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Aratekoaren   2017NI-449-16 Ebazpena,   2017ko   ekainaren   29koa,   gizakiek 
erabiltzeko urak kutsatu izanari lotuta informazioa eta laguntza eskatu izanari lotuta 
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak emandako erantzunari buruzkoa. 

 

 
 

Aurrekariak 
 
1. Herritar batek Arartekoari jakinarazi dio Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ez duela 
informaziorik ez eta laguntzarik ere eman gizakiek erabiltzeko urak kutsatu izanari 
lotuta. Istripu hori 2013ko irailean jazo zen, (…) ekoizten dituen (…) enpresan. 
 
Kexagileak adierazi du, 2013ko ekainetik irailera bitartean, (…) izandako 
gastroenteritis agerraldiaren ondorioak pairatu zituela. 
 
2013ko irailean, Osasun Saileko Gipuzkoako ordezkaritzak osasun-ikuskapena burutu 
zuen aipatutako lantokian. Osasun Sailak agerraldi horren jatorria hauteman zuen: 
edateko uraren sarea eta enpresaren hainbat prozesutan erabilitako “ur industrialaren” 
sarea lotuta zeuden. Kutsadura-fokua sukalde-jangelatik gertu dagoen eremu batean 
zegoela hauteman zuen sail horrek. Osasun Sailak edateko uraren sarea eta ur 
industrialaren sarea deslotzeko eta edateko uraren sare osoa garbitu eta 
desinfektatzeko eskatu zien enpresako arduradunei. 2013ko irailaren 30ean, 
elikagaien manipulazioaren zein uraren erabileraren gaineko kautelazko debekua kendu 
zen. Hona hemen hizpide dugun istripuaren inguruko osasun-txostenaren ondorioa: 
norovirus eta rotavirusagatiko gastroenteritis akutua agertu eta ur industrialak 
kutsatutako edateko uraren bitartez transmititu zela. Agerraldi horrek 200 pertsonari 
baino gehiagori eragin zien hainbat astez, eta beherakoa, gorakoa eta goragalea 
eragin zien. 
 
2013ko azaroan konkurtso-prozesua abiarazi zen (…) enpresaren aurka. Hori zela 
tarteko, kexagileak konkurtso-administrazioarengana jo zuen kausen ikerketaren eta 
haren ondorioen inguruko datu gehiago lortu nahi zituen eta. 2015eko irailean, 
kexagileak idatzi  bat  aurkeztu zuen  merkataritza-arloko epaitegian, eta, horren 
bidez, istripuaren inguruko ikerketaren berri emateko eskatu zion konkurtso- 
administrazioari. Konkurtso-administrazioak epaitegiak egindako errekerimenduari 
erantzun zion, eta adierazi zuen ez zegokiola ikerketa egitea, istripua konkurtso- 
prozesua abiarazi aurretik gertatu zelako. 
 
2.  Ondoren,  2015eko  abenduan,  kexagileak  istripuari  eta  Eusko  Jaurlaritzak 
hartutako neurriei buruzko informazioa eskatu zuen, Eusko Jaurlaritzako Zuzenean 
zerbitzuaren bitartez. 
 
Osasun Sailak emandako erantzunarekin ados ez egoteak eragin du honako kexa hau. 
Pazientearen eta erabiltzailearen arreta-zerbitzuak hizpide dugun istripuaren inguruan 
osasun  publikoko  zuzendaritzak  zuen  informazioa  helarazi  zion  interesdunari 
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(Gipuzkoako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendariordetzaren txostena, 
emaitzen aktak eta enpresaren prebentzioari buruzko txostena). 
 
Ondoren, 2016ko otsailaren 10ean eta 22an, kexagileak beste eskabide batzuk 
aurkeztu zituen pazientearen eta erabiltzailearen arreta-zerbitzuan. Idatzi horien 
bitartez, hauxe errepikatu zuen: egindako kontrol sanitarioari eta kontsumoko uraren 
sarea eta ur industrialaren sarea lotzea eragin zuten gertaeren erantzuleak aurkitze 
aldera egindako jarduerei buruzko informazio gehiago eskuratu nahi zuela. 
 
