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Arartekoaren 2015R-298-15 Ebazpena, 2015eko maiatzaren 8koa. Horren bidez, 
Osasun Sailari gomendatu zaio ekainaren 25eko 18/1998 Legearen 23.2.e) 
artikuluan aurreikusitakoa betetzearekin zerikusia duen salaketari erantzun diezaiola. 
Horrela, kanpoko kirol instalazioetan, horietan adingabeei zuzendutako ekintzak 
nagusiki burutzen ez badira ere, berariaz erretzeko prestatutako lekuetan bakarrik 
erre ahal izango da. 
 

Aurrekariak 
 
Kexa horren xedeak espazio jakinetan tabakoaren kontsumorako ezarritako mugak 
betetzearekin dauka zerikusia. Zehazki, Osasun Sailaren aurrean jarritako 
erreklamazioan, Bilboko San Mames futbol zelaian ordenamenduan aurreikusitako 
mugak errespetatu gabe erretzen dela adierazi du interesdunak. 
 
Bere ustean bere nahia oinarritzen duten arrazoiekin batera, Osasun Sailaren aurrean 
jarritako salaketari erantzun ez zaiola adierazi du. Oinarri horren inguruko informazioa 
eskatu genion sail horri. 
 
Jaso dugun txostenean, Euskal Autonomia Erkidegoan aplika daitekeen legeriaren 
aurrekariak jaso dira, eta egun izapidetzen ari den Mendekotasunei buruzko Lege 
proiektuaren baitan kokatu du kexaren arrazoia; zeinak, egungo idazketan, kirol 
instalazio guztietan erretzeko erabateko debekua jasotzen duen, ohitura horretarako 
berariazko espazioak prestatzeko aukerarik eman gabe. 
 
Interesdunari erantzun ez izanari buruz, txostenaren arabera uler daiteke Osasun 
Sailak aipatu legeriaren proiektuaren lanketa prozesuaren baitan kokatu duela 
salaketa, zabalik zegoen lanketa izaki salaketa egin zuen unean. Zera azaldu du: “… 
Osasun Saila bete betean ari zen adikzioei buruzko lege-proiektu berria lantzen, eta 
haren tramitazioa 2014ko abenduaren 9an amaitu zen Jaurlaritzaren Kontseiluak 
onartu zuenean eta Eusko Legebiltzarrera igorri zenean. Aurkeztutako kexari 
dagokionez, Sail honen asmoa zen egindako jarduketa guztien berri eta 
proiektuaren edukiaren berri interesdunari ematea.” 
 
Legeriaren proiektu horri dagokionez, honela adierazi du txostenak horren espiritu 
edo xedea: 
 

“Izan ere, Sailak erabaki duena izan da erretzea erabat debekatzea kirol-
instalazio guztietan, instalazio itxiak zein irekiak izan, eta erretzaileentzat 
tokiak prestatzeko aukera erabat baztertzea.  
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Horrez gain, Osasun Sailak Jaurlaritzaren Kontseiluari aurkeztutako adikzioei 
buruzko legeproiektu berriak berariaz ezartzen du tabakoa erretzearen 
debekua kirol-instalazioetan eta haiei atxikita dauden tokietan, berdin delarik 
itxita, zati batean itxita edo aire zabalean badaude ere; hau da, debekatuta 
dago kirol-instalazio guztietan, salbuespenik gabe. Bestalde, zigarreta 
elektronikoaren eta tabakoaren  kontsumoa parekotzat jotzen dira ondorio 
guztietarako.” 

