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1. Gidaren helburuak 

 

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

akustikoari buruzko 213/2012 Dekretuak ezarritako manuen integrazioa errazteko lan 

jarraibide batzuk proposatzea, betiere etorkizuneko garapenak izapidetzeko prozesuei 

dagokienez. 

 

Gidaren egitura ondorengoa da: lehenik, 213/2012 Dekretuaren definizio giltzarrietariko 

batzuk erakusten dira; bigarrenik, aipatutako dekretua betetzeko jarraitu beharreko prozesua 

azaltzen da, etorkizuneko garapenaren tipologia eta hari lotutako izapide urbanistikoa 

kontuan hartuz; eta, azkenik, adibide gisa, jarduketa molde batzuk deskribatzen dira, hiri 

diseinuaren aukera desberdinen eragin akustikoaren berri izateko.  

 

 

2. 213/2012 Dekretuaren definizio giltzarriak, kalitate akustikoaren 

helburuak eta 213/2012 Dekretuaren II. kapitulua 

 

Atal honetan legeria autonomikoak definitutako kontzeptuetariko batzuk azaltzen dira. Era 

berean, etorkizuneko garapen urbanistikoak aplikatzekoak diren baldintzatzaile akustikoak 

zehazten dira. 

 

2.1 Definizio giltzarriak 
 

Eremu akustikoa: eskumeneko administrazioak mugatutako lurralde-esparrua, azalera osoan 

kalitate akustikoko helburu bera daukana. 

 

Definizio hori zonifikazio akustikoa aurrera eramateko oinarria da; horrek berekin dakar 

lurzoruen erabilerei zaratotsen sentsibilitate mota bat ezarri beharra legeriak finkatutako 

kategoria akustikoei jarraiki. Zonifikazioa egin beharra dago lurraldea planifikatzeko eta 

antolatzeko lanabes guztien osagarri gisa. Hala eta guztiz ere, udalei dagokie zonifikazioa 

aurrera eramateko modurik eraginkorrena ezartzea, bereziki, hirigintza plangintzari 

dagokionez. Goragoko eremuko zonifikazio akustikoek eta kudeaketa lanabesek baldintzatuko 

dute udal zonifikazio hori; horrela bada, honako eremu hauek izango ditugu: zortasun 

akustikoko eremuak, eremu lasaiak, trantsizioko eremuak eta Etorki naturaleko soinuen 

erreserba (ikus 213/2012 Dekretuaren 22. artikulua). 

 

Hots kutsaduraren eraginpeko eraikina:  babes akustikoa behar duen eraikina, kanpoaldean 

zein barruan kalitate akustikoko helburuak bete behar dituelako. 

 

Definizio hori kontuan hartuta, eraikin sentsibletzat hartuko dira ondorengo erabilerak izango 

dituztenak: egoitzazkoa, ospitalekoa, hezkuntzakoa, kulturakoa (kalitate helburuak dituena 
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bai barrualdean bai kanpoaldean), osasunekoa eta administraziokoa (barrualdean kalitate 

helburuak dituena, betiere eraikuntzaren kode teknikoaren “DB-HR zaratotsaren kontrako 

babesa” oinarrizko agiria onesten duen urriaren 19ko 1371/2007 Errege Dekretuaren 

arabera).  

 

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. 

 

Ikusten denez, edozein lizentziari egiten dio men, baldin eta horrek eraikin edo instalazio 

berria badakar, betiere haren dimentsioak edo beharrezko figura edo izapide urbanistikoa 

alde batera utzita
1
. 

 

Nabarmendu beharra dago 213/2012 Dekretuak ez duela etorkizuneko garapenik 

ahalbidetzen kalitate akustikoko helburuak betetzen ez diren eremuetan (ikus 36. artikulua).  

Horrenbestez, oro har, inpaktua zuzendu beharra dago eta eremuari hots kutsadura kendu, 

betiere etorkizuneko garapen baterako baliagarria izango dela adierazi baino lehenago. 

 

Kasu bakar batean bakarrik onar daiteke kasu hori, eta horixe da eremua Babes Akustiko 

Bereziko Gune izendatua izan daitekeenean. Onarpen hori etorkizuneko garapen batean 

bakarrik izan daiteke, honelako kasuan (45. artikulua): 

- 213/2012 dekretua indarrean jartzean (2013ko urtarrilaren 1ean) antolamendu 

xehatuari hasierako onarpena eman bazaio. Gerta daiteke, antolamendu xehatua 

hasiera batean onetsita izanik, horren inguruko aldarazpenak izapidetzea 2013ko 

urtarrilaren 1etik aurrera; halakoetan, ulertu behar izango da antolamendu xehatu 

horrek ez duela beharrezko eskakizuna betetzen babes akustiko bereziko eremua 

izendatua izateko.  

- Hiri lurzoruaren berrikuntza kasu bat bada. Kontzeptu hori honela uler daiteke: 

“ezgaitasun edo desegokitasun maila handiko urbanizazioaren edo eraikuntzaren hiri 

lurzorua izanik, horrek berekin ekar dezake hiri eskema berria osorik edo partzialki 

ezarri beharra eta neurri handi batean hiri trama, urbanizazio elementuak eta, hala 

badagokio, eraikuntza aldatu beharra”. Definizio horrek hiri lurzoruaren 

                                       
1 Azpimarratu beharra dago etorkizuneko garapenei aplikagarri zaizkien eskakizunak, 

besteak beste, etorkizuneko garapen horren erlazio edo loturaren tipologiaren 

araberakoak izango direla, bai kalitate akustikoko helburuei dagokienez bai zaratotsa 

sortzeko gaitasunari dagokionez. Zentzu horretan, eskakizun horiek zorrotzagoak izango 

dira zarataren eragin epeko erabilerei begira. 
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berrikuntzaren kontzepzio zabala suposatzen du; gainera, kontzepzio horretan kasu 

ugari sartzen dira, baldin eta hiri traman integratzeko modukoak badira.  

 

Babes akustiko bereziaren eremua (BABE): kalitate akustikoko helburu aplikagarriak betetzen 

ez diren area akustikoak. Administrazioak halakotzat jo beharko ditu eta dagokien eremuko 

plan akustikoa zehaztu beharko zaie. 

 

Nabarmendu beharra dago BABEren adierazpenaren xedea dela inpaktu akustikoa duten 

eremuak identifikatzea, hobekuntza egitasmoak definitu ahal izateko. Hirigintza plangintzatik 

abiatuz, administrazio eskudunak (kasurik gehien-gehienetan udalak) adierazpen hori egitera 

beharturik daude inpaktua duten eremu guzti-guztietan edota inpaktua identifikatzen denean.  

