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1. Gidaren helburuak 

 

Agiri honen helburu nagusia honako hauxe da: toki administrazioei kutsadura akustikoaren 

kudeaketa errazteko lan jarraibide batzuk proposatzea egiturazko antolamenduaren markoan, 

betiere EAEko kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretuaren manuek ezarritakoari 

men eginez. 

 

Gidak egiturazko antolamenduaren testuinguruan kutsadura akustikoaren kudeaketa 

zereginari heltzeko prozesurik garrantzitsuenetariko baten berri ematen du: zonifikazio 

akustikoa prestatzeko lanaren berri, hain zuzen ere.  

 

2. Zonifikazio akustikoa prestatzeko prozesua 

 

Atal honek zonifikazio akustikoaren prozesua deskribatzen du. Horretarako, bada, ondorengo 

galdera giltzarri hauei eman zaie erantzuna: “zer da?”, “zeinek egiten du?”, “zelan zonifikatzen 

da?”, “zelan eta noiz onesten da?”, betiere aipatutako dekretu autonomikoaren manuei 

jarraituz. Aurrerago, beraz, artikuluei buruzko aipamenek 213/2012 dekretuari men egiten 

diote, baldin eta kontrakoa adierazten duen beren-beregiko aipamenik ez badago. 

 

2.1 Zer da? 
 

Zonifikazioa lurraldean eremu akustikoak mugatzeko eta onesteko prozesua da (dekretuaren 

21. artikulua).  Eremu akustikotzat ondorengo hauxe hartzen da (3. artikulua): Administrazio 

eskudunak mugatu beharreko lurralde eremua, kalitate akustikoaren helburu bera duena. 

 

Horrela bada, 20. artikuluari men eginik, orotara 7 eremu akustiko mota daude: 

 

a) egoitzazko erabilerako lurzorua nagusi den lurraldeko eremuak edo sektoreak. 

a) industri erabilerako lurzorua nagusi den lurraldeko eremuak edo sektoreak. 

a) aisialdi eta ikuskizun erabilerako lurzorua nagusi den lurraldeko eremuak edo sektoreak. 

d) aurreko paragrafoan ezarritakoaz bestaldeko hirugarren sektoreko erabilera nagusi den 

lurraldeko eremuak edo sektoreak. 

e) kutsadura akustikoaren kontrako babes berezia behar duen osasun, hezkuntza eta kultur 

erabilerako lurzorua nagusi den lurraldeko eremuak edo sektoreak. 

f) garraio sistema orokorrek edo horiek beharrezko dituzten bestelako ekipamendu publikoek 

ukitutako lurraldeko eremuak edo sektoreak. 

g) natur gune babestu gisa definitutako lurraldeko eremu edo sektorea, betiere gai horri 

buruzko legeria arautzailearekin bat etorriz, eta kutsadura akustikoaren kontrako babes 

berezia behar duten natur guneak ere. 

 

Udalerriaren lurzoruari eremu akustikoak ezartzea ez da zaratotsari buruzko maparen 

prestaketaren ondorioa eta, halaber, horretarako ez dira aintzakotzat hartu behar gaur 

egunean dauden zaratots mailak, baizik eta lurzoruak duen erabilera nagusia. 
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Zonifikazio akustikoa intereseko elementua da udal kudeaketaren barruan, bi arrazoi 

garrantzitsu direla eta: 

 

- Kutsadura akustikoaren kontra borroka egiten hasteko oinarria da, inpaktuen 

identifikazioa ahalbidetuz eta hobekuntza helburuen definizioa erraztuz. 

- Zaratotsa kudeatzeko zeregina hirigintza plangintzan eta etorkizuneko eraikinetarako 

lizentzien emakidan txertatzeko derrigorrezkotasuna errazten du. 

 

2.2 Zeinek egiten du? 
 

213/2012 Dekretuaren 6. artikuluari jarraiki, zonifikazio akustikoa aurrera eramatea udal 

eskumen bat da lurralde eremua udalerriari dagokionean eta udalaren hirigintza plangintzan 

ezarritako gaur egungo erabilerari men egiten dionean. 

 

Hala eta guztiz ere, lurraldeko beste administrazioen eskumenak aintzakotzat hartuz (4. eta 5. 

artikuluak) eta hirigintza plangintzaren eta lurralde antolamenduaren bestelako figurei men 

eginez, ondoren zerrendatzen direnei dagozkien beste eskumen batzuk daude; hona hemen 

administraziook: 

 

- Euskal Autonomia Erkidegoko organo erkideak, bi alderdiri dagokienez: alde batetik, g) 

motako eremu akustikoak mugatzeko eskumena (…) eta, beste aldetik, lurraldea 

antolatzeko lanabes eta tresnetan, hirigintza plangintzan definiturik dauden eremu 

akustikoak mugatzekoa...  

 

- Foru Aldundiak, bi alderdiri dagokienez: alde batetik, g) motako eremu akustikoen 

mugaketa proposatzeko eskumena (…) eta, beste aldetik, lurraldea antolatzeko 

lanabes eta tresnetan, hirigintza plangintzan definiturik dauden eremu akustikoen 

mugaketa txertatzekoa...  

 

Eskumenen banaketa hori kontuan hartuz, zonifikazio akustikoa udalaren berezko eskumena 

da, g motako eremuetan izan ezik; azken horiek Eusko Jaurlaritzaren eskumena dira (foru 

aldundiekiko koordinazioan). 

 

Nabarmendu beharra dago zonifikazio akustikoaren gaian, hirigintza plangintzako prozesuan 

gertatzen denaren antzera, lurraldea antolatzeko goragoko lanabes eta tresnei lotutako 

baldintzak egon daitezkeela. 
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2.3 Zelan zonifikatzen da? 
 

