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Arartekoaren 2023R-743-22 EBAZPENA, 2023ko otsailaren 1ekoa. Horren bidez, 

Sopelako Udalari gomendatu zaio erantzun diezaiela janari-jarduera bati ustez 

ostalaritza erabilera emateagatik egindako ingurumen-salaketei. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Pertsona bat kexatu zen Arartekoaren aurrean, Sopelako Udalak ez zielako 

erantzunik eman "XXX” elikadura-dendako jarduerak sortzen zituen zarata eta 

bibrazio eragozpenen salaketei. Denda hori haren bizilekuaren beheko solairuan 

dago, Sopelako XXX kaleko XX. zenbakian. 

 

Zehazki, kexagileak azaldu zuen jasanezinak zirela jarduera horretatik datozen 

zaratak, bai egunez, bai gauez. Halaber, lokala baimenik gabeko orduetan irekitzen 

zela eta itxitura orduetan festak egiten zirela salatu zuen; bai eta musika-zarata 

ere, dagokion lizentziarik gabe. 

 

2. Interesdunak adierazi zuen hainbat salaketa egin zituela Sopelako Udalean, baina 

orain arte ez zuela lortu behar bezalako emaitzarik. Aurkezturiko lehenengo 

erreklamazioen harira, kexagileak adierazi du hainbat kontrol egin zirela lokalean, 

bai eta intsonorizazio-obrak ere. Nolanahi ere, obrak amaitu zirenean, zarata-

eragozpenak berriro azaldu ziren. 

 

Zehazki, erreferentzia egin zaie Sopelako Udalaren aurrean 2021eko maiatzaren 

17an, 2021eko ekainaren 8an eta 2021eko urriaren 5ean egindako idazkiei, bertan 

espresuki eskatu baitzen Udalaren eskuhartzea. 

 

Bere idazkian aitortu du elkarrizketak izan dituela Sopelako Udalarekin eta kontu 

honen harira hartu diren neurrien berri eman diotela. Horri dagokionez, adierazi du 

administrazio horrek neurketa akustiko bat egitea erabaki zuela, eta lokalaren 

intsonorizazio-obrak egiteko eskatu zion jardueraren sustatzaileari, zarata eta 

bibrazio eragozpenei irtenbide bat emateko. 

 

Erantzun hori gorabehera, interesdunak bere idazkian adierazi du ezen, lokala 

intsonorizatzeko hainbat lan egin arren, zaratak, ahotsek eta hozteko makinek 

eragindako eragozpenak bere horretan dirauela. 

 

Helarazitako kexaren arabera, erakundeak kexa-espedientea irekitzea erabaki zuen 

(743/2022/QC erreferentzia-zenbakiarekin), egindako ikuskapenen zein Sopelako 

Udalak balizko urritasunak zuzentzeko aurreikusi zituen jarduketen berri izateko.  
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3. 2022ko uztailaren 1ean, Arartekoak erreklamazio honetan adierazitakoari 

buruzko informazioa eskatu zion Sopelako Udalari, eta zehazki, honako gai hauei 

buruz: 

 

- “Gehiegizko zaratarekin lotuta jaso diren salaketen aurrean udalak egindako 

esku-hartzeari buruzko informazioa eman diezaguzun nahi dut. 

- Egindako behin-behineko neurketa akustikoen kopia ere eskatzen dut, 

kaltetutako etxebizitzetan sortutako zarata-mailak egiaztatzeko”. 

 

4. 2022ko abuztuaren 11n, Sopelako Udalak Arartekoari erantzun zion, 

jakinarazpen baten bidez. Bertan adierazi zen bakarrik jardueraren titularrari honako 

hau eskatu zitzaiola: 

 

“- Ordutegia betetzea, ohartaraziz ez-betetzearen kasuan zehapen-espedientea 

irekiko dela, eta 15 eguneko epea emango dela jardueraren jakinarazpenaren 

txosten teknikoan ezarritako baldintzak betetzeko, eta ohartaraziz 

ezbetetzearen kasuan jarduera itxi ahal izango dela. 

