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Arartekoaren 2022R-2141-21 EBAZPENA, 2022ko urriaren 5ekoa. Horren bidez, 

Durangoko Udalari gomendatzen zaio errekerimendua egin diezaiola taberna-

jarduera baten sustatzaileari, jarduera-lizentzian ezarritako neurri zuzentzaileak 

betetzen dituela ziurtatu dezan. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Durangoko biztanle batek Durangoko Udalaren jarduketa-falta salatu zuen 

Arartekoaren aurrean, haren etxetik hurbil dagoen ostalaritza-establezimendu baten 

irregulartasunak direla-eta aurkeztutako salaketen harira. 

 

Zehazki, adierazi digu ez dela inolako ingurumen-kontrolik egiten ostalaritza-

jarduera horretatik datorren musikaren bolumen altua dela-eta haren etxebizitzan 

jasaten dituen zarata eta bibrazio eragozpen larrien aurrean; gainera, ixteko 

ordutegia etengabe urratzen dela esan digu. 

 

2021eko urriaren 13an, kexagileak salatu zuen lokalak ez daukala behar besteko 

isolamendu-mailarik lokalean egiten den jarduera-motarako. Horrez gain, adierazi 

zuenaren arabera, lokalaren ateak une oro daude irekita. Hortaz, jarduerak eragiten 

dituen zaratak eta musika entzuten dira haren etxebizitzatik. 

 

Interesdunak alegatu zuen jardueraren eragozpenen ondorioz, hainbat urtetan 

luzatu direnak, osasun-kalte handiak jasaten ari zela.  

 

Kexagileak Arartekora jo zuen Durangoko Udalaren aurrean behin eta berriro 

aurkeztutako salaketen aurrean erantzun egokirik jaso ez zuela azaltzeko. Salaketa 

horien bidez, jarduera horrek sortzen duen zarata kontrolatzeko eta neurketa 

akustikoak egiteko eskatu zuen.  

 

2. Kexaren sustatzaileak helarazi dizkigun gogoetak kontuan hartuta, 2022ko 

martxoaren 8an, Arartekoak informazioa eskatu zion Durangoko Udalari, 

ostalaritza-establezimendu horren funtzionamenduari lotutako eragozpenak 

zuzentzeko udalak zer kontrol-jarduketa baliatu duen jakiteko.  

 

Zehazki, Arartekoak honako hau galdetu zion Durangoko Udalari: 

 

- “Jarduera behar bezala erregularizatuta dagoen, indarrean dagoen legerian 

xedatutako prozedurari jarraituz. 
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- Jarduerak betetzen dituen bere kalifikazioarekin bat datozen eta 

beharrezkoak diren baldintza teknikoak eta segurtasun-baldintzak. Nagusiki, 

isolamendu akustikoari dagokionez. 

 

- Soinu-ekipamenduek nahitaezko funtzionamendu-lizentziak ote dituzten, eta 

guztiak behar bezala mugatuta eta estalita dauden. 

 

- Kontrolak edo neurketak egin diren edo, hala badagokio, halakorik egingo 

den salatutako zaraten eragozpenak egiaztatzeko. 

 

- Egin ahal izan diren arau-hausteen ondorioz zehapen-espedienterik ireki den, 

adibidez, funtzionamendu-ordua gainditzeagatik, ateak irekita izateagatik, zarata 

gehiegi egiteagatik edo beste edozein arrazoirengatik”. 

 

3. Erantzunik jaso ez zuenez, 2022ko apirilaren 1ean, Arartekoak informazio 

hori bidaltzeko eskatu zion Durangoko Udalari.  

 

4. 2022ko apirilaren 8an, Udalaren zerbitzu teknikoek erakunde honi jakinarazi 

zioten laster erantzungo ziotela erreklamazioari. 

 

5. Azkenik, ekainaren 21ean, Durangoko Udalaren erantzuna jaso genuen 

erakunde honetan, zeinaren bidez udalak egindako jarduketen berri eman zen. 

Horien artean honako hauek nabarmendu behar dira: 

 

- 2007ko ekainaren 29ko Dekretuaren bidez, Durangoko alkateak ostalaritza-

establezimendurako jarduera-lizentzia eman zuen.  