213/2012 Dekretuaren I. kapituluaren II. tituluan eta haren III. eranskinean jasotako manuak 

aintzakotzat hartuz, jarraian segitu beharreko urrats batzuk azaltzen dira, udalerriko 

zonifikazio akustikoa garatua izan dadin. 

 

1. urratsa: Indarreko hirigintza plangintzari buruzko dokumentazioaren azterketa 

 

Zonifikazioa garatzeko oinarrizko dokumentazioa lurraldearen planifikazio orokorra edo 

hirigintza plangintza da. Halaber, zonifikazioa garatzeko lan eskala gutxien-gutxienik 1:500koa 

izango da (21. artikulua) eta lurraldearen gehiegizko zatiketa saihestu behar da (213/2012 

Dekretuaren III. eranskinaren 2. puntuaren c idatz-zatiak ezarritakoarekin bat etorriz). 

 

Hori dela eta, abiapuntuko informazio gisa behar-beharrezkoa da udalerriko erabilera 

orokorren edo globalen planoetan eskuragarri dauden datuak biltzea, betiere hurrengo 

tipologiak modu sistematikoen ezarpena identifikatzeko eta aurrera eramateko:  

 

 

a) egoitzazko erabilerako lurzorua nagusi den lurraldeko eremuak edo sektoreak. Hurrengo 

kategoriekin loturik daude: Egoiztzako erabilera globala, landa gunea
1
 eta berdeguneetako 

sistema orokorrak
2
. 

a) industri erabilerako lurzorua nagusi den lurraldeko eremuak edo sektoreak. Hurrengo 

kategoriekin loturik daude: Industri erabilera globala eta garapen bideko industri lurzorua. 

f) garraio sistema orokorrek edo horiek beharrezko dituzten bestelako ekipamendu publikoek 

ukitutako lurraldeko eremuak edo sektoreak. Hurrengo kategoriekin loturik daude: 

Komunikazioetako sistema orokorra eta azpiegituretako sistema orokorra. 

 

Beste alde batetik, behar-beharrezkoa da hurrengo tipologiak identifikatzeko eta ezartzeko 

azterketa zehatzagoa: 

 

c) aisialdi eta ikuskizun erabilerako lurzorua nagusi den lurraldeko eremuak edo sektoreak. 

d) aurreko paragrafoan ezarritakoaz bestaldeko hirugarren sektoreko erabilera nagusi den 

lurraldeko eremuak edo sektoreak. 

e) kutsadura akustikoaren kontrako babes berezia behar duen osasun, hezkuntza eta kultur 

erabilerako lurzorua nagusi den lurraldeko eremuak edo sektoreak. 

 

                                       
1 Dekretuaren 25. artikuluan definiturik dauden bezala, landa guneak a) tipologiako eremuei 

dagozkie.. 
2 III. eranskinari men eginez, a) tipologiaren barruan erabilera mota horretan nagusiki erabiltzen 

diren lurralde sektoreak (eraikitako espazioak eta eremu pribatu lorategidunak) sartzen dira, bai eta 

haien bizigarritasunaren osagarriak direnak ere, hala nola hiriguneetako parkeak, lorategiak, 

egonaldietarako berdeguneak, banakako kiroletan jarduteko guneak eta abar. 



 

Egiturazko antolamenduan zaratotsaren kudeaketa txertatzeko gida teknikoa: zonifikazio akustikoa 

(lehendabiziko bertsioa)  6-17. or. 

Sarritan kategoria hauen ezarpenak beharrezko egiten du eskuragarri dagoen informazioaren 

azterketa zehatza. Erabilera horiek gehienetan txertaturik daude ekipamendu eta sistema 

orokorrei, ekipamenduen erabilera globalari edo ekipamenduen sistema orokorraren 

erabilerari lotutako geruzetan. Geruza horietan eskuarki ez dira erabilerak zehatz-mehatz 

sailkatzen; gauzak horrela, ezin muga daitezke tipologiak bakar-bakarrik hirigintza 

plangintzaren informazio orokorrari men eginez. 

 

Halaber, g) tipologia (tipologia horrek men egiten dio babestutzat hartzen diren natur 

eremuetan definitutako lurraldearen eremu edo sektoreari, betiere kutsadura akustikoaren 

kontrako babes berezia behar duten natur eremuak eta gaia arautzen dituen legeriarekin bat 

etorriz) Eusko Jaurlaritzak mugatu beharreko eremu bati dagokio; gainera, hori udalerriko 

zonifikazio akustikoaren prozesuan txertatu behar izango da beste geruza batekin. 

 

Azkenik, azpimarratu beharra dago dekretuaren jarraibideek men egiten diotela gaur egungo 

erabilerak edo erabilera aurreikusiak kontuan hartzeko beharrari; halaber, jarraibideok 

zehazten dute lurraldearen eremu bakar bat ere ezin izango dela tipologia akustiko batean 

baino gehiagotan egon aldi berean. 

 

Hala eta guztiz ere, kasu batzuetan gerta daiteke lurralde berean zenbait erabilera urbanistiko 

egotea. Egoera horren adibide gisa gerta daiteke gaur egunean industri erabilerakoa den 

lurzoru batean, baina hirigintza plangintzan egoitzazko gisa sailkaturik dago, etorkizunean 

izango den garapena aurreikusiz. Egoera horretan errezeptorerik sentsibleenak babesteko 

irizpidea kontuan hartzea proposatzen da (213/2012 Dekretuaren III. eranskinaren 1.2. 

puntuan ezarritako jarraibideekin bat etorriz). 

 

Orobat, f) eta g) tipologiak eta landa guneak alde batera utzita, zonifikazioak eremu 

urbanizatuetan edo etorkizuneko garapen urbanistikoetan ezarriko dira. Horrela bada, udal 

lurzoruaren azalera guztia ez da zonifikazio akustikoaren helburua izango. 

