
ALKOHOLAREN ETA TABAKOAREN SUSTAPENA, PUBLIZITATEA, SALMENTA ETA
KONTSUMOA KONTROLATZEKO NEURRIAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Osasuna, ingurumena, adin txikikoen hezkuntza,
aisialdiaren erabilera egokia eta beste batzuk udalerriaren
intereseko balioak dira; eta horiek babestea pertsona
guztien onerako denez, beharrezko egiten da botere
publiko guztien ahalegin eta esku-hartzea, orokorki, eta
bereziki, Udal Administrazioarena.

1998ko ekaineko18/98 Legeak, hori EAEko droga
menpekotasunen arloko prebentzioari, laguntzari eta
gizarteratzeari buruzko da, arlo hauetako eskumena
udalerriari eman eta balio horien guztien defentsa bere
gain jartzen da, substantzia jakinen erabilerari dagokionez.
Substatzia horien kontrolari loturiko jarduerei dagokienez,
erantzukizun nagusia erakundeek onartzen dituzten
drogei buruzkoa da (alkohola eta tabakoa); gizartean orain
dauden erabileren ondorioz, jarduketak ikuspegi
pedagogikoetan oinarrituz planteatu beharko direla
azpimarkatzen du, modu horretan, gizar-tearen arbuiatzea
saihesteko, eta aldi berean, gizarte agente guztien arteko
adostasuna lortzeko.

Legeak zehazturiko ordenantza guztiekin
gertatzen den bezala, ordenantza honek ere aipaturiko
substantzien kontsumoari, eskaintzari edo publizitateari
loturiko neurri murriztaileak arautzen ditu, baina horren
helburua ez da banakako erabilera debekatzea:
legearen espirituan oinarritzu, hiritarrak eta, batez ere adin
txikikoak babestu nahi ditu kontsumoen arriskuetatik, eta
prebentzioa sustatu nahi du, ez bakarrik erabilerari
dagokionez, batez ere gehiegizko kontsumoa saihesteari
dagokionez baizik, gehiegizko kontsumo horri loturiko
kalteak murrizteko; era berean, ahal den neu-rrian
behintzat, adosturiko eta prebentzioko neurriei
lehentasuna eman nahi zaie, zigor neurrien aurretik.

Udal Ordenantza bat garatzeko eta abian
jartzeko, garrantzitsua da Udal arduradunek lehen aipatu
dugun prebentzio arloari dagokionez izan dezaketen
zeregina; hain zuzen, aurretik aipatu dugun prebentzio-
neurriei dagokienez, eta zehazki, legezko substantziak 18
urtetik beherakoei saltzeari, eta leku jakinetan kontsumoa
mugatzeari dagokionez.

Ondorio guztietarako, bidezko xedapenak hartu
behar dira, udal administrazioak arlo honetan duen
jarduketa antolatzeko; horretarako, ordenantza hau erabili
nahi da, eta honek, lehen aipaturiko legearen eremuan,
udal honek nabarmendu nahi dituen lehentasunezko

jarduketa eta konpromiso eremuak azpimarratzen eta
argitzen ditu, lege osoa betetzearen kalterik gabe.
ALKOHOLAREN ETA TABAKOAREN SUSTAPENA,

PUBLIZITATEA, SALMENTA ETA KONTSUMOA
KONTROLATZEKO NEURRIAK

Ondoren adieraziko diren mugek, beti eta
bereziki, eragingo diote udal administrazioari, hain zuzen,
administrazio horrek substantzia horiei loturiko
egintzetan, jai eremuetan edo jardueretan esku hartzen
duenean.

EDARI ALKOHOLDUNEN ETA TABAKOAREN
KONTSUMOA BULTZATZEKO PUBLIZITATEARI
ETA SUSTAPENARI JARTZEN ZAIZKION MUGAK

1. artikulua.— Publizitatearen baldintzak

Edari alkoholiko eta tabakoaren publizitateak
bete egin beharko ditu, beti, hurrengo muga hauek:

a) Ezin izango dira adin txikikoei zuzenduta egon, eta
bertan ezin izango da agertu adin txikikorik, alkoholdun
edariek edaten edo tabakoa erretzen.
b) Edari alkoholikoen eta tabakoaren publizitatean,
debekatua dago adin txikikoen irudia eta ahotsa
erabiltzea, eta horiek ezingo dute publizitateko
iragarkietan, inola ere, ez protagonista izan, ez horietan
agertu.
c) Alkoholaren eta tabakoaren kontsumoa ezingo da lotu,
errendimendu fisiko hobe batekin, ibilgailuen
gidatzearekin edo armen erabilerarekin, eta ezta ere, ez du
bide eman behar pentsatzeko, kontsumo horrek jendarte
edo sexu arloan arrakasta lortzera zuzenduta dagoenik, eta
ezta ere, gaitasun terapeutikoa edo ondorio
estimulatzaileak edo lasaigarriak dituenik, edo gatazkak
konpontzeko bitartekoa denik. Bestalde, aipatu kontsumo
hori ezingo da heziketako, osasunari buruzko edo
kirolezko jardunekin lotu.
d) Ez du edari alkoholikoaren eta tabakoaren kontsumo
neurrigabea bultza behar, ez du ere, abstinentziaren edo
kontsumo-urritasunaren irudi negatiboa eman behar, eta
azkenik, ez du, edariei dagokienez, horien alkohol-eduki
altua ezaugarri positibo bezala azpimarkatu behar.
e) Grafikoki, behar bezala erregistraturik dauden izen
komertzialen marka edo izenak bakarrik erreproduzitu ahal
izango dira, eta horiei lotuta, ondo ikusteko moduan,
edariaren alkohol graduen aipamena egin beharko da, eta



