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1 .  U D A L E R R I A R E N  D E S K R I B A P E N A  

 

 

Gipuzkoako lurralde historikoaren mendebaldean dago Elgoibarko udala, 39,11 km
2
-ko azalera du eta 

Debabarrena eskualdekoa da. Eibarrekin batera, eskualdeko hiri-aglomeraziorik handiena osatzen du. 

 

Deba ibaiaren haranean dago. Ibai horren eskuineko aldean dago herrigunea, baina XX. mendeko azken 

hamarkadan ezkerrekoan ere hedatu zen. 11.518 biztanle zituen 2013an.   

 

Iparraldetik, Mendarok mugatzen du Elgoibarko udala; hegoaldean, Bergarak eta Soraluzek; ekialdean, 

Azkoitiak, eta mendebaldean, Eibarrek eta Etxebarriak (Bizkaia).  

 

Hauek dira udalerriko azpiegitura nagusiak:  

o N-634 errepide nazionala, Bilbo-Donostia tartea osatzen duena: udalerria zeharkatzen du, 

herrigunetik eta ibaiarekiko paraleloan; hori dela eta, eragin akustiko handia du 

herriguneko zati batean.  

o A-8 autobidea (Bilbo-Behobia): herrigunearen hegoaldetik pasatzen da.  

 

Eskualdeko errepide-sareko bide nagusia, berriz, N-634a da, Durangaldearen eta Debako haranaren 

arteko komunikazio-bide tradizionala, batetik, eta Kantauriko itsasertzeko komunikazio-bide nagusia, 

bestetik.   

 

Etengabe egoten zen kolapsatuta errepide hori, eta guztiz beharrezkoa izan zen Bilbo-Behobia autobidea 

egitea. 

 

o ETSren Bilbo-Donostia linea, udalerriko herrigunea zeharkatzen duena, lur gainetik 

gehienbat.  

 

 

Zirkulazio-azpiegiturez gain, industrialdeak ere aipatzekoak dira. Hona hemen zerrenda: Ballibar, Oleta, 

Arriaga, Ibaitarte, Lerun, Aizkorri, Olasope (Sigma), Olaso, Albitzuri eta Sallobente-Ermuaran. 
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2 .  E R R E F E R E N T Z I A Z K O  L E G E  E S P A R R U A  

 

 

Zaratari buruzko 37/2003 Legea da, Espainiako estatuan, inguru-zaratari buruzko lege nagusia, eta errege-

dekretu hauek garatu dute: 1513/2005 EDak, gerora Euskal Autonomia Erkidegoan garatu denak, eta 

2134/2012 EDak, Kutsadura Akustikoari buruzkoak. 

 

Elgoibarko udalak kontuan izan beharreko epeei dagokienez, Espainiako estatuko legeak agintzen du 

2012ko urrirako onartuta egon behar zela zonakatze akustikoa; dekretu autonomikoak, ordea, kontuan 

hartu beharreko zenbait aldaketa ezartzen ditu. Lurzoruaren egungo erabileren edo aurreikusitakoen 

arabera zehazten ditu zonakatze akustikoak udalerriaren kalitate akustikorako helburuak.  

 

2013ko urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean 2012ko urriaren 16ko 213/2012 Dekretua, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Kutsadura Akustikoari buruzkoa, estatuko arauak agindutakoa Euskal Autonomia 

Erkidegoan garatzen duena.  

 

Elgoibarri eragiten dioten epe hauek ezartzen ditu Dekretuak: 

 

2014an, Dekretuaren aginduetara egokitu behar zuten zaratari buruzko berariazko udal-ordenantzek, edo, 

berariazkoak ez izan arren, zarata arautzeko xedapenak dituztenek.  

 

Bestalde, 10.000 biztanletik gorako udala izaki, bere zaraten mapa prestatzeko obligazioa dauka. 2016rako 

epea du horretarako, baina ordenantzaren gaineko aginduak ezartzen duenez, aurreratu egin behar da 

zaraten maparen prestakuntza, eta horregatik egin da 2014tik 2015era bitartean. 

 

Zaraten mapa onartu ostean, urtebeteko epea dago ekintza-plana onartzeko. Bost urterako eratuko da, 

eta, epe horretara iristean, berrikusi egin beharko da. Agindu horren emaitza da agiri hau, eta 2016-2020 

eperako udalaren ekintza-plana aurkezten du. 

