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Arartekoaren 2015R-2912-13 Ebazpena, 2015eko abenduaren 2koa. Horren bidez, 

Legazpiko Udalari gomendatzen zaio (…) elkarte gastronomikoak sortzen dituen 

eragozpenak saihesteko beharrezkoak diren neurriak har ditzan, eta ingurumen-

legezkotasuna betetzeko errekeritu diezaion. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Legazpiko auzoko batek salatu zuen udalak ez zuela esku hartzen, (…) elkarte 

gastronomikoak eragiten zituen zarata-eragozpenak saihesteko. 

 

 Zehazki, herritarrak adierazi zuenez, establezimenduak eragindako zarata 

handia, baita kolpeak ere, jasan behar zituen bere etxebizitzan, bere ustez, 

lokalak garatzen zuen jarduera kontuan hartuta, bertako isolamendua nahikoa 

ez zelako. Halaber, kexagileak salatu zuen itxiera ordutegia behin eta berriro 

urratzea, baita establezimenduko sukaldea desegoki erabiltzea ere.  

 

 Herritarrak adierazi zuenez, 2008tik hona aurkeztutako erreklamazioen 

ondorioz, lokalean irregulartasun ugari daudela egiaztatu da, alabaina, udalak 

ez du hartu behin betiko erabakirik, jarduera garatzean antzemandako akatsak 

zuzentzeko, ezta jardueraren garapena behar bezala legeztatzeko ere.  

  

2. Kexagileak helarazitako gogoetak egiaztatze aldera, Arartekoak hainbat 

kudeaketa egin ditu Legazpiko Udalean, kexaren objektua den instalazioaren 

administrazio- eta hirigintza-egoera ezagutzeko.  

 

3. Kudeaketa horien ondorioz, udalak txosten batzuen bidez helarazi dizkion 

erakunde honi instalazioari buruzko administrazio-espedientea, baita beste 

dokumentu batzuk ere. Informazio hori guztia aztertuta, egiaztatu ahal izan 

ditugu honako alderdi hauek: 

 

 “Con fecha 23 de diciembre de 1957, D.(…), secretario de la Sociedad 

Recreativa llintxa y en su representación, solicitó "Apertura y cierre de 

los huecos que presentan las fachadas Norte y Este en la estructura de 

la planta baja de la casa no 4 de la calle Santa Cruz", con n° de 

expediente 11/1957 en este Ayuntamiento. El Alcalde de Legazpi 

concedió la licencia el 24 de diciembre de 1957. 

 

 Con fecha 8 de febrero de 1958, el presidente de la Sociedad 

Recreativa llintxa y en su representación, solicitó "Instalación de una 

chimenea de Uralita de 12 cm., elevada hasta la cubierta del edificio 

por la esquina Norte para la instalación de una estufa, en el local de la 

casa n° 4 de la calle Santa Cruz", con n° de expediente 1/1958 en 

este Ayuntamiento. 
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 La Comisión permanente en presidencia del Alcalde de Legazpi decidió 

no conceder la licencia y si autorizar a meter el tubo en la pared de 

cierre por el exterior o adosado al paramento exterior el 13 de febrero 

de 1958. 

 

 Con fecha 11 de enero de 1988, D. (…), como presidente y en 

representación de la Sociedad Recreativa llintxa, solicitó "Realizar obras 

de remodelación y adecentamiento del local de la Sociedad consistentes 

en ampliación de la cocina desplazando el tabique del almacén, instalar 

2 cocinas de propano en la parte central del local, instalación de 

campana extractora de humos y sustitución de azulejos y aparatos 

sanitarios de los aseos", con n° de expediente 10/88 en este 

Ayuntamiento. 

 

 El informe de los Servicios Técnicos Municipales realizado el 28 de 

enero de 1988 indicaba que "el local no tiene tramitado el expediente 

M.I.N.P., siendo obligatoria para este tipo de actividades, por lo tanto 

es necesario remitir al Ayuntamiento un proyecto, por triplicado, que 

recoja la aplicación de las medidas correctoras necesarias para la 

legalización de la actividad". 

 

 El 3 de febrero se notifica este informe al solicitante. 

