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Aurrekariak 
 
1. 2010. urtean, Bilboko herritar batek haren etxebizitzaren azpian kokatuta 

zegoen establezimendu baten jardueratik sortutako ustezko irregulartasunak 
salatu zituen erakunde honen aurrean. 

 
 Zehazki, zamalanengatik etxebizitzan pairatzen dituen zarata eta bibrazio kalte 

larriak eta establezimenduaren isolamendu maila txarra salatzen ditu. 
 
 Gainera, Bilboko Udalean aurkeztutako erreklamazioen ondorioz, hutsune ugari 

jasota geratu zirela adierazi zuen. 
 
2. Kexagileak adierazitako gogoeten arabera, Ararteko erakundeak kexa-

espedientea helarazi nahi izan zuen (erreferentzia zenbakia: 1462/2010) eta 
Bilboko Udalari informazioa eskatu zion egindako ikuskapenak ezagutze aldera, 
baita uneko hutsuneak zuzentzeko aurreikusi zituen jardueren berri izateko ere. 

 
 2010eko abenduaren 9an erakunde honen erregistroan sartu zen Bilboko 

Udalaren erantzuna. Bertan, bideratutako jarduera garrantzitsuak helarazi 
zizkiguten. 

 
 Jasotako lehen txostenetik ondoriozta dezakegunez, kexagileak aurkeztutako 

salaketen ondorioz, 2009ko maiatzaren 8an udal zerbitzuen ikerketa akta egiten 
da. Bertan azaltzen denez, burututako neurketan ingurumenaren babeserako 
ordenantzaren 88. artikuluak xedatzen dituen mugak gainditzen dira. 

 
 Zehazki, konpresoreen gelak eta zamalanen inguruak egoitza eremu 

hurbilenarekiko gutxieneko isolamendu akustikoari buruzko 4.1.7. neurri 
zuzentzailea urratzen dela zehazten da.  

 
 Horrela bada, 2009ko ekainaren 24ko ebazpen bidez, jardueraren titularrari 

eskatu zitzaion astebeteko epean behar bezalako neurri zuzentzaileak har zitzan 
zamalanetan, hala nola “mantener el camión con el motor parado o utilizar 

ruedas de goma en las carretillas hasta que se garantice el cumplimiento de la 

Ordenanza Municipal de Protección de Medio Ambiente”. 
 
 2009ko uztailaren 13an establezimenduak alegazioak aurkeztu zituen 

hilabeteko epeko luzapena eskatuz neurri zuzentzaileetara egokitzeko. Zehazki 
xedatzen denaren arabera: “El establecimiento comercial se dotará de ruedas 

de goma a las transpaletas utilizadas en el mismo”. 
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 2009ko irailaren 11n, merkataritza jardueraren ordezkariak Bilboko Udalari 
zuzendutako idazkian zera azaltzen da merkataritza establezimenduaren 
inguruan: “ha procedido a adoptar las medidas correctoras exigidas”. 

 
 2010eko maiatzaren 27an ikuskapen berri bat egin zen. Burututako isolamendu 

neurketetan azaltzen da udal ordenantzan ezarritako mugak gainditzen direla. 
Era berean, teflonezko gurpilak erabiltzen jarraitzen dutela eta zamalanak bide 
publikotik egiten direla adierazten da. 

 
 Berriro ere, 2010eko ekainaren 7an ikuskapen bisita bat egin zen eta aurreko 

ikuskapenean jada jasotako neurri zuzentzaileen urraketa errepikatzen dela 
egiaztatzen da. 

 
 Azkenik, 2010eko abuztuaren 20ra arte eskaintzen da neurri zuzentzaileak 

betetzeko. 
 
 Udalak behin eta berriro errepikatu dio zamalanak betiere lokalaren barnealdean 

egin behar direla horretarako bideratutako eremuan, eta jarduera hori ezin dela 
inolaz ere eremu publikoan baimendu, horrela jasotzen baita 2006ko 
abenduaren 11ko ebazpenak eskainitako jarduera lizentziaren baldintzetan. 

 
 Merkataritza jardueraren ordezkariak alegazio idazki bat aurkeztu zuen arrazoi 

teknikoak direla-eta zamalanak lokalaren barnealdean burutu ezin direla 
azaltzeko. 

 
 Denbora tarte horretan, Bilboko Udalak baimena eman zuen zamalanak bide 

publikotik egin daitezen, 2010eko azarora arteko epe berri bat eskainiz biltegia 
molda dezan zamalanak barnealdetik egin ahal izateko. 

 
 Irailaren 6, 8 eta 10ean, hurrenez hurren, Herritarren Segurtasunerako 

zuzendari nagusiak hainbat txosten bildu zituen, zamalanak bide publikoan 
bideratzen ari zirela jakinarazten zutenak. 

 
 2010eko urriaren 7an udalak lanetarako baimena eman zuen merkataritza 

establezimendu horren biltegiko eremuan erreforma egiteko. 
 