 

Zonako plan akustikoa (ZPA): lurraldeko administrazio publiko batek babes akustiko bereziko 

eremu batean gauzatu beharreko jardueren multzoa, hots-kutsadura murriztu eta eremu 

horretan aplikagarriak diren kalitate akustikoko helburuak bete daitezen. 

 

Ikus daitekeenez, BABE eta ZPAri buruzko kontzeptuek zuzeneko erlazioa dute. BABEak 

onesteko administrazio eskudunak arduratu behar du adierazpenaren xede izan den lurzorua 

kudeatzeaz. Zentzu horretan, eskumena udalari dagokio ia beti, g kategoriako kasu zehatzetan 

eta etorki naturaleko soinuen erreserban izan ezik.  

 

Azpimarratu beharra dago, 45. artikuluak zehazten duen bezala, BABEri buruzko adierazpena 

egiteko izapidea beharrezko ZPAren barruan sartu beharra dagoela. ZPAk inpaktua 

minimizatzeko jarduketetan izan beharreko xehetasunak 46. artikuluaren puntu zehatzak jaso 

behar ditu ezinbestean: bideragarritasun ekonomikoa, burutzapenaz arduratzen diren 

erakundeak, jarduketen etekina, horien kostu eta onuren arteko erlazioa eta aurkezten diren 

neurri zuzentzaileen burutzapen proiektua. 

 

Egoera akustiko bereziko eremua (EABE):  eskumeneko administrazioak babes akustiko 

bereziko gisa sailkatutako esparru bati dagozkion eremu akustikoak; esparru horietan 

dagokien eremuko planean ezarritakoaren araberako neurri zuzentzaileek ezin izan dute 

eragotzi kalitate akustikoko helburuak ez betetzea eta, horrenbestez, epe luzerako neurri 

osagarriak zehaztu behar dira, barneko espazioei lotutako kalitate akustikoko helburuak 

betetzea lortzeko.  

 

EABEak BABErekin bat dator ZPAk ezarritako jarduketa guzti-guztiak aurrera eraman daitezen, 

baina, hala ere, oraindik ere ez dira kalitate akustikoko helburuak betetzen. 

213/2012 Dekretuaren aplikazioarekin zerikusia duenari buruz, ulertu beharra dago 

etorkizuneko garapenetan EABEen adierazpena BABEen adierazpena egiteko baldintzatzaile 

berberak dituela, betiere etorkizuneko garapenen eremuan (45. artikuluaren a.- idaz-zatia).  

 

Azpiegitura autonomikoaren zortasun akustikoaren eremua (ZAE): erkidego- edo foru-

eskumeneko garraiobide-azpiegitura bati lotutako lurralde-zerrenda, azpiegitura horren 
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inpaktu akustikoaren gehienezko maila irudikatzen duena eta azpiegituraren 

funtzionamendua lurzoruaren erabilerekin bateratzen laguntzeko balio duena.  

 

Kudeaketa tresna honi 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.  

 

Trantsizio akustikoko eremua (TAE): 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. 

 

 

2.2 Kalitate akustikoaren helburuak 

 
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. Zonifikazio akustikoaren prozesu hori egiturazko 

plangintzaren markoan gauzatzen da, lurraldearen sektore bakoitzari 213/2012 Dekretuaren 

20. artikuluan definitutako zazpi tipologietariko bat emanez. 

 

Zonifikazioa egiteko irizpideei men eginez (betiere 213/2012 Dekretuaren III. eranskinean 

ezarritakoarekin bat etorriz,) erabilera nagusia identifikatzeko, lurraldeko hirigintza 

plangintzak edo plangintza urbanistikoak ezarritakoa kontuan hartu behar izango da
2
.  

                                       
2 Udalek euren zonifikazio akustikoa onets dezakete hirigintza plangintza berritzeko prozesu bati 

lotuta edota euren ekimenez administrazio izapide baten bitartez. Administrazio izapide horren 

gaineko proposamena egiten da BFAko Ingurumen Saialak argitara emandako honako gidan: 
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Eremu akustikoaren definizioak zehaztuko du zein den etorkizuneko garapena burutzeko 

gunean aplikatu beharreko KAH. Nabarmendu beharra dago, etorkizuneko garapenetan 

kalitate akustikoko helburu aplikagarriak 5 dBA zorrotzagoak direla jadanik existitzen diren 

eremuetan baino. Esate baterako, egoitzazko garapen bari dagokionez (“A kategoriakoa" dena 

zonifikazio akustikoaren ondorioetarako), kalitate helburuak gauean 50 dBAkoak izango 

lirateke eta 60 dBAkoak goizez eta arratsaldez
3
.  

 

213/2012 Dekretuan definitzen den bezala, kalitate akustikoko helburuak aplikagarriak dira bi 

eremutan: 

 

Kanpo espazioa: haren betetzea bi mailatan izan behar da: 

 

• Eraiki gabeko lurzoruaren gaineko altueratik bi metrora. 

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

zaratotsen sentsibilitatea badago. 

 

Sentsibilitate akustikoa duten eraikuntzen barnealdea: kontuan hartu beharreko gelaren eta 

eraikuntza erabileraren arabera aldatuko direnak.  

 

Etorkizuneko garapenari dagokionez, hurrengo atalean azaltzen den bezala, kalitate helburu 

horiek ondorengo eskemari jarraituz aplikatuko dira: 

 

- KAHak etorkizuneko garapenaren xede den eremuko kanpoaldean beteko direla 

egiaztatzea. Garapenaren eraikuntzak burutu baino lehenago, aztertu behar izango da 

ea eremua garatzeko gai den ikuspuntu akustikoaren aldetik.  

- Etorkizuneko garapenaren diseinuaren alternatiben azterketa ikuspegi akustikoaren 

aldetik: helburua da akustikoki onuragarriagoa den diseinu urbanistikoaren alternatiba 

identifikatzea (eraikuntzen eta espazio libreen kokapena, forma, altuera, orientazioa, 

materialak eta abar). Helburua da aldagai akustikoa proiektuaren azken diseinuaren 

gainean erabakitzeko prozesuaren zati izan dadila. 

- KAHak proiektatutako eraikuntzen kanpoaldean beteko direla egiaztatzea. Bete 

beharreko aldagai bat da, kanpoko fatxaden isolamendu balioak definitzeko premiaren 

ondorioz sortzen dena, betiere kanpoaldean dauden soinu mailei men eginez.  

 

Hurrengo atalean etorkizuneko garapenei aplikatu beharreko eskakizunak zehazten dira, 

aipatutako KAHak egiaztatzeko jarraitu beharreko prozesuaren berri emanez. 

                                                                                                                         
“egiturazko antolamenduan zaratotsaren kudeaketa integratzeko gida teknikoa: zonifikazio 

akustikoa. EAEko kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretuaren aplikazioa”. 

