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1. SARRERA

Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak  urte 
asko daramatza udalerriei kutsadura akustikoari buruzko aholkuak ematen. Hala ere, 
2013-2017 urteen artean estrategia bat martxan jarri zen Bizkaiko soinu kalitatea 
hobetzeko. Estrategia horretan hainbat jarduketa jasota daude zarataren inguruan, eta 
horiek guztiak Bizkaiko Foru Aldundiko sail ezberdinetan gauzatu zituzten 5 urte 
horietan zehar.

Urte horietan, Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko Sailak zenbait gida tekniko sortu edo eguneratu ditu. Horiekin guztiekin, 
Bizkaiko udalei babesa eman nahi zaie 213/2012 Dekretuari jarraituz beraien 
eskumenak egikaritzeko. Hauek dira sortutako edo eguneratutako gida teknikoak:

• Egiturazko antolamenduan zarataren kudeaketa txertatzeko gida teknikoa:
Zonakatze akustikoa.

• Etorkizuneko garapenetan EAEko kutsadura akustikoari buruzko 213/2012
Dekretua aplikatzeko gida teknikoa.

• Tokiko administrazioetan Ingurumen Zarata kudeatzeko gida teknikoa, EAEko
kutsadura akustikoko 213/2012 Dekretuan oinarrituz.

• Egoitzazko hiri lurzoruko jarduerak kontrolatzeko gida teknikoa, jarduera horiek
inpaktu akustikoa sortu ahal badute, inguruetako lokaletara transmisio
akustikoa eginez. 213/2012 Dekretua aplikatzeko euskarria.

Gida horien helburua Bizkaiko udalei 213/2012 Dekretuarekin zuzenean lotutako 
gaietan jarduteko gidalerroak ematea da. Gai horiek zuzeneko lotura dute 
antolamenduan zarata integratzearekin, ingurumen zarata kudeatzearekin eta zarata 
transmititu dezaketen jarduerak kontrolatzearekin.

Udaletan zarataren autonomia erkidegoko legeria aplikatzeko osagarri gisa, estrategia 
garatu zen urteetan zehar udalek gai akustikoen inguruan zituzten beste kezka batzuk 
identifikatu ziren, eta horiek bat egiten dute eskumen propiodun alorrekin. Gainera, 
horientzako ez dago araubide esparrurik.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak 
kezka horiek soinuari buruzko ikuspegi positiboan kokatu nahi ditu, eta horrenbestez, 
ez dira bakarrik zarataren ondorio negatiboak aztertuko, baizik eta soinuak duen balio 
positiboa baita ere, besteak beste atseginak diren soinu espazio publikoak egoteko eta 
horietan jendea batzea errazteko. Horrez gain, espazio horiek disfrutatzen dituzten 
pertsonen ongizatea eta osasuna hobetzeko gaitasuna dute eremu horiek.
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2. HELBURUA

Lanaren azken xedea gida bat sortzea da, eta gida horrek, Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala Zaintzeko Sailak garatutako jarduerekin batera, udalek beraien eskumenak 
egikaritzeko oinarriak identifikatzea du helburu.

Horri dagokionez, txosten honetan gida horren edukiak definitzeko lehenengo pausoak 
aurkezten dira, eta modu horretan, Bizkaiko udalen interesei erantzuna emango zaie 
eta zenbait udaletan ezarri diren ekimenak deskribatuko dira.

Beraz, dokumentu honetan Tecnaliak eta Ekoiurek osatutako lantalde teknikoak 
2018an eta 2019an egindako lanen emaitzak jaso dira. Horien barne daude 
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak proposatu eta/edo garatu 
beharreko jarraibideen proposamena, hain zuzen ere udalek lehentasunezko gaitzat jo 
dituztenak lantzeko, eta bukaeran udalek ingurumen zarata kudeatzeko laguntza gida 
berria sortzeko.

Lan hau egin ahal izateko ezinbestekoak izan dira Bizkaiko udaletako teknikarien 
lankidetza eta ekarpenak, horiei esker, azaldutako arazoen aurrean irtenbide 
errealistak proposatu ahal izango direlarik.

Txosten honen bukaeran bide-orriaren proposamen bat dago jasota, eta bertan 
azaltzen dira gida sortzeko jarraitu beharreko pausoak.

3. EGINDAKO LANAREN DESKRIBAPENA

Hasieran adierazi dugun moduan, lehenik eta behin, udal eskumeneko jardueretako 
aldagai akustikoan zeuden kezkak identifikatu ziren, araubide esparrurik ez zutenak 
alegia. Jarduera horien araubide akustikoa eta operatiboa ordenantza akustikoen eta/
edo espazio publikoen esparruan gauzatzen da.
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Hauek izan ziren identifikatutako gaiak:

- Espazio publikoa erabiltzea eta kutsadura akustikoa: Bizkaiko udalerrietako        
espazio publikoetan estres akustiko handia egoten da, horietan hainbat 
jarduera gauzatzen direlako, besteak beste hauek:

1. Ostalaritza jardueretako terrazak bide publikoetan.

2. Espazio publikoetan antolatutako ekitaldiak eta megafonia erabiltzea.

3. Bide publikoan jaiak ospatzen direnean sortzen den zarata, bereziki txosnetako 
eta barraketako zarata.

4. Bide publikoan gauetan jendea batzean sortzen den zarata: botiloia.

5. Bide publikoan egunean zehar sortzen den zarata: kaleko musikariak, kirol 
eremuak edo musika ekipoak aisialdiko eremuetan.

- Jardueren inpaktu akustikoa eraikinen barneetan: 

1. Ostalaritza lokaletan antolatutako ekitaldiak eta Ikuskizun publikoen legea 
(17/2019 Dekretua).

2. Gazteen lokaletan eta txokoetan sortzen den zarata.

3. Bizilagunek sortutako zarata.

- Udal zerbitzuen inpaktu akustikoa: Udaleko garbiketa zerbitzuak,  hondakin 
bilketa zerbitzuak eta lorezaintza zerbitzuak direla-eta herritarrek kexak 
aurkezten dituzte.

- Obrek sortutako kutsadura akustikoa kontrolatzea: Bide publikoan egiten diren  
Obrek sortutako kutsadura akustikoa kontrolatzea: Bide publikoan egiten diren 

Gai horiek guztiak jorratu ahal izateko eta arazo horietan aplikatu beharreko irizpideak 
definitu ahal izateko egiteko moduak eta erronkak identifikatzeko, honako lanak 
gauzatu dira:

1- Gai horiek lantzen dituzten Bizkaiko ordenantzen azterketa konparatua sortu  
zen. Aipatu behar da orokorrean, landutako gaiak ez daudela udalez gaindiko 
legerian araututa. Bizkaiko udalek gai horiek nola lantzen dituztenari buruzko 
informazioa aztertu nahi izan zen, ondorioak eta aholkuak sortzeko. Lan horren 
emaitza honako agirian aurkeztu zen: Kutsadura akustikoari buruzko Bizkaiko 
ordenantzen azterketa konparatua. Gaiak: espazio publikoa, udaleko zerbitzuak 
eta obrak (2019ko apirila). Agiri hori txosten honetako eranskin gisa jaso da.
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2- Udaleko teknikariekin tailer bat gauzatu zen. Tailerra 2019ko apirilaren 10ean  
egin zuten eta honako helburuak izan zituen:

a. Gai bakoitzari buruzko diagnostiko partekatua sortzea. Lehentasunak 
ezartzea modu koordinatuan jorratzeko, Bizkaiko Foru Aldundia buru 
dela.

b. Udalek arazo horien kudeaketa akustikoa egitean dituzten erronkak 
identifikatzea.

c. Erronka hauei erantzuna emateko elementuak aztertzea: esperientziak 
partekatzea eta egiteko modu bateratuak identifikatzea.

Tailerrean parte hartu zuten 22 udalerrietako 45 udal teknikarik, eta Bizkaiko 
udalerrietako errealitatea oso ordezkatua egon zen. Beraz, jasotako ekarpenek 
ondo deskribatzen dituzte azaldutako arazoetan dauden kezkak, eta udaletan 
arazo horiek jorratzeko martxan jarritako jarduerak eta esperientziak ondo 
bilduta daude horiei esker.

Tailer horretan gai bakoitza modu koordinatuan lantzeko udalek dituzten 
lehentasunak zehaztu ziren:

Lehentasunezko 
gaiak

Ostalaritza jardueretako kanpoko terrazak
Espazio publikoan egiten diren ekintzak
Gazteen lokalak eta txokoak
Jaiak, txosnak, barrakak

Lehentasunik EZ 
duten gaiak

Bide publikoan egunean zehar sortzen den zarata:
Bide publikoan jendea batzean gauetan sortzen den zarata 
Ostalaritza lokaletan egiten diren ekitaldiak
Auzokideen barneko zarata
Bide publikoan egiten diren obrak eta udal zerbitzuak

Aipatu behar da, horrez gain, gauetako karga eta deskarga jarduerak eta horri 
lotutako zarataren arazo posibleak aipatu zirela. Horri dagokionez, udalekin 
egingo den beste tailer batean jorratzea interesgarritzat jo zen.

3- Lehenengo puntuaren osagarri gisa, estatuko udaletako beste ordenantza  batzuk 
aztertu ziren, ekarpen interesgarriak egiten dituztenak arazo horiek jorratzeko, 
eta gai bakoitzean identifikatutako erronkak ere jasotzen dituztenak.

3- Bukatzeko, lehentasunezko gai bakoitzerako, Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkor-
suna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak etorkizunean udalei laguntzeko 
sortuko duen gidaren edukia defini dezaketen jarraibideak proposatzen dira.
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4. GAI BAKOITZAREN AZTERKETA

Ondoren, gai bakoitzaren azterketa aurkezten da, egitura berdinari jarraiki:

- Tailerreko ondorioak aurkeztea. Modu eskematikoan azaltzen dira honakoen 
deskribapenak: Arazoak, bertan, teknikarien lantaldeak hasieran egindako 
ekarpenak eta tailerrean parte hartu zuten teknikariek egindakoak uztartzen 
dira; Konponbideak, gaur egun udalerri batzuetan aplikatzen direnak; eta 
Erronkak, erantzun koordinatua, positiboa eta egokitua emateko identifikatu 
direnak.

- Bigarrenik, gai bakoitzarentzako Bizkaiko udalerrietako ordenantzak konparatzen 
dituen txosteneko ekarpen garrantzitsuenak azaldu dira. Orokorrean, zaratari 
eta bibrazioei buruzko udal ordenantzen atalak aztertu dira, eta bestelako 
ordenantzetatik edo arauetatik ateratako testuak zehaztu dira.

- Ondoren, estatuko beste udalerri batzuetako intereseko ordenantzetako 
ekarpenak adierazi dira.

 - Bukatzeko, etorkizuneko gidaren eduki posibleak proposatu dira, jarduketa 

jarraibideei, kudeaketa tresnei eta kontrol mekanismoei dagokienez. 

Ondoren, lehentasunezko 4 gaiak aztertu dira. Bakoitzean jasota daude lantaldearen 
jarraibide proposamenak, eduki gisa Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko 
Sailaren gidan udal kudeaketan laguntzeko sartuko eta/edo garatuko direnak.