- Udal arkitekto teknikoak ekainaren 23an bidalitako txostenean adierazitako 

dokumentazioa aurkeztea. Agiri horiek berriro erantsi dira”. 

 

Erakunde honek dokumentazio gehiago helarazteko egin zion eskaeraren ostean, 

2022ko irailaren 19an, Sopelako Udalak bigarren eskaerari erantzun zion. Erantzun 

horretan, udal-arkitekto teknikoaren txosten bat bidali zen, 2021eko ekainaren 

23an igorria, bai eta eskaera zuzentzeko errekerimendu bat ere, 2021eko urriaren 

13koa. 

 

Bidalitako informaziotik zera ondorioztatu daiteke: 

 

- Lokalak janari-denda baterako jarduera-proiektu bat aurkeztu zuen, elikagaien 

salerosketarako bideratua beren-beregi, 7:00etatik 24:00etara bitarteko 

ordutegiarekin. 

 

- Zaratei eta dardarei dagokienez: 

 

“Los únicos ruidos y vibraciones susceptibles de ocurrir son los derivados 

de la maquinaria. 

Toda la maquinaria se apoyará sobre elementos antivibratorios. No se indica 

la existencia de fuentes sonoras. 

Se deberá justificar el cumplimiento del Decreto 213/2012, de 16 de 

octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, para actividades nuevas”. 

 

Udal-zerbitzu teknikoaren txostenean, amaitzeko, honako hau adierazten zen: 
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2021eko urriaren 13an, Sopelako Udalak lokalerako janari-denda jardueraren 

eskaera zuzentzeko errekerimendua eman zuen. Errekerimenduan proposatzen 

zen jardueraren ordutegia eta funtzionamendua terrazenarekin bat etor zedila; 

udal-ordenantzan ezartzen denaren arabera, 8:30etik 23:00etara.  

 

Zehazki, honako hau eskatu dio jardueraren titularrari: 

 

- “Ordutegia betetzea, ohartaraziz ezbetetzearen kasuan zehapenespedientea 

irekiko dela, eta 15 eguneko epea emango dela jardueraren jakinarazpenaren 

txosten teknikoan ezarritako baldintzak betetzeko, eta ohartaraziz 

ezbetetzearen kasuan jarduera itxi ahal izango dela. 

- Udal arkitekto teknikoak ekainaren 23an bidalitako txostenean adierazitako 

dokumentazioa aurkeztea. Txosten teknikoa berriro eransten da”. 

 

Horri dagokionez, adierazi beharra dago, udal-administrazioak eta kexagileak 

bidalitako dokumentazioaren arabera, erakunde honek ez dakiela kexagileak 

2021eko urriaren 13ko errekerimenduan hizpatutakoa bete duenik. Hala, ez dakigu 

kexagileak Euskal Autonomia Erkidegoko kutsadura akustikoari buruzko urriaren 

16ko 213/2012 Dekretuan jarduera berrientzako ezarritakoa betetzeko 

dokumentazioa aurkeztu duen. 

 

Kexa hori ikusita eta horren planteamendua eta udalak emandako informazioa 

aztertu ondoren, Arartekoak bidezkotzat jo du honako gogoeta hauek egitea: 

 

 

Gogoetak 

 

1. Ararteko erakundearen esku-hartzearen helburu nagusia da Sopelako Udalak 

jarritako salaketen aurrean emandako erantzuna aztertzea; salaketa horiek XXX 

kaleko XX. zenbakian dagoen janari-denda establezimenduak sortutako zarata- eta 

dardara-eragozpenengatik jarri dira.  