 Merkantzien zamalanak kaletik burutzeak sortzen dituen kalteengatik eta 

teflonezko gurpilak dituzten eskorgak arrastaka eramatean sortutako 
bibrazioarengatik -beraz, 2009ko ekainaren 24ko ebazpena urratuz- hainbat 
kexa aurkeztu ondoren zigortzeko prozedura hasi zen. 

 
 Eskainitako datuetatik, gure ustez, merkataritza lokalaren arduraduna gehiegi 

berandutu bazen ere obren lizentzia eskatzerakoan, planteatutako kontua 
konpontzeko bidean zegoen. 

 
3. Hala eta guztiz ere, aurrerago interesduna berriro ere erakunde honekin 

harremanetan jarri zen eta jarduerak sortzen zituen kalte larriak azpimarratu 
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zituen. Gainera, bermatu zuenez, obren lizentzia eskaini zenetik ezarritako 
epeak nabarmenki pasa ziren arren, oraindik ez zen eskatutako inolako neurririk 
hartu eta jarduerak inolako mugarik gabe jarraitzen zuen. 

 
4. Kexagileak adierazitako gogoetak ikusita, Ararteko erakundeak, txosten berri 

baten bidez, udalari eskatu zion ikuskapen eta kontrol jarduerak zehatz zitzan 
arestian eskatutakoa betetze aldera. 

 
5. 2011ko martxoaren 23an erakunde honek Bilboko Udaleko Hirigintza eta 

Ingurumen Alorrak egindako txosten berri bat jaso zuen. Bertan, 2011ko 
otsailaren ikuskapenaren berri ematen zen. Egindako ikuskapena ikusita, 
zamalanak kanpoaldean burutzen direla antzeman daiteke. Era berean, eragiketa 
horretan gertatutako zaratak -etxebizitzan zein kanpoaldean- neurtu ondoren, 
mailek Ingurumenaren Babeserako Udal Ordenantzaren 88. artikuluan 
proposatutako gehienezko mugak gainditzen dituztela ondorioztatzen da. 

 
6. Kexagilea hainbatetan zuzendu zen erakunde honetara jarduerak zamalanak 

bide publikoan burutzen zituela azaltzera eta horren ondorioz zarata eta 
bibrazioak pairatzen jarraitzen zuela. 

 
7. Amaitzeko, beharrezkoa da aipatzea udalak aukera eskaintzen duela jarduerak 

baldintza berdinetan funtzionatzen jarraitzeko, inguruetan bizi diren pertsonei 
sortutako kalteak kontuan hartu gabe. 

 
Gogoetak 

 
 
1. Eskura ditugun datuen arabera, aipatzekoa da gure esku-hartzearen helburuak 

Bilboko Udalak hirugarrenei kalteak saihesteko ezarritako neurri zuzentzaileak 
urratzeagatik merkataritza jardueraren funtzionamendutik sortutako kaltearen 
aurrean jardunik bideratu ez izanari erreferentzia egiten diola. 

 
 Ingurumenaren babesaren xedea ez da amaitzen eragindako kalteen 

konponketarekin, elementu eratzaileen mantentze lanak ere egin behar direlako. 
Hori dela eta, argi utzi behar dugu, sailkatutako jarduerak kontrolatze eta 
ingurumen alorreko legedira egokitze aldera administrazio publikoek 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. Jarduera-lizentziek lotura iraunkorra sortzen dute eta horren helburua interes 

publikoa babestea da, baimendutako jarduera garatzeak eragin litzakeen 
gertakarien aurrean. 

 
 Horri dagokionez, argi geratu behar du 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. 

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

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

 
4. 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. 

 
5. Behar hori Bilboko Udaleko Ingurumenaren Babeserako Udal Ordenantzan 

indartuta dago (2000ko ekainaren 10eko BAO). Zehazki, 10. artikuluan 
jarduerak eteteko udal eskumena ezartzen da aldez aurretik aipatutako 
arrazoiren bat gertatuko balitz. 

 
 Era berean, artikulu horren 3. atalean zera jasotzen da: 
 

“3. Jarduera baten titularrak —berdin dio jarduera aldi baterako etetea 

izateak, behin betiko itxita egoteak edo aldi baterako itxita egoteak—ezarri 

zaion neurri zuzentzaileren bati muxin egingo balio, egiteko hori agindu dion 

agintariak, aurretiaz jakinarazita, betearazi egin ahal izango dio aipatu 

egitekoa, ordezkotza bidez, eta titularrak ordaindu egin beharko ditu hori dela-

eta eragindako kostu guztiak; hori premia bidez eskatu ahal izangozaio.” 

 
 Azkenik, Bilboko Udalaren Ingurumena Babesteko Udal Ordenantzaren 119. 

artikuluaren arabera: 
 

“Ibilgailuen zamaketa lanetan, horretan dihardutenek kontu berezia jarriko 

dute fardel eta merkataritzagaiekin kolpe zuzenik ez emateko eta ibilbidean 

zehar zamaren mugimendu edo dardariketak sortutako zaratak eragozteko. 