4.2. atalean udaletako teknikariek lehentasunezkotzat jo ez zituzten 5 gaien inguruan 
jasotako informazioa dago azalduta.
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4.1 Lehentasunezko gaiak
4.1.1 Ostalaritza jardueretako kanpoko terrazak 

ARAZOAK KONPONBIDEAK ERRONKAK 

- Terrazetan dauden bezeroek  sortutako
zarata kontrolatzeko arazoak 

- Zarata terraza batean baino 
gehiagoan sortuz gero, 
erantzukizunak zehazteko zailtasunak.

- Lokalaren jabeari terrazak erabilera  
normala izateko erantzukizuna 
emateko zailtasunak.

- Espazio pribatuetan dauden terrazak 
(adibidez, hoteletan). Kasu honetan, 
jardueraren zati gisa kontuan hartzen 
dira.

- Ezinbestekoa da  ordutegiak 
kontrolatzea. Terrazen ordutegia 
ostalaritza jarduerarena baino 
laburragoa izatea.

- Terrazak jartzeko eta 
kentzeko lanetan baldintza 
akustikoak ezartzea. 

- Zenbait udaletan ordenantza 
espezifikoak daude terrazak 
kudeatzeko.existen 

- Baliabideak eta kontrola ezartzerako orduan 
udalerri handien eta txikien artean ezberdintzea.

- Zarata kontrolatzea hainbat jardueretako terrazak biltzen 
diren lekuetan.

- Kontrol mekanismo gisa terrazetan zarata 
erregistratzaileak jartzeari buruzko eztabaida irekia. 
Mailak kexen arabera zehaztu ahal izango dira.

- Telebistak eta kanpoan irudiak erreproduzitzeko modu 
berriak kontrolatzea, horiek terrazetan zarata sortuz gero 
(kirola ikustea adibidez).

- Jabeari bere terrazan gertatzen ari denaren inguruko 
erantzukizunak emateko aukera dago (terraza jartzetik eta 
kentzetik haratago eta altzariei dagokienez baldintzak 
ezartzetik haratago).

EAE-KO ORDENANTZETAN JASOTAKOAK
ABADIÑO:  
- 16 a) artikulua: 

Terrazak goizeko 08:00etatik aurrera jarri ahal izango dira eta 08:30etik aurrera martxan egon ahal izango dira. Gauetan, terrazak 22:00etan kendu 
beharko dira, eta jaiegun bezperetan 23:00etan. Ekainaren 1etik irailaren 30era ixteko ordutegia ordubete luzatuko da aurreko ordutegiak kontuan hartuz.

BERRIZ:  
- 19. artikulua.- Instalakuntzaren titularraren betebeharrak. 

2. Instalakuntzaren titularren ardurapean egongo dira terrazaren funtzionamenduari edo erabilpenari dagokionez, Zarataren Legean egiten diren arau-
hausteak. Terraza kokatzen den lekuan kalitate akustikoko helburuak ez betetzeari buruzko erreferentzia egiten da.
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 ESTATUKO BESTE UDALERRI BATZUETAKO ORDENANTZETAN JASOTAKOAK
SEVILLA: 
- 7. artikulua:  Edonola ere, eta beste udal ordenantzetan ezarritakoak albo batera utzita, terrazak, establezimenduaren irekiera lizentzian edo erantzukizun-

peko deklarazioan ezarritako itxiera ordua baino ordubete aurretik itxi beharko dira. Terrazak ez dira 01:00a baino beranduago itxiko. Akustikoki gainezka 
dauden lekuetan, mahaitxoak dituzten terrazak 23:00ak arte egongo dira irekita gehienez ere, eta Gabonetan, Aste Santuan, Apirileko Azokan, jaiegun 
bezperetan eta jaiegunetan ordubete luzatu ahal izango da ordutegia.

MADRIL (Terrazei buruzko ordenantza): 
- 17. artikulua:

2. Madrilgo Udalak ordutegia murriztu ahal izango du interes orokorreko arrazoiekin bat eginez. Kasu horretan, ordutegi mugapenari buruzko baimenean
jaso beharko da ingurumen alorreko ezinbesteko baldintza gisa, hori gabe baimenik emango ez litzatekeelako.
3. Babes akustiko bereziko eremuaren barneko terrazen ordutegiak berau arautzen duen araubidea bete beharko du.

BARTZELONA (Terrazei buruzko ordenantza): 
- 17. artikulua: 3. Terrazetan ezin izango da kanpoko elementu akustikorik edo megafoniarik jarri.
- 31. artikulua: Baimendutako instalakuntzetan ez da zaratarik, argirik, usainik ezta auzokoak edo herritarrak molestatzen dituzten bestelako igorpenik egingo.

GETXO: (Ostalaritza eta merkataritza jarduerari lotutako erabilera publikoko espazioa okupatzeagatiko udal ordenantza arautzailea): 
- 7. artikulua.- Instalakuntzaren baldintza orokorrak. 

5.- Debekatuta dago saltoki hauetan terrazak jartzea: Eusko Jaurlaritzako Dekretuko 4. taldean daudenak, ikuskizun publikoko eta aisialdi 
jardueretako ordutegiei buruzkoa, joko aretoak, billarrak, txokoak, lokutorioak, sozietateak eta antzekoak.

LOIU:  
- 10. artikulua.- Betebeharrak 

1. Terrazen titularren betebeharrak hauek dira:

b) Bizilagunei zehaztasunez zaratak eta eragozpenak saihestea, okupatutako eremua ondo erabiliz, beraiek baitira arduradun bakarrak.
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BFA-K EGINDAKO PROPOSAMENA

BFA-k terrazen kudeaketa akustikoa egiteko proposatutako jarraibideak hauek dira:

- Bizilagunen atseden denborarekin bateragarria den ordutegi bat definitzea, bermatuz jardueraren iraupena baino laburragoa dela:  terraza jartzeko eta 
jasotzeko denbora ordutegi horren barne egongo da. Terrazaren ordutegia laburtzeko aukera, terrazak bizilagunei arazoak sortuz gero.

- Soinu erreproduzitzaileak erabiltzeko debekua ezartzea, eta irudi erreproduzitzaileak kanpora begira jartzeko debekua ezartzea aztertzea, horren 
ondorioz, terrazako erabiltzaileek zarata sortuz gero.

- Barnean musika ekipamenduak izateko baimena duten lokalei (pub-ak, taberna bereziak) terraza baimenik ez emateko konpromisoa hartzea, ez baita 
bateragarria beren jarduera ateak itxita garatzeko beharrarekin. Beste aukera bat da berariaz zehaztea lokal horiek ezin dituztela terraza eta barnean 
musika ekipamendua funtzionatzen izan. Bigarren aukera horrekin zailagoa da jarduera kontrolatzea.

- Terrazan sortutako zaratagatik jardueraren sustatzailea erantzunkide egiteko aukerak berrikustea. 

- Terraza jartzean eta kentzean sortutako zarata murrizteko beharrari erreferentzia egitea, eta altzarietan, mahaietan eta aulkietan zarataren aurkako 
sistemak aplikatzeko beharra aipatzea, lurzoruaren aurka jotzeagatik eta arrastatzeagatik sortutako zarata ekiditeko.

Kudeaketa tresna gisa aukera dago araubide antolamendua ezartzea ordenantza espezifiko batean, edo jardueren edo zaraten ordenantzan, babes juridiko 
handiagoa izan dezan. Hala ere, terrazek aldi baterako baimenak izaten dituztenez, kudeaketarako beste aukera bat baimenen baldintzak ezartzea litzateke.

Kontrol mekanismo gisa: eraginkorrenetako bat ordutegia kontrolatzea da.
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4.1.2 Gazteen lokalak eta txokoak 

ARAZOAK KONPONBIDEAK ERRONKAK 

- Gazteen lokalei dagokienez, horiek 
legeztatzeko aukera eta isolamendu 
akustikoaren betekizuna ezartzeko 
aukera proposatu ziren.  Gainera, 
segurtasun (suteak) eta osasun 
arazoak egon daitezke.

- Txokoetan, bakarrik bazkide pribatuei 
legeztatzen zaie ostalaritza jarduera, eta ez
da arazorik sortzen. 

- Arazo akustiko gehiago sortzen dira erabile-
ra publikorako alokatzen diren eta 
txandakako sistema duten txokoetan. 
Legez, ostalaritza jarduera da. Hala ere, 
baliteke erabilera bat ez etortzea lizentzian 
aurreikusitakoarekin, adibidez musika 
ekipamenduak jartzen badira; edo inpaktu 
akustiko handiagoa sortu dezakete 
erabiltzaileak noizean behin joaten direnak 
direlako, eta baliteke horregatik beraien 
jarrera desegokiagoa izatea.

Gazteen lokalak: 
- Gehienetan, salaketak egonez gero jarduten da. 

Erantzun erreaktiboa ematen da.
- Arazoak bitartekaritza zerbitzuetara bideratzen dira, eta 

ez badira konpontzen, ixteko agindua ematen da.
- Zenbait udaletan ordenantzak sortu dituzte (adibidez 

Berangon, Bermeon, Derion, Elorrion, Ermuan, 
Gernikan, Leioan, Sondikan eta  Zaldibarren). Neurri 
osatuak daude: ekipamenduak debekatzea, eguneko 
ordutegia, eta lokalak legeztatzeko sustagarriak sortu 
dituzte, besteak beste tasak ordaintzetik salbuetsita 
egotea. Horri dagokionez, Durangon 3 eskakizun maila 
dituen ordenantza onestea aurreikusi da, 
bizilagunengan sortutako eragozpenen arabera.

- Segurua eskatzea.
- Udal batzuetan ez dago isolamendu akustikoko betekizuna 

ezarrita, baina 213/2012 Dekretua betetzeko betekizuna 
dago.

- Beste udal batzuetan, udalak berak gazteei alokatutako 
higiezinak jarri dituzte, bizilagunentzat eragozpenik 
sortzen ez duten lekuetan.

Txokoak: Ostalaritza jarduera gisa legeztatzen eta 
kontrolatzen dira.

- Gazteen lokalak jarduera gisa 
legeztatzea. Ezarri beharreko 
betekizunak definitu beharko lirateke.

- Azken helburua bizikidetza erraztea 
da, eta horretarako, bitartekaritza 
zerbitzua ezarri ahal izango da.  
Horren eraginkortasunari buruzko 
eztabaida dago.

- Neurri zuzentzaileak ezartzearen 
erantzukizuna zehaztea: jabetza, 
gazteak edo gazteen legezko 
tutoreak.

- Erabilera publikoa duten txokoak: 
bizikidetzako hezkuntzaz gain, 
lokalen jabeei zehapenak ezartzea 
eta horiek erabiltzaileei 
bideratzeko babesa ematea da 
erronka.
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EAE-KO ORDENANTZA BATZUETAN JASOTAKOAK

BERMEO (Elkarbizitzarako udal ordenantza): 
- - 17. artikulua. 