 

- Ebazpenean xedatu zen Ingurumeneko teknikariak ezarritako neurri 

zuzentzaileak bete beharko zirela. Hauexek dira hizpide dugun kasuari 

dagozkionak:  

 

“j) En cualquier caso la actividad no superará los 35 dB(A) y 30 dB(A) hasta 

las 22 y 8 horas respectivamente nivel continuo equivalente Leq. en un 

minuto, ni los 45 y 35 dB(A) en valores máximos hasta las 22 y 8 horas 

respectivamente en viviendas y 45 dB(A) y 60 dB(A) en locales aledaños y 

talleres respectivamente en ninguna de las frecuencias del espectro. 

  

o) Deberá exhibir, en lugar visible, copia de la presente licencia, además de 

la ocupación máxima permitida que es de 160 personas.  

 

s) Las ventanas y puertas que no sean de acceso al público deberán 

permanecer cerradas y no podrán utilizarse para ventilación del local ni para 
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servir consumiciones al público. Se podrán utilizar para ventilación en horas 

que no sean de servicio al público.  

 

t) Las puertas de salida del local tendrán un sistema automático de cierre 

debiendo permanecer éstas cerradas a partir de las 22:00 horas.  

 

v) Instalará un limitador de la emisión del equipo de música que actúe a 

partir de los 90 dB(A) de emisión que disponga de sistema de calibración 

interno, registro sonográfico con periodo de almacenamiento mínimo de 1 

mes, dispositivo que impida manipulaciones y que si se producen las 

registre, dispositivo que permita seguir registrando aunque se produzcan 

fallos de tensión y sistema de inspección de los datos almacenados. 

 

w) El horario que le corresponde es el fijado en el Decreto 296/1997 de 16 

de Diciembre y Decreto que lo modifica 210/1998 de 28 de julio 

disposición legal que lo sustituya.  

 

x) En cuanto al aislamiento acústico, deberá tener especial cuidado en que 

el suelo flotante no contacte con la fachada en las zonas de vestíbulos del 

local.” 

 

- Behin neurri zuzentzaileak hartuta, kexagileak irekiera-lizentzia egokia eskuratu 

behar zuen. Horretarako, hainbat dokumentu aurkeztu behar zituen, baina 

horietako batzuk oraindik ere entregatu gabe daude. Zehazki: aire girotuaren eta 

bibrazioen aurkako sistemen instalatzaileak egindako ziurtagiri bat; soinua 

mugatzeko ekipoaren instalatzaileak egindako ziurtagiri bat; aireko zarataren eta 

inpaktu-zarataren isolamendu-saiakuntzen emaitzak (DnT, W), eta gehien 

kaltetutako etxebizitzako edo etxebizitzetako immisio-mailaren emaitzak.  

 

- 2010eko apirilaren 19ko Dekretuaren bidez (2010eko uztailaren 2an akatsak 

zuzendu ziren), alkateak hilabeteko epea eman zion sustatzaileari irekiera-

lizentzia lortzeko beharrezkoak ziren nahitaezko agiriak bidal zitzan; bestela, 

eskabidean atzera egin zuela ulertuko zen.  

 

-2010eko irailaren 27ko Dekretuaren bidez, Durangoko Udalak adierazi zuen 

eskatzaileak atzera egin zuela pub jarduerara (III. taldea) zuzendutako 

ostalaritza-lokala irekitzeko lizentzia-eskaeran. Horrez gain, Dekretu horren 

bidez jarduera ixteko eta, ondorioz, eteteko agindua eman zuen, izan ere, lokala 

funtzionamenduan zegoen.  

 

6. Administrazioak bidalitako dokumentazioa ikusita, egiaztatu da 

establezimenduaren ikuskapena egin dela hainbat alditan. Nabarmentzekoa da 

Durangoko Udalaren 2010eko urriaren 19ko txostena, zeinaren bidez adierazi 
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baitzen mugatzailearen erregistroa ez zetorrela bat benetako jarduerarekin. Hala, 

musika jartzea debekatzea proposatu zen, harik eta lokalak ezarritako isolamendu-

balioak betetzen zituela egiaztatu arte eta mugatzailea mikrofonoarekin batera 

behar bezala instalatuta eta gehienez ere 95 dB(A)-ko baliora finkatuta egon arte.  