 

 A pesar de ello, la Sociedad inicia las obras según escrito de los vecinos 

de Santa Kutz n° 6 con n° de entrada en el Ayuntamiento 606 del 8 de 

marzo de 1988.  

 

 El Ayuntamiento solicita paralización de las obras con n° de salida 280 

recibido en la Sociedad el 11 de marzo. 

 

 Con n° de entrada 680 del 15 de marzo de 1988, se recibe otro escrito 

de los vecinos indicando que las obras siguen su marcha. El 

Ayuntamiento adopta entonces la orden, recibida por el solicitante el 22 

de marzo, otorgando un plazo de 2 meses, contados a partir de la 

notificación de suspensión de las obras (11 de marzo de 1988), para 

que se formule la correspondiente solicitud de la licencia y prohíbe  

utilizar la cocina y extractores ilegalmente construidos hasta que tenga 

lugar su legalización. 

 

 Además, el Ayuntamiento de Legazpi, envía un documento a la 

Sociedad (n° 431 del 9 de abril), en el que informa a la misma de las 

condiciones exigidas por los copropietarios de las viviendas del 

inmueble y que debe cumplir la salida de humos de la Sociedad, 

indicando que “... sea por separado y con remate por encima del alero 

del inmueble. Dicho documento  ruega encarecidamente a los titulares 

de la actividad que “adopten las oportunas medidas para cumplir estos 
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requisitos, dado que, así, podríamos conceder la oportuna licencia de 

apertura."  

 

 La Sociedad en escrito n° 921 de 13 de abril acepta las condiciones y 

así se notifica a los vecinos del inmueble en escrito n° 456 del 13 de 

abril de  julio en el que indica que "se ha presentado proyecto por 

triplicado y que servirá para iniciar la tramitación del expediente." 

 

 No obstante, pese al compromiso adquirido, parece ser que dicho 

proyecto nunca se inició. 

 

 Con fecha 18 de mayo de 1998, D. (…), en representación de la 

Sociedad Recreativa llintxa, solicitó "Colocar plaqueta en una sala de la 

Sociedad", con nº de expediente 98/209 en este Ayuntamiento. 

 

 El informe de los Servicios Técnicos Municipales realizado el 25 de 

mayo de 1998 indicaba que "Antes de conceder ningún tipo de licencia 

para la realización de mejoras en el local, se debe solicitar la pertinente 

licencia de actividad para que la actividad en el local esté legalizada". 

 

 A pesar de ello el Concejal delegado del Departamento de Urbanismo, 

dicta Decreto 246/98 de 18 de mayo de 1998 en el que autoriza la 

colocación de baldosa en una sala de la sociedad. Así se notifica el 

mismo 18 de mayo de 1998 al solicitante. 

 

 Con fecha 4 de febrero de 2011, D. (…), en representación de la 

Sociedad Recreativa llintxa, solicitó "Desviar aguas fecales de los 

baños", con nº de expediente 2011/011 en este Ayuntamiento. 

 

 El Alcalde dicta Decreto de Alcaldía 2011/054 de 11 de febrero 2011 

en el que autoriza la sustitución de la tubería de saneamiento de los 

baños en Santikutz kalea num. 4 de Legazpi. Así se notifica con acuse 

de recibo de Correos el 18 de febrero de 2011 al solicitante.”· 

 

4. Gainera, udalak helarazitako txostenak ikusita, azpimarratu behar da 

instalazioetan akats ugari antzeman direla, batez ere, behar bezala egokituta 

eta akustikoki isolatuta ez daudelako.  

 

 Edonola ere, 2014ko apirilaren 7an, Legazpiko Udalak jakinarazi digu, 

aurrekoan azaldutako inguruabarrak direla medio, berriro ere eskatu zitzaiela 

arduradunei jardueran antzemandako irregulartasunak zuzentzeko, gero, behin 

betiko legeztatu ahal izateko. Hala ere, bien bitartean, udal administrazioa 

saiatu da eragindako alderdien jarrerak adosten, jardueraren kautelazko edo 

behin betiko itxiera saihesteko. 
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 Orduan, Arartekoak ohartarazi zion Legazpiko Udalari, jarduera legeztatu 

bitartean lokalen erabiltzaileek elkarbizitza-arau jakin batzuk betetzeko 

konpromisoa eskatzea eragotzi gabe, indarrean dagoen araudian azaltzen 

diren ingurumen- eta hirigintza-arloko kontrola egiteko eskumenak erabili 

beharko lituzkeela, jarduera behar bezala egokitzea bermatzeko. 