tabakoaren kasuan, nikotina eta alkitraren eduki-maila
aipatu beharko da.

2. artikulua.— Sustapena

1. 20 gradu ehundar baino alkohol maila altuagoko
edarien eta tabakoaren kontsumoari buruzko
sustapen-jarduerak egiten direnean, hain zuzen,
azoka, erakusketa eta horien antzeko jardueretan,
sustapen hori eremu bereizi eta bananduetan egin
beharko da.

2. Edari alkoholikoen markak sustatzeko helburuz,
ostalaritzako edo antzeko erabilera duten lokaletan,
jaiei buruz egiten den publizitate-zabalkundea,
bakarrik, aipatu lokalen barnean eta barnetik ikusi
daitekeen eremura mugatua geratu beharko du,
derrigorrez.

3. artikulua.— Kanpoko publizitatea

1. Debekatua dago alkoholdun edarien eta tabakoaren
kanpoko publizitatea egitea, kanpoko publizitatetzat
hartuko da irudiak edo hotsak erabiliz, erabilera
orokorreko eremuetan edo leku irekietan dauden edo
bertatik dabiltzan pertsonen arreta erakartzeko gaitasuna
duen publizitatea.
2. Debeku honetatik libre geratuko dira, legalki
baimendutako produkzio eta salmenta guneei dagozkien
seinale adierazgarriak, baina hala ere, 1. artikuluan
adierazitako mugen menpe egon beharko dute.

4. artikulua.— Barruko publizitatea

1. Honako lokal publiko hauen barruan debekaturik
egongo da edari alkohokikoen eta tabakoaren publizitatea
egitea:

a) Nagusiki, 18 urtetik beherako gazteek erabiltzen
dituzten lokaletan.
b) Kirol, osasun, irakaskuntza nahiz kultur instalazioetan
edo zentroetan, eta horien sarbideetan.
c) Zinemetan eta ikuskizun aretoetan, gaueko azken ema-
naldian izan ezik.
d) Garraio publikoen barruan eta geltokietan.

2. Debekaturik dago edari alkoholikoen edo tabakoaren
publizitatea egitea, baldin eta horren zabalkundea,
gutunontzi bidez, postaz, telefonoz, edo orokorki,
helbideetara bidaltzen den mezuen bidez, egiten bada,
salbu eta, 18 urtetik gorakoei zuzendutako izendun
publizitatea egiten denean, edo publizitate hori, bidalketa
publizitario osoa kontuan hartuta, edo kualitatiboki edo
kuantitatiboki esanguratsua ez denean.

5. artikulua.— Komunikabideetako publizitatea

1. Egunkariek, aldizkariek eta gainerako argitalpenek, baita
Euskal Herrian editatutako edozein erregistro- edo
erreprodukzio-grafiko nahiz hotsezkoa duen beste
edozein komunikabidek ere, honako muga hauek eukiko
dituzte.
a) Komunikabideok 18 urtetik beherakoei zuzenduta dau-
denean, hoietan ezin izango da edari alkoholikoen eta
tabakoaren publizitaterik egin.
b) Gainerako kasuetan, debekaturik dago edari
alkoholikoen eta tabakoaren publizitatea lehenengo
orrialdean nahiz kirol orrialdeetan agertzea, baita 18 urtetik
beherakoei zuzendutako orrialdeetan, eta denbora-pasa
orrialdeetan ere.
2. Debekatua dago, Euskal Autonomia Erkidegoan
kokatutako irrati-etxeetatik, alkoholdun edarien eta
tabakoaren publizitatea ematea, 8:00etatik 22:00ak
bitartean.
3. Debekatua dago, Euskal Autonomia Erkidegoan
kokatutako telebista-etxeetatik, alkoholdun edarien eta
tabakoaren publizitatea ematea, 8:00etatik 22:00ak
bitartean.

