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4. UDAL ZERBITZUEK TXOKO ETA GASTRONOMI ELKAR-
TEETAKO FUNTZIONAMENDUA JAGOTEKO ETA KON-
TROLATZEKO BETE BEHARREKO ZEREGINAK

Eusko Legebiltzarrean urtero-urtero aurkezten diren txostenetan ikusten den legez,
Ararteko erakundearen jardueran behin eta berriz ageri den gaietariko bat da egoitzazko
hiri lurrean instalaturiko jarduera irregularren funtzionamenduak sortarazten duen
problematika.

Erakunde honek urterik urte ohartarazi die euskal administrazio publikoei zeintzuk
diren ostalaritzako establezimendu hauen ondoan bizi diren pertsonen osasunari eta
bizi kalitateari eragiten zaizkien kalteak, betiere lokal hauen funtzionamendua egokitzen
ez zaienean lizentziek eta indarreko legeriak ezarritako neurri zuzentzaileei.

Arartekok behin baino gehiagotan azpimarratu du ostalaritzako establezimenduak
udal lizentziei lotutako jarduerak direla, eta, ondorioz, udalaren esku-hartzea ez dela
amaitutzat eman behar jarduera abian jartzean; horrela, udal agintaritzak modu
iraunkorrean jagon eta ikuskatu behar ditu lokal hauek. Horrek ahalbideratzen du jarduera
lizentzian ezarritako neurri zuzentzaileak betetzeko azterketa etengabea egitea eta, aldi
berean, herritarrak babestea jarduera hauen funtzionamendu desegokiaren kariaz
ingurugiroari egin dakizkiokeen kalte zein erasoetatik.

Azken batean, indarreko legeriarekin bat etorriz, jardueren funtzionamenduaren
jarraipena, ikuskapena eta kontrola udalek eman beharreko beste zerbitzu bat da, guztiz
garrantzizkoa ukitutako herritarren kasuan.

Ildo honi jarraituz, udalek jagon behar dute baimendutako jardueren funtziona-
mendua, uneoro, instalazio lizentzian ezarritako murrizketa eta neurri zuzentzaileei lot
dakien, betiere baimendutako instalazioaren parametro eta mugetara bideratuz. Horren
ondorioz, gerta liteke portaerak edota jarrerak artezteko zigor neurriak hartu behar
izatea pertsonen deskantsua errespetatzen ez denean edo herritarren kalitatezko
ingurugiroari kalte egiten zaionean; horrelakoetan, indarreko antolamendu juridikoak
bide horiek ezartzen ditu herritarren interes orokorra babesteko.

Edozein kasutan ere, egiaztatu ahal izan dugu udal agintaritzek, batzuetan, ez dutela
jardueraren gaineko jarraipenik egiten, establezimenduak instalazio lizentziarik ez duelako,
nahiz eta jarduera urte askotatik abian egon. Hauxe da, esate baterako, hainbat txoko
eta gastronomi elkartetako kasua; izan ere, euren jarduerari ekin zioten konstituzioa
indarrean sartu baino lehenago, lokalak gizarte helburuak burutzeko asmoz erabiltzea
ahalbideratzen zieten gobernatzaile zibilek ematen zizkieten baimenei esker.

Elkarte hauek jatetxeen moduko jarduerak betetzen dituzte, nahiz eta instalazioak
sarritan behar bezain egokituta edo akustikoki isolatuta egon ez. Hori dela eta, lokalaren
gainean bizi diren pertsonek elkarrizketen zarata entzuten dute, bai eta estable-
zimenduaren barruan sortzen diren zaratotsak. Gainera, sukalderik dagonez gero, kea
irteteko tresna behar-beharrezkoa izaten da. Horrela, kea eraikinaren estalpera
bideratzeko banakako hodirik ez dagonez gero, ke erauzgailuak instalatzen dira eta
horiek trabak sortarazten dizkiete eraikinaren lehenengo solairuetan bizi diren auzokideei,
bai zaratak bai usain txarrak direla eta. Era berean, establezimendu hauek ixteko orduak
betetzeko kontrolik ez dagonez, kalteak larriagotu ohi dira.