 

5. 2015eko martxoan, Legazpiko Udalak onartu zuen, legezko eskakizun eta 

baldintza teknikoak betearazteko zailtasunak zituenez, erabaki zuela lokalaren 

erabiltzaileei oinarrizko baldintza batzuk betetzeko eskatzea eta, eragindako 

alderdi guztien segurtasuna eta elkarbizitza babeste aldera, euren gain 

hainbat konpromiso har zitzaten proposatzea.  

 

 Legazpiko Udalak aipatu duenez, aurretiazko jakinarazpenaren edo aitorpen 

arduratsuaren erregimenaren mende dauden jardueretako ondorengo esku 

hartze, kontrol eta egiaztapenerako udal ordenantzaren hasierako onespena 

emanda, 2015eko martxoaren 10ean, aukera gehiago ditu arlo horretan esku 

hartzeko. Hori dela eta, konpromisoa hartu du jardueraren titularrei jarduera 

ingurumena kontrolatzeko araudira behin betiko egokitzea exijitzeko. Bide 

batez, ohartaraziko die lokala ixteko exijituko diela, eskatutakoa bete ezean.  

 

6. Hala ere, duela gutxi udaletik bertatik jaso dugun jakinarazpenaren arabera, 

gaur arte, jarduerak jarraitzen du baldintza berberetan, hau da, ez da batere 

egokitu araudiak eskatzen dituen eskakizunetara. 

 

 Kexa horretan azaldutako inguruabarrak kontuan hartuta, egokitzat jo dugu 

ondorengo gogoeta hauek helaraztea:  

 

 

Gogoetak 

 

1. Kexaren arrazoi nagusiak zerikusia du udalak esku hartu ez izanarekin, 

elkartea gure ordenamendu juridikoan bildutako lege eskakizunetara egokitzea 

exijitzeko beharrari dagokionez.  

 

 Aurretik azaldutako datuak aztertuta, ikus daiteke udalak 1957an eman zuela 

jarduera garatzeko baimena, baina ez zuela eskatu inolako neurririk jarduerak 

eragin zitzakeen kalteak saihesteko. Gainera, ematen duenez, urte horietan 

guztietan, tokiko erakundea hainbat aldiz saiatu da jarduera araudiaren 

arabera egokitzen, hala ere, ez du lortu (…) elkarteak araudiak eskatzen 

dituen segurtasun- eta bizigarritasun-baldintzak betetzeko beharreko 

egokitzapenak burutzerik, izan ere, elkartearen kideen arabera, egokitzapen 

horiek zailak izango lirateke.  

 

2. Ararteko erakundeak hasieratik ohartarazi zuenez, sor daitezkeen elkarbizitza-

gatazkak konpontzeko aukerako mekanismoak eragotzi gabe, tokiko 

erakundeak lehenbailehen eskatu behar zuen jarduera ingurumen-kontroleko 

araudira egokitzea.  
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Ingurumen-kontrolari buruzko araudiaren bidez, saiatzen ari da sailkatutako 

jarduerek eragindako interes kontrajarriak batzen, izan ere, jarduera horietako 

bat abiarazteko, aldez aurretik prozedura zehatz bat izapidetu behar da, 

jarduera garatzearen ondorioz sor daitezkeen kalteak saihesteko neurriak eta 

murrizketak zehazte aldera.  

 

3. Herri-administrazioei dagokie ingurumen-arloko legezkotasuna kontrolatzea, 

sailkatutako jarduerei dagokienez. Hortaz, haien betebeharra da, eta ez 

eskumen-kontu hutsa. Betebehar hori betetzeko, herri-administrazio 

eskudunak erabili behar ditu interes orokorra defendatzeko ordenamendu 

juridikoak esleitu dizkion ahalmen publikoak. 