3Kalitate akustikoko helburuak 213/2012 Dekretuaren I. eranskinaren 1. zatiaren A taulan zehazten 

dira, aipatutako dekretu horren 20. artikuluak zonifikazio akustikoari begira zehaztutako kategoriei 

men eginez. 
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Planifikazio urbanistikoaren lanabes eta tresna guztiak zonifikazio akustikoaren helburu dira. 

Antolamendu xehatuari buruzko plangintzei dagokienez, zonifikazio horrek berekin dakar 

udalerri osorako oro har definituko den zonifikazio akustiko hori zehaztu beharra. 

 

2.3 213/2012 Dekretuaren II. kapitulua: Etorkizuneko garapen 

urbanistikoa 
 

Kapitulu honen barnean 36. artikulutik 43.era artekoak sartzen dira eta kapituluan zaratotsari 

buruzko eskakizun aplikagarriak jasotzen dira EAEn aurrera eramango den edozein garapen 

urbanistikoari begira. 

 

Jarraian kapitulu horretan jasotako artikulu bakoitza aztertuko da banan-banan:   

 

36. artikulua.- Etorkizuneko hirigintza-garapena. 43 eta 45 artikuluetan xedatutakoa bazter, 

etorkizunean ezingo da hirigintza-garapenik egin kanpoaldeko kalitate akustikoko helburuak 

betetzen ez dituzten eremuetan. 

 

Ikus daitekeenaz, 213/2012 Dekretuak ez du ahalbidetzen etorkizuneko garapen baterako 

lurzorua erabilgarri eta gai izatea harik eta akustikoki kutsaturik ez egon arte. 

Aurrerago zehaztuko diren salbuespenak albo batera utzita, artikuluak aipatutako bilakaera 

eszenatokiaren berri eman beharra dago. Aipatutako 36. artikulua beteko dela eta lurzorua 

garapen urbanistikorako gai izango dela egiaztatzeko, esan beharra dago bilakaera 

eszenatokia eraikuntza lizentziak emateko aurretiazko momentuari dagokiola. 

 

Zentzu horretan, 36. artikulua 213/2012 Dekretuaren II. eranskinean definitutako ebaluazio 

prozeduren bitartez egiaztatuko da; gauzak horrela, KAHak lurzoruaren gainetik 2 metroko 

altuerara betetzen direla egiaztatuko da, betiere garapenari lotutako zaratots fokuak abian 

jartzeko beharrik gabe (adibidez hiriguneetako bideak eta errepideak). Ebaluazio eszenatokia 

garapen eremuko eraikuntzen existentziaren aldez aurretikoa izango da eta unean-uneko 

egoerari emango dio erantzuna, urbanizazioa garaturik egon edo egon ez arren (betiere 

etorkizuneko garapenak urbanizazioa dakarren ala ez kontuan hartuta). 

 

Gauzak horrela, aldez aurretiko egiaztapen bat da, egiturazko hirigintza plangintzaren mailan 

gauza daitekeena (horixe da gomendagarriena lurzoruei erabilerarekin bateragarriak ez diren 

kutsadura mailak ez ezartzeko) edo maila xehatuan.  

 

Aipatutako 36. artikulua bete ezean, hiru aukera daude; horien barnean 43. eta 45. 

artikuluetan zehaztutako salbuespenak jasotzen dira: 

 

A) Artikulua hau bete daiteke, baldin eta kanpoaldeko KAHak 2 m-ra arte betetzeko 

beharrezko mailetara murrizten duten neurri zuzentzaileak ezartzen badira. Neurri 



 

 

EAEn kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretua aplikatzeko gida teknikoa etorkizuneko 

garapenetan (lehenengo bertsioa)  

 

zuzentzaileak koten aldarazpenarekin zerikusia izan dezakete (urbanizazio proiektuan), 

bai eta zaratotsen funtzionamenduaren aldarazpenarekin (bideak eta errepideak 

garapenaren ingurunean) eta lurzoruaren erabileraren aldarazpenarekin edota 

pantaila akustikoekin ere (garraioaren azpiegituren zaratotsari lotutako egoerei 

begira). Kasu guztietan, hala ere, neurri zuzentzaile horiek eraikuntza lizentzien 

emakida eman baino lehenago garatu behar izango dira (aldez aurretiko betekizuna da 

hori). Etorkizuneko garapenak urbanizazio aurreikusirik izanez gero, neurri zuzentzaile 

horiek loturik egon litezke urbanizazio aurreikuspen horrekin. 

B) Gunea Babes Akustiko Bereziaren Eremu gisa (BABE) izendatua izateko eremu baten 

pean egotea
4
.  

Azpimarratu beharra dago BABE izendatzeko erakunde eskuduna udala dela eta 

adierazpen horretan honako hauxe jaso behar dela (45. artikuluan zehazten den 

bezala): eremua mugatzea, zarata fokuak eta haien eragin akustikoa identifikatzea eta 

zonako plangintza, betiere aipatutako dekretuaren 46. artikuluak ezarritakoari jarraiki.  

Etorkizuneko garapen bat BABE izendatzeko kasuak, definizioen atalean azaldu den 

bezala, bi baino ezin dira izan. 

- Plangintza xehatuaren hasierako onespena 2013ko urtarrilaren 1a baino lehenago 

egin izana. 

- Hiri lurzorua berritzeko kasu bat izatea; azken hori interpreta daiteke hiri 

lurzoruaren kategoriaren barruan egindako edozein garapen gisa. 

C) Kanpoaldeko KAHak betetzen ez dituen eremu bat urbanizatzeko interes publikoaren 

salbuespenezko arrazoiak aurkeztea eta oinarritzea. 

 

BABE lurralde eremu bat da, eremu horretan xede balioen ez-betetzea egiaztatzen da eta 

neurri zuzentzaileak zehaztu eta eraginkortasunaren eta aurrekontuaren aldetik zenbatu 

behar dituen zonako plan zehatzaren garapenari loturik geratzen da. Zonako plangintzaren 

garapenak udalak eraman behar izango du aurrera eta, etorkizuneko garapeneko eremuetan, 

neurri zuzentzaileen burutzapenaren erantzukizuna udalarena da betiere. Hori dela eta, ahal 

den neurrian eta urbanizatzeko aurreikuspenik egonez gero, aplikagarria da zonako 

plangintzaren garapenaren zati bat urbanizazioaren kargura aurreikusitako jarduketei lotzea. 

 

Azkenik, 36. artikuluak 43.ari egiten dio men; artikulu hori bete beharrekoa da nahitaez 

eraikuntza berrien kasu guzti-guztietan. Gai hori aurrerago jorratzen da atal berean. 