 

 

5 Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

Azkenik, gauez itzali egin beharko dira ibilgailuen motoreak, hori guztia 88. 

artikuluan jasoten diren mugak betetzearen ondorioetarako.” 

 
6. 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, Bilboko 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. 

 
7. 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. 

 
8. Jakin dugunaren arabera, bideratu diren neurketetan lortutako balioek udal 

ordenantzaren 88. artikuluan agindutako mugak gainditzen dira, eta zamalanak 
bide publikoan burutzen dira. Urratze horiek lokalean frogatu ondoren, 
errekerimendu ugari egon dira establezimendua indarrean dagoen ingurumeneko 
araudira egokitu dadin, inolako konponbide zuzenik lortu izan gabe. 

 
9. 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.  
Beharrezkoa da administrazioaren esku-hartzea gauzatzea arrisku egoerarekin 
amaitzeko, eta horretarako neurri zuzentzaile egokiak hartu beharko dira edo 
zuzenean erantzukizuna duten horiei adierazitako neurriak gauzatzeko eskatuko 
zaie. 

 
 Neurri zuzentzaile horiek hasi aurretik edo establezimendua irekitzean eskatu 

behar dira. Betetzea justifikatzeko beharra jardueraren titularrari dagokio. 
 
10. Zentzu horretan, Giza Eskubideen Europa Auzitegiaren doktrina gogorarazi behar 

dugu, 2011ko urriaren 18ko epaian, Martinez Martinez Espainiaren aurkakoMartinez Martinez Espainiaren aurkakoMartinez Martinez Espainiaren aurkakoMartinez Martinez Espainiaren aurkako 
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.” 



 

 

6 Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 
 Jarraian, zera gogorarazten 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.” 

 
 Zentzu berean, Auzitegi KonstiAuzitegi KonstiAuzitegi KonstiAuzitegi Konstituzionaleko 119/2001 Epaiantuzionaleko 119/2001 Epaiantuzionaleko 119/2001 Epaiantuzionaleko 119/2001 Epaian esan zen moduan: 

“Una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido que pueden 

objetivamente calificarse como evitables, ha de merecer la protección 

dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el 

ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten el libre desarrollo 

de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos 

u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida”  
 
 Alde horretatik, organo publiko eskudunak ezinbestean erabili behar du 

ordenamendu juridikoak hirugarrenei eragozpenak edo kalteak ekar 
diezazkieketen soinu-immisioak prebenitzeko eta, hala badagokio, saihesteko 
ematen dion ahalmen-funtzioa. 

 
 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 instalazioak zaintzeko eta kontrolatzeko eginkizunak betetzeak 

zailtasunak dakartzala eta, horren ildotik, uste dugu oreka aurkitu behar dela 
jarduera komertzial edo zerbitzu jarduera arrakastatsuaren eta auzotarrek 
dituzten eskubideen artean, eskubide horiek atsedenerako eskubidea eta 
kalitatezko eta soinu nahasmendurik gabeko inguruneaz gozatzeko eskubidea 
izanik. 

 
 Edonola ere, Bilboko 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 lortzeko, ezin onar baitaiteke 
lokalek eragindako eragozpenen ondorioz haien lasaitasuna asaldatzea. 
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Horregatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak  
–erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 

21212121/2012 Gomendioa, otsailaren /2012 Gomendioa, otsailaren /2012 Gomendioa, otsailaren /2012 Gomendioa, otsailaren 6666koa, Bilboko Udalari egina, honetarako:koa, Bilboko Udalari egina, honetarako:koa, Bilboko Udalari egina, honetarako:koa, Bilboko Udalari egina, honetarako:    
    
Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenaren Babeserako otsailaren 27ko 
3/1998 Legearen 64. artikuluaren eta Bilboko Ingurumenaren Babeserako Udal 
Ordenantzaren (2000ko ekainaren 10eko BAO) 10. artikuluaren babesean eta 
okerreko jardunetik sortutako zigorren kaltetan izan gabe, prebentzioz biltegia 
berehala eten dadin proiektua burutzeko ezarritako ingurumen baldintzak bete 
arte, zarata eta bibrazio kalteak murritzeko beharrezkoak diren neurriak hartuz.   
 
Merkataritza establezimenduko jabeari antzemandako irregulartasunak zuzen 
ditzala eska diezaioten eta ezarri zitzaizkion neurri zuzentzaileak eta 2010eko 
ekainaren 10eko BAOn argitaratutako Ingurumenaren Babeserako Udal 
Ordenantzan ezarritako aginduak behin betiko bete ditzan. 
 
Nolanahi ere, zaratak eta bibrazioak oraindik ere dauden jakiteko beharrezkoak 
diren ikuskapen teknikoak egin daitezen. 

 