 

2. urratsa: c), d) eta e) topologiak zehaztea 

 

Aurreko atalean zehazten den bezala, c), d) eta e) tipologietako eremuek ondorengo azterketa 

bat behar dute; izan ere, tipologia horien erabilerak txertaturik egon ohi dira geruza 

urbanistiko berean: Ekipamenduak eta sistema orokorrak, ekipamenduen erabilera globala 

edo ekipamenduen sistema orokorreko erabilera. 

 

Ondorengo azterketa hori aurrera eraman ahal izateko, behar-beharrezkoa da udalerrian 

dauden eraikuntza motak identifikatzea. Informazio horrek hirigintza plangintzan agertzen 

dena osatuko du, betiere c), d) eta e) tipologiak mugatzeko helburuarekin 213/2012 

Dekretuaren III. eranskinean deskribatutako irizpideei jarraituz; irizpide horiek hurrengo 

paragrafoetan zehaztuko dira.  

 

OHARRA: Puntu honi dagokionez, nabarmendu beharra dago zonifikazioa egiteko prozesua 

lurzoruaren erabilerari lotzen zaiola eta ez bakandutako eraikuntza mota zehatz baten 

existentziarekin. Erabilera urbanistiko nagusi baten barruan, urbanistikoki tipifikaturik 

dagoenaz bestaldeko gune akustiko bat sortzeko komenigarritasuna kontuan hartzeko, 
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honakoa izango da beharrezkoa: hori arrazoitzen duten beste erabilera bateko eraikinen 

kontzentrazioa egotea, horiei lotutako kanpo espazioa aintzat hartuz.  Egoera honen adibide 

bat egoitzazko hiri ingurunean azal daiteke eremu berean zenbait ikastetxe daudelako; izan 

ere, horrek berekin ekar dezake beste gune akustiko baten sorkuntza. Gida honen hurrengo 

ataletan zehatzago jorratzen da gai hau.  

 

c).- Aisialdi eta ikuskizun erabilera nagusi den lurraldeko sektoreak: 

Horrelakotzat joko dira, besteak beste: jolas egonkor zein iragankordun azokak, parke 

tematikoak edo jolas-parkeak hartzera bideratutako eremuak, aire librean topaketak egiteko 

tokiak, antzeztoki edo musika-areto irekiak, mota guztietako ikuskizun zein erakusketak eta 

kirol-jarduerak (ikusleak dituzten lehiaketak, bereziki). 

 

d).- c) epigrafean sartu ez diren hirugarren sektoreko jarduerak:  

Horrelakotzat joko dira, besteak beste: merkataritza-jarduera eta bulego publiko zein 

pribatuetara bideratutako espazioak, ostalaritza- zein ostatu-erabileretara edo jatetxeetara 

bideratutako espazioak eta teknologia-parkeak (ekoizpen handiko jardueradunak salbu), haien 

jabetzeko autoetarako aparkalekuak barne.  

 

e).- Osasun-, hezkuntza- eta kultura-erabilerara bideratutako lurralde-esparruak, hots-

kutsaduraren aurkako babes berezia behar dutenak.   

Horrelakotzat joko dira kanpoaldean hots-kutsaduraren aurkako babes berezia behar duten 

eta osasun-, hezkuntza- eta kultura-erabileretara bideratutako lurralde-esparruak, hala nola 

atsedenerako edo adinekoetarako bizitegi-eremuak, gaixoak ospitaleratuta dauzkaten osasun-

eremu handiak, hezkuntza-eremuak (unibertsitate-campusak, ikasketa-guneak eta 

liburutegiak), ikerketa-zentroak, aire libreko museoak, museo-guneak edo kultura-

adierazpenerako eremuak.  

 

Eremu horiek tipologia horien barruan definitzeak printzipioz honakoarekin lotzen da: 

hirigintza plangintzarekin duen identifikazioa aintzakotzat hartuz. Hala eta guztiz ere, ohikoa 

izaten da sistema orokorretako eremuetan bakar-bakarrik eraikin zehatz batzuk sartzea  

bestelako erabilera orokorreko testuinguru baten barruan (esate baterako, egoitzazko 

ingurune batean ogasun bulego batzuen existentzia edo ikastetxe batena). Egoera horiek 

izaten direnean, aplikatu beharreko printzipioak honakoak dira: 

 

- III. eranskinaren 1.2. puntuaren e) atalean: Eremu akustiko baten barruan babes 

akustikoko eskakizun handiagoak dituzten erabilerak egon ahalko dira, baldin eta 

bermatzen bada dekretu honetan haientzat aurreikusitako kalitate akustikoko 

helburuak betetzen direla. 

- III. eranskinaren 2. puntuaren c) atalean: Mugatutako eremuak ez dira txikiegiak 

izango, ahal den neurrian lurraldea gehiegi zatitzea eta, horren ondorioz, trantsizio-

kopurua areagotzea saihesteko. 

 

Bigarren kasu honetan, aplikagarritzat joko da udalerriko eraikuntzen kategorizazio bat egitea, 

betiere c), d) eta e) guneak tipifikatzeko irizpideei jarraituz. Modu horretara, posible izango da 

erabilera urbanistikoa zehatz duten baina, erabilera desberdineko eraikin batzuk daudenez 

gero, eremu akustiko zehatza definitzea egoki egiten duten zenbait eremu identifikatzea. Kasu 
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honen adibidea honako hauxe da: egoitzazko erabilera orokorreko ingurune baten erdian, 

zenbait ikastetxe egotea hurbileko gune batean.  