 

 

37. artikulua.- Etorkizunean hirigintza-garapenak izango dituzten eremuetarako eskakizunak  

Etorkizuneko garapen guztiek, plangintza xehatuaren mailan, inpaktu akustikoari buruzko 

azterlan bat jaso behar dute, betiere 37, 38 39 eta 40. artikuluen edukiari jarraiki. Era berean, 

42. eta 43. artikuluei ere men egin behar izango zaie. 

 

                                       
4 Egoera akustiko bereziko zonaldeetan ere, gida honen lehenengo atalean zehazten den 

bezala. 
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Azterlan akustikoak aldez aurretiko urrats bat ere jaso behar du, 36. artikuluaren egiaztapena, 

hain zuzen ere. Zenbait kasutan, 36. artikuluaren egiaztapena honakoan datza: bestelako 

dokumentuetan jasotako informazioa biltzean, bereziki udalaren zaratotsaren mapan edo 

egiturazko antolamenduaren azterlan akustikoan. Alabaina, zenbaitetan dokumentu horiek 

existitzen ez direnean edo ebaluazio eszenatokia aldatu denean, beharrezkoa izango da 

egiaztapena inpaktu akustikoaren azterlanaren markoan prestatzea. 

 

Behin zaratotsen aldetik etorkizuneko garapeneko lurzorua erabilgarri eta gai dela 

egiaztaturik (betiere aplikagarriak diren baldintzatzaileak aintzakotzat hartuz), azterlan 

akustikoa prestatuko da. 

 

Azterlan horrek honako gaiak jorratuko ditu besteak beste: 

 

- Gaur egungo eta etorkizuneko zarata iturrien azterketa (20 urteko ikuspegia izanik): 

azpiegiturak, bide eta errepideak eta industriak. 

- Diseinu alternatiben azterlan akustikoa: erabileren eta eraikuntzen orientazioa eta 

banaketa, inpaktu akustikorik txikiena izango duen alternatiba aurkitzeko. 

- Neurri zuzentzaileen definizioa: lehenengo eta behin, neurriok zainduko dute 

kanpoaldeko KAHak beteko direla, dekretuaren 35. artikuluak ezartzen duenari 

jarraiki, hots, eraiki gabeko gunetako lurzoruaren gainetik bi metroko altueran, bai eta 

leihoa duten eraikin sentsibleen altuera guztietan ere. Hori posiblea eta neurrizkoa ez 

denean, osagarri gisa kanpo espazioko KAHak bete behar dira, 35. artikuluak ezarri 

bezala. Eskakizun hori tokiaren sentsibilitatearen araberakoa izango da, aipatutako 

dekretuaren I. eranskinaren 1. zatiaren B taulan zehazturik dagoena. Garapena 

abiarazteko fase desberdinik egonez gero, neurri zuzentzaileak dimentsionaturik 

egongo dira akustikoki txarrena izango den eszenatokia kontuan hartuz. 

 

Aipatutako 213/2012 Dekretuaren II. eranskinaren 2. zatian zehazten den bezala, inpaktu 

akustikoari buruzko azterlan hori modelizazio metodologien bitartez egin behar izango da, 

iragarpen zeregin bat delako eta, beraz, emaitzak ezin direlako aldez aurretik jakin. Iragarpen 

modelizazio horren emaitzak baldintzatzaileak izan daitezke gunea garapenerako gai 

izendatzeko edota eraikuntza lizentziak, lehenengo okupaziokoak eta bizigarritasunekoak 

emateko.  

 

Beste alde batetik, dokumentu honen 5. atalean garatzen den bezala, etorkizuneko garapena 

azpiegitura autonomiko baten zortasun akustikoko eremu baten barruan kokatuz gero, 

inpaktu akustikoaren azterlanaren edukia azpiegituraren kudeatzaileari igorri behar izango 

zaio. Azpiegituraren kudeatzaileak manuzko txostena prestatu behar izango du inpaktu 

akustikoko azterlanari buruz, gehienez ere hilabeteko epean. Inpaktu akustikoko azterlan 

horrek planari edo etorkizuneko garapenari buruzko informazioa jaso behar izango du, haren 

ezaugarrien berri izateko eta tramitazio urbanistikoaren egoera eta unea ezagutzeko. 
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213/2012 Dekretuaren edukiari men eginez, ulertu beharra dago inpaktu akustikoari buruzko 

azterlan hori garatu behar dela antolamendu xehatuaren hasierako onespena izan baino 

lehenago (edo kasuaren arabera aplikagarria den lanabes urbanistikoaren hasierako 

onespenaren aurretik) eta betiere hirigintza eta ingurumen aldetiko izapide gisa. 

 

Azpimarratzekoa da, 42. artikuluan oinarrituz, trenbide ardatz batetik 75 metrora baino 

gutxiagotara dagoen etorkizuneko edozein garapenek KAHen ebaluazio bat behar izango 

duela dardarei dagokienez.  Beharrezkoa izanez gero, beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri 

behar izango dira. 

Dardaren ebaluazio mota hau egin ahal izango da eraikuntzaren zimenduak kokatuko diren 

gunean. Horretarako, bada, dardaren neurketak egingo dira analisi teorikoekin konbinaturik, 

betiere eraikuntzen barrualdean aurreikusten diren dardaren mailak zehazteko. Beharrezkoa 

izanez gero, neurri zuzentzaileak garatuko dira, barrualdean nahitaez konplitu beharreko 

dardaren kalitate helburuak beteko direla bermatzeko.  Horrela bada, eraikuntzaren 

solairuetarako dardara mailak betetzeko egiaztapenak baldintza dezake lehenengo 

okupazioko lizentzia. 

 

43. artikulua.- Eraikuntza berrietarako eskakizun aplikagarriak: etorkizuneko eraikuntzen 

kasuistika urbanistikoa edozein delarik ere, barne espazioan aplikagarriak diren kalitatezko 

xede balioak (KAHak) bete behar izango dituzte, betiere aipatutako 213/2012 Dekretuaren II. 

eranskinaren 1. zatiaren B taulak ezarritakoan oinarri hartuz.  

 

Kanpoalderako neurri zuzentzaileak ezartzea nahitaezkoa da, nahiz eta neurriok inpaktua 

kanpoaldeko kalitate helburua bete arte zuzentzeko nahikoa izan ez. Zentzu horretan, 

kanpoaldean nahitaezkoak diren KAHak betetzeko neurri gehigarriak hartu behar izanez gero, 

neurriok, kasu guzti-guztietan, osagarriak izango dira. Hori guztiori aurrera eramango da 

proportzionaltasun ekonomiko eta teknikoaren printzipioari men eginez. 