 

Ekintza-planen irismenari buruzko Dekretuaren eskakizunei erantzuten die ekintza-planaren agiriak, II. 

kapituluko 17. artikuluari jarraiki: Ekintza-planak. 
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Bete beharreko kalitate akustikoko helburuei dagokienez, hauek ezartzen ditu estatuko legediak 

(1367/2007 EDak), lurzoruaren egungo erabileren edo aurreikusitakoen arabera: 

1367/2007 EDa, II. eranskina. A taula. Lehendik dauden eremu urbanizatuetan aplikatu beharreko 

kalitate akustikoko helburuak, zaratari dagokionez. 

 

EREMU AKUSTIKOAREN MOTA 
Zarata-indizeak 

L d L e L n 

e Kutsadura akustikoaren aurkako babes berezia behar duten lurraldeko sektoreak, 

erabilera sanitarioa, kulturala edo hezkuntza-alorrekoa dutenak gehienbat.  
60 60 50 

a Gehienbat bizilekutarako erabiltzen diren lurraldeko sektoreak. 65 65 55 

d c) atalekoaz bestelako erabilera tertziarioa nagusi duten sektoreak. 70 70 65 

c Gehienbat jolaserako eta ikuskizunetarako erabiltzen den lurzorua nagusi duten 

lurraldeko sektoreak. 
73 73 63 

b Erabilera industrialeko lurzorua nagusi duten lurraldeko sektoreak. 75 75 65 

f
 

Garraio-azpiegituren sistema orokorrei edo haien premia duten beste ekipamendu 

publiko batzuei lotutako lurraldeko sektoreak.  (1) 
(2) (2) (2) 

OHARRA: Eremu akustikoetan aplikatu beharreko kalitate akustikoko helburuen erreferentziazko garaiera 4 m-koa da.  

 

 (1) Lurraldeko sektore horietan, dagozkion prebentzio-neurriak hartu behar dira kutsadura akustikoaren aurka, batez ere eskuragarri 

dauden tekniketatik eragin akustiko txikiena duten teknologiak aplikatuz, 2003ko azaroaren 17ko 37/2003 Legearen 18.2 

artikuluaren a) atalari jarraiki. 

(2) Lurraldearen sektore horietako mugan ez dira gainditu behar haiekiko mugakide diren eremu akustikoetan aplikatu beharreko 

kalitate akustikoko helburuak. 

 

Oraindik egiteko dauden eremu urbanizatuetan, berriz, aipatu berri ditugun kalitate-helburuak aplikatu 

behar dira, 5 dezibelio kenduta.  

 

Bestalde, legedia autonomikoak (2012ko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuak, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kutsadura Akustikoari buruzkoak, 2013ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zenak) kalitate 

akustikoko helburu hauek ezartzen ditu I. eranskinean, lurzoruaren erabileraren arabera: 
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213/2012 Dekretua, I. eranskina. A taula. Lehendik dauden eremu urbanizatuetan aplikatu 

beharreko kalitate akustikoko helburuak, zaratari dagokionez.  

 

EREMU AKUSTIKOAREN MOTA 
Zarata-indizeak 

L d L e L n 

e Kutsadura akustikoaren aurkako babes berezia behar duten lurraldeko 

sektoreak/eremuak, gehienbat lurraren erabilera sanitarioa, kulturala edo hezkuntza-

alorrekoa dutenak. 

60 60 50 

a Gehienbat bizilekutarako erabiltzen diren lurraldeko eremuak/sektoreak. 65 65 55 

d c) atalekoaz bestelako erabilera tertziarioa nagusi duten lurzorudun lurraldeko 

eremuak/sektoreak. 
70 70 65 

c Gehienbat jolaserako eta ikuskizunetarako erabiltzen den lurzorua nagusi duten 

lurraldeko eremuak/sektoreak. 
73 73 63 

b Erabilera industrialeko lurzorua nagusi duten lurraldeko eremuak/sektoreak. 75 75 65 

f
 

Garraio-azpiegituren sistema orokorrei edo haien premia duten beste ekipamendu 

publiko batzuei lotutako lurraldeko eremuak/sektoreak.  
(1) (1) (1) 

(1) Dagokien barrutian, mugakide duten eremuko zonakatze-tipologiari dagozkionak.  

 

Oharra: Lurretik 2 m-ko altuera dute erreferentziatzat kanpoan aplikatu beharreko kalitate akustikoko helburuek, eta 

eraikinaren altuera osoa, leihodun fatxadetako kanpoaldean.  