Osasun Saileko pazientearen eta erabiltzailearen arreta-zerbitzuak honako hau 
erantzun zion interesdunari: gai horri lotuta burututako jardueren inguruan eskura 
zuten informazio guztia helarazi ziotela. 
 
3. 2016ko apirilaren 14an, Arartekoak hizpide dugun kexa izapidetzeko onartu 
zuen. Beraz, informazio hau eskatu genion Osasun Sailari: kexan adierazitako 
osasun-istripuari buruzko   informazioa,   osasun-ikuskapenaz   arduratzen   diren 
zerbitzuek hartutako kautelazko neurriei buruzkoa, eta, gertaera horiek hainbat 
idatziren bidez salatu zirela ikusita administrazioak jazotakoa osasun-istriputzat 
jotze aldera hartutako neurriei buruzkoa. 
 
4. Osasun Saileko Gipuzkoako ordezkaritzak txosten bat helarazi zion Arartekoari. 
Idatzi hori 2016ko apirilaren 7an jaso genuen, eta uren kutsadurari lotutako 
istripuaren harira zer jarduera burutu diren jasotzen du. 
 

“Erabilgarri dagoen informazioaren arabera, jakinarazi diezazukegu, Gipuzkoako 
Osasun  Publikoko  Zuzendariordetzako  Epidemialogia  Unitatera  egindako  dei 
baten bidez jakin genuela (2013-09-17an (…) enpresako medikuak eginikoa) 
gastroenteritis akutuaren agerraldi  bat  zegoela  enpresako  langileen  artean.  
Lehen  kasuak  ekainaren amaiera aldera gertatu ziren. Agerraldi hori aztertzen 
hasi ziren Epidemiologia unitatean, (…) mikrobiologiako laborategiarekin eta (…) 
Osasun Publikoko Eskualdearekin koordinatuta, eta egun hartan bertan eman 
zitzaien horren berri hango teknikariei. Lehenbailehen egin ziren ekintza batzuk, 
arazoaren kausa zein zen jakiteko, eta enpresari exijitzeko berehala hartu zitzala 
informazio- eta prebentzio-neurriak, langileentzako. 

 

 
 

Enpresaren ur-sareko arazoaren jatorria identifikatu eta gero -kutsatuta zegoen, 
kontsumo-uren sarearen eta industria-uren sarearen artean lotura bat zegoelako- 
, anomalia hori berehala konpontzeko exijitu zen. Kontsumitzeko urari eskatzen 
zaion kalitatea berreskuratu zela egiaztatzeko analisiak egin eta gero, gertakaria 
itxi egin zen urriaren 7an hartutako lagienen emaitza analitikoak zuzenak zirela 
baieztatuta. 

 
Ez zitzaien, ofizioz, zehapen-neurririk jarri kontsumo-ura erabilera industrialeko 
sarera konektatzea eragin zuten gertakariaren arduradunei, erabaki zelako, giza 
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akats baten ondorio izaki, ez zegokiola gure Sailari hori ikertzea. Sailak, giza 
kontsumorako ura kontrolatzeko osasun publikoko programen esparruan, eta 
enpresako prebentzio-zerbitzuak hala eskatuta, agerraldiaren kausa ikertu zuen 
eta neurrik batzuk exijitu zituen; eta modu oso eraginkorrean konpondu zen 
arazoa, uraren arduradun zen enpresa errekerituak osoki bete zituelako. 

 
Kautelazko neurriak hartu ziren, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 
26ko  8/1997  Legearen  34.  artikulua  betetzeko,  uztailaren  16  178/2002 
Dekretuko xedapenei buruzkoetan -Edateko uraren kalitatea kontrolatzeko eta 
zaintzeko nahiz  horri  guztiari buruz  informatzeko sistema arautzen du-  eta 
104/2003 Errege Dekretuari buruzkoetan. Hori guztia, nola ez, 8/1997 Lege 
horren 3. artikuluak jasotzen duen osasun publikoaren babes orokorraren 
printzipio aplikatzeko. 

