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1. Gida honen helburuak 
 
Gida tekniko honen helburu nagusia da agiri baliagarria plazaratzea udalek ingurune-zarataren 
aurkako estrategia egoki dezaten udalerriko egungo soinu-egoera hobetzeko helburu 
zehatzen arabera, EAEko kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretuak ezarritako 
esparruarekin bat etorriz. 
 
Gidaren zuzeneko hartzaile ditugu aldagai horren kudeaketan jarduten duten udal-
teknikariak, bai eta ingurune-kutsadura akustikoa eraginkortasunez kudeatzeko funtsezko 
alderdien berri izan nahi duten udal-eragileak. 
 
Agiri honen lanketa (esan dezagun honako gida hau lehendik egindako beste hiru gidaren 
osagarria dela, 213/2012 Dekretua aplikatzeko jardueren zarata, zonakatze akustiko eta 
etorkizuneko garapenek bete beharreko baldintzapenen arloan), Bizkaiko Foru Aldundiko 
Ingurumen Saila garatzen ari den Bizkaiko Soinu Kalitatea 2013-2017 aldian hobetzeko 
Estrategiaren barrukoa da eta tokiko administrazioei laguntzeko ildoari atxikita dago, azkenek 
eskumenak eraginkortasunez gara ditzaten zarata kudeatzeko arloan.      
 
Gida honen edukiak erabilgarria izan nahi du. Zarataren kudeaketan lortu nahi diren 
helburuak azaletik aletu ondoren, egungo lege-esparrua eta horretatik eratortzen diren 
jarduketak deskribatzen ditu. Geroago, gidak eduki teknikoak jorratzen ditu eta diagnostiko 
akustikoa egiteko metodologien nondik norakoak azaltzen ditu. Azkenik, eraginak ebaluatu 
ondoren, Ekintza Planaz aritzen da eta bertan jaso behar diren gutxieneko edukiak zehazten 
ditu: herritarren parte-hartzea aintzat hartzea funtsezko eragileak direlako eta, beste alde 
batetik, kutsadura akustikoaren jarraipena egiteko protokoloa ezartzea.  Honako agiri honen 
azken atalek kudeaketari lotutako bi gai horiez dihardute. 
 

2. Ingurune-zarataren kudeaketaren xedea: Zergatik egiten da? 
 
Ohituraz, hiriko zarataren kudeaketa hiriko bizitegi-lurzoruan garatutako jarduerek 
sorrarazten zuten zarata kontrolatzean zetzan, jarduera horiek baitziren, gehienbat, 
herritarren kexen iturri. Hala eta guztiz ere, kutsadura-mota horren aurreko sentiberatasuna 
areagotu ahala, legeria berria garatu da eta beste eskakizun batzuei ere erantzun behar izan 
zaie. 
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Eskakizun horietan oinarrituta, kutsadura akustikoaren gaineko ikuspegiak alderdi gehiago 
aintzat hartu behar izan ditu: 
 

- Ingurune-zarata ere kontuan hartu behar izan da kudeaketa-prozeduretan (batik bat, 
trenbideek, ibilgailuen zirkulazioak, aireportuek, industriek, portuek, bide publikoko 
aisialdiak, udal zerbitzuek eta obrek sorrarazitakoa). 

- Beharrezkoa da herritarren parte-hartzea bultzatzea kudeaketan, eraginaren hartzaile 
eta sortzaile den aldetik; izan ere, herritarren bizitza-ohiturak direla eta, zarata 
sorrarazten dute. 

- Zaratarena gai subjektiboa da eta soinu-maila bati lotutako eragozpenaren heina 
soinu-iturriarekiko loturaren menpekoa den arren, adostasun handia dago zarata-iturri 
kutsatzaileen inguruan. Bestetik, kutsadura akustikoaren erasanaren, osasunaren 
gaineko eraginaren eta horri lotutako kostuen arteko lotura zehaztu da (zuzentze-
neurriak garatzeko beharrizanaz gain, hirigintza-garapena izugarri baldintzatu 
dezakeelako). 

- Soinu-ingurunea hobetzeko ahaleginaren ildotik ingurune-zarata nahiz jarduerek 
sorrarazitako zarata arintzeko ahaleginaz ari gara, neurri konplexuak landu behar dira 
eta neurri horiek udal-sail eta eragile askori eragiten diete, baina bat etorri behar dute 
udalaren garapen-ereduarekin.  

 
Beste alde batetik, kutsadura akustikoaren arloko estatuko eta autonomia erkidegoko legeriak 
zarata kudeatzeko esparrua aldarazi dute eta, ingurumari horretan, igorle akustikoak zehaztu, 
zarataren mugako balioak eta xede-balioak ezarri eta hiru lan-ildo aipagarri nabarmendu 
dituzte:    
 
 Kutsadura akustikoari lotutako arazoa ikuspegi orokor edo globaletik jorratu behar da; 

hortaz, urteko batez besteko balioetan oinarritutako diagnostikoak egin behar dira eta 
neurriak landu behar dira, udalaren menpeko zarata-iturriak ez ezik, udalaz kanpoko 
erakundeek kudeatutako beste soinu-iturri batzuk ere aintzat hartuta. 

 Kalitate akustikoaren helburuak (urteko batez besteko balioetan oinarritutakoak) 
betetzen ez diren egoeretan, diagnostikoa egin (zarata-mapa) eta horri lotutako ekintza-
plana gertatu beharko da.    

 Beharrezkoa da hiriko zarataren kudeaketa hirigintza-plangintzari lotzea. Horretarako, 
zarataren auzia txertatu behar da plangintzako tresnetan eta garapen berrietan kontuan 
hartu behar diren baldintzapenetan.  

 
Esandako guztiek agerian uzten dute zarataren kudeaketa ezin dela lan-arlo partziala izan eta 
hiriko plangintza estrategikoaren baitan txertatu behar dela, funtsezko hainbat alderdirekin 
guztiz lotuta dagoelako, besteak beste: udalerriko mugikortasun-eredua, plangintza, 
herritarren bizi-kalitatea, garapen ekonomikoaren eredua eta udalen arteko lotura. 
 
Jakina denez, zaratari lotutako auzi batzuk udal teknikarien kudeaketaz haratago doaz, soinu-
iturrien beste kudeatzaile batzuen eta beste administrazio batzuen eskumenekoak direlako.  
Ildo horretan, estatuko legeriak garraio-azpiegitura handien kudeatzaileak behartzen ditu 
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ingurune-zarata kudeatzeko prozedurak abian jar ditzaten, epe zehatzak emanda eta 
herritarrentzako informazioa eta euren parte-hartzea aintzat hartuta. 
 
Nolanahi ere den, udalaren zeregina funtsezkoa da zarataren kudeaketari dagokionez, alde 
batetik, zaratari buruzko legeriak eskumen ugari ematen dizkielako tokiko administrazioei eta, 
bestetik, tokiko administrazioek lurzoruaren erabilerak kudeatzen dituztelako eta 
herritarrekin zuzeneko harremana dutelako. 
 
Esandakoa dela eta, behar-beharrezkoa da udalek Euskal Autonomia Erkidegoko kutsadura 
akustikoari buruzko 213/2012 Dekretuak ezarritako legezko betekizun berriei erantzun 
diezaieten eta, gainera, zarataren auzia kudeatzeko ekimena har dezaten, diagnostikoak 
eginda eta planak taxututa, udalen eginkizunak eta udalerrian eragina duten soinu-iturrien 
beste kudeatzaile batzuen eginkizunak koordinatuta, prebentzio-lanak bideratuta garapen 
berrietan, eremu lasaiak babestuta eta, azken batean, kutsadura akustikoaren arazoa ikuspegi 
orokorretik landuta, lehentasunezko neurriak arrazoizko irizpideetan oinarriturik zehazteko 
helburuz.    
 

3. Zer egin behar da? Ingurune-zarata kudeatzeko legezko esparrua 
 
Europan, ingurune-zarataren arloko legeriaren hasiera ekarri zuen manua 2002/49/EB 
Zuzentaraua dugu, ingurune-zarataren ebaluazioari eta kudeaketari buruzkoa. Arau horrek 
zarata kudeatzeko alderdi jakin batzuk zehazten ditu, ebaluazio-prozedurak (Zarataren 
aurkako Estrategikoak) eta garapen- zein jarraipen-prozedurak (Ekintza Planak) ezartzen ditu 
eta, azkenik, ebaluatzeko metodologia aplikagarriak finkatzen ditu Europako erkidegoaren 
barruan.   
 
Estatuko araudiari dagokionez, arestian aipatutako zuzentarauaren transposizioak isla dauka 
hiru arauditan:  

Estatuko 37/2003 Legea, Zaratarena, esparru orokorra ezartzen duena eta bi Errege 
Dekreturen bidez garatzen dena: 
 1513/2005 Errege Dekretua: Zuzentarauaren transposizioa osatzen du Espainian 
aplikatu beharreko egutegiak ezarrita, azpiegitura handien eta aglomerazioen kudeatzaileek 
Zarataren aurkako Mapa Estrategikoak eta Ekintza Planak gerta ditzaten.  
 1367/2007 Errege Dekretua: Estatuko kutsadura akustikoaren nondik norakoak 
arautzen ditu eta funtsezko kontzeptuak deskribatzen ditu, hala nola:  zonakatze akustikoa, 
zortasun-eremua, babes akustiko bereziko eremuak, eremu lasaiak eta abar.   
 
Euskal Autonomia Erkidegoari gagozkiola, kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretua 
2013ko urtarrilaren 1ean hasi zen indarrean.  Dekretu hori Euskal Autonomia Erkidegoko 
udalerri guztietan aplikatu behar da, baita autonomia erkidegoko gobernuaren edo foru-
aldundien eskumeneko azpiegituretan ere. Horrela, estatuko oinarrizko legeriak arautzen 
dituen estatuko azpiegituretan aplikatu behar direnak izan ezik, kutsadura akustikoari buruzko 
kudeaketari lotutako alderdi guzti-guztiak arestian aipatu dugun erkidegoko legerian jasotzen 
dira.   
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Hori dela eta, honako atal honetan, autonomia erkidegoko dekretu hori langaitzat hartzen da 
zehatzena delako ingurune-zarataren kudeaketari dagokionez eta, gainera, estatuko 
oinarrizko legerian zehaztutakoa biltzen duelako, kontraesanetan erori barik, eta osatu egiten 
duelako, autonomia erkidegoko gobernuaren edo foru-erakundeen menpeko azpiegituretan 
aplikatu beharrekoak  are zehatzago garatuta. 

 
 
 
 
3.1 213/2012 Dekretua 
 
Lehen esan dugunez, dekretu hau erreferentziazko legezko esparrua edo langai nagusia da 
EAEko kutsadura akustikoa kudeatzeko. Dekretuaren eragin-eremuan, Euskal Autonomia 
Erkidego eta lurraldeen araberako eskumeneko bide-, trenbide- eta portu-azpiegiturak, 
lizentzia, baimen, aurretiazko komunikazio edo erantzukizunpeko adierazpenaren menpeko 
jarduerak eta obrak, hiriko bideak eta bide publikoko obrak aintzat hartzen dira.  
 
Bestalde, etorkizuneko garapenik ez dakarten egoerei dagozkien ingurune-zarataren 
kudeaketa dela eta (informazio gehiago eskuratzeko, aztertu Bizkaiko Foru Aldundiak 
argitaratutako EAEn kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretua aplikatzeko gida 
teknikoa etorkizuneko garapenetan), dekretuak kontuan hartzeko ondoko alderdiak zehazten 
ditu.  
 
 Kutsadura akustikoa kudeatzeko prozedura bati ekiteko oinarrizko tresna diagnostikoa 

egitea da eta, ingurune-zaratari dagokionez, diagnostikoarekin batera, Zarata Mapa 
gertatu behar da. Diagnostikoa egin ostean, Ekintza Plana diseinatu behar da, eta bertan, 
eraginak arintzeko neurriak jaso behar dira.  

 
Egoera akustikoaren ebaluazioari buruzko 213/2012 Dekretuaren 1. Tituluan, zarata-
mapak gertatu behar dituzten subjektuak identifikatu behar dira eta mapa-mota hori zein 
Ekintza Planak egiteko prozedura ezartzen da. Gainera, bi agiri horien gutxieneko edukiak 
zehazten dira.   

 
Aipatutako tresnak 213/2012 Dekretuaren 3. artikuluan jasotzen dira:  
 
Zarata-mapa: aldez aurretik existitzen den edota zarata-indize bat oinarri harturik iragarritako zarata-egoera 
bati buruzko datuen aurkezpena da zarata-mapa. Bertan, besteak beste, honako hauek zehaztuko dira: indarreko 
mugarik gainditu den; eremu zehatz batean zarata jasaten duten pertsonen kopurua; edota eremu jakin batean 
zarata-adierazle baten maila jakin batzuk jasan ditzaketen etxebizitzen kopurua. 
 
Ekintza-plana: administrazio batek bere eskumenen esparruan hots-kutsadura orokorki kudeatzeko hartzen duen 
estrategia eta ekintza zuzentzaile, aurre-hartzaile eta zaintzaileen multzoa. Ekintza-plan hori lurralde baten 
ebaluazio orokorrera atxikita egon daiteke edo, bestela, eremu bateko zarata-iturri jakin batek dakarren eragin 
orokorrari aurre egin diezaioke. 
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 213/2012 Dekretuaren 10. artikuluak ezartzen duenari jarraiki, ondoko subjektuek zarata-

mapak egin, onartu, berrikusi eta jendaurreko informazio-aldia eskaintzera behartuta 
daude:  

 
1- 10.000 biztanletik gorako udal guztiak; eta/edo trantsizio akustikoko eremuak 

dituztenak. 
2- Ondoko eskakizunak betetzen dituzten garraio-azpiegituren jabe diren autonomia 

erkidegoko edo foru-lurraldeetako erakundeak: 
o 6.000 ibilgailu baino gehiagoko eguneko batez besteko intentsitatea (EBBI) 

duten errepide-azpiegiturak.  
o Trenbide-azpiegiturak, salgai-garraiodunak direnean. 

3- Kalitate akustikoaren helburuak betetzen ez direla identifikatutako eremu akustikoen 
eskumena duten erakundeak. 
 

OHARRA: Lehen aipatutako subjektu guztiak zarata-mapak gertatzera behartuta daude 
gehienez ere lau urteko epean, 213/2012 Dekretua indarrean hasi zenetik zenbatzen hasita 
(2013ko urtarrilaren 1ean hasi zen indarrean). Horrela ezartzen du dekretuaren bigarren 
xedapen gehigarriak. 

 
 Dekretuak ezarritako kalitate akustikoaren helburuak betetzen ez dituzten lekuak 

identifikatu ondoren, zarata-mapa egin eta gero, ekintza-plana gertatu eta onartu beharko 
da, gehienez ere urtebeteko epean.  
Zarata-mapa eta hari lotutako ekintza-plana egin behar direneko kudeaketa-aldia gehienez 
ere bost urteko epean eguneratu beharko da, onartu, garatu eta berrikusi ondoren. 

 
 Modu osagarrian, egoera horiei dagokienez (hau da, etorkizuneko garapenak ez direnak), 

213/2012 Dekretuak bi tresna arautzen ditu kutsadura akustikoaren eragina kudeatzeko: 
Babes Akustiko Bereziko Eremuak eta Lehentasunezko Ekintza Eremuak. 