Debekatuta dago:
3. Bilerak, jaiak eta bestelako ekimenak egitea eta osasunarentzako desatseginak eta kaltegarriak diren jarduerak egitea lizentziarik gabe lonjetan eta

antzeko lokaletan.
LEIOA:  
- 8. artikulua. Erabiltzeko ordutegia 

Sólo se podrá autorizar una solicitud por día. 
Orokorrean, Zuhatzu txokorako ordutegi hau ezarri da: 10:30. Bestalde, Gaztelubiderentzat 11:30 ondoren izango da. 
Astelehenetik ostegunera ixteko ordutegia hurrengo eguneko 00:30era artekoa izango da.
Ostiraletan, larunbatetan eta jaiegun bezperetan itxiera ordua hurrengo eguneko 01:30era artekoa izango da.
Igandeetan, baimenaren eguneko goizeko 10:30ean hasi eta hurrengo eguneko 00:30era arte.. 
Ordutegi horren barnean, erabiltzaileek nahi dutenean erabili ahal izango dituzte lokalak (bazkaltzeko orduan, merienda orduan edo afaltzeko orduan).
22:00etatik aurrera, txokoan daudenek zentzuz jokatu beharko dute, zaratak egitea saihestuz, altu hitz egin gabe, lasai abestuz, eta abar, arazorik ez
sortzeko edo barruan gertatzen dena kanpotik ez entzuteko moduan. 
22:00etatik aurrera lokaletik irtetean, inor ez da geratuko atean edo ate inguruan, eta auzokoentzako gogaikarriak izan daitezkeen oihurik edo jende 
pilaketarik ez da egingo.

PLENTZIA:  
- 41. artikulua: Jokabide arauak: 

Lokalak erabiltzea debekatuta dago. Hauek dira jokaera arauak: Lokalak edo bestelako espazioak legez kanpo txoko gisa edo elkarrekin batzeko leku 
gisa erabiltzea jaiak egiteko eta orokorrean gogaigarriak diren edo kaltegarriak diren jarduerak egiteko, beharrezko baimenik izan gabe.
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BFA-K EGINDAKO PROPOSAMENA

BFA-k gazteen lokalen eta txokoen kudeaketa akustikoa egiteko proposatutako jarraibideak hauek dira:

- Bizilagunen atseden orduekin bateragarria den ordutegia definitzea.
- Immisio mailei dagokienez, 213/2012 Dekretuan jasotakoak bete beharra.
- Lokalaren jabeak izatea lokala egokitzeko(isolatzekoa) ardura, behin eta berriz 213/2012 Dekretuan jasotakoak betetzen ez badira.
- Lokalaren erabiltzaileek kanpotik entzuten den zaratarik eta bizilagunak gogaitzen dituen zaratarik ez sortzeko ardura izatea.
- Lokalen erabiltzaileei lankidetza estrategia ematea, igorpena bat etortzeko inpaktua saihesteko legezko betekizunarekin.
- Erabilera kontrola: soinua sortzen duten ekipamenduen mugak edo baldintzatzaileak.

Kudeaketa tresna gisa gazteen lokalen eta txokoen antzeko tratamendua ematea proposatu da, eta horrenbestez, isolamendu baldintzak bete beharko lirateke. 
Beste aukera bat elkarlan gehiagoko proposamen bat eskaintzea litzateke, eta horrekin batera kontzientziaziorako jarraibideak eta erabiltzaileen 
autokontrolerako mekanismoak aurkeztu ahalko lirateke.

Kontrolatzeko mekanismo gisa: Eraginkorrenetako bat ordutegia kontrolatzea da, baina kexei erantzutean (lan erreaktiboa) jarduketa espezifikoak sortu 
daitezke, adibidez lokala akustikoki isolatzeko eskatzea, aurretiaz horrelakorik zehaztuta ez baldin badago.

ESTATUKO BESTE UDALERRI BATZUETAKO ORDENANTZETAN JASOTAKOAK

Zenbait ordenantzetan, jarduera lokalen edo kultura zentroen izaera ematen zaie, eta horrenbestez, etxebizitza barneetako immisio mailak bete behar dituzte, 
hau da,  40 dBA egunean zehar (08:00etatik 22:00ak arte normalean) eta 30 dBA gauean zehar (22:00etatik 08:00ak arte normalean). Era berean, gehienez ere 
barneko igorpen maila 75 eta 60 dBA artekoa da, normalean, eta batzuetan mugatzailea instalatu beharra egoten da. Zenbaitetan, lokalaren barnean 
gehienezko igorpen maila gainditu daiteke isolamendu akustikoa egonez gero.

SEVILLA (Kutsadura akustikoaren eta termikoaren kontrako ordenantza):
- 28. artikulua.- Etxebizitza eraikinetako auzokoen jarrera eta jokaerei buruzko arau akustikoak eta eraikuntza horietako zerbitzura dauden baterako 

instalakuntzei buruzko arau akustikoak.
b) Higiezinetako etxeetan edo bestelako itxitako lokaletan egiten diren ospakizunak bakarrik 12:00etatik 23:00ak arte egin ahal izango dira, eta gizabidezko
jokaerak izan beharko dira. Abenduaren 24an, 25ean eta 31n eta urtarrilaren 1ean edozein ordutegitan egin ahal izango dira, 04:00etatik 12:00ak arte ez 
ezik.
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4.1.3 Txosnak eta barrakak 

ARAZOAK KONPONBIDEAK 

-       Ohikoa da kokapen berean egon arren, bakoitzak bere musika ekipamendua izatea.
-       Espazio publikoa oso okupatuta egoten den egoerak dira, eta zarata kontrolatzea zaila izaten da, 

erabiltzaileek ere zarata gehitzen baitute.
-      Askotan ez dira betetzen indarrean dauden ordenantzetako betekizunak.
-      Zenbait auzoetako jaietan ordutegiak ez dira mugatuta egoten. Herrietako jaietan malgutasun 

gehiagoz jokatu daiteke, baina bestelako jai eta ekimenetarako baldintzak ezarri behar dira.
-      Txosnetako zikintasun arazoekin lotutako kexak egoten dira, horrek arazoa gehitu egiten baitu.
-      Ordutegiak oso zabalak dira, batzuetan 06:00ak arte.
-      Zenbait udaletan ez dago langile nahikorik guztia kontrolatzeko eta arautzeko.

- Kokapena aldatzeko aukera aztertzea: 
periferiara eramatea.

- Baterako megafonia blokeak, baldintzak 
Jai Batzordeak ezartzea. 

- Auzokoekin lankidetza lantaldeak sortzea.
- Ekitaldietarako, txosnetarako eta 

barraketarako igorpen mugatzaileak 
jartzea.

EAE-KO ORDENANTZETAN JASOTAKOAK
DURANGO: 
- 2. artikulua.- Ezaugarri orokorrak. 

2.2. Txosnen kokapena eta kopurua Durangoko Udalak zehaztuko du.

-      3. artikulua.- Baldintza teknikoak eta osasunekoak 
3.9. Megafonia bakarra jarri ahal izango da txosna eremu bakoitzean, eta txosnen artean izendatutako txosnak izango du megafoniaren ardura; 
txosnetako arduradunak ados jartzen ez badira, udalak izendatuko du musikaren ardura izango duen txosna. Edonola ere, musika instalakuntzak gaizki 
erabiltzearren edo bolumenaren ondorioz sortu daitezkeen arazoen arduraduna izango da.

ELANTXOBE:  
- 5. artikulua.- Osasun baldintzak 

5.12.-Bozgorailuek eta musika instalakuntzek sortutako soinu mailak potentzia mugatzailea instalatuta izan beharko du, eta inolaz ere ez du gaindituko 40 
dB maila, 3 metroko distantziatik neurtuko dena.



15 

ETXEBARRI: 
- 7. artikulua.- Baldintza teknikoak eta ordutegiak 

7.3. Honako kasu hauetan ezin izango dira musika instalakuntzak erabili: su artifizialak daudenean eta jaietako udal arduradunek hala adierazten 
dutenean, jarduerekin eta jaietako programarekin bat eginez.

GÜEÑES:  
- 5. artikulua.- Osasun eta higiene baldintzak 

5.11. Salgaien karga eta deskarga lanak jendaurreko ordutegitik kanpo egingo dira, eta edonola ere, 12:00ak aurretik.

IURRETA:  
- 29. artikulua.  
- 1) Zaraten eta soinu igorpenen alorrean aplikatu beharreko araudian zehaztutakoa zorroztasunez bete beharko da. Bereziki, barraketan eta jolasetan 

jarritako edozein gailuk, ekipamenduk edo tresnek igorritako soinu mailak ez du gaindituko 90 dezibeleko muga funtzionamendu normalean eta eremu 
librean neurtuta; aurreko eragina 1,5 m-koa izango da eta lurzoruaren altuera 1,20 eta 1,50 m-koa izango da 22:00ak arte, eta hortik aurrera muga 70 
dezibelekoa izango da, itxierako ordura arte.
3) Jaietako programako jarduerak bat ez badatoz barraketako musikarekin, udalak musikaren bolumena jaisteko edo ekimenek iraun bitartean musika
kentzeko agindu ahal izango du.
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ESTATUKO BESTE UDALERRI BATZUETAKO ORDENANTZETAN JASOTAKOAK

Madrilgo, Bartzelonako eta Sevillako ordenantzetan jasotako baldintzen laburpena:

Txosnen ordutegia:
- Irekiera: 11:00ak eta 12:00ak artean. Karga eta deskarga lanak irekiera orduaren aurretik egingo dira.
- Itxiera: ordutegia aldakorra izango da, eta batzuetan, udalak, Jai Batzordearekin batera, une bakoitzerako ordutegia zehazteko aukera izan beharko du. 
- Orokorrean:
- 02:00-03:00 AM-tik 05:00-06:00 AM-ra (egun garrantzitsuetan)
- Auzoetako jaietako itxiera ordutegia zorrotzagoa izaten da, bereziki lanegunetan (24:00). 
Barraken irekiera 
- Irekiera: zehaztu gabe
- Itxiera: 24:00ak arte jaiegunetan eta 22:00ak arte lanegunetan. Musika kenduz gero, beranduago ixteko baimena ematen zaie (03:00 AM eta 24:00
        hurrenez hurren). 
- Bestalde, txosnetarako egin den moduan, zehaztutako igorpen mugak bermatzen dituzten ekipamenduetan mugatzaile bat jartzeko betebeharra ezarriko da. 
Edonola ere, ordenantzetan proposatzen da txosnen tratamendu bera emateko edo bozgorailuetatik 1,5 metrora neurtutako gehienezko igorpen maila 
hauxe izateko:
- 90 dBA 22:00ak arte.
- 70 dBA 22:00etatik itxierara arte.
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BFA-K EGINDAKO PROPOSAMENA

BFA-k barraken eta txosnen kudeaketa akustikoa egiteko proposatutako jarraibideak hauek dira:

- Bizilagunen atseden orduak eta jai giroa bateratzen dituen ordutegia definitzea. 
- Zarata mailaren mugapena definitzea, jarduerarekin eta bizilagunen atseden orduekin bateragarria dena (kontuan hartuz noizean behingo jarduera dela), eta 

ondorioz.
- Horrelako jardueretarako megafonia bakarra egotea, eta igorpen muga inguruko baldintzen arabera finkatzea, ekipamendu mugatzaileen bidez kontrola-

tuko delarik.

- Barraken kasuan, aurreko guztia aplikatzeaz gain, ordutegi eta erreferentzia maila espezifikoak ezarriko dira. Gehienezko mugak zehaztean, erabiltzaileen 
babesaren printzipioa kontuan hartu behar da (askotan adingabeak izaten dira), eta beraz, igorpen mailak baxuagoak izango dira, eta etxebizitzen 
distantziarengandik bereizita egongo dira.

- Zaintzaileak edo agente zibikoak kontratatzeko aukera aztertzea, hasierako agente eta kontzientziazio agente gisa lan egingo luketelarik. 