 
Kasu honen inguruko ekintzei buruzko dokumentu guztiak, non egindako ekintzei 
gaineko xehetasun gehiago aurki baitaitezke (Osasun Publikoaren eta Adikzioen 
Zuzendariordetzak eginiko txostena, analisi-kontroletatik ateratako emaitzen 
aktak, enpresako prebentzio zerbitzuaren txostena), dagoeneko bidali zaizkio 
interesdunari.” 

 
5. Ondoren, 2016ko maiatzaren 12an, Arartekoak adierazitako informazioa 
kexagileari helarazi zion, jakinaren gainean egon zedin. 
 
Gerora, 2016ko azaroaren 29an, beste idatzi bat bidali zuen kexagileak. Horren 
bidez, berriz ere adierazi zuen osasun-administrazioak halabeharrez esku hartu 
behar zuela aipatutako gorabehera, erabiltzeko urak kutsatu izana, kontrolatze 
aldera. 
 
Horrez gain, kexagileak aztergai ditugun gertakariak argitze aldera Gipuzkoako 
Fiskaltzak burututako ikerketa-lanen berri eman dio Arartekoari. Informazio horrekin 
batera doa 2016ko irailaren 17ko dekretua; horren bidez, fiskaltzak adierazi zuen 
enpresaren jarduna “fue claramente diligente y rápida en el tratamiento de la 
cuestión procediendo a subsanar el problema en cuanto tuvieron conocimiento de 
la dimensión del mismo”. Halaber, istripuaren larritasun-mailari dagokionez, hauxe 
adierazi zen: “resulta bastante difícil de justificar –por no decir imposible- que con 
la infección propagada se hubiera puesto en concreto y grave peligro la vida, salud 
o integridad de los trabajadores de la empresa”. Hori guztia dela tarteko, fiskaltzak 
izapideak artxibatu egin ditu, ez baita behar bezala justifikatu langileen eskubideen 
aurkako delitua, Zigor Kodearen 316. artikuluan jasotakoa, egin denik. 

 

 
 

Gogoetak 
 
1. Hona hemen kexa hau eragin duen arrazoia: gizakiek erabiltzeko urak kutsatu 
izanari lotuta informazioa eta laguntza eskatu izanari Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Sailak emandako erantzuna. Istripu hori 2013ko irailean jazo zen, (…) ekoizten 
dituen (…) enpresaren instalazioetan. 
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2. Halaber, osasun-administrazioari hartutako neurriei buruzko informazioa eskatu 
zitzaion. Horri dagokionez, Osasun Sailak istripuari lotuta eskura duen informazio 
guztia bidali du. 
 
Aipatu behar dugu informazioa eskuratzeko eskubideak honako hau duela hizpide: 
dagozkion   administrazio-espedienteetan   dauden   agiriak.   Abenduaren   9ko 
19/2013 Legeak,  gardentasunari,  informazio  publikoa  eskuratzeko  bideari  eta 
gobernu onari buruzkoak, informazio publikoa eskuratzeko prozedura arautzen du. 
Arau horrek administrazioaren esku dauden eduki edo agiri guztiak eta bere 
eginkizunak betez egin edo eskuratu direnak jotzen ditu informazio publikotzat. 
 
Eskubidea baliatzeak legeak berariaz jasotzen dituen zenbait muga ekar ditzake. 
Hona hemen 19/2013 Legearen 18. artikuluak aukera hori ez onartzeko ezarritako 
arrazoiak: “Hedatzeko, aldez aurretik, berriro prestatzea behar duten informazioari 
buruzkoak.”. Hau da, eskatzaileak lehendik dauden datuetan oinarritutako 
informazioa kontsultatu nahi duenean, eta, datu horiek dokumentu zehatz batean 
ez daudenez, aldez aurretik biltzea beharrezkoa denean. Aukera hori ez onartzeko 
beste arrazoi bat izan daiteke informazioa eskuratzeko eskabideak honelakoak 
izatea: “Argi eta garbi errepikakorrak direnak edo neurriz kanpokoak direnak”. 
 