 

213/2012 Dekretuaren 10. artikuluko 1 eta 2 ataletan aipatzen diren zarata-mapen eraketari dagokionez, taula 

honetako balioak kontuan direla egin behar da ebaluazio akustikoa, lurretik 4 m-ko altuera erreferentziatzat hartuta.  

 

Etorkizunean garapen urbanistikoa aurreikusten zaien eremu akustikoetan (erabilera urbanistikoetarako 

birkalifikazio-kasuak ere barne direla), 5 dB(A)-ko kalitate-helburu zorrotzagoak izango dituzte lehendik 

dauden eremu urbanistikoek baino. Hona zer deritzogun “etorkizuneko garapen urbanistikoa”: 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 207 artikuluaren 

b) atalean aurreikusitako baimena behar duen obra edo eraikin bat egitea aurreikusten den 

hirigintzako zeinahi jarduera.  
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3 .  Z A R A T E N  M A P A R E N  E M A I T Z E N  L A B U R P E N A  

Ondorio hauek atera dira zarata-mapen eta haien eraginpeko biztanleria-adierazleen emaitzetatik: 

Zarata-mapen emaitzak: 

 Errepideetako zirkulazioa jasaten duten eremuak dira kaltetuenak, batez ere N-634 errepidearena 

—hirigunean, Sigmako zubiaren eta Maalako Parkearen artean— eta A-8 autobidearena —

herrigunearen hegoaldean— pairatzen dutenak.  

 Kaleetako bide-zirkulazioari dagokionez, errepideetatik datorren zirkulazioa bideratzen duten 

eremuetatik hurbilekoek jasaten dute zaratarik handiena, batez ere Sigmako zubian, Maalako 

zubian eta Melitoneko zubian, bai eta Trenbide kalean eta Pedro Mugurutza etorbidean eta 

industrialdeetara doazen kaleetan ere. 

 Trenaren zaratak, berriz, trenbidearen ibilbide osoko eraikinei eragiten die.  

 Industriak ere zarata handia sortzen du, baina lantegiak dauden industrialdeei bakarrik eragiten 

die. 

 

Zaratak eragindako biztanleriari dagokionez:  

 Gaua da egun osoko unerik okerrena, hau da, zarataren eraginpean jende gehien duena. 

 Errepideak dira biztanle gehien kaltetzen duten eta kalitate akustikoen helburuez gaindiko zarata-

mailak sortzen dituzten zarata-iturriak.  

 Tren-zirkulazioak, berriz, Elgoibarko herritarren % 4ri bakarrik eragiten dio, baina zarata-maila oso 

handia eragiten du trenbideetatik hurbilen dauden fatxadetan.   

 Industriak, bestalde, ez die eragiten etxebizitzei, eta industrialdeek soilik pairatzen dute lantegiek 

sortzen duten zarata. 

 Elgoibarren topologia dela eta, eremu nahiko txiki batean daude zarata-iturri guztiak; 

horrenbestez, nabarmen hazten da zarataren eraginpeko populazioa, iturri guztiek sortzen duten 

zarata batuz gero. Hortaz, etxebizitza-eremu bati dagozkion kalitate-helburuetatik gorakoa da 

zarataren eraginpeko populazioa goizez, arratsaldez eta gauez (% 8koa, % 7koa eta % 27koa, 

hurrenez hurren).   

 Aitzitik, biztanleriaren % 38ri 50 eta 55 dB(A) bitarteko zarata-mailek eragiten diote gauez, eta 

% 33 dago, egunaren denbora-tarte guztietan, kalitate akustikoko helburuak baino 5 dB(A) 

beherago, hots, eremu lasaietako mailetan.   
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Koadro hauetan laburtu ditugu zarataren eraginpeko biztanleria-adierazleen emaitzak, zarata-mapetatik 

jasoak. Lurretik 4 m-ko altuerara nabaritzen den zarata bakarrik jaso du lehen koadroak, eta horren 

arabera azaldu ditu emaitzak; bigarrenak, berriz, batez ere etxebizitzatarako erabiltzen den lurzoruari 

dagozkion kalitate akustikoko helburuen gaineko zarata jasotzen duen biztanleriari buruzko datuak 

erakusten ditu, bai lurretik 4 m-ra aztertuta, bai etxebizitza-eraikinen altuera desberdinetara iristen den 

zarata erreala aintzat hartuta. Kasu bietan, zarata-iturria zer motatakoa den, desberdinak dira emaitzak. 