 

Bistakoa da establezimendu mota horiek, baldin eta beren jarduera ez bada 

araudi tekniko-juridiko egoki baten mendean jartzen, gatazka larriak sor 

ditzaketela, eta sortu ere sortzen dituztela. Izan ere, alde batetik, jardueraren 

titularren interes partikularrak ditugu, jarduera bere egoitzan garatzeko, eta 

bestaldetik, interes publiko orokorra, hau da, establezimendu horien inguruan 

bizi diren auzokoek intimitaterako eta segurtasunerako eskubidea. Ezin da 

beren lasaitasuna aztoratu, lokal horietan garatzen ari diren jarduerek 

eragindako eragozpenak direla eta. 

 

4. Gure esku dauden datuak ikusita, ondorioztatzen da (…) elkartea jatetxe 

baten pareko jarduera garatzen ari dela. Alabaina, bere instalazioetan ez dira 

betetzen lokalaren funtzionamendua bermatzeko eta hirugarren batzuei 

kalteak saihesteko behar diren baldintza teknikoak eta segurtasun-

eskakizunak.  

 

5. Ekainaren 11ko 171/1985 Dekretuak, etxebizitzetarako hiri-lurretan 

jartzekoak diren Ekintzabide Nekagarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta 

Arriskutsuekin erabili beharreko Teknikazko Arauak ontzat ematen duenak, 

aitortzen du araudiaren erabiltze-eremuan sartuta daudela txokoak eta 

kultura- edo atseden-elkarteak, edaritegi eta jatetxeei buruzko epigrafean. 

Hortaz, ezartzen ditu lokal horiek bete behar dituzten eskakizun eta baldintza 

teknikoak, zaratak sor ditzakeen eragozpenak, baita lokaletik ateratzen diren 

usainek eta keek eragindako kalteak saihesteko, eta hala badagokio, 

erremediatzeko. 

 

 Kexaren arrazoi nagusia den zaratak eragin ditzakeen eragozpenak 

minimizatzeko, aipatutako dekretuak xedatzen du kalte mota horiek 

konponduko direla, lokalak isolamendu nahikoa baldin badu eta, ondorioz, 

soinu-inpakturako ezarritako parametroak errespetatzen badira. 

 

 Hala ere, kasu honetan, udalak egin dituen kontrolen bidez egiaztatu da 

ezarritako zarata-mugak soberan gainditzen direla, beraz, udalak helarazitako 

dokumentuan ondorioztatzen duenez, jarduera horren isolamendu akustikoa 

ez da nahikoa.  
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 Gainera, dirudienez, lokal horrek ez ditu betetzen kultur elkarteei eskatzen 

zaizkien kea kanpora ateratzeko eta haizeberritzeko baldintzak, ostalaritza, 

aise eta atseden-alditarako ekintzabideak arautzen dituen ekainaren 11ko 

171/1985 Dekretuan jasota daudenak.  

 

6. Egia ere bada, urte horietan guztietan, egoera konpontzeko asmoz neurri 

batzuk hartu direla, adibidez, kanpaia eta zoru berria jarri da eta hodien 

sistema aldatu egin dute. Hala ere, udalak ezin du benetan bermatu lokalak 

betetzen dituela aurretik aipatutako baldintza teknikoak.  

 

 Edonola ere, hobekuntzak egin badira ere, horiekin ez da lortu ingurumenari 

buruzko araudia behar bezala betetzea, eta ez dira nahikoak izan auzokoei 

eragindako kalteak konpontzeko. Horren frogak dira udalean behin eta berriro 

aurkezten diren salaketak, auzokoek etengabe jasan behar dituzten kalte 

larriak azaltzen dituztenak. 

 

7. Goiko solairuetan bizi diren pertsonak eta euren ondasunak babesteko, 

elkarte gastronomikoan garatzen den jarduerak bete behar ditu 

Eraikingintzaren Kode Teknikotik erator daitezkeen segurtasun-baldintzak eta 

baldintza teknikoak (instalazio elektrikoa, sute-arriskua prebenitzeko neurriak 

eta ebakuazio-neurriak), kode hura aplikagarria baita aisialdirako erabiltzen 

diren eraikinen kasuan. 