 

Kanpo espazioko Kalitate Akustikoko Helburuak beteko direla zaintzeko (helburu horiek 

gorago aipatutako inpaktu akustikoari buruzko azterlanean jaso behar izango dira), 

beharrezkoa izango da Zarataren kontrako Babesari buruzko 1371/2007 Errege Dekretuaren 

HR oinarrizko agiriaren 2.1. taula hau kontuan hartzea: airetiko zarataren isolamendu balioak, 

D2m,nT,Atr, dBAn, babestutako toki baten eta kanpoaldearen arten, eguneko zarataren arabera, 

Ld.   

 

Ld (dBA) Eraikinaren erabilera  

Egoitzazkoa eta ospitaleak Kultura, osasun
(1)

, hezkuntza eta 

administrazio arlokoa. 

Egongela Gelak Gelak  Ikasgelak 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld≤65 32 30 32 30 

65 < Ld≤70 37 32 37 32 

70 < Ld≤75 42 37 42 37 
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Ld>75 47 42 47 42 

(1) Ospitaleko erabilerarik ez duten eraikinetan, hau da, anbulatorio izaerako sorospen 

eraikinetan (esate baterako bulego medikoak, kontsultak, diagnostiko eta 

tratamendua emateko eremuak eta abar). 

 

Oharra: Azpimarratu beharra dago, taula horrek eguneko balioari men egin arren, inguruneko 

zaratotsari dagokionez, ohikoena dela ebaluaziorako eperik desegokiena gauekoa izatea. 

Taula horretan oinarritu hartuz ezar daiteke zein den kanpoaldera ematen duen fatxada baten 

beharrezko isolamendu akustikoa, betiere inpaktu akustikoari buruzko azterlanak erakutsiko 

dituen zarata mailen arabera (betiere eraikuntzarentzat okerrena izango den garapena 

abiarazteko eszenatokia kontuan hartuta). Dekretu autonomikoan kalitate helburuak leihoa 

duten eraikuntza sentsibleen fatxadetako altura guztietan aplikatu behar direnez gero, EAEn 

aplikatutako taula honek ez ditu bakar-bakarrik aintzakotzat hartzen 4 metroko garaiera 

duten mailak, baizik eta ahalbidetzen du isolamendu premia kasu bakoitzaren arabera 

egokitzea eta doitzea.   

 

Beste edozein eraikin berrik, eraikuntza lizentzia eman baino lehenagoko pausu gisa, DB-

HRren alderdi guzti-guztiak betetzen dituela justifikatu behar izango du, horiek nahitaez bete 

beharrekoak baitira. Justifikazio horretan zehaztuko da zeintzuk izan diren finkatutako 

beharkizunei erantzuna emateko hautatutako eraikuntza irtenbideak. 

 

Neurri osagarri gisa eta proiektuaren baldintzak beteko direla zaintzeko, udalak eskatu ahal 

izango du, behin eraikuntza egin eta gero, kanpoaldeko fatxadaren isolamendu akustikoa 

neurtzeko kanpaina bat aurrera eramatea. Kanpaina horren xedea da proiektuan finkatutako 

isolamenduak beteko direla egiaztatzea, eta ezinbestean garatu behar izango da lehenengo 

okupazioko lizentzia edo bizigarritasun lizentzia eman baino lehenagoko pausu gisa. Neurketa 

horiek honako arau honi jarraituz egin behar izango dira: UNE-EN ISO 140-5:1999: Eraikinen 

eta eraikuntza elementuen isolamendu akustikoaren neurketa. 5. zatia: Isolamendu 

akustikoaren gainean in situ egin beharreko neurketak fatxada elementuen eta fatxaden 

airetiko zaratotsari dagokionez.  

 

Ikus daitekeenez, etorkizuneko garapen urbanistikoei aplikagarri zaizkien zenbait 

errekerimendu daude; horien helburua da garapenaren premia eta bertan bizi direnen bizi 

kalitatea uztartzea. Hurrengo ataletan eskakizun horiei erantzuna emateko aplikagarriak diren 

prozedurak zehazten dira, betiere honako alderdi hauek aintzakotzat hartuz: 

- Etorkizuneko garapen mota edo garapen hori dagoen izapide urbanistikoaren unea: hiri 

lurzoruaren barrualdean edo kanpoaldean dagoen (berrikuntza kasurik dagoen ala ez), 

urbanizazioarekin edo urbanizaziorik gabe eta 2013ko urtarrilaren 31ko dataren aurretik 

edo ondoren izandako antolamendu xehatuaren onespenarekin (213/2012 Dekretua 

indarrean sartzeko data).  

- Inpaktu akustikoaren maila: zenbat eta inpaktu akustiko handiagoa egon, orduan eta 

garapenaren baldintzatzaile gehiago eta ahalegin gehiago behar izango dira (baliabideen 

aldetik), eskakizun guztiei erantzuna eman ahal izateko, 36. artikulutik hasita.   
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Deskripzio hau hurrengo atalean garatuko da prozedura laburbiltzen duten eta eman 

beharreko urratsak argitzen dituzten fluxugramen bitartez. 

3. Dekretuaren 36. artikulua egiaztatzeko baldintzak etorkizuneko 

garapenetan 

 

Jarraian zenbait fluxugrama azaltzen dira, 213/2012 Dekretuaren 36. artikuluaren 

egiaztapenari begira jarraitu beharreko prozedura laburbiltzen dutenak; prozedura hori 

etorkizuneko garapenei aplikagarri zaie, ondorengo hiru kasu hauek aintzakotzat hartuz: 
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1. kasua: Urbanizaziorik behar ez duen eta hiri lurzoruan aurrera eramango den etorkizuneko garapena. Ikuspegi akustikoaren aldetik, 

tramitatzen kasurik errazena da eta etorkizuneko garapena hiri lurzoruan aurrera eraman behar bai baina urbanizazio berririk behar ez 

duen egoerari dagokio.  

 

Kasu honen adibiderik arruntena hiri tramaren barruko orubeetan egingo diren eraikuntzen garapenari dagokio. Gunea Babes Akustiko 

Bereziko Eremutzat (BABE) har daiteke, hiri lurzorua berritzeko kasutzat har daitekeelako.  Hala eta guztiz ere, hari lotutako 

urbanizaziorik ez dagonez gero, ezin izango lirateke zonako plangintzaren neurri zuzentzaileak garapenaren tramitazio urbanistikoarekin 

uztartu. 