 
Indarrean dagoen legeriak kexaren xedearen gainean duen paperari buruz (23.2.e) 
artikuluaren debekuak haustea), zera azaldu du Osasun Sailaren erantzunak: 
 

“Dena den, hori horrela izanik ere, aztertu egin behar da indarrean dagoen 
gai horri buruzko legedia. lldo horretan, gai honi buruzko oinarrizko araudia, 
Tabakismoaren kontrako osasunneurriak emateko eta tabakoaren salmenta, 
hornidura, kontsumoa eta publizitatea arautzeko abenduaren 26ko 28/2005  
Legearen 7 e) artikuluan dago jasota, eta abenduaren 30eko 42/2010 
Legeak emandako idazketan ezarritakoaren arabera, debekatuta dago 
erretzea kirol- instalazioetan eta ikuskizun publikoak egiteko erabiltzen diren 
lekuetan, aire zabalean ez badaude. 
 
Gure autonomia erkidegoan, Drogamenpekotasunen arloko prebentzio, 
laguntza eta gizarteratzeari buruzko ekainaren 25eko 18/1998 Legeak 23.2 
e) artikuluan oinarrizko araudiak baino araubide zorrotzagoa ezartzen du, 
erretzea debekatu egiten baitu, ez bakarrik itxitako instalazioetan, baizik eta 
aire zabalean daudenetan ere, baldin eta adingabeentzako jarduerek 
lehentasuna badute bertan. Beraz, Rousse jaunak harmailetatik kanpo erre 
ahal izateko tokiak prestatzeko eta estadioko gainerako instalazioetan 
erretzea debekatzeko eskatzen bazuen ere bere idatzian, 18/1998 Legeak 
23.2 artikuluan zehazten duen bezala, debekatuta dago estadioko instalazio 
itxi guztietan erretzea. 
 
Aire zabaleko instalazioei dagokionez, 18/1998 Legeak 23.2 artikuluaren 
bigarren paragrafoan adierazten du zein tokitan erre ahal den. Paragrafo hau 
sartzearen arrazoia izan zen beharrezkoa ikusten zela horrelako tokietan 
tabakoa erretzen uztea komenigarri ote zen eztabaida irekitzea. Izan ere, 
legean ez dago jasota erretzea onartuta dagoen tokiei buruzko baldintzarik 
edota neurririk, eta kirol-erakundeek erabaki dutena da erretzen uztea euren 
kirol-instalazio ireki guztietan.” 
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Aurrekoaren arabera, honakoak dira egin ditzakegun 
 

Gogoetak 
 

  
1. Ekainaren 25eko 18/1998 Legeak 23.2.e) artikuluan ezarri du debekatuta 

dagoela “kirol instalazioetan edo ikuskizun publikoak burutzen diren lekuetan 
erretzea, are kanpoan ere, burutuko diren jarduerak adingabeei zuzenduta 
daudenean nagusiki.  

 
Kanpoan burutzen direnean eta ez direnean nagusiki adingabeei zuzendutako 
jarduerak burutzen, erretzeko prestatutako lekuetan baino ezin izango da 
erre”. 

 
Kexa horren kasua transkribatutako artikuluaren bigarren atalaren eremuan 
dago kokatuta; hortaz, erre daiteke, baina horretarako prestatutako 
espazioetan. 
 
Espazio horiei dagokienean, Osasun Sailaren erantzunaren azken atalak, 
aurrekarietan transkribatu dugunak, 23.2.e) artikuluaren bigarren atalaren 
interpretazioa jaso du. Horren arabera, espazio horien baldintzak edo neurriak 
zeintzuek izan behar duten zehazten duen erregulaziorik egon ezean, 
onargarria da zabalik dauden instalazio guztietan erretzen uzteko aukera. 
 
Bat egin dezakegu erre daitekeen lekuak zeintzuk diren zehazteko unean egon 
daitekeen zailtasunean. Hala ere, zailtasun hori onartzeak ezin dezake legean 
aurreikusitako muga edukiz hustea eragin, berau indargabetuz, izan ere, antza 
onartu den interpretazioak hori eragingo luke, erregulaziorik egon ezean, kirol 
entitateek edozein lekutan erre ahal izatea zehazteko zentzuan. 
 