6. artikulua.— Publizitate beste mota batzuk

1. Ez da baimenduko, edari alkoholikoen eta tabakoaren
publizitatean deribatu lezakeen, marka, objektu edo
produkturen publi-zitaterik, hori zeharka edo modu
estalian izan daitekeen arren, eta hori bestalde, bere
izenarengatik, hiztegiagatik, grafismoagatik, aurkezteko
moduagatik edo beste edozein arrazoiengatik ondoriozta
daiteke.

2. Debekatu egiten da, Euskal Autonomia Erkidegoan
egin eta Erkidego horretako telebista-etxeetatik telebista-
prgogramak emititzea, baldin eta programaren aurkezleak
edo elkarrizketatuak/ek tabakoa erretzen agertzn badira,
edo edari alkoholdunen, tabakoaren edo horien marka,
izen komertzial, logotipo eta beste zeinu iden-tifikatzaile
edo produktu horiekin lotutako gauzen ondoan agertzen
badira.

3. Debekatu egiten da edari alkoholdunen edo tabakoaren
publizitatea egitea, kirol, hezkuntza, kultura eta gizarte
jardueren sustapenaren bitartez, edo beste zenbait
sustapenen bidez, esate baterako lehiaketak, zozketak eta
kontsumoa eragiteko beste modu batzuk.

4. Aurreko ataletan ezarritako debekuen artetik salbuetsita
geratzen da, berariaz, publizitarioak ez diren programetan
egin daitekeena, horiek Euskal Herrian kokatutako
telebista-etxeak izanik, bakoitzari dagokion telebista-
kateekin lotunea egitetik ondorioztatzen denean.



EDARI ALKOHOLIKOEN ETA TABAKOAREN
HORNIKETA ETA SALMENTARI JARTZEN ZAION

MUGA

7. artikulua.— Edari alkoholdunak

1. Ez da onartuko, inola ere, hurrengo pertsonei edari
alkoholduna zerbitzatzea eta saltzea.

2. Aparteko zioak eman daitezkeenean, legez, zenbait
profesional, aurreko paragrafoan erabakitakotik
salbuetsita, gera daitezke, beren jarduera interese
publikoaren zerbitzuan egon daitekeen adinean.

3. Zerbitzua eskaintzen dirauen bitartean, edo hori
eskaintzen hasi aurretik, 1. paragrafoan aipatutako
pertsonalak debekatua izango du edari alkoholdunen
eraginpean egotea, hain zuzen, odolean, ezingo du 1000
cc.-ko 0,3 gramutik gorako alkohol tasa euki. Lan
arriskuak prebenitzeko neurri edo planetan, 1. Atalean
aipatzen diren lanpostuetan, odolean, gehienezko alkohol
muga zorrotzagaoak ezarri ahal izango dira, eta baita
horiek egiaztatzeko prozedurak ere, negoziazio
kolektiboaren alorrean, horren eraginkortasuna
ziurtatzeko helburuz.

10. artikulua.— Tabakoaren kontsumoa

1. Guztiz debekatua dago erretzea, bai garraio publikoko
bai pribatu osagarriko ibilgailu edo garraiobide guztietan.

a) Bai garraio publikokoak diren ibilgailu edo garraiobide
guztietan, bai hiriko eta hiriarteko diren guztietan.
b) Eskolako ibilgailuetan, eta baita, 18 urtetik beherakoak
eta gaisoak garraiatzera, bai osorik bai partzialki,
destinatutakoetan.

2. Garraiobideen titularrak diren enpresek, aurreko
paragrafoan ezarritakoa betetzeko erantzukizuna izango
dute. Gainera, erabiltzaileen eskura egongo diren
erreklamazio-orriak eukitzeko obligazioa dute, urtarrilaren
14ko 5/1997 Dekretuan zehaztuta dagoen bezala (ELL
1995/51), horretan arautzen baitira Euskadiko Erkidego
Autonomoko erebiltzaileen Erreklamazio Orriak, eta ez
erretzeko mugak seinalatzen dira, eta baita, hori ez
betetzearen ondorioz gerta daitezkeen zigorrak. Bestalde,
erretzeko debekua, garraio-bideko txarteletan idatzia, egon
behar du.

3. Ezingo da erre hurrengo toki hauetan:

a) Langilearen osasunarentzat arriskua areagotua egon
daitekeen tokietan, hain zuzen, tabakoaren
kaltegarritasunarekin batera industri kutsadurak
eragindakoa ematen denean.