 

2011ko otsailaren 4an, udal-zerbitzuek ikuskapen bat egin zuten mugatzailea 

berrikusteko, eta soinu-datu oso altuak zeudela egiaztatu zuten (100 dB(A) 

ingurukoak). Hala ere, udal-teknikariak proba egin zuen unean, ez zen jasota geratu 

soinu-emisioa altua zenik, ez baitziren 89 dB(A)-ak gainditu. Udal teknikariak 

ikuskapen-lanak amaitu zituen eta honako hau ondorioztatu zuen: “no puedo 

precisar qué le sucede al limitador en estos momentos”. 

 

Bestalde, 2019-2022 aldian hainbat etxebizitzatan zarata-immisioaren mailak 

neurtzeko egindako ikuskapenetan, ez ziren baimendutako dezibelioen mugak 

gainditu; hala ere, bi gertakari azpimarratu behar dira:  

 

- 2021eko azaroaren 25eko ikuskapenean, neurketa egin zitzaion bizilagunak 

adierazi zuen neurketa egiteko unean zarata-maila handirik antzeman ez bazen 

ere, asteburuetan musika altua entzuten zela etxean. 

 

- 2021eko abenduaren 5eko eta 2022ko martxoaren 12ko zaratak neurtzeko 

ikuskapenetan, neurketa-txostenean aipatu zen musikaren zarata etxebizitzetan 

entzuten bazen ere, ez zirela baimendutako dezibelioak gainditzen. 

 

7. Ondoren, 2022ko ekainaren 23an, interesdunak beste udal-txosten bat 

bidali zion erakunde honi. Horren bidez, interesdunak pubari buruz egindako 

informazio-eskaera bati erantzun zion Durangoko Udalak. Erantzunean aipatzen da, 

hain zuzen ere, pubak jarduera-lizentzia duela, 2007ko ekainaren 19an emandakoa. 

Hala ere, irekiera-lizentziari dagokionez, txostenean adierazten da lizentzia hori 

izapidetze-bidean egon zela, baina eskatutako dokumentazioa aurkeztu ez zenez, 

ezetsitzat jo zela. Horregatik, udal-txostenean honako hau ondorioztatzen da: 

“actualmente se trata de una actividad clandestina por faltarle el trámite de 

licencia de apertura (actualmente este trámite se denomina comunicación de inicio 

de actividad o apertura), motivo por el que se actuará en consecuencia”. 

 

Emandako informazioan aipatzen da, halaber, higiezinaren etxebizitzetako immisio-

mailen zenbait neurketa egin direla, eta horien emaitzen arabera, ez direla gainditu 

40 dB(A)-ko muga akustikoak 22:00ak arte, eta 30 dB(A)-ko muga akustikoak 

goizeko 08:00ak arte. 

 

Azkenik, kexagileak Arartekoari egindako hainbat jakinarazpenetan berretsi du 

jarduera horrek sortzen duen zarataren ondoriozko eragozpen larriek bere horretan 
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jarraitzen dutela (2022ko martxoaren 27ko eta 2022ko uztailaren 15eko idazkiak), 

eta horrek eragotzi egiten diola etxean atseden egokia hartzea. 

 

Informazio hori ikusita, eta edukia aztertu ondoren, honako gogoeta hauek helarazi 

nahi dizkizut:  

 

 

Gogoetak 

 

1. Aurkeztutako kexan aipatzen da Durangoko Udalak ez duela jarduketarik 

egin jarduera-lizentzia batean ezarritako neurri zuzentzaileak ez betetzearen 

ondorioz ostalaritza-establezimendu baten funtzionamenduak eragiten dituen 

eragozpenen aurrean behin eta berriro egindako salaketei erantzuteko.  

 

Agerikoa da halako establezimenduek, euren jarduerak araudi tekniko-juridiko 

egokia jasotzen ez badu, gatazka larria sor dezaketela lokaletako titularrek euren 

negozioa bideratzeko interes partikularren eta ingurumena eta herritarren osasuna 

babesteko interes publiko orokorren artean, kasu honetan establezimendu horien 

inguruan bizi diren bizilagun guztien bizilekuaren bortxaezintasuna eta intimitatea 

zaintzeko eskubidearekin identifikatzen dena. 

 

2. Horren harira, jarduera sailkatuak kontrolatze eta ingurumen-arloko legeriari 

egokitze aldera, herri-administrazioek esku hartzeko duten betebeharra ez da 

aukerakoa; izan ere, interes orokorra defendatzeko eta legeriatik eratortzen diren 

betebeharrak betetzen direla bermatzeko ordenamendu juridikoak ematen dizkion 

ahalmen publikoak gauzatzean datza. 