Kudeaketa tresna gisa Zarataren Ordenantzan araubide esparrua emateko aukera dago. Hala ere, baimen berezien bitartez ezarriko dira baldintzatzaileak. 
Kasu bietan, baimenetan ezarritako eskakizunak izango dira kalitateko balio objektiboak betetzea indargabetzeko izapidetzeak baimentzen dituen 
mekanismoak, 213/2012 Dekretuaren 35bis artikuluan zehaztuta dagoen moduan.

Kontrolerako mekanismo gisa: agirietan mugatzailea ezartzeko betekizuna agertzea, horren egiaztapena eta ordutegien kontrola barne. Horrez gain, mekanismo 
osagarriak ezarri ahalko lirateke, besteak beste zarata mailak neurtzea, horretarako baliabideak dituzten udaletan. Neurketen helburua igorpen maila zehaztea 
(ekipamenduak oinarri hartuz distantzia finko batetik) edo hurbil dauden etxebizitzetako immisio baloreak zehaztea izan daiteke.
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4.1.4 Bide publikoan egiten diren ekimenak eta megafonia 

ARAZOAK KONPONBIDEAK

- Zenbait espazioetan sortzen den gehiegizko zarata.  
Auzotarren gogaitasuna, kokapen berean hainbat 
ekitaldi daudelako. 

- Espazio publikoaren okupazio altua, eta jarduera  
kulturalak udalerrian orokortzea.

- Ordenantzak eguneratu gabe egotea, jarduera  
horientzako mugak aipatzen ez dituztelarik.

- Ekimenak geroz eta gehiago eta anitzagoak dira.  
Orokorrean gehienak baimentzen dira, hiriaren 
sustapen ekonomikorako elementu gisa.

- Askotariko ordutegiak: zaila da ekimenen  
iraupenaren arabera baldintzatzaileak definitzea  
(batzuk asteburu osokoak dira eta beste  batzuk
ordu batzuetarako bakarrik antolatzen dira). 

- Zenbait udaletan ez dago langile nahikorik guztia 
kontrolatzeko eta arautzeko.

- Jaietan soinu ekipamendu mugikorrak mugatu eta  
kontrolatzeko erronka dago (gazteen taldeak 
adibidez).

- Ordutegiak mugatu eta betearazi. 
- Kokapena aldatzeko aukera azter-

tzea: periferiara eramatea. 
- Kokapen bakoitzerako mugak ezar-

tzea, ekitaldi kopuruaren, aurreiku-
sitako jende kopuruaren eta 
ordutegiaren arabera. Ekitaldi 
kopurua eta bizilagunengan sortzen 
den eragina kudeatzea da.

- Ekitaldietako soinu igorpenak muga- 
tzea. Zenbait udaletako 
erreferentzia 95 dBA da. 
Garrantzitsua da ekitaldi motara 
eta helburura egokitzea.

- Jende kopurua kontrolatzea.
- Udal txiki askotan arazo hori dago,  

baina ezin izan dute konpondu.
Bakarrik Bilbon, Durangon eta 
Santurtzin zehaztu dira 
konponbide errealak.

ERRONKAK 

- Interesa handia eta orokorra da, izan ere, ekimen  
zaratatsuen eta espazio publikoen gehiegizko 
betetzearen arazoak partekatzen dituzte.

- Udaleko sailen arteko koordinazioa. Prozedura  
bakarra ezartzeko beharra ekitaldiak 
antolatzeko/ baimentzeko, hala, interes 
politikoak eta araubideko interes teknikoak bat 
ez etortzea saihestuz.

- Espazio publikoetan jende asko batzearen  
arazoa eta zarataren arazoa koordinatzea. 

- Ekimenak zarata ordenantzetan gehitzea, arazo 
errealetara egokituz.

- Eusko Jaurlaritzak esku hartzeko eskatzea, mugekin  
eta/edo ekimenak kontrolatzeko moduekin gida 
edo araubide bat sortzeko.
1. Ekitaldi kopurua mugatzea.
2. Eusko Jaurlaritzak X pertsona baino gehiagoko 

edukiera duten ekitaldiak kontrolatzea.
3. Espazioak kontrolatzeko tresnak definitzea.

- Zarata mailak kontrolatzeko jarduketa protokoloa.  
Fatxadetan neurketak egitea, kexei edo araubide 
mailei erantzunez. Langileak eta langileentzako 
prestakuntza ezartzearen beharra.

- Langileria eta edukiera arazoak asteburuetan,  
udalerri txikietan. 

- Kontzientziazio eta hezkuntza ekimenak. 
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 EAE-KO ZENBAIT ORDENANTZETAN JASOTAKOAK
BERMEO
 -    14. artikulua.- Baimen bereziak. (Aurretiaz aipatu dena)

1. Udalak, baimen berezi baten bidez, aldi baterako eta leku zehatzetan, salbuespena ezarri ahal izango du ordenantza honetako 11. artikuluan 
zehaztutako kalitate balioak betetzeko, betiere obrak egiten baldin badira edo gizarte, politika, kultura, kirol, erlijio edo antzeko ekimenak antolatzen 
baldin badira edo bestelako larrialdi, arrisku edo interes orokorreko egoera bereziak direla-eta.
5. Udaleko teknikariak uste badu kokapen berean inpaktu akustikoa sortzen duten ekitaldi kopuruak zarata maila zehatz bat gainditu duela, neurri 
zuzentzaile edo baldintza akustiko zorrotzagoak ezarri ahal izango ditu ekimen horietarako, kokapenaren kalitate akustikoa zaintzeko betiere.

MUSKIZ
-    40. artikulua- Baimen bereziak (aurretik aipatu dena).

Udalak aldi baterako baimena eman ahal izango du kapitulu honetan aurreikusitakoa behin-behinean betetzea eteteko, betiere obrak eginez gero edo 
gizarte, politika, kultura, erlijio edo antzeko ekintzak antolatuz gero. Hala ere, neurriak ezarri beharko ditu ahalik eta arazo gutxien sortzeko 
herritarrengan, eta eraginpekoei etete horrek zenbat denbora iraungo duen jakinarazi beharko die.

 ESTATUKO BESTE UDALERRI BATZUETAKO ORDENANTZETAN JASOTAKOAK
BARTZELONA  
- 44.7. artikulua. Kanpoan egiten diren aisialdiko ekimenak eta jarduerak: 

Herritarrek bide publikoan eta jende asko batzen den eremu publikoetan eta zerbitzu publikoetako ibilgailuetan duten jokaerak bizikidetza oneko 
baldintzak errespetatu behar ditu. Bereziki, eta udalaren baimenik ez baldin badago, debekatuta dago bizilagunen eta oinezkoen deskantsua eta 
lasaitasuna asaldatzea honakoen bitartez: Telebista, irratia edo bestelako musika edo soinu gailuak funtzionatzen izatea. Abestea, oihu egitea, eztabaidan 
aritzea edo bestelako jarduera gogaikarriak. Bide publikoan edo erabilera publikoko edo pribatuko bestelako eremuetan herri ekitaldiak egitea 
kanpoaldean, besteak beste berbenak, jaiak, azokak, kalejirak, ekitaldi kulturalak, aldarrikapenekoak, kirolekoak, aisialdiko salbuespenezkoak, atrakzio 
azokak, mitinak eta antzekoak. Horiek guztiek berariazko udalaren baimena izan behar dute, eta bertan zehaztuko dira zaraten ondorioak gutxitzeko bete 
beharreko baldintzak, horiek kokatutako eremuaren arabera. Edonola ere, udal baimenean zehaztuko da baimendutako ordutegia eta soinu mailaren 
mugapena.
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MADRIL (Kutsadura akustikoaren eta termikoaren kontrako babes ordenantza):

-  18. artikulua.- Elkarbizitza asaldatzeko debekua
1. Kanpoko aldean edo eraikuntzen barnean zaratak edo bibrazioak sortzean errespetatu egin beharko dira elkarbizitza arauak eta erabilerak, eta hala, ez da 
enbarazurik sortuko eta bizilagunen lasaitasuna zuzenean asaldatuko, ez da besteen deskantsua oztopatuko eta ez da soinua jasotzen duen lokalak ohiko 
jarduerekin jarraitzea oztopatuko.
2. Era berean, 1. atalean adierazitako soinu igorpenek errespetatu egin beharko dituzte ordenantza honetako 15. eta 16. artikuluetan zehaztutako mugak.

-   19. artikulua:  Igorpen mugak gainditzeko baimena:
1. Udalak, interes orokorreko arrazoiekin, herritarrentzako garrantzitsuak diren gaiekin edo kultura, erlijio edo antzeko ekimen bereziak antolatzearekin bat 
eginez, aldi baterako 15. artikuluan  zehaztutako soinu igorpenerako mugak aldatu edo indargabetu ahal izango ditu, betiere antolatzaileek hori eskatuz gero 
eta eraginpeko eremuak kontuan hartuz, baita aurretiaz eragin akustikoaren balorazioa egin ondoren ere.

-  24. artikulua.- Gizarte eta osasun inguruak babestea
Nagusien egoitzak, ospitaleratzeak  edo larrialdi zerbitzuak dituzten osasun etxeak daudenean, ezin izango da 150 metro baino gutxiagoko distantzian honakorik 
antolatu: III. mailako eta 1. kategoriako aisialdi eta ikuskizun publikoak (dantzalekuak, jatetxe-ikuskizunak, kafetegi-ikuskizunak, eta abar); IV. mailako 4. 
kategoriakoak “dantzatzekoak” (diskotekak eta dantzalekuak eta gazteen aretoak) eta V. mailako “jendearentzako irekitako bestelako establezimenduak” 9. 
kategoriakoak “aisialdia eta dibertitzea” (kopak hartzeko tabernak edo zuzeneko musika ikuskizunik ez dutenak).

-  40. artikulua.- Megafonia eta bestelako soinu gailuak kanpoko aldean (aurretiaz aipatu da).
1. Orokorrean, larrialdi egoerak edo herriko tradizioan errotutako erabilerak salbuetsiz, ordenantza honetan zehaztutako mugak gainditzea eta bizilagunei 
arazoak sortzea ekiditeko, debekatuta dago kanpoko aldean megafonia gailuak edo bestelako soinu gailuak erabiltzea propaganda, apeua, abisuak, 
dibertimendu ekintzak edo bestelakoak egiteko, aurretiaz baimenik ez baldin bada eman.
2. Eskumenak dituen udal organoak baimena eman ahal izango du horrelako soinu gailuak erabiltzeko udalerri guztian edo udalerriko leku batean, interes 
orokorreko arrazoiak edo herritarrentzako bereziak diren arrazoiak daudeean.

-     41. artikulua.- Musika ikuskizunak kanpoko aldean (aurretik aipatu da).
1. Bide edo espazio publikoetan antolatuko diren musika ikuskizunek ez dute administrazio baimenik izan beharko ordenantza hau aplikatzeari dagokionez, albo 
batera utzi gabe ezingo dutela arazorik sortu bizilagunen atsedena oztopatuz edo soinua jasotzen duen lokalak bere jarduerekin jarraitzea mugatuz. Horrez gain, 
zarata araubidean ezarritako kalitate akustikoko helburuetan ere ezin izango da eraginik sortu.
2. Kanpoko aldean ez dira baimenduta egongo perkusio elementuak, anplifikazio elementuak edo soinu erreprodukzio elementuak dituzten ikuskizunak, 
salbuetsiz bereziki mugatuta dauden eremuetan baimendu ahal izango direnak, aurretiaz egiaztatu ondoren bizikidetzan arazorik sortuko ez dutela.