 
A) Babes Akustikoa Bereziko Eremuak (BABE): Tokiko administrazioaren eskumenekoak 
dira (bere kudeaketaren menpeko lurzoruan daudelako kasu gehien-gehienetan, g 
tipologiako eremuak eta jatorri naturaleko soinu erreserbak izan ezik. Horrela izendatzen 
dira kalitate akustikoaren helburuak betetzen ez direlako eta, hortaz, Zonako Plana garatu 
beharko da haietan, kalitate akustikoaren helburuak arrazoizko epe batean betetzeko 
ekintza eta neurri nahikoak jasota.   
 
Babes Akustiko Bereziko Eremua izendatzen denean, azalera mugatu eta zarata-iturri 
bakoitzaren ekarpena zehazteaz gain, Zonako Plana gertatu behar da bertan. 
 
Lehentasunezko Ekintza Eremuak (LEE): zarata-iturrien kudeatzaileen eskumenekoak dira 
(batik bat, garraio-azpiegiturei dagozkienak) eta tresna horren bidez, zarataren aurkako 
jarduna errazten da zarata-iturriaren kudeatzaileak berak lehentasunezko neurriak 
ezartzen eta Lehentasunezko Ekintza Planetan jasotzen dituelako.   
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OHARRA: Esan beharra dago Eskualdeko Planean nahiz Lehentasunezko Ekintza Planean 
jarduerak zehazten direla kutsadura akustikoaren maila arintzeko kalitate akustikoaren 
helburuak betetze aldera. Jarduera horien xehetasun-mailak handia izan behar du eta, 
gutxienez, finantza-informazioa eta jardueren plangintza jaso behar da (46 eta 50. 
artikuluak).  

 
Aipatutako tresnak 213/2012 Dekretuaren 3. artikuluan jasotzen dira: 
 
Lehentasunezko ekintza-plana: lehentasunezko ekintza-eremu batean igorpen akustikoen foku batek edo 
gehiagok sortutako hots-kutsadura murrizte aldera gauzatu beharreko jarduera-multzoa; jarduera horiek eremu 
horren pertsona edo erakunde titularrak zehaztuko ditu, eremuko area akustikoetan aplikagarriak diren kalitate 
akustikoko helburuak bete daitezen. 
  
Zonako plan akustikoa: lurraldeko administrazio publiko batek babes akustiko bereziko eremu batean gauzatu 
beharreko jardueren multzoa, hots-kutsadura murriztu eta eremu horretan aplikagarriak diren kalitate 
akustikoko helburuak bete daitezen. 
 
Lehentasunezko ekintza-eremua (LEE): zarata-foku batek edo gehiagok sortutako hots-mailaren ondorioz 
kalitate akustikoko helburu aplikagarriak betetzen ez diren eremu akustikoak. Azken horien pertsona edo 
erakunde titularrak dagokion lehentasunezko ekintza-plana zehaztu beharko du. 
 
Babes akustiko bereziko eremua (BABE): kalitate akustikoko helburu aplikagarriak betetzen ez diren area 
akustikoak. Administrazioak halakotzat jo beharko ditu eta dagokien eremuko plan akustikoa zehaztu beharko 
zaie. 
 
 213/2012 Dekretuak ez du eperik, ez derrigortasunik, ezartzen Lehentasunezko Ekintza 

Eremuak eta Babes Akustiko Bereziko Eremuak mugatzeko. Nolanahi ere, komeniko 
litzateke halakoak izendatzea Eskualdeko Planetan eta Lehentasunezko Ekintza Planetan 
jasotako helburuak, edukia eta garatzeko epea ezagunak eta irmoak direnean: 
 

 Babes Akustiko Bereziko Eremu batean Zonako Planean jasotako neurri guztiak garatu eta 
artean kalitate akustikoaren helburuak betetzen ez badira, Egoera Akustiko Bereziko 
Eremu izendatuko da kalitate akustikoaren helburuak betetzen ez dituen esparrua. 

 
Aipatutako tresna 213/2012 Dekretuaren 3. artikuluan jasotzen da: 
 
Egoera akustiko bereziko eremua (EABE): eskumeneko administrazioak babes akustiko bereziko gisa 
sailkatutako esparru bati dagozkion eremu akustikoak; esparru horietan dagokien eremuko planean 
ezarritakoaren araberako neurri zuzentzaileek ezin izan dute eragotzi kalitate akustikoko helburuak ez betetzea 
eta, horrenbestez, epe luzerako neurri osagarriak zehaztu behar dira, barneko espazioei lotutako kalitate 
akustikoko helburuak betetzea lortzeko. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tokiko Administrazioetan Ingurune Zarata Kudeatzeko Gida Teknikoa,  
EAEko kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretuan oinarrituta. (lehenengo bertsioa)  9 

 
3.2 Eskumenen laburpena ingurune-zarataren kudeaketaren arloan 
 
Atal honetan, ingurune-zarataren kudeaketari lotutako eskumenen laburpena egingo dugu. 
Eskumenok eragin akustikoa aintzat hartzen dute etorkizuneko garapenik izango ez duten 
eremuetan.  
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 ESTATUKO LEGERIA EUSKO JAURLARITZA FORU ALDUNDIAK TOKI ERAKUNDEAK 

Araudia Oinarrizko legeria 
 

Lege-garapena eta 
betearazpena 
 

  Hots-kutsadurari buruzko 
udal ordenantzak  
(beharrezkoa bada, eguneratu 
beharko dira, 213/2012 
Dekretuarekin bat egiten ez 
dutelako edo dekretua bera 
bezain murriztaileak ez 
direlako. 
  

Eusko Jaurlaritzaren eskumen-
esparruko babes-neurri 
osagarriak.  

Informazioa 

Zarata-mapei eta ekintza-
planei buruzko informazio 
publikoa. 

Zarata-mapei eta ekintza-
planei buruzko informazio 
publikoa, bere kudeaketaren 
menpeko iturriei dagokienez. 
 
Herritarrentzako informazioa 
hots-kutsaduraren inguruan, 
Euskal Autonomia Erkidegoko 
esparruan.  
 
Esperientziak eta informazioa 
trukatzeko bilgune egokien 
sorrera. 
 

Zarata-mapei eta ekintza-
planei buruzko informazio 
publikoa, bere 
kudeaketaren menpeko 
iturriei dagokienez. 

Udal-esparruko zarata-mapei 
eta ekintza-planei buruzko 
informazio publikoa Hots-kutsaduraren inguruko 

oinarrizko informazio-
sistema (SICA). 
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 ESTATUKO LEGERIA EUSKO JAURLARITZA FORU ALDUNDIAK TOKI ERAKUNDEAK 

Hots-
eremuak  

Hirigintza-plangintzan edo 
lurralde-antolamendurako 
tresnetan jasotako hots-
eremuen zedarriztapena 
sartzea. 
 
Lurralde historiko bat baino 
gehiago hartzen duten udalez 
gaindiko aglomerazioen 
zedarriztapena. 
 

 
Foru aldundien 
eskumeneko hirigintza-
plangintzan edo lurralde-
antolamendurako tresnetan 
jasotako hots-eremuen 
zedarriztapena sartzea. 
 
Lurralde historiko bakarra 
hartzen duten udalez 
gaindiko aglomerazioen 
zedarriztapena. 
 

 
Hots-eremuak zedarriztatu 
eta onartzea udalaren 
lurralde-eremuaren barruan. 
 
Hiri-eremu lasaiak 
zedarriztatzea eta hotsetik 
babesteko plana taxutzea. 
 

g) 
tipologiako 
eremuak eta 
Jatorri 
Naturaleko 
Soinu 
Erreserba 
(JNSE) 

 

g) tipologiako hots-eremuen 
eta jatorri naturaleko soinu 
erreserben zedarriztapena. 

 

g) tipologiako hots-
eremuen eta jatorri 
naturaleko soinu 
erreserben zedarriztapena 
proposatzea Eusko 
Jaurlaritzarekin 
koordinatuta. 
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 ESTATUKO LEGERIA EUSKO JAURLARITZA FORU ALDUNDIAK TOKI ERAKUNDEAK 

Kalitate 
helburuak 

Eremuetako kalitate 
akustikoaren helburuak 

zehaztea 1367/2007 Errege 
Dekretuaren bidez 

 
Berariazko eskualde-planak 
garatzea hots-kalitatearen 

helburuak lortzeko lehendik 
dauden eremu urbanizatuei 
eragiten dieten zortasun-

eremuetan, estatuaren 
eskumeneko bide-, trenbide-

aireportu eta portu-
azpiegiturei dagokienez, 

(estatuko legeriak 
ezarritakoari jarraiki) 

 
Egoera Akustiko Bereziko 

Eremuak (EABE) izendatzea, 
berariazko eskualde-

planetan jasotako neurrien 
bidez, hots-kalitatearen 

helburuak betetzen ez diren 
eremuei dagokienez. 

Eremuetako kalitate 
akustikoaren helburuak 

zehaztea 1367/2007 Errege 
Dekretuaren bidez, estatuko 
oinarrizko legeriaren osagarri 

gisa, bereziki, autonomia-
erkidegoaren eskumeneko 

guneei dagokienez. 
 

Hots-eremuak Babes Akustiko 
Bereziko Eremu edo Egoera 
Akustiko Bereziko Eremu 
izendatzea, eta Eskualde 
Planaren, g tipologiako 

eremuen eta JNSEren esparruko 
berariazko zuzentze-neurriak 
landu, onartu eta gauzatzea. 

 
Hots-eremuak Lehentasunezko 
Ekintza Eremu (LEE) izendatzea 

eta berariazko zuzentze-
neurriak landu, onartu eta 

gauzatzea EJren eskumeneko 
LEEren esparruko hots-igorleei 

dagokienez. 

 
Hots-eremuak 

Lehentasunezko Ekintza 
Eremu (LEE) izendatzea eta 

berariazko zuzentze-
neurriak landu, onartu eta 
gauzatzea foru-aldundien 

eskumeneko LEEren 
esparruko hots-igorleei 

dagokienez. 
 

Hots-eremuak Babes Akustiko 
Bereziko Eremu edo Egoera 
Akustiko Bereziko Eremu 
izendatzea, eta Eskualde 
Planaren zein hots-
kalitatearen helburuak 
betetzen ez direneko udalen 
eskumeneko zarata-mapen 
esparruko berariazko 
zuzentze-neurriak landu, 
onartu eta gauzatzea. 
 
Hots-eremuak 
Lehentasunezko Ekintza 
Eremu (LEE) izendatzea eta 
lehentasunezko ekintza-plana 
gertatzea udalen eskumeneko 
hots-igorleei dagokienez. 
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 ESTATUKO LEGERIA EUSKO JAURLARITZA FORU ALDUNDIAK TOKI ERAKUNDEAK 

Kalitate 
akustikoaren 
helburuak 

Kalitate akustikoaren 
helburuen behin-behineko 

etendura onartzea estatuaren 
eskumeneko interes 
publikoko obretan. 

Udalerriz gaindiko kalitate 
akustikoaren helburuen behin-
behineko etendura onartzea 
autonomia-erkidegoko 
eskumenei jarraiki.  

Kalitate akustikoaren 
helburuen behin-
behineko etendura 
onartzea foru-eskumenei 
jarraiki. 

Kalitate akustikoaren helburuen 
behin-behineko etendura 
onartzea foru-eskumenei jarraiki.

Hots-
kutsadura 
ebaluatzen 
duten 
erakundeak 

 

Kontrol-sistema bat ezartzea 
kutsadura akustikoaren 
ebaluazioa egiten duten 
erakundeek gaitasun tekniko 
nahikoa izan dezaten 
ziurtatzeko. 

  

Zarata-mapak 

Estatuko eskumenen 
menpeko bide-, trenbide-, 
aireportu- eta portu-
azpiegituretako zarata-
mapak gertatzea, onartzea 
eta berrikustea.  

Eusko Jaurlaritzaren eskumenen 
menpeko garraio- eta portu-
azpiegituretako zein g) 
tipologiako eremu 
akustikoetako zarata-mapak 
gertatzea, onartzea eta 
berrikustea. 

Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eskumenen 
menpeko garraio- 
azpiegituretako zein 
udalez gaindiko 
aglomerazioetako zarata-
mapak gertatzea, 
onartzea eta berrikustea, 
bere lurralde-esparruaren 
barruan. 
 

Udalaren eskumenen menpeko 
zarata-mapak gertatzea, onartzea 
eta berrikustea. 

Ekintza-
planak 

Estatuko Administrazio 
Orokorrak gertatutako 
zarata-mapak onartzea eta 
berrikustea. 

Autonomia Erkidegoan 
gertatutako zarata-mapen 
ekintza-planak gertatzea, 
onartzea eta berrikustea. 

Bizkaiko lurraldean 
gertatutako zarata-
mapen ekintza-planak 
gertatzea, onartzea eta 
berrikustea. 

Udalaren eremuan gertatutako 
zarata-mapen ekintza-planak 
gertatzea, onartzea, berrikustea 
eta betearaztea. 

Oharra: Gida honen edukia prestatu orduko, ez Eusko Jaurlaritzak, ez foru-aldundiek, ez dituzte udalez gaindiko aglomeraziorik izendatu. 
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4. Zer-nolako eraginak dauzka? Legeriaren erantzuna tokiko 
administrazioentzat eta Bizkaiko Foru Aldundiarentzat. 

 
4.1 Ingurune-zarataren kudeaketa: tokiko administrazioen 
ardurapeko neurriak 

 
Atal honen helburua da eskema batzuk lantzea udalek garatu beharreko atazen eta 
eginkizunen laburpena emateko.  
 
Zarataren kudeaketa gauzatzeko helburuz, tokiko administrazioek gara ditzaketen lan-ildoen 
esparruan, aipatu beharra dago eginkizun batzuk nahitaez bete behar dituztela toki-
erakundeek, legeriak hala agintzen duelako; beste neurri batzuk, ordea, zarataren kudeaketa 
estrategikotik eratortzen dira eta tokiko administrazioek badaukate horiek garatzea, nahiz eta 
ezinbestekoak ez izan.  
 
Nahitaez bete beharreko eginkizunak ondokoak dira:  
 

1) Hots-sentikortasunaren araberako zonakatzea lantzea: udal-eremuetako kalitate-
helburuak ezarri, mugatu eta onartzea, tokian tokiko erabilera nagusiari jarraiki. Zonakatzea 
lantzeko, Zortasun Eremuak eta Jatorri Naturaleko Soinu Erreserbak aintzat hartu behar dira. 
Zonakatzeak hiri-antolamenduko plangintza orokorrei eta plangintza xehatuei eragiten die. 
 
OHARRA: Agiri honen 5. atalean azaltzen da arestian aipatu dugun zonakatzearen xede 
nagusia. 
 

2)  Tokiko administrazioen eskumeneko lurralde-eremuari dagozkion Zarata Mapak 
prestatu, onartu, berrikusi eta horien jendaurreko informazioa bideratzea.  

o 10.000 biztanletik gorako udal guztiek zarata-mapa gertatu beharko dute, tokiko 
administrazioek esanguratsutzat jotzen dituzten hots-igorleek ateratzen duten zarataren 
maila ebaluatu ahal izateko udalaren menpeko lurralde-eremuaren barruan. Zarata-
mapa horretan, besteak beste, lehendik dauden gune urbanizatuen eta gerora egingo 
diren gune urbanizatuen gaineko eraginaren ebaluazioa jaso beharko da.  

o Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztiek, gutxienez, udal horien menpeko lurralde-
eremuaren barruan dauden trantsizio akustikoko eremuen zarata-mapak egin beharko 
dituzte.  

o Administrazio eskumendunek zarata-mapak egingo dituzte kalitate akustikoaren 
helburuak urratzen direla egiaztatzen direneko hots-eremuetan.  