 

Horrenbestez, garai hartako Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko 

otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak 55.1. artikuluan agintzen zuenez, jarduera 

pribatuak, pertsonei kalteak eragin edo eragozpenak sor badiezazkiekete, 

administrazio publikoen esku-hartzearen mende daude. 

 

Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legeak, 

2022ko urtarrilaren 11tik indarrean dagoenak, indargabetu egin du Ingurumena 

Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, eta 49. artikuluan eta 

hurrengoetan jaso ditu jarduera sailkaturako udal-lizentziaren araubidea eta haren 

prozedura. 

 

Prozedura horretan xedatzen denez, udalak eman behar du jarduera-lizentzia, 

aurkeztutako proiektuaren arabera, eta neurri babesle eta zuzentzaileak ezarri behar 

ditu ingurumen-kalteak murrizteko edo saihesteko, hala nola kutsadura akustikoa. 
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Ildo horretatik, 3/1998 Legearen 61. artikuluak (gaur egun, 10/2021 Legearen 54. 

artikulua) zera adierazten du: “sailkatutako jarduerako lizentzian ezarritako neurri 

zuzentzaileak ezartzerakoan eta instalazioak egokitutakoan, jardueraren hasiera 

aldez aurretiko komunikazioaren erregimenaren menpe egongo da”. 

 

Komunikazio horrek, jarduera funtzionamenduan jarri aurretik egin behar denak, 

jardueraren sustatzaileak ziurtagiri tekniko bat aurkeztea eskatzen du, jarduera 

aurkeztutako proiektura egokitzen dela eta ezarritako neurri zuzentzaileak bete 

direla egiaztatzeko. 

 

3. Komeni da zehaztea jardueraren ingurumen-ikuskaritza eta -kontrola egiteko 

udal-funtzio publikoa behar dela, ingurumen-baimena dagoela ohartarazteko eta 

neurriak betetzen direla egiaztatzeko.  

 

Kasu honetan, udalari dagokio jarduera sailkatuaren lizentziaren menpe dauden 

jarduerak egiaztatu, zaindu, ikuskatu eta zigortzea. Eginkizun horiek betetzeko, 

dagokion foru-aldundiaren laguntza teknikoa eskatu ahal izango da. 

 

Udal-organo eskudunak dakienean, ikuskapenaren edo salaketaren bidez, jarduera 

batek behar diren lizentziak lortu gabe edo dagokion aurretiazko jakinarazpena egin 

gabe funtzionatzen duela, otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 65. artikuluan (gaur 

egun, 10/2021 Legearen 97. artikulua) ezartzen da Udala behartuta dagoela 

titularrari jarduera erregularizatzeko eskatzera, egoera hori legeztagarria denean. 

Indarrean dagoen araudia betetzen ez duelako jarduera ezingo balitz legeztatu, itxi 

egin beharko da, betiere, interesdunari entzun eta gero. 

 

4. Bestalde, ingurumen-kontrola ez da baimen horretara mugatzen; aitzitik, era 

egokian garatzeko, jarraipena egin behar zaio eta emaitza jakinak eskatu behar 

zaizkio aldez aurretik finkatutako ingurumenaren kalitaterako helburuei dagokienez. 

 

Behar diren lizentziak eskuratzeko betebeharrarekin batera, edo aldez aurreko 

jakinarazpena aurkeztearekin batera, udalak bere gain hartzen du sortzen duen 

zarataren kontrolari eta gainerako ingurumen-eskakizunei dagokienez jarduera 

gogaikarria izan daitekeen bitartean neurri zuzentzaileak betetzen direla zaintzeko 

ardura.  

 

Azpimarratu behar da, behin-behineko jardueraren funtzionamenduan edozein akats 

eginez gero (adibidez, ingurumen-araudian ezarritako zarata-mugak gehiegi izan 

daitezkeelako edo neurri zuzentzaileren bat bete ez delako), Udalak dagokion 

ingurumen-ikuskapen eta -kontrolerako prozedura ireki behar duela, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren 64. 

artikuluan aurreikusitako moduan (Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko 

abenduaren 9ko 10/2021 Legearen Zazpigarren Titulua, II. Kapitulua).  
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5. Jarduera-lizentziek behin betiko lotura sortzen dute, interes publikoa 

babestea helburu duena, baimendutako jarduera gauzatzean sor daitezkeen 

gorabeherei aurre egiteko.  