 

Zonifikazioa irudikatzeko modua lan eskalari egokitu behar zaio, nahikotzat hartu beharreko 

zehaztasun mailarekin (gutxi-gutxienik 1:5.000 eskalari egokitu behar izango zaio). Beste alde 

batetik, gomendatzen da zonifikazio akustikoaren planoari memoria tekniko bat eranstea, 

hartutako erabakiak argudiatzeko, bai eta zonifikazioaren etorkizuneko berrikuspenetan 

horiek kontuan hartzeko jarraitutako prozedura ere. 

 

Tipologia akustikoen ezarpen orokor hori zehatz daiteke, etorkizuneko garapen baten 

tramitazio urbanistikoaren prozesu baten ondorioz, erabileren banaketari buruzko informazio 

zehatza dagoenean lurralde eremu jakin baten barnean.  

 

3. urratsa: Etorkizuneko garapen urbanistikoan zonifikazio akustikoan 

 

1. urratsean aipatzen den bezala, zonifikazio akustikoak kontuan hartu behar ditu gaur egungo 

erabilerak eta lurraldeko planifikazio urbanistikoan edo planifikazio orokorrean aurreikusitako 

erabilerak. Aldi berean, 213/2012ko Dekretuak kalitate akustikoari begira zehaztutako 

helburuei men eginez, 5 dBA-ko aldea da eremu finkatuetan eta etorkizuneko garapenetan 

aplikatzen direnen artean.  

 

Zentzu horretan, zonifikazio akustikoak bereizi behar du gaur egungo erabilerei (erabilera 

finkatuak) eta aurreikusitako erabilerei (etorkizuneko garapenak) aplikatutakoen artean, 

gutxien-gutxienik antolamendu zehatzeko planekin zerikusia dutenak identifikatuz. Bi 

kategoria horien artean bereiztea interesatzen da, horrek kudeaketa akustikoa erraz 

baitezake; izan ere, 213/2012 Dekretutik ondorioztatzen den bezala, eremu finkatuei eta 

etorkizuneko garapenei aplikatu beharreko betekizun, eskakizunak eta jarraibideak oso 

bestelakoak dira. 

 

Ildo horri jarraituz, 213/2012 Dekretuaren 2. artikuluak ezarritakoari jarraiki eta zonifikazio 

akustikoari dagokionez, honako hauxe da etorkizuneko garapenari buruzko definizioa: 

 

Etorkizuneko garapena: hirigintzako edozein jarduera, baldin eta Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, bere 207. artikuluko b) idatz-

zatian aurreikusitako lizentzia beharko duen lan edo eraikuntzaren bat egitea 

aurreikusten bada. 

 

 

Kasu horrek hurrengoari egiten dio men: 

 

207. artikulua.- Lizentzia urbanistikoari lotutako ekintzak 

b) Eraikiko diren eraikuntza obra guztiak eta era guztietako instalazioen ezarpena.  

 

Hiru urrats hori eginda zonifikazio prozesua amaitzen da berez; prozesuari begira, 

beharrezkoa izango da udal agenteek erabakiak hartzea udalerriaren eremu akustiko 

desberdinak sailkatu ahal izateko. 
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4. urratsa: Kutsadura akustikoaren kudeaketaren xede diren beste gune batzuk. 

 

Dekretuaren 22. artikulua kontuan hartuz, lurraldeko eremu batzuk ez dira eremu akustikoak 

berez (eta, horrenbestez, ez dira zonifikazioaren zati), baina kudeaketaren xede dira eta 

zonifikazio lanabes eta tresnekin zerikusia dute. 

 

Zonifikazio akustikoari dagokionez nabarmendu denaz bestaldera, eremu horiek 

identifikatzeko eta mugatzeko, ezinbestekoa da horietan dagoen hots eta zarta mailak 

aztertzea. 

 

Jarraian lurraldeko eremu horiek deskribatzen dira eta zehazten da zeintzuk diren zonifikazioa 

prestatzeko prozesuan edo hortik erator daiteke kutsadura akustikoa kudeatzeko prozesuan 

izan ditzaketen inplikazioak. 

 

Azpiegitura autonomikoaren zortasun akustikoaren eremua (ZAE):  
erkidego- edo foru-eskumeneko garraiobide-azpiegitura bati lotutako lurralde-zerrenda, 

azpiegitura horren inpaktu akustikoaren gehienezko maila irudikatzen duena eta 

azpiegituraren funtzionamendua lurzoruaren erabilerekin bateratzen laguntzeko balio duena.  

 

Kudeaketa tresnari dagokionez, azpimarratu beharreko gogoeta batzuk egin behar dira, 

213/2012 Dekretuaren II. tituluaren II. kapituluaren artikuluetan zehaztutako manuetan 

oinarritzen direnak: 

 

- Zortasun eremuak ez du indargabetzen zortasun gune horren barruan geratzen diren 

eremu akustikoen kalitate akustikoaren xede balioak betetzeko eskakizuna (ez 

etorkizuneko garapenei dagokienez, ezta azpiegituraren inpaktuari dagokionez ere).  

 

- Zortasun guneak berekin dakar eremuan aurreikusitako etorkizuneko garapenei 

buruzko azterlan akustikoak ZAEko kudeatzaileari bidali beharra, betiere azken horrek 

aipatutako azterlan horri dagokion manuzko txostena egin dezan.  

 

Ildo horri jarraituz, ZAE garapenari ezarritako baldintzatzaile bat da, etorkizuneko eszenatoki 

batean kutsadura akustikoak ukiturik egon daitekeen lurralde tarte bat zehazten baitu eta 

horrek berekin ekar baitezake kalitate akustikoari buruzko helburuak ez betetzea. Zentzu 

horretan, garapen urbanistikoko eremu edo sektore berriak identifikatzeko edo hautatzeko 

prozesuan kontuan hartu beharreko informazioa da, ahal dela, muga horrek ezarritako 

eremuak urbanizatzea saihesteko. 