b) Lan eremu guztietan, baldin eta horietan haurdun
dauden emakumeek lan egiten badute.
4. Artikulu honetako 5. paragrafoan aipaturiko
salbuespenekin, ezin izango da erre:
a) Haurtzaindegietan eta 18 urtetik beherakoentzako
gizarte laguntzako zentroetan.
b) Osasun zentroetan, zerbitzuetan edo lokaletan eta
horien egoitzetan.
c) Gizarte zerbitzuen zentroetan.
d) Ikastetxeetan.
e) Herri administrazioen egoitza guztietan, aire librean
daudenetan izan ezik.
f) Elikagaiak lantzeko, eraldatzeko, manipulatzeko,
prestatzeko edo saltzeko lokaletan, horien helburu
nagusia elikagaion kontsumoa denean izan ezik; elikagai
horiek manipulatzen dituzten pertsonek debekaturik
edukiko dute erretzea.
g) Erabilera publiko orokorrerako, irakurtzeko eta
erakusketak egiteko aretoetan, esate baterako,
museoetan, liburutegietan eta erakusketa nahiz hitzaldi
aretoetan.
h) Itxitegi gisa antolaturik dauden merkataritzako
lokaletan, horietan maiz, jende asko pilatzen denean.
i) Antzerkiak, filmak, beste ikuskizun publikoak eta kirol
ekitaldiak ematen diren lokal itxietan.
j) Igogailuetan eta altxagailuetan.

5. Erretzaileentzako eremu bereziak prestatuko dira
hurrengo toki hauetan, eta horiek era nabarmenean
seinaltuko dira, horrela, antzerkirako eta beste ikuskizun
publiko edo kirol ikuskizun batzuetarako lokal itxietan,
talde garraioaren itxarongeletan, Herri Administrazioen
egoitzetan eta erretzea debekaturik duten lokal guz-tietan.
Erretzaileentzako eta erretzaileak ez direnentzako lekuak
bereizteko aukerarik egon ezean, lokal osoan mantenduko
da erretzeko debekua, eta hori erabiltzaileari zuzendutako
seinale egokien bidez ohartaraziko da.

6. Itxitegi gisa antolaturik dauden eta jende asko pilatzen
den lokaletan, bereziki nabarmena izango da
erretzaileentzako eremuen seinalazapena, modu horretan,
oso gutxi kontrolatutako tokietan, araua betetzeko
oztoporik egon ez dadin, eta hori ez betetzeak daka-tzan
arriskuak baztertu daitezen.

7. Osasuneko eta gizarte zerbitzuetako zentroetan eta
lokaletan, horien zuzendaritzak erretzeko eremu bereziak
bereiztu eta seinaleztatu egingo ditu; eta eremu horiek,
betiere, independenteak izango dira, alde batetik,
bisitarientzat eta zerbitzuen erabiltzaileentzat, eta bestetik,
zentroko langileentzat.

8. Ikastetxeetan, horietako zuzendaritzak, horretarako
erreserbaturiko eremuetan bakarrik, erre ahal izango da;
eremu horiek ezin izango dira, inolaz ere, irakasleen eta



ikasleen eremu komunak, baldin eta ikasle horiek 18
urtetik beherakoak balira.

9. Ondoren adieraziko diren guztiek, edozein modutara,
arau horiek zehaztasun osoz betetzeko erantzukizuna
izango dute, hain zuzen, lokaletako, zentroetako eta
establezimenduetako titularrek, hala nola, herri-
administrazioetako zentro edo sailak diren kasuetan,
horien gaineko eskumena duten organoek, hain zuzen,
artikulu honetako 3 eta 4 paragrafoetan aipatutakoek.
Halaber, debekuak eta mugak seinalatzeko obligazioa
izango dute, eta baita, erabiltzaileen esku egongo diren
erreklamazio-orriak izateko obligazioa ere, urtarrilaren 14ko
5/1997 Dekretuan adierazten den bezala, horretan arautzen
baitira, Euskal Autonomia Erkidegoan, era-biltzaile eta
kontusmitzaileentzako erreklamazio-orriak, eta aipatu
erabiltzaileei adierazi beharko zaie, orri horiek beren esku
dituztela erabilgarri.

ERAKUNDE MAILAKO ANTOLAKETARI ETA
GIZARTE EKIMENAREN SUSTAPENARI BURUZ

11. artikulua

a) Udalak bere gain hartuko du Komunitate-prebentzioko
Udal Batzordea sortzearen ardura, eta hor, gizartearen
parte-hartzea bermatuko du, bestalde, batzorde hori
arautegi hau aplikatzeaz arduratuko da. Lege honi loturiko
jardueren gaineko informazioa emango zaio eta berak, aldi
berean, informazioa eta aholkua emango du legeari buruz,
hori guztia legean aurrikusitako Drogamenpe-kotasunen
Tokiko Planaren babesean.

b) Batzorde horren jardueren barruko koordenatuak
honako hauek izango dira: arautegi hori ekuanimitate
ahalik eta handienarekin aplikatzea, prebentzioko
helburua zigortzailearen aurretik egotea, Udal
Administrazioak eta gizarte setoreek parte-hartzea, eta
hori, gatazkaren alderdi guztiak entzuteko xedez, Foro gisa
antolatuko litzateke, modu horretan, alderdi guzti horiek
beren legezko eskubide eta baliabideetan kalterik izan ez
dezaten, eta arazoak adostasunez erabaki ahal izan
daitezen, alderdi bakoitzarentzat modurik egokienean.

c) Udalak ekimen pribatuak sustatu, eta bere kasuan,
horiei dirulaguntzak emango dizkie, baldin eta ekimen
horiek ordenantza honetan ezarritako helburuak betetzera
bideraturik baleude. Era berean, merkataritzako lokalei
ordenantza honetako arauei buruzko kartelak emango
dizkie, baldin eta arau horien eraginpean baleude.