 

Dekretuaren 37. artikuluaren Inpaktu Akustikoari buruzko Azterlanak men egiten dion alternatiba azterketa egin baino lehenago, 

honako hauxe da kasu honetan jarraitu beharreko prozedura:   
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2. kasua: Etorkizuneko garapenak hiri lurzoruan (urbanizazioarekin) edo hiri lurzorutik kanpo 2013ko urtarrilaren 1a baino lehenago 

onetsitako hirigintza plangintza xehatuarekin (213/2012 Dekretua indarrean sartu zen data). Bi kasuetan eremua BABEtzat hartzea 

ahalbidetzen da, bai hiri lurzoruaren berrikuntza bat delako bai hirigintza plangintza xehatua 213/2012 Dekretua indarrean sartu baino 

lehenago onetsita dagoelako. Adibiderik arruntena lurzoru urbanizagarriko sektore berri batena da edo industri erabilerako eremu bat 

egoitzazko erabilera bihurtzen deneko plangintza berezi batena.Edozein kasutan ere, aztertutako kasuak urbanizazioa berekin dakar 

eta, horrenbestez, proiektuaren eremuan zaratotsaren kontrako neurri zuzentzaileak ezar litezke (betiere beharrezkoak izanez gero).  

Neurri zuzentzaile horiek nahiko ez badira dekretuaren 36. artikulua bete ahal izateko, zonako plangintzaren zatitzat har daitezke; izan 

ere, egitasmo hori ezinbestekoa da BABEri buruzko adierazpena aurrera eramateko. 

 

 
Landa guneetako etorkizuneko kasuak  2. kasu honen baliokidetzat jotzen dira, baldin eta hirigintza plangintza xehatua 2013ko 

urtarrilaren 1a baino lehenago onetsita badago.  
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3. kasua: Urbanizazioa behar duten hiri lurzorutik kanpoko etorkizuneko garapenak. Hauxe da kasurik zorrotzena; izan ere, garapen 

hauetako eremuetan ez da baimentzen BABEri buruzko adierazpena. Zentzu honetan, eraikuntza lizentziak eman baino lehenago, 

eremuak kalitate akustikoko helburuak bete behar izango ditu nahitaez. Hori urbanizazio proiektuko jarduketen bitartez edo bestelako 

jarduketa osagarrien bitartez lortzeko aukerarik egon ezean, proiektu urbanistikoa oso-osorik aldatu behar izango da. Inpaktu 

akustikorik gehien duten kasuetan, lurzorua birkalifikatu behar izango litzateke (osorik edo partzialki), betiere kutsadura akustikoaren 

sentsibilitate txikiagoa duten lurzoru erabilerak ezartzeko eta, horrela, kalitate akustikoko helburu onargarriagoak lortzeko.  

 

 
Landa guneetako etorkizuneko kasuak 3. kasu honen baliokidetzat jotzen dira, baldin eta hirigintza plangintza xehatua 2013ko 

urtarrilaren 1a baino lehenago onetsita ez badago. 
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4. Dekretuaren 37. artikuluaren Inpaktu Akustikoari buruzko 

Azterlana. 

Dekretuaren 37. artikuluak ezartzen duen Inpaktu Akustikoari buruzko Azterlana 

hurbilpen metodologiko desberdinak erabiliz egin daiteke; horrela bada, legezko 

eskakizunak aintzakotzat hartuta, azterlanaren edukiaren erdiespena egokitu ahal 

izango da aplikagarria izango den kasuistika zehatzaren arabera. Jarraian, azterlan 

honen erdiespena jasotzen duen laburpen taula bat azaltzen da, kasu zehatz 

bakoitzaren tipologiaren araberakoa, betiere 3. atalean aipatutako kasuei men eginez: 

 

 



 

EAEn kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretua aplikatzeko gida teknikoa, 

etorkizuneko garapenetan (lehenengo bertsioa)  

 

5. Zortasun Akustikoko Gunea 

 

Zortasun Akustikoko Gunearen figura legeria desberdinek arautzen dute; izan ere, 

azpiegitura foru eskumenekoa izan daiteke (213/2012 Dekretuan baino ez da arautzen) 

edo estatuaren eskumenekoa (37/2003 Legean eta 1367/2007 Errege Dekretuan 

araututakoa). 

 

Bi kasutan, hirigintza plangintzan txertatu beharreko figura bat da eta bideraturik dago 

azpiegituraren funtzionamenduaren eta lurraldeko erabileren arteko bateragarritasuna 

bilatzera. Hala eta guztiz ere, adierazpenaren ondorioak oso bestelakoak dira. 

 

Kasurik gehienetan, Bizkaian adieraziko den zortasun gunea foru eskumenekoa izango 

da.  Kasu honen hirigintza plangintza sektorialari dagokionez, ZAGren ondorio bakarrak 

zerikusia dauka azpiegituraren kudeatzailearen eta administrazio sustatzailearen 

arteko informazioa elkartrukatzeko prozedura bat abiaraztearekin. 

 

 Etorkizuneko garapena aurreikusten den eremua foru eskumeneko azpiegitura baten 

zortasun akustikoko gunearen barruan kokatzen denean, beharrezkoa izango da 37. 

artikuluak aipatzen duen Inpaktu Akustikoari buruzko Azterlana azpiegituraren 

kudeatzaileari igortzea. Gauzak horrela, azpiegituraren kudeatzaileak Inpaktu 

Akustikoaren Azterlanari buruzko gogoetak jasoko dituen txosten bat prestatu ahal 

izango du, hurrengo fluxugrama honetan azaltzen den bezala:  

 

 
 

Azpimarratu beharra dago zortasun guneak ez duela baliogabetzen eremu akustikoen 

kalitate akustikoko balio xedeak betetzeko eskakizuna (ez etorkizuneko eremuetan ez 

azpiegituraren inpaktuari dagokionez). 
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Aireportuetako esparruei gagozkiela, nabarmendu beharra dago horrek legeria zehatza 

duela zortasun akustikoko gunearen gainean (Airetiko Nabigazioari buruzko uztailaren 

21eko 48/1960 Legea aldarazten duen martxoaren 17ko 5/2010 Legea). Legeria honek 

hirigintza plangintza sektorialaren aurretik aplikatzen diren adierazpenaren baldintzak 

eta ondorioak argitzen ditu. Gauzak horrela, ZAG baldintzatzaile bat izango da 

egiturazko antolamendua garatzeko lehendabiziko faseetatik. 

 

Gida hau prestatzeko orduan, Bizkaian ukipen akustikoa duten eskumen estataleko 

beste azpiegitura batzuk, zortasun gunerik gabekoak baina hori izendapen hori izan 

lezaketenak, honako hauek dira: AP-68 autopista, Bilboko Portua, ADIF trenbide sarea 

eta FEVE trenbide sarea.  

 

6. Hiri diseinuari zaratotsaren arloan aplikatzeko moduko 

jarduketa ereduak 

Atal honen helburua da jarduketa "eredu" batzuk deskribatzea; izan ere, jarduketok 

ideiak eman ditzakete hiri diseinuaren barruan erabaki batzuek dituzten ondorio 

akustikoei buruz.  