Gauzak horrela, Osasun Sailak pazientearen eta erabiltzailearen arreta-zerbitzuaren 
bitartez bidalitako erantzunean istripua gertatu zenean (2013ko irailean) egindako 
txosten eta akta guztiak jaso dira. 
 
3. Gainera, kexagilearen eskabideak beste kontu bat du hizpide: kexan aipatutako 
gertaeren erantzuleak zein diren zehazteko laguntza eskatu izana. 
 
Alde horretatik, Osasun Sailari idatzi bat helarazteak hauxe dakar: hura Herri 
Administrazioen   Administrazio   Prozedura   Erkideari   buruzko   urriaren   1eko 
39/2015 Legean ezarritakoaren arabera izapidetzea. Lege horren 66. artikuluak 
(aurreko legeak, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio    Prozedura    Erkidearen    30/1992 Legeak,    bezala)    prozedura 
interesdunak hala eskatuta abiaraziko dela xedatzen du. Oinarrizko betekizunak 
artikulu horretan datoz. Eskabideak arrazoiak eta eskaera zehatza ekarri behar ditu. 
Edonola ere, prozeduraren izapidearen oinarri den formalismoaren aurkako arauak 
edozein eskabide mota onartzen du. Gauzak horrela, helburua zehazten ez bada 
edo interesa administrazio prozeduratik kanpokoa bada, hura zehaztu behar da, 68. 
artikuluaren arabera, eskabidea zuzendu edo hobetzeko. 
 
Testuinguru horretan, administrazioak administratuen nahia bideratzen ahalegindu 
behar du ordenamendu juridikoak ezarritako prozedura zehatzetan. 
 
Aurkeztutako eskabidearen   bitartez,   arau-hauste   administratibo   bat   eragin 
dezaketen gertaera batzuk jakinarazi zaizkio osasun-administrazioari. Hortaz, 
kexagilearen asmoa salaketatzat hartu beharko litzateke. 
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4.  Esku-hartzeko  eskaera  horri  erantzute  aldera,  ikuskapenaren  ondorioz  zer 
jarduera burutu diren jakinarazi da. Osasun Sailak jakinarazi dio gastroenteritis 
agerraldia ikertu zela, eta arazo horri irtenbidea emateko beharrezkoak ziren 
administrazio-neurriak hartu zirela berehala. Nolanahi ere, Osasun Sailak onartu du 
ez zuela zehapen-espedienterik abiarazi; izan ere, pentsatu zuen istripua, hau da, 
gizakiek erabiltzeko urak kutsatu izana, gizakien akats batek eragin zuela. 
 
Zehaztu beharra dago osasun-ikuskapenak bi helburu dituela. Alde batetik, 
ezinbestekoa da kontsumoko uren kalitatean izandako gorabeherek eragindako 
kaltea dagozkion administrazio-neurrien bitartez konpontzeko. Bestalde, gertaera 
nagusiak zehazteko balio du, hautemandako arau-hauste edo irregulartasuna 
kalifikatu ahal izateko, gertaera horiek zehapenik eragitekotan hura kontuan har 
dadin. 
 
Arartekoaren ustez, ikuskapena egiteko eskumena duen organoak txosten edo akta 
bat osatu behar du, eta, han, honako hau jasoko du: zer irregulartasun hauteman 
diren, zer osasun arrisku eragin dezaketen, eta, hala badagokio, zer esku-hartze 
maila izan duen arduradunak kasuan kasuko instalazioan kontrolatzeko eginbeharra 
ez betetzeagatik eta dagokion zuhurtziaz ez aritzeagatik. 
 
Arau-hauste administratibo bat hautematen denean, ikuskapenaz arduratzen den 
organoak egindako akta aitzakiarik gabe bidali behar dio organo eskudunari, 
dagokion zehapen-espedientea abiarazi izanari lotutako ebazpena eman dezan. Hori 
guztia, bazter utzi gabe balitekeela ekintza penaltzat har daitezkeen elementuak 
daudela  ezartzea.  Hala  izatekotan,  espedientearen  berri  eman  beharko  dio 
fiskaltzari, auzitegi eskudunari edo instrukzio-epaileari. 
 