 
3) Trantsizio Akustikoko Eremuak identifikatzea. Gune horiek inbentarioan jaso beharko 

dira eta zarata-mapen bidez aztertu beharko dira. 
 

OHARRA: Udal guztiek zarata-mapa landu behar dute 4 urteko epearen barruan 213/2012 
Dekretua indarrean sartu zenetik (dekretu horren indarra 2013ko urtarrilaren 1ean hasi zen), 
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aipatutako 213/2012 Dekretu horren bigarren xedapen gehigarriak ezarritakoari jarraiki. 
 

4) Ekintza Plana gertatzea, hotsaren eragina jasaten duten urbanizatutako guneak 
identifikatu ostean. Ekintza-plan horren bidez, urbanizatutako guneak aztertu behar 
dira eta, bestetik, Babes Akustiko Bereziko Eremu izendatzen direnenetan, tokiko 
ekintza-plana ezartzea. Zarata-mapa nahitaez egin behar duten udalek arestian 
aipatutako Ekintza Plana urtebeteko epean onartu beharko dute, zarata-mapa 
onartzen den datatik zenbatzen hasita.   
Dena dela, plana eraginkortasunez garatzeko, administrazioen arteko koordinazioa 
landu beharko da, betiere udalaz kanpoko hots-iturriek eragindako hots-egoera 
udalaren menpeko guneetan kudeatu behar denean. Plan horren baitan, 
Lehentasunezko Ekintza Planak gara daitezke Lehentasunezko Ekintza Eremuetan, 
udalen kudeaketaren menpeko hots-iturriei egotz dakiekeen eragina zuzentzeko 
helburuz: hiri-hondakin solidoen bilketa edo garbiketa, gaueko aisialdi-guneak, hiriko 
bideak... 
 

5) Udalen erantzukizuna da Dekretuaren III. Tituluaren II. Kapituluak ezarritakoa 
betearaztea etorkizuneko hirigintza-garapenetan. Halako garapenei Hots Azterketa lotuko 
zaie beti (213/2012 Dekretuaren 37. artikulua).   
 
OHARRA: Betekizun horri buruzko informazio gehiago eskuratu nahi bada, aztertu Bizkaiko 
Foru Aldundiaren “EAEn kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretua aplikatzeko gida 
teknikoa etorkizuneko garapenetan”.  

 
Nahitaez bete beharreko eginkizun horiez gain, badira jorratu beharreko beste kudeaketa-
neurri batzuk zaratak sorrarazten duen arazoari ikuspegi globaletik erantzuteko. Neurri horien 
bitartez, udalak berak ekimena har dezake hots-kutsaduraren kudeaketari hasiera emateko.  
Aipatutako neurriak, batik bat, ondokoak dira: 
 

1) Hiriko eremuko lasaiak zedarriztatzea:  neurri horri dagokionez, ebaluazioa egin behar 
da kalitate akustikoaren helburuak betetzen ote diren jakiteko. 

 
2) Kalitate akustikoaren helburuak betetzen ez diren hots-eremuetan, udalak Babes 

Akustiko Bereziko Eremu (BABE) izendatuko ditu eta, horren haritik, Eremuko Planaren 
esparruari dagozkion berariazko zuzentze-neurriak landu eta betearaziko ditu era 
osagarrian.   
Geroago, lehentasunezko ekintza-eremuak identifikatuko dira eta horietako 
lehentasunezko ekintza-plana prestatuko da, udalaren menpeko hots-igorleen eragina 
kudeatzeko.   
 

 
Laburbilduz, udalek zarataren kudeaketa egin dezaten, arestian azaldutako neurrien inguruko 
eskema ikus daiteke ondoko irudian:  
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1. irudia. Udalen hots-kutsaduraren inguruko kudeaketa laburbiltzen duen eskema. 
 
4.2 Ingurune-zarataren kudeaketa: Bizkaiko Foru Aldundiaren 
ardurapeko neurriak 

 
213/2012 Dekretuan ezartzen denez, foru-aldundiek beren-beregiko eskumenak dauzkate 
zarataren eragina kudeatzeko xedez.  
 
Herri Lan eta Garraio Sailak, garraio-azpiegituren kudeatzailea den aldetik, bere eskumenak 
garatu behar ditu. Oro har, ondoko eskumenak dauzka aipatutako sailak:  
 

- Bide-azpiegituren zarata-mapa taxutzea 6.000 ibilgailutik gorako EBBI (Eguneko Batez 
Besteko Intentsitatea) dutenetan, gehienez ere lau urteko epean 213/2012 Dekretua 
indarrean hasi zen datatik zenbatzen hasita. 

- Ekintza Plana prestatzea urtebeteko epean, zarata-mapa onartu den datatik zenbatzen 
hasita. 
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- Zortasun Akustikoko Eremua zehaztea bere eskumeneko garraio-azpiegituretan eta 
horren berri nahiz eremu horietan bideratu beharreko kudeaketaren berri ematea 
eragindako udalerriei.   
 
OHARRA: Zarata-mapa prestatu behar duten lehengo azpiegituren eta mapa 
estrategikoak landu behar dituzten azpiegituren zortasun akustikoko eremua zehaztu 
edo zedarriztatzeko epea bi urtekoa izango da, 213/2012 Dekretua indarrean hasi zen 
datatik zenbatzen hasita. 

 
Lehen bi lan-ildoei gagozkiela, aipatu beharra dago Herri Lan eta Garraio Sailak eginkizun 
horietan jarduten duela 2005. urtetik. Urte horretan, errepideetako Zarataren Aurkako Plana 
gertatu zuen eta handik aurrera aldian-aldian egokitu du denbora igaro ahala onartu diren 
lege-esparru berrien eskakizunetara. 

 
Beheko irudian, labur-zurrean ageri da Bizkaiko Foru Aldundiak gauzatzen dituen eginkizunak 
garraio-azpiegituren kudeatzailea den aldetik, zarata-igorle finkatuen kudeaketari dagokionez: 
 

 
2. irudia. BFAren hots-kutsaduraren inguruko kudeaketa laburbiltzen duen eskema  
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5. Zelan neurtzen da kalitate akustikoa? Hots-sentikortasunaren 
araberako zonakatzea lantzea. 

 
Hots-zonabanatzea edo zonakatze akustikoa tresna guztiz interesgarria da udalaren 
kudeaketari dagokionez, bi arrazoi direla eta: 
 - Kutsadura akustikoaren aurkako plangintzari ekiteko oinarria da, eraginak identifikatzen 
dituelako eta hobekuntzako helburuak finkatzen laguntzen duelako.   
- Zarataren kudeaketa hirigintza-plangintzan txertatzeko eta etorkizunean altxatzen diren 
eraikinen baimenak emateko betebeharrezkotasuna ahalbidetzen du. 
 
Zonakatzea lurralde jakin batean hots-eremuak zedarriztatu eta onartzean datza (21. 
artikulua).  Eremu akustikoa honela definitzen da (3. artikulua): eskumeneko administrazioak 
mugatutako lurralde-esparrua, azalera osoan kalitate akustikoko helburu bera daukana. 
 
Zonakatze akustikoaren lanketa zehatz-mehatz ulertzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak gida bat 
argitaratu zuen (Egiturazko antolamenduan zaratotsaren kudeaketa txertatzeko gida 
teknikoa: zonifikazio akustikoa. EAEko kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretuaren 
aplikazioa). Gida horretan, kutsadura akustikoaren kudeaketari ekiteko prozedura 
giltzarrietako bat deskribatzen du egiturazko plangintzaren esparruan.  

6. Zelan diagnostikatu arazoa? Ingurune-zarataren ebaluazioa. 
 
Ohituraz, udaletako kutsadura akustikoaren kudeaketak jarduera ekonomikoek sorrarazitako 
zarata jorratu izan du: industriako instalazioek, lantegiek, lokalek eta abarrek sorrarazitakoa. 
Hala ere, ingurune-zarataren ikuspegitik, legeriak orain arte arautu ez dituen beste hots-igorle 
batzuk aintzat hartu behar dira: bideetako zirkulazioa (errepideak eta hiriko bideak), trenen 
zirkulazioa, aireportuak eta portuak.  
 
Nolanahi ere, kutsadura akustikoa ikuspegi bateratzailez jorratu nahi bada, beste hots-iturri 
batzuk ere aintzat hartu behar dira, besteak beste: udal zerbitzuak, lanak bide publikoan, 
aisialdia bide publikoan… Horiek guztiak ingurune-zarataren sortzaileak dira eta, beraz, 
hobekuntza-ekintzak ezarri behar zaizkie.  
 
Atal honen helburu nagusia da ingurune-zarata ebaluatzeko metodologia aplikagarriak 
aletzea, EAEko 213/2012 Dekretua oinarritzat hartuta. 
 
Aipatutako metodologia horien bidezko diagnostiko akustikoa landuta, honako helburu hauek 
lortu nahi dira: 
 
 Udal-mugartearen barruko kutsadura akustikoaren egoera orokorraz jakitea eta 

denborazko ingurumari batzuk erkatu ahal izatea. 
 Hots-iturri bakoitzaren garrantzi erlatiboa ezagutzea, hau da, hots-igorle bakoitzaren 

eragin akustikoaren ahalmena neurtzea.  
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 Kalitate akustikoaren helburuak (KAH) betetzen ez direneko eremuak identifikatzea, 
lehentasunezko ekintza-eremuak aukeratzea, zuzentze-neurriak zehaztea eta horien 
eraginkortasuna aztertzea.     
 Beharrezko tresnak eskuratzea zarataren aldagaia udal plangintzan txertatzeko eta 

garatzen ari den hiri-ereduaren edo udal-ereduaren inguruko erabakietan txertatzeko.  
Tresna horiek, besteak beste, ondoko zereginak gauzatzea ahalbidetuko digute: eragin 
akustikoa ebaluatzea garapen berrietan eta, garapen horietan, irtenbideak lantzea; udal 
plangintza eta beste plan eta programa batzuk (Mugikortasun Plana, Klima-aldaketaren 
aurkako plana, Tokiko Agenda 21 Plana eta abar) ebaluatzea hotsaren ikuspegitik.   
 Beharrezko informazioa eskura izatea inguru-zaratari lotutako hots-iturrien Ekintza 

Plana garatzeko eta horren jarraipena egiteko. 
 Udal barruko eremu lasaietako kutsadura akustikoa ebaluatzea. 

 
Ikusten denez, diagnostikoan lortu nahi diren helburuak hainbat izan daitezke aztertutako 
udalerriaren arabera, azterketa egin deneko unearen arabera eta jarduketaren helburu 
nagusiaren arabera. Horregatik, ingurune-zarata ebaluatzeko eskema orokorra zehazten da 
atal honetan, baina aintzat hartu behar da prozedura malgua izan daitekeela, eta hortaz, 
xehetasun-maila eta ebaluazio bakoitzaren azterketa lortu nahi diren helburuen arabera doitu 
daitezkeela (ikusi 6.3 atala). 
 
6.1 Ebaluatzeko Metodologiaren Eskema Orokorra 

 
Ingurune-zarata ebaluatzeko azterketa hainbat alditan banatzen da: 
 
1-Hots-igorleen inbentarioa: udal jakin batean dauden inguru-zarataren sortzaileak zehatz-
mehatz identifikatu behar dira eta, era berean, hots-igorle horien kudeatzaile eskumendunak 
identifikatu eta hots-igorle bakoitza aztertzeko erabil daitekeen metodologia zehaztu behar 
da. 
 
Udalaren eskumenaz kanpoko hots-igorleei gagozkiela (errepideak, trenbideak, portuak eta 
aireportuak) informazioa eskatu beharko zaie hots-igorle horien kudeatzaileei, batetik, 
kudeatzaileek eskura dituzten azterketa akustikoei dagokienez, eta bestetik, hots-igorleen 
ahalmen akustikoa zehazteko datuei dagokienez. 
 
2-Diagnostikoa egitea: kutsadura akustikoa ebaluatzeko beharrezkoak diren bi kontzeptu 
aintzat hartu beharko dira: 
 
Igorpen akustikoa edo potentzia akustikoa: Hots-iturriaren barne-ezaugarria da eta ez dago 
iturria kokatzen deneko inguruneari lotuta, ezpada, zarata sortzen duen iturriaren 
jardunbideari edo eragiketa-baldintzei.  Esan daiteke potentzia akustikoa hots-igorle baten 
ahalmena dela zarata sortzeko.  
 
Immisio akustikoa: hots-hartzaile batek (gune jakina, etxebizitza, eraikina, kokaleku zehatza…) 
jasotzen duen soinu-maila da. Ingurunean jarduten duten soinu-iturri guztien (ingurune-
zarataren igorleak) eraginaren batura da.   
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Igorpena edo potentzia (igorleari lotutakoa) zein immisioa (jasotzaileari lotutakoa) ebaluatu 
daitezke (213/2012 Dekretuaren II. eranskinak ezarritakoari jarraiki), haien eragina neurtuta 
edo kalkulatuta.  
 
Kalkulatzeko metodologia aplika daitekeen bakarra da iragarpenak egin behar direnean (ikusi 
213/2012 Dekretuaren II. eranskina). Oro har hartuta, aipatutako metodologia erabiliz gero, 
era enpirikoan egiaztatu diren formula matematiko batzuk baliatu behar dira. Formula horien 
bidez, honakoak atera ditzakegu:  

- Igorpen akustikoa edo potentzia akustikoa: hots-igorleen edo zarata-iturrien 
ezaugarrien datuetan oinarrituta kalkulatzen da: zirkulazioan dabiltzan ibilgailuen 
kopurua, igarotze-abiadura, ordukako banaketa…  

- Immisio akustikoa: Zarata sortzen duen iturritik zarata jasotzen duen hartzaileraino 
hedatzen deneko inguruneari buruzko informazioa baliatuz kalkulatzen da.  Hedatze-
ingurunea deskribatu ahal izateko, hainbat alderdiri buruzko datuak eskuratu behar 
dira: distantzia, orografia, oztopo edo hesirik ote dagoen, lurraren tipologia edo 
baldintza meteorologikoak.  

 
Metodologia hau modu errazagoan erabiltzeko, badira informatika-aplikazio akustiko batzuk, 
kalkulatzeko metodoak eta soinu-mailaren irudikapena ahalbidetzen dituztenak. 
 
Neurtzeko metodologia aplika daitekeen bakarra da ikuskapenak egin behar direnean (ikusi 
213/2012 Dekretuaren II. eranskina). Oro har hartuta, metodologia hau aplikatuz gero, 
hainbat neurketa egin behar dira, bai zarata-iturri baten igorpena zehazteko, bai immisio-
maila zehazteko ebaluazio-gune jakin batean. Lehen kasuari dagokionez, neurketa zarata-
iturritik hurbil egin beharko da, neurketaren emaitza ebaluatu nahi dugun iturriarekin bakarrik 
lotzen dela ziurtatzeko.   
 
Azaldutako bi neurketa-mota horiek gauzatzeko, jaramon egin behar zaie araudi batzuei, 
neurtzeko prozedurak eskuratutako informazioaren kalitatea ziurta dezan eta neurketaren 
emaitzaren inguruko ziurgabetasuna gutxitu dadin.  
 
 
Metodologia biak ala biak aplikagarriak dira eta gida honetan azalduko dira; hala eta guztiz 
ere, jakingarritzat jotzen dugu bi metodologien arteko erkaketa laburra adieraztea: 
 
 Zarata-mapek zarata-mailari buruzko informazioa jaso behar dute, urteko batez 

bestekoetan emanda. Eskakizun hori dela eta, askotan, neurtzeko metodologiaren 
erabilera zailagoa izaten da kalkulatzeko metodologiaren erabileraren aldean, 
neurketa ugari egin behar direlako edo ahalegin handia egin behar delako emaitzak 
estrapolatzeko. 