 

Zentzu horretan, argi geratu behar da jarduerak beti bete behar duela interes 

publikoko eskakizunetara egokitzeko baldintza inplizitua. 

 

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. 

 

6. Hizpide dugun erreklamazioaren kasuan, aurrekarietan adierazi den bezala, 

Durangoko Udalak 2007ko ekainaren 19ko Dekretuaren bidez eman zuen jarduera-

lizentzia. Hala ere, Durangoko Udalak aitortu du ez zela jardueraren hasiera 

jakinarazteko izapidea egin, izan ere, ez ziren irekiera-lizentzia eskuratzeko 

derrigorrezko dokumentuak aurkeztu. 

 

Horiek horrela, 2010eko irailaren 27ko Dekretuaren bidez adierazi zen eskatzaileak 

atzera egin zuela pub (III. taldea) jarduerara zuzendutako ostalaritza-lokala 

irekitzeko lizentzia-eskaeran. Horrez gain, ustiapen-fasean zen jarduera itxi eta 

eteteko prozedura hasi zuen. Hala eta guztiz ere, udalak bidalitako informazioa 

ikusita, ondoriozta daiteke lokalak jarduera gauzatzen jarraitu duela, Durangoko 

Udalak “jarduera klandestino” gisa kalifikatu duen arren. 

 

Aldez aurreko jakinarazpenak eskatzeko eskumena Durangoko Udalarena da, bai 

eta sailkatutako jarduerak ingurumen-araudiarekin bat datozela ikuskatu eta 

zaintzeko lana ere; izan ere, lizentziak, segidako traktua dutenak, ez dira emakida-

egintzarekin amaitzen; aitzitik, ezarritako neurri zuzentzaileen betekizuna aldizka 

kontrolatu eta ikuskatzea eskatzen dute.  

Legezko konfiantzaren printzipioak ez ditu betetzen lizentziarik gabe egiten diren 

jarduerak, horren ezagutza izan arren eta udalak harekiko nolabaiteko tolerantzia 

izan arren (ikusi, adibidez, Auzitegi Nagusiaren 2002ko apirilaren 22ko, maiatzaren 

8ko eta maiatzaren 27ko epaiak). 

 

7. Gogoan izan behar dugu, aginduzko lizentziarik ez duten jardueren aurrean, 

Ararteko erakundeak bat egiten duela Auzitegi Nagusiaren jurisprudentzian 

mantendutako irizpidearekin, lizentziarik gabeko jarduerak isilpekotzat jotzea, udal 

aginpidearen aldetik itxiera zuzenbidearen araberakotzat hartuta, kautelazko neurri 
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gisa, jarduera Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 

10/2021 Legean ezarritako prozeduraren arabera legeztatzen ez den bitartean. 

Horrela bada, Auzitegi Nagusiko 1988ko uztailaren 10eko, 1996ko azaroaren 5eko 

eta 1998ko ekainaren 26ko epaiak azpimarratzekoak dira. 

 

Horregatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta arautzekoak- 

11.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, honako gomendio hau egin dugu: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Arartekoak Durangoko Udalari gomendatzen dio, Euskadiko Ingurumen 

Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 97. artikuluaren 

arabera, eta dagozkion zehapenak gorabehera, jardueraren sustatzaileari 

errekerimendua egin diezaiola XXX tabernaren jarduera berehala erregularizatu 

dezan, jarduera-lizentzia eta ezarritako neurri zuzentzaileak betetzen dituela 

ziurtatzen duen aldez aurreko jakinarazpena aurkeztuta. 

 

Bestetik, Arartekoak Durangoko Udalari zera iradokitzen dio: legeztatze-prozesuak 

irauten duen bitartean eta interesdunari aldez aurretik entzunaldia emanez, neurri 

zuzentzaileak ezartzeko bidezkoa ote den azter dezan, 10/2021 Legearen 100. 

artikuluan ezarritako prozedurari jarraiki, hala nola jarduera ixtea edo, subsidiarioki, 

auzokideei kalteak eragiten dizkien elementuak prezintatu edo kentzea, salatzaileen 

eskubideak babeste aldera. 

 

Bestalde, Arartekoak Durangoko Udalari gogorarazten dio jarduera legeztatzerik ez 

badago, indarreko araudi aplikagarria betetzen ez delako, jarduera behin betiko itxi 

beharko lukeela, interesdunari aldez aurretik entzunaldia emanez. 

 


