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Arartekoaren 2016R-1753-15 Ebazpena, 2016ko abenduaren 15ekoa; horren 

bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio jarritako ingurumen-salaketei 

erantzuteko. Kexagileak salaketa horiek jarri ditu gaueko garbiketa udal zerbitzuak 

bere etxebizitzaren inguruan eragiten duen zaratagatik. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Donostiako herritar batek, XXXek, helbidea Donostiako YYY kalean duena, 

Arartekoaren aurrean salatu du udalak ez duela eskurik hartu gauean egiten diren 

bide-garbiketako lanak eragiten dituzten zaraten ondoriozko eragozpen larriak 

zuzentzeko.  

 

Zehazki, adierazi du udal garbiketa zerbitzuak normalean goizeko 05:30etik aurrera 

lan egiten duela bere etxebizitzaren inguruan. Horrenbestez, inpaktu-zarata handiak 

eragiten dira, egunero auzokideen atsedena asaldatzen dutenak.  

 

Horrez gain, adierazi du, 2015eko irailetik, zenbait erreklamazio aurkeztu dituela 

udaletxean; horien bidez, lan horiek egiteko ezarritako ordutegia aldatzeko eskatu 

zuen, edo, bestela, erabilitako makinak aldatzeko edo ordezteko, sortutako eragin 

akustiko larria arintzen edo murrizten duen eta hain zaratatsua ez den makina 

batekin. 

 

Esan duenez, aurkeztutako lehenengo erreklamazioei erantzunez, Donostiako 

Udalak jakinarazi dio hondakinen bilketa eta udalerriko kaleetako garbiketa 

zerbitzua udal ordenantzaren bidez arautzen direla eta bi zerbitzuek betetzen 

dituztela ordenantza horretan aurreikusitako eskakizunak. Gainera, udal akordio 

batengatik, kalea garbitzeko makinak ez dira 07:00ak arte funtzionatzen hasten.  

 

Hala eta guztiz ere, interesdunak adierazi du ez dagoela ados eskainitako udal 

informazioarekin; izan ere, esan du ez dela betetzen aurretik adierazitakoa, kalea 

garbitzeko makinek goizeko 05:30etik 06:30era funtzionatzen dutelako. 

 

2. Kexaren sustatzaileak helarazitako gogoeten arabera, Arartekoak Donostiako 

Udalarengana jo du udalak kexagileari behar bezala erantzuteko burututako 

jarduketak ezagutzeko, baita udaleko bide-garbiketako lanek eragin dezaketen 

soinu-bolumena kontrolatzeko ere. 

 

3. Arartekoak 2015eko apirilaren 15ean jaso zuen lehenengo udal txostenean 

adierazten da udal ordenantzak ez duela eragozten gauean garbiketa lanak egitea, 

ezta zaborra biltzea ere. Kasu horietan, lan horiek beharrezko neurriak bete beharko 

dituzte herritarren lasaitasuna ahalik eta gutxien asaldatzeko. Neurri horien 

barruan, udalak, udal zerbitzu hori adjudikatzerakoan, kontrataziora aurkeztu diren 

enpresek erabilitako ibilgailuen soinu-igorpen maila aztertuko du, Zibismoari, bide 

publikoaren garbiketari eta erabilerari eta hiri-paisaiak babesteko udal 

ordenantzaren 11.4. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 
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Oro har, zaborren bilketa gauean egiten da ibilgailuen zirkulazioarekin 

interferentziak saihesteko. Bilketa gehienak automatikoak badira ere, edukiontziak 

altxatzeko denbora behar da eta zirkulazioa kolapsatzen da. Hala ere, ahal bada, 

herritar gutxiko guneetan goizez egiten da. 

 

Bide-garbiketarekin arazoa antzekoa da. Gauez egiten diren garbiketa lan bakarrak 

errepideak garbitzen dituzten makinenak dira (kalea garbitzeko makinak) eta 

mahukadun balde-zisternekin. Lan horiek ezin dira goizez egin; izan ere, zisternak 

oso geldoak dira eta kalea garbitzeko makinak kale beretik behin baino gehiagotan 

pasatzen dira, garbiketa-maila egokia lortzeko.  