 Kalkulatzeko metodologia erabiliz gero, diagnostikoan inbertitu diren baliabideak 
optimizatu egiten dira, kutsadura akustikoaren jarraipena egin daitekeelako 
denborazko testuinguru batzuetan, abiapuntuko informazioa eguneratuta. 
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   Ekintza-planen garapena (213/2012 Dekretuak ezarritako baldintzetan) bideratzeko, 
eragile batzuek kudeatzen dituzten hots-igorleen ekarpena zein den jakin behar da, 
erantzukizunak finkatu ahal izateko. Neurtzeko metodologia hots-hartzaileak dauden 
guneetan erabiliz gero, ordea, ezin da hots-igorle bakoitzaren ekarpena aztertu. Hala, 
azterketa-mota horretan, kalkulatzeko metodologia bestea baino egokiagoa da. 

  Zarataren kudeaketa dela eta, ingurumena kutsatzen duten beste poluitzaile 
batzuekin gertatu bezala, eragin berrien prebentzioa lehentasunezkoa da. Ildo 
horretan, kalkulatzeko metodologia ezinbestean erabili behar da eta, horren bitartez, 
kutsadura akustikoaren prebentzio eraginkorra egin daiteke etorkizuneko hirigintza-
garapenetan.    

 Kutsadura akustikoaren konplexutasuna dela eta, askotan, zaila izaten da herritarrei 
informazio ulerterraza ematea eta kutsadura akustikoaren kudeaketan parte-
harraraztea. Horren haritik, neurtzeko metodologiak neurketen emaitzak eskaintzen 
ditu eta horiek intuizioz agerikoagoak eta bistakoagoak gerta daitezke kalkulatzeko 
metodologiaren bidez ateratako irudikapenak eta azterketak baino. 

 
Nolanahi ere, metodologia biak osagarriak dira eta aldi desberdinetan aplika daitezke, lortu 
nahi diren emaitzen arabera. 
 
Jarraian, diagnostiko akustikoa egiteko eskema orokorra agertzen da: 
 

 
3. irudia: diagnostiko akustikoak egiteko metodologia orokorraren eskema. 

 
3-Zarataren ziozko erasanaren ebaluazioa: igorpen eta immisio akustikoaren emaitzak 
kalkulatuta, emaitza horiek beste datu batzuekin batera irudikatu eta nahas daitezke 
zarataren erasanari buruzko ondorio egokiagoak ateratzeko aztertutako gunean.   Azterketa 
horiek, besteak beste, ondoko informazioa eskainiko digute: Zarataren eraginpeko biztanle-
kopurua, eremu jakin batean sorrarazitako gehiegizko zarata-maila, eremu horren 
sentikortasunaren arabera, eragin akustikoaren eragina eraikin sentikorretan eta abar. Agiri 
honen 6.3 atalean zehazten dira ebaluazioaren balizko emaitzak eta emaitzon baliagarritasuna 
zarata kudeatzeko. 
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6.2 Ebaluatzeko Metodologien Deskribapena 
 
Ingurune-zarata ebaluatzeko, lehenengoz eta bat, kutsadura-mota horretan adierazgarriak 
diren hots-indizeak definitu behar dira. 
 
Hots-indizeak edo indize akustikoak 213/2012 Dekretuaren II. eranskinean jasota daude:  
 

A. ZARATA INDIZEAK 
1-Zarata jarraitu baliokidearen indizea: Azterketaren xedea den jardueraren urteko batez 
besteko balio adierazgarria da, ezarritako aldian:  
 
 Ld: LAeqd, A soinu-maila jarraitu baliokide eta haztatua, eguneko aldian zehaztua. 
 Le: LAeqe, A soinu-maila jarraitu baliokide eta haztatua, arratsaldeko aldian zehaztua. 
 Ln: LAeqn, A soinu-maila jarraitu baliokide eta haztatua, gaueko aldian zehaztua. 
  

Ebaluazio-aldien iraupena araudian zehazten da, honela: 
 Eguneko aldia: 7:00etatik 19:00etara, arratsaldeko aldia: 19:00etatik 23:00etara eta 
gaueko aldia: 23:00etatik 7:00etara. 

 
Nolanahi ere den, 213/2012 Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriak ezarritakoari 
jarraiki, tokiko administrazioek ahalmena izango dute, bizitegi-lurzoruan kokatutako 
jarduerei dagokienez, 213/2012 Dekretuaren II. eranskinean zehaztutako 
ebaluaziorako indize akustikoak zehazten dituzten eguneko aldien ordutegiak eta 
iraupena aldatzeko, baldin eta gaueko aldiak, gutxienez ere, 23:00etatik 07:00etarako 
tartea hartzen badu eta gehienez ere 2 orduz luzatzen badu. 
 
Aurreko indizeen osagarri, Lden indizeak eguneko 24 orduak aintzat hartzen ditu, 
aurreko indize guztiak elkartuta, baina arratsaldeko aldian 5dB-ko penalizazioa 
ezartzen da eta gaueko aldian 10 dB-ko penalizazioa. Azken indizea Zarata Mapa 
Estrategikoekin lotuta dago, 1513/2005 Errege Dekretuak eta 2002/49/EB 
Zuzentarauak ezarritakoari jarraiki. Dena dela, Lden indizea ez da kalitate akustikoaren 
helburuak, ez mugak, ebaluatzeko indizea estatuko legerian, ezta autonomia 
erkidegoko legerian ere. 

 
Indizeak epe luzean ebaluatzeko, hots-iturriaren jardueraren urteko batez besteko balioa eta 
baldintza meteorologikoak aintzat hartu behar dira.  Ebaluazioa egiteko, soinu erasotzailearen 
maila aintzat hartuko da. 
 
Goian azaldutako indizeak aplikatu behar dira 213/2012 Dekretuaren I. eranskinean 
zehaztutako kalitate akustikoaren helburuak (A eta B taulak) eta zarata-immisioaren mugako 
balioak betetzen ote diren ebaluatzeko, 213/2012 Dekretuaren I. eranskinean (D taula) 
ezartzen denez, bide-azpiegitura, trenbide-azpiegitura eta aireportu-azpiegitura berrietan. 
   
2-Gehieneko zarataren indizea: aldiuneko zarata-mailarik handiena da: LAFmax: 1996-1:2003 
arauan ezartzen den legez. 
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Indize hori aplikatu behar da trenbide- eta aireportu-azpiegitura berriek sorrarazitako 
gehieneko zarataren immisio-mailaren mugako balioak betetzen ote diren ebaluatzeko. Arlo 
honetako mugako balioak 213/2012 Dekretuaren I. eranskinean (E taula) agertzen dira.  
 
3-Zarata jarraitu baliokide eta zuzenduaren indizea: LKeq,T 
Osagai tonal gainerakorren, behe-frekuentziako osagaien eta zarata oldarkorraren eraginaren 
arabera zuzendutako soinu-presioaren A maila jarraitu baliokide haztatua da, non T aintzat 
hartutako ebaluazio-aldiaren aldagaia den. 
Zuzenketa horietako bakoitza ondorio kaltegarrien edo eragozpenen ebaluazioarekin lotzen 
da eta 213/2012 Dekretuaren II. eranskinean ezartzen den moduan ebaluatzen dira.  
 
Hizpide darabilgun indize hau aplikatu behar da portuko azpiegitura eta jarduera berriek 
sorrarazitako gehieneko zarataren immisio-mailaren mugako balioak betetzen ote diren 
ebaluatzeko. Arlo honetako mugako balioak 213/2012 Dekretuaren I. eranskinean (F taula) 
agertzen dira. Beste alde batetik, jarduerak garatzen direneko lekuen ondoko lokaletara 
igorritako zarataren mugako balioak ebaluatzeko aplikatu behar da. Azken balioak 213/2012 
Dekretuaren I. eranskinean (G taula) agertzen dira. Indizearen ebaluazioa 52. artikuluaren 
3.b.4 atalean era 53.4 artikuluan ezartzen da, neurketak egiteari dagokionez.  
 
4-Epe luzeko batez besteko zarata jarraitu baliokide eta zuzenduaren indizea: LKeqx, 1. atalean 
azaldutakoaren antzekoa da, hau da, eguneko, arratsaldeko eta gaueko aldietan, A soinu-
mailan haztatutako zarata jarraitu baliokidearen indizearen antzekoa, baina hirugarren 
atalean azaldutako ekarpen gogaikarrien ziozko zuzenketak baliatuta.  
 
Horrela, LKd, LKe, eta LKn indizeak ateratzen dira. 
 
Indize honen balioa ateratzeko, laginketak egin behar dira x aldian urte baten barruan eta 
gero horien batez bestekoa kalkulatu behar da. 
 
Indize hau aplikatu behar da portuko azpiegitura eta jarduera berriek sorrarazitako gehieneko 
zarataren immisio-mailaren mugako balioak betetzen ote diren ebaluatzeko. Arlo honetako 
mugako balioak 213/2012 Dekretuaren I. eranskinean (F taula) agertzen dira. Beste alde 
batetik, jarduerak garatzen direneko lekuen ondoko lokaletara igorritako zarataren mugako 
balioak ebaluatzeko aplikatu behar da. Azken balioak 213/2012 Dekretuaren I. eranskinean (G 
taula) agertzen dira.  
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B. DARDARA INDIZEAK 
Law dardara-indizea:  ISO 2631-2:2003 araua eta ISO 2631-1:1997 arauan ezartzen den legez. 
 
Indize hau aplikatu behar da dardarei lotutako kalitate akustikoaren helburuen betetze maila 
ebaluatzeko etxebizitza, bizitegi, ospitale, hezkuntza eta kutur erabilera duten eraikinetan. 
Dardara-indizeen balioak 213/2012 Dekretuaren I. eranskinean (C taula) agertzen dira. 
 
Zarata- nahiz dardara-indizeok ebaluatzeko metodologiak 213/2012 Dekretuaren II. 
eranskinean azaltzen dira: 
 
A. ZARATA INDIZEAK EBALUATZEKO METODOAK 
Aipatutako eranskinean esaten denez, aukera dago ebaluazioa kalkulatzeko metodoen edo 
neurtzeko metodoen bidez egiteko, iragarpenak eta ikuskapenak egiten diren kasuetan izan 
ezean. Lehenengoetan, kalkulatzeko metodoak baino ezin dira erabili; bigarrenetan, berriz, 
neurtzeko metodoak baino ez. 
 
Ld, Le eta Ln indizeak kalkulatzeko metodoak 213/2012 Dekretuaren II. eranskinaren 2. atalean  
azaltzen dira. 
 
Neurriei dagokienez, osagai tonal gorakorren, behe-frekuentziako osagaien eta zarata 
oldarkorraren eraginaren zuzenketak nola egin behar diren zehazten da eranskinean, LKX eta 
LKT ebaluazio-indize zuzenduak lortzeko helburuz. 
 
Eranskin horretan bertan, kalitate akustikoaren helburuak eta hots-igorleek sorrarazitako 
mailak zehazteko neurtze-prozedurak ere jasotzen dira. 
Bide-, trenbide-, aireportu-azpiegituren eta portuko azpiegituren nahiz jardueren hots-
igorleen maila neurtzeko prozedurak desberdinak dira igorlearen arabera. 
 
B. DARDARA INDIZEA EBALUATZEKO METODOAK 
Dardara-indizeari dagokionez, 213/2012 Dekretuaren II. eranskinean jasotzen dira dardarak 
neurtzeko metodoak eta horietan erabili beharreko prozedura. 
 

6.2.1  Kalkulatzeko metodologiaren aplikazioa 
 
Indize akustikoak ebaluatzeko prozedura (zarata jarraitu baliokidearen maila), kalkulatzeko 
metodologien aplikazioan oinarrituta, ondokoa da:  
 
A) Sarrera-datuen bilketa: Zarata ateratzen duten iturrien datuak eta udalerriko kartografiari 
buruzko datuak bildu behar dira. Erabili beharreko datuak ondokoak dira: 
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Zarata-iturriei gagozkiela, eskuratu beharreko informazioa lotzen da soinu-igorpena (edo 
potentzia) kalkulatzeko metodoak behar duen informazioarekin. Karakterizazio horretan, 
soinu-iturrien ezaugarriak aztertu behar dira: 
 Iturri bakoitzaren jardunbide-baldintza guztien sailkapena,  
 Urteko batez besteko balioari dagokionez, iturri bakoitzaren jardunbide-baldintza 

adierazgarrien zehaztapena, ebaluazio-aldi bakoitzaren arabera (eguneko aldia, 
arratsaldekoa eta gauekoa), eta 

 Iturriaren soinu-karakterizazioari lotutako sarrera-datuen bilketa. 
 
Udalaz kanpoko soinu-iturrien kudeaketari dagokionez (errepideak, trenbideak, portuak eta 
aireportuak), eskumena duten administrazioek edo eragileek ere esku hartu behar dute, 
egoera aztertu ahal izateko sarrera-datuak eskuetaratuz eta egoera bera ebaluatuz, 
aipatutakoek eskumena baitute hotsen eragina aztertzeko eta zuzentze-neurriak ezartzeko. 
 
Zehatzago esanda, zarata-iturri bakoitza dela eta batu beharreko informazioa, funtsean, 
ondokoa da: 
 
 Hiriko bideak eta errepideak: EBBI (Eguneko Batez Besteko Intentsitatea edo egunean 
zehar dena delako bidetik barrena zirkulatzen duten ibilgailuen kopurua), igarotze-abiadura, 
ibilgailu astunen ehunekoa, zirkulazioaren ordukako banaketa eta zoladura-mota. 
 Trenbideak, metroa eta tranbia: trenbide-mota (beharrezkoa da trenbidetik doan trenaren 
tipologia eta metodoak darabiltzan tren-motaren bat parekatzea), trenbidearen ezaugarriak, 
zirkulazioaren ordukako banaketa eta zirkulazio-abiadura. 
 Industriak eta portuak: kasu honetan, informazioa biltzeko, zarataren neurketak egin 
behar dira soinu-iturrietatik hurbil (industriako instalazioak edo horien kanpoko soinu-iturriak) 
iturrion potentzia akustikoa karakterizatzeko. (Neurketa horiek egiteko metodologia 
zehatzago azalduko dugu aurrerago, atal honetan bertan). 
 Aireportua: Aireontzi-motak, igarotze-maiztasuna eta hegaldien ibilbideak. Soinu-iturri 
honi dagokionez, aireportu baten urteko  jardunbidearen batez besteko balioa kalkulatzeko 
zailtasuna ikusita, aireportuko kudeatzaileek eurek egin ohi dute ebaluazioa. Horregatik, gida 
honek ez du zehazten aipatutako hots-iturria ebaluatzeko metodologia. Udalerrietako 
diagnostiko akustikoek ebaluazio horien emaitzak jaso behar dituzte.  
 
Informazio kartografikoari dagokionez (ingurunearen modelizazioa):  kanpoaldean soinuaren 
hedapenari eragiten dioten alderdi guztiak aintzat hartzeko xedez, funtsean, honako datu 
hauek jaso behar dira:  
 
 Lurraren orografia: abiapuntuko informazio gisa, atxikitako kota-informazioa dakarten 

kotak eta/edo sestra-kurbak kontuan hartuko dira. Datu horietan oinarrituta, lurraren 
hiru dimentsioko modelizazioa aterako da. 