Ararteko erakundera jotzen dutenean, ukitutako pertsonak alegatu ohi dute urteetan
barrena eskatu dutela udal zerbitzuen esku-hartzea. Hala ere, toki erakundeek, sarritan,
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auzia jurisdikzio zibilaren bitartez bideratzen dute; izan ere, euren iritziz, txokoak eta
gastronomi elkarteak ez dira kalifikazio zehatz bati lotzen zaizkion jarduerak.

Iritzi hau ez dator bat gure legeriak jasotzen dituen ezarpenekin.
Izan ere, Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko

abenduaren 30eko 2.414/1961 Arautegiak zehazten zuen zeintzuk ziren gogaikarri,
osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsutzat hartuko ziren jarduerak eta, horren ondorioz,
zeintzuk jarriko ziren administrazioaren esku-hartzearen menpe. Honen inguruan, 1.
artikuluak zehazten zituen zeintzuk ziren jarduera bat kalifikatzeko irizpideak. Manu horrek,
bada, ondoko hauxe ezartzen zuen 1961ean: «arautegi honek, nazioko lurralde osoan
bete behar denak, helburutzat dauka instalazio, establezimendu, jarduera,
industria eta biltegiek, publikoak zein pribatuak izan, hau da, «jarduera»
izendapena aplikatzen zaien guztiek trabak sor ditzatela saihestea, baita
ere ingurugiroaren osasun eta higienearen ohiko baldintzak aldaraz ditzatela, ondasun
publikoari edo pribatuari kalterik egin diezaiotela edo pertsona zein ondasunei arrisku
larririk ekar diezaietela».

Era berean, Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko
Arautegiaren 2. artikuluak ondokoa ezartzen zuen: «arautegi honen menpean izango
dira, bakoitzari dagokion neurrian eta ondorio hauetarako, gogaikarri, osasungaitz,
kaltegarri edo arriskutsutzat jotzen diren jarduera guztiak, betiere hurrengo
artikuluetan ageri diren definizioekin bat etorriz eta izaera mugatzailea ez duen
nomenklatore erantsian azaltzen direnentz kontuan hartu barik”.

Halaber, deserosotasunak eta trabak sortarazten zituzten guneak identifikatzean,
arau honek ondokoa ezartzen zuen: “gogaikarritzat hartu behar izango dira zaratak,
bibrazioak edo keak, gasak, usainak, lainoak, airean geratzen diren hautsak edo
erretzen dituzten sustantziak direla-eta deserosotasuna ekartzen duten jarduerak”.

Ondorioz, instalazioari eta jarduera mota hauen ezarpenari araubide zehatza
aplikatzen zaie euren funtzionamenduak eragin kaltegarriak ekarri edo trabak zein
deserosotasunak sortaraz litzakeelako. Modu horretara, jardueraren ohiko
funtzionamendua neurri zorrotzagoei lotzeak interes orokorra babesteko bidea besterik
ez da; kasu honetan, hori guztia identifikatzen da establezimendu mota hauen inguruan
bizi diren pertsonek kalitatezko ingurugiroaz gozatzeko duten eskubidearekin.

Ingurugiroaz gozatzeko eskubide hau gure testu konstituzionalaren 45. artikuluak
babesten du eta babes hori eman beharreko eskumena da, betiere Toki Araubideko
Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.f) artikuluan ezarritakoaren
arabera.

Bestalde, ekainaren 11ko 171/1985 Dekretuak, hau da, egoitzazko hiri lurrean
instalatzekoak diren jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei aplikatu
beharreko izaera orokorreko arau teknikoak onesten dituenak, aitortzen du arauaren
aplikazioaren eremuaren barruan txokoak eta kultura zein aisialdiko elkarteak ageri
direla taberna eta jatetxeen epigrafearen azpian.

Horrelako kasuetan, hainbat toki erakundek adierazten dute lokalak jendeari
orokorrean zuzendu behar zaizkiola, eta, txokoek, ostera, euren bazkideetara mugatzen
den sarbidea baino ez dutela ematen.

Gure iritzi apalean, oso gai desberdinak dira herritarrek biltzeko eta elkartzeko
duten eskubidea eta eskubide horiek egikaritzen diren lekuek bete beharreko baldintza
teknikoak.
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Gai honen inguruan, gauza jakina da autonomia erkidego osoan txokoek eta
elkarteek duten sarbidea murriztua dela. Hala eta guztiz ere, gauza jakina da txokoetara
lokala kudeatzen duen kideak ez eze beraien lagunak eta senitartekoak ere joaten
direla.