 

 Halaber, Jendaurreko ikuskizunen eta jolas jardueren ordutegiak eta jarduera 

horiei buruzko beste alderdi batzuk Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan 

ezartzen dituen Dekretua hirugarren aldiz aldatzen duen otsailaren 11ko 

14/2014 Dekretuan ezarritako ordutegiak betetzea exijitu behar zaio. 

 

8. Edonola ere, argitu beharra dugu udalak ez duela behar jarduera mota hori 

berariaz arautzen duen udal ordenantzarik, esku hartu ahal izateko.  

 

 Horrelako jarduerak udal ordenantza baten bidez arautzeak berariazko arau-

esparrua sortzeko balio du, eta horrela, udalak zehatz ditzake jarduera horiek 

bete beharko dituzten baldintzak eta zigor-neurriak. Era berean, sor 

daitezkeen elkarbizitza-gatazkak konpontzeko aukerako mekanismoak 

zehazteko tresna baliagarria izan daiteke.  

 

9. Hala eta guztiz ere, udal araubiderik ezak, edo, hala badagokio, araubidea 

onartzean egon daitezken zailtasunek edo atzerapenek inola ere ezin dute 

bere arauditik sortutako ingurumen kontrol eta diziplina gaitasunak saihestu, 

ezta hauen gauzatzea ordezkatu ere. Jarduera mota hori arautzeari 

dagokionez, egia da apirilaren 23ko 7/2012 Legeak aldatu dituela Euskal 

Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 

hainbat alderdi, bereziki, sailkatutako jarduerei dagokienez, eta indargabetu 

duela martxoaren 9ko 165/1999 Dekretua. 
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 Aipatutako legea aldatu ondoren, administrazioak esku hartzeko araubidea 

desberdina izan daiteke, jarduerek ingurumenean eta pertsonen osasunean 

duten eraginaren arabera. Txokoetan eta elkarte gastronomikoetan garatzen 

diren jardueren kasuan, ez da beharrezkoa lizentzia bat lortzeko izapidea, 

jardueraren aurretiazko komunikazioa baizik, eragin txikiagoa duten jardueren 

(aisialdiari lotuta dauden horietakoen) kasuan eskatzen den bezala, 3/1998 

Legearen 62. bis artikuluarekin bat. Komunikazioarekin batera aurkeztu 

beharko dira: jarduerari buruzko memoria bat, eta ziurtagiri bat, jarduera 

sektoreko araudiarekin bat datorrela, eta ingurumenarekiko betebeharrak 

betetzen dituela egiaztatzen duena. 

 

 Udal administrazioak herritarren esku jarri beharko lituzke eredu batzuk, 

sailkatutako jardueraren komunikazioarekin batera aurkeztu beharreko 

ingurumenari buruzko memoriaren gutxieneko edukia jasotzen dutenak.  

 

 Ingurumen-memoriaren eredu horiek argi zehaztu behar dituzte lokalean 

jarduera hasiko dela administrazioari komunikatu aurretik bete beharreko 

eskakizun teknikoak eta baldintzak.  

 

 Ingurumen-kontrola aldez aurrekoa da, komunikazioarekin batera aurkeztu 

behar baita jarduerari eta horren inpaktua gutxitzeko hartu diren neurriei 

buruzko memoria eta neurriok betetzen direla ziurtatzen duen agiri bat ere. 

Jardueraren arduradunei dagokie baldintzak bete direla egiaztatzeko 

betebeharra.  

 

 Hala ere, ingurumen-kontrola ez da egiten jardueraren hasieran bakarrik, 

baizik eta, behar bezala garatzeko, jarraipena egin behar zaio eta emaitza 

jakin batzuk eskatu behar zaizkio, aurretik finkatutako ingurumen-kalitaterako 

helburuei dagokienez.  

 

 Hori dela eta, udal administrazioaren erantzukizuna da jarduera ezarritako 

eremuaren barruan garatzen ari den kontrolatzea eta horretarako esku 

hartzea. 