SEVILLA: Artículo 46.—Actividades en locales cerrados. 1. Además de cumplir con los requisitos formulados en el artículo 18 de esta Ordenanza, y demás condiciones
establecidas en las licencias de actividad, este tipo de locales deberá respetar el horario de cierre establecido legalmente. 2. Además, los titulares de los establecimientos
deberán velar por que los usuarios del local, no transmitan molestias por ruidos a dependencias ajenas a la actividad. En caso de que sus recomendaciones no sean 
atendidas, deberán avisar inmediatamente a la policía local, a los efectos oportunos. 3. En todos aquellos casos en que se haya comprobado la existencia reiterada de
molestias al vecindario, el Ayuntamiento podrá imponer al titular de la actividad, la obligación de disponer de una persona encargada de la vigilancia del establecimiento,
que contribuya a mantener las condiciones bajo las cuales se otorgó la licencia (mantener las puertas de acceso en posición cerrada, no permitir sacar vasos a la calle,
etc.). ESTO ES PARA EVENTOS EN EL INTERIOR
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BFA-K EGINDAKO PROPOSAMENA

BFA-k ekitaldien kudeaketa akustikoa egiteko proposatutako jarraibideak hauek dira:
- Bizilagunen atseden orduekin eta ekitaldiarekin bateragarria den ordutegia definitzea.
- Zarata mailen muga definitzea, bat datorrena jarduerarekin eta bizilagunen atsedenarekin (kontuan hartuz noizean behingo jarduera izango dela).
- Udalerrian ekitaldietarako leku ezberdinak baldin badaude, ezarritako betekizunak espazioaren baldintzetara egokitzea eta hiriko eremu ezberdinetan
                ekitaldien baimenak kudeatzea.
- Emandako baimenean jasotzea ekitaldien zarata igorpen muga, eta hala, ekitaldian, hurbil dauden eraikuntza sentikorretako fatxadetako immisio maila
                zehatzak errespetatu beharko dira.
- Zaintzaileak edo agente zibikoak kontratatzeko aukera aztertzea, hasierako agente eta kontzientziazio agente gisa lan egingo luketelarik.

Kudeaketa tresna gisa Zarataren Ordenantzan araubide esparrua emateko aukera dago. Hala ere, baimen berezien bitartez ezarriko dira baldintzatzaileak. Kasu 
bietan, ezarritako eskakizunak izango dira kalitateko balio objektiboak betetzea indargabetzeko izapidetzeak baimentzen dituen mekanismoak, 213/2012 
Dekretuaren 35bis artikuluan zehaztuta dagoen moduan.

Mekanismo kontrol gisa:
- Ordutegiak kontrolatzea,
- Dokumentuetan jasota egotea mugatzaile bat edo display bat instalatu beharra, horren egiaztapena barne, eta
- mekanismo osagarriak zehaztea egingarria litzateke, hain zuzen ere zarata mailak neurtzeko, betiere udalak horretarako bitartekoak izanez gero. Neurketa
                horiek igorpen mailari buruzkoak (ekipamenduetatik distantzia finko batera) edo hurbileko etxebizitzetako fatxadei buruzkoak izan daitezke.
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4.2 Tailerrean lehenetsi ez ziren gaiak 
4.2.1 Bide publikoan egunean zehar sortzen den zarata:

- Barbakoak egiteko edo aisialdirako eremuetan musika
                ekipamenduak erabiltzea.
- Kirol eremuak: pilotalekuak eta kantxak, kirol jarduera
               ohikoaren ondorioz inpaktu akustikoa sortzen dutenak.
- Etxeko animaliek sortutako zaratak edo soinuak.

- Aisialdi eremuak: Soinua erreproduzitzea debekatzen duten seinaleak
                jartzea (Zamudion bezala adibidez).
- Barbakoak egiteko eremuak kentzea (Sondikan bezala adibidez).
- Kirol eremuak: Argiteria publikoa itzaltzeko ordutegia erabiltzea eremuak
                luzaroan erabiltzea ekiditeko (besteak beste Etxebarrin eta Zornotzan
               egiten duten moduan).
- Animaliei buruzko ordenantza.

ARAZOAK KONPONBIDEAK 

EAE-KO ZENBAIT ORDENANTZETAN JASOTAKOAK

BASAURI:
- 7. artikulua.

1.- Bide publikoan, elkarbizitzako eremu publikoetan edo eraikinen barnean zaratak sortuz gero, horiek herritarren elkarbizitzarako mugak errespetatu 
beharko dituzte.
2.- Aurreko paragrafoan xedatutakoa bereziki gaueko atseden orduetan sortutako zaratei buruzkoa da, bereziki hauen bitartez sortzen direnak: pertsonen 
ahotsaren tonu altua edo pertsonen zuzeneko jarduera, etxeko animaliek sortutako soinuak, gailu edo musika tresnen soinuak edo jokaera zibiko normal 
batekin saihestu daitezkeen eta bizilagunei arazoak sortu ditzaketen jarduera edo jokaera pertsonalak.
3.- Udaltzaingoak jarrera aldatzeko eskatuko die gizalegearen aurkako jarrerak dituztenei. Udaltzaingoek esandakoak betetzen ez baldin badira, udaltzainek 
salaketa jarri ahal izango dute, eta zehapen espedienteak ezarri ahal izango dira
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BERMEO:
- 50. artikulua.

2.- Etxeko animaliak (edo bestelakoak) dituzten pertsonek derrigorrez neurriak ezarri beharko dituzte bizilagunen lasaitasuna bermatzeko eta beraz, 
animalien zaratek arazorik ez sortzeko. Horri dagokionez, ohiko soinuekin bizilagunei arazoak sortzen dizkieten animaliak ezin izango dira patioetan, 
terrazetan, galerietan, balkoietan edo bestelako espazio irekietan utzi, ezta merkataritza eta/edo industria lokaletan ere.

BILBO:
- 85. artikulua. - Doako zaratak, edo erraz ekidin daitezkeenak.

Ingurumen ikuskaritzak arrazoituta uste baldin badu doako zarata edo erraz ekidin daitekeena sortzen dela, beharrezko neurriak ezarri ahal izango ditu 
zarata gelditzeko edo murrizteko, soinu mugak betetzen diren edo ez albo batera utzita.
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4.2.2 Bide publikoan gauetan jendea batzean sortzen den zarata  

- Hainbat udalerrietan botiloia egiten dute.
- Kasu batzuetan, kotxeetako musikarekin ere
                 arazoak sortzen dira.
- Lokalak itxi ondoren, bide publikoan jendea
                 batzen da.
- Gazteen lokaletatik kanpo jendea egotea.
- Zailtasunak: jarduera mota kontuan hartuz
                  gauzatu beharreko jarduketak, esparru
                  legeria urria izatea eta legeria kontrolatzeko
                  eta betearazteko arazoak (ez bakarrik aldagai
                  akustikoari dagokionez, baita segurtasuna eta
                  garbitasuna kontuan hartuz ere).
- Kontrolatzeko zailtasunak, kasu batzuetan
                 22:00etatik aurrera langileak, teknikariak edo
                poliziak falta direlako.
-               Kasu batzuetan, poliziek esku hartzeko
                mesfidantza izaten dute.
- Ikuskaritza txostenen edukia definitzea,
                 teknikarientzako kudeaketan erabilgarriak
                 izateko.

-    Arazo horiek ordenantzetan araututa daude
-    Botiloia. Kexei erantzuna ematea. Erantzun
      erreaktiboa ematen da.
-     Aterpeak eta babestuta dauden lekuak:
      gauetan espazio erdi-publikoak ixtea, jendea
      bertan batzea saihestuz.
-    Garbiketa zerbitzuetako langileek botiloia
     egiten duten lekuak identifikatzen dituzte
      hondakinak direla-eta, eta orduan, poliziak
      ofizioz jarduten du hurrengo asteburuan. 
      Erantzun erreaktiboa ematen da.
-    Garbiketa zerbitzuetako langileek plazak
     urarekin garbitzen dituzte lokalak ixten
     dituztenean.
-    Beharrezkoa da arazoa orokorrean aztertzea:
     zaratak, garbiketa eta segurtasuna.
-    Poliziak egotea jendeari joateko esateko,
     baina horrek, arazoa beste leku batean
     gertatzea eragin dezake.
-    Kontrol mekanismoak: kontratazio osagarriak
     egitea: zaintzaileak egotea.

-    Jarduketa protokoloa, kexari erantzuna
      ematekoa, behar da, eta horretarako,
      teknikariek eta poliziek batera lan egin
      behar dute.
-     Zaintzaileak edo agente zibikoak
      kontratatzeko aukera aztertzea, eta
      horrek, horien autoritateari buruzko
      eztabaida sortzen du. Aukeretako bat
      bakarrik kontzientziazio agente gisa lan
      egitea da.
-     Erabiltzaileei zuzendutako kontzientziazio
      ekimenak garatzea interesgarria da,
      pertsona asko biltzen diren lekuetarako.
-    Aukera bat umeen eta gazteen heziketan
      lan egitea da. Adibidez, hezkuntza
      akustikoko tailerrak egitea Zarataren
     Egunean.

ARAZOAK KONPONBIDEAK ERRONKAK 
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EAE-KO ZENBAIT ORDENANTZETAN JASOTAKOAK

BERANGO:
- 2. artikulua: Araubide xedea

«Botiloia egitea». Talde batek edariak kontsumitzea, bereziki alkoholikoak, ostalaritza lokaletan erosi ez direnak, kalean edo espazio publikoetan. 
Jarduera horren ondorioak direla-eta, espazio publikoa erabiltzen duten pertsonek edo bizilagunek arazoak izan ditzakete, horien lasaitasuna 
eragozten eta/edo osasungaiztasun egoerak sortzen direlarik.
«Botiloiak» herritarren arteko bizikidetza larriki oztopatzen du, albo batera utzita zenbat pertsona ari diren hori egiten, honako inguruabarrak 
gertatzen direnean:
a) Herritarrek modu masiboan horrela edaten dutenean, edo jendea elkarrekin batzea ahalbidetzen denean.
b) Oinezkoentzako edo espazio publikoetako erabiltzaileentzako kontsumoa modu iraingarrian erakusten denean.
c) Jende pilaketak eta jarduera espazio berezietan egitea, adingabeak edo umeak eta nerabeak egon ohi direlako leku horietan.

BILBO:
- 17. artikulua. Botiloiaren kontzeptua eta hori egiteko debekua.