 

Haizagailuak kalea garbitzeko makinarekin batera jarduten du eta zarata gehien 

sortzen duen makina da. Kasu horretan, udal zerbitzuaren berariazko aginduz, 

goizeko 08:00etatik aurrera funtzionatzen hasten da, gune bakoitzaren baldintzen 

arabera. 

 

Erreklamazioan azaldutako kasuari dagokionez, txostenak adierazten du, 

udaltzaingoarekin harremanetan jarri ostean, ez dutela kexa hori jaso. Horrez gain, 

ez dira horren inguruko zarata-inmisio mailak neurtu. 

 

4. Bestalde, interesdunak azpimarratu du udal kale garbitzaileen zaratek eragozpen 

larriak sortzen dituztela eta askotan ez dela betetzen zerbitzu hori hasteko 

ordutegia. Hortaz, uste du udalak zerbitzu horren funtzionamenduak eragin 

dezakeen soinu-eragina egiaztatu beharko lukeela. Horrez gain, argitasunez ezarri 

behar du zerbitzu hori hasteko ordutegia. Izan ere, interesdunari eta Arartekoari 

emandako informazioan adierazitako hasteko ordutegiak desberdinak dira. 

 

5.Aurrekoa ikusita, Arartekoak kudeaketa berriak egin ditu Donostiako Udalarekin 

udal zerbitzu horrek eragin dezakeen soinu-eragina ebaluatzeko beharra 

azpimarratzeko.  

 

Arartekoak ohartarazi du kalea garbitzeko makinak gauez pasatzea, erakustaldi, 

intentsitate eta kronikotasuneko baldintza batzuen pean, pertsonen bizi-kalitatea 

asaldatzeko faktore bat izan daitekeela eta atseden egokia eragotzi daiteke. Makina 

horiek sortzen dituzten igorpen akustikoak kanpotik datozenean, ondorioak 

etxearen barruan jasaten dira; hala, etxeek babes juridikoa dute zarataren aurrean.  

 

Aldi berean, azpimarratu nahi dugu beharrezkoa dela argitasunez ezartzea kalea 

garbitzeko makina horiekin lan egiten hasteko ordutegia. 

 

6. Donostiako Udalak Arartekoari jakinarazi dio, 2016ko uztailaren 5ean, garbiketa 

zerbitzu berria kontratatu zuela. 

 

Kontratu berri honen adjudikazioan, kontuan hartu egin da bide-garbiketan 

erabiltzen diren makinek eragin ditzaketen zaraten igorpena; hori dela-eta, erabaki 

da makina gehienak ordeztea, horien funtzionamenduak eragin ditzakeen soinu-

immisioak murrizteko helburuarekin. Behin ordezkapen prozesua amaituta, udal 
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garbiketa zerbitzuak zehatz-mehatz beteko ditu ingurumen-araudian zerbitzu 

publikoa emateko ezarritako ingurumen-kalitateko estandarrak.  

 

Baldintzen plegu berriak beren-beregi ezartzen du enpresa adjudikatzaile berriak 

zerbitzu hori gauez emango duela zirkulazio gutxiago dagoelako; hala ere, egiten 

dituen lan guztietan bete beharko ditu beharrezko eskakizun teknikoak, herritarrei 

kalteak eragitea saihesteko. Horrez gain, ingurumena babesteari eta ingurumen-

eraginari  buruzko legeria bete beharko du eta udal ordenantzetan agertzen diren 

preskripzio guztiak ere bai.  

 

Azkenik, adierazi du baldintzen pleguaren 28. artikuluak zerbitzua emango duen 

enpresak jardueraren funtzionamendu egokia bermatzeko erabili behar dituen 

kontrol eta kalitatezko sistemak aurreikusi dituela.  