 Hots-iturrien deskribapen geometrikoa: aztertu beharreko hots-iturriaren arabera 
(lineala, unekoa edo azalekoa), iturri horren irudikapen kartografikoa jaso beharko da, 
lur gaineko kotak bertan adierazita. Irudikapen horretan, hots-iturri guztien kokapen-
datuak (lurraren gaineko garaiera) eta potentzia akustikoa edo iturriari lotutako datuak 
agertuko dira.   
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 Soinua hedatzeko hesiak: hiri-ingurunean, funtsean, eraikinek egiten dute hesiarena.  
Hori dela eta, eraikinen oinaldeko kota eta garaiera jakin beharko dira. Informazioa 
lursailen edo azpilursailen arabera eskuragarri egonez gero, hotsaren eraginpeko 
biztanleen gaineko adierazleak lortzeko xehetasun-maila halakoa izango da.   

 Lurzoruaren eta eraikinen erabilera: sentikortasun akustikoaren araberako zonakatzea 
gauzatzeko informazio erabilgarria da, plangintzan ageri den informazio guztiaren artean 
(ikusi berariazko informazioa atal honetan bertan). Eraikinaren erabilerari buruzko 
informazioa ere beharrezkoa da (bizitegikoa, industriakoa, tertziarioa, zerbitzuetakoa 
edo sentikorra), bai eta eraikinari lotutako biztanle-kopuruaren inguruko datuak ere, 
bizitegi-eraikinak aztertzekotan. 

 Beste elementu batzuk: lurzoruaren tipologia (islatzaile akustikoa edo xurgatzailea), 
horma eta hesi akustikorik dagoen… 

 
Immisio-maila kalkulatzeko garapenetan (ikusi hurrengo atala), beharrezkoa izango da 
udalerriaren hiru dimentsioko modelizazioa egitea. Beraz, erabiltzen den kartografia zaindu 
beharko da, adierazgarritasun- eta potentzialtasun- irizpideei bereziki begiratuta; hau da, 
benetako egoera ondoen islatzen duen kartografia aurkitu behar da, ebaluazioak lotu nahi 
dituen helburuekin egokien bat datorrena.   
 
Unean-unean erabilgarri dagoen kartografiaren beharrizanak eta aukerak aztertuko dira, 
ingurunearen irudikapen orokorra lortzeko, betiere erdietsi nahi den xehetasun-mailaren eta 
azterketan erabil daitezkeen baliabideen arteko lotura ziurtatuta.  
 
Orokorrean, sarrera-datuen informazioaren kalitatea ebaluazioaren helburuen eta 
informazioaren erabilgarritasunaren araberakoa izango da. Kalkulu akustikoei lotutako 
sarrera-datuen zenbatespenari dagokionez, erabakiak hartzen laguntzeko ereduzko agiria 
dugu honako hau: 2002/49/EB Zuzentarauaren lantaldeei lotutako (WG-AEN) Zarata Mapak 
prestatzeko Jardunbide Egokien Gida. 
 
B) Hots-iturrien igorpenaren edo potentzia akustikoaren kalkulua: behar ditugun datu 
guztiak bilduta ditugula, soinu-igorpenaren (edo potentziaren) balioa kalkulatuko dugu, 
213/2012 Dekretuaren II. eranskinean jasotako kalkulu akustikoaren metodoak erabiliz:  
 
 

ZARATA 
ITURRIA IGORPENA 

Industriako 
zarata 

ISO 8297: 1994 «Akustika-Iturri askotako industriako lantegietako  
soinu-potentziaren mailaren zehaztapena, ingurumenaren gaineko  

soinu-presioaren maila ebaluatzeko –Ingeniaritza-metodoa», 

UNE EN ISO 3744: 2011 «Akustika-Zarata-iturrien soinu-potentziaren  
mailaren zehaztapena, soinu-presioa erabiliz. Ingeniaritza-metodoa,  

plano islatzaile baten gainean  eremu libreko baldintzetan erabiltzeko», 

UNE EN ISO 3746: 2011 «Akustika-Zarata-iturrien soinu-potentziaren  
mailaren zehaztapena, soinu-presioa erabiliz. Kontrol-metodoa plano  

islatzaile baten gainean dagoen neurketa-azalera inguratzaile batean». 
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ZARATA 
ITURRIA IGORPENA 

Ibilgailuen 
zirkulazioa 

«Lehorreko garraiobideen zaratari buruzko gidaliburua,  
soinu-mailen iragarpenaren inguruko atala, CETUR 1980». 

Trenen zarata Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96:  
Herbeheretako kalkulu-metodoa. 

Aireontzien 
zarata 

ECAC-CEAC erakundearen 29. agiria "Zarata-mailak aireportu zibilen inguruan 
kalkulatzeko metodo estandarrari buruzko txostena", 1997. Hegaldien  

ibilaldiak modelizatzeko metodo guztien artean, ECAC-CEAC erakundearen  
29. agiriaren 7.5 atalean aipatutako segmentazio-teknika erabiliko da. 

4. irudia: hots-iturrien igorpenaren balioa kalkulatzeko metodoa, 
213/2012 Dekretuak ezarritakoaren arabera. 

 
 
Arestian aipatutako metodoen erabilera dela eta, bi salbuespen aipatu behar ditugu: 

 
Ibilgailuen zirkulazioaren metodoa aplikatzerakoan aintzat hartu beharreko alderdiak: 
Metodo hau antzinakoa dela kontuan izanda (abiapuntuko datuak 1980. urtekoak 
dira), igorpen akustikoa ibilgailuaren motorraren ekarpen esanguratsua da eta, astiro 
joatean, zarataren maila areagotzen da, hain zuzen ere, abiadura moteltzen delako.    
Beraz, metodo honen aplikazioa zirkulazioaren abiadura motelean aztertu behar da 
(50 km/ordutik behera). 

 
Trenbideen metodoa aplikatzerakoan aintzat hartu beharreko alderdiak: tren-moten 
gaineko datutegia dakar, baina Holandako trenak besterik ez ditu kontuan hartzen. 
Horregatik, metodoa aplikatzeko, udalerria zeharkatzen duten trenen igorpena aztertu 
behar da, metodoak dakarren datutegian ageri diren tren-motetako bati esleitzeko.   

 
Kalkulatzeko metodoen bidez, zarata-iturrien potentzia akustikoa zehaztu ahal izango dugu 
iturrion ezaugarrien arabera. Horrela, igorpena zehaztuko dugu, hau da, zarata sorrarazteko 
ahalmena, iturria zein ingurunetan dagoen aintzat hartu barik.  
 
C) Immisio-mailen kalkulua: immisio-mailei esker, Zarata Mapak eta Zarataren Eraginpeko 
Mapak lor ditzakegu. Mapa horiek funtsezkoak dira udalerriko kalitate akustikoa irudikatzeko, 
eta zarataren eraginpeko biztanleriaren adierazleak zehazteko nahiz Ebaluazio Mapak 
lortzeko. (Ikusi gida honen 6.3 atala).  
 
Ingurune-zarata sorrarazten duten iturrien soinu-igorpenaren balioa ateratzeko kalkulu-
metodoak aplikatu ondoren, beharrezkoa da informazio guztia kalkulu akustikoaren ereduan 
txertatzea, soinua kanpoaldean hedatzeari eragiten dioten alderdi guztiak aintzat hartzeko eta 
azterketa akustiko egokiak lortzeko helburuz. 
 
Soinu-hedapenaren simulazioan, honako hauek dira puntu kritikoak:  
 Lurraren eredu digitala: lurraren hiru dimentsioko modelizazioaren lanketa, koten eta 

sestra-kurben inguruko informazioan oinarrituta.  
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 Lurzati-planoan ageri diren eraikinak, egungo egoeran.  
 Eraikinen garaieraren zehaztapena. 
 Zarataren hedapenari eragiten dioten elementu esanguratsuenen deskribapena 

(pantailak, hesiak eta abar). 
 Elementu islatzaile esanguratsuenen deskribapena. 
 Esanguratsua balitz, lurzoruaren ezaugarrien deskribapena, soinua xurgatzeko 

ahalmenari dagokionez. 
 

Gainera, zarata iturriei lotutako informazio geografikoa eskuratu edo sortu beharko da: 
o Errepide eta kaleen ardatzak. 
o Trenbideen ardatzak. 
o Industrialdeen kokalekua (portua ere bai). 

 
Modelizazioa garatu ondoren, kalkulua egiteko baldintzapenak zehaztu beharko dira eredu 
edo software akustiko baten baitan, 213/2012 Dekretuan ezarritako eskakizun 
metodologikoak betetzeko moduan. Baldintzapen horiek eragin nabarmen eduki dezakete 
ebaluazioaren emaitzan.   Baldintzapen horietako batzuk, besteak beste, ondoko alderdiak 
jorratzen dituzte: islatze-kopurua, kalkulu-sarearen tamaina, hartzaileen arteko distantzia, 
kalkulua garatzeko hots-iturriak kanpoan uztea…  
 
Baldintzapenen bat zehatz-mehatz ezarriko ez balitz araudian, 2002/49/EB Zuzentarauaren 
lantaldeei lotutako (WG-AEN) Zarata Mapak prestatzeko Jardunbide Egokien Gida izeneko 
agirian jasotako gomendioei men egingo zaie. 
 
Urteko batez besteko balioari lotutako baldintza meteorologikoei dagokienez, hiriko esparrua 
aztertzen ari garenez eta, hasteko, hedapen-distantziak oso luzeak ez direnez, lehen 
aipatutako zuzentaraua aplikatzeko agirietan lehenetsitako balioak erabiltzea gomendatzen 
dugu, informazio zehatzagorik lortzerik ez badago:  
 

Eguneko aldia Aldeko hedapen-egoera: % 50. 
Arratsaldeko aldia Aldeko hedapen-egoera: % 75. 

Gaueko aldia Aldeko hedapen-egoera: % 100. 
 
Orokorrean, baldintza meteorologikoek kalkuluaren baldintzei eragin diezaieke eta, hortaz, 
ebaluazioaren emaitzak aldaraz ditzakete.  Hori horrela, komeniko litzateke informazio 
zehatzagoa eskuratzea (esate baterako, haize-arrosak emandako datuak), erabilgarri egonez 
gero. 
 
Datu lehenetsi gisa, 15 ºC-ko tenperatura eta % 70eko hezetasun erlatiboa erabil daitezke, 
Europako gomendioei jarraiki. 
 
Beheko irudian, igorpen- zein immisio-balioak ateratzeko aplikagarriak diren kalkulu-
metodoen laburpena agertzen da, 213/2012 Dekretuan ezarritako irizpideei jarraiki. 
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ZARATA 
ITURRIA IGORPENA HEDAPENA 

Industriako 
zarata 

ISO 8297: 1994 «Akustika-Iturri askotako 
industriako lantegietako soinu-potentziaren 

mailaren zehaztapena, ingurumenaren 
gaineko soinu-presioaren maila ebaluatzeko –

Ingeniaritza-metodoa», 

ISO 9613-2: "Akustika-Soinu-moteltzea 
kanpoko ingurunean hedatzen denean,  

2. atala: Kalkulatzeko metodo orokorra".  

UNE EN ISO 3744: 2011 «Akustika-Zarata-
iturrien soinu-potentziaren mailaren 
zehaztapena, soinu-presioa erabiliz. 

Ingeniaritza-metodoa, plano islatzaile baten 
gainean  eremu libreko baldintzetan 

erabiltzeko», 

UNE EN ISO 3746: 2011 «Akustika-Zarata-
iturrien soinu-potentziaren Mailaren 

zehaztapena, soinu-presioa erabiliz. Kontrol-
metodoa plano islatzaile baten gainean 

dagoen neurketa-azalera inguratzaile batean».

Ibilgailuen 
zirkulazioa 

«Lehorreko garraiobideen zaratari buruzko 
gidaliburua, soinu-mailen iragarpenaren 

inguruko atala, CETUR 1980». 

Frantziako kalkulu-metodoa "NMPB-Routes-96 
(SETRA-CERTULCPCCSTB) ", ondokoan 
aipatuta: "1995eko maiatzaren 5eko 

Ebazpena, bide-azpiegituretako zaratari 
buruzkoa, Aldizkari Ofiziala, 1995eko 
maiatzaren 10ekoa, 6. artikulua" eta 

Frantziako ondoko legean: "XPS 31-133" 

Trenen zarata 
Reken-en Meetvoorschrift 

Railverkeerslawaai’96:  
Herbeheretako kalkulu-metodoa. 

Reken-en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai’96:  

Herbeheretako kalkulu-metodoa. 

Aireontzien 
zarata 

ECAC-CEAC erakundearen 29. agiria "Zarata-
mailak aireportu zibilen inguruan kalkulatzeko 
metodo estandarrari buruzko txostena", 1997. 

Hegaldien ibilaldiak modelizatzeko metodo 
guztien artean, ECAC-CEAC erakundearen  

29. agiriaren 7.5 atalean aipatutako 
segmentazio-teknika erabiliko da. 

ECAC-CEAC erakundearen 29. agiria "Zarata-
mailak aireportu zibilen inguruan kalkulatzeko 
metodo estandarrari buruzko txostena", 1997. 

Hegaldien ibilaldiak modelizatzeko metodo 
guztien artean, ECAC-CEAC erakundearen  

29. agiriaren 7.5 atalean aipatutako 
segmentazio-teknika erabiliko da. 

5. irudia: hots-iturrien igorpenaren eta hedapenaren balioa kalkulatzeko metodoa, 213/2012 
Dekretuak ezarritakoaren arabera. 

 
Kalkulu-metodologiaren bidez, testuinguru jakin bateko egoera akustikoaren ebaluazioa egin 
daiteke, eta testuinguru horri esker, aztertu nahi den ingurunea irudikatzen da. Beraz, 
metodologia horrek malgutasun handia dauka hainbat helburu lortzeko. 
 
Alde batetik, ahalegina egokitu ahal da testuinguruaren definizioan.  
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Hala, sarrerako datuen xehetasun-maila zehaztu daiteke: zarata-iturriak, inguruaren 
deskribapena (kartografia eta eraikinak) eta kalkulua egiteko baldintzen zehaztapena. 
 
Beste alde batetik, ebaluazio akustikoa egokitu daiteke beste helburu batzuei erantzuteko, eta 
ondoko alderdiren bati buruzko informazioa eskain dezake: 
 
 Azterketak une jakinetan edo gune jakinetan (egokitzat jotzen den azalerakoak). 
 Oraingo, iraganeko eta etorkizuneko testuinguruak. 
 Iturri baten edo batzuen azterketa, banaka edo taldeka. 
 Uneko zarata-iturrien ekarpenaren azterketa kalkulu-gune jakin batean. 

 
2013/2012 Dekretuak ezarritakoari jarraiki, badira erreferentziazko garaiera bi Zarata Mapak 
gertatzeko lortu nahi den helburuari dagokionez: 

A) Zarata Mapak gertatzea lurretik 4 metroko garaieran: halakoak aplikatzekoak 
dira 213/2012 Dekretuaren 11. artikuluak aipatzen dituen EAEko Zarata Mapen 
lanketa betetzeko, Zarata Mapak derrigorrean egin behar dituzten subjektuei 
dagokienez. Garaiera hori bat dator estatuko legeriak Zarata Mapa Estrategikoak 
lantzeko eskatzen duen garaierarekin, 2002/49/EB Zuzentarauak ezarri dituen 
egutegien betekizunarekin bat etorriz.  