 

Dekretuaren 29 eta 30. artikuluek ezarritakoari jarraiki, zortasun akustikoko gunea (behin 

azpiegituraren kudeatzaileak agente eskudun gisa aitortu eta onartu ostean, betiere 

dekretuan zehaztutako prozeduraren arabera) hirigintza plangintzan txertatu behar izango da. 

Integrazio hori errazteko asmoz, ZAE udalei formatu digitalean igorriko zaie; gauzak horrela, 
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hirigintza plangintzarekin gurutzatu beharreko informazio geruza bat izango da, ukipen 

akustikoei dagokienez, plangintza horren kudeaketa eta zehaztapena baldintzatuko dituena. 

 

Azkenik, azpimarratu beharra dago, ZAEk zonifikazio akustikoaren prozesuari eragin ez arren, 

berekin dakarrela bertan egingo diren etorkizuneko garapenei begirako betekizun bat. Horrela 

bada, etorkizuneko garapena aurreikusten den eremua foru eskumeneko azpiegitura baten 

ZAEren barruan kokaturik dagoenean, inpaktu akustikoari buruzko azterlan bat egin behar da 

(dekretuaren 37. artikuluan aipatzen da hori) eta hori azpiegituraren kudeatzaileari bidali 

behar zaio inpaktu akustikoari buruzko azterlan horren gaineko gogoetak jasoko dituen 

txosten bat presta dezan.  

 

Inpaktu akustikoari buruzko azterlanak beharrezko azalpenak emango dituen dokumentazioa 

jasoko du etorkizuneko plangintza edo garapenari dagokionez. Informazio hori tramitazio 

urbanistikoaren prozesuaren nondik norakoak eta haren ezaugarriak ulertzeko 

bezainbestekoa izango da. 

 

Estatu mailako azpiegituretako ZAE honakoari lotutako zaio: 1367/2007 Errege Dekretuaren 7, 

8, 9, 10, 11 eta 12.  artikuluei eta egon litekeen legeria zehatzari (adibidez aireportu guneei 

buruzko martxoaren 17ko 5/2010 Legearekin gertatzen den bezala). Zortasun gune horiek 

kasu guztietan jaso behar izango dira hirigintza plangintzan, haien eraginkortasuna lortzeko. 

 

Etorki naturaleko soinuen erreserba (ENSE): g) motako eremuen multzoan sailkatutako 

espazioak; espazio horietako soinuak hots-kutsaduraren aurrean zaindu beharrekoak dira, bai 

beren kultura-edo natura-balio berdingabea dela medio, bai beste zarata-iturri batzuen 

aurrean duten garbitasuna edo gardentasuna dela bide. 

 

Zonifikazioa egiteko 1. urratsean aipatu den bezala, g) motako eremuak izendatzen dira Eusko 

Jaurlaritzaren eskumena den adierazpen baten bitartez. Hala eta guztiz ere, nabarmendu 

beharra dago g) tipologiako eremu baten adierazpenaren beste administrazio sustatzaile 

batzuk egon daitezkeela: 

 

- Foru aldundiak: gaia arautzen duten legeetan babespekotzat jotako eremu natural 

diren lurralde-esparru edo -sektoreak eta hots-kutsaduraren kontra modu berezian 

babestu behar diren eremu naturalak.  

- Udalak: udalerriko geografia-eremuaren barruko lurzoru ez-urbanizagarri batean, 

eremu horrek zarataren aurreko babes berezia behar badu eta eskaera hori 

argudiatzen duten ebaluazio eta irizpen nahikoak badaude. 

 

Ezarritako g) guneetako mugen barruan ere ENSE izenda daitezke (Eusko Jaurlaritzaren 

eskumena) eta beste administrazio batzuek ere proposa ditzakete g) tipologiako 

eremuetarako aipatutako prozedura marko beraren barnean. 

 

ENSEen kalitate akustikoaren eskakizunek babes plus bat dute g) kategoriako guneen aldean. 

Eskakizun horiek Eusko Jaurlaritzak zehaztu behar izango ditu (4. artikuluaren “d” eskumena). 

Behin ENSEak definitu ondoren, horiexek eremu akustikoak dira, hau da, zonifikazioaren zati 

gisa definitutako tipologia izan ez arren, irudikapen grafiko bereko zati dira. 
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Hiriko eremu lasaia: a) edo e) motako eremu akustikoko esparrua, bere kalitate akustikoko 

helburuak betetzen dituena eta bere ezaugarri edo erabilerarengatik hots-kutsaduraren 

aurreko babes gehiago behar duena. 

 

Horiek mugatzeko eta onartzeko eskumena udalarena da (6. artikuluaren “d” eskumena) eta 

horretarako ebaluazio bat egin behar da kalitate akustikoaren helburuak beteko diren ala ez 

ezagutzea ahalbidetzeko. 

 

Behin zonifikazioa egin eta erabileren eskakizunari men egin ondoren, hiri eremu lasai gisa 

izendatu ahal izango diren udalerriko eremu batzuk identifikatu ahal izango dira; eremu 

lasaiak izango dira, baldin eta horietan kalitate akustikoari buruzko helburuak betetzen 

badira. 

 

Zentzu horretan, eremu horiek kutsadura akustikoaren kudeaketaren xede diren guneen zati 

dira (kasu honetan kutsadura edo zaratots maila txikiko guneak babesteko ikuspuntutik), 

zonifikazio akustikoko zati gisa txertatu beharreko eremu akustiko baino gehiago.  