Nolanahi ere, administrazio-espedientea abiaraztea erabakitzea zigortzeko ahalmena 
gauzatzeko eskumena duen organoari dagokio. Erabaki hori behar bezala arrazoitu 
behar da, eta ordena publikoari lotutako arrazoiak eta legearen defentsa izan behar 
ditu oinarri. 
 
Nola  doktrina hala  jurisprudentzia administrazioaren zigortzeko ahalmena 
gauzatzeko ofizialtasun edo derrigortasun printzipioa sendotuz joan dira. Printzipio 
hori Espainiako Konstituzioaren 9.3. artikulutik eratorritako legezkotasun 
printzipioaren  eta  arbitrariotasuna  debekatzearen  printzipioaren  ondorio 
saihetsezina    da.    Auzitegi    Gorenaren    1999ko    maiatzaren    4ko    epaia 
(646/1994 Errekurtsoa) aipatu behar dugu. Epai horren arabera, “el principio de 
legalidad, de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, que gobierna la actuación 
de las Administraciones Públicas, impone la corrección de las infracciones 
administrativas que hayan podido cometerse” 
 
Nolanahi ere, arau-haustea eta erantzukizuna ezin dira dagokion zehapen- 
espedientearen   izapidetzea   alde   batera   utzirik   zehaztu.   39/2015 Legearen 
89. artikuluari    jarraiki,    zehapen-prozeduraren    instrukzio-organoari    dagokio 
gertaerak, kalifikazio juridikoa, erantzulea eta proposatutako zigorra zehaztea. 
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5.   Kasu   honetan,   ekainaren   26ko   Euskadiko   Antolamendu   Sanitarioaren 
8/1997 Legeak  arautzen  ditu  osasun-kontroleko  eskumenak.  35.  artikuluak 
ezartzen du barne-osasunari lotutako arau-hausteak izatekotan, lehengo eta behin, 
dagokion espedientea bideratuko dela, eta, ondoren, lege horretan jasotako 
administrazio-zehapenak ezarriko direla. 
 
Hortaz, arau-hauste arintzat hartuko dira “indarrean dagoen osaun-arautegia ez 
betetzea, ez-betetze horrek osasun publikoarentzat zuzeneko eraginik ez badu”. 
Beste alde batetik, arau-hauste larritzat jotzen dira “arduragabekeria larriz ez 
betetzea arautegi sanitarioan ezarritako baldintzak, betebeharrak eta debekuak; 
halaber, inprudentzia larriko beste edozein portaera, baldin eta portaerok 
osasunarentzat arriskua edo aldaketa sortzen badute, nahiz eta garrantzi eskasekoa 
izan. Ez-betetze bera eta portaera bera hauste larritzat hartuko dira osasun-arrisku 
edo -aldaketa larria sortzen dutenean ere, nahiz eta arduragabekeria hutsez 
egindakoak izan. Letra honen ondorioetarako, arduragabekeriatzat hartuko da, bai 
kontrol-betebeharraren omisioa bai jarduera, zerbitzu edo instalazioan exigi 
daitezkeen kontrolak eta prekauzioak ez egotea.” 
 
Lege  horretan, arau-hausteak arintzat, larritzat edo  oso  larritzat hartuko dira, 
honako irizpide hauei jarraiki: osasunerako zer arrisku dakarten, zenbateko onura 
lor zitekeen,   intentzionalitate-maila,  osasun-   eta   gizarte-egoera  haustearen 
larritasuna, arau-haustea zabalduta ote dagoen eta behin eta berriz araua hautsi ote 
den. 
 
Halaber, zehaztu behar dugu arau-hauste arinak urtebete igaro ondoren 
preskribatzen direla; larriak, bi urte igaro ondoren; eta oso larriak, bost urte igaro 
ondoren. 
 
Gizakiek erabiltzeko uraren kalitateari lotutako osasun-irizpideei dagokienez, 
otsailaren 7ko 140/2003 Errege Dekretuak ezartzen du kontsumitzailearen esku 
jarritako kontsumoko urak ezinbestean bete behar dituela ura osasungarri eta 
garbitzat hartzeko ezarritako kalitate-irizpideak. 28. artikuluak xedatzen du 
ezarritakoa   ez   betetzeak   osasun-arloko   arau-hauste   administratiboa  egitea 
dakarrela. 
 