1.- «Botiloia»: Talde batek edariak kontsumitzea da, bereziki alkoholikoak, ostalaritza lokaletan erosi ez direnak, kalean edo espazio publikoetan, eta 
pertsonak batzearren edo edari horiek kontsumitzearen ondorioak direla-eta, espazio publikoa erabiltzen duten pertsonek edo bizilagunek arazoak 
izan ditzakete, inguruko lasaitasuna eragozten delarik edo osasungaiztasun egoerak sortzen direlarik. Botiloia egitea debekatuta dago Bilboko 
espazio publikoetan.
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ESTATUKO ZENBAIT UDALERRIETAKO ORDENANTZETAN JASOTAKOAK

MADRIL: Kutsadura akustikoaren eta termikoaren kontrako babes ordenantza.
- 18. artikulua.- Elkarbizitza asaldatzeko debekua.
1. Kanpoaldean edo eraikuntzen barnean zaratak edo bibrazioak sortzean errespetatu egin beharko dira elkarbizitza arauak eta erabilerak, eta hala, ez da
enbarazurik sortuko eta bizilagunen lasaitasuna zuzenean asaldatuko, ez da besteen deskantsua oztopatuko eta ez da soinua jasotzen duen lokalak ohiko 
jarduerekin jarraitzea oztopatuko.
2. Era berean, 1. atalean adierazitako soinu igorpenek errespetatu egin beharko dituzte ordenantza honetako 15. eta 16 artikuluetan zehaztutako mugak.
- 40. artikulua.- Megafonia eta bestelako soinu gailuak kanpoaldean.
1. Orokorrean, larrialdi egoerak edo herriko tradizioan errotutako erabilerak salbuetsiz, ordenantza honetan zehaztutako mugak gainditzea eta bizilagunei
arazoak sortzea ekiditeko, debekatuta dago kanpoaldean megafonia gailuak edo bestelako soinu gailuak erabiltzea propaganda, apeua, abisuak, dibertimendu 
ekintzak edo bestelakoak egiteko, aurretiaz baimenik ez baldin bada eman.
2. Eskumenak dituen udal organoak baimena eman ahal izango du horrelako soinu gailuak erabiltzeko udalerri guztian edo udalerriko leku batean, interes
orokorreko arrazoiak edo herritarrentzako bereziak diren arrazoiak daudenean.

- 41. artikulua. - Musika ikuskizunak kanpoaldean.
1. Bide edo espazio publikoetan antolatuko diren musika ikuskizunek ez dute administrazio baimenik izan beharko ordenantza hau aplikatzeari dagokionez,
albo batera utzi gabe ezingo dutela arazorik sortu bizilagunen atsedena oztopatuz edo soinua jasotzen duen lokalak bere jarduerekin jarraitzea mugatuz. 
Horrez gain, zarata araubidean ezarritako kalitate akustikoko helburuetan ere ezin izango da eraginik sortu.
2. Kanpoaldean ez dira baimenduta egongo perkusio elementuak, anplifikazio elementuak edo soinu erreprodukzio elementuak dituzten ikuskizunak,
salbuetsiz bereziki mugatuta dauden eremuetan baimendu ahal izango direnak, aurretiaz egiaztatu ondoren bizikidetzan arazorik sortuko ez dutela.

SEVILLA: Espazio publikoetan herritarren arteko bizikidetza sustatzeko eta bermatzeko neurriei buruzko udal ordenantza.
- 26. artikulua:
2. Debekatuta dago edonolako soinuak igortzea, horien intentsitateak, bolumenak edo ordutegiak lasaitasun publikoko eta herritarren arteko
bizikidetzarako mugak gaindituz gero. Hala, muga horiek Andaluzian kutsadura akustikoaren aurkako babes araubidea onesten duen azaroaren 25eko 
326/2003 Dekretuan aurreikusita daude   (2003-12-18ko 243. «BOJA»), baita Zaraten eta bibrazioen alorrean ingurumena babesteko udal ordenantzan ere 
(Probintziako aldizkari ofizialaren 2001-04-26ko  95. alean argitaratutakoa, osoko bilkuraren erabaki bidez aldatutakoa eta 2006ko urriaren 3ko probintziako 
aldizkari ofizialaren 229.alean argitaratutakoa).



27 

4.2.3    Ostalaritza lokalen barnean egiten diren ekitaldiak 

ARAZOAK KONPONBIDEAK ERRONKAK 

- Argitu egin behar da zer esan nahi duen EAEko
                 ikuskizun publikoetako legean (eta bere garapen
                 dekretuan) baimendutako ekimenen “noizean
                 behingo” kontzeptuak.
- Jarduera osagarri gisa baimenduko diren ekitaldi
                 mota bakoitzerako eredu inprimakiak definitu
                 behar dira, kudeaketa errazteko.
- Hauek dira kontuan hartu beharreko aldagaiak:
                 musika ekipamenduak eta ordutegi posiblea
                 egokitzea, eta ekitaldi horietarako mugatzaileak
                ezartzea, herritarren atsedena bermatzeko.
- Zenbait udaletan adierazi dute ekitaldiek ez
                luketela mugarik izan behar, kultura sustatzeko
               elementuak baitira, eta hori bete beharreko
              helburua baita.
-              Zaila da noizean behingo ekimenak kontrolatzea
              eta horiei zehapenak jartzea, arazoak sortuz gero.

-  Ezinbestekoa da ordutegiak
         kontrolatzea arazoak
         murrizteko, eta konponbideak
         errazak izan behar dira. 

-    Jarduera osagarrien “noizean behingo”
     kontzeptua argitzea Ikuskizun publikoen legeari
    dagokionez. Erreferentziazko maiztasuna definitzea.
-    Ikuskizun publikoen legeko jardueretarako
     inprimaki ereduak definitzea eta jardueraren
     lizentziaren eta aurretiazko jakinarazpenaren
     arteko ezberdintasunak zehaztea, motaren arabera.
-    Horiek kontrolatzeko koordinazioa ezartzea,
     noizean behingo kasuetan, errepikatzen ez
    direnetan.
-     Zehapen mekanismoa ezartzea.
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EAE-KO ZENBAIT ORDENANTZETAN JASOTAKOAK

BERMEO
- 14. artikulua.- Baimen bereziak.
1. Udalak, baimen berezi baten bidez, aldi baterako eta leku zehatzetan, salbuespena ezarri ahal izango du ordenantza honetako 11. artikuluan zehaztutako 
kalitate balioak betetzeko, betiere obrak egiten baldin badira edo gizarte, politika, kultura, kirol, erlijio edo antzeko ekimenak antolatzen baldin badira edo 
bestelako larrialdi, arrisku edo interes orokorreko egoera bereziak direla-eta.
5. Udaleko teknikariaren iritziz kokapen bereko ekimenek sortutako inpaktu akustikoak zarata maila zehatza gainditzen baldin badu, teknikariak neurri 
zuzentzaile edo baldintzatzaile akustiko zorrotzagoak ezarri ahal izango ditu ekitaldi horientzat, kokapenaren kalitate akustikoa zaintzeko.

MUSKIZ
- 40. artikulua. - Baimen bereziak
1. Udalak aldi baterako baimena eman ahal izango du kapitulu honetan aurreikusitakoa behin-behinean betetzea eteteko, betiere obrak eginez gero edo 
gizarte, politika, kultura, erlijio edo antzeko ekintzak antolatuz gero. Hala ere, neurriak ezarri beharko ditu herritarrengan ahalik eta arazo gutxien sortzeko, 
eta eraginpekoei etete horrek zenbat denbora iraungo duen jakinarazi beharko die

ESTATUKO BESTE UDALERRI BATZUETAKO ORDENANTZETAN JASOTAKOAK

SEVILLA:
- 46. artikulua: Itxitako lokaletan egiten diren jarduerak.
1. Ordenantza honetako 18. artikuluan zehaztutako baldintzak eta jarduera lizentzietan ezarritako gainerako baldintzak betetzeaz gain, mota horretako 
lokalek legez ezarritako itxiera ordutegia errespetatu beharko dute.
2. Gainera, establezimenduetako titularrek zaindu egin beharko dute lokaleko erabiltzaileek jardueraz kanpoko lekuetan zaraten ondoriozko arazorik sortzen 
ez dutela. Erabiltzaileek beraien aholkuei jaramonik ez baldin badiete egiten, segituan udaltzaingoari horren berri eman beharko diete, dagozkien 
ondorioetarako.
3. Bizilagunengan etengabe arazoak sortu direla egiaztatzen den kasu guztietan, udalak jardueraren titularrari establezimendua zaintzeko arduraduna izateko 
betebeharra ezarri ahal izango dio, eta pertsona horrek lizentziaren baldintzak betetzen direla kontrolatu beharko du (ateak itxita egotea, kalera edalontzirik 
ez ateratzea, eta abar).
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4.2.4 Bizilagunek sortutako barne-zarata 

ARAZOAK KONPONBIDEAK 

-   Bizilagunen zaratak: adibidez,
musika entseatzen egotea.
-   Etxebizitzetan eraberritze obrak eta 
bestelakoak egitea.
-   Badirudi ez dagoela arazo asko pisu 
turistikoen inguruan. Aurretiazko 
jakinarazpena egon behar da, eta 
jarduera gisa tratatzeko aukera baita ere, 
jarduera horretarako pisua erabiltzen den 
denboraren arabera.

-   Jabetza horizontalaren legearen bidez jorratu behar dira arazo 
horiek, eta ez ordenantzen bidez. Azken aukera gisa, bizilagunak 
epaitegira joan beharko dira.
-    Udalaren proposamen gisa, arazoak sufritu dituen bizilagunari 
laguntzeko, jabeen erkidegoko bileraren aktan jasotzea 
gomendatzen da, indarra emateko eta administrariak jarraipena 
egiteko. 
-   Laguntzeko beste modu bat eragozpenak objetibatzea da dei 
baten edo polizia salaketaren bidez, dokumentuetan 
erregistratuta gera dadin. Kasu batzuetan udalak neurketak 
(ikuskaritzak) egiteko aukera ematen du, bizilagunei emaitzak 
emanez.
-   Zenbait udalerritan bitartekaritza zerbitzua dago (Basaurin, 

EAE-KO ZENBAIT ORDENANTZETAN JASOTAKOAK

DURANGO:
- 4. artikulua, ordutegiak.
Orokorrean, lanak egiteko baimendutako ordutegia 08:00etatik 21:00ak artekoa izango da. Larunbatetan, 09:00etatik 15:00ak arte.
Igandeetan eta jaiegunetan ezin izango dira horrelako lanak egin.
Obretarako makinak ezingo dira 20.00etatik hurrengo eguneko 08:00ak arte erabili.
Jendea bizi den lekuetan eraiste edo txikitze lanak egin behar badira, 13:30 eta 15:30 artean ezin izango dira egin, eta 
20:00etan bukatuko dira.

-   Bizilagunen arteko elkarbizitza:
Udalaz gaindiko administrazioak 
eskainitako bitartekaritza zerbitzua 
egotea interesgarria litzateke.
Baina horren eraginkortasunari buruzko 
eztabaida irekia dago.
 

ERRONKAK 
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ESTATUKO ZENBAIT UDALERRIETAKO ORDENANTZETAN JASOTAKOAK

MADRIL: (Kutsadura akustikoaren eta termikoaren aurkako babes ordenantza):
- 18. artikulua.- Elkarbizitza eragozteko debekua (aurretik aipatu da).
1. Kanpoaldean edo eraikuntzen barnean zaratak edo bibrazioak sortzean errespetatu egin beharko dira elkarbizitza arauak eta erabilerak, eta hala, ez da 
enbarazurik sortuko eta bizilagunen lasaitasuna zuzenean asaldatuko, ez da besteen deskantsua oztopatuko eta ez da soinua jasotzen duen lokalak ohiko 
jarduerekin jarraitzea oztopatuko.
2. Era berean, 1. atalean adierazitako soinu igorpenek errespetatu egin beharko dituzte ordenantza honetako 15. eta 16 artikuluetan zehaztutako mugak.