 

Nolanahi ere den, behin izendatu eta gero, euren kalitate akustikoaren helburua oso 

bestelakoa izango da a) edo e) guneetakoen aldean. Gai hori aise identifikatu behar da; izan 

ere, zonifikazio akustikoaren helburu nagusia da lurraldearen eremu desberdinetan aplikatu 

beharreko kalitate akustikoko helburuak zehaztea. 

 

Trantsizio akustikoko eremua: bi eremu akustiko mugakide elkartzen diren lurren zonakatzea 

kudeatzeko zedarriztatu den lur-zerrenda, baldin eta eremu horietako kalitate akustikoko 

helburuen artean 5 dBA (A dezibelio) baino gehiagoko aldea badago. Trantsizio-eremuek 100 

metroko esparrua hartzen dute, bi eremu akustikoek bat egiten duten mugaren alde banatara. 

Egoera akustikoaren kudeaketak hala eskatzen badu, administrazio eskumendunak trantsizio 

akustikoko eremuaren mugarriztapen geografikoa zabal dezake. 

 

Aurreko guneetan gertatzen denaz bestaldera, horien identifikazioak ez du beharrezko egiten 

guneko zaratotsen mailak aztertzea, baizik eta zonifikazio akustikoa aztertzea.  

 

Gune horiek inbentarioan sartu eta aztertu behar dira, zaratotsen mapak eginez
3
; hori EAEko 

udalerri guzti-guztiek egin behar izango dute gehienez ere 4 urteko epean. 

 

Ebaluazio akustikoaren xedeak zerikusia dauka kudeaketa jarduketen edo jarraibideen 

definizioarekin, inpaktu akustikoak saihesteko edo murrizteko. Trantsizio akustikoko guneak 

identifikatu behar dira bai akustikoki finkatutako eremuei begira bai etorkizuneko garapen 

urbanistikoei begira ere. 

 

                                       
3
Azpimarratu beharra dago zaratotsen mapa horiek prestatzeko metodologiak 213/2012 

Dekretuaren II. eranskinean definitutako irizpide metodologikoei erantzun behar diela; horretarako, 

bada, posible da kalkulu metodoak aplikatzea edota neurketak prestatzea eta azterketa helburuen 

erdiespena doitzea. 
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Trantsizio akustikoko guneen definizioari men eginez, horiek ondorengo eremu mugakide 

hauetan aurki daitezke: 

 

- Egoitzazko erabilera nagusi den “a” tipologiak edo erabilera sentsibleko “e” tipologiak, 

industri erabilera nagusi den “b” tipologiekin edo jolas edo ikuskizun erabilera nagusi 

den “c” tipologiekin. 

- Erabilera sentsiblea nagusi den “e” tipologia “c” tipologiaren bestelakoa den 

hirugarren sektoreko “d” tipologiarekin. 

 

Egoera finkatu baten eta etorkizuneko garapen baten arteko kalitate akustikoan dagoen 

5dBAko aldeari erreparatuz gero, azpimarratu beharra dago trantsizio guneak identifikatzeko 

egoeren kopurua handiagoa izango dela. Horren erakusgarria izan daiteke etorkizuneko 

garapenaren a) kategoriaren eta finkatutako d) tipologiaren artean dagoen 

mugakidetasunekoa. Egoera horrek berekin ekarriko luke egoitzazko etorkizuneko garapenen 

eta hirugarren erabilerako guneen arteko trantsizioak (adibidez, merkataritza jarduerak edo 

bulegoetakoak) zehatz-mehatz aztertu beharra, inpaktuak prebenitzeko eta epe luzerako 

kutsadura akustikoa kudeatzeko. 

 

Trantsizio gune horietako zaratotsen mapa aztertuta, eremu horiek kudeatzeko jarraibide 

batzuk ezar daitezke: 

 

1. kasua: Finkatutako eremuetan dauden eta kalitate akustikoko helburuak (KAH) bete behar 

ez dituzten trantsizioko guneak. 

 

Trantsizioko gunearen ebaluazio akustikoaren ondorioz KAHren ez-betetzerik identifikatzen ez 

bada, guneko kudeaketa akustikoaren xede nagusia izango da prebentzio prozedura egokiak 

definitzea. Prebentzio prozesu horien helburua honako hauxe da: zaratotsaren fokuaren 

potentzialean (kalitate akustikoko helbururik onargarrienak dituen eremu akustikoa) eta 

horren hartzailean (kalitate akustikoko helbururik zorrotzenak dituen eremu akustikoa) 

etorkizunean izan daitezkeen aldaketek ez-betetzerik ez sorraraztea KAHetan. Ildo horri 

jarraituz, aurrera eraman beharreko kudeaketa jarduketak bi izan daitezke: 

 

- Aplikagarriak diren kalitate akustikoko helburuak bete aurretiko zaratots fokuen 

lizentziak aldarazteko baldintzatzailea (zaratots foku berriei lotutako etorkizuneko 

garapenen kasuari buruzko gaia hurrengo atal batean jorratuko da). Baldintzatzaileak 

ez dakar inolako aldaketarik bestelako egoeren aldean; izan ere, zaratots foku guztiei 

aplika dakieke, trantsizio gunen batean egon edo egon ez.  

- Inpaktuaren igoera potentzial bat saihesteko gune hartzailea aldarazteko 

baldintzatzailea (baldin eta horrek berekin etorkizuneko garapenik ez badakar; hori 

guztia aurrerago jorratuko da). Baldintzatzaile honek bai badakar desberdintasun bat 

dekretuan zehaztutako manu orokorren aldean eta trantsizioko gunea mugatzearen 

ondoriozko kudeaketa akustikoaren jarraibideen zati da. 

