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Arartekoaren 2013ko apirilaren 11ko ebazpena. Horren bidez, Xxko Udalari salgai 
arriskutsuen tangen barneko garbiketako jardueran ingurumen araudia urratu 
izanagatiko salaketari erantzun diezaiola gomendatu zaio 
 
 

Aurrekariak 
 
1. yyko industrialde batean ibilgailu industrialen eta salgai arriskutsuen tangen 

garbiketa jardueraren aurka aurkeztutako salaketei dagokienez, (...) enpresak –
Euskal Autonomia Erkidegoan salgai arriskutsuen tangen barneko 
garbiketarako baimenduta dauden enpresen ordezkari gisa jarduten duela dio- 
jakinarazi egin zigun xxko Udalak salaketa horiei emandako erantzuna, guk 
azter genezan. 

 
 Zehazki, erreklamaziogileak adierazi zigunez, 2010. urteaz geroztik salatu du 

industrialde horretan kokatutako enpresa batek salgai arriskutsuen tangen 
barneko garbiketa jarduera baimen egokirik eduki gabe egiten duela. 
Salaketarekin batera, xxko Udalari bidali zizkion agiri- eta argazki-froga batzuk 
aurkeztu zituen. Froga horietan ikusten da 2011ko hainbat egunetan tangen 
barneko garbiketa-lanak egin zirela. Erreklamazioan azaltzen denez, 
merkataritza-etxe erantzuleak ez ditu betetzen jarduera hori egiteko ingurumen 
arloko neurri zuzentzaileak (araztegi fisiko-kimikoa, biologikoa eta lokatzen 
tratamendua). Hortaz, jarduera horrek sortzen dituen urak eskatzen diren 
parametroak bete gabe isuriko lirateke. Sortzen dituen hondakinen kudeaketa 
egokia ere auzitan jartzen du. Beste alde batetik dio enpresak ez daukala salgai 
arriskutsuen tangen garbiketa jarduera egiteko bitarteko egokirik, salgai 
arriskutsuen tangak barnetik garbitzeko instalazioek izan behar dituzten 
gutxieneko baldintzak ezartzen dituen uztailaren 18ko 948/2003 Errege 
Dekretuaren baldintzen arabera. 

 
 Aurkeztutako salaketak gorabehera, enpresa salatzaileak ez du beren-beregiko 

erantzunik jaso eta enpresak antza denez bere jarduera egiten jarraitu du 
eskatzen den ingurumen eta industria-kontrolik gabe. 

 
2. Erreklamazio hau izapiderako onartu da, eta horrenbestez, Xxko Udalari 

informazioa eskatu diogu, tangen barneko garbiketari dagokionez hirigintza eta 
ingurumen legedia betetzen dela bermatzeko jarraitutako udal neurriei eta 
aurkeztutako salaketaren ostean jarraitutako kontrol eta ikuskapen jarduerei 
buruz. 
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 Xxko Udalak 2011ko azaroan lehen txosten bat bidali zigun, egindako 
jardueren berri emateko. (...)k ibilgailu industrialak konpondu, mantendu eta 
kanpotik garbitzeko jarduera egiteko baimena dauka. Udala jarduera handitzeko 
lizentzia izapidetzen ari zen, tangen barneko garbiketatik datozen hondakin 
uren araztegi bat egiteko. Espediente horri buruz, Ingurumen Sailak neurri 
zuzentzaileen txostena egin behar zuen. Halaber, Xxko Udalak adierazi 
zigunez, 2010. urteaz geroztik ez zen salaketarik ageri garbiketei buruz. Kexa 
sustatu zuen enpresak aurkeztutako alegazioei buruzko txostenak tangen 
barneko garbiketa egin izanaren ebidentziarik ez zegoela ondorioztatu zuen. 
Jarduera erregularizatzeari dagokionez, jarduerak sortzen dituen ur eta 
lokatzen tratamenduei buruzko informazio osagarria eskatu zen. Nolanahi ere, 
ingurumen baimen hori eta Eusko Jaurlaritzako Industria Sailaren aurrean 
tangen barneko garbiketako instalazioen eskakizunak betetzeari buruz egin 
beharreko ardurapeko aitorpena elkarren independenteak dira. 

 
3.  Gerora, zerbitzu teknikoek udal espediente horri buruzko agiri gehiago bidali 

dizkigute. Hala, 2012ko martxoaren 27ko 157/2012 ebazpenaren bidez 
jarduera-lizentzia eman izanaren berri eman digute, Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen Sailak neurri zuzentzaileei buruzko txostena egin ondoren. 

 
 Egun hartan araztegia egikaritzeko obretako lizentzia eman zen, lau hilabeteko 

egikaritze-epea emanda. 
 
 Epe hori igarotakoan, iragan 2013ko martxoaren 5ean, xxko Udalak enpresari 

agindeia egin dio, obren amaierako ziurtagiria eta ezarritako neurri 
zuzentzaileak bete izanaren ziurtagiria aurkez ditzan, barneko garbiketa 
jardueraren irekiera lizentzia eman baino lehenagoko izapide gisa. 

 
4.  Informazio hori kexaren sustatzaileari jakinarazi ondoren, sustatzaile horrek 

berretsi egin du xxko Udalak kabinen barneko garbiketa jardueraren 
funtzionamenduari buruzko salaketak ezagutzen dituela, jarduera handitzearen 
aurka aurkeztutako alegazioetan ageri den bezala: Halaber, berretsi egin du 
garbiketa prozesuan erabilitako uren tratamenduak ez duela balio isurien 
mugak industria-isurketei buruzko udal ordenantzaren aurreikuspenetaraino 
beheratzeko. 

 
 Beste alde batetik, komenigarria da nabarmentzea 2012ko martxoan berriro 

ere beren-beregi salatu dutela jarduerak irekiera-lizentzia egokirik gabe 
funtzionatzen duela eta salgai arriskutsuen tangen garbiketa-prozesutik 
eratorritako urak udal estolderia sarera isuri izana baimendu eta egiaztatu gabe 
dagoela oraindik ere. Horregatik, Udalari eskatu diote salgai arriskutsuen 
barneko garbiketa jarduera eteteko esku har dezala, egokia den lizentzia ez 
edukitzeagatik 
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Erreklamazioan azaldutako auziak eta Udalak emandako erantzuna baloratu 
ondoren, honako ohar hauen berri emango dugu:  
 

Oharrak 
 
1. Gure esku-hartzearen helburua Langraiz Okako Subillabide industrialdean 

egiten ari den salgai arriskutsuen tangen garbiketa jardueraren ingurumen 
kontrolari buruz xxko Udalak egin duen jarduera aztertzea da. 

 
 Salgai arriskutsuen tangen barneko garbiketak, errepide bidezko garraiorako 

erabilitako tangetan geratu ahal diren hondakinak eta produktu kimikoak 
desagerrarazi beharra dakar. Alde batetik, jarduera hori egiteko, titular 
arduradunak uztailaren 18ko 948/2003 Errege Dekretuan –martxoaren 19ko 
340/2010 Errege Dekretuaren ondoriozko aldaketaren ostean– bildutako 
eskakizun teknikoak betetzen direla justifikatzeko adierazpena egin behar du. 
Eskakizun horiek betetzen direla eta ardurapeko adierazpena aurkezten dela 
egiaztatu eta kontrolatzeaz arduratzen den organoa Eusko Jaurlaritzako 
Industria Saila da. 

 
 Beste alde batetik, atmosferarako emisioak eta barneko garbiketako eragiketen 

ondoriozko isurketa eta lokatzak ingurumen eta uren arloan indarrean dagoen 
araudiaren mendean daude; hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena 
babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean ageri den 
lizentzien araubidearen mendean, baita uren legedian eta estolderia-sare 
publikora egindako industria-isurketei buruzko udal ordenantzan aurreikusitako 
isurketen kontrolaren mendean ere. 

 
 Ebazpen honetan, kexaren sustatzaileak ingurumen araudia urratzeagatik 

egindako salaketak kontrolatzeko Udalak egindako jarduera hartuko dugu 
ardatz. 

 Kexan ageri den salaketak dioenez, enpresa erreklamaziogileak Udalari agiri- 
eta argazki-froga batzuk aurkeztu dizkio. Froga horietan ikusten denez, 
2011ko ekainean eta uztailean tangen barneko garbiketa-lanak egin ziren, eta 
hori enpresak jarduera- eta irekiera-lizentzia egokirik gabe egiten du. 

 
 Xxko Udalak jakinarazi digunez, 2011. urteaz geroztik hainbat administrazio-

izapide egin dira jarduera handitzea baimentzeko, tangen barneko garbiketatik 
datozen hondakin uren araztegi bat egiteko. 

 
 Hala ere, ez da inon ageri Udalak erantzuna eman dionik erreklamaziogileak 

aurkeztutako salaketei, ez bada udal arkitektoaren 2011ko abuztuko txosten 
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teknikoa, instalazioak baimenik gabe barne garbiketarako erabiltzeagatiko 
alegazioa gaitzesten duena aurkeztutako frogak baloratu gabe. 

 
2. Ingurumen diziplinako eskumenak erabilgarriak ez direla kontuan hartu behar 

da lehenengoz. Botere publikoek jarduera sailkatuak kontrolatzeko eta 
ingurumen-legedira egokitzeko esku hartu beharra ez da soilik aukerako kontu 
bat. Aitzitik, eskumen publiko horiek gauzatzeak interes orokorraren defentsan 
eta legediaren ondoriozko betebeharrak beteko direla bermatzeko 
ordenamendu juridikoak egozten dien ahalmen publikoa baliatzea dakar. 

 
 Ingurumenaren kontrola egiteko ingurumenerako egokia dela justifikatzen duen 

derrigorrezko prestakuntza-titulu administratiboa atera behar da jarduera abian 
jarri aurretik. Halaber, ingurumenaren kontrola ez da baimen horretara 
mugatzen, izan ere, behar bezala garatzeko segimendua egin behar zaio eta 
emaitza jakinak eskatu behar zaizkio aurrez xedatutako ingurumen-kalitaterako 
helburuei dagokienez. 

 
 Kasu honetan, Ingurumena babesteko EAEko otsailaren 27ko 3/1998 Lege 

Orokorraren 55.1 artikuluak xedatzen duenez, arau horretan jarduera bat abian 
jarri ahal izateko ezinbesteko baldintzatzat jotzen den jarduera klasifikaturako 
lizentzien araubideari lotuta daude jarduera industrialak. Ingurumen-kontrol hori 
jarduera abian jarri aurretik egin behar da, ingurumenari zein pertsonen 
osasunari eragin ahal dizkien kalteak ebaluatzeko eta, horrela, beharrezko 
prebentzio-neurriak ezartzeko. 

 
 Aipatutako arau horrek xedatzen du baimen bikoitza behar dela: bat 

ingurumen-kalitate egokia bermatuko duten neurri zuzentzaileak ezartzen 
dituena eta bestea neurri horiek benetan betetzen direla bermatzen duena. 
3/1998 Legearen 61.3 artikuluak xedatzen duen legez, aldeko egiaztapen-akta 
eman ondoren eta klasifikatutako jarduera hasi aurretik emango du Udalak 
irekiera-lizentzia. 

 
 Martxoaren 27ko 157/12 ebazpenaren bidez emandako jarduera-lizentziaren 

kasuan, hau aipatzen da beren-beregi: “Inola ere ezin izango da jarduera 
burutzen hasi aurretiaz, ezarritako neurri zuzentzaileak hartu izanaren aldeko 
egiaztapen akta jaso ez bada. Kasu horretan soilik emango da irekiera- eta 
funtzionamendu-lizentzia, jarduera egiteko legitimotasuna ematen duen 
bakarra”. Akta lortzeko, aurretiazko eskakizuna neurri zuzentzaileak betetzen 
direla bermatzeko ziurtagiria aurkeztea eta egiaztapen-bisita egokia eskatzea 
da. 

 
 Halaber, jarduera- eta irekiera-lizentziek baimendutako jarduera garatzerakoan 

sor litezkeen gorabeheren aurrean interes publikoa babestera bideratutako 
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lotura iraunkorra sortzen dute. Argi utzi behar da jarduerak beti bete beharko 
duela baldintza inplizitu bat, une oro interes publikoaren araberakoa izatea 
alegia. Eskakizun horiei esker, Administrazioak beti izango du baimendutako 
jardueran esku hartzeko aukera, beti ere proportzionaltasunez jokatuta; 
eskumen horri esker, jarduerak behar bezala funtzionatzen duela bermatzeko 
beharrezkoak diren zuzentzeko eta egokitzeko neurriak jarri ahal izango dizkie 
jardueraren sustatzaileei, baita ofizioz ere, eta azkeneko baliabide gisa, 
baimena baliogabetu ahal izango du ezinezkoa bada interes publikorako 
eskakizunetara egokitzea, izan ere, hala egin ezean zaintza, segurtasuna, 
elkarbizitza eta ordena publikoa bermatzeko betebehar nagusien kontrako 
utzikeria izango litzateke. 

 
3. Aztertutako espedientean xxko Udalak orain arte barneko garbiketa jarduera 

egiteko baimena izapidetzen jarraitu du. 
 
 Hala ere, badago 2012ko martxoan egindako salaketa bat, Udalari baimenik 

gabe egindako barneko garbiketa jardueraren aurka esku har dezala beren-
beregi eskatzen diona. 

 
 Xxko Udalak besterik gabe salaketen funtsa gaitzetsi du, enpresa salatzaileak 

erakutsitako frogak gorabehera. Halaber, ez da inon ageri Udalak ezer egin 
duenik agiri-frogen bidez erakutsitako egitateak egiaztatu edo alderatzeko. 

 
 Gure iritziz, tangen barneko garbiketagatik aurkeztutako salaketen eta idazkien 

aurrean administrazio-izapiderik ez egiteak Udalaren funtzionamendu txarra 
erakusten du, eta hori agerrarazi egin behar dugu, ondoren azalduko den 
bezala. 

 
 Orokorrean, administrazio publikoek, herritarrekin dituzten harremanetan, 

administrazio-prozedura bidez bideratu behar dituzte beren funtzio publikoak. 
Administrazio-jarduera horren jatorriak bi helburu ditu: batetik, administratuen 
eskubideak bermatzea, eta bestetik, interes publikoa ziurtatzea. 

 
 Izan ere, Espainiako Konstituzioak berak (103.1 eta 105 artikuluak) jasotzen 

du administrazio-tramiteen eta herritarrenganako erantzunaren bermea. 
Halaber, herritarrek administrazio ona jasotzeko eskubidea daukate, Europar 
Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutuneko (Lisboako Itunaren bidez egina) 
41. artikuluan adierazitakoari jarraiki. 

 
 Administrazio ona jasotzeko eskubide honen barruan aipa genezake aurkezten 

diren idazkiak jaso izanaren berri emateko, hori ofizioz sustatzeko eta 
planteatutako gaiei beren-beregi erantzuteko betebeharra. Halaber, 
administrazioak pertsona interesdunei jakinarazi behar die zein eskubide 
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dituzten beren asmoa betetzeko. Nahiz eta kexa edo interesdunaren asmoa ez 
izan oso zehatza edo erreklamazioa administrazioaren jarduera-eremutik at 
egon, administrazio publikoak aipatutako betebehar horiek bete beharko ditu. 

 
 Ildo horretatik, administrazioak aurreikusitako jakinarazpen-formatuetako 

edozeinetan aurkezten bada erreklamazio bat, aipatutako eran tramitatu 
beharko da, betiere erreklamazioa aurkeztu duen pertsonaren asmoa 
administrazioari gertaera jakin batzuen berri ematea baino gehiago bada. 

 
 Horrenbestez, administrazioak administratuen nahia bideratu beharko du, 

antolamendu juridikoak ezarritako prozedura zehatzei jarraiki. 
Administrazioaren funtzionamendua arautzen duten printzipioek (besteak beste 
antiformalismoa, asmo ona edo legezko konfiantza) jakinarazpen hauek 
prozedura zehatzetara bideratzeko aukera ematen diote administrazioari. 

 
 Nolanahi ere, gertaera jakin batzuk aipatzen dituzten eta industria-jarduera 

horrek ingurumenean edo pertsonen osasunean dituen eraginak salatzen 
dituzten jakinarazpen guztiak ingurumen-salaketatzat jo behar dira eta organo 
eskudunera bidaliko dira, bertan tramitatu daitezen. 