Bestalde, uztailaren 16ko 178/2002 Dekretuaren 17. artikuluak, EAEko edateko 
uraren kalitatea kontrolatzeko eta zaintzeko nahiz horri guztiari buruz informatzeko 
sistema arautzen duenak, ezartzen du edateko ura hornitzeko eta haren kalitatea 
kontrolatzeko araudi tekniko-sanitarioan xedatutakoaren aurkako arau-hausteak 
Euskadiko Antolamendu  Sanitarioaren  ekainaren  26ko  8/1997 Legearen  VI. 
tituluan ezarritakoarekin bat eginez zigortuko direla. 
 
6. Kexan adierazitako kasuan, osasun-administrazioak igorritako txostenean hauxe 
jasotzen da: norovirus eta rotavirusak kutsatutako edateko uraren kutsadura-fokua 
zein den zehazte aldera egindako ikuskapen-lanak; ur industrialaren sareari lotuta 
egoteak eragin du kutsadura. 2003ko irailaren 25eko 222684 ikuskapen-aktan 
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adierazi bezala, “deberán claramente diferenciarse la red de agua potable y la red 
de agua industrial nominalizándola de forma clara y evidente”. 
 
Osasun Sailari ez zitzaion egokia iruditu gertaeren erantzuleen aurkako zehapen- 
espedientea abiaraztea. Arrazoi hau eman zuen sail horrek: gizakien akats batek 
eragin zuela kutsadura, eta ez zegokiola Osasun Sailari akats hori nork egin zuen 
ikertzea. 
 
Erakunde honen iritziz, kontsumoko uraren kalitate-irizpideak betetzean 
irregulartasun bat izan dela ikusita, osasun-administrazioaren organo eskudunari 
zegokion zehapen-espedientea abiaraztea erabakitzea, gertaerak, horiei eman 
lekiekeen kalifikazioa, eta arau-haustea ustez nork egin zuen behar bezala baloratu 
ahal izateko, 39/2015 Legearen 64. artikuluan ezarritakoarekin bat eginez. 
 
Erantzukizunetik salbuesteko arrazoiak dagokion zehapen-espedientean aplikatu 
behar dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko 
ahalmenari  buruzko  otsailaren  20ko  2/1998 Legearen  3.  eta  6.  artikuluetan 
ezarritakoaren arabera. 
 
Aitzitik, kasu honetan, adierazi behar dugu kexagileak gertaerak jazo eta bi urtera 
aurkeztu  zituela  aipatutako  idatziak,  informazioa  eta  administrazioaren 
erantzukizuna exijitzeko laguntza eskatzea helburu zutenak. Gauzak horrela, horrek 
ekarriko luke ofizioz adierazi behar izatea kasu honetan gerta zitezkeen arau-hauste 
arin eta larrien aurka burutu zitekeen zehapen-ekintza preskribatu egin dela. 

 

 
 

Kexa  honen  inguruko  espedientean  dauden  datuak  eta  bidalitako  informazioa 
ikusita, eta aurreko gogoeten arabera, honako ondorio hau atera dugu: 

 

 
 

Ondorioa 
 
Arartekoak bere esku-hartzea amaitu du. Izan ere, egiaztatu dugu edateko uraren 
eta ur industrial kutsatuaren arteko loturak eragindako gastroenteritis akutu 
agerraldiaren kasuari lotuta egindako administrazio-jarduera guztiak jakinarazi 
dizkiola Osasun Sailak kexagileari. 
 
Arartekoak Osasun Sailari jakinarazten dio oso garrantzitsua dela ikuskapenaz 
arduratzen den organoak, osasun araubidean irregulartasunen bat egin izana gerta 
daitekeela hautematekotan, arau-haustearen aktak organo eskudunari bidaltzea, 
dagokion zehapen-espedientea abiarazi ala ez erabaki dezan. 