 

Azpimarratu beharra dago gogoeta orokor hauek ez dutela inola ere ordezkatu 

dekretuaren 37. artikuluak aipatzen duen inpaktu akustikoari buruzko azterlana. Izan 

ere, hirigintza plangintza sektorialean diseinua definitzekorakoan hartzen diren 

erabakien eragin akustikoaren berri izateko ideiak dira. 

 

Garraioaren azpiegituren gainean: hiri bideak eta errepideak 

 

Jarraian, erreferentziazko informazio gisa, taula bat azaltzen da hiri ingurunean eta 

errepideetan ohiko trafikoko ezaugarriak dituzten bideetan sortzen diren zarata mailak 

aztertzea ahalbidetzen duena: 

 

EBI PISUTSUEN 

% 

ABIADURA EMISIOA 10 METRORA* 

250 2 50 42 dBA 

1500 2 50 50 dBA 

4000 4 50 55 dBA 

5000 4 70 58 dBA 

10.000 10 100 65dBA 

20.000 15 120 70 dBA 

50.000 15 120 74 dBA 

* eraikin baten kanpoaldeko fatxadako zaratots maila erakusten du (eragina duen zarata), 

baldin eta zarata fokutik 10 metrora kokaturik badago.  

 

Jarraian errepideen edo hiri bideen trafikoan izandako aldakuntzen eraginen adibide 

bat aurkezten da emisio akustikoari dagokionez: 

 

Trafikoaren bolumen orokorraren aldakuntzak: 
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Murrizketa (dBA) EBI 

dBA 1 %20ko murrizketa 
3 dBA %50eko murrizketa 
5 dBA %68ko murrizketa 
7 dBA %80ko murrizketa 

10 dBA %90eko murrizketa 
 

Ibilgailu pisutsuen zirkulazioan izandako aldakuntzak: 

 

Murrizketa (dBA)* Pisutsuen %  

Erreferentzi balioa  Bideak %50arekin 
0,5 dBA Bideak %40arekin 
1,5 dBA Bideak %30arekin 
2,5 dBA Bideak %20arekin % 

4 dBA Bideak %30arekin 

5 dBA Bideak %5arekin 

5,5 dBA Bideak %3arekin 

6 dBA Bideak %0arekin 

 

Zirkulazio abiaduran izandako aldakuntzak: 

 

Murrizketa (dBA)* Abiadura 

Erreferentzi balioa  120 km/h-ko bideak 

dBA 1 100 km/h-ko bideak 

2 dBA 90 km/h-ko bideak 

3 dBA 80 km/h-ko bideak 

3 dBA 70 km/h-ko bideak 

5,5 dBA 50km/h-ko bideak 

* EBI datuaren eta pisutsuen kopuruaren araberako balioa; kasu hau egunean 10.000 

ibilgailuaren EBIrako eta 10 pisutsuren kopururako kalkulaturik dago. 

 

50 kilometro orduko abiadura baino gutxiago duten bideei dagokienez, garrantzizkoa 

da nabarmentzea aplikaziorako kalkulu metodoak desabantaila batzuk dituela. 

Kalkulatzeko bestelako metodo berriago batzuk aztertu eta gero, zuzenketen 

aurreikuspen bat egiten da dBAri begira, abiadura 50tik 30 eta 40ra murriztuz gero 

hurrenez hurren: 

 

Abiadura 30 km/h 40 km/h 

ARINAK  -4,5 dB -2 dBA 

PISUTSUAK -3 dB -1,5 dBA 

 

 

Soinu emisioan eragina duen beste aldagai bat trafikoaren erregimena da. Haren 

eragina nabarmenagoa da abiadurarik baxuenetan (hiri ingurunean ohikoak izaten 

direnak). 50 kilometro orduko abiadura bati dagokionez, berrabiarazte eta aldi 

baterako geldialdi ugari dituen erregimen irregular baten eta erregimen arin baten 
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arteko aldea 0,5eko dBAkoa izango da gutxi gorabehera eta, fluxu azeleratuari 

dagokionez, aldea dBA 1ekoa. 

 

Kontuan hartu beharra dago datu horiek esperimentazio kalkuluetatik eta hurbilketa 

teorikoetatik atera direla; beraz, orientagarriak baino ez dira. Jarduketa jakinak 

definitzeko edozein azterketak kasu bakoitzaren aldagai propioak kontuan hartuko 

dituen azterlan zehatza behar du; aldagai horiek honakoak izan daitezke, besteak 

beste:  kalearen zabalera, eraikinetarako distantzia, aldapak eta abar. 

 

Azkenik, zoladura mota da emisio mailei eragiten dien beste aldagai bat. Zoladura 

drainatzaile eta porotsuek emititzen dituzten mailak murritzagoak dira ohiko 

asfaltoarenak baino eta, aldi beran, galtzada harriko zoladurek eta hormigoizkoek 

emisio maila handiagoa sorrarazten dute. Kasu guztietan, mailen murrizketa kontuan 

hartutako zoladura mota bakoitzaren araberakoa da. Kontuan hartu beharra dago 

zeintzuk diren zoladura mantentzeko eskakizunak, zoladura egokia hautatzeko orduan; 

horretarako, bada, bideko zirkulazioaren erabilera eta abiaduraren aintzat hartuko 

dira. Hiri trafikoan garrantzizkoa da lurrazpiko sareetara (arketak) sartzeko 

erregistroen egoera kontserbatzea, zaratots gehigarria sortzea saihesteko 

helburuarekin.  

 

Zaratotsa hedatzearen kontrako oztopoak 

Jarraian, sekzio “eredu” batzuen arabera, pantaila akustiko baten eraginkortasun maila 

aztertzen da jarduketa honek zaratotsaren kontrako neurri zuzentzaile gisa duen 

aplikagarritasuna ezagutzeko: 
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Sekzio eredua Eskema Eraginkortasuna eta iruzkinak 

Eraikin txikiak (15 

metro), errepidetik 

hurbil (30 m) 

 

Altua. Akustikoki positiboa da pantaila fokutik 

hurbilen dagoen tokian jartzea.  

Eraikin txikiak (6 

metro), errepidetik 

urrun (130 m)  

Ertaina. Akustikoki positiboa da pantaila fokutik 

hurbilen dagoen tokian jartzea.  

Eraikin altuak (15 

metro), errepidetik 

hurbil (30 m) 

 

Ertaina edo baxua (eraikinak oztopoaren aldean 

duen garaieraren arabera). Akustikoki positiboa 

da pantaila fokutik hurbilen dagoen tokian 

jartzea. Pisurik altuenetan zarataren murrizketa 

txikiagoa izango da. 

Eraikin altuak (15 

metro), errepidetik 

urrun (130m)  

Ertaina eta altua. Akustikoki positiboa da pantaila 

fokutik hurbilen dagoen tokian jartzea.  