Arrazoizkoa dirudi erretzeko berariazko espazioak zehazteko zailtasuna 
harmailetatik kanpora igarotzeak, eta horietatik kanpo tabakoa erre ahal 
izatea onartzeak. Dena dela, ez dirudi arrazoizkoa espazio guztietan erretzen 
jarraitu ahal izateko interpretazioa onartzeak, txostenak iradoki bezala (“kirol-
erakundeek erabaki dutena da erretzen uztea euren kirol-instalazio ireki 
guztietan”) 
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Kirol instalazioen osotasuna tabakoa kontsumitzeko prestatzeko aukerak ez 
du bat egiten ekainaren 25eko 28/1998 Legearen 23.2.e) artikuluko 
aurreikuspenarekin. 

 
2. Transkribatutako 18/1998 Legearen aurreikuspenerako helarazi zaizkigun 

zailtasunak desagertu egin beharko lirateke etorkizunean, Mendekotasunei 
buruzko Legearen proiektua egungo idazketarekin onartuko balitz. Alabaina, 
aurreikuspen horrek ez digu behin betiko argudiorik eman kexa hori abiarazi 
duenaren nahia baliogabetzeko. Legeriaren printzipioaren exijentziaz gain, ezin 
ditzakegu beste arrazoi batzuk baztertu, interesdunak bere erreklamazioan 
adierazitakoa bezalakoa, hau da, gerta daitekeela proiektua ez onartzea 
gobernuak aurreikusi duen moduan. 

 
Beste alde batetik, garrantzitsua iruditu zaigu kontuan hartzea unean uneko 
zirkunstantziak/testuingurua gogoan eduki beharreko elementuak direla, arau 
bat aplikatzeko unean. Esku artean dugun kasuan, kexaren aurrekarien 
azterketak pentsarazi digu desadostasunak konpontzeko aukeratuko den 
aukerak interesdunak babesten duen mugaren alde egingo duela hain juxtu, 
aipatu den espazioan erreko ez delako zentzuan; hau da, ez da harmailetan 
erreko, erretzeko prestatutako lekuetan baizik. Proiektuan jasotako aukera ere 
harago doa. 
 
Erretzaile pasibo izendapenaren arabera ezagutzen denaren ikuspuntutik, bere 
nahia, oinarria indarrean dagoen legerian edukitzeaz gain, izapidetzen ari den 
legeriaren proiektuan aurreikusitakoa baino malguagoa da, izan ere, egungo 
idazketan, erabateko debekua bilatzen baita, espazioak erreserbatu gabe. 
 
Ikuspuntu horretatik begiratuta, ez dugu uste gatazkarik dagoenik 
legezkotasun eta aukera printzipioen artean. Ulertu dugunaren arabera, azken 
printzipio hori aipatu du Osasun Sailaren txostenak 23.2.e) artikuluaren 
debekua ez bete izana aztertzen duenean, kexaren xedea dena. 

 
3. Azkenik, interesdunak aurkeztutako salaketari ez erantzuteari dagokionez, 

txostenak azaldu du horren xedea Mendekotasunei buruzko Legearen 
proiektuarekin lotuta egoteak eragin duela erantzun ez izana. 

 
Legeriaren proiektuaren eta interesdunaren erreklamazioaren xedearen arteko 
lotura onartuta ere, arrazoiekin bat egin ala ez egin gorabehera, salaketa 
idazkiak lehenagoko berariazko erantzuna eduki beharko zukeela uste dugu. 
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Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko erakundea sortu 
eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako gomendioa 
igorri zaio Osasun Sailari: 
 
 

GOMENDIOA 
 

Ekainaren 25eko 18/1998 Legeak 23.2.e) artikuluan aurreikusitakoa betez, kexa 
horrek adierazitako kanpoko kirol instalazioetan, nahiz eta ez burutu bertan nagusiki 
adingabeei bideratutako jarduerarik, erretzeko prestatutako espazioetan baino ezin 
erre izatea; hortaz, horrelako espaziorik ez balego, muga instalazioaren osotasunera 
hedatu dela ulertu beharko da. 
 
 
 