B)  Zarata Mapak gertatzea lurretik 2 metroko garaieran: halakoak aplikatzekoak 
dira kalitate akustikoaren helburuak edo mugako balioak betetzen direla egiaztatzeko. 
Beste alde batetik, aplikatzekoak dira zuzentze-neurriak zehazteko eta etorkizuneko 
garapenei buruzko azterketak egiteko, 213/2012 Dekretuaren 46, 47 eta 54. artikuluek 
ezarritakoari jarraiki.  
Helburu horietarako guztietarako, kalkuluak osatu beharko dira Zarataren Eraginpeko 
Mapetan ateratako datuekin (soinu-maila eraikinen fatxadetan), erreferentziazko balio 
akustikoak egiaztatu ahal izateko, eraikinik gabeko eremuan ez ezik (2 m), 
kanpoaldean ere, eraikinaren garaiera guztietan leihodun fatxadetan. 

 
6.2.2  Neurtzeko metodologiaren aplikazioa 

 
Neurtzeko metodologiak nahikoa zehatz deskribatzen dira 213/2012 Dekretuaren II. 
eranskinean. Hala eta guztiz ere, badira aintzat hartu beharreko alderdi orokor batzuk 
azterketa-mota hori erabiltzen denean lortutako emaitzen kalitatea zaintzearren: 
 
 Abiapuntu gisa, beharrezkoa da neurketen bidez lortu nahi diren helburuak finkatzea, 

hala nola:   aztergai erabiliko dugun soinu-iturria, aztertu nahi dugun testuingurua eta 
lortu nahi diren ondorioak. 

 Bigarrenez, neurketak egiteko prozeduraren plangintza prestatzea funtsezkoa da 
gauzatutako azterketak lortu nahi diren helburuak bete daitezen. Ildo horretan, 
beharrezkoa da aztertu nahi dugun iturriaren jardunbidea ezagutzea eta ingurunean 
beste soinu-iturririk ote dagoen jakitea. Informazio horretan oinarriturik, neurketen 
kanpaina diseinatuko da: tresnak aurkitzeko, neurtzeko aldiak zehaztea… Aipatu 
beharra dago plangintzak berebiziko garrantzia daukala urteko batez besteko balioak 
karakterizatu nahi baditugu. 
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 Bestalde, biziki  garrantzitsuak dira neurketak egiten ditu(zt)en teknikari(ar)en 
eskarmentua eta prestakuntza. Soinuaren portaera, neurtzeko arau eta neurtzeko 
ekipoen arauen inguruko jakintza funtsezkoa da arrakasta izateko ebaluazio-mota 
honetan. 

 Neurtzeko ekipoaren egoera egokia ere (ikusi 1367/2007 Errege Dekretuaren 30. 
artikulua) nahitaezko baldintza da. 

 Neurketa guztiak jasota geratu behar dira neurketa bakoitzari lotutako informazio 
guztiak biltzen duen fitxa batean (teknikari arduraduna, erabilitako ekipoak, baldintza 
meteorologikoak, aztertutako soinu-iturriak, ebaluazio-indizeen emaitzak, data, ordua, 
lekua, neurketa egin deneko aldia, oharrak…).   

 Neurketaren emaitzak irizpide tekniko egokiz aztertu behar dira, baztertu beharreko 
neurketak antzeman, ebaluazio-indize egokia lortzeko prozedurak bideratu eta 
neurketaren emaitzak estrapolatzeko aukera bidezkotzeko, azterketaren ebaluazio-
aldiari dagokionez nahiz lurralde-eremuari dagokionez. 

 Azkenik, aipatzekoa da komeniko litzatekeela neurketak egiten dituen erakundeak edo 
enpresak ziurtapenen bat edukitzea lana gauzatzeko; izan ere, horrek ziurtatu egingo 
luke neurketak egiten dituen erakundearen kaudimen teknikoa.  

 
6.3 Lortutako emaitzak eta emaitzon erabilgarritasuna 

Atal honen helburua dugu indize akustikoen ebaluaziotik atera daitezkeen emaitzetako batzuk 
erakustea. Beste alde batetik, emaitzon erabilgarritasuna deskribatuko dugu hiriko ingurune-
zarataren kudeaketa-lanei dagokienez.     
 
Hasteko eta bat, honako agiri honen beste atal batzuetan esan den moduan, aipatu behar da 
azterketaren xehetasunaren maila hertsiki lotuta dagoela lortu nahi diren helburuekin.  
Ikuspegi horretatik, esan dezagun zarata kudeatzeko diagnostiko akustikoak malguak direla 
eta lan egiteko metodologiak hainbat aukera ematen dizkigula.  
 
Beheko irudiak aukera horietako batzuk erakusten dizkigu, baina Babes Akustiko Bereziko 
Eremuak (BABE) eta Lehentasunezko Ekintza Eremuak (LAE) edo helburuak betetzen ez 
dituzten eremuak identifikatzeari ekiten dio lehenik eta bat:  
 



 

Tokiko Administrazioetan Ingurune Zarata Kudeatzeko Gida Teknikoa,  
EAEko kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretuan oinarrituta. (lehenengo bertsioa) 32 

Ikusten denez, hiru aukeraren bidez identifika 
daitezke aipatutako eremuak, aztergai 
darabilgun zonakatze akustikoa abiapuntutzat 
hartuta:  
 
 Igorpen-mailaren (edo zarata-iturrien 

potentziaren) emaitzetan oinarriturik eta 
balioetsitako eraginaren azterketa erraztua 
erabiliz. 

 Zarata-mapetatik ateratzen diren immisio-
balioetan oinarriturik, oso azterketa xehea 
eskaintzen digutelako.  

 Beste iturri batzuen kudeatzaileek emandako 
eragin akustikoari buruzko informazioa 
batuta. 

6. irudia: Kutsadura akustikoa aztertzeko xehetasun-maila batzuen adibideak. 
 

Ondoko orriotan, fitxetan antolaturik, indize akustikoen ebaluaziotik atera daitezkeen 
emaitzetako batzuk jaso dira. Era berean, emaitzon erabilgarritasuna azaldu da hiriko 
ingurune-zarataren kudeaketaren beharrizanei erantzuteko xedez.   
 

Igorpen Akustikoaren Mapak 
Deskribapena: inguruneko soinu-iturrien zarata sorrarazteko ahalmena irudikatzen da 
horietan.  Soinu-iturria lerro batez (garraio-azpiegiturak eta hiriko bideak), puntu 
batez edo azalera batez (industriari lotutako iturriak eta portuak) irudika daitezke. 
Erabilgarritasuna: hots-iturri bakoitzaren garrantzi erlatiboa zehazten dute, hau da, 
hots-igorle bakoitzaren eragin akustikoaren ahalmena neurtzen dute.  Igorpen 
akustikoaren mapen lanketa lehen urratsa da Zarata Mapak taxutzeko prozeduran, 
sarrerako datu esanguratsuenetako bat jasotzen baitute. 
Gainera, informazio horretatik abiatuta, gutxi gorabehera, zarata-iturrira begira 
dauden ondoko hartzaileek jasan behar duten zarata-maila balioetsi daiteke. Hori dela 
eta, mapa hauek oso baliagarriak dira hasierako diagnostiko akustikoa lortzeko. 

 
Zarata Mapak 
Deskribapena: isofonetan emanda, zarata-iturri batek edo batzuek ingurunean 
sorrarazten duten zarata-maila adierazten dute. Isofonak 5 dBAko tarteetan adierazi 
ohi dira.  
Kalkuluaren garaiera bat etorri beharko litzateke araudiak edo azterketaren helburuak 
eskatutakoarekin. Horrela, 3 multzo nagusi bereizten dira:   

- Zarataren aurkako Estrategikoa gertatzea. 
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- 213/2012 Dekretuaren 11. artikuluak ezartzen duen Zarata Mapa gertatzea. 
- KAH direlakoak edo mugako balioak betetzen ote diren egiaztatzea, zuzentze-

neurriak zehaztea eta etorkizuneko garapenak aztertzea. 
Sarritan, lurretik 4 metroko garaiera aintzat hartuta kalkulatzen dira, 2002/49/EB 
Zuzentarauari lotutako eskakizunak bete behar dituzten “Mapa Estrategikoak” egiteko 
metodologiari jarraiki. Horretarako, 213/2012 Dekretuaren II. eranskinean zehazten 
diren metodoak erabiltzen dira. 
Kutsadura akustikoaren arloko zuzentze-neurriak, prebentzio-neurriak edo babes-
neurriak diseinatzea helburu duten zarata-mapak 2 metroko garaiera aintzat hartuta 
ebaluatuko dira, 213/2012 Dekretuaren 46, 47 eta 54. artikuluek ezarritakoari jarraiki. 
Erabilgarritasuna: zarata-mapak funtsezko tresnak dira gune jakin bateko ingurune-
zaratari buruzko diagnostikoak egiteko, benetako egoerari dagokionez (zarata-iturri 
eta hartzaile finkatuak) nahiz etorkizuneko garapenei dagokienez (plangintza 
orokorra, plan partzialak edo bereziak eta soinu-iturri berrien proiektuak). Horien 
bidez, lurralde-esparruek zer-nolako zarata-maila jasan behar duten jakin dezakegu.  

 
Zarataren Eraginpeko Mapak 
Deskribapena: gune jakin batean dauden eraikuntzetako fatxadek jasan behar duten 
zarata-maila adierazten dute.  Fatxadetan dauden uneko hartzaileen bidez irudikatzen 
dira (puntu koloredunak) edo, bestela, fatxadak koloreztatzen dira jasa behar duten 
zarata-mailaren arabera. Zarataren eraginpeko mapei esker, eraikinen garaierek 
jasaten duten zarata-mailaren berri izan dezakegu. 
Erabilgarritasuna: oso informazio baliagarria eskaintzen digute zarataren aurreko 
sentikortasuna duten eraikuntzen erasan-maila ezagutzeko: bizitegikoak, hezkuntza-
arlokoak, kulturakoak edo ospitale-izaerakoak. Bizitegi-erabilerako eraikinei 
gagozkiela, etxebizitzen gaineko eragina jakin dezakegu eta, beraz, zarataren 
eraginpeko biztanleriaren adierazleak finka ditzakegu. Eta adierazleetan oinarriturik, 
hobekuntza-helburuak zehaztu daitezke.   Zarata-mapekin gertatzen den moduan, 
azterketak balia daitezke eraikuntzak eta/edo iturriak finkatuta daudenean eta 
finkatuta ez daudenean. 
Erreferentziazko kalkuluak dira kalitate akustikoaren helburuak eta mugako balioak 
egiaztatzeko leihodun fatxaden kanpoaldean, eraikuntzaren garaiera guztietan.  

 
Ebaluazio Mapak 
Deskribapena: eremu jakinek zer-nolako zarata-maila gehiegizkoa jasaten duten 
adierazten digute, inguruko zarata-iturrien eragin akustikoaren eta zonakatze 
akustikoaren kategoriaren arabera.  Ebaluazio mapa taxutzeko, eremu horretako 
Zarata Mapan ageri diren zarata-balioak eta esparru bakoitzeko kalitate akustikoaren 
helburuetan ezarritako balioak erkatu behar dira (213/2012 Dekretuaren I. eranskinak 
ezarritakoari jarraiki. 
Erabilgarritasuna: biziki baliagarriak dira plangintza orokorreko (HAPO, arau 
subsidiarioak, LAP…) eragin akustikoari buruzko azterketak egiteko eta Ekintza Plana 
gertatzeko. Ebaluazio-mapen bidez, Babes Akustiko Bereziko Eremuak edo kalitate 
akustikoaren helburuak betetzen ez dituzten eremuak identifika daitezke eta, jakina 
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denez, zarataren eragina arintzeko Zonako Plana diseinatu behar da halakoetan. 
 
Mapetan adierazten diren azterketa akustikoetan, ondorioztatzen diren emaitzei balio 
handiagoa ematen dieten beste produktu batzuk ere lor daitezke. Produktu jakingarrienetako 
bi ondokoak dira: 
 
Informazio akustikoaren GIS biltegia:  
Honako gida honetan sarritan esan denez, inguru-zataren ebaluazioa egiteko behar den 
informazioa askotarikoa da: plangintza, kartografia, zirkulazioari buruzko datuak… Testuinguru 
horretan, oso egokitzat jotzen dugu informazio hori guztia batzen egindako ahalegina 
baliatzea informazioa egokitu eta txertatzeko datuak eguneratzeko modua ematen duen 
sistema batean eta eskuragarri jartzeko hiriaren diseinuan parte hartzen eta erabakiak 
hartzen dituzten eragile guztientzat.  
 
Era berean, azterketa akustikoetan ateratako datuei esker, eragin akustikoa arintzeko neurri 
beharrezkoak identifika ditzakegu eta esan beharrik ez dago neurri horiek guztiek zuzeneko 
lotura daukatela mugikortasunarekin, udal plangintzarekin eta, azken batean, hiri-
ereduarekin.  
 
GIS teknologian oinarritutako tresna bat lanabes guztiz egokia izan daiteke hainbat plan eta 
estrategiatan jasotako neurrien ondorioak erkatzeko.  
 
Horregatik, informazio grafikoa eta alfanumerikoa uztartzen dituen Geografia Informazioko 
Sistema bat baliatu ahal izatea arestian esandako baldintzetan, gure iritziz, ingurune-zarataren 
arloko diagnostikoetan egindako ahaleginari balio handiagoa ematen dion produktua da.  
 
Udalerriko kalitate akustikoaren jarraipena egiteko adierazleak:  
Ebaluazio akustikoei buruzko mapei eta irudikapenei esker, eraginak identifikatu, lekutu eta 
neurtu ditzakegu. Hala ere, Ekintza Plana gertatzeko eta plan horren eraginkortasun-maila 
ebaluatzeko, adierazle akustiko batzuk erabili behar dira, alde batetik, ekintzen lehentasuna 
ezartzeko jardun-eremu andeatuenetan eta, beste alde batetik, Ekintza Planaren 
eraginkortasuna ebaluatzeko planak dakartzan neurrien garapenak adierazleak zelan 
aldarazten dituen aztertuta, adierazle horiek ahalbidetzen baitute udalerriko kalitate 
akustikoaren jarraipena egitea. Agiri honen azken atalean, aplika daitezkeen hainbat adierazle 
azaltzen dira modu orokorrean. 
 

7.  Zelan ekin arazoari? Ekintza Plana 
 
Ekintza Plana eredu sistematikoa da eta neurri-ekimen garrantzitsuenak lehenesten ditu 
helburu eta jomuga jakin batzuk lortzeko. Horrela, esan dezakegu ekintza-plana gida moduko 
bat dela eta esparru edo egitura koherentea eskaintzen duela egitasmo bat edo jarduera-
multzo bat gauzatzeko. 
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Esandakoa aintzat hartuta, Zarataren aurkako Ekintza Plana oinarrizko tresna da udalerriko 
zarataren kudeaketa bideratzeko. 
 
Hasteko eta bat, zarataren arloko estatuko legeriak ezarritakoari jarraiki (37/2007 Legea eta 
lege hori garatzen duten Errege Dekretuak), hots-arloan egiten diren Ekintza Planek honako 
helburu hauek bete behar dituzte:  
 
a) Kutsadura akustikoari lotutako auziak modu orokorrean jorratzea eremu akustiko egokian 

edo egokietan. 
b) Gauzatu beharreko lehentasunezko ekintzak zehaztea, mugako igorpen-balioak edo 

immisio-balioak gaindituz gero edo kalitate akustikoaren helburuak urratuz gero. 
c) Aglomerazioetako eta aire zabaleko aldeetako eremu lasaiak babestea kutsadura 

akustikoa larriagotzearen aurka. 
 