Arestian aipatu dugun bezala, 171/1985 Dekretuak txokoak ez eze kultura zein
aisialdiko elkarteak ere aipatzen ditu beren beregi, eta elkarteari buruzko kontzeptuaren
barnean pertsona mugatuen taldearen nozioa dago, bai eta elkartutako pertsonen
partaidetza murriztua ere. Edozein kasutan ere, hori guztia ez da oztopo izan dekretuaren
egileek txokoak eta kultura zein aisialdiko elkarteak ostalaritza, astialdi eta aisialdiko
jardueren funtzionamenduaren murrizketa zein mugen barruan sartzeko, bai eta taber-
na eta jatetxeei aplikatzen zaien araubidearen barruan ere. Horren arrazoia ondokoxea
da: erabilera hauek egoitzazko hiri lurrean dituzten instalazioen ohiko funtzionamenduak
trabak eta deserosotasunak sortaraz diezazkiekeelako inguruan bizi diren pertsonei,
egiaztaturik dagoen bezala.

Gure legegileak txokotzat hartutako jarduerak arautegitik ez baztertzeko izan zuen
borondatea (horien funtzionamendu bereziaren jakinaren gainean dagoelako) berriro
ere agertu da jendaurreko ikuskizun eta aisialdiko jarduerei buruzko azaroaren 10eko
4/1995 Legearen testu berrian; izan ere, lokal eta instalazioen inguruko III. atalean
lokal, instalazio, jendaurreko ikuskizun eta aisialdiko jarduerei buruz dagoen katalogoaren
barruan ostalaritzako establezimenduak aipatzen ditu, bai eta horien eremuaren barnean
txokoak eta gastronomi elkarteak sartu ere.

Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan jendaurreko ikuskizun, astialdiko
jarduera eta jarduera hauekin zerikusia duten beste alderdi batzuen ordutegiak ezartzen
dituen abenduaren 16ko 296/1997 Dekretuak, 2. taldearen barruan arautzen ditu
instalazio hauek guztiak.

Azkenik, martxoaren 9ko 165/1999 Dekretuaren bitartez, Industria, Merkataritza
eta Turismo Sailak, Osasun eta Lurralde Antolamendu Sailak zein Etxebizitza eta
Ingurugiro Sailak (Euskal Herriko Agintaritzaren 1999-3-26ko Aldizkari Ofizialean)
zehaztu zuten zeintzuk diren EAEko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998
Legeak ezartzen duen jarduera lizentziatik salbuetsitako jarduerak, betiere ingurugiroan
ia eraginik ez dutela eta. Zerrenda horretan ez dira ageri ez txokoak ez eta gastronomi
elkarteak ere.

Berme erregimena ez murrizteko helburua argi azaltzen da ondorengoa adierazten
duen 165/1999 Dekretuaren arrazoien azalpenean: “IV. eranskinean ezarritakoarekin
bat etorriz, jarduera horien sustatzaileek udalei aurkeztu beharko dizkiete aplikatu
beharreko sistema zuzentzaileen ezarpena kontuan hartzen duten agiriak, betiere
jarduera bakoitzaren izaera aintzat harturik”. Alabaina, helburu hori bermatutako
geratzen da testuaren 5. artikuluaren bitartez: “gerta daiteke dekretu honetan ezarritako
jardueretariko batek bere funtzionamenduan gainditzea berari I, II eta III.
eranskinetan berariaz ezarritako mugetariko edozein; orduan, bada, zirkunstantzia
horrek ekarriko du EAEko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen
56. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako jarduera lizentziaren araubidea
aplikatzea”.

