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Arartekoaren ebazpena, 2012ko otsailaren Arartekoaren ebazpena, 2012ko otsailaren Arartekoaren ebazpena, 2012ko otsailaren Arartekoaren ebazpena, 2012ko otsailaren 1e1e1e1ekoa, koa, koa, koa, ((((…………)))) tabernaren irregulartasunen  tabernaren irregulartasunen  tabernaren irregulartasunen  tabernaren irregulartasunen 
ondoriozko salaketen aurrean, Mutrikuko Udalaren erantzunik eta jarduerarik ezari ondoriozko salaketen aurrean, Mutrikuko Udalaren erantzunik eta jarduerarik ezari ondoriozko salaketen aurrean, Mutrikuko Udalaren erantzunik eta jarduerarik ezari ondoriozko salaketen aurrean, Mutrikuko Udalaren erantzunik eta jarduerarik ezari 
buruzkoa.buruzkoa.buruzkoa.buruzkoa.    
 
 

Aurrekariak 
 
Mutrikuko auzotar batek erakunde honetara jo zuen kexa bat aurkezte aldera. 
Kexaren bidez, Mutrikuko Udalak (…) tabernaren ondoriozko ustezko 
irregulartasunen aurrean erakutsi zuen permisibitatea eta pasibotasuna salatu 
zituen. 
 
Kexagileak adierazi du, 8 urte baino gehiago direla, lokaleko musikaren 
bolumenagatik jasanezinak diren zarata eragozpenak pairatzen dituztenetik. Kexu 
da, halaber, establezimenduak inoiz ez duelako ixteko ordutegia betetzen. 
 
Kexa modu telematikoan onartu ostean (erakunde honetako erregistroan 2009ko 
urtarrilaren 21eko sarrera data dauka), gaiaren inguruko informazioa jaso genuen 
eta, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta arautzekoak- 19. 
artikuluan ezarritakoarekin bat eginez, 2011ko urtarrilaren 23an, kexari behar 
bezalako izapidea emate aldera beharrezkoa den dokumentazio guztia erantsi zuen. 
 
2009ko martxoaren 26ko idazkiaren bidez, Mutrikuko Udalari eskatu genion, 15 
eguneko epean, kasu horri buruzko informazioa bidal ziezagun. Zehatz-mehatz: 
 

“1. Aipatutako jarduerak derrigorrean behar diren baimenak ote dituen, 

instalazioa jartzeko zein irekitzeko. Kasu horretan, jardueraren kalifikazio 

txostenaren eta aipatutako baimenak emateko alkatetza dekretuen kopiak 

eskatzen dizkizugu. 

 

2. Lokalak instalazioa jartzeko lizentzian ezarritako baldintzak edo neurri 

zuzentzaileak betetzen ote dituen. Orobat, lokalera egindako ikuskapen bisita 

guztien txostenen kopia eta lokaletik datozen zaratek eragiten dituzten 

eragozpenak direla-eta egin diren neurketa akustikoen txostenen kopia eskatu 

nahi dizugu. Zehazki, lokalak zer isolamendu akustiko duen zehaztea nahi 

genuke. 

 

3. Lokalean musika aparatuak erabiltzen ote dituzten eta, kasu horretan, 

nahitaezko baimena ba ote duten eta dagokien mugatzailea jarrita ote duten. 

 

4. Ixteko ordutegia ez betetzeagatik, lokalaren titularraren aurka zigor 

espedienterik ireki denentz. Era berean, kexaren xedearekin erlazionatuta egon 

daitekeen eta gure jarduerarako interesgarria izan daitekeen beste edozein 

inguruabarren berri ematea ere eskertuko genizuke.” 
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Gure informazio eskaerari erantzun ez zionez, 2009ko abuztuaren 13an lehen 
aipatutako termino berberetan errekerimendu bat bidali genion. Gure eskaera 
errepikatu egin genuen 2010eko azaroaren 23an bidalitako fax baten bidez baina 
ez genuen inolako erantzunik jaso. 

