
 

 

BIZKAIKO ETA GIPUZKOAKO OSTALARITZA-ELKARTEEK 

ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOA AURKEZTU DUTE EUSKAL 

AUTONOMIA ERKIDEGOKO AUZITEGI NAGUSIAN, OSTALARITZAKO 

SAILBURUAREN 2020KO UZTAILAREN 28KO AGINDUAREN HARIRA. 

 

Bizkaiko eta Gipuzkoako ostalaritza-elkarteek bat egin dute Euskadiko 

gaueko aisiaren sektorearen alde, eta, bihar, abuztuaren 11n, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzietako 

aretoan, errekurtsoa aurkeztuko dute Eusko Jaurlaritzako Osasun 

sailburuak joan den uztailaren 28an emandako aginduaren aurka. Agindu 

horren bidez, ostalaritzaren itxiera-ordutegia aurreratu zen Euskal 

Autonomia Erkidegoan. 

Ordutegi-aurrerapen horren eragina ikaragarria izan da Euskadiko gaueko 

aisiaren sektorean; izan ere, diskoteka ia guztiek jaitsi dute pertsiana 

uztailaren 29tik, eta pub-en sektoreak %75 inguru murriztu du bere 

jarduera. Ordutegi-aurrerakinak arriskuan jartzen du euskal gaueko aisiako 

800 establezimendu baino gehiagoren bideragarritasun ekonomikoa 

(pubak, diskotekak, kafe-kontzertuak…), 4.000 pertsona inguruk lan egiten 

baitute bertan. 

Bi lurraldeetako enpresa-elkarteek bat egiten duten administrazioarekiko 

auzi-errekurtsoan, proportzionaltasun-arrazoiak eta establezimendu 

askorentzat Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak uztailaren 28an hartutako 

neurria denboran luzatzea ekarriko lukeen behin betiko itxiera-arrisku 

nabaria argudiatzen dira. Halaber, errekurtsoan aipatzen da ez dagoela 

ordutegi-aurrerapen horren eragina arinduko duen neurri ekonomikorik, 

eta ez dagoela ebidentzia zientifikorik ostalaritza-jarduerarako ezarritako 

itxiera-orduek eragin handiagoa dutela COVID-19ak beste ordu-tarte 

batzuekin alderatuta duena baino, halaber, jarduera ekonomikoaren 

sektore horretan edo beste batean. 



Azkenik, errekurtsoak nabarmentzen du aipatutako ordenaren murrizketak 

aplikatzeak diskoteken jarduera “de facto” desnaturalizatzea dakarrela, 

establezimendu horien eskaintza nagusiaren ezaugarri diren dantza-pistak 

kentzen baititu, eta herritarren gaueko jolas-jarduerarako irteera 

mailakatua eta bide “kontrolatua” ahalbidetzeko beharra planteatzen du; 

izan ere, gaueko aisiarako eskaintza “profesional eta konfiantzazko” bat ez 

edukiz gero, gaueko aisialdirako proposamen alternatiboak egiten ditu. 

Ostalaritzako segurtasun sanitarioaren aldeko apustu horretan, akordioa 

sinatu duten enpresa-erakundeek, baliabide beraren barruan, beren 

establezimenduetako kontrol sanitarioari laguntzeko neurri alternatiboak 

proposatzen dituzte. 

Eskaera berean, kautelazko neurriak hartzeko eskatzen da, ezarritako ordu 

murrizketaren aplikazioa geldiarazteko, aurkeztutako auziari buruzko epaia 

eman arte. 

Ordutegiaren itxiera aurreratzeagatik justiziaren aurrean errekurtsoak 

jartzea estatu osoan zabaltzen ari den neurria da, non Zaragoza, Kantabria 

edo Bartzelona bezalako probintzietako ostalaritzako enpresa-elkarteek, 

besteak beste, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakundeen antzeko baliabideak 

jarri baitituzte. 
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