DROGEN KONTSUMOAREN PREBENTZIOARI
BURUZKO ARAU OROKORRK DIREN

BEZAINBATEAN

12. artikulua.— Polizi jarduera

Udalerriaren eremuan diharduen Euskadiko
Poliziak, bereziki, Toki Poliziak, drogen legez kanpo
trafikoari dagozkion delituak ikertzeaz gain, horien
kontsumoaren eta eskariaren gaineko prebentzioaren
eremuan dagozkion ekintza guztietan lagunduko du. Horri
dagokionez, eta kontuan izanik, adin txikikoei alkohola
nahiz tabakoa saltzea edo hornitzea legez aurkako dela,
ahalik eta eginahal handiera egingo du halako jardueren
egileak identifikatzeko alde batetik, eta bestetik, udal
organo eskudunari salaketa egokia egiteko ekinbideari
hasiera emango lioke; eta hori horrela, ostararitzako
lokaletan ez ezik, jai egunetan irekita dauden elikagai-
dendetan ere arreta berazia jarriko du, izan ere, gazteen
kontsumo ohitura berriak kontuan hartu behar baitira.

ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK

13. artikulua.— Arau-hausteak

Euskal Autonomia Erkidegoko Legerian
drogamenpekotasunen arloko prebentzioari, laguntzari eta
gizarteratzeari buruz arauturiko arloetan adierazten den
bezainbatean, administrazio arauhausteak izango dira
Eusko Legebiltzarrak arlo horri buruz emandako lege
lerruneko arautegian adierazitako egiteak eta ez egiteak,
eta hori horrela, erantzukizun zibilak, zigor erentzukizunak
edo beste mota batekoak eskatu ahal izango dira, egite
edo ez egite horien ondorioz.

14. artikulua.— Arau-hauste motak

1. Administrazio arau-hausteak honela sailkatuta geratzen
dira: arinak, larriak eta oso larriak.

2. Ordenantza honetan, legearen arabera, udalerriari
eratxikitako eskumena duten arau-hausteak soilik
adierazten dira, baina beste arau-hauste larri edo oso larri
batzuk ere badaude, Autonomia Erkidegoko legerian
adierazitakoak hain zuzen ere, eta horiek Euskadiko
Administrazioaren organoen eskumenekoak dira.

3. Honako hauek arau-hauste arinak dira:

a) Ordenantza honetako 2.1 eta 4.2 artikuluetan
adierazitako ez betetzea, baldin eta jokabide horiek ez
badiote, osasunari, arrisku edo kalte larririk eragiten.

Aipatu 4.2 artikuluan ezarritako betebeharra ez
betetzeak udal eskumena gainditzen badu, eskumen
zigortzailea Eusko Jaurlaritzari dagokio.

b) Erabilera etxetiarra edo industriala duten produktuak
eta arautegian zehaztu daitezkeen substantzia
lurrunkorrak, 18 urtetik beheragokoei, eman edo saltzeko
debekua haustea, hala nola paragrafo honetan aipatutako



substantziak dituzten produktuak aurkezteko debekua ez
betetzea, eta horren ondorioz, eta horrek duen kolore,
forma, grafismo eta beste inguruabarrengatik 18 urtetik
beheragokoei bereziki arreta erakartzen badiete, eta beti
ere jokabide horiek ez badiote, osasunari, arrisku edo
kalte larririk eragiten.

c) Ordenantza honetako hurrengo artikuluak ez betetzea:
1.a, 3.a, 4.a 1, 5.a, eta 6. artikuluko 1., 2. 3., 7., 8. eta 9.
atalak, baldin eta jokabide horiek ez badiote, osasunari,
arrisku edo kalte larririk eragiten.

Arau-haustea aipatu 6.3 artikuluan ezarritakoari
dagokionean, eta jarduera zigortzaileak udal eskumena
gainditzen badu, eskumen zigortzailea Eusko Jaurlaritzari
dagokio.

d) Ordenantza honetako 10. artikuluko 2. eta 9. ataletan
eza-rritakoa ez betetzea.

e) Erretzaileentzat eremu desberdinduak seinalatu gabe
edo oker seinalatuta egotea, 10. artikuluko 5., 6. eta 7.
ataletan adierazten den bezala.

f) Ordenantzaren 10. artikuluko 1., 3. eta 4. ataletan
ezarritakoa ez betetzea.

g) Legean edo Ordenantzan aurrikusitako beste edozein
arau-hauste, hori ez baldin badago, behintzak, larrri edo
oso larri gisa tipifikatua.