 
Hori guztia kontuan hartuta, gure epaitze-parametroekin bat eginez eta daukagun 
informazioa aintzat hartuta, ondoko gogoetak jakinarazten dizkizut: 

 
 

Gogoetak 
 

1.  Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. artikuluak ezartzen du 
interesdunek egiten dituzten eskaera guztiei berariazko erantzuna eman behar 
zaiela. Administrazioak behar bezala izapidetu behar ditu herritarrek aurkezten 
dituzten idazki guztiak, arin, biziki eta eraginkortasunez, prozedura guztietan 
berariazko ebazpena eman arte. Hortaz, lortu nahi den helburu nagusia ez da 
bakarrik herritarrek erantzuna jasotzea, baita ezarritako epean jasotzea ere. 

 
Ararteko erakundeak sarritan salatu du administrazioaren isiltasuna oso 
kaltegarria dela. Izan ere, eskatutakoaren erantzuna behar bezala berrikustea 
galarazten duen babesik gabeko egoeran uzten ditu herritarrak. GARCIA DE 
ENTERRIAk berak azpimarratu zuen moduan, administrazioaren isiltasunak ab 

initio galera garrantzitsua eragiten du; izan ere, isiltasunaren bidez 
administrazioak kontrola saihestu dezake mugitu gabe egonez. 

 
Herritar horien erreklamazioen aurrean instrukzioko izapide egokiak ez egitea 
eta administrazioaren erantzunik ez izatea ez da administrazioaren 
funtzionamendu normala, hortaz, Ararteko erakundeak hala adierazi behar du. 

 
Espainiako Konstituzioak berak –103.1. eta 105. artikuluetan– aipatzen du 
prozedurazko izapide batzuk daudela eta herritarrei benetako erantzuna eman 
behar zaiela. Alderdi horiek Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen 
Gutuneko 41. artikuluak herritarrei ematen dien administrazio egokirako 
eskubidea osatzen dute (gutun hori Lisboako Itunaren bidez indarrean sartu zen 
2009ko abenduaren 1ean). 

 
Aitzitik, administrazio txartzat jo behar da artikulu horiek ezartzen duten 
eginbide funtzionalaren betebeharra urratzea eta administrazioaren jarduna 
zuzentzen duten printzipio orokorren ez-betetzearen adierazle da, kontuan 
hartuta jardun horrek, lege aginduz, herritarren zerbitzura egon behar duela 
(HAAJAPELko 3.2. artikulua). 

 
2.  Herritarrekiko eginbeharrak ez betetzeaz gain, adierazi behar dugu Mutrikuko 

Udala ez dela erakunde honekin lankidetzan aritzeko prest egon. Jarduteko 
modu hori eskatzen diren datu, agiri, txosten edo argibide guztiak, lehentasuna 
emanik eta albait lasterren emateko legezko betebeharraren aurkakoa da 
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(otsailaren 27ko 3/1985 Legearen -Ararteko erakundea sortu eta 
arautzekoaren- 23. artikulua). Laburbilduz, aurrekarietan azaldu dugunaren 
arabera, udalak erakunde honekin dituen legezko betebeharrak ez ditu bete. 

 
3.  Gaiaren mamiari dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bidez, (…) tabernari 

ezarritako neurri zuzentzaileak barne hartzen dituen idazkia helarazi zen, 
2001eko apirilaren 11n. Bertan, aintzat hartu beharrezko zenbait konturen 
artean, zera adierazi zen:  

 
“Bibrazioen aurkako elementuak erabiliko dira makineria ainguratzeko. 

 

Sarreran, haizetik babesteko ataritxo bat sortzen duela, ate bikoitza ipini behar 

da, automatikoki ixten dena eta beti itxita engongo dena. 

 

Musika aparatuek, lokaleko edozein puntutan 90 dB(A) ez gainditzeko moduan 

ainguratuta egon beharko dute. 