SEVILLA: (Espazio publikoetan bizilagunen arteko bizikidetza sustatzeko eta bermatzeko neurriei buruzko udal ordenantza):
- 26. artikulua: 2. Debekatuta dago edonolako soinuak igortzea, horien intentsitateak, bolumenak edo ordutegiak lasaitasun publikoko eta herritarren 
arteko bizikidetzarako mugak gaindituz gero. Hala, muga horiek Andaluzian kutsadura akustikoaren aurkako babes araubidea onesten duen azaroaren 25eko 
326/2003 Dekretuan aurreikusita daude   (2003-12-18ko 243. «BOJA»), baita Zaraten eta bibrazioen alorrean ingurumena babesteko udal ordenantzan ere 
(Probintziako aldizkari ofizialaren 2001-04-26ko  95. alean argitaratutakoa, osoko bilkuraren erabaki bidez aldatutakoa eta 2006ko urriaren 3ko probintziako 
aldizkari ofizialaren 229.alean argitaratutakoa).

MUNGIA:
- - 14. artikulua. Lan orokorrak.
1. Etxebizitza edo lokalen barneko lanak 09:00etatik 21:00ak arte egin ahal izango dira, eta inolaz ere ez jaiegunetan.

BERMEO: (Bizikidetza ordenantza):
- 17. artikulua.
1. Debekatuta dago besteei enbarazu egin ahal dien ordutegian obrak eta lanak egitea, bereziki 22:00etatik 08:00ak arte. Larunbatetan, igandeetan eta 
jaiegunetan, debekua 22:00etatik 09:00ak artekoa izango da.
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4.2.5 Obrak eta udal zerbitzuak 

- Asteburuetan eta jaiegunetan 
jarduera horiek arautzeari buruzko 
adostasunik ez dago.
- Udal zerbitzuak: Hainbat kexa 
daude hosto haizagailuek eta beira 
jasotzeko lanek sortzen duten zarataren 
inguruan, baina ez dago aukera asko horiek 
modu errealean kudeatu ahal izateko.
- Bide publikoan egiten diren obrak: 
betekizun akustikoak obra motara egokitu 
behar dira (inpaktua sortzeko gaitasuna eta 
erabilera sentikorrekiko distantzia), baita 
iraupenera ere.
- Udaletik kanpoko obra 
kudeatzaileek gauzatutako lana kudeatzeko 
arazoa, tokiko administrazioak ia ez baitu 
eskumenik horri erantzuna emateko.

- Asko hobetu dira hondakin bilketako 
eta garbitasun zerbitzuetako makinak. 
Ekipamendu elektrikoak isilagoak dira, baina 
zerbitzuaren eraginkortasuna bermatzen 
dute.
- Obrak baimen berezien bidez egitea 
kudeatzea, eta hor zehaztuko lirateke 
jardueraren baldintzatzaile akustikoak, eta 
obren ordenantza espezifikoak arautzearen 
bidez baita ere (adibidez Durangon eta 
Bilbon bezala).
- Ordutegiak zehaztea obrak 
bizilagunen deskantsuarekin bateragarriak 
izateko.

- Udaleko zerbitzuak 
kontratatzeko pleguetan baldintzatzaile 
akustikoak balorazio elementu gisa 
jasotzea.
- Obretako zarata egiaztatzea eta 
kontrolatzea: metodologia 
errepikakorrak definitzea eta udal 
baliabideekin bateragarriak diren kontrol 
mekanismoak ezartzeko beharra.
- Behin-behineko pantaila 
akustikoak erabiltzea bereziki 
zaratatsuak diren obretako jardueren 
inpaktua murrizteko neurri aringarri gisa.

ARAZOAK KONPONBIDEAK ERRONKAK 
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 EAE-KO ZENBAIT ORDENANTZETAN JASOTAKOAK

DURANGO:
- 4. artikulua. Ordutegiak.
Orokorrean, obrak 08:00etatik 21:00ak arte egin ahal izango dira. Larunbatetan, 09:00etatik
15:00ak arte.
Igandeetan eta jaiegunetan ezin izango dira horrelako lanak egin.
Obretarako makinak ezingo dira 20:00etatik hurrengo eguneko 08:00ak arte erabili.
Jendea bizi den bide publikoetako obrak eta hoditeria obrak 08:00etatik 18:00ak arte egin ahal izango dira.
Jendea bizi den lekuetan eraiste edo txikitze lanak egin behar badira, 13:30 eta 15:30 artean ezin izango dira egin, eta
20:00etan bukatuko dira.
Jendea bizi den lekuetan eraiste edo txikitze lanak egin behar badira, 13:30 eta 15:30 artean ezin izango dira egin, eta
20:00etan bukatuko dira.

- 5. artikulua. Obrak prestatzea. (…)
Hesiak jartzerakoan eta mantentzean, beraien aurka talka egitean ez dute zaratarik sortuko.
Ibilgailuen edo oinezkoen trafikoa duten zangak behin-behinean estali behar direnean, xafla metalikoak jarriko dira, eta horretarako, xaflak elkarrekin edo 
zoladurarekin kontaktuan egotea saihestuko da, hala, ibilgailuak edo oinezkoak igarotzean zaratarik sortuko ez delarik.

(…)

- 6. artikulua. Ibilgailuak eta makinak.
Obretan erabiliko diren makina eta ekipamendu guztiek CE homologazio ziurtagiria edo CE adostasun ziurtagiria eta xafla bat izan beharko dute, non jasota 
egongo den potentzia akustikoko gehienezko maila zein izango den; hori guztia obrak egikaritzean ingurumen hobekuntzarako 8/28 1367/2007 udal ordenantzako 
EDren 22. artikulua betez. Horren arabera, makinek otsailaren 22ko 212/2002 EDn jasotakoa bete beharko dute.
Obretan erabiliko diren makinek honako ezaugarriak izango dituzte:
•  Kanpo errekuntzako motorrek isiltzaileak izango dituzte errekuntza gasen irteeretan, baita zarata eta bibrazioak gutxitzeko sistemak ere.
•  Mailu pneumatikoek, autonomoak izan edo ez, airearen onarpen eta botatze prozesuetarako isiltzailea izango dute.
•  Konpresoreek eta gainerako makina zaratatsuek goiko estalkia itxita dutela funtzionatu beharko dute, eta babes elementu guztiak instalatuta egon  bai 
fabrikatzaileak, bai ondoren hirugarren batek, zaratak leuntzeko hain zuzen ere (...).
Zuzenean edo zeharka makinen (bereziki mailuak eta motorrak) elementu isolatzaileak edo arintzaileak indargabetzen dituzten jokaerak ekidingo dira
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BARAKALDO:
- 34. artikulua.
Behin-behineko lanak, besteak beste eraikuntza obrak, ezin izango dira 21:00etatik 08:00ak arte egin, etxebizitzetako zarata maila gehituz gero. Gainerako orduetan, 
ezin izango da 90 dB (A)-ko maila gainditu, eta horretarako beharrezko neurriak ezarriko dira.

MUSKIZ:
- 40. artikulua: -Baimen bereziak.
2. 6 hilabete baino gehiagoko obretan, beharrezkoa izango da inpaktu akustikoko azterketa egitea beharrezko neurri zuzentzaileak definitzeko.
Inpaktu akustikoko azterketak zehaztu egin beharko du neurri zuzentzaileen bitartez lortu nahi diren onura akustikoak, zarata mailak murrizteari dagokionez eremu 
akustikoetan edo eraikuntza sentikorretan, eta horrez gain, udalerriari horren berri eman beharko zaio.

ESTATUKO BESTE UDALERRI BATZUETAKO ORDENANTZETAN JASOTAKOAK 
BARTZELONA: (Ingurumenari buruzko ordenantza):

44-5. artikulua: Udaleko zerbitzu publikoen ibilgailuak.
Ibilgailuak erabiltzen dituzten udal zerbitzuek, oinarrizko baldintza gisa, bete egin beharko dute 1992ko azaroaren 10eko 92/97/CEE zuzentarauan 
ezarritakoa. Horrek aldatzen du 70/157/CEE zuzentaraua, estatu kideen baimendutako soinu maila eta motordun ibilgailuen ihes gailuaren legeriak 
hurbiltzeari buruzkoa, zirkulazioari eta jarduera espezifikoa egiteari dagokionez. Udalak beharrezko prestakuntza sustatuko du, ibilgailuak erabiltzen 
dituzten udaleko langileek kontzientzia izateko, eta hala, beren lana ahalik eta soinu inpaktu gutxienarekin egiteko. Bereziki, administrazioko klausula 
ekonomikoen pleguan eta hondakinak batzeko zerbitzuaren kudeaketa kontratuaren xedapen teknikoetan eta kutsadura akustikoa sortu dezaketen 
udaleko zerbitzu publikoetako xedapen guztietan, inpaktu akustikoa gutxitzeko neurri eta hobekuntza teknikoak gehituko dira, eta kontuan hartuko 
da zerbitzu horiek ahalik eta soinu inpaktu gutxienarekin eman beharko direla, ibilgailuak eta bilketa lanak kontuan hartuz.

44-6. artikulua: Obrak.
Obra publikoak eta pribatuak egikaritzeko erabiliko diren makinen soinu igorpenek indarrean dagoen araubideak kanpoaldeko erabilera duten 
makinen soinu igorpenei buruz xedatutakoak bete beharko dituzte. Obretan erabilitako sistemak edo ekipamenduak teknikoki zarata gutxiago sortu 
beharko dute, eta erabilera kutsadura akustikoa gutxitzeko egokituta egongo da. Bide publikoan jarriko diren sorgailu akustikoek bete egin beharko 
dituzte II. 3. Eranskinean jasotako immisio mugak. Obrek hiru hilabete baino gehiago iraunez gero, hargune elektriko batekin ordezkatuko da, 
hirigintza obrak salbuetsiz. (...)
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MADRIL: (Kutsadura akustikoaren eta termikoaren aurkako babes ordenantza):
- 4. artikulua: administrazioaren esku-hartzea:
Organo eskumendunek ordenantza honetan xedatutakoa betetzen dela zainduko dute beren hirigintza plangintzako, jardueren ikuskaritza eta kontroleko eta 
zehapeneko eskumenak egikarituz, eta honako jarduketak egingo dituzte:
c) Eraikuntzak, eraisketak, bide publikoko obrak eta merkataritza, aisialdi, musika, ikuskizun, zerbitzu eta hirigintza araubidean jasotakoetan aurretiazko lizentzia 
izan eta prebentzio kontrolerako ekimenak gauzatu beharko dituzte.
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5. ONDORIOAK

Ondorio garrantzitsuena da udal kudeatzaileek interes handia dutela agiri honetan 
lehentasuna duten arazo gisa jasotako egoerei ematen zaien erantzuna hobetzeko.

Bigarrenik, Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko 
Sailak udalei laguntzeko sortuko duen gidaren irismena definitzeko honako premisak 
zehaztu dira:

- Gidaren edukia proiektu honetako lehentasunezko gaiei buruzko izatea: 

o Ostalaritza jardueretako kanpoko terrazak
o Gazteen lokalak eta txokoak 
o Jaietako txosnak eta barrakak 
o Bide publikoko ekitaldiak

Interesgarria da gai guztiak agiri bakarrean jasotzea, izan ere, espazio publikoa 
erabiltzeari buruzko elementu komunak dituzte. Beraz, gidaren izenburua 
hauxe izatea proposatu da:

Kanpoko espazioetan elkarbizitza-zarata kudeatzeko udalaren kudeaketa 
akustikorako gida.

Proposamen horrekin bat eginez definitu da agiri honen izenburua.