 

Zehazki, adierazi du enpresa adjudikatzaileak udalak erabili ahal dituen tresna 

informatikoak izan behar dituela; horietan, gutxienez, informazio hau eman beharko 

da: 

 

-“Zerbitzura atxikitako ibilgailu guztien kokapenen eta eboluzioen kontrola denbora 

errealean, ibilgailu guztietan instalatuta egon behar diren GPSen bidez,  

-Ibilgailuek egindako bideen eta ibilbideen datu historikoetarako sarbidea eta 

GPSaren bidez eskuratutako intzidentziak.  

-Egin beharreko lanak aurreikustea, bai bide-garbiketarekin lotutakoak, bai antzeko 

zerbitzuenak. Aurreikuspen-epeak plegu honetako artikuluetan ezarritakoak izango 

dira; hala, definituta ez daudenetan, lizitatzaileak proposatuko du berrikusteko 

denbora. 

-Egikaritzeko data, erabilitako ekipoak, aurreikuspenetan jasotako lan guztien 

intzidentziak eta aurreikuspenetatik kanpo egikaritu diren lanak”. 

 

Udal zerbitzuari dagokionez sortzen diren datuak udalarenak izango dira. Beraz, 

enpresak udalari eman beharko dizkio datu horiek udalak behar dituenean eta 

udalak ezarritako euskarri informatikoaren bidez; hala, eska dezake datuak 

iraultzeko edo migratzeko bere sistemak elikatzeko. Horrez gain, udalari sarbidea 

emango zaio aipatutako tresna informatikoetan kontsultak egiteko eta udal langile 

zehatz batzuei prestakuntza egokia emango zaie tresna horien erabileraren 

inguruan, hain zuzen ere, zerbitzua behar bezala kudeatzeko edo zerbitzuaren 

kudeaketa hobetzeko politikak ezartzeko beharrezkoak diren langileei. 

 

Hala eta guztiz ere, oraingoan ez du emaitzarik aurkezten, ezta kalea garbitzeko 

makina hauek sortzen duten zarata-maila egiaztatzen duen ebaluaziorik ere, 

objektibotasuneko termino zentzudunetan.  

 

7. Interesdunak berriz ere adierazi du ez dagoela ados jasotako txostenekin. Horrez 

gain, esan du gaur egun zarata horiek jarraitzen dutela eta ez direla betetzen 

aurretik udal kale-garbitzaileen lana hasteko aurreikusitako ordutegiak. Gainera, 

esan du behin baino gehiagotan eskatu dela kontroleko sistema horien emaitza; 

hala ere, Donostiako Udalak ez dio inolako daturik eman eta ez die bere 
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erreklamazioei erantzun. Noizbait, jakinarazi diote garbiketa zerbitzuaren 

funtzionamendua zuzena dela eta araudian aurreikusitako eskakizunak betetzen 

dituela. Nolanahi ere, udalak erreklamazio honen berri emango dio garbiketa 

zerbitzuaz arduratzen den enpresari. 

 

Aurrekari horiek eta kexaren sustatzaileak alegatutako gainerako egoerak ikusita, 

honako gogoeta hauek helarazi nahi dizkizut: 

 

 

Gogoetak 

 

1. Kexa honen esku-hartzearen helburu nagusia da udalak jarritako salaketen 

aurrean emandako erantzuna aztertzea; salaketa horiek jarri dira gauez udal kale 

garbitzaileak pasatzean eragiten diren zaraten ondoriozko eragozpenengatik. 

 

Emandako udal dokumentazioan, hondakinen bilketan eta garbiketan aplikatu 

beharreko udal araudiari eta prozesuei buruzko datu orokorrak eskaintzen dira. Hala 

eta guztiz ere, ez da jaso Donostiako Udalak ordenamendu juridikoak ukitutako 

auzokideen interes zilegiak babesteko aurreikusitako ingurumen-kontrol eta 

ikuskapeneko eginkizunak bete dituenik. Horrez gain, ez da ondorioztatzen 

jardueraren funtzionamenduaren ordutegia egiaztatzeko segimendurik egin den.  