 

Foku 

Foku 

Foku 

Foku 

Pantaila 

Pantaila 

Pantaila 

Pantaila 

Eraikina 

Eraikina 

Eraikina 

Eraikina 

Murrisketa dBA 

Murrisketa dBA 
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Beste alde batetik, fokuaren eta egoitzazko erakinaren arteko sentsibilitate gutxiago duen 

merkataritza, industri edo zerbitzu eraikin bat ezartzeak zaraten mailen murrizketa 

esanguratsua dakar, izan ere, sentsibilitate gutxiago duen eraikinak ez dauka hainbesteko 

ukipenik eta zaratotsaren kontrako pantaila gisa erabiltzen da: 

 

 
Errepidearen kota bereizten bada babestu beharreko eraikinetatik, pantaila bat jartzeko 

eraginkortasuna koten aldearen, eraikinen distantziaren eta eraikinen garaiaren araberakoa 

izango da. 

 

Ohar har, pantaila eraginkorra izaten da, pantaila kokatu ondoren, fokuaren zuzeneko 

ikuspenik ez badago babestu nahi den hartzailetik. 

 

Aurkeztutako kasu guztietan gomendioak orokorrak dira. Gune zehatz baterako pantaila bat 

garatzeko orduan, beharrezkoa da inpaktuari buruzko azterlan bat egitea, haren diseinu 

zehatza finkatzeko eta dimentsioak optimizatzeko, honen gisako parametroak ezarriz: 

garaiera, luzera, kokapen zehatza, erabiliko diren material motak, eraikuntzarako eta 

mantenimendurako zailtasunak eta abar. 

 

Azkenik, pantaila begetalei dagokienez (zuhaitzak, zuhaixkak eta abar), azaldu beharra dago 

zarata hedatzeko oztopo gisa duen gaitasuna ia antzemanezina dela, betiere zarata 

murrizteari begira. Edozein kasutan ere, osagai begetalak hormigoizko oztopoen edo 

ezponden osagarri egokiak dira, herritarren pertzepzioa hobetzen dutelako eta ikus inpaktua 

murrizten dutelako. 

 

Hiri bide eta errepideen diseinuari buruz 

Trafikoa bide zehatz batzuetan biltzea positiboa da akustikoki. Bide bat trafikoa aldetik 

bikoizteak bakar-bakarrik dakar berekin 3 dBA gehitzea emisioan. 

 

Jarraian, egituraketa desberdinen eragin akustikoaren adibide batzuk erakusten dira: 

 

Bizitegietarako eraikina Merkataritza  eraikina 

Pantaila 

Foku 
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Kasu honetan kaleen egituraketak trafiko 

handiko bideak definitzen ditu; bide horiek 

etxebizitza guneak inguratzen dituzte eta 

trafikoa bideratzen dute; era berean, barne 

bideak daude, bakar-bakarrik egoiliarrei 

zuzendutakoak. Diseinu horrek 

ahalbidetzen du gune lasaiak sortzea 

etxebizitzak dauden auzoetako barne 

espazioetan. 

Kasu honetan, bide guztiak trafikoari zabalik 

ikusten ditugu; horrek berekin dakar zarata 

maila handiak orokortzea eta zarataren 

eraginpeko fatxaden kopurua gehitzea. 

 

Oinezkoentzako guneen efikazia akustikoa lortzeko, oinezkoentzako gune zabalak behar dira. 

 

 
 

Oinezkoentzako gune zabala; eremu honetan 

ia-ia ez da antzematen inguruko beste bide 

batzuek sortutako zaratotsen maila. 

Kale gutxik eratutako oinezkoentzako 

gunea, trafikorako beste bide batzuekin 

nahasturik. Egoera horrek berekin dakar 

oinezkoentzako bideetan antzematea 

trafikoa duten bideetan sortzen diren 

soinu eta zarata mailak. 
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Eraikinen diseinuari buruz 

 

Bi kasu hauetan, etxebizitzen garapena 

zarata fokuari “bizkar emanda” egin da, 

fatxadaren zatirik handiena mailarik 

txikienean egongo dela bultzatuz. 

Eraikinen egituraketa horri zarata 

jasateko aukera gutxien dituzten 

fatxadetako etxebizitzen erabilera 

sentsiblea gehituz gero (fatxada lasaiak), 

hori zaratari aurre egiteko 

autobabeserako hiri diseinu eredugarria 

da.    

 
 

 

Bidearen paraleloan dauden beste eraketa 

batzuek bultzatzen dute eraikinetako 

fatxada guztiek antzeko zarata mailak jasan 

beharra; horrek ez du ahalbidetzen 

erabilera sentsibleen babesa. 

 

 
Etxadiaren patioarekin 

 
Etxadiaren patiorik gabe  

Hiri ingurunean etxadiren patioak sortzeak edo barne zarata fokurik gabeko barne plazak 

sortzeko eraikinak kokatzeak ahalbidetzen dute fatxada lasaiak sortzea eta plaza edo 

espazio lasaiak eratzea. 
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Espazio publikoei eta berdeguneei buruz 

 

Gune hauetan, kalitate akustikoa hobetzeko aplikatu beharreko neurriak honela ardazten 

dira: batetik, kalitate helburuak bete behar dira gehieneko zarata mailei dagokienez, eta, 

bestetik, soinu giroaren kalitatea edo konfort akustikoa hobetzeko jarduketak ere abiaraz 

daitezke. 

Aldagai horri dagokionez, momentuz, ez dago esperientzia handirik. Hala eta guztiz ere, 

jarraian hiri espazio berriak diseinatzeko interesgarriak izan daitezkeen zenbait aldagai 

zehazten dira:  

 

• Aisialdira zuzendutako guneak zaratarik gutxien dagoen eremuetan kokatu behar 

dira. 

• Espazio publikoak hiri bideen aurrean babesteko, metro eta erdiko ezpondak koka 

daitezke. 

• Espazio horiek oinezkoentzako guneekin edo oinezkoentzako korridoreak sortzeko 

guneekin nahasteko joerak gune horien kalitatea hobetzen du, haien erabilera 

bultzatzen du eta oinezkoen joan-etorriak errazten ditu.  

• Ikuspegi akustikoaren aldetik, gomendagarria da parke handi bat edo espazio 

publiko zabal bat sortzea, dimentsio txikiagoko batzuetan banatzea baino. 

• Beste soinu foku batzuen existentziak (iturriak adibidez) ahalbidetzen du zarata 

fokuak mozorrotzea (trafikoa). 

• Fokuaren ikus eragina desagerrarazteak edo gunearen alde estetikoak hobetzeak 

soinu pertzepzioa hobe dezakete (alderdi subjektiboak), nahiz eta soinu mailen 

murrizketan benetako eraginkortasunik egon ez. 