 

2. Jarduera-lizentziaren bidezko aurretiazko kontrolari dagokionez, jarduera 

sailkatuak kontrolatze eta ingurumen-arloko legeriari egokitze aldera, herri-

administrazioek esku hartzeko duten betebeharra ez dela aukerakoa adierazi behar 

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

betebeharrak betetzen direla bermatzeko ordenamendu juridikoak ematen dizkion 

ahalmen publikoak gauzatzean datza. 

 

Hori horrela, orduan indarrean zegoen Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena 

Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 55.1 artikuluak ezartzen zuen 

pertsonei arriskuak, kalteak edo eragozpenak eragin diezazkieketen jarduera 
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pribatuak administrazio publikoen aldez aurreko esku-hartzearen mende zeudela, 

jarduera sailkatuaren lizentzia baten bidez. 

 

Gaur egun, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 

10/2021 Legeak, 2022ko urtarrilaren 11tik indarrean dagoenak, indargabetu egin 

du Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1988 Lege Orokorra, eta 49. 

artikuluan eta hurrengoetan jaso ditu udal-lizentzia eskuratzeko edo aurretiazko 

jakinarazpena aurkezteko araubidea eta prozedura eranskinetan sailkaturiko 

jardueren kasuan. 

 

Administrazio-prozedura horrek aurreikusten du jarduera-lizentzia udalak emango 

duela, aurkeztutako proiektuarekin bat etorriz, ingurumen-kalteak murrizteko edo 

saihesteko neurri babesle eta zuzentzaileak ezarri ondoren, hala nola kutsadura 

akustikoa. 

 

3. Jakinarazpen 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. Orobat, instalazioek nahitaezko hirigintza-lizentziak izan 

beharko dituzte egindako obra eta hirigintza-erabilerengatik. 

 

Oro har, adierazi beharra dago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22.1 eta 69. artikuluetan aurretiazko 

jakinarazpenen araubide juridikoa ezartzen dela. 

 

Aipatzekoa da udal-administrazioak jakinarazpenean funtsezko datuetan 

zehaztasunik eza, faltsukeria edo omisioren bat dagoela jakinez gero, espedientea 

ebatzi beharko duela, eta ezin izango dela jarduera aurrera eramaten jarraitu, eta 

ezin izango dela beste prozedura bat eskatu gehienez ere urtebeteko epean. 

 

Horri dagokionez, Auzitegi Gorenaren administrazioarekiko auzien salak, duela gutxi 

emandako 1165/2022 epaian, 2022ko irailaren 20koan, bere doktrina adierazten 

du Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 69. artikuluan aurreikusitako aurretiazko komunikazioen 

erregimenari buruz: 

 

“Orain, berez, ez dago baimentze-prozedurarik, subjektuaren eskaera batekin 

hasi ostean, subjektuari burutu nahi duen jarduera egiteko "baimena ematen 

dion" administrazio-ebazpen batekin amaitu behar duenik. Jarduera 

liberalizatzean, subjektuak jarduera horri ekin ahal izango dio, baldin eta legezko 

baldintzak betetzen baditu, inguruabar hori Administrazioari jakinarazi ondoren; 

eta orduan gauzatuko du Administrazioak bere kontrol-jarduera, jarduera hori 

legeriara egokitzen dela egiaztatzeko. Horrenbestez, aurkeztutako 
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jakinarazpenean (edo dagokion dokumentazioan) akatsak hautemanez gero, 

subjektuari eskatu ahal izango dio behar bezala zuzentzeko, eta, are gehiago, 

legeak ezarritako kasuetan —39/2015 Legearen 69. artikuluaren 4. apartatua 

ikusi—, aurretiazko jakinarazpenaren eraginkortasunik eza deklaratu ahal izango 

du, eta interesdunak egoera juridikoa dagokion eskubidea aitortu edo egikaritu 

aurreko unera edo jarduera hasi aurreko unera itzultzeko duen betebeharra 

zehaztu ahal izango du. Era berean, legeak zehaztutako denbora-tarte batean 

xede bereko beste prozedura bat eskatzeko ezintasuna ezarri ahalko du. Hori 

guztia, ezarri beharreko arau sektorialetan ezarritako baldintzen arabera”. 

 

Kasu horietan, prozedurak ez du amaitu behar irekitzeko lizentzia ematen duen 

administrazio-ebazpen batekin. Titularrak jarduerari hasiera eman diezaioke, baldin 

eta legezko baldintzak betetzen baditu, behin hori administrazioari jakinarazi 

ondoren. 

 

Nolanahi ere, administrazioak kontrol-jarduera bat egin behar du, hura 

legezkotasunarekin bat datorrela egiaztatzeko. Aurkeztutako komunikazioan 

akatsak antzemanez gero, dagokion zuzenketa eskatu ahal izango du. Bestalde, 

funtsezko datuak zehatzak ez badira, faltsuak badira edo falta badira, aurretiazko 

komunikazioa eraginkorra ez dela adieraz dezake, eta interesdunak egoera juridikoa 

lehengoratzeko duen betebeharra zehaztu. 

 

Edonola ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 

1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan aukera ematen da hamar eguneko epean 

akatsa zuzentzeko edo jarduera hasteko eskaera egiteko dagozkion dokumentuak 

aurkezteko, eta, adierazten denez, halakorik egiten ez bada, eskaeran atzera egin 

dela ulertuko da.  

 

4. Kasu honetan, erakunde honek ez daki jarduerak janari-denda jardueraren 

proiektu-eskaeraren zuzenketa aurkeztu duen.  

 

Espediente horri dagokionez, urtebete baino gehiago igaro zirenean udal-

errekerimendutik, jardueraren sustatzaileak oraindik ez zuen justifikatu Euskal 

Autonomia Erkidegoko kutsadura akustikoari buruzko urriaren 16ko 

213/2012 Dekretuan janari-jarduerentzako ezarritakoa betetzen zuen. 

 

Edozein kasutan, Arartekoan egindako kexaren arrazoi nagusia zen ez zitzaiela 

erantzun garatzen zuen jarduerak aurkezturiko elikadura-proiektua gainditzen zuela 

azaltzen zuten salaketei. Horien arabera, proiektu horrek ostalaritzako jarduerak 

barne hartzen zituen, hala nola lokal barruan kontsumitzea edo musika-ekipoa 

izatea, beharrezko jarduera-lizentziarik gabe. 
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5. Bestalde, ingurumenaren kontrola ez da mugatzen jardueraren hasieran 

emandako baimenera, baizik eta, jarduera behar bezala egin dadin, horren bilakaera 

aztertu behar da eta emaitzaren gaineko eskakizunak bete behar dira, aldez aurretik 

ingurumenaren kalitatearen aldetik ezarritako helburuei dagokienez. 

 

Kasu horretan, eskumena duen Udalari dagokio jarduera sailkatuaren lizentzia behar 

duten jarduerak egiaztatzea, zaintzea, ikuskatzea eta zigortzea. Eginkizun horiek 

betetzeko, dagokion foru-aldundiaren laguntza teknikoa eskatu ahal izango da. 

 

Lizentziak emateko edo komunikazioak jasotzeko eskumena duten administrazioek, 

bai ikuskapen-ahalmenak erabiliz, bai salaketak direla medio, ikus dezakete 

jardueraren funtzionamenduan akatsak daudela edo ez direla ezarritako ingurumen-

baldintzak betetzen. 

 

Jardueraren funtzionamenduan edozein akats izanez gero (adibidez, zarata-mugak 

gehiegi izan daitezkeelako edo neurri zuzentzaileren bat bete ez delako), Udalak 

dagokion ingurumen-ikuskapen eta -kontrolerako prozedura ireki behar du, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren 64. 

artikuluan ezarritako moduan. Gaur egun, ez betetzeak edo hutsuneak zuzentzeko 

prozedura Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 

Legearen 98. artikuluan eta hurrengoetan dago araututa. 

 

6. 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. 

 

Ingurumen-diziplinako ahala erabiltzea eta zehatzeko ahala ez dira, inola ere, 

irismen diskrezionaleko gaiak. Administrazio-espedientea abiarazteari buruzko 

erabakia araututako gaia da, eta ingurumen-diziplinako eta zehatzeko ahala 

egikaritzeko eskumena duen organoari dagokio. Erabaki hori egoki arrazoitu eta 

justifikatu behar da, eta egokitasun-arrazoiak erabili beharrean, ordena publikoa eta 

legezkotasunaren defentsa bezalako argudioak aipatu behar dira. 

 

Horrela, administrazioak prozedura batean egiaztatzen badu jarduera batek 

desegokiro funtzionatzen duela edo ez dituela neurri zuzentzaileak betetzen, 

ondorio ezinbestekoa izango da ingurumen-legezkotasuna berrezartzeko eta 

zehatzeko neurriak aplikatzea. 

 

7. Kexaren xede den arazo nagusiari dagokionez, hau da, establezimenduaren 

funtzionamendu irregularrak eragindako eragozpen larriei dagokienez, honako hau 

adierazi behar da Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legearen eta Euskal 



   
 7 

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

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

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 

Dekretuaren arabera hots-kutsadura zera dela, 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. 

 

Horren ondorioz, aipaturiko establezimenduan musika-aparatuen erabilerak, 

jardueraren erabiltzaileek sortzen duten soinu-emisioak, zein makinen dardarek, 

zarata-emisioa eragiten dute, zeina jarduera gogaikarriak arautzen dituen zarata-

araudiaren aurreikuspenetara egokitu behar den —beti eta kasu guztietan—. 

 

Kasu horretan, ingurumen-legerian jasotako jarduera guztiek esku-hartze 

administratibo bat behar dute (jarduera-lizentzia baten edo aldez aurretiko 

komunikazio baten bidez), jarduera horien ingurumen-egokitasuna aurrez 

finkatutako ingurumen-kalitatearen helburuekin justifikatzeko. Gogoetan hauen 

2. eta 3. puntuetan jasotako alderdiak.  

 

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. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 

10/2021 Legearen 98. artikuluak (lehenago Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 

3/1998 Lege Orokorraren 64. artikuluak) prozedura bat ezarri du kasuan kasuko 

titulu gaitzaileetan ezarritako baldintzei dagozkien ez-betetzeak zuzentzeko, bai eta 

lege honetan aurreikusitako ingurumeneko esku-hartze erregimenetako baten pean 

dagoen jarduera baten funtzionamenduan akatsak zuzentzeko ere. 

 

8. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko kutsadura akustikoari buruzko 

urriaren 16ko 213/2012 Dekretuan bizitegi-erabilerako hiri-lurretan aldameneko 

etxebizitzetara zarata igortzen duten jarduera berriei aplika dakizkiekeen gutxieneko 

eskakizunak jasotzen dira eta aldameneko lokaletara igorritako zarata-muga 

ezartzen da. Honela, zarata-immisioak, aldameneko lokalaren erabilera bizitegi-

erabilerarako denean, ezingo du gainditu egongelan 40 Lk-ak egunez eta 30 Lk-ak 

gauez, eta logeletan 35 Lk-ak egunez eta 25 Lk-ak gauez.  
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Gainera, Sopelako Udalaren prozedura-arauen eta lizentzien araubidearen 

ordenantzaren 1.3.7.7.n) artikuluan ezartzen da Udalak agindutako isolamendu 

orokorra betetzen duela egiaztatzen duen ziurtagiri bat (ikus-onetsia) eskatuko diola 

jabetzari, eta, ziurtagiri horrekin batera, isolamenduaren kalkulua erantsi beharko 

dela; eta hori guztia eskudunak diren teknikariek edo laborategi batek egin beharko 

dute; hargatik eragotzi gabe Administrazioak gauzatzen dituen egiaztapenak. 

 

Udalak eta kexagileak bidalitako informazioaren arabera, ez dakigu hizpide dugun 

lokalak justifikatu duen goian adierazitako araudia betetzen duela. Horregatik, 

ondorioztatu da justifikatzeke dagoela dagokion ordutegirako nahikoa den 

isolamendu akustikoa dagoen.  

 

9. Azkenik, ohartarazi beharra dago ez dela segurua berariazko erantzunik 

eman zaienik zaratagatik eta ostalaritzako jarduera baten parekoa den jarduera bati 

eska dakizkiokeen neurri zuzentzaileak ez betetzeagatik aurkeztu diren salaketei. 

Hala, administrazioak aurreikusitako edozein komunikazio-formatutan, ingurumen-

legeriaren aurkako gertaera jakin batzuei buruzko erreklamazioa aurkeztea salaketa 

gisa kalifikatu behar da, eta organo eskudunari bidali. 

 

Nolanahi ere, administrazioak beti izapidetu behar ditu jarritako salaketak, eta udal-

kontrolerako organoek ezin dituzte horiek saihestu. 

 

Ingurumen-legeriaren esparruan, Euskadiko Ingurumen-administrazioari buruzko 

abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 17. artikuluan ekintza publikoa aitortzen da 

ingurumen-eskumenak dituzten administrazioei ingurumeneko sektore-legeria 

horretan ezarritakoa babestu eta betearazi dezatela eskatzeko.  

 

Kasu horretan, ingurumen-salatzaileak alderdi interesdun izateko borondatea 

adierazten duenean, administrazio-prozeduraren araudiak esku hartzeko eta 

hasitako administrazio-espedientearen izapidetze osoan parte hartzeko aukera 

ematen dio, bai ingurumen-legezkotasuna berrezartzeko neurriak hartzea 

eskatzeko, bai ingurumen-kalteengatiko erantzukizuna eskatzeko, bai ingurumen-

legerian xedatutakoa hautsi dela zehazteko. 

 

Horretarako, salatzaile horrek administrazio-espediente bat izapidetzeko eskumena 

duen administrazioak kontuan hartu beharreko prozedura-eskubide batzuk ditu, 

sektoreko legeriarekin bat eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako arauei jarraikiz. 

 

Ingurumen-tutoretzari dagokionez, herri akzioa gauzatzeak berekin dakar 

Administrazioak salatutako prozedurari buruz ematen diren ebazpen guztiak 

interesdunari jakinarazteko duen betebeharra; bai eta alegazioak aurkezteko eta 
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agintari publikoei egotz dakizkiekeen eta ingurumen legeria urratzen duten egintzak 

eta ez-egiteak errekurritzeko eskubidea ere. 

 

Testuinguru horretan, aipatu beharra dago administrazio publikoek zentzuzko epe 

baten barruan berariazko erantzuna eman behar dietela herritarrek egiten dituzten 

eskaera guztiei. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluak berariaz jasotzen du administrazio 

publiko guztiei zuzendutako agindu hori. 39/2015 Legean ezartzen da, prozedurak 

erregulatzen dituzten arauetan gehieneko eperik ezartzen ez bada, epe hori 

gehienez ere hiru hilabetekoa izango dela, eskaera egiten denetik zenbatzen hasita. 

 

10. Ustezko arau-hauste administratibo baten salaketa baten berri izanez gero, 

ikuskapenaz arduratzen den organoak txosten edo akta bat egin behar du, honako 

kontu hauei buruz: salatutako irregulartasunak, neurri zuzentzaileak betetzea eta, 

hala badagokio, arduradunaren esku-hartze maila, ikuskatzen ari den instalazioan 

eskatzen diren kontrol eta neurriak betetzeko eginbeharra ez betetzeari dagokionez. 

 

Ikuskapena egiteko, udaleko ikuskapen-organoak bisita bat egin beharko du 

instalaziora funtzionamenduaren ordutegian. Langile eskudunak gaituta daude 

jarduera egiten den instalazioetan aldez aurretik abisatu gabe sartzeko. 

 

Akta hori ingurumen-ikuskaritzako sistemaren oinarri da, jasotzen dituen egitateei 

dagokienez, ziurtasun-presuntzioa eta froga-balioa dituelako. 

 

Edonola ere, ez da froga gisa erabili daitekeen elementu bakarra, salatzaileek 

beharrezkotzat jotzen dituzten froga guztiak bil baititzakete, beren interesak 

defendatzeko. Era berean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 55. artikuluan ezartzen da ikuskaritza-

zerbitzuek aldez aurretik beste jarduketa batzuk egin ditzaketela, honako hauek 

zehazteko: “ahalik eta zehaztasunik handienarekin ikusi behar da zein egitate izan 

daitezkeen prozedura hasteko arrazoi, nor edo nortzuk izan daitezkeen erantzule, 

eta zer inguruabar adierazgarri dituzten batzuek eta besteek”. 

 

Gauzak horrela, ikuskapen-aktak eta eginbideak jaso ondoren, ikuskapen-zerbitzuek 

horiek nahitaez bidali beharko dizkiote dagokion zehapen-espedientea hastea 

erabakitzeko eskumena duen organoari.  

 

Salaketa horiek udal-izapidetzea behar dute eragozpen horien garrantzia ikuskatu 

eta baloratzeko, eta, hala behar denean, zarataren emisio- eta immisio-mailak 

egiaztatzeko. Ezarritako neurriak edo ingurumen-araudian jasotako kalitate 

akustikoko helburuak betetzen ez badira, Basauriko Udalak Euskadiko Ingurumen-

administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 95. artikuluan 

ezarritako ingurumen-diziplinako neurriak hartu beharko ditu. 
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Era berean, gogorarazi behar da Udalak ingurumen-diziplinari dagokionez dituen 

eskumenak ez direla ingurumen-araudira egokitzeko eskatzera mugatzen. Udal-

eskumenetan sartzen dira bai ingurumen-legezkotasunaren kontrola, bai zehapen-

eskumenak baliatzea, independenteki. Administrazioak egiaztatzen badu neurri 

zuzentzaileetan ezarritako mugak gainditzen direla, nahiz eta unean-unean 

gertatzen den ez-betetzea izan, dagokion zehapen-espedientea ireki beharko du. 

Euskadiko Ingurumen-administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 

105. artikuluak eta hurrengoek ahalmena erabiltzeko modua arautzen dute eta 

administrazio eskudunak dagokion zehapen-prozeduraren bidez zehatu behar dituen 

arau-hauste motak zehazten dituzte.  

 

Aurrekoa alde batera utzi gabe, jasotako txostenean ez dago jasota Sopelako 

Udalak inolako probarik edo neurketarik egin duenik kaltetutako etxebizitzan lokala 

martxan dagoenean sortzen diren zaraten immisio-maila egiaztatzeko.  

 

Kexa honi lotutako espedientean jasotako datuak eta igorritako informazioa ikusita, 

eta azaldutako gogoetekin bat etorriz, Arartekoak honako ondorio hauek atera ditu: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Arartekoak Sopelako Udalari gomendatu dio, kexagileak ustezko ostalaritza-

erabilera batengatik egin dituen ingurumen-salaketei erantzute aldera, dagokion 

administrazio-espedientea ireki dezala janari-denda jarduerak (XXX kaleko 

XX. zenbakian dagoen eraikinaren beheko solairuetan kokatua) ingurumen-legeria 

betetzen duela bermatzeko, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 

9ko 10/2021 Legearen 100. artikuluan ezartzen denari jarraikiz.  

 

 