 

Zabaltzen ez diren motako leihoak jarri beharko dira hala behar dute lokaleko 

areto guztietan, kanpora zaratarik atera ez dadin.” 

 
Era berean, hauxe azpimarratu zen: “Baimena eman daiteke baldin eta 

instalazioa aurkeztutako eskaerari eta proiektuari hertsiki egokitzen bazaie eta 

seinalatu diren neurri zuzentzaileak betetzen badira (…..) jarduera ez da 

martxan jarriko aipatutako neurri zuzentzaileak ipini arte.” 
 
4. Hala, erakunde honek gogorarazi behar du, zaratek eta bibrazioek eragiten duten 

kutsadura akustikoaren aurrean, udalaren jarduera arautzen duen Mutrikuko 
Udaleko ordenantza aplikatzea halabeharrezkoa dela (GAO 2010-02-15), bai 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 
3/1998 Lege Orokorra ere. 

 
 Beraz, aipatu behar dugu zaraten eta eragozpenen kontrolaren betebeharra zaraten eta eragozpenen kontrolaren betebeharra zaraten eta eragozpenen kontrolaren betebeharra zaraten eta eragozpenen kontrolaren betebeharra 

udalaren eskumenen barruan dagoela. Hori dela eta, erakunde hori izan behar udalaren eskumenen barruan dagoela. Hori dela eta, erakunde hori izan behar udalaren eskumenen barruan dagoela. Hori dela eta, erakunde hori izan behar udalaren eskumenen barruan dagoela. Hori dela eta, erakunde hori izan behar 
da horren inguruan jarduten duenada horren inguruan jarduten duenada horren inguruan jarduten duenada horren inguruan jarduten duena, bai ofizioz, bai haren esku-hartzea behar 
duten pertsonek hala eskatuta. Beraz, Mutrikuko Udalak behar bezalako 
izapidea eman behar die aurkeztutako salaketei Mutrikuko Udaleko Mutrikuko Udaleko Mutrikuko Udaleko Mutrikuko Udaleko 
ordenantzaren 4. artikuluanordenantzaren 4. artikuluanordenantzaren 4. artikuluanordenantzaren 4. artikuluan xedatutakoaren babesean, izan ere, artikulu hori 
zuzenean lotuta dago Ingurumenaren Babesari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Ingurumenaren Babesari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Ingurumenaren Babesari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Ingurumenaren Babesari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 
Lege Orokorraren 64. eta 65. artikuluekinLege Orokorraren 64. eta 65. artikuluekinLege Orokorraren 64. eta 65. artikuluekinLege Orokorraren 64. eta 65. artikuluekin, udalerrian garatzen diren jardueren 
ikuskapen eta kontrolerako prozedura ezartzen dutenak. 
 
Erreklamazioaren xedea eta aurreko ataletan adierazitako gogoetak ikusita, 
ondoko hauek helarazi behar dizkizuegu: 
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Ondorioak 

 
1. Azaldutako gogoetak aintzat hartuta, amaitzeko esan behar dugu Mutrikuko 

Udalak herri horretako auzotarrek egiten dituzten eskaerei arrazoitutako 
erantzuna emateko betebeharra daukala. 

 
2. Era berean, Mutrikuko Udalak Ararteko erakundearekin izan duen lankidetzarik 

eza salatu behar dugu. Izan ere, horren ondorioz, erakunde honi legebiltzarraren 
ordezkari den heinean esleitu zaion eginkizuna burutzea ez da posible izan, hau 
da, administrazioaren legez kanpoko egintzak edo bidezkoak ez diren egintzak 
zuzentzea. 

 
3. Azkenik, azpimarratu behar dugu larria dela udala lankidetzan aritzeko prest 

egon ez izana. Hori dela eta, ondorioen idazki honen bidez gure esku-hartzea 
amaitutzat eman behar dugu eragindakoari mahaigaineratutako kexaren 
inguruko erantzun arrazoitua eman gabe. 