 

10. Beharrezko administrazio-baimenik ez duten edo behar bezala legeztatuta ez 

dauden jardueren kasuetarako, Ararteko erakundeak mantendu ditu aurretik 

aipatutako jurisprudentziatik eratorritako irizpide berberak. Hala, Auzitegi 

Gorenak klandestinotzat jo ditu arautu ez diren jarduerak, eta bere ustez, 

Zuzenbidearekin bat dator udal agintaritzak jarduera horiek ixtea, kautelazko 

neurri gisa, egoera indarrean dagoen araudian ezarritako prozedurari jarraiki 

legeztatu bitartean.  

 

Halaber, Auzitegi Gorenak xedatu duenez, denbora igarotze hutsa eta 

Administrazioak egoera ezagutzea –eta kasu honetan gertatzen den bezala, 

baita toleratzea ere– ezin da, inondik ere, jarduera bat legeztatzeko behar den 

udal baimena ematearen baliokidetzat jo (Auzitegi Gorenaren 1998ko irailaren 

28ko Epaia, RJ 1998\6947). 
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11. Ildo beretik jarraituz, Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 

3/1998 Legearen 65. artikuluak, baita lehen aipatutako aurretiazko 

jakinarazpenaren edo aitorpen arduratsuaren erregimenaren mende dauden 

jardueretako ondorengo esku hartze, kontrol eta egiaztapenerako udal 

ordenantzaren 19. artikuluak ere, xedatzen dute udalak esku hartu behar 

duela jarduera araudira egokitzea exijitzeko, eta legeztatzea burutzen ez bada, 

udalak jardueraren egoitza den lokala aldi baterako edo erabat itxi egin behar 

duela, benetan legeztatu arte.  

 

Jakin badakigu, lokal batean antzemandako arazo teknikoak eta segurtasun-

arazoak konpondu bitartean, zehapen-espedienteak hasteko eragozpenik 

gabe, beharrezkoa izan daitekeela aparteko neurri batzuk hartzea, eraikin 

mugakideetako bizilagunei kalteak ez eragiteko. Hala ere, horrelako erabakiak 

behin-behingoz hartzen dira edo hartu beharko lirateke. Kasu horretan, aldiz, 

guztiz kontrakoa gertatu da, erabakiak behin betikoak bihurtu baitira, eta 

gainera, are larriago, ez dute balio izan auzokoek jasaten duten zarataren 

maila indarrean dagoen legediak ezarritako muga baino altuagoa ez izateko. 

 

12. Kasu horren inguruko gorabeherak kontuan hartuta, ondoriozta daiteke, alde 

batetik, lokalaren titularra den elkarteak etengabe aurre egiten diola jarduera 

araudira egokitzeko beharrari, eta bestalde, udalak ez duela ezer egiten 

jarduera behin betiko legeztatzea exijitzeko, eta horrek argi eta garbi urratzen 

du lizentzien teknikak oinarri duen prebentzio printzipioa. 

 

 Toki-erakundeek ezin dute inoiz atzera egin ingurumenerako kaltegarriak diren 

egoeren aurrean, pertsonei edo ondasunei benetako kalteak eragin arte. Era 

berean, ezin dute espedientea luzatu, jarduerako arduradunek jarduera 

legezkotasunarekin bat etorraraziko duten itxaropenez.  

 

 Ezinbestekoa da arrisku-egoera amaitzeko udalak esku har dezala, 

administrazioak berak beharrezko babes-neurriak hartuz edo zuzeneko 

arduradunei hori egin dezaten aginduz. 

 

13. Ildo honetan, komeni da gogoraraztea 2011ko urriaren 18ko Epaian, Martínez 

Martínez Espainiaren aurka kasuari buruzkoan, Giza Eskubideen Europako 

Auzitegiak oraintsu emandako doktrina (GEEA, auziaren zk.  21532/08), 

honela dioena: “El domicilio es normalmente el lugar, el espacio físicamente 

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

derecho al respeto 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 ofensas materiales o corporales, tales como la entrada sin 

autorización en el domicilio de una persona, sino también las lesiones 

incorpóreas como los ruidos, las emisiones, los olores y otras injerencias.” 
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Azkenik, gogoratzen 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.” 

 

Hori dela eta, organo publiko eskudunak ezinbestez erabili behar du 

ordenamendu juridikoak hirugarrenei eragozpenak edo kalteak ekar 

diezazkieketen zaratak eragindako injerentziak prebenitzeko eta, hala 

badagokio, zuzentzeko ematen dion ahalmena edo eginkizuna. 