ZARATA 4 M-KO ALTUERAN JASATEN DUEN BIZTANLERIAREN TAULA  

Tarteak 
BIDE ZIRKULAZIOA 

TREN 

ZIRKULAZIOA 
INDUSTRIA GUZTIRA 

Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

50 - 54 - - 2.178 - - 495 - - 0 - - 4.682 

55 - 59 1.704 1.920 4.846 272 533 184 0 0 0 3.723 4.410 2.295 

60 - 64 3.984 4.735 1.950 126 202 62 0 0 0 3.367 2.660 378 

65 - 69 3.252 2.319 307 89 110 56 0 0 0 983 560 65 

> 70 - - 235 - - 14 - - 0 - - 43 

70 - 74 763 373 - 0 63 - 0 0 - 38 75 - 

> 75 51 16 - 0 0 - 0 0 - 7 0 - 

 

 

ERREFERENTZIAZKO MAILETATIK GORAKO ZARATA MAILA JASATEN DUEN BIZTANLERIAREN 

TAULA 

ADIERAZLEEN ALDERAKETA  

ADIERAZLEA ZARATA ITURRIA 
Biztanle kopurua  Biztanleriaren %-A 

Ld>65 Le>65 Ln>55 Ld>65 Le>65 Ln>55 

Biztanleria 

kaltetua  

4 m-ra: 

B8 

KALEETAKO 

ZIRKULAZIOA 
78 7 421 % 1 % 0 % 4 

ERREPIDEETAKO 

ZIRKULAZIOA 
336 251 877 % 3 % 2 % 8 

TREN 

ZIRKULAZIOA 
69 163 248 % 1 % 1 % 2 

INDUSTRIA - - - % 0 % 0 % 0 

GUZTIRA 538 465 2.138 % 5 % 4 % 19 

Biztanleria 

kaltetua  

altueran: 

ILGR 

KALEETAKO 

ZIRKULAZIOA 
16 - 150 % 0 % 0 % 1 

ERREPIDEETAKO 

ZIRKULAZIOA 
714 479 1.504 % 6 % 4 % 13 

TREN 

ZIRKULAZIOA 
33 190 416 % 0 % 2 % 4 

INDUSTRIA - - - % 0 % 0 % 0 

GUZTIRA 890 772 3.118 % 8 % 7 % 27 
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Oharra: Elgoibarko biztaneria: 11.518 
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4 .  EKINTZA PLANAREN ERAGIN EREMUAREKIN LOTURA DUTEN BESTE PLAN ETA 

PROGRAMA BATZUK 

 

Elgoibarko udalak zenbait jarduera jarri ditu martxan, udalerrian zarata akustikoa gutxitzeko.  Hona hemen 

jarduera horietako batzuk: 

Giro-zarata gutxitzeko: 

 Oinezkoentzat jarri dira herriguneko zenbait kale (Errosario, San Frantzisko, San Bartolome eta 

Santa Ana kaleak, eta Pedro Mugurutza etorbidearen parte bat. Lanegunetan 07:00etatik 

11:00etara bakarrik sar daitezke kale horietara motordun ibilgailuak. 

 20 eremu bihurtu da Migel Urruzuno plaza. 

 Auto elektrikoak ere baditu udalak: lau car-sharingerako (autoak partekatzea) eta beste bat 

udal-langileentzat soilik (asteburuetan, hori ere car-sharingerako erabilgarri egoten da). 

Horiez gain, beste bi auto ditu udaltzaingoak. 

 Oin Alai ekimena jarri da martxan, neska-mutikoak eskolara oinez joatera bultzatzeko. Lehen 

hezkuntzako bi ikastetxeetako 60 bat ikaslek hartzen dute parte ekimen horretan. 

Jardueren kontrolari dagokionez: 

 Bere sonometro propioak ditu udalak. 

 Potentzia akustikoa mugatzeko gailuak jarrarazten zaizkie taberna guztiei. Gailu horietatik 

jasotako datuak deskargatu egiten dira udalak hala eskatzen duenean. 

 

 

 

5 .  K A H - A K  G A I N D I T Z E N  D I T U Z T E N  E R E M U A K  I D E N T I F I K A T Z E A  E T A  

L E H E N E S T E A .  B A B E S  A K U S T I K O  B E R E Z I K O  E R E M U A K  ( B A B E - A K )  

A U R R E I K U S T E A  

  

 

Zaraten maparen datuak udalerriko zonakatze akustikoarekin alderatuta identifikatu dira Kalitate 

Akustikoko Helburuak (KAