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Arartekoaren 2013ko abenduaren 12ko ebazpena. Horren bidez, Donostiako 
udalerriko telefonia mugikorreko deien banaguneko hainbat instalazioren udal 
kontrola jorratu da. 
 
 

Aurrekariak 
 

1.  Donostiako udalerriko XX kaleko auzokide egoiliar talde batek 
Arartekoarengana jo zuen 2011. urteko otsailean, Donostiako Udalak (...). 
zk.an telefonia mugikorreko hainbat banaguneren instalazioaren inguruan 
izandako jarduketari buruzko ebazpena eman dezagun. Eraikinak ospitaleko 
ekipamendurako erabilera du, eta gainaldeetako batean telefonia mugikorreko 
deien lau banagune daude (telefoniako hainbat operadorek hartzen dute parte 
bertan hala nola Telefónicak, France Telecom-ek Vodafonek eta Xferak). 

 
 Pertsona horiek kezka agertu dute telefonia instalazio horietako eremu 

elektromagnetikoek inguru horretako auzokideen osasunean izan lezaketen 
kalteagatik.Halaber, udalaren esku-hartzea eskatzen dute, zertarako-eta eremu 
sentikorren osasun babesa bermatzeko, ospitaleko instalazioen inguruan gerta 
daitekeen bezala. 

 
 Alde batetik, telefoniako deien banagune horiek baimentzeko jarraituriko udal 

prozedura jartzen dute zalantzan erreklamazioan.Erreklamazioan diotenez, 
administrazio lizentzien udal izapidetzean ez da jarraitu egoera egokia 
bermatzeko prozedura, alegazioak eta interesak barne.Hala, zenbait kasutan 
alboko auzokideek, erreklamaziogileak aipatzen duenez, ez dute behar 
bezalako informaziorik jaso telefoniako deien banaguneak baimentzeko edo 
arautzeko espedienteen izapidetzearen inguruan.Era berean, aurkezturiko 
alegazio batzuei erantzunik eza ere adierazi dute, adibidez, jarduera lizentziaren 
batean Vodafoneren (Esp.: M-7435) eta Xferaren(M-7787) lizentziei 
dagokienez. 

 
 Bestalde, erreklamazioak dakarrenez, udalak arlo horretan duen jarduera-

eremua honetara dago mugatuta: eremu elektromagnetikoen ondoriozko 
osasun arriskuen kontrola eta babesa.Hori dela-eta, haien ustez Donostiako 
Udalak ordenantza aldatu eta horrelako instalazioak jartzeko irizpide tekniko 
eta sanitario murriztaileagoak ezarri beharko lituzke, bereziki planteatzen 
zaigun bezalako kasuetan. Izan ere, antenak pilatuta daude ospitale baten 
inguruetan. 

 
2.  Erreklamazioa jasotakoan, gaiari buruzko informazioa eskatu genion 

Donostiako Udalari 2011ko martxoan.Zehazkiago, XX kaleko (...). zk.an 
kokaturiko lau banaguneak jartzeko jarraitutako udal izapideari buruzko 
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argibideak eskatu genituen, baita jarduera lizentziaren espedienteei eta 
auzokideei Vodafoneren (Esp.: M-7435) eta Xferaren (M-7787) kasuan 
emandako erantzunari buruzkoak ere. 

 
 Instalazio erradioelektriko horien gaineko informazioa ere eskatu genuen, baita 

emisioen mugak betetzearen gaineko egiaztapena ere. 
 
 Azkenik, udal ordenantza aldatzeko aurreikuspenen gaineko argibideak eskatu 

genituen, hain zuzen ere horrelako instalazioak jartzeko irizpide 
murriztaileagoak biltzeko bertan, bereziki aztergai dugun bezalako kasuetan, 
non ospitale baten inguruan antenak pikatuta dauden. 

 
3.  Donostiako Udalaren Ingurumen Zuzendaritzak lehen txostena igorri zigun 

2011. urteko martxoan. Bertan azaltzen ziren ospitalean kokaturiko antenak 
baimentzeko edo arautzeko jarraituriko izapideak.Udal txosten horretan, 
telefonia antenak jartzeko udal esku-hartzearen eremua zein den aipatzen da, 
baita telekomunikazio sareei dagozkien instalazio erradioelektrikoak arautzeko 
ordenantza berriaren proposamena ere. 

 
 Udal txostenak dakarrenez, lau operadorek eskatu zuten udal lizentzia 

eraikuntzan ezartzeko, baina guztiak martxan ez zeudela zehazten da. 
 
– Movistar operadoreak jarduera lizentzia eskatu zuen eta eman egin zitzaion 

2007ko azaroan (esp.: M-6872). France Telecom Españaren antenetako 
baterako baimenik ez zen eman (esp.: M-7045), eta kautelaz deskonektatu 
zen.Geroago, administrazioarekiko auzi-errekurtso baten ondoren, 
aurkaraturiko egintzak Zuzenbidea betetzen duela adierazi zuen epaitegiak 
abenduaren 9ko 293/2010 epaian. 

 
– Vodafone (esp.: M-7435) eta Xfera (esp.: M-7787) operadoreen lizentzietan 

ez zen ebatzi jarduera lizentziaren espedientea.Erabaki baten zain zegoen 
ebazpena, Movistar operadoreari baimendutako euskarriarekin partekatzeko. 

 Auzokideek aurkezturiko alegazioei dagokienez, txostenean azaltzen da 
alegazioei emandako erantzunen jakinarazpena egingo zela espedientearen 
ebazpena ematean. 

 
 Emisio erradioelektrikoen kontrolari dagokionez, udal txostenak dio udalak 

telekomunikazioaren arloan duen eskumena hirigintza eta ingurumenekoa dela 
soil-soilik eta, beraz, ez da egokia osasunaren arloan emandako argudioak 
baloratzea.Emisio elektromagnetikoen kontrol tekniko sanitarioa denaz 
bezainbatean, Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren eskumenen arloan 
sartzen dela esan behar da, 1066/2001 EDren arabera. Horrenbestez, haien 
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zerbitzu teknikoek aztertzen dituzte emisioei buruzko gaiak eta osasunean 
duten eragina.Hori dela-eta, emisio elektromagnetikoen eragina eta eremu 
sentikorrak soil-soilik estatuko administrazioak izan behar ditu aintzat, 
txostenean azaltzen denez. 

 
 Horren arabera, instalazioak arautzen dituen udal ordenantzak eta igorritako 

ordenantzaren aldaketarako proposamenak hirigintza eta ingurumen eragina 
baizik ez dute araupetzen, eta baimena edo aurretiazko jakinarazpena emateko 
araubide egokiaren menpe jartzen ditu instalazioak. 

 
 Azken finean, emandako informazioak baieztatzen duenez, izapidetzeko bidean 

dira bi antenak jartzeko espedienteak. Horrexegatik ez zaie erantzunik eman 
aurkezturiko alegazioei.Halaber, hirigintzaren antolamendua eta ingurumenaren 
kontrola dira, Udalaren arabera, telekomunikazioen sarearen inguruan izan 
beharreko jarduketa-eremua. 

 
4. Geroago, berriz ere jarri ginen harremanetan ingurumen saileko udal 

zerbitzuekin, aipaturiko lizentzien izapideen egoeraren berri izateko. 
 
 Donostiako Udalaren Ingurumen Sailak 2012ko ekainaren 26an jakinarazi 

zuenez, orduan ebazteke zeuden M-7435 eta M-7787 espedienteak. Bi 
espediente horiek udal zerbitzu tekniko guztien aldeko txostena zuten, eta 
aztertu egin dira aurkezturiko alegazio guztiak.Alabaina, ez da espedienteen 
behin betiko ebazpenik eman, eta horrek galarazi egingo zukeen gai hauek 
interesatuei helaraztea. 

 
5.  Esan behar dugu erreklamazio hau izapidetzean aldaketa garrantzitsuak gertatu 

direla ingurumen lizentzien izapidetzearen inguruan.Hala, Ingurumenaren 
babesari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Legea aldatu dela aipatu genuen, 
hain zuzen ere hainbat lege Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 
abenduaren 12an barne merkatuko zerbitzuen gainean emandako 
2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko aldaketari buruzkoa.Aldaketa horrek 
dakarrenez, aurretiazko jakinarazpena bete beharreko jardueretako bat dira 
telefonia mugikorreko deien banaguneak eta antenak, sailkaturiko jarduerak izan 
beharrean. 

 
 Halaber, Auzitegi Konstituzionalaren urtarrilaren 12ko 8/2012 epaia aipatu 

behar da; izan ere, autonomia erkidegoek eta udalek telekomunikazioekin 
loturiko osasun gaietan esku hartzeko posibilitateak aldatu ditu lege horrek. 

 
Aurrekari horiek guztiak ikusita, egoki iritzi diogu kexa-espediente honen 
inguruko zenbait gogoeta jakinarazteari, erreklamazio honen xedea dela-eta. 
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Gogoetak 
 

1.-  Erreklamazioaren xedea:Donostiako Udalak telefonia azpiegituren instalazioa 
kontrolatzea eta eremu elektromagnetikoek osasunerako dakartzaten arriskuen 
gaiari buruzko egungo egoera. 

 
 Erreklamazio honen xedean, udalak telefonia mugikorreko deien banaguneen 

instalazioak kontrolatzea eskatzen da eta, erreklamazioan azaldutako kasu 
zehatzean, Donostiako udalerriko ospitalean kokaturiko hainbat instalazio 
jartzeko jarraituriko udal izapideak eta prozedura. 

 
 Kexa aurkeztu dutenen arabera, jarraituriko prozedurak ez ditu bermatu 

gardentasun egokia eta partaidetza izapideetan, jendaurreko informaziorako 
aldian.Bestalde, udal administrazioari bidalitako idazkietan, Estatuko 
Administrazioak eremu elektromagnetikoei ezarritakoak baino muga 
murriztaileagoak jartzeko posibilitatea planteatzen dute kexa aurkeztu dutenek. 

 
 Erreklamazioan azaldutakoak aztertzeko xedeaz, lehenik eta behin 

komenigarria da telefonia instalazioak kontrolatzeko kasu honetan jarraituriko 
udal prozedura baloratzea, indarreko udal ordenantzan ezarritakoarekin bat 
etorriz. 

 
 Bestalde, ebazpenaren bigarren zatian, eremu elektromagnetikoen eta 

erradioelektrikoen emisioak denbora luzean izateak osasunerako ekar litzakeen 
arriskuen gaia aztertuko dugu.Horretarako, aurre-zaintzaren printzipioa aipatu 
beharra da; izan ere, printzipio hori bete behar da balizko ziurgabetasun 
zientifikoaren ondorioz osasunarentzat izan litezkeen zenbait arrisku 
daudenean.Aurre-zaintzaren printzipio horrek justifikatzen du zenbait neurri 
publiko hartzea arrisku horiek behar bezala kudeatzeko eta 
jakinarazteko.Arriskua kudeatzeko neurrien artean, kontuan izan behar da gure 
ordenamendu juridikoan administrazio maila ezberdinetarako bildutako 
eskumen eremua:Estatukoa, autonomikoa eta udalekoa.Eskumenen 
testuinguru horretan baloratu beharra dago udal ordenantza batean eremu 
elektromagnetikoen gehieneko mailen inguruan arauturikoa baloratzea, bereziki 
eremu sentikorretan, osasun etxe batean adibidez. 

 
2.-  Telefonia mugikorreko instalazioak kontrolatzeko prozedura eta antenen udal 

ordenantza. 
 
 Telefonia mugikorreko antenen baimena emateko, kontrol bikoitza bete behar 

da: estatukoa eta udalekoa. 
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 Alde batetik, Telekomunikazio Ministerioa da herri jabari erradioelektrikoa 
babesteko baldintzak betetzen direla kontrolatzeko ardura duen erakundea, 
baita emisio erradioelektrikoetarako murrizpenak eta emisio horietatik 
babesteko osasun neurriak ere.Horiek gai guztiak araupetu dira herri jabari 
erradioelektrikoa babesteko baldintzak, erradioelektrikoen emisioetarako 
murrizpenak eta emisio horietatik babesteko osasun neurriak ezarri dituen 
Arautegia onesten duen irailaren 28ko 1066/2001 Errege Dekretuan 
(hemendik aurrera, 1066/2001 ED). Aipaturiko Errege Dekretu horrek behartu 
egiten ditu operadoreak azterlan bat aurkeztera Telekomunikazio eta 
Informazioaren Gizartearen Ministerioari zerbitzuan martxan jarri baino lehen. 
Azterlan horretan justifikatu beharko da instalazioetan ez direla gainditzen arau 
horretan ezarritako mugak pertsonak izan ohi diren eremuetan, baita muga 
horiek gainditzen ez direla egiaztatzen duen eta teknikari eskudunak eman 
duen ziurtagiria urtero igortzera ere. 

 
 Bestalde, hirigintza eta ingurumen kontrolaren ondoriozko zenbait eskumen 

dituzte udalek telefonia mugikorreko antenen instalazioaren inguruan. 
 
 Beste zenbait gogoeta egin baino lehen, esan behar dugu Arartekoaren kontrol 

eremua EAEko herri administrazioei dagokiela soilik.Kasu honetan, EAEko herri 
administrazioen jardunbideari, hirigintza eta ingurumenaren aldetik dituen 
eskumenak betetzean.Erakunde honen esku-hartzetik kanpora gelditzen da 
Estatuaren Administrazioaren jarduketa, kasu honetan emisio 
erradioelektrikoak arautzeko eta kontrolatzeko eskumenak erabiltzearen 
ondoriozkoa. 

 
 2.1.- Hirigintza eta ingurumen lizentziak. 
 
 Euskadin, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean 

(2/2006 Legea), obra lizentzia nahitaez eduki beharra ezarri da mastak eta 
antenak jartzeko teilatuetan edo eraikuntzetako beste toki batzuetan. 

  
 Bestalde, Euskal Herriko Ingurumenaren Babesari buruzko otsailaren 27ko 

3/1998 Legean (3/1998 Legea) xedatu denaren arabera, ingurumenerako edo 
pertsonen osasunerako gogaikarriak edo kaltegarriak izan litezkeen instalazioen 
ingurumen kontrola egin beharra dago aurretik.Kasu honetan, aurretiazko 
jarduera sailkatuaren lizentzia exijitu behar izateari eutsi dio legeriak. Izan ere, 
zenbait kasutan, jarduera-proiektua aurkeztu da lizentziaren ordez, hain zuzen 
ere jarduera-lizentzia lortzetik salbuetsitako jardueren zerrenda ezarri duen 
martxoaren 9ko 165/1999 Dekretuan ezarritakoaren arabera (165/1999 
Dekretua). 
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 Geroago, 3/1998 Legearen aldaketa indarrean sartutakoan -apirilaren 23ko 
7/2012 Legeak ezarri duen aldaketa-, jardueraren aurretiazko jakinarazpen-
prozeduraren menpe jarritako jarduera sailkatutzat hartu dira telefonia 
mugikorreko deien banaguneak.Halaber, arau horrek beren beregi indargabetu 
du salbuetsitako jardueretarako prozedura ezarri zuen 165/1999 
Dekretua.Nolanahi ere, sustatzaileak eskaerari utzi ezean, eskabidea aurkeztu 
den unean indarrean zegoen araudiarekin bat etorriz izapidetu eta ebatzi behar 
dira Lege hori indarrean sartu baino lehen hasitako prozedurak. 

 
 2.2.- Telekomunikazio sareetako instalazio erradioelektrikoak arautzen dituen 

udal ordenantza. 
 
 Donostiako Udalaren kasuan, 2002ko irailaren 25eko udal ordenantzaren bidez 

daude araupetuta antenetako edo telekomunikazio sareetako bestelako 
instalazio erradioelektrikoak. 

 
 Ordenantza horretan ezarrita dagoenez, lizentziak izapidetu baino lehen, 

beharrezko azpiegiturak instalatzeko plana dakarren oroitidazkia aurkeztu behar 
diote telekomunikazio operadoreek Udalari.Udal araudian xedatuaren arabera, 
obra lizentzia eta salbuetsitako jardueren 165/1999 Dekretuan bildutako 
ingurumen baimena eskatu behar ditu telekomunikazio instalazioen proiektuak. 

 
 Halaber, beste eskakizun bat ezarri da ordenantzan antenak ingurumenaren 

aldetik sentikorrak diren tokietan kokatzen badira.Hala, ingurumen eraginaren 
banakako ebaluazioa izapidetzea exijitzen da 6.3. artikuluan komunikazio 
instalazioak ezarri ahal izateko (3/1998 Legeak dakarrenaren arabera) toki 
hauetan: “ingurumenaren aldetik sentikorrak diren eremuetan, betiere irailaren 
28ko 1066/2001 Errege Dekretuaren 8.7 d) artikuluan eta Zientzia eta 
Teknologia Ministerioaren urtarrilaren 11ko 23/2002 Aginduaren 3. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, 1066/2001 EDren 8.7 d) artikuluan bildutako dira 
eremu sentikorrak”; hots, eskolak, osasun etxeak, ospitaleak edo parke 
publikoak. 

 
 2.3.- XX kaleko (...) zk.an telefonia mugikorreko instalazioetarako 

baimenetarako udal prozedura. 
 
 Tokiko administrazioek kontrolatzen dituzte antenen eta deien banaguneen 

instalazioak ingurumenaren eta hirigintzaren aldetik.Udalek, jarduera hasi baino 
lehen, proiektuaren aurretiazko jakinarazpena exijitu behar dute. Bertan, 
besteak beste, irailaren 28ko 1066/2001 Errege Dekretuaren ondoriozko 
osasun beharkizunekin bat etortzea justifikatu beharko da. 
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 Jarraitu beharreko prozedurari dagokionez – XX (...)ko lizentziak izapidetzean– 
salbuetsitako jardueretarako 165/1999 Dekretuan ezarritakoa zen. 

 
 Telefonia mugikorreko banaguneen instalazioak ospitale baten gainaldean 

ezartzeko jarraituriko espedienteetan, ez da agerrarazi ingurumen eraginaren 
banako ebaluazioaren izapidetzea, udal ordenantzaren 6.3. artikuluan aipatzen 
denaren arabera. 

 
 Zehaztu egin behar dugu 3/1998 Legearen 47. artikuluak dakarrena: 

ingurumen organoak ingurumen eraginaren ebaluaziorako jarraitu beharreko 
prozedura, baita izapide horren menpe jarritako proiektuak zein diren 
ere.Donostiako Udalaren Ingurumen Saileko zerbitzuek emandako 
informazioaren arabera, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen erakundeak hainbat 
alditan jakinarazi dio 3/1998 Legearen I. eranskinean bildutakoa dela soilik 
ingurumen eraginaren banako ebaluazioaren menpeko jarduerak ezartzeko 
zerrenda. Horren arabera, udal ordenantzaren 6.3. artikuluak dakarren 
eskakizuna ez dator bat ingurumenari buruzko euskal legerian ezarritakoekin 
eta ingurumen administrazioaren irizpidearekin. 

 
 Ingurumen irizpide horrekin bat, eta udal ordenantzan arlo horretan behar den 

egokitzapena ezarri artean, Donostiako Udalak berak xedatu ditu ezarri 
beharreko zuzenketa neurriak eta ingurumenaren gaineko ebaluazioa, proiektu 
horretarako administrazio baimenaren prozeduraren bidez, aipaturiko 
185/1999 Dekretuaren arabera. 

 
 Jarraitu beharreko izapideei dagokienez, jendaurreko informazioa eta  

auzokideentzako berehalako banako jakinarazpena dakar Ordenantzaren 3. 
artikuluak.Izapide horri esker, interesatuek espedientean har dezakete parte, 
eta jarduerak behar bezala betetzeko egoki iritzitako alegazioak 
administrazioari planteatzeko eskubidea sartu du. 

 
 2.4.- Eginiko alegazioei beren beregi nahitaez erantzun eta emaitzak 

interesatuei jakinarazi beharra. 
 
 Erakunde honek jaso duen informazioaren arabera, XX (...) zk.an telefonia 

mugikorreko instalazioen jarduera lizentziako bi espedienteetan (M-7435 eta 
M-7787) ez da egiaztatu izapidean eginiko alegazioetarako erantzuna, ezta 
antenak jartzeko baimen espedientearen behin betiko ebazpena ere. 

 
 Prozedurako zenbait izapide eta herritarrei erantzun eraginkorra emateko 

izapideak daudela bermatzea, Espainiako Konstituzioan bertan ezarritakoaren 
ondorioz -103.1 eta 105. artikuluak-; herritarrek administrazio ona izateko 
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eskubidearen baitan sartzen dira. Eskubide hori Europar Batasunaren Oinarrizko 
Eskubideen Gutuneko 41. artikuluan dago ezarrita, 2009ko abenduaren 1ean 
izenpeturiko Lisboako Itunaren bidez indarrean jarria. 

 
 Horren arabera, komenigarria da gogoraraztea erreklamaziogileei aurkezturiko 

alegazioei nahitaez erantzuna eman behar zaiela eta lizentzia emateko 
espedientearen izapidetzea bukatu beharra dagoela administrazio eta 
ingurumen legerian ezarritako epeetan. 

 
 Administrazio horrek jarraituriko izapidea behar bezala baloratzeko, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 27ko 30/1992 Legearen 86.3. artikuluan ezarritakoak aipatu behar 
ditugu.Artikulu horretan ezarritakoaren arabera, jendaurrean jartzeko izapidean 
ez agertzeak ez du inor, berez, interesatu bihurtzen.Alabaina, izapide horretan 
alegazioak edo oharrak aurkezten dituztenek eskubidea dute administrazioaren 
erantzun arrazoitua jasotzeko.Hots, ez du ezarri alegaziogile bakoitzari banako 
jakinarazpena nahitaez egin beharra, baina proiektua onesteko ebazpenean 
aurkezturiko alegazioen inguruko erabakia hartzeko arrazoiak zehazteko 
exijitzen da. 

 
 Erantzunaren zioen berri izatearen garrantziak zuzeneko lotura du administrazio 

ona izateko eskubidearekin. Izan ere, kasu honetan hartu beharreko 
erabakirako zioak eman eta eraginpeko pertsonen partaidetza egokia bermatu 
beharra dago. 

 
 Ildo horretan, esan behar dugu Arartekoa erakundeak gomendio hau egin izan 

diela herri administrazioei: beren beregiko erantzuna ematea jendaurrean 
jartzeko izapideetan aurkezturiko alegazioei.Banaka jakinarazi behar zaie 
erantzuna, gutxienez alegazioa egin duenak beren beregi hala eskatu izan 
duenean. 

 
 Bestalde, komenigarria da zehaztea ezen lizentzia-eskabidearen gaineko 

ebazpenik eza gaindi dezakeela jarduera sustatu duenak, administrazio isilunea 
erabiliz.Egoera horrek, aldiz, defentsarik eza ekar dezake alegazioak egin eta 
espedientean interesa duten pertsonentzat, zeren eta haien ekarpenak ez 
onartzeko zioak zein diren ez jakitea gerta bailiteke. 

 
 Adierazi behar dugu Donostiako Udalak, erakunde honi igorritako azken 

jakinarazpenaren egunean behinik behin, ez diela erantzunik eman aipaturiko 
espedienteetan eginiko alegazioei, eta ez ditu espedienteak ebatzi 
administrazioaren erabakia justifikatzeko arrazoiak erabiliz. 
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 Alegazioei erantzunik ez emateak eta espedientea behin betiko ez ebazteak 
defentsarik eza ekar lezake interesatuentzat haien eskubidea erabiltzean, hots, 
onartzeko balizko ebazpenera jotzea administrazioaren erabakiaren zioak 
zehazki jakinda aldez aurretik. 

 
 3. Eremu elektromagnetikoen eta horiek pertsonen osasunerako ekar litzaketen 

arriskuen egungo egoera. 
 
 Antenen instalazioen gaineko espedienteetan jarraituriko izapideei buruzko hori 

guztia aztertuta, egokia da azaldutako gaiaren muinari buruzko balorazioa 
egitea, hots, osasuna eta ingurumena behar bezala babesten direla bermatzeko 
administrazioari exijitu dakiokeen kontrolaz, eremu elektromagnetikoen 
emisioei dagokienez. 

 
 Eremu elektromagnetikoen ondoriozko arriskuen ebaluazioa dela-eta egiazta 

dezakegunez, zientzialariek zabalik dute gai honen gaineko azterlan eta 
ikerketa arloa. 

 
 Potentzia txikiko irrati-frekuentziako transmisioei dagokienez (telefono 

mugikorrak, haririk gabeko teknologiak eta telefonia mugikorreko deien 
banaguneko antenak), hauxe zioen Osasunaren Munduko Erakundeak 2006ko 
maiatzean1: "Oso emisio maila txikiak eta orain artean bildutako ikerketen 
emaitzak aintzat hartuta, ez dago telefonia mugikorreko banaguneetako eta 
haririk gabeko sareetako irrati-frekuentziako seinale ahulak osasunerako 
kaltegarriak direla egiaztatzen duen froga zientifiko sendorik." 

 
 Geroago, 2010eko maiatzean, INTERPHONEren2 azterlanaren datuak aurkeztu 

ziren, mugikorren erabilerari eta minbizi arriskuari buruzkoak.Minbiziari buruzko 
Ikerketen Nazioarteko Zentroak koordinaturiko txosten horretan azaltzen 
denez, mugikorra denbora luzeagoz erabiltzen duten pertsonengan glioma 
gehiago izateko arrisku handiagoa den zenbait zantzu ikusten dira.Balizko 
arrisku horiek direla-eta, ikerketa sakondu beharra dago. 

 
 Datu horiek oinarri hartuta, minbiziari buruzko ikerketen nazioarteko zentroaren 

arabera, 2  kategoria dute irrati-frekuentzietako eremu elektromagnetikoetako 
instalazio horiek. Hots, balitekeela kantzerigenoak izatea gizakiarentzat3.  

                                         
1Eremu elektromagnetikoak eta herri osasuna. Telefonia mugikorreko banaguneak eta haririk gabeko teknologiak. 
2006ko maiatzaren 304 zk.ko deskripzio oharra http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/es/index.html 
2Interphonestudyreports on mobileponeuse and braincáncerrisk. Press release n. 200 http://www.iarc.fr/en/media-
centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf 
3 IARC classifiesradiofrequencyelectromagneticfields as possibilycarcinogenic to humans. WHO, pressreleases n. 
208. http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf 
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 Gizartean kezka sortzen du orain ere biztanleak emisioen esposizioan gero eta 
gehiago izatearen inguruan zabaldutako eztabaidak azken hamarkadetan, 
betiere irrati-frekuentzia eremuen eta gizakiaren osasunerako epe luzerako 
dituen balizko kalteei dagokienez.Horregatik, Osasunaren Munduko 
Erakundeak eutsi egiten dio ikerketari, ziurgabetasun zientifikoak gutxitzeko 
eta arriskuari buruzko informazioa hobetzeko. 

 
 Orain artean, osasuneko agentzia publiko gehienek ez dute ikusi, emisioen 

ohiko mugen barruan, kalte nabarmenik sortzen dituztenik gizakiaren 
osasunarentzat. 

 
 Eremu horretan, komenigarria da Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak eginiko 

eta 2012ko maiatzean aurkezturiko txostena azpimarratzea: “Eremu 
elektromagnetikoak eta osasunean duten eragina". 

 
 Txostenaren ondorioa:Egun dakigunarekin, ez dugu adostasunik lortu eremu 

elektromagnetikoaren emisioek osasunarentzat dakartzaten ondorioen gainean. 
Hala ere, IRACek frekuentzia ikaragarri maila txikikotzat jo ditu eremu 
magnetikoak (tentsio altuko lineak, etxeko tresna elektrikoak: hozkailuak, ile-
lehorgailuak, etab.).Gainera, irrati-frekuentziakoak (mugikorrak, WIFI, etab.) 
gizakiarentzat balizko kantzerigenoak direla adierazi du (2B Taldea).Epe 
luzerako eta haurrentzako emisioak direla-eta osasunerako dauden eraginen 
gaineko daturik ez dagoenez, eremu elektromagnetikoetako sistemak zentzuz 
erabiltzea gomendatzen da, batez ere gorputzetik hurbil erabiltzen direnak 
(mugikorrak, adibidez). 

 
 3.1.-Arriskuen gaineko azterketa eta aurre-zaintzaren printzipioa. 
 
 Aurre-zaintza edo kautelaren printzipio horri buruzko aipamen laburrean -gure 

ordenamenduan batez ere Europar Batasunaren Itunaren 95.3. eta 174.2. 
artikuluen bidez ezarria-, azpimarratu behar dugu agintari eskudunei inposatzen 
diela osasun publikoko eta segurtasun eta ingurumenerako balizko zenbait 
arrisku prebenitzeko kontrol neurri eta erabaki publikoak hartzea, haien 
eskumenen eremuan.Arriskuen gaineko alerta goiztiar egokiak, ziurgabetasun 
zientifikoa edo ez jakintasuna izanik ere, ekintza berankorren kostu 
ekonomikoak eta sozialak saihesten ditu. 

 
 Aurre-zaintza printzipioa noiz eta nola erabili behar den erabakitzeak askotariko 

eztabaidak eta iritziak piztu ditu.Arriskuak kudeatzeko erreferentziako tresna 

                                                                                                                      
Kategoria horrek dakarrenez, kausazko lotura sinesgarria da, baina ausaz, zatiketak edo nahasmendu faktorek ezin 
baztertu daitezke arrazoizko konfiantzarekin. 
4http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksalu10/es/contenidos/informacion/cem_salud/es_cem/adjuntos/cem.pdf 
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bat, inolako dudarik gabe, Europar Batasunak 2000. urtean idatziriko 
jakinarazpena da. Aurre-zaintza printzipioa baliatzeari buruzko jarrera 
komunitario komuna izateko xedearekin egin zen dokumentua5.Hala, printzipio 
hori aplikatzeak berekin dakar, abiapuntu gisa, gertaera baten -kutsadura 
elektromagnetikoa- ondoriozko balizko arriskuen ondorioak eta arriskuon 
gaineko analisia izatea.Kontuan izan beharreko hiru maila dakartza analisiak: 
arriskuaren ebaluazioa, horren kudeaketa eta, azkenik, arriskua jakinaraztea. 

 
 Alde batetik, gertaera jakin bat dakar arriskuaren ebaluazioak, eta zientzialarien 

eskumena da.Ebaluazio horrek berekin dakar balizko arriskuen ondorioak 
ezartzea, eremu elektromagnetikoen eta arriskuen ebaluazio zientifikoaren 
gaineko esposizioaren ondoriozkoak; izan ere, daturik ez dagoenez edo 
zehatzak ez direnez, ezin esan daiteke zehazki arriskua zein den. 

 
 Bestetik, arriskuaren kudeaketa dago.Ziurgabetasun zientifikoko egoera 

horietan, arduradun politikoek ezinbestean hartu behar dute balizko arrisku hori 
egoki kudeatzeko hartu beharreko neurriei buruzko erabakia.Erabaki hori ez da 
zientifikoa, politikoa baizik.Hortaz, herri botereei dagokie.Horretarako, 
gardentasunez eta zenbait printzipioren arabera jardun behar dute. Honako 
printzipio hauek ematen ditu Batzordeak:neurrien proportzionaltasuna, 
diskriminaziorik eza, dagoeneko hartuta dauden antzeko beste neurri 
batzuekiko koherentzia, erabakiaren abantailak eta desabantailak eta bilakaera 
zientifikoaren gaineko azterlana. 

 
 Aurre-zaintzaren printzipioa gure ordenamendu juridikoan bildu da Osasun 

Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorraren 3. artikuluan. 
 
 3.2.- Eremu elektromagnetikoen esposizioaren ondoriozko arriskua kudeatzea. 
 
 Horrenbestez, bi eremu bereizi daude arriskuen azterketan.Bata erabilera 

zientifikoa eta sanitarioa, eremu elektromagnetikoaren azterketari eta 
osasunerako balizko ondorioei dagokienez.Bestea politikoa eta instituzionala: 
ebaluazio zientifikoaren ziurgabetasunak kontuan izanik, kautelazko zenbait 
neurri aplikatzea aurreikusten da, osasunerako balizko arriskuari erantzuna 
eman ahal izateko.Erabaki horrek edozein erabaki publikok darabiltzan zioen 
irizpideak jarraitu behar ditu.Era berean, eztabaida behar du erabaki politikoak, 
erakunde mailen arteko bateratzea eta erabaki ona hartzeko balio dezaketen 
txosten teknikoak eta alegazioak aurkeztea. 

                                         
5Batzordearen jakinarazpena, aurre-zaintza printzipioaren kontrako errekurtsoari buruzkoa, 
COM (2000) 1 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0001:FIN:es:PDF 
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 Giza osasunerako arriskuak piztu izan dezakeen gizarte kezka kontuan izanik, 
eta azterlan horietan lorturiko emaitzek dakarten ziurgabetasun zientifikoaz 
jabetuta, gaiari buruzko jarraibideak eman dituzte nazioko eta nazioarteko 
hainbat erakundek.Jarraibide horietan, eremu elektromagnetikoen eraginerako 
mugak ezarri dira, dela lanaren arloan, dela egoteko edo bizitzeko tokietan. 

 
 Abiapuntu gisa, 1999an garatu zituen Erradiazio Ez Ionizatzaileen Kontrako 

Babeserako Nazioarteko Batzordeak elektromagnetikoetarako mugak. 
 
 Irizpide horiek bere egin zituen Europako Batasunaren osasun ministroen 

kontseiluaren 1999ko uztailaren 12ko 1999/19/EE Gomendioak. Oro har 
herritarrak eremu elektromagnetikoen eraginpean izateari buruzkoa da 
gomendioa. 

 
 Arau-tresna komunitarioa da gomendioa, baina ez dakar nahitaez bete behar 

izatea –arautegi komunitarioan bai, ordea-, ezta emaitza jakin bat lortu beharra 
ere –zuzentarauetan, aldiz, bai-.Eremu elektromagnetikoen eraginaren 
gehieneko balio batzuk proposatzen ditu gomendioak, baina estatuek jaitsi egin 
ditzakete haien barne zuzenbidean.Hala gertatzen da, esaterako, Belgikan, 
Bulgarian, Grezian edo Polonian; izan ere, aurre-zaintzaren printzipioa oinarri 
hartuta, erreferentzia maila murriztaileagoak dituzte.Beste estatu batzuetan, 
Gomendioan bildutako mailak eta murrizpenak zorrotzago aplikatzea erabaki 
dute. 

 
 Halaxe gertatzen da Espainian.Estatuaren Administrazioak irailaren 28ko 

1066/2001 Errege Dekretua onetsi zuen, honako hauek ezartzen dituen 
Arautegia ontzat eman duena: herri jabari erradioelektrikoa babesteko 
baldintzak, emisio erradioelektrikoetarako murrizpenak eta herritarren osasun 
babeserako neurriak. 

 
 Zehaztu beharra dago 1999ko uztailaren 12ko Kontseiluaren 1999/519/EE 

Gomendioan bildutako aurreikuspenak aldatzeko aukerari buruzko eztabaida 
dagoela Europa mailan –kasu honetan, eztabaida politikoa eta instituzionala-. 
Alabaina, Europako Batzordeak ez dio egoki iritzi orain arte 1999/19/EE 
Gomendioaren irizpidea berrikusteari, zeren eta, haren ustez, ez baitago babes 
neurri gehigarriak aplikatzea justifikatzeko elementurik.Hala ere, zenbait 
hutsune antzeman da jakintza zientifikoetan eta ikertzen jarraitu behar den 
eremuetan6.  

 

                                         
6Europar Batzordearen txostena, 1999/519/CE COM (2008) 532 final  Gomendioaren aplikazioari 
buruzkoahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0532:FIN:ES:PDF 
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 Bestalde, nazioz gaindiko erakundeen hainbat ebazpen ez lotesle onetsi dira, 
non irizpideok berrikusteko eta baldintza murriztaileagoak ezartzeko aukera 
planteatzen den.Hala, Europako Parlamentuak -2009ko apirilaren 2ko 
ebazpenean7- oinarri zientifikoa eta 1999/519/EE Gomendioan eremu 
elektromagnetikoetarako finkaturiko mugen egokitzapena berrikusteko eskatu 
zuen. 

 
 Bestalde, Europako Kontseiluaren Parlamentu Biltzarrak maiatzaren 22ko 1815 

Ebazpena onetsi zuen, gai hori buruzkoa hain zuzen ere. 
 
 Europako Kontseiluaren ebazpenean, telefonia mugikorreko antenen 

banaguneen eremu elektromagnetikoen esposizioa murrizteko neurriak hartzea 
gomendatzen da, ALARA printzipioarekin bat etorriz: “zentzuzko mailarik 
baxuena lortzea”. Halaber, bertan azaltzen denez, askotariko eztabaidak 
sustatu behar dira arriskuak eta babes neurriak ebaluatzeko alderdi guztien 
artean, gizartea bera barne. 

 
 Ebazpen eta adierazpen horietatik harago, badira bestelako iritziak ere, 

Salzburgoko 2000ko Adierazpena eta Friburgoko 2002ko Adierazpena 
adibidez. Zientziaren hainbat arlotako adituk zenbait gomendio bildu zituzten 
eremu elektromagnetikoen emisioen gainean, eta gehieneko behin-behineko 
zifra eman zen, aurreko balioa jaitsita: 0,1 mikrowatt/cm2.  

 
 Bestalde, estatu mailan, irrati-frekuentzien eta osasunaren arloko batzorde 

zientifiko aholku-emailera eratu duten profesionalen talde batek eginiko hainbat 
txosten daude. Adierazpenon zehaztasun zientifikoa erlatibizatu dute, eta 
egungo babes mailari eustearen aldeko apustua egin dute. 

 
 Gainera, zenbait euskal erakundek ere gaiari buruzko zenbait adierazpen egin 

dute, eta Europako Kontseiluaren Parlamentu Biltzarrak bildutako gomendioak 
bete beharraren alde agertu dira. 

 
 Eusko Jaurlaritzak 2011ko urriaren 5ean onetsitako ez legezko proposamena 

onetsi zuela esan beharra dago, uhin elektromagnetikoak igortzen dituzten 
azpiegituren eta euskarrien erabilera eta ezarpena arautzeko legea sortzeari 
buruzkoa. Hauxe eskatzen du Eusko Jaurlaritzak bertan: “Europako 
Kontseiluaren Parlamentu Biltzarraren 1815 Ebazpenarekin bat egitea eta 
telekomunikazio azpiegiturek sortutako irradiazio ez ionizatzaileek –telefono 

                                         
7Europako Parlamentuaren 2009ko apirilaren 2ko ebazpena, eremu magnetikoekin lotutako osasun gogoetei 
buruzkoa (2008/2211(INI))http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-
TA-2009-0216+0+DOC+PDF+V0//ES 
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mugikorrak barne- giza osasunean duten eraginaren inguruko ikerketa berriei 
eustea funtzionamenduan diren bitartean eta arlo honetan beste erakunde 
batzuen ekimenei laguntzea. Horren arabera jardun beharko litzateke, baina 
arloaren lege garapena baztertu barik, betiere osasuna babestearen alde". 

 
 Gipuzkoako Lurralde Historikoan, 2012ko ekainaren 22ko 72/202 Ebazpena 

aipa genezake. Horren bidez:“Gipuzkoako Batzar Nagusiek bat egiten dute 
Europako Kontseiluaren Europako Biltzarraren 1815 Ebazpenarekin.Era berean, 
dei egiten die Gipuzkoako Foru Aldundiari eta udalei Ebazpen horrekin bat egin 
dezaten”. Bestalde, Donostiako Udalaren osoko bilkurak bat egin du 
adierazpenarekin, eta bildutako gomendio guztiak udalerrian aplikatzearen alde 
azaldu da. 

 
 3.3.- Osasun publikorako arriskuaren kudeaketa Espainiako 

Estatuan.Estatuaren Administrazioak arautzea eta zenbait autonomia erkidegok 
eta bertako udalerrik arautzea. 

 
 Arestian esana dugunez, Estatuaren Administrazioak irailaren 28ko 1066/2001 

Errege Dekretua onetsi zuen, honako hauek ezartzen dituen Arautegia ontzat 
eman duena: herri jabari erradioelektrikoaren baldintzak, emisio 
erradioelektrikoetarako murrizpenak eta herritarren osasun babeserako 
neurriak. 

 
 Arautegi horretan, Europako Batasunaren Kontseiluaren Gomendioan 

aipaturiko maila berak ezarri dira emisio erradioelektrikoen esposizioan. 
Nolanahi ere, bertan bilduta dago Osasun Ministerioak, autonomia 
erkidegoekin koordinatuta, emisio horien balizko osasun arriskuak ebaluatzeko 
eskumena duela.Halaber, Ministerioa aurrerapen zientifikoari mugak jartzeko 
organo eskuduna dela xedatu da, betiere aurre-zaintzaren printzipioa eta 
nazioko eta nazioarteko erakunde eskudunek eginiko ebaluazioak kontuan 
izanik. 

 
 Garrantzizkoa da esatea araudia irizpide jakin baten alde agertzen dela 

instalazioak planifikatzerakoan, hots, operadoreek kontuan izatea kokapenean 
"ahalik eta gehien gutxitzea emisio mailak eremu sentikorretan, hala nola 
osasun zentroetan, ospitaleetan edo parke publikoetan". 

 
 Testuinguru horretan, zehaztu beharra dago Estatuaren Administrazioa, 

Osasun Ministerioaren bitartez, organo eskudunduna dela arrisku egoera 
ebaluatzeko eta osasun kontrolerako neurri berriak proposatzeko.Kasu 
honetan, txosten bat egin zuen Osasun eta Kontsumo Ministerioak 2005eko 
abuztuan. Txosten horretan ondorioztatu zenez, egungo legearen eremuan, 
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herritarren osasuna bermatzea ahalbidetu du 1066/2001 Errege Dekretuak, eta 
jakintza zientifikoa ikusita, ez zegoen mailak aldatzea justifikatzeko osasunaren 
inguruko ziorik. 

 
 3.4.-Autonomia erkidegoek edo udalerriek osasun publikorako arriskua 

kudeatzea. 
 
 2001eko gure gomendioan, Euskal Autonomia Erkidegoak telefonia 

mugikorreko banaguneen instalazioa araupetzeko eskumenen eremua azaldu 
genuen.Tituluak, gehienbat, lurraldearen antolamendua eta hirigintza 
ziren.Halaber, Estatuak ingurumenaren eta ekologiaren eta barne osasunaren 
arloan duen legeria garatzeko eta oinarrizko legeria betearazteko eskumen 
autonomikoa bildu genuen.Hala ere, Estatuak telekomunikazioen arloan 
eskumen esklusiboa zuela zehaztu genuen. 

 
 Zenbait autonomia erkidegok, Gaztela-Mantxak, Kataluniak eta Nafarroako 

erkidegoek adibidez, aurrea hartu eta araubide murriztaileagoa araupetu zuten 
eremu elektromagnetikoen emisioetarako. 

 
 Bestalde, Auzitegi Gorenaren jurisprudentziak ahalbidetu zuen udal eta 

autonomia administrazioek, osasun eta ingurumenaren arloko eskumenak 
garatuz, irailaren 28ko 1066/2001 Errege Dekretuan ezarritakoak baino muga 
murriztaileagoak arautu ahal izatea. 

 
 Testuinguru horretan, beren ordenantzak aldatzeko proposamenetarako 

posibilitatea aztertu zuten Euskadiko hainbat udalerrik, baimendutako emisio 
mugen gaineko irizpideak berrikusteko xedeaz, baita banaguneen instalazioen 
beste zenbait jarraibide ere. 

 
 Hala ere, esan beharra dago Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia horren 

ñabardurak egin direla beste interpretazio baten alde: estatuaren eskumena 
nagusitzen dela telekomunikazioen ordenamenduan. 

 
 Ildo horretan, hauxe ezarri du Auzitegi Gorenak urtarrilaren 12ko 8/2012 

Epaian: “1066/2001 Errege Dekretuaren bidez, araudi jakin bat xedatu du 
Estatuak, eta oreka eskaintzen du nazio eremu osoan osasunaren babesa 
zaindu beharraren eta telekomunikazioen sektorearen antolamenduak duen 
interes publikoaren artean.Emisioaren maila onargarrien estatuko araudiaren 
oinarrizko izaera egiaztaturik, bidezkoa da ondorioztatzea ezen autonomia 
erkidegoek ezin alda ditzaketela estandar horiek, ezta operadoreei teknologia 
berriak inposatzea ere emisioak gutxitze alde, ez estatuak osasunaren arloan 
ezarrita dituen oinarrien kontrakoa delako soilik, baizik eta horrela Estatuak 
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telekomunikazioen arloan dituen eskumen legitimoak urratuko liratekeelako 
azken finean". 

 
 Auzitegi Gorenak ere irizpide hori du ezarria (2013ko otsailaren 11ko epaia –

581/2013 AGE– eta 2013ko uztailaren 10eko epaia –3757/2013AGE). 
Auzitegi honek uste du udal ordenantzek ezin dutela esku hartu 
telekomunikazioen sarearen hedapenean, tokiko araubidearen oinarriak arautu 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.h) artikuluan eratxikitako herri 
osasungarritasuna babesteko bere eskumenak direla argudiatuz.Arlo horretan, 
“Estatuak dagoeneko esku hartu du aurre-zaintzaren printzipioa aplikatuz; izan 
ere, zientziaren egoeraren arabera, esklusibotasuna izateko asmoa du eta, 
beraz, eremu horretan tokiko korporazioek galarazita dute arauak ezartzeko 
ezein posibilitate”. 

 
 Horregatik, Auzitegi Gorenaren egungo jurisprudentziak dio tokiko 

korporazioek ez dutela erregulazio-marjinarik estatuko oinarrizko araudian 
finkaturikoak baino murriztaileagoak diren eta osasun publikoa babesteko diren 
neurri gehigarriak hartzeko, dela emisio erradioelektrikoaren mugei dagokienez, 
dela azpiegituren gutxieneko distantziak finkatzeari dagokionez.Are gehiago, 
emisioak gune sentikorretan gutxitu beharra aipatzen da, 1066/2001 EDren 
8.7.d) artikuluaren xedatua, ezin zehaztu dezakete udalek, zeren eta telefonia 
zerbitzuari eragiten dioten emisioen ordenamendu orekatua eta bateratua 
galarazten baitu.  

 
 Azken finean, Auzitegiak ondorio hau ematen du: Estatuak dagoeneko esku 

hartu duela aurre-zaintzaren printzipioa aplikatuta, esklusibotasun asmoa duen 
araudia erabiliz, gune sentikorrak barne. Izan ere, eremu horretan udalek ezin 
eragin dezakete. 

 
 Jurisprudentzia horren kontrakoa dioenik ere bada, Doktrinan nahiz 2013ko 

otsailaren 11ko 581/2013 epaiak dakarren boto partikularrean. Kasu horretan, 
honako argudio hau eman du boto partikularrak: “Udalek babesteko neurri 
gehigarriak erabaki ditzakete, telefonia mugikorreko antenen instalazioetako 
eremu elektromagnetikoak denbora luzean izateak dakarren arriskuari 
buruzkoak, gune sentikorrekiko segurtasun tarteak ezarriz – ikastetxeak, 
ospitaleak, parkeak eta lorategi publikoak-, hirigintza ordenamenduaren, 
ingurumenaren babesaren eta herri osasungarritasunaren babesaren arloan 
eskumena ematen duten tituluak direla bide (Tokiko Araubidearen Oinarriak 
arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2 d), f ) eta h) artikuluaren 
ezarriak). Izan ere, bidezkoa da ulertzea irailaren 28ko 1066/2001 Errege 
Dekretuaren (herri jabariaren erradioelektrikoa babesteko baldintzak, emisio 
erradioelektrikoetarako murrizpenak eta emisio erreadioelektrikoen aurrean 
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herria babesteko neurriak ezarri dituena) 6 eta 7. artikuluek dakartzaten 
preskripzioen xedea ez da osasuna emisio erradioelektrikoen aurrean 
babesteko neurriei buruzko herri politiken ordenamendua agortzea”. 

 
 Bestalde, Embid Tello irakasleak ere balorazio kritikoa egiten du jurisprudentzia 

eta doktrina instituzional horren gainean8.Haren ustez, 1066/2001 Errege 
Dekretuan bildutako mugek ez dakarte, praktikan, ezelako osasun babesik, 
zeren eta antenen erradiazioaren gehieneko potentzia posiblea arauzko mugen 
oso azpitik baitaude.Berak uste du telekomunikazio zerbitzuen 
funtzionamendua zaintzeak antenen ahalik eta emisio mailarik handienak ekarri 
beharko lituzkeela.Gainera, eremu elektromagnetikoek dakartzaten eta 
estatuko araudian arautu nahi diren osasun arriskuen aurre-zaintzaren 
printzipioak, bere aburuz, zientzialari gutxien iritzietan oinarritu liteke; iritzi 
garantistagoak dira horiek.Beste herrialde batzuetan frogatu denez, printzipio 
hori aplikatzeak ez luke eraginik izango telekomunikazio zerbitzuan.Gune 
sentikorretako emisioak gutxitu beharrari dagokionez, uste du estatuaren 
eskumena dela, autonomia erkidegoek garatu dezaketena, betiere 
ingurumenaren arloko garapen eskumenak oinarri hartuta. 

 
 Kontrako beste iritzi batzuei kalterik egin gabe, kontsideratu behar dugu 

jurisprudentzia eta doktrina konstituzional horrek ezinbestean aldarazten 
dituela autonomia erkidegoek eta udalek telekomunikazioen inguruko osasun 
gaietan esku hartzeko dituzten posibilitateak. 

 
 3.5- Euskal Herriko Autonomia Erkidegoaren eskumenak.Eskumenen egungo 

egoerak berekin dakar gutxienez ñabardura hau egitea: euskal herri botereek 
gaia arautzeko posibilitatea. 

 
 Esan behar dugu aipaturiko jurisprudentziak berak dakarrena: nolanahi ere, 

oraindik badirela zenbait eskumen-titulu, arlo horretako arauak ezartzea eta 
garatzea ahalbidetzen dutenak, betiere telekomunikazioen ordenamendua ukitzen 
ez badute eta telekomunikazioetako instalazioen osasunaren babeserako 
aurreikusitako estandarrak aldatzen ez badituzte. 

  
 Zenbait arlotan, hala nola hirigintzan, kultura ondarearen babesean, 

ingurumenean edo paisaian, autonomia erkidegoek eskumenak dituzte telefonia 
mugikorreko instalazioak arautzeko. 

                                         
8Merkatuaren batasuna eta babesa telefonia mugikorreko antenen osasun arriskuen 
aurrean: AGEren 2011ko martxoaren 22ko epaiari eta AKEren 2012ko urtarrilaren 8ko 
epaiari buruzko gogoetak. Embid Tello, Antonio Eduardo, RevistaGeneral de 
DerechoAdministrativo 32 (2013) 
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 Hirigintza ordenamenduari esker, telekomunikazio zerbitzuan eraginik izan gabe, 
azpiegitura horien gaineko antolamendu jarraibideak eta irizpideak onetsi 
daitezke. 

 
 Arlo horiekin bat etorriz, eskakizun estetikoak, antenak partekatzea eta jarduerari 

uztean ekipoak nahitaez kendu beharra ezartzeko arauak finkatu ditu aipaturiko 
doktrina konstituzionalak. 

 
 Plangintza eta erradiazioak gutxitu beharra.Eskumen autonomiko horrek, 

bestalde, posibilitate hau biltzen du: udalek operadorearen telefonia sarea 
ezartzeko plana exijitu ahal izatea, eta bertan ezarriko dira egun dauden 
instalazioak eta jarri beharrekoak; hain zuzen ere instalazio horiek aurretik izatea 
lizentziak emateko baldintza izan daiteke, edo are gehiago, plana onesteko. 

 
 Garrantzizkoa da esatea ezarpenerako udal planak kontuan izan beharko dituela 

1066/2001 Errege Dekretuko 8. artikuluan bildutako plangintza irizpideak. 
Bereziki aipatu behar da plangintzak zehaztu beharrekoa, hots, gune 
sentikorretako emisio mailak ahalik eta gehien murriztu beharra, hala nola 
eskoletan, osasun zentroetan, ospitaleetan edo parke publikoetan. 

 
 Bestalde, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoari ingurumenaren aldetik dagozkion 

babes politiken barruan sar daitezke eremu elektromagnetiko horien 
emisioak.Zentzu horretan, bidezkoa da baloratzea emisio horiek atmosfera 
babesteko politikoen baitan sartzeko aukera, Euskal Herriko Ingurumenaren 
babes orokorrari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 30. artikuluan eta 
hurrengoetan ezarritakoaren arabera. 

    
 Halaber, jardueren hasiera nahitaez jakinarazi beharra dakar instalazioen 

ingurumen kontrolak eta, zenbait kasutan, jarduera lizentzia baten menpe egon 
beharra (3/1998 Legean ezarria eta 7/2012 Legearen bidez aldatua). Aldaketa 
horretan, aurretiazko jakinarazpena bete behar dutenen artean ezarri dira 
telefonia mugikorreko antenak eta estazioak. 

 
 Ingurumenaren arloko eskumen horiek lotura zuzena dute uztailaren 18ko 

27/2006 Legearen 2. artikuluak informazioaren eta gardentasunaren gainean 
ezarritako betebeharrekin. Lege horren bidez, ingurumenaren arloko informazioa 
eskuratzeko, herritarrek parte hartzeko eta justizia baliatzeko eskubideak 
araupetzen dira.Hala, ingurumen informazioaren kasua aipatzen du 
ingurumenaren elementuen egoerei dagokienez –erradiazioetan, adibidez- eta 
haiei eragin diezaieketen faktoreei dagokienez. 
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 Eremu elektromagnetikoan osasun arriskua kudeatzeko lankidetzarako 
tresnak.1066/2001 EDk dakarren estatu eskumena abiapuntu hartuta, osasun 
arriskuak kudeatzeko jarduketa-eremu bat dute autonomia erkidegoek, arautegiak 
berak dakartzan lankidetza eta koordinazio tresnetan. 

 
 7. artikuluan ezarri denez, Osasun Ministerioak eskumena du, autonomia 

erkidegoekin koordinatuta, oro har emisio erradioelektrikoen eraginpean dauden 
herritarren balizko osasun arriskua ebaluatzeko. 

 
 Osasun eta Kontsumo Ministerioak ere, autonomia erkidegoekin koordinatuta, 

osasun irizpideak garatzen ditu herritarren emisio erradioelektrikoen iturriak 
ebaluatzeko, hain zuzen ere emisio horiek kontrolatu, murriztu edota galarazteko 
asmoz. 

 
 Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak eremu elektromagnetikoei buruz 

eginiko txostenean agerrarazi denez, eremu elektromagnetikoen beste emisio 
iturri batzuk daude, telekomunikazioetatik eta telefonia antenetatik aparte, eta 
eremu elektrikoen emisio iturri ere badira. 

 
 Esku hartzeko eremu horretan koka litezke udal ordenantzak, Donostiako 

ordenantzan gertatzen den bezala.Udalek arlo horretan dituzten eskumenak 
hauexek dira, gaiari buruzko araudi autonomikoa eman bitartean: hirigintza 
antolamendua, kudeaketa eta diziplina -25.2.d) artikulua-, ondare historikoa -
25.2.e) artikulua-, ingurumenaren babesa -25.2.f) artikulua- eta aipaturiko 
terminoetan, herri osasungarritasuna -25.2 h) artikulua-. 

 
 Horrenbestez, toki mailan esku hartzeko eremu bat dago, telefonia instalazio 

horien hirigintza antolamendu egokiaren bidez eta udalek horien plangintza 
egiteko izan ditzaketen irizpide teknikoen arabera, betiere estatuak 
telekomunikazioen arloan duten eskumena urratu gabe.Bestalde, EAEn 
antenetarako jarduera sailkatuen araudi berria eta legeriaren ondoriozko 
ingurumen informazioa eskuratzeko betebeharrak aipatu behar dira. 

 
 Horri guztiari esker, udal ordenantzak berrikusteko aukera azter daiteke, baina 

aurretik jendaurreko informazioaren eta herritarren partaidetzarako izapideak bete 
behar dira, eskumenen inguruan azaldutako irizpideetara egokitzeko. 

 
4.-  Arriskuen gaineko informazio zuzena eta jakinarazpena errazteko udalaren 

eginkizuna. 
 
 Telefonia instalazioetan aurre-zaintzaren printzipioa eta horren eskumen 

eremua gure ordenamendu juridikoan aplikatu ondoren, ondorio hau eman 
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behar dugu: arriskuen azterketan eta kudeaketan, behar bezalako 
komunikazioa eta informazioa izan behar direla herritarrekin. 

 
 Eremu elektromagnetikoen osasun arriskuen gaineko eztabaida zientifikoak 

berekin ekarri du aurre-zaintzaren printzipioa aplikatzea eta emisio 
erradioelektrikoen osasun arrazoiak murrizteko neurriak hartu beharra.Ildo 
horretan, beste eztabaida batera igaro da eztabaida zientifikoa, kasu honetan 
arriskuen kudeaketaren gaineko eztabaida politikoa eta instituzionala.Arlo 
horretan esku hartu dute hainbat herri erakundek hala nola Europako 
Kontseiluak edo Europako Batasunak gomendioak eginez. Izan ere, nahitaez 
bete beharrekoak ez badira ere, pisu espezifiko eztabaidaezina dute giza 
eskubideen errekonozimenduan.Herri administrazioek, kasu honetan osasun 
administrazioek, gaiaren egoerari buruzko txostenak egin ditu, non modu 
kualifikatuan proposatzen dituzten gomendioak eta iradokizunak.Halaxe 
gertatzen da Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren eta osasun ministerioaren 
txostenetan.Beste maila batean daude eztabaidarako ekarpenak egin dituzten 
bestelako erakunde eta elkarte pribatu batzuk: aurre-zaintzaren aplikazio 
egokia zein izan behar den erabakitzeko proposamenak egin dituzte. 

 
 Eztabaida politiko horretan ezin ahantzi dezakegu herri botereek hartu behar 

dutela erabakia, xedapen orokorrek behar dituzten arauekin eta zioekin eta 
beren eskumenen eremuan, betiere partaidetza erraztu beharra eta herritarren 
proposamenak eta kezkak entzun beharra kontuan izanik, baita sektorean 
interes ekonomiko eta komertzialak dituzten gainerako eragileak ere. 

 
 Telefonia mugikorreko instalazio horien inguruetan bizi direnek kezka agertzen 

dute eremu elektromagnetikoen arriskuaren pertzepzioaren 
ondorioz.Arriskuaren gaineko pertzepzioa ez dator bat beti eremu 
elektromagnetikoen arriskuen gaiaren egungo egoerarekin.Arriskuen analisien 
gaineko era guztietako iturri zientifikoetakoa izan liteke herritarrek duten 
informazioa, baita arrisku horiek kudeatzeko herri botereek planteatzen 
dituzten irizpide politikoei eta instituzionalei buruzkoa ere. 

 
 Askotariko iturri teknikoek eta balorazio politikoek, zenbait kasutan, eragina 

izan dezakete arriskuaren gaineko irudipenean. 
 
 Arlo horretan hartu behar dute parte herri administrazioek gaiaren egoerari 

buruzko erantzuna eta analisia eskainiz herritarrei; erantzun argia eta egiazkoa 
izan behar da. 

 
 Herri administrazioek, nagusiki eta esku hartzeko beren eremuen barruan 

(tokikoa, autonomikoa eta estatukoa), erantzuna eman behar diete hartutako 
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neurriak hartzeko jarraituriko arrazoibideei eta zioei, aurre-zaintzaren printzipioa 
aplikatuz, osasun arrisku hori egoki kudeatzeko. 

 
 Horrenbestez, zenbait euskal erakundek ere gaiari buruzko zenbait adierazpen 

egin dute, eta Europako Kontseiluaren Parlamentu Biltzarrak bildutako 
gomendioak bete beharraren alde agertu dira. 

 
 Bestalde, urratsak egin behar dituzte herri administrazioek herritarren 

partaidetza eta gardentasun handiagoa eta hobea bermatzeko telefonia 
mugikorreko instalazioetarako baimenean esku hartzen duten administrazio 
prozeduren inguruan. 

 
 Esku hartzeko arlo horretan, euskal administrazioek informazioaren eta 

gardentasunaren inguruan duten eginkizuna handitzeko posibilitatea aipatu 
behar dugu, hain zuzen ere herritarren emisioen mailari dagokionez eta, 
bereziki, adina, osasuna edo intentsitatea direla-eta informazio gehiago behar 
duten taldeei dagokienez. 

 
 Telefoniako deien banaguneen eta antenen gaineko datuei dagokienez, 

Industria, Energia eta Kontsumo Ministerioak ematen du –bere web orrian- 
instalazioen eta inguruko eta gune sentikorretako emisio mailen gaineko 
informazioa.Osagarri legez, zenbait udalek –Gasteizkoa aipa dezakegu- 
garrantzi bereziko ingurunetako eremu elektromagnetikoen mailen eta 
monitorizazioaren gaineko informazio eta dibulgazio politika darama. Izan ere, 
bere neurketak egiten ditu, are gehiago,neurri etengabeak ezarri ditu, eta 
eskuragarri daude edozeinentzat Udalaren web orrian. 

 
 Horregatik, garrantzizkoa da emisio iturri desberdinek sortutako eremu 

elektromagnetikoek osasunerako dakartzaten arriskuak aztertzeko eta 
ebaluatzeko lana bultzatzen jarraitzea. 

 
 
Erreklamazioaren xedea eta aurreko ataletan azaldutako gogoetak ikusita, 
honako hauek helarazi behar dizkizugu: 
 

Ondorioak 
 

–  Donostiako Udalak izapidea eman behar du nahitaez, hain zuzen ere telefonia 
mugikorreko deien banaguneetarako obren eta jardueren lizentzia espedientean 
aurkezturiko alegazioei dagokienez.  
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 Halaber, berriz ere azpimarratu behar dugu jarduera horien espedienteak 
administrazio eta ingurumen legerian ezarritako epeen barruan amaitu eta 
ebatzi behar direla. 

 
 Alegazioei erantzunik ez emateak eta espedientea behin betiko ez ebazteak 

defentsarik eza ekar lezakete interesatuentzat haien eskubidea erabiltzean, 
hots, onartzeko balizko ebazpenera jotzeko administrazioaren erabakiaren zioak 
zehazki jakinda aldez aurretik. 

 
– Eremu elektromagnetikoen eraginpeko herritarren egungo egoera dela-eta, 

zehaztu beharra dago ezen, azaldutako Auzitegi Gorenaren jurisprudentziaren 
eta Auzitegi Gorenaren doktrinaren ondotik, Estatuko Administrazioaren 
eskumena dela osasun arriskua kudeatzea, eta nolanahi ere, osasun agintari 
autonomikoekin koordinatuta.Bestalde, EAEko herri administrazioek 
eskumenak dituzte telefonia mugikorreko instalazioen inguruan esku hartzeko, 
lurraldearen antolamenduan, hirigintza plangintzan eta ingurumenaren 
babesean dituen eskumenak oinarri hartuta betiere. 

 
 Horri guztiari esker, udal ordenantzak berrikusteko aukera balora daiteke, baina 

aurretik jendaurreko informazioaren eta herritarren partaidetzarako izapideak bete 
behar dira, eskumenen inguruan azaldutako irizpideetara egokitzeko. 

 
– Gardentasunaren, informazioaren eta herritarren partaidetzaren arloan, 

eskumenak dituzte udal administrazioek euren informazio eta zabalkuntzarako 
eginkizuna sustatzeko herritarrak dauden eremu elektromagnetikoen inmisio 
mailen inguruan, eta bereziki adina, osasuna edo eremu horien intentsitatea 
direla-eta informazio handiagoa behar duten taldeei. 

 
 
 

 