 

Bestalde, Konstituzio Auzitegiak behin baino gehiagotan zehaztu eta 

nabarmendu du “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” (STC 31. zk., 1994ko urtarrilaren 

31koa, eta beste batzuk, eduki berekoak). 

 

Horrek esan nahi du toki-erakundeek prebentziozko neurriak hartu behar 

dituztela, hirugarrenek oinarrizko eskubide horiek urratzea saihesteko. 

 

14. Azaldutakoa ikusita, Arartekoak ondorioztatu du neurriak lehenbailehen hartu 

behar direla lokalaren funtzionamendu irregularrarekin amaitzeko, eta 

indarrean dagoen araudiarekin bat, Legazpiko Udalari dagokiola egoera hori 

saihesteko erantzukizun zuzena.  

 

Ez dugu ukatuko horrelako instalazioak zaindu eta kontrolatzeko jarduerak 

betetzeak zailtasuna dakarrela berekin; ildo beretik, uste dugu oreka bilatu 

behar dela zerbitzuak ematen dituen jarduera bat arrakastaz garatzearen eta 

auzokideen eskubideen artean. Auzokideen eskubideak, honako hauek dira, 

besteak beste: bizitza pribaturako eta familia-bizitzarako eskubidea 

errespetatzeari atxikitako atsedena hartzeko eskubidea, eragozpenik gabe 

etxebizitzaz gozatzeko eskubidea, eta kalitate oneko eta zaratarik gabeko 

ingurumenaz gozatzeko eskubidea. 

 

Hala ere, aztertzen ari garen kasuan ez da bilatu orekarik, ezta 

proportzionaltasunik ere, are gehiago, argi utzi da udalak erabateko 

tolerantzia izan duela Konstituzioaren aurretik abiatutako eta gaur egun arte –

hainbat errekerimendu egin arren– modu irregularrean garatzen ari den 

jarduera baten aurrean; eskaerak eginda ere, jarduera ez da behar bezala 

legeztatu eta ez dira amaitu elkarteak auzokideei eragiten dizkien 

eragozpenak.  

 

Ondorioz, ezinbestekoa da Legazpiko Udalak beharrezko baliabideak eta 

prozedurak zehaztea, kexagilearen (eta lokaletik gertu bizi diren pertsonen) 

eskubideak gauzatzea lortzeko. Izan ere, egoera honetan, jarduerak 

auzokideen oinarrizko eskubideak kaltetzen ditu, hala nola, bizitza pribatu eta 

familia-bizitzarako eskubidea eta etxebizitzaz lasaitasunez eta legez kontrako 

eragozpenik gabe gozatzeko eskubidea. Arartekoaren ikuspuntutik, argi eta 
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garbi dago ezin dela etengabe aztoratu auzokoen lasaitasuna, eta pertsona 

horiek ezin dituztela jasan (…) elkartearen lokalean legeak ezarritakoaren 

kontra garatzen ari diren jardueren ondoriozko eragozpenak. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Legazpiko Udalak errekeritu beharko dio lokalaren titularrari bertan garatzen ari den 

jarduera behin betiko egokitu dezan, alde batetik, Euskal Herriko ingurumena 

zaintzeko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorrera, eta bestalde, 2015eko 

martxoaren 10eko aurretiazko jakinarazpenaren edo aitorpen arduratsuaren 

erregimenaren mende dauden jardueretako ondorengo esku hartze, kontrol eta 

egiaztapenerako udal ordenantzako xedapenetara; gainera, Legazpiko Udalak erabili 

beharko ditu arauditik sortutako ingurumen kontrol eta diziplina gaitasunak. 

 

Halaber, gomendatzen da, jarduera legeztatzeko prozedurak dirauen bitartean eta 

interesatuak entzun ondoren, lokala itxita edo modu subsidiarioan zigilatuta egotea, 

edo auzokoei eragozpenak sor diezazkieketen tresnak kentzea (sukaldea, kafe-

makina, etab.), salaketa jarri duen pertsonaren eskubideak babesteko. 