Gainera, 213/2012 Dekretuaren 17. artikuluak ezartzen ditu ekintza-planak jaso beharreko 
gutxieneko edukiak, ondoko ataletan azaltzen den moduan: 
 

a) Erreferentziazko lege-esparrua: Euskal Autonomia Erkidegoan, 213/2012 Dekretua 
dugu arau nagusia, baina planak aintzat hartzen dituen zarata-iturrien arabera, 
erreferentziazko lege-esparrua beste araudi batzuetara hedatu daiteke, hala nola, 
estatuko legedira eta udal araudira. 

b) Zarata-maparen emaitzen laburpena, Ekintza Planaren garapena funtsatzen duena: 
atal honek zarata-mapa aipatzen du diagnostikoaren oinarrizko tresna gisa, baina 
planak udalerriko zarataren auzia jorratzen du ikuspegi orokorretik; hori dela eta, 
jakingarria da emaitzen laburpena eskaintzea mapaz gain egiten diren beste ebaluazio 
osagarri batzuetan eta ingurunekoak ez diren beste soinu-iturri batzuen ebaluazioan. 

c) Ekintza Planaren eragin-eremuari edo lurralde-eremuari lotutako beste plan eta 
programa batzuk: beste plan eta programa batzuekiko sinergiak baliatzen badira, 
baliabideak aurreztu daitezke ingurune-zarataren kudeaketan. Abiaburu hori 
funtsezkoa da zarataren arloan, kontuan harturik zarataren aurkako ekinbideak 
beharrezkoa duela hiriko elementu giltzarrietan esku-hartzea: mugikortasuna, 
lurraldeko erabileren kudeaketa… 

d) Kalitate akustikoaren helburuak gainditzen dituzten eremuen identifikazioa eta 
lehenespena Babes Akustiko Bereziko Eremu edo Lehentasunezko Ekintza Eremu 
izendatzea aurreikusi direnetan, Zonako Plana edo Lehentasunezko Ekintza Plana 
gertatzeko oinarrizko irizpideen zehaztapena, eta zuzentze-, prebentzio- edo babes-
neurriak ezarri behar direneko beste eremu batzuen identifikazioa: legerian ageri diren 
kalitate akustikoaren helburuak udalerrietan zarataren eragina pairatzen duten 
biztanleen ehunekotan ematen dira; horren ondorioz, zarataren aurkako kudeaketari 
ekiterakoan, erabilgarri dauden baliabideak lehentasun handieneko eremuetan 
erabiltzeko esleitu behar dira. Plana idaztearen ardura daukan eragileak finkatzen ditu 
lehentasun-irizpideak eta, horietan, zarataren eraginpeko mailak eta pertsonak ez ezik, 
aurreikusitako zuzentze-neurrien kostuaren eta eraginkortasunaren arteko erlazioa 
ere aintzat har dezake. 
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e) Erreferentziazko kalitate akustikoaren helburuek ezarritako mailatik gorako eraginak 
ukitutako pertsona-kopuruaren jaitsieraren zenbatespena: eduki hau planaren 
eraginkortasuna ebaluatzeko adierazle esanguratsua da; beraz, biziki interesgarria da 
adierazle horren kalkulua planaren helburuen betetze-maila neurtzeko. 

f) Epe luzeko estrategia, lan-ildoen eta neurrien lehentasunak eta hurrengo 5 urteotan 
garatuko diren jardueren zehaztapena: zaratak sorrarazitako kutsadura zeharkakoa da 
eta, kutsadura-mota horri aurre egingo badiogu, hiriko eragile guzti-guztiek parte 
hartu behar dute plangintzan. Helburuak betetzeko xedez, epe luzeko estrategia 
gertatu behar dugu eta, bertan, garatu beharreko jarraibideak zehatz-mehatz jaso 
behar dira. Beste alde batetik, hurrengo bost urteetan gauzatuko diren jarduerak 
planean zehaztu behar dira, zarata-mapa eguneratzeko aldiarekin bat etorrita. Hala, 
zarata-mapan, planaren eraginkortasuna aztertu ahal izango da zarataren eragina 
gutxitzen den heinean. 

g) Garatu beharreko neurrien zenbatespen ekonomikoa eta betearazpen-plana: egin 
beharreko lanen kronograma eta plana garatzeko beharrezkoak diren baliabideen 
(erabilgarri dauden baliabideen) zerrenda ere agertu behar dira planaren agirian. 

h) Plana abian jartzeko arduradunen identifikazioa eta Zonako Planak gertatu behar 
dituzten arduradunen (pertsonak edo erakundeak) identifikazioa: eragina sorrarazten 
duten zarata-iturrien arabera, hainbat eragile eskumendun egon daitezke eta horiek 
guztiak koordinatu behar dira urratzeak konpontzeko Eskualdeko Planen esparruan. 
Koordinazioa udalaren eskumenekoa da. 

i) Jarraipen Planaren zehaztapena, ekintza-planean ezarritako helburuen betetze-maila 
ebaluatzeko helburuz: xede nagusia da aurrerapenak monitorizatzea eta hasieran 
taxutu den plangintzako aurrerapenekin erkatzea. 

j) Jendaurreko informazio-aldian jasotako alegazioen edo iradokizunen zerrenda: beste 
eragile batzuek eta herritarrek egindako ekarpenak agertu behar dute azken agirian. 

 

Aipatu beharra dago Ekintza Plan batean jasotzen diren zuzentze-neurrien xehetasuna 
lantzeko, ondokoen moduko zuzentze-neurriak proposatu daitezkeela planean: 

- Trafikoaren antolamendua.  
- Lurraldearen antolamendua.  
- Hots-igorleentzako neurri teknikoen aplikazioa.  
- Hots-iturri isilagoen aukeraketa.  
- Soinu-igorpena moteltzea.  
- Arauzko neurriak edo diruzko pizgarriak. 

Jakina denez, Ekintza Planak zuzentze-neurriak lantzen ditu beren-beregi; hala ere, komeniko 
litzateke prebentzio-neurriak eta hiriko eremu lasaien balioa nabarmentzeko neurriak ere 
jasotzea, azken guneetako kutsadura-maila ez baita inola ere handitu behar. 
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Nabarmendu behar dugu Ekintza Planak gertatzeko prozedura guztietan jendearen parte-
hartzea bermatu behar dela. Ildo horretan, herritarren ekarpenak aintzat hartzeko xedez, 
parte-hartzeko bideak argiro ezarri behar dira ahalik eta biztanle gehienengana iristeko. 
Jendearen parte-hartzea planaren diseinuari berari lotu behar zaio eta, beraz, aplikatzekoa da 
planaren hastapenetatik eta planaren agiriaren kontzeptualizaziotik bertatik. 

Zarataren aurkako Ekintza Planaren edukia eta helburuak zehaztuta, komeniko litzateke 
jarraibide batzuk ematea planaren garapena errazteko udalerriaren barruan; izan ere, 
zarataren zeharkako izaera dela eta, behar-beharrezkoa da udal-sail batzuek batera parte har 
dezaten planaren lanketan. 
 
Beheko irudia Europako SILENCE proiektutik atera dugu eta Zarataren inguruko Ekintza Plana 
gertatzeko lan-moldea edo prozedura jasotzen du: 
 

 
7. irudia: Zarataren aurkako Ekintza-Planak gertatzeko lan-eskema.  Iturria: SILENCE proiektua. 

 
Ikusten denez, Zarataren aurkako Ekintza Plana garatzeko prozedura zarataren kudeaketaren 
gaineko erantzukizunak eta eskumenak zehazten hasten da. Azterketa hori egiteko, bi irizpide 
erabiltzen dira: 
 
 Hasteko eta bat, Gobernu Taldearen laguntza eskuratu behar da plana gertatzeko eta 

planetik eratortzen diren ondorioez jabetzeko. 
 Bigarrenez, eskumenen gaineko azterketa egin behar da, legerian oinarrituta, eta 

bestetik, plangintzan esku hartu behar duten udal-sailak eta udalerriko zarataren 
kudeaketan parte hartzen duten udalez kanpoko antolakundeak (erakundeak, 
kudeatzaileak) identifikatu behar dira. 

 
Arestian aipatutako zereginak gauzatutakoan, udalak lehendik egin dituen zarataren gaineko 
diagnostikoen emaitzak aztertu behar dira eta ondoko guztiak identifikatu: Egoera Akustiko 
Bereziko Eremuak, hau da, xede diren helburuak betetzen ez dituzten eremuak; eremu 
lasaiak, hots, haien erabilera eta/edo egoera akustikoa dela eta, babes-neurriak ezartzekoak; 
eta hots-eragina sorraraz dezaketen garapen-plan berriak.  
 

Hasiera: erantzukizunak eta eskumenak

Mugako balioak, legezko esparrua eta zarataren egoera aztertzea
eta berrikustea
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Une horretatik aurrera, Zarataren aurkako Ekintza Plana lantzeko beharrezkoak diren 
gainerako aldietan, hiriko eragileak eta herritarrak parte-hartzera bultzatu behar dira. Eta 
parte-hartzea sustatzeko une zehatzak eta horretarako hautatzen diren prozedurak udalak 
ezarritako helburuen menpekoak izango dira, baina, nolanahi ere, parte-hartzea funtsezko 
elementua da planak arrakasta izan dezan (ikusi agiri honen 8. atala informazio gehiago 
eskuratzeko). 
 
Zeharkako parte-hartzea bultzatzeko lehen aldian, Hot Spot direlakoak edo lehentasunezko 
guneak identifikatu behar dira, eta egokitzat jotzen diren lehentasun-irizpideak aplikatu. 
Irizpide horiei jarraiki, alderdi akustikoak (zarataren eraginpeko mailak) nahiz beste aldagai 
batzuk (neurketaren kostuaren eta eraginkortasunaren arteko erlazioa, dena delako eremuan 
garatutako beste plan batzuk, kexak…) aintzat har daitezke. 
 
Lehentasunezko ekintza-eremuak eta/edo lehentasunezko lan-ildoak identifikatu ostean, 
horiei dagozkien zuzentze-neurrien proposamena egin behar da eta epe luzeko estrategiak 
finkatu behar dira, hobekuntza-neurriez haratago. Epe luzeko estrategiak, besteak beste, 
elkarri lotutako helburuak dituzten planak eta programak finkatu behar ditu, zarata 
kudeatzeko administrazio-prozedurak zehaztu behar ditu, lortu nahi diren helburuak ezarri 
behar ditu eta beste erakunde batzuekiko lankidetza-plana egokitu behar du. 
 
Azkenean, plana gertatuko da eta udalak onartuko du. Eta onartzeaz batera, planaren 
garapena hasiko da, bertan jasotako neurriak abian jarrita. Ildo horretan, beharrezkoa da 
planaren aurrerapenaren jarraipena egitea (ekintzak garatzeko aurretiaz ezarri den 
kronogramari jarraiki) eta gauzatutako jardueren eraginkortasun-maila neurtzea. 
 
Geroago, plana berrikusteko epeak zehaztu beharko dira hobetu beharreko arloak doitzeko. 
Horrela, zarata kudeatzeko zikloa biribilduko da: diagnostikoa, planaren diseinua, neurrien 
garapena, diagnostikoaren eguneraketa, aldaketak identifikatuta, eta planaren berrikuspena.  
 
Beheko eskemak Zarataren aurkako Ekintza Planarekin zerikusia duten udalaren planak eta 
programak erakusten ditu. Plan horien guztien bidez, ahaleginak batu daitezke baliabideak 
aurrezteko eta neurri koherenteak garatzeko ikuspegi guztietatik begiratuta. Informazio 
honen iturria lehen aipatutako Europako Silence proiektua da. 
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8. irudia: Zarataren aurkako Ekintza Planaren eta udalaren beste plan eta programa batzuen arteko 

lotura. Iturria: SILENCE proiektua 
 

Ekintza Plana garatzeko tresna osagarri gisa, nabarmentzekoak dira Babes Akustiko Bereziko 
Eremuak eta Lehentasunezko Ekintza Eremuak. Hurrengo atalean, aipatutako tresnak nola 
erabili azalduko dugu eta, 213/2012 Dekretuari jarraiki, bete beharreko eskakizunak aletuko 
ditugu. 
 
7.1 Zarataren aurkako Ekintza Planak garatzeko tresnak  

 
Arestian azaldu dugun legez, Zarataren aurkako Ekintza Planaren xede nagusia kalitatea 
akustikoaren helburuak betetzen ez dituzten egoera finkatuei erantzutea da eta, beraz, 
zuzentze-neurriak jorratzen ditu nagusiki. 
 
Plana garatze aldera, indarrean dagoen legeriak hainbat tresna edo baliabide ematen ditu; 
tresna horietan zehazten dira gauzatu beharreko prozedurak plana betearazteko zarataren 
eragina jasaten duten eremu jakinetan. 
 
Aipatutako tresnak ondokoak dira: Babes Akustiko Bereziko Eremuak, Lehentasunezko Ekintza 
Eremuak eta horiei lotutako Zonako Planak eta Lehentasunezko Ekintza Planak. 
 
Eremuak zedarriztatzeko eragile eskumendunak 
 
- Babes Akustiko Bereziko Eremuak (BABE) eta Zonako Planak (ZP): kasu bietan, eskumena 
udalarena da (g tipologiako eremu akustikoetan eta Jatorri Naturaleko Soinu Erreserbetan 
izan ezean; bi horietan, eskumena autonomia erkidegoarena da).  Aurrekoen helburu 
behinena da eragin akustiko globala identifikatzea da, eragin horri modu bateratuan 
erantzuteko, zarata-iturri guztien ekarpenak aintzat hartuta.  
- Lehentasunezko Ekintza Eremuak (LEE) eta Lehentasunezko Ekintza Planak (LEP): horien bien 
eskumena zarata-iturrien kudeatzaile diren eragileena da. Lurraldearen zati handi bateko 
eraginak kudeatzen dituzten eragileek baliatu dezakete eskumena, betiere autonomia nahikoa 
badute jardute-irizpideak ezartzeko lurraldearen barruan. 

ZARATAREN 
AURKAKO
EKINTZA
PLANA

Mugikortasun
Iraunkorreko Plana

Ingurumen Plana

Azpiegiturak
mantentzeko Plana

Hirigintza
Garapeneko Plana

Garraioa
Finantzatzeko Plana

Hiri Birgaikuntzako
Plana
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Tresnen arteko loturak 
 
Tokiko Administrazioen ekintza-planak eta azpiegituren nahiz zarata-iturri handien 
kudeatzaileen ekintza-planak ez dira zertan bat etorri lehentasunen ezarpenei dagokienez. 
Hori dela eta, BABE guztiek ez dute LEE izan behar, ezta alderantziz ere. Kasu horietan, 
erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza funtsezkoa da ahaleginak eta indarrak batu 
eta jarduketa koordinatuak adosteko lurraldean, ikuspegi globaletik eragin handiena jasaten 
ari diren egoerei lehentasunez erantzuteko.  
 
Eremuak izendatzeko egutegia eta helburuak 
 
213/2012 Dekretuak ez du eperik, ez derrigortasunik, ezartzen Lehentasunezko Ekintza 
Eremuak eta Babes Akustiko Bereziko Eremuak mugatzeko. Nolanahi ere, komeniko litzateke 
halakoak izendatzea Eskualdeko Planetan eta Lehentasunezko Ekintza Planetan jasotako 
helburuak, edukia eta garatzeko epea ezagunak eta irmoak direnean:  
 

-    BABE: eragina arintzeko eta kalitate akustikoaren helburuek ezarritako balioak 
lortzeko zuzentze-neurriak garatzea xede duen proiektua amaituta dagoenean.  Era berean, 
gomendagarria da tresna horri lotutako zuzkidura ekonomikoa ondore horretarako esleituta 
egotea.  

-   LEE: eremuko zarata-iturriaren eraginari aurre egiteko lehentasunezko neurriak ondo 
zehaztuta daudenean. 