 

2. Zarataren azaroaren 17ko 37/2003 Legeak eta urriaren 16ko 213/2012 

Dekretuak kutsadura akustikoa honela definitzen dute; giroan zaratak eta 

bibrazioak egotea, sortzen dituen igorle akustikoa dena delakoa izanda eta horrek 

eragozpena, arriskua edo kaltea sortzea pertsonei, jardueren garapenari edo 

edozein izaeratako ondasunei, edo ingurumenean eragin nabarmenak sortzea. Aldi 

berean, ingurumen-zaratatzat hartzen dute gizakien jarduerek sortutako eta 

desiragarria ez den edo kaltegarria den edozein soinu. 

 

Bi manu horiek aplikatu behar dira titulartasun publikoko edo pribatuko igorle 

akustikoentzat eta eraikinentzat  (azkenengo kasu horretan, soilik hartzaile akustiko 

gisa); hala, horien helburua da kutsadura akustikoa murriztea, osasunean, 

ondasunetan eta ingurumenean kalteak saihesteko. 

 

Udal kale garbitzaile hauek ohikoa den soinu-paisaia sortzen dute eta espazio 

publikoan eta urbanizatutako guneetan antzeman daitekeena. Hala eta guztiz ere, 

makina horiek gauez sortzen duten zarata, etengabea denean eta legeria 

aplikagarriak onartutako gehieneko mailak gainditzen dituenean, inguruan bizi diren 

pertsonen bizi-kalitatea asaldatzeko faktore bat izan daiteke. Izan ere, konstituzioak 

zaratarik gabeko etxebizitza batez gozatzeko ezartzen duen eskubidea urra daiteke 

horrela.  

 

Hortaz, kalea garbitzeko makinek bide publikotik ingurumen-zarata igortzea 

eragiten dutenez, betiere eta edonola ere, jarduera gogaikarriak arautzen dituen 

zaratari buruzko araudiaren aurreikuspenak bete beharko dira. 
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3. Zaraten ondoriozko eragozpenak sor ditzaketen jarduera guztien gaineko 

administrazio-kontrola egin behar da eta ondoren zaintza mantendu. Horren 

funtzionamendua abiarazi aurretik, ingurumenari zein pertsonen osasunari eragin 

ahal dizkien kalteak ebaluatu behar dira eta, horrela, beharrezko prebentzio-neurriak 

ezarri. Hala ere, ingurumen-kontrola ez da jarduera hasterakoan soilik egin behar; 

aitzitik, era egokian garatzeko, jarraipena egin behar zaio eta emaitza jakinak 

eskatu behar zaizkio immisioen gehieneko balioei eta aldez aurretik finkatutako 

ingurumenaren kalitaterako helburuei dagokienez. 

 

4. Ustiakuntza egiten denean edo funtzionamendua abian dagoenean egin 

beharreko zaintza eta kontrola Donostiako Udalari dagozkio; hala ere, zeharka 

kudea daiteke. 

 

Zerbitzu publiko bat eskaintzeko beharra ez da nagusitzen pertsonek atsedenerako 

eskubidea errespetatzen duen eta egokia den ingurumen batez gozatzeko duten 

eskubidearen aurrean. Hori dela-eta, udalaren esku-hartzean ez da bereizi behar 

erabileraren arrazoia, baizik eta horrek inguruan duen afekzioa edo garatu 

beharreko jardueraren helburua. 

 

5. Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 

aurreikusten du kutsadura akustikoaren aurkako babesa tokiko erakundeen berezko 

eskumena dela; horrez gain, aitortzen du herritarrek eskubidea dutela eskumen hori 

gauza dadin eskatzeko. Aldi berean, azkenaldian onartu den Tokiko Erakundeen 

Legearen 43. c) artikuluak ezartzen du herritarren beharra eta erantzukizuna dela 

tokiko araudia betetzeko eskatzea; hala, udaleko agintariei jakinarazi beharko diote 

espazio publikoan bizikidetza sustatzeko arauak hausten direnean. Halaber, zerbitzu 

bat ematea zailtzen edo eragozten duten edo erabiltzaileentzat edo 

hirugarrenentzat arriskutsuak diren anomalien berri eman beharko diete. 