 

2. kasua: Finkatutako eremuetan dauden eta kalitate akustikoko helburuak betetzen ez 

dituzten trantsizioko guneak. 
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Trantsizioko eremuan ebaluazio akustikoa ebaluatzearen ondorioz,  KAHen ez-betetzeren bat 

identifikatzen bada, gune horretako kudeaketa akustikoak behar izango du babes akustiko 

bereziko gune bati dagozkion eremu akustikoen adierazpena (dekretuaren 45. artikulua), 

betiere hobekuntzarako eremu plangintzarekin batera.  Gauzak horrela, kutsadura 

akustikoaren mailak murrizteko jarduketak garatzen segitzeko jarraibideak definituko dira, 

harik eta kalitate helburuak bete arte. 

 

3. kasua: Zaratotsa emititzen duen eremu finkatu baten eta etorkizuneko garapen sentsible 

baten arteko trantsizioko eremua, betiere kalitate akustikoaren helburuak betez. 

 

Egoera honetan bi kudeaketa aukera daude, elkarren arteko osagarritasuna izan dezaketenak: 

 

- Aplikagarriak diren kalitate akustikoko helburuak bete aurretiko zaratots fokuen 

lizentziak aldarazteko baldintzatzailea (zaratots foku berriei lotutako etorkizuneko 

garapenen kasuari buruzko gaia hurrengo atal batean jorratuko da). Baldintzatzaileak 

ez dakar inolako aldaketarik bestelako egoeren aldean; izan ere, zaratots foku guztiei 

aplika dakieke, trantsizio gunen batean egon edo egon ez.  

- Etorkizuneko garapen sentsiblearen diseinuaren baldintzatzailea, zaratotsen fokuetan 

dauden lizentzien aldarazpen posibleak aurreikusiz.  Gune sentsiblea akustikoki 

autobabesteko jarraibideak ezartzean datza, betiere etorkizuneko garapenari 

aplikagarriak zaizkion baldintzatzaile edo muga akustikoak honakoari ezarriz: aldez 

aurretiko zaratots foku mugakideek sorrarazten duten zarata egoerari, hain zuzen ere.  

Helburua da jarduera zaratatsuaren nolabaiteko garapena edo aldaketa onartzea, 

erabilerak akustikoki bateratzeko, betiere fokuaren jardueraren etorkizuneko 

garapena oso-osorik galarazi gabe, baina erabilera sentsiblean soinu kalitatea zainduz. 

Adibide bat izan liteke erabileren orientazioa definitzea diseinuaren barruan, hain 

sentsibleak ez direnak fokuarekiko tarte mugakidean kokatzeko edo espazio libre 

baten barnean hedapenaren kontrako hesiak garatzea, eraikuntza sentsibleak 

zaratotsaren iturritik hurbilen dagoen gunetik urruntzeko helburuarekin.  

 

Bi kudeaketa aukera hauek osagarriak dira elkarren artean, fokuan (baldintzatzaile akustikoa) 

baimentzen diren aldarazpen motak egokitu eta molda daitezkeelako, garapen 

urbanistikoaren diseinuan autobabeserako neurriak koordinatuz.  

 

4. kasua: Inpaktua sorrarazten duen eremu finkatu baten eta etorkizuneko garapen sentsible 

baten arteko trantsizioko eremua, betiere kalitate akustikoaren helburuak bete gabe. 

 

Egoera honetan, lehendabiziko jarduketa izango da 213/2012 Dekretuaren 36 eta 37. 

artikuluetatik eratorritako eskakizunei men egitea (ikus Bizkaiko Foru Aldundiaren gida, EAEko 

kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretua aplikatzeko etorkizuneko garapen 

urbanistikoetan, zehaztapeneko hirigintza plangintza).  

 

Posible izanez gero, eta aurreko puntuan zehazten den bezala, etorkizuneko garapenaren 

autobabes akustikorako neurriak definitzeko aukera egon liteke, kalitatezko helburuen 

betetze zorrotzetik harago joango direnak eta zaratotsaren fokuaren aldarazpen batzuk 

garapen urbanistikoarekin bateratzea ahalbidetuko luketenak.  
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5. kasua: Eremu finkatu sentsiblearen eta inpaktua sorrarazten duen etorkizuneko garapen 

eremuaren arteko trantsizio gunea. 

 

Egoera hau kudeatzeko, 213/2012 Dekretuan finkatutako legezko eskakizunen jarraipena egin 

beharra dago eta hori inpaktua sorraraz dezakeen etorkizuneko garapen akustikoaren 

baldintzatzailera iristen da. Puntu honetan, guneko erabileren banaketak eta zaratots fokuen 

orientazioak funtsezko zeregina betetzen dute eta inpaktua proiektuaren fasean 

minimizatzeko aukerak zabalak dira. Esate baterako, egoitzazko gune baten mugakidea den 

industrialde berri baten garapenik egonez gero, jarduera lizentziak ematea aplikatzekoa da 

horiek lursailean banatuz honako hauen arabera: distantzien, eraginik gehien duten fokuen 

eta eraikuntza sentsibleen gunearen arabera, hain zuzen ere. Etorkizuneko garapen berriaren 

partzelazio akustiko horrek erraztuko die bertan garatuko diren etorkizuneko jarduerei 

mugako balioak bete ahal izatea.  

 

6. kasua: Etorkizuneko garpeneko eremuen arteko trantsizio eremua. 

 

Kasu honetan, bi garapenen arteko kudeaketa akustikorako koordinazioa funtsezkoa da, 

aukerarik abantailatsuena eskuratzeko, alde batetik, etorkizuneko garapen sentsibleko 

erabiltzaileen bizi kalitateari dagokionez, eta, beste aldetik, inpaktua izan dezaketen 

erabileren garapen eta ustiapen ekonomikoko aukerei dagokienez.  