-     Gida udalerri txiki eta ertainei zuzenduta egongo da, horiek baitira baliabide 
gutxien dituztenak. Edonola ere, gidan jasoko dira udalerri handietan lantzen 
ari diren esperientziak, eta beste egoera batzuetan aplikatuz gero, irtenbideak 
jasoko dira.

- Gida malgua izango da. 
Udalerri horietan askotariko egoerak daude arazoen intentsitateari, izaerari, 
konpontzeko tokiko baldintzen aniztasunari, akustikaren inguruko ikuspegi 
politikoari edo zeharkako gaien estrategiari (kultura, espazio publikoaren 
erabilera, parte-hartzea eta kontzientziazioa, beste batzuen artean) eta 
irtenbideak ezartzeko baliabideen eskuragarritasunari dagokionez.
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Malgutasuna nola eskainiko den erabaki beharko da:

o Bakarrik irtenbide orokorrak proposatzea, proposamen zehatzik egin
gabe.

o Planteamendu orokorra eta arazoa konpontzeko aldeko eta kontrako
aukeren analisia.

o Planteamendu orokorra eta hurbilketa tipologietarako proposamen
zehatzen ereduak.

- Kalitate akustikoko helburuekin eta horiek ekimen eta obrengatik 
gelditzearekin, kudeaketa modu posibleekin, izapidetzeko eredu agiriekin eta 
neurri zuzentzaileen araubideekin lotura duten arauetako alderdiak gehituko 
dira.

- Gidaren gai bakoitzean, praktika onei buruzko esperientzia errealak 
deskribatuko dira. Horretarako, udal batzuk identifikatuko dira eta jasoko diren 
edukiak eta horien balorazioa erabakiko dira.

Laburpen gisa baieztatu dezakegu gida horren helburua

Arazoei aurre egiteko adibide ezberdinei buruzko praktika onen eskuliburu 
teknikoa izatea dela, Bizkaiko udalentzako proposamenak eskaintzeko.

Hurrengo taulan jasota daude Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala Zaintzeko Sailak egindako proposamenen laburpena, 4.1. atalean adierazi 
direnena.

Gaiak: Jarraibideak 
Kontrolerako 
mekanismoak

Ostalaritza 
jardueretako 
kanpoko 
terrazak 

- Terrazak jartzeko eta ken-
tzeko jarduerak gehitzea
- Ordutegiak
- Soinu ekipamenduak 
debekatzea
- Baimen baldintzak
- Zarataren aurkako 
irtenbideak
- Jarduerari lotutako 
erantzukizuna

- Terrazei buruzko 
ordenantza
- Jardueren ordenantza
- Zarataren ordenantza

- Prozedura, terrazen 
behin-behineko baimenak

- Ordutegien kontrola 

- Terrazetako zarata 
erregistratzaileen 
erabilera baloratzea

Gazteen lokalak 
eta txokoak

- Ordutegia eta erabilera
- Lokalaren jabearen eta 
erabiltzaileen 
erantzukizuna
- Igorpenak mugatzea
-  Isolamendu betekizuna

- Gazteen lokalei buruzko 
ordenantzak
- Jarduera lokalen 
kudeaketan gehitzea (BFAk 
badu horri buruzko gida)
- Bitartekaritza zerbitzuak

- Ordutegien kontrola
- Kexei erantzuna 
ematea eta neurri 
zuzentzaileak
- Kontzientziazio 
ekimenak

Kudeaketa tresnak
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Txosnak eta 
barrakak

- Ordutegia
- Megafonia bakarraren 
printzipioa
- Igorpenak mugatzea
- Mugatzaileak kontrolatzea

- Zaratari buruzko 
ordenantza
- Baimen berezien prozedura
- BKO eteteko izapidetze 
prozedura

- Ordutegien 
kontrola
- Mugatzaileak 
jartzea
- Zarata neurtzea
- Zaintzaileak edo 
agente zibikoak

Bide publikoko 
ekitaldiak eta 
megafonia

- Ordutegia
- Igorpenak mugatzea
- Mugatzaileak kontrolatzea
- Kokapena aztertzea

- Aurreko gaietakoak
- Ekitaldien kokapena eta 
mugak kokatzea aztertzeko 
prozedura teknikoa

Udaleko arduradunekin egindako tailerrean aztertutako gai batzuetako zeharkako 
alderdi gisa kontzientziazio/parte-hartze ekintzak identifikatu ziren. Besteak beste 
lantaldeak, kontzientziazio langileak eta udaleko langileei prestakuntza ematea.

Interesgarriagoa dela iruditzen zaigu Bizkaiko Foru Aldundiak jarraibideak ematea 
parte-hartze prozesuak martxan jartzeko.

Bizkaiak ingurumen alorretarako duen kontzientziazio estrategien barne dago zarata, 
eta gidan aipatu egin beharko litzateke. Hala ere, ez lirateke udaletan kontzientziazio 
kanpainak egiteko jarraibideak emango, izan ere, udal bakoitzak bere egoeraren eta 
gaien arabera ad-hoc definituko ditu, eraginkorrak direla bermatzeko. Gainera, 
kanpaina horiek ziurrenik alderdi gehiago lantzen diren eta orokorragoak diren 
kudeaketa edo esku-hartze prozesuen barne egongo dira.
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6. BIDE-ORRIA

Txosten honekin bukatzeko, espazio publikoetan zarataren udal kudeaketa 
akustikoa egiteko gida sortzeko bide-orria emango da.

Gaur egunera arte egindako lana, eta txosten honetan aurkeztu dena, aurrerapauso 
garrantzitsua da, eta gida sortzeko oinarria izango da, hurrengo pausoak egiteko 
irizpide akustikoen eta legezkoen tipologia identifikatu baita.

Bide-orri honen helburua eraginkortasunez konponbideak ematea eta gidaren 
arrakasta bermeak optimizatzea da, zaila baita lan hori egitea. Aurretik adierazi den 
moduan, gaiak kultura sustatzeko eta defendatzeko, espazio publikoa erabiltzeko eta 
herritarrek parte hartzeko ikuspegi, estrategia eta politikekin lotuta daude. Gainera, 
askotariko egoerak aztertu beharko dira arazoen intentsitatea eta horiekiko 
sentikortasuna kontuan hartuz, eta horiei erantzuna emateko udalaren gaitasunak eta 
baliabideak kontuan hartu beharko dira.

Hauek dira bide-orrirako identifikatutako pausoak:

1. Agiri honetako edukiak udal batzuetan egindako lanekin erkatzea.
Lehenengo pauso horretarako lan egitea proposatu da, baina uste dugu
beharrezkoa dela proposamenak lehentasunezko gaietan lan egin duten
udalerrietako proposamenekin erkatzea.

Horri dagokionez, gai bakoitzari buruzko erkaketa egiteko hauek izango dira
udal hautagaiak:
- Ostalaritza jardueretako kanpoko terrazak: Santurtziko Udala.
- Gazteen lokalak eta txokoak: Gernikako Udala.
-  Jaiak, txosnak, barrakak eta bide publikoetako ekitaldiak: Durangoko Udala.

Erkaketa horretan, indarrean dauden eta proposatu diren ordenantzen
aplikazio errealaren partekatutako azterketa gehituko da.

Gainera, praktika onen esperientzia errealei buruzko deskribapena prestatuko
da. Proposamena esperientziak batzea da, gidaren edukian proposatutako
gaiak edo irtenbideak jasotzeko.

Horretarako, gidaren aurkezpen formatuan eta edukian eta gidako balorazioan
eta ondorioetan lan egingo duten eragileekin akordioa egingo da.
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2. Gidaren irismena eta ikuspuntua berrikustea.
Aurreko pausoaren emaitzekin, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko
Sailak gidaren irismena eta ikuspegia berrikusiko eta egiaztatuko ditu.

Prozesu horretan proposatutako irizpideekin eta aholkuekin bat eginez, udalen
autonomiari eta gaitasunari buruzko ondorioen azterketa egingo da.

3. Gidan jasoko diren proposamen zehatzak sortzea.
Aurreko atalean azaldu den moduan, gida arazoaren mailari eta udalerrietako
egoera ezberdinei egokitzeko modukoa izatea proposatu da.

Edonola ere, prozesu horretan irtenbideen aukerak deskribatuko dira,
teknikoak, legezkoak eta gizarte esku-hartzekoak. Txosten honetako
proposamenekin bat eginez, honakoak landuko lirateke:

- Irtenbide teknikoak:

o Jarduera mota bakoitzerako ordutegi mugen proposamenak.

o Gazteen lokaletarako eta txokoetarako, txosnetarako eta
barraketarako eta bide publikoko ekintzetarako igorpen akustikoko
mugak proposatzea.

o Gazteen lokalen eta txokoen jardueretarako irizpide akustikoak
proposatzea. Proposamen horiek bat etorri beharko dira Egoitzazko
hiri lurzoruko jarduerak kontrolatzeko gida teknikoarekin, jarduera
horiek inpaktu akustikoa sortu ahal badute, inguruetako lokaletara
transmisio akustikoa eginez. 213/2012 Dekretua aplikatzeko
babesa, Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratutakoa. Izan ere, aukera
hori gida eguneratzean ezarri ahalko litzateke.

o Bide publikoko ekitaldien kokapena eta igorpen akustikoko mugak
aztertzeko prozedura teknikoa.

- Legezko irtenbideak: 

o Zarataren ordenantzan gai bakoitza jorratzeko irizpideak idazteko
proposamena.

o Ordenantza hauetarako irizpideak idazteko proposamena:

§ Terrazei buruzko ordenantza

§ Gazteen lokalei buruzko ordenantza

§ Jarduerei buruzko ordenantza.
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o Terrazen Aldi Baterako Baimenetarako prozedurako irizpideak 
idazteko proposamena.

o Txosnen eta barraken eta bide publikoko ekitaldien baimen berezien 
prozedurarako irizpideak idazteko proposamena.

o Kalitate akustikoko helburuak eteteko izapidetze prozedura idazteko 
proposamena, 213/2012 Dekretuan adierazitakoarekin bat eginez. 
Proposamen horretan, osagarri gisa, obren kudeaketa jaso beharko 
da.

- Gizarte esku-hartzeko irtenbideak: 
Jarraibideak definitzea bitartekaritza zerbitzuak ezartzeko eta 
autokontrolerako mekanismoak definitzeko gai batzuetarako. Gure 
proposamena, ekintza horiek Ingurumen Gobernantzari lotuta garatzea da 
eta horrez gain, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren 
bestelako ekimenekin koordinazioan egin beharko da.

4. Gidaren behin betiko zirriborroa idaztea.
Aurreko pausoetan sortutako material guztiarekin, Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala Zaintzeko Sailak gidaren zirriborro osoa egiteko lanak gidatuko ditu.

5. Aurkezpena eta bestelako udalekin eta eragileekin erkatzea.
Zirriborroa aurkeztea eta informazioa ematea, oharrak edo aholkuak jasotzeko, 
eta balorazio orokorra izateko.

6. Hau argitaratzea:

Kanpoko espazioetan elkarbizitza-zarata kudeatzeko udalaren kudeaketa 
akustikorako gida
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7. ERANSKINA

Txostena:

Kutsadura akustikoari buruzko Bizkaiko ordenantzen azterketa konparatua. 
Gaiak: espazio publikoa, udaleko zerbitzuak eta obrak (2019ko apirila).

https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO2/Temas/Pdf/Ruido%20Normativa/Bizkaian_ordenantzen_analisi_konparatua_kutsadura_akustikoaren_ikuspuntutik.pdf?idioma=EU