Ez da neurri bakar batekin neurtzen, baldin eta etxe bateko lehenengo solairuan
edo salbuetsitako eraikinetan dauden kultura edo elkartze zentroen funtzionamendua
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(dantza, kantu zein musikako jarduerarik burutzen ez dutenean ere) zaratotsen eta
aireztatze sistemen inguruko arautegiari lotzen bazaio, 165/1999 Dekretuaren
eranskinaren 4.1. eta 3.6. artikuluetan ezarritakoak agintzen duen bezala, betiere horiek
guztiak jarduera sailkatuen araubidearen bitartez bideratzeko asmoz, dekretuak ezartzen
dituen mugak gainditzen dituztenean, eta, bitartean, txokoek eta gastronomi elkarteek
administrazioaren esku-hartzetik kanpo geratzea, nahiz eta gure legeriak horiek guztiak
hartu kalifikatu beharreko jardueratzat.

Beste gai batera pasatuz, azpimarratu beharra dago Auzitegi Goreneko
Administrazioarekiko Auzibideetarako Salari darion jurisprudentziak ez duela inola ere
baimentzen jardueraren funtzionamenduaren tolerantziagatik zein udal agintaritzak berori
ezagutzen duela-eta eman daitekeen udal lizentzia.

Honen inguruan oso argigarria da Auzitegi Gorenaren 1998ko abenduaren 16ko
epaiak ematen dituen argudioak (1998\10108):

“...ez denbora igaro izana, ez tasak edo tributuak ordaindu izana ez eta udalaren
tolerantzia ere –1986ko uztailaren 18ko, 1987ko maiatzaren 5eko 1995eko
uztailaren 4ko eta 1998ko urriaren 20ko epaiak- ezin dute ekarri lizentzia
emateko isilpeko egintzarik egotea edo berori aintzatestea, eta, era berean,
erantsi beharra dago –1985eko abenduaren 20ko eta 1989ko urtarrilaren
20ko epaiak- lizentziarik gabeko jarduera ezkutuko jardueratzat edota iraupen
luzeko edo laburreko egoera irregulartzat hartu behar dela; horrela, denborak
ez du inola ere zilegitzen, eta, beraz, udal agintaritzak horren itxiera erabaki
dezake edozein unetan; izan ere, lizentziaren bitartez administrazioari
dagozkion helburuek justifikatzen dute jarduera hasi aurretiko fasean zein
horren ondorengo edozein unetan horren kontrolean esku hartu ahal izatea.
Berori ezaguna izanagatik, ez dago, beraz, eskuratutako eskubideen gainean
berba egiterik, ez eta udal tolerantziaren edo jarduera burutzeko behin-
behinekotasunaren gainean ere, hasieratik burutu den jarduera legeztatzeko
asmoz; modu horretara, soil-soilik hitz egin liteke muga zehatz eta jakin batzuen
arabera eskuratutako lizentzia egonik”.

Lizentziarik gabe jarduera aurrera eraman dela egiaztatu eta gero, toki erakundeek
jardun beharko lukete EAEko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen
65. artikuluak eta baterakoek ezartzen dutenaren arabera.

Horrela bada, alkateak modu honetara jardun beharko du eta hori ez da oztopo
izango beharrezko baimenik gabe jarduteagatik jarri beharreko isunak ezartzeko:

“a) Jarduera legeztatu ahal izango balitz, horren titularrari eskatuko zaio egoera
erregularizatzeko eta horretarako sei hilabetetik gorakoa izango ez den epea emango
da, behar bezala arrazoitutako kasu berezietan izan ezik; era berean, jarduera itxi
ahal izango da, zirkunstantziek horrela aholkatzen badute, betiere interesatuarekin
entzunaldiko tramitea egon eta gero.
b) Indarreko arlokako arautegia edo udal ordenantzak bete ez direla eta, jarduera
ezin bada legeztatu, itxi behar izango da, betiere interesatuarekin entzunaldiko
tramitea egon eta gero.”
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Ondorioak

• Txokoak eta gastronomi elkarteak jarduera sailkatuen araubideari lotu behar zaizkio.
• Instalazioak gaur egun legeztaturik ez badaude, toki erakundeek txoko zein gastronomi
elkarteetako titularrei eskatu beharko diete sei hilabeteko epean ekainaren 11ko
171/1985 Dekretuaren 1. kapituluaren 1. atalean ezarritako neurri zuzentzaileen
araberako berritze proiektua aurkez dezaten; izan ere, dekretu horren bitartez jarduera
gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei egoitzazko hiri lurzoruan aplikatu
beharreko izaera orokorreko arau teknikoak onesten dira.




