eta jardueran antzemandako irregulartasunen aurrean, eta horrek 
lizentzien teknikak ezartzen duen prebentzio printzipioa urratzen du argi eta 
garbi. 

 
9. Barne hartuta dauden administrazioek nahitaez esku hartu behar dute hizpide 

den jardueraren inguruan, albait lasterren, indarrean dagoen ordenamendu 
juridikoaren arabera osasunaren eskubidea eta garatzen den jarduerak kalte 
diezaioketen kalitatezko ingurumenaren eskubidea babeste aldera. 

 

Zentzu horretan, tokiko erakundeek ezin diete muzin egin ingurumenari kalte 
egin diezaioketen egoerei, pertsonengan edo ondasunetan eragina duten 
kalteak bihurtu arte itxaroten, eta ezin dute espedientea denboran luzatu ere 
egin, lokaleko arduradunek jarduera legera egokituko dutenaren 
itxaropenarekin.  Ezinbestekoa da udalak arrisku-egoera amaitzeko esku 
hartzea eta beharrezko neurri zuzentzaileak berak hartzea, edo bestela 
arduradunei eurei zuzenean agintzea hori egiteko. 
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Neurri zuzentzaile horiek jarduera hasi aurretik edo irekitzen den unean bertan 
eskatu beharko dira. Jardueraren titularraren erantzukizuna izango da neurriok 
betetzen direla justifikatzea. 

 
10. Zentzu horretan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren doktrina gogorarazi 

behar dugu, 2011ko urriaren 18ko epaian, Martinez Martinez Espainiaren Martinez Martinez Espainiaren Martinez Martinez Espainiaren Martinez Martinez Espainiaren 
aurkakoaurkakoaurkakoaurkako kasuan zera biltzen baitu: 

 
“El domicilio es normalmente el lugar, el espacio físicamente determinado 

donde se desarrolla la vida privada y familiar. El individuo tiene derecho al individuo tiene derecho al individuo tiene derecho al individuo tiene derecho al 

respeto de su domiciliorespeto de su domiciliorespeto de su domiciliorespeto de su domicilio, concebido no sólo como un derecho a un simple 

espacio físico, sino también para el disfrute, con toda tranquilidad, de dicho 

espacio. La vulneración del derecho al respeto del domicilio no sólo se refiere a no sólo se refiere a no sólo se refiere a no sólo se refiere a 

ofensas materialesofensas materialesofensas materialesofensas materiales o corporales, tales como la entrada sin autorización en el 

domicilio de una persona, sino también las lesiones incorpóreaslas lesiones incorpóreaslas lesiones incorpóreaslas lesiones incorpóreas como los los los los 

ruidosruidosruidosruidos, las emisiones, los olores y otras injerencias.” 
 

Azkenik, hauxe aipatu du: “La actuación de la Administración no sólo no debe 

limitarse a abstenerse de llevar a cabo tales injerencias, sino que tiene 

encomendado proteger al individuo frente a las ya mencionadas.” 

 

Herritarrei eragozpenak edo kalteak sor diezazkieten zaratak saihesteko eta, 
bidezkoa denean, zuzentzeko antolamendu juridikoak esleitzen dion botere edo 
egitekoa bete behar du ezinbestean organo publikoak. 

 
Auzitegi Konstituzionalak zera adierazi du behin eta berriro: “la finalidad de las 

medidas provisionales o cautelares no sólo es asegurar la eficacia de la sanción 

que pudiera recaer, sino también evitar el mantenimiento de los efectos de la 

infracción o, si se prefiere, que persista la situación lesiva denunciada”. 
 
Hori dela-eta, tokiko erakundeei dagokie prebentzio neurriak hartzea soinu 
iturriak hirugarrenen interes legitimoetan sortzen dituen kalteak zuritzeko. 
 

11. Orain arte azaldutakoa ikusita, Ararteko erakundeak ondorioztatzen du ezin dela 
gehiago baimendu eta onartu jarduera horren inguruetan bizi diren familiek 
horrelako egoera deserosoak pairatu behar izatea. 

 
12. Badakigu zaila dela instalazioak zaindu eta kontrolatzea, eta uste dugu oreka 

bilatu behar dela ezaugarri horietako jardueraren eta herritarren eskubideen 
artean, hau da, atsedenerako eskubidearen eta kalitatezko ingurumenaz -zarata 
eta eragozpenik gabe- gozatzeko eskubidearen artean. 

 
Edonola ere, Tolosako Udalari berriro gogorarazi nahi diogu beharrezkoa dela 
baliabideak eta prozedurak arbitratzea era honetako establezimenduen ondoan 
bizi diren pertsonen eskubideak –intimitaterako, segurtasunerako eta 
bortxaezintasunerako eskubideak– gauzatzen direla bermatzeko, ezin onar 
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baitaiteke lokalek eragindako eragozpenen ondorioz haien lasaitasuna 
asaldatzea. 

 
Horrenbestez, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta arautzekoak- 
11.b) artikuluan xedatutakoari jarraiki, honako gomendioa egiten dugu: 
 
 

70707070/2012 Gomendioa, ekainaren /2012 Gomendioa, ekainaren /2012 Gomendioa, ekainaren /2012 Gomendioa, ekainaren 11118888koa, Tolosako Udalari eginakoa, Tolosako Udalari eginakoa, Tolosako Udalari eginakoa, Tolosako Udalari egina    
 
Apirilaren 23ko 7/2012 Legearen bitartez aldatutako Euskal Autonomia 
Erkidegoko Ingurumenaren Babeserako otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 
64. artikuluari jarraiki (2012ko apirilaren 30eko EHAA, 84. zk.) eta okerreko 
jardueratik sor daitezkeen zigorren kaltetan izan gabe, prebentzioz 
gastronomia-sozietatea berehala eten dadin ezarritako ingurumen-arloko 
baldintzak bete arte, zarata eragozpenak murrizteko beharrezkoak diren 
neurriak hartuz. 
 
Gastronomia-sozietateko zuzendaritzari eska diezaion antzemandako 
irregulartasunak zuzen ditzan eta ezarritako neurri zuzentzaileak behin betiko 
bete ditzan. 
 
Nolanahi ere, zaratak eta bibrazioak oraindik ere dauden jakiteko 
beharrezkoak diren ikuskapen teknikoak egin daitezen. 

 
 