4. Honako hauek arau-hauste larriak izango dira:

a) Ordenantza honetako 2.1 eta 4.2 artikuluetan dioena ez
betetzea, baldin eta jokabide horrek, osasunari, arrisku
edo kalte larria eragingo balio.

Arau-haustea aipatu 4.2 artikuluan ezarritakoari
dagokionean, eta jarduera zigortzaileak udal eskumena
gainditzen badu, eskumen zigortzailea Eusko Jaurlaritzari
dagokio.

b) Erabilera etxetiarra edo industriala duten produktuak
eta arautegian zehaztu daitezkeen substantzia
lurrunkorrak, 18 urtetik beheragokoei, eman edo saltzeko
debekua haustea, hala nola paragrafo honetan aipatutako
substantziak dituzten produktuak aurkezteko debekua ez
betetzea, eta horren ondorioz, eta horrek duen kolore,
forma, grafismo eta beste inguruabarrengatik 18 urtetik
beheragokoei bereziki arreta erakartzen badiete, eta beti
ere jokabide horiek, osasunari, arrisku edo kalte larria
eragiten badiote.

c) Ordenantza honetako hurrengo artikuluak ez betetzea:

1., 3., 4.1, 5., eta 6. Artikuluko 1., 2., 3., 7., 8. eta 9. atalak,
baldin eta jokabide horiek, osasunari, arrisku edo kalte
larria eragiten badiote.

1. eta 5. artikuluan, eta 6. artikuluko 1., 2. eta 3.
ataletan ezarritakoa ez betetzea, eta hori larri edo oso larri
gisa kalifikatzen dene-an, Eusko Jaurlaritzaren eskumena
izango da.

Halaber, 6. artikuluko 3. atalean ezarritakoa ez
betetzea, Eusko Jaurlaritzak zigortuko du, baldin eta
urraketako jarduerak udal eremua gainditzen badu.

d) Erretzaileentzat eremu berezi eta desberdinduak
prestatu gabe izatea, hain zuzen, Ordenantza honen 10.
artikuluko 5, 6 eta 7 ataletan adierazita dagoen bezala.

15. artikulua.— Arau-haustean berrerortzea eta behin
eta berriro egitea

1. Ordenantza honen ondorioetarako, berrerortzea egon
dela ulertuko da, baldin eta, arau-haustea egin duen
pertsonak, urtebetearen barruan, izaera bereko arau-
hauste bat baino gehiago egingo balu, eta hori, ebazpen
irmo bidez, horrela adieraziko balitz.

2. Ordenantza honetako araubide zigortzailean jasotako
arau-hauste bat izaera bereko arau-haustea dela ulertuko
da, baldin eta, ordenantza honen 14. artikuluan
ezarritakoaren arabera, talde edo sailkapenari dagokionez,
izaera berberari buruzkoa bada.

16. artikulua.— Erantzukizuna

1. Ordenantza honetan jasotako arau-hausteen odoriozko
administrazio erantzukizuna, ,arau-haustea egiten duen
pertsona fisikoari edo juridikoari egotziko zaio. Ondorio
horietarako, egiletzat hartuko dira:

a) Tipifikatutako jokabidea burutzen duten pertsona fisiko
edo juridikoak, bestalde, egintza hori egin dezake bai
zuzenean, bai horretarako tresnatzat balio dion besteren
baten bidez. Modu berean, azken hori erantzuletzat
hartuko da, bere borondatez jardungo balu.

b) Betearaztean, laguntza ematen duten pertsona fisikoak
edo juridikoak, baldin eta horien laguntzarik gabe,
tipifikatutako jokabidea aurrera eramatea ezinezkoa izango
balitz.

2. Arau-haustea egiten duen egilearekin batera, erantzule
solidarioa izango da baita, legeak ezarritako arau-
haustearen prebentzioa zaintzeko betebeharra izan, eta
hori betetzen ez duen pertsona ere, hala nola, dendaren,
zentroaren, lokalaren edo enpresaren titularra edo
titularrak.



3. Erantzulea pertsona juridikoa izan dela ondorioztatzen
denean, erruduntasun epaia pertsona fisikoen gainean
egingo da, hain zuzen, zigortu nahi den ekintza edo ez-
egite zehatz hori egiteko borondatea sortu eta eragin
dutenen gainean.

17. artikulua.— Zigorrak

1. Ordenantza honen helburua, helburu zigortzailearen
aurretik, prebentziozkoa nabarmentzea da bereziki, eta hori
horrela, legez ezarritakoaren barruan, zigorrak ordezteko
edo arintzeko ahalegina egingo da, eta zigorren ordez,
prebentzio neurri eragikorrak ezarriko dira, adostasunez,
batik bat lehenengo arau-haustearen ostean.