 

Zentzu zorrotz batean, azpimarratu beharra dago garapena beranduen egingo duenak bere 

burua babestu behar izango duela inpaktuei aurre egiteko. Hala eta guztiz ere, bi garapenen 

kudeaketa koordinatu batek bi guneen garapen baldintzak maximizatuko lituzke. 

 

Behin zonifikazio akustikoa aurrera eramateko urratsak aztertu eta gero, hurrengo 

fluxugraman erakusten da zeintzuk diren jarraitu beharreko urratsak, horien aplikazioa 

errazteko helburua dutenak: 
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Fluxugraman ikus daitekeen bezala, prozesuak zonifikazioaren osagarria izango den plano bat 

proposatzen du. Plano osagarri horrek eta udal eraikuntzen tipologienak ahalbidetuko lukete 

udalerrian kutsadura akustikoa kudeatzeko beharrezko informazioa izatea, behin udalerriaren 

eremu desberdinetan izan daitezkeen zaratotsen mailak identifikatzeko diagnostiko akustiko 

edo zaratotsaren mapa bat izan eta gero. 

 

Azkenik, azpimarratu beharra dago, atal honen 2. urratsaren amaieran aipatu den bezala, 

planifikazio urbanistikorako tresna eta lanabes guzti-guztiak zonifikazio prozesuaren pean jarri 

behar direla. Gainera, antolamendu xehatuaren plangintzei dagokienez, horrek berekin ekar 

lezake udalerri osoari begira orokorki defini daitekeen zonifikazio akustikoaren zehaztapena. 
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2.4 Noiz eta zelan onesten da? 
 

Onetsitako zonifikazio akustikoa izateko derrigorrezkotasuna udalerri guztiei aplikatzen zaie 

nahitaez. Kasurik gehienetan, zeregin hori hirigintza plangintza eta arau subsidiarioak 

berrikusteko edo prestatzeko prozesuaren barnean jasotzen da.  

 

Zonifikazio akustikoa onesteko izapideari dagokionez, 213/2012 Dekretuak ez du inolako 

prozedura zehatzik ezartzen (g tipologian izan ezik). Egoera horrek udalari (agente eskuduna 

den aldetik) ahalmenak ematen dizkio egokitzat jotzen duen administrazio prozedura ezarri 

ahal izateko.  

 

Aldi berean, nabarmentzekoa da, ingurumen izaerako informazioa izanik, uler daitekeela EAEn 

informazio mota hori eraentzen duten izapideen pean jarri behar izango litzatekeela. 

 

Hori dela eta, gida honen barruan, honako administrazio prozedura hau proposatzen da: 1) 

udalbatzak zonifikazio akustikoaren hasierako onespena egitea, 2) udalaren hilabeteko 

informazio aldi publikoa (iragarki taulan eta BAOn beharrezko argitalpenak eginez) eta 3) 

ondoren udalbatzak behin betiko onespena ematea (betiere alegazioak aintzakotzat harturik).   

 

3. Kalitate akustikoaren helburuak 

 
Gida honen lehendabiziko ataletan aipatu den bezala, zonifikazio akustikorako prozesuaren 

ondorioa izan ohi da zaratotsaren sentsibilitatea definitu beharra lurraldearen eremu 

desberdinetan. Sentsibilitate hori azaltzen da kalitate akustikoari buruzko helburu zehatzak 

ezartzen direnean. Kalitate akustikoaren helburutzat (KAH) honako hauexek hartzen dira: 

kutsadura akustikoari dagokionez, momentu jakin eta espazio zehatz batean bete beharreko 

baldintza guztiak. 

 

KAH batzuk eremu zehatz batean ezartzea gune horrek zaratotsaren aurrean duen 

sentsibilitatearen araberakoa da; horrek, gainera, zerikusia dauka lurzoruaren erabilerarekin 

edo aurreikusirik dagoen erabilerarekin. Nabarmendu beharra dago, etorkizuneko garapenak 

aurreikusten diren guneetan, kalitate akustikoko helburu aplikagarriak 5 dBA zorrotzagoak 

direla jadanik existitzen diren eremu urbanizatuetan baino (ikus dekretuaren 31. artikulua). 

 

213/2012 Dekretuan kalitate akustikoari buruzko helburuak aplikagarriak dira bi eremutan: 

 

Kanpo espazioa: haren betetzea bi mailatan izan behar da:  

 

• Eraiki gabeko lurzoruaren gaineko alturatik bi metrora. 

• Leihoa duen kanpo fatxadan (inpaktudun soinua), eraikuntzen altura guztietan, 

zaratotsen sentsibilitatea dago. 

 

Helburuak egiaztatzeko zeregina 35. artikuluak ezarritakoari jarraituz betetzen da, artikulu 

horretan betetzeko irizpideak definitzen baitira.  Irizpide horiek urteko batez besteko balioei 



 

Egiturazko antolamenduan zaratotsaren kudeaketa txertatzeko gida teknikoa: zonifikazio akustikoa 

(lehendabiziko bertsioa)  17-17. or. 

ez ezik 213/2012 Dekretuaren I. eranskinaren 1. zatiaren A taulan aurkeztutakoekin zerikusia 

duten eguneko balioei ere erantzuten diete. 

 

Kontuan hartutako gelaren eta eraikuntza erabileraren arabera aldatuko den sentsibilitate 

akustikoa duten eraikuntzen barnealdea, betiere 213/2012 Dekretuaren I. eranskinaren B 

taulari men eginez. Horiek betetzeko Irizpideek batez besteko balioei ez ezik eguneko balioei 

ere erantzuten diete, kanpo inguruneko kalitatearen irizpideetarako aipatutakoaren antzera, 

dekretuaren 35. artikuluan zehazten denari jarraiki. 

 