 
 Ingurumen-salaketaren kasuan, gai horren gaineko ekintza publikoa betez, 

administrazio-espedientea tramitatu behar da, ingurumenari buruzko legedian 
ezarritako baldintzetan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko arazoaren 26ko 30/1992 Legean 
aurreikusitako arauei jarraiki. Hori horrela, kontuan hartu behar dugu Euskal 
Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigor-ahalmenari buruzko 
otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 34. artikuluak honakoa ezartzen duela, 
gutxienez: “organo eskudunaren eskutik kasua ireki ote den azaltzen duen 
jakinarazpena eta, hala badagokio, hari amaiera ematen dion ebazpena 
jasotzeko eskubidea”. 

 
 Horren harira, salatutako gaiak baloratu ondoren, organo eskudunak 

ingurumenaren gaineko diziplina-espediente egokia ireki behar ote duen 
baloratu behar du, edo, bestela, eskatzailearen asmoa ezesten duen ebazpena 
egin. Edonola ere, ekintza publikoa betez, alderdi interesdunei jakinarazi egin 
behar zaie esku-hartzea artxibatuko dela, kasuan kasu dagozkion ekintzak eta 
errekurtsoak erabiltze aldera. 

 
4. Bestalde, gogorarazi behar dugu beharrezko administrazio-baimenik ez duten 

jardueren kasuan, legediak ezartzen duenez, nahitaezkoa dela esku hartzea eta 
jarduera horiek zati batean edo behin betiko ixtea jarduera Euskal Autonomia 
Erkidegoko Ingurumena babesteari buruzko 3/1998 Legean xedatutako 
prozedurari jarraiki legeztatu bitartean. 
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 Honako kexan gertatutakoak bezalako egoerak ekidite aldera, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Ingurumena babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 
Legearen 64. eta 65. artikuluek honakoa xedatzen dute: kasuan kasuko 
zigorrak alde batera utzi gabe, alkateak jarduera batek behar duen lizentziarik 
gabe funtzionatzen duela jakiten duenean gehienez sei hileko epean 
legeztatzeko eskatu behar dio titularrari. Bestela, edo jarduera ezin bada 
legeztatu, “itxi egingo da, lehenik interesdunari entzunaldia emanda”. 

 
 Halaber, Udalak, ingurumen baimenean aurreikusita ez dagoen jarduera batek 

ingurumenean kalteak eragin ditzakeelako ebidentziak badauzka –adibidez, 
erreklamaziogileak aurkeztutakoak–, horrelakoak izan daiteke-eta urak isurtzea 
eta lokatzak tratatzea araudian eskatzen den tratamendua egiaztatu gabe, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena babesteari buruzko otsailaren 27ko 
3/1998 Legearen 106. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusita dagoen bezala 
jardun beharko du. Era berean, kasu honetan aipatu behar dira Industria-
hondakinak estolderia-sare publikora isurtzeari buruzko udal ordenantzaren 31. 
artikuluan eta hurrengoetan ageri diren aurreikuspenak. 

 
 Alde horretatik, Udalaren ingurumen diziplinako eskumenak eta zehapen 

eskumenak ez dira mugatzen ingurumen baimen egokia izapidetzera. Aitzitik, 
eskumen horien bidez, legeztatu aurretik, eta ingurumen eskakizunak betetzen 
direla eta industria-isurketak ingurumenari edo pertsonen osasunari arriskurik 
edo kalterik sortu gabe estolderia-sarean egiten direla egiaztatu arte jarduerak 
funtziona dezala eragotzi ahal izan behar da. 

 
 
Horrenbestez, erakunde hau sortzen eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 
Legearen 11 b) artikuluan xedatutakoari jarraiki, honako gomendioa egiten dugu: 
 

Gomendioa 
 
Honakoa gomendatzen diogu Xxko Udalari: aurkeztutako salaketari erantzuna 
eman beharko lioke, bere eskumenekoak diren ingurumeneko ikuskapen eta 
kontrol jarduerak egin beharko lituzke, enpresa salatzaileak aurkeztutako frogak 
behar bezala baloratu beharko lituzke eta, bidezkoa izanez gero, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Ingurumena babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 
Legeak eta Industria-hondakinak isurtzeari buruzko udal ordenantzak ezartzen 
dituzten ingurumen diziplinazko neurriak eta zehapen neurriak hartu beharko 
lituzke, baldin eta salgai arriskutsuen tangen garbiketa jarduera ingurumen 
baimena eta estolderia-sarera isurketak egiteko baimena eduki aurretik sustatu 
duenari horrelakoak ezarri ahal bazaizkio. 