2. Ordenantzan jasotako arau-hausteen ondorioz, honako
zigor hauek ezarri ahal izango dira:

a) Ohartarazpena.
b) Isuna
c) Jarduera aldi batean etetea, edota aldi baterako, edo
erabat edo partzialki istea, dela establezimendua, zentroa,
zerbitzua, lokala edo enpresa; hala ere, iste horren
gehienezko iraupena, bi urtekoa izango da.

d) Autonomia Erkidegoko edozein motatako dirulaguntza
publikoa jasotzeko debekua, bi urtekoa izan daitekeen
epealdian.

3. Aurreko zigorra ezartzeak berak, berarekin batera
hurrengo ondorioa ekarriko du, hau da, dekomisatu
egingo direla, arau-haustea eragin duten gertaerei zuzen
loturiko, merkantziak eta gauzak.

4. Aurreko atalean arauturiko dekomisatzea eraginkorra
izateko, instrukzio organoak merkantziak edo gauzak
kautelaz dekomisatzeko behin-behineko neurria hartu ahal
izango du, Estatuko oinarrizko legerian Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen arloan ezarritakoaren arabera, baita
Eusko Legebiltzarrak otsailaren 20an emandako 2/1998
Legean ezarritakoaren arabera ere, izan ere lege horren
bidez, Euskadiko Herri Administrazioen ahalmen
zigortzailea arautzen baita.

5. Eusko Jaurlaritzak otsailaren 20an emandako 2/1998
Legearen 32. artikuluan ezarritakoaren arabera, lege horrek
arautzen baititu funtzionario ikuskatzaileek hartu
beharreko kautelazko neurri bereziak, halakotzat hartuko
dira, ustez arau-haustea eragin duten gertaeren unean,
zerbitzuan zeuden Udaltzaingoko agenteak. Agente
horiek akta bat egin eta, bertan, harturiko kautelazko
dekomisatze neurria jaso beharko dute, baita arau-hauste
horren arrazoia eta helburua ere. Atal honek arauturiko
kautelazko neurria ezartzen denean, kasuan kasuko
prozedura zigortzaileari hasiera emango zaio berehala, eta

espedientea irekitzeko egintzan, eskumen zigortzailea
duen organo titularrak neurri horiek ezeztea, mantentzea
edo aldatzea erabakiko du, horretarako arrazoiak ema-nez;
gero, eta jarrian, horren ondorengo alegazioen tramitea
egingo da, horrela baitago jasota aipatu tramite hori,
Autonomia Erkidegoko legeriako prozedura zigortzailean.

6. Prozedura zigortzailearen ondoriozko administrazio
erantzukizuna, beste alde batetik, bateragarria izango da,
erantzuleek, arau-haustearen ondorioz sortutako egoera
zuzendu eta jatorrizko egoerara berraldatzeko, izango
duten obligazioarekin, baldin eta hori bideragarria izango
balitz, eta baita, horren ondoriozko kalte eta galerengatik
ordaindu beharreko kalte-ordainarekin ere.

18. artikulua.— Zigorren graduazioa

1. Isunen zenbatekoa eta gainerako zigorren aplikazioa
zehazteko, organo eskudunak honako graduazio irizpide
hauek hartu beharko ditu aintzat:

a) Osasunean sorturiko arriskuaren edo kaltearen
larritasuna. Inguruabar horren barruan, ustezko arau-
haustearen ondoriozko kaltea jaso dutenen adina zenbat
eta txikiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da
larritasuna.
b) Erruduntasun maila edo beren-beregitasuna.
c) Sorturiko gizarte aldaketa edo eragina.
d) Lorturiko onuraren zenbatekoa.
e) Arau-hausltea egin duen pertsonaren ahalmen
ekonomikoa.
f) Arau-haustean berrerortzea eta behin eta berriro egitea.

2. Zigorra baloratzeko eta graduatzeko, honako hau hartu
ahal izango da kontuan, eta gainera, aringarri oso
kualifikatutzat hartuko da:

a) Baldin eta ustezko arau-hausleari eskatzen bazaio, arau-
hausteari amaiera eman ahal izateko egoki diren jarduerak
egin ditzala, eta eskari horri kasu egingo balio.
b) Arau-hausleak zuzenbidean baliozkoa den edozein bide
erabiliz egiaztatzen badu, eta beti ere zigor espedientean
ebazpena eman baino lehen, ezen, prozeduraren hasiera
eragin zuen jokabideak sortutako ondorioak arindu edo
guztiz konpondu dituela.