 
Eremua izendatzeko prozedura  
 
LEEi gagozkiela, 213/2012 Dekretuak ez du eremua izendatzeko prozedura zehazten; hala ere, 
eraginkortzat jotzen da Ekintza Planen esparruaren barruan egitea. Lehentasunezko Ekintza 
Planak gerora gara daitezke, horien garapena ez baita nahitaezkoa LEE izendatzeko. 
 
BABE direlakoak eremu horiei dagokien Zonako Plana onartzeaz batera izendatu behar dira; 
izan ere, horrela eginez gero, izendapena informazio zehatzaren eskuragarritasunari lotzen 
zaio: noiz eta nola jardungo den, zenbateko aurrekontu-zuzkidura erabiliko den, zer eragilek 
parte hartuko duten. Horregatik, egokitzat jotzen da, BABE delakoa izendatu baino lehen, udal 
eskumendunak izendapenaren justifikazioa eta eremuaren zedarriztapena bidal diezazkien 
eraginean ekarpena duten zarata-iturrien kudeatzaileei.   Kudeaketa horren helburu nagusia 
dugu ahalik eta informazio gehien biltzea Zonako Plana prestatzeko (bertan parte hartzen 
duten kudeatzaileen jarduketen aurreikuspena jakinda) eta, era berean, tokiko 
administrazioak abiarazi duen kutsaduraren aurkako kudeaketaren berri emateko.   
 
BABE delakoaren izendapenaren edukia, gutxienez, ondokoa izango da: Eremuaren 
zedarriztapena, hots-igorleen identifikazioa eta bakoitzaren ekarpen akustikoa, eta Zonako 
Plana. 
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LEP eta ZPen ezaugarriak 
 

 

Edukia Zonako Plana (ZP) 
213/2012 Dekretuaren 46. art. 

 
Lehentasunezko Ekintza Plana (LEP)

213/2012 Dekretuaren 50. art. 
 

Bideragarritasun 
ekonomiko eta 
proportzionalta 
sunari buruzko 
azterketa 

Bideragarritasun ekonomiko 
nahikoari buruzko azterketa egingo 
da proposatutako neurri 
bakoitzarentzat; era berean, 
neurrion garapenaz arduratuko 
diren pertsonak edo erakundeak 
zehaztuko dira, onura ikuspegi 
akustikotik aztertuko da eta 
planaren garapenaren kostuaren 
eta onuraren arteko erlazioa 
balioetsiko da. Hartutako 
irtenbideei dagokienez, jardute-
proiektua taxutuko da eta, bertan, 
garatzekoak diren neurri zehatzak 
jasoko dira. 

Bideragarritasun ekonomiko 
nahikoari buruzko azterketa egingo 
da proposatutako neurri 
bakoitzarentzat; era berean, onura 
ikuspegi akustikotik aztertuko da 
eta planaren garapenaren 
kostuaren eta onuraren arteko 
erlazioa balioetsiko da. Hartutako 
irtenbideei dagokienez, jardute-
proiektua taxutuko da eta, bertan, 
garatzekoak diren neurri zehatzak 
jasoko dira. 
 

Kronograma 

Plangintza zehaztuko da, 
identifikatu den zuzentze-neurri 
bakoitza abian jartzeko egutegia 
emanda.  
 

 

Neurrien 
eraginkortasuna 
ren azterketa, 
zarata-mapa 
zehatzen bidez 
 

Zarata-mapa zehatzak gertatu eta 
ebaluazio akustikoak egingo dira, 
zuzentze-neurri egokiak 
diseinatzeko eta eragin akustiko 
globala aztertzeko helburuz. 
 

Zarata-mapa zehatzak gertatu eta 
ebaluazio akustikoak egingo dira, 
zuzentze-neurri egokiak 
diseinatzeko eta lehentasuna 
ezartzeko helburuz. Zuzentze-
neurrien aurreikuspena 10 urtekoa 
izango da, kutsadura akustikoa 
arintzeko xedez, titular bakarrak 
sorrarazitako eraginari lotuko 
zaizkio eta dena delako eremuan 
bete beharreko kalitate 
akustikoaren helburuak lortzeko 
aproposak izango dira.   

Erreferentziazko 
maila 
aplikagarriak: 
KAHak 
 

Lehenengoz eta bat, eremu akustikoetako kanpoko ingurunea babestu 
beharko da, kalitate akustikoaren helburuetan ezarritako balioak 
betetzeko, eraikin sentikorretako leihodun fatxada guztiek jasaten duten 
hots erasotzailea aintzat hartuta garaiera guztietan, bai eta kanpoko 
inguruneak jasaten duena lurretik 2 metroko garaieran, eraiki gabeko 
eremuetan. 
Kanpoko ingurunea ezin izango balitz babestu (eta bakarrik kasu horretan), 
neurri osagarriak hartuko dira, behintzat, kalitate akustikoaren helburuei 
eusteko eraikinen barrualdean. 
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8. Zelan zabaldu informazioa eta zelan sentiberatu? Herritarrak, 
funtsezko eragileak 

 
Zarata gure bizimoduari lotutako hondarreko produktua da eta gizartearen bizimodua nahiz 
gizabanakoen bizi-kalitatea andeatzen ditu. Zaratak sorrarazten dituen ondorioak, alde 
batetik, soinu-estimuluaren ezaugarri fisikoen araberakoa da, eta bestetik, soinua 
hautematen deneko testuinguruaren ezaugarrien eta hura jasaten duten pertsonen eta 
komunitateen ezaugarrien araberakoa. Arrazoi horiengatik guztiengatik, kutsadura akustikoa 
ikuspegi psikosozialetik jorratu behar da eraginak ebaluatzeko eta Ekintza Planak gertatzeko. 
 
Ikuspegi piskosozial horretatik abiatuta, herritarrak parte-hartzaile bihur ditzakegu hiriko 
zarataren kudeaketan, biztanleak funtsezko eragileak direla aintzat hartuta. Herritarren parte- 
hartzea bi alderditatik bideratzen da: 
 
Zarataren eragin psikosozialaren eragina 
Ingurune-zaratak herritarrei sorrarazten dien egiazko eragin (psikosoziala) neurtu edo 
ebaluatzeko, zarataren ziozko herritarren kexak azter ditzakegu (baina azterketa hori ez da 
adierazgarria herritar guztientzat, berezi sentikorrak diren biztanleentzat baino ez) edo, 
bestela, azterketa psikosozialak egin ditzakegu inguruneko poluitzaile horren gaineko iritzia 
jasotzeko. 
 
Zarataren eraginari buruzko azterketa psikosozialek, herritarren iritzia jasotzen dute 
poluitzaile horren inguruan, inkesten bidez; bestalde, zaratak biztanleei eta euren eguneroko 
jarduerei sorrarazten dizkien ondorio kaltegarrien (interferentziak) berri jasotzen da 
galdetegietan. Azterketek egoitzazko biztanleak edo beste biztanle batzuk aintzat har 
ditzakete, esate baterako, eraikin sentikorren (ikastetxeak, osasun-etxeak…) erabiltzaileak, 
azkenekoetan zaratak eragin handiagoa eta larriagoa sorrarazten baitu, haietan garatzen 
diren jarduerak direla eta. 
 
Azterketa-mota horretan, beharrezkoa da alderdi batzuk kontuan hartzea: 
 
 Azter-eremuko emaitza adierazgarriak lortzeko, ezinbestekoa da elkarrizketatu nahi dugun 

biztanleen lagina arreta handiz aukeratzea. 
 Ebaluazio honen bidez, galdera orokorrak egin daitezke, emaitzak aztertu zarata-iturrien 

arabera eta informazioa bildu Zarataren aurkako Estrategikoetan jaso ez diren soinu-
iturrien inguruan, halakoek ere eragozpenak sorrarazten dituztelako: gaueko aisialdia, 
udalaren garbiketa-zerbitzuak, obrak, zabor-bilketa… 

 Galdetegiaren diseinuak bat etorri behar du lortu nahi diren helburuekin eta aukera 
ematen du zarata eta beste ingurune-poluitzaile batzuk batera aztertzeko, hainbat alderdi 
aztertuta, hala nola: pertsonen sentikortasuna eta egokitzapena poluitzaile horren 
aurrean, pertsonek eta komunitateek garatzen dituzten jarduerak zaratatik babesteko, 
zarataren gizarte-kostua, zarataren lehentasuna beste ingurumen-alderdi batzuen aldean 
eta abar. 
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Oro har, ingurune-zarataren eragin psikosoziala neurtzeko, ISO Estandarizaziorako 
Nazioarteko Erakundeak proposatutako bi eskala estandarizatuetako bat (ISO/TS 15666: 
2003(E)) erabiltzen da. 
 
Herritarren parte-hartzea Zarataren aurkako Ekintza Planen garapenean 
Legezko aipamen askotan jasotzen da herritarren eskubidea ingurumen-arloko informazioa 
eskuratzeko eta ingurumen-kudeaketan parte hartzeko. 
 
Hala eta guztiz ere, herritarren parte-hartzeak plana aberastu dezan eta biztanleen ekarpenak 
planaren garapenean txerta daitezen, erabakigarria da informazioa zabaltzeko estrategiak 
lantzea. Izan ere, helburu nagusia izan behar du herritarrek informazio ulerterraza eskuratzea; 
ez, ordea, informazioz gainezkatu eta datu teknikoegiz nahastea.  
 
Informazioa zabaltzeko eta parte hartzeko zeregin horietan,k funtsezkoa da prozedura 
egokitzea lortu nahi diren helburuen arabera: herritarrei informazioa ematea, heztea, 
sentiberatzea, iritzia emateko bideak erraztea… 
 
Horrela, erabaki dezakegu informazioa beren-beregi bideratu behar zaien talde jakin batzuei, 
informazioa modu pasiboa zabaldu nahi dugun, edo gizarteak parte har dezan bultzatu nahi 
dugun edota, kutsadura akustikoari dagokionez, herritarren usteak eta portaerak aldarazi nahi 
ditugun. 
 
Aintzat hartzeko beste alderdi bat dugu parte-hartzea bideratzeko zein era edo bide 
aukeratzen den. Lortu nahi den helburuari jarraiki, parte-hartzeko bideak norabide 
bakarrekoak izan daitezke (informazioa emateko uneak) edo norabide bikoak (komunikatzeko 
guneak). Herritarren parte-hartzearen ikuspegitik, informazio-trukean oinarritzen den 
bigarren aukera egokientzat jotzen da hiriko zarataren aurkako kudeaketa herritarren 
eskuetan ere uzteko. 
 
Laburpen gisa, esan dezagun herritarrentzako informazioa eskaini eta jendea sentiberatzeko 
metodología ohikoenak ondokoak direla: 
 Ikusarazpena: gaiaren azalpena biltzarretan, mintegietan, sinposioetan eta ekitaldi 

ofizialetan.  
 Komunikazioa eta zabalkundea: komunikazio-bide guztiak baliagarriak izan daitezke 

zabalkundea egiteko, baina erabilienak aldizkariak eta Internet dira. Dena dela, 
garrantzizkoa da behar bezala erabiltzea, eta horretarako, biziki komeni da 
profesionalen (kazetarien, gizarte-langileen, komunikazio-arloko soziologoek…) laguntza 
izatea. 

 Sentiberatzea: jardunaldi, ikastaro, liburuxka eta abarren bidez. 
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9. Zelan balioetsi aurrerapena? Jarraipen-adierazleak 
 
Honako atal honen helburua da adierazle-multzo bat erakustea zarataren aurkako Ekintza 
Planaren eraginkortasunaren ebaluazioa gauzatu eta jarraipena egiteko. 
 
Atalean proposatzen diren adierazle guztietatik, udalerriko kutsadura akustikoaren bilakaera 
ahalik eta modu fidagarrienean adierazten dutenak eta, era berean, aurreikusitako zuzentze-
neurrietara ondoen egokitzen direnak aukeratu behar dira. 
 
Adierazleok hiru multzo handitan sailka daitezke: 
 
Kutsadura akustikoari lotutako adierazleak: horien bidez, lortutako aurrerapenaren 
hobekuntzaren jarraipena egitea izango dugu zarataren eragina gutxitzeko neurriak aplikatu 
ondoren. Hala, bi adierazle zehaztuko ditugu: 
 
 Zarataren eraginpeko biztanleria etxebizitzaren kanpoaldean: zarata-mailaren aldaketa 

objektiboa adierazten du bizitegi-eraikinen fatxadetan.  
Ildo horretan, aldagaietako bat dugu 213/2012 Dekretuak ezarritako helburuen 
balioetatik gorako maila jasaten duen biztanleriaren ehunekoa, orokorrean edo zarata-
iturri bakoitza aintzat hartuta: Hiriko zirkulazioa, errepideak, trenbideak eta industria, 
banaka hartuta hots-iturri bakoitzaren titulartasunaren arabera (kudeatzailea).  
Adierazle horren osagarri bat dugu etxebizitzen fatxadan zarata-maila txikiagoa (3 dBA 
edo gehiago) izango duten pertsona-kopurua, erabakitako neurriak gauzatu ostean. 
Pertsona-kopuru horretatik, eragozpen handiak pairatzen dituzte pertsona-kopurua edo 
osasunari kalte egiten dioten pertsona-kopurua kalkulatu daiteke, arlo horretan dauden 
erreferentziak eta Europako Ingurumen Agentziak argitaratu dituenak kontuan hartuta. 

 Herritarren iritzia kutsadura akustikoaren aurrean: Adierazle hau herritarrentzako 
inkestekin lotuta dago. Inkesta edo galdetegi horiek erabiliz, herritarrek zarataren ziozko 
kutsaduraz zer pentsatzen duten jakin dezakegu. 

 
Herritarren parte-hartze, informazio eta sentiberatzearekin lotutako adierazleak: 
Herritarrentzako jarduerei lotutakoak dira. Bi adierazle zehaztuko ditugu: 
 
 Kexen kudeaketa: Herritarren gogobetetzea ebaluatzen du zaratari lotutako kexen 

kudeaketari dagokionez.  
Ildo horretan adierazle honen adibideetako bat da eraginkortasunez erantzundako kexa-
kopurua. 

 Herritarrentzat antolatutako kanpaina-kopurua, ekimen-motaren arabera sailkatuta: 
Informazio-kanpainak, parte-hartzekoak, sentiberatzekoak, beste mota batekoak… 

 
Gobernantzari edo prozedurei lotutako adierazleak: zarataren kudeaketa udal eginkizunen 
barruan txertatzeari lotutakoak. Mota honetako adierazleen adibideetako batzuk ondokoak 
ditugu: 
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 Ekintzen betetze-mailari buruzko ebaluazioa: gauzatze-aldi bakoitzean jasotako ekintzen 
egoera, ehunekotan emanda: hastekoak, hasitakoak, aurreratutakoak, amaitutakoak 
edo betetakoak. 

 Koordinazioa eta zeharkakotasuna: Alderdi horiek biak beste azpiadierazle batzuen bidez 
balioetsi daiteke, kasurako:  planean parte hartzen duten barruko eta kanpoko eragileak, 
urtean egindako bilera edo ikastaroen kopurua… 

 Zarataren txertatze-maila hiriaren diseinuan: kasu honetan, badira bi azpiadierazle 
interesgarri: ebaluazio, kudeaketa eta jarraipenari eskainitako udal-aurrekontuak eta 
kutsadura akustikoaren aurkako neurriak garatzeko edo soinu-ingurunea hobetzeko 
aurrekontuak; beste alde batetik, zarata aintzat hartzen duten udalaren plan edo 
programen ehunekoa.  

 