Horregatik guztiagatik, ukitutako herritarrek aurkeztutako zaraten inguruko 

erreklamazioen aurrean, beharrezkoa da hori egiaztatzea, objektibotasuneko 

termino zentzudunetan. Horretarako, udal zerbitzuek zerbitzu horien 

funtzionamenduak edo ustiakuntzak sortzen duten soinu-maila egiaztatu behar dute 

eta ukitutako etxebizitzetan eragindako immisioak; horren ondoren, lortutako 

emaitzetan oinarrituz, hala badagokio, neurri zentzudunak eta egokiak ezarriko dira 

banakakoaren eskubideak bermatzeko bere ongizatearentzat kaltegarriak diren 

ondorioen aurrean. Hori ere aurreikusten da zaraten eta dardaren ondoriozko 

kutsadura akustikoaren aurrean udalak burutu behar duen jarduketa aurreikusten 

duen tokiko ordenantza arautzailearen 4. artikuluan, 2000ko urriaren 17ko 197. 

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoa. 

 

6. Ingurumen diziplinako ahalmenak gauzatzea ez da pribilegio administratibo bat, 

baizik eta administrazioen betebehar xedaezina.  

 

Administrazioek ahalmen administratiboak gauzatu behar dituzte zarataren 

ingurumen-babesa modu eraginkorrean bermatzeko, gehiegizko zarataren kausak 

prebenitzeko eta esku hartzeko kausa horiek eteteko edo jarduera moteltzeko. Aldi 

berean, eskubide hori berdina izan behar da pertsona guztientzat eta emaitzaren 
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beharra ekartzen du berekin, zaratarik gabeko etxea behar bezala babesten dela 

bermatzen duena, araudian ezarritako gehieneko mugak gainditzen dituzten immisio 

akustiko kutsatzailerik gabe. 

 

7. Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 8. artikuluak bermatzen du 

ingurumenarekiko eskubidea eta pertsonek bizitza pribatua izateko eta etxea 

babesteko duten eskubidea lotuta daudela; lotura hori dela-eta, zenbait epai eman 

ohi dira. Hala, epai horietan azpimarratu da beharrezkoa dela botere publikoek 

aktiboki jardutea edozein kutsadura motaren aurka, baita zarataren aurka ere. 

 

Era berean, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentziak ingurumen-

babesa banaka gauzatzeko eskubide bat sortu du, honako epai hauetan bezala: 

López Ostra versus Espainia, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren 1994ko 

abenduaren 19ko Epaia eta Moreno Gómez versus Espainia; Giza Eskubideen 

Europako Auzitegiaren 2006ko urriaren 16ko Epaia. Horiek gai horren inguruko 

oinarrizko erreferentziak dira, baina ez bakarrak.  

 

Bi kasu horietan, auzitegiak jo du bizitza pribatua eta familia-bizitza izateko eta 

etxebizitzaz gozatzeko eskubidea urratu ahal izan dela, ingurumen-kalte larria eta 

etengabea dagoela egiaztatzen den eta agintari publikoek beharrezkoak eta 

zentzudunak diren neurriak hartzen ez dituzten kasuetan, behar bezala bermatzeko 

ongizatearentzat eta osasunarentzat kaltegarriak diren ondorioak jasaten dituzten 

pertsonen babesa. Gainera, gogorarazi du ondorio kaltegarriak izateak ez duela 

esan nahi osasunarentzat arrisku larria dagoenik. Auzitegiak ezarri behar du 

zarataren eta beste immisio batzuen ondorioz eragindako kalteek larritasuneko 

gutxieneko atalasea gainditzen duten, etxebizitza eta bizitza pribatua 

errespetatzeko eskubidea urratzeko moduan. Atalase hori egiaztatzea erlatiboa da 

eta zenbait baldintzen araberakoa da, besteak beste, intentsitatea, kalteen eta 

ondorio fisiko eta psikologikoen iraupena. Hortaz, beharrezkoa de botere publikoek 

arriskuak ebaluatzea eta eskubide hori babesteko neurri zentzudunak ezartzea. 