19. artikulua.— Zigorrak ezartzea

1. Zigorrak ondoren adierazitakoaren arabera ezarriko dira:

a) Arau-hauste arinak, ohartarazpenarekin eta/edo 500.000
pezeta (3.005,06 euro) arteko isunarekin zigortuko dira.
Hala ere, Ordenantza honetako 14.3g) artikuluan
tipifikatutako arau-haustea denean, eta hori ez baldin
badago tipifikatuta Eusko Legebiltzarraren ekainaren
25eko 18/1998 Legean, jarri ahal izango den zigorraren



gehienezko zenbatekoa, 75.000 pezeta (450,76 euro)
artekoa, izango da.
b) Arau-hauste larriak, 500.001 pezetatik (3.005,006 euro)
2.500.000 pezeta (15.025,30 euro) arteko isunarekin
zigortuko dira, eta/edo jardunaren aldi bateko
etenaldiarekin, eta/edo establezimendua, zentroa, lokala
edo enpresa aldi bateko istearekin, bestalde, hori
erabatekoa edo partziala izan daiteke, eta itxierak bi urte
arte iraun dezake.
c) Baldin eta arau-hauste larrien ondorioz jarritako
zigorrak izango balira, eta horiek irmotasuna lortzen
dutenean, egoki balitz, zigor osagarria hartu denaren
testigantza jasoko da, hain zuzen, autonomiako legerian
aurrikusita bezala, Autonomia Erki-degoaren inolako
laguntza publikoa lortzeko debekuari dagokiona.

2. Toki Administrazioak bildutako zenbatekoarekin droga-
menpekotasunen prebentzioko programak finantziatzeko
edo estrategia egokiak gauzatzeko erabiltzen
ahaleginduko da.

3. Nahiz lokalen itxiera, nahiz dagokion jarduera edo
funtzionamenduaren etenaldia agintzen duen ebazpenak
ez du zigor izaerarik izango, baldin eta aipatu jarduera edo
lokalak, horretarako, beharrezko baimenik ez balu izango,
harik eta, ohartemandako akatsak zuzendu edo dagokion
funtzionamendurako eskatutako baldintzak betetzen ez
dituen bitartean. Aipatu kasuetan, Toki Erregimeneko
legerian ezarritako prozeduraren arabera egin beharko da.

20. artikulua.— Iraungipen erregimena

1. Ordenantza honetan ezarritako administrazio arau-
hausteak bi urteko edo sei hilabeteko epean iraungiko
dira, arau-hauste horiek larriak edo arinak izatearen
arabera.

2. Arau-hauste larrien ondorioz jarritako zigorrak, bi
urteko epean, iraungiko dira, eta arau-hauste arinen
ondoriozkoak, berriz, urtebeteko epean.

21. artikulua.— Prozedura zigortzailea

1. Hiritar guztiek, banaka edota taldeka dagozkien beren
eskubidea edo erantzukizuna erabiliz, ordenantza honetan
dioena ez betetzearren, salaketa jarri dezakete, eskumena
duten udal organoen aurrean; hala nola, Udaltzaingoaren
eskumena duen Udal Batzordearen, Alkatearen, etabarren
aurrena.

2. Ahalmen zigortzailearen erabilera, Estatuko oinarrizko
legerian ezarritakora egokitu beharko da, baita Euskal
Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen ahalmen
zigortzailea arautzen duen legerian ezarritakora ere.

3. Egokia litzatekeen ebazpena eman baino lehen,
iradokizunak edo proposamenak eskatu ahal izango
zaizkio Drogamen-pekotasunen Elkarteko Prebentziorako
Udal Batzordeari.

22. artikulua.— Ebazteko eskumena

1. Alkateak eskumena izango du arau-hauste arinei
buruzko espediente guztiak ebazteko, baita Ordenantza
honetan berariaz arauturiko arau-hauste larriei buruzko
espedienteak ebazteko ere. Eskumen hori, bestalde,
eskuordetu egin daiteke, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoei eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
legeria orokorrean ezarritakoaren arabera.

2. Gainerako arau-hauste larriak, Autonomia Erkidegoko
legerian halakotzat jasotakoak, eta betiere, oso larritzat
jasotakoak, Autonomia Erkidegoko
drogamenpekotasunen arloan eskumena duen Saileko
organoak tramitatu eta ebatzi beharko ditu.

3. Espedientearen tramitazioan, aukeraturiko
instrukziogilearen iritziz zigorra ezartzeko eskumena Toki
Administrazioari ez badagokio, horri dagozkion jarduketak
Administrazio eskudunari bidaliko dizkio, Alkatetzaren
bidez, prozedura kasuan kasuko fasetik aurrera jarraitzeko.

4. Toki Administrazioak, Eusko Jaurlaritzako Osasun
Sailari, tramitatuko diren espedienteen berri emango dio;
horretarako, hamar laneguneko epea edukiko du, hain
zuzen, ebazpena eman den datatik hasita, eta horretarako,
horri buruzko kopia fede-emailea bidali beharko da, eta
baita, arau-hauste larriari dagokion ebazpen zigortzailea
ere, Ordenantza honetako 19.1c) artikuluan aurrikusita
dagoen bezala.

Ordenantza honi bere onespena eman zion
Udalbatzak, 2001eko azaroaren 27an egindako bilkuran.—
Idazkaria