 

8. Gainera, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren agindu horretan agertzen den 

esku hartzeko betebehar hori, bizitza pribatua eta familia-bizitza behar bezala 

babesteko, Auzitegi Gorenaren 2007ko azaroaren 26ko 8509/2007 Epaian ere 

jasotzen da. Kasu zehatz horretan, Auzitegi Gorenak ebatzi zuen Bilboko Udalak 

gauez egindako garbiketa lanek eragindako zaraten igorpena geldiarazi behar zuela.  

 

Epai horretan, hauxe xedatzen zen: “La jurisprudencia de esta Sala, considera 

infringido el derecho a la intimidad al entender acreditada la concurrencia de un 

servicio de limpieza viaria en las inmediaciones del domicilio del actor, todos los 

domingos, entre 6'30 y 8 horas, realizado mediante máquinas barredoras y 

baleadoras que se estiman fuentes productoras de excesos sonoros. Es evidente 

que la persistencia durante dos años de estos ruidos periódicos, puede producir al 

ser humano un estado de crispación, que a todas luces le altera psíquicamente con 

obvias repercusiones físicas y le ocasiona la imposibilidad del disfrute de su 

domicilio y la dificultad de mantener unas mínimas condiciones para el desarrollo 
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de la intimidad personal y material, sin que el Ayuntamiento de Bilbao, haya 

corregido esta situación”.  

 

9. Aurrekarietan adierazitako datuen arabera, ez du ematen Donostiako Udalak 

esku-hartzerik burutu duenik udal kale garbitzaileek sortutako zarata egiaztatzeko, 

ezta neurketarik edo frogarik egin denik ukitutako etxebizitzaren soinu-maila 

ebaluatzeko ere. Horrez gain, ez du ematen segimendurik egin denik makina horiek 

gune horretan noiz hasten diren egiaztatzeko. 

 

Horregatik guztiagatik, Arartekoak uste du beharrezkoa dela Donostiako Udalak 

baliabide eta prozedura egokiak arbitratzea gune horretan bizi diren pertsonen 

eskubideak gauzatzen direla lortzeko, ezin onar baitaiteke zerbitzu honek 

eragindako eragozpenen ondorioz haien lasaitasuna asaldatzea. 

 

10. Azkenik, udal horri gogorarazi behar zaio bidalitako jakinarazpen guztiak, 

gertakari jakin batzuk jorratu eta ingurumen edo hirigintza kontrolari lotutako 

instalazioen edo jardueren ez-betetzea salatzen dutenak, salaketatzat jo behar 

direla eta dagokion organoari helarazi, izapidetu daitezen. 

 

Ingurumen-legezkotasunaren defentsaren alorreko ekintza publikoa erabiltzean, 

administrazio-espedientea izapidetzea ekarri behar du salaketak, hirigintza eta 

ingurumen legediaren terminoetan eta administrazio prozedurari buruzko legerian 

aurreikusitako arauei jarraiki. 

Gainera, baldintzen plegu horretan aurreikusitakoarekin bat etorriz, udalak eskatzen 

duten herritarrei eskaini behar die zerbitzua emateko baldintzen eta modalitateen 

inguruan eskuragarri dagoen informazioa. 

 

Aurreko guztia ikusita, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 

arautzekoak– 11. b) artikuluan ezarritakoaren arabera, gomendio hau egiten da: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Donostiako Udalak, jarritako ingurumen-salaketei eta erreklamazioei erantzunez, 

dagozkion kontrol eta ikuskapen ahalmenak baliatu behar ditu kalea garbitzeko 

makinek sortzen duten soinu-maila ebaluatzeko, baita kexagilearen etxebizitzan 

sortutako soinu-immisioak egiaztatzeko ere. 

 

Donostiako Udalak, hala badagokio, neurri zentzudunak eta egokiak hartu beharko 

ditu, etxearen babesa bermatzen dutenak, araudian ezarritako gehieneko mugak 

gainditzen dituzten immisio akustiko kutsatzailerik gabe. Edonola ere, neurri horien 

barruan sartu behar da kalea garbitzeko makinek aurreikusitako funtzionamendu 

ordutegia betetzea. 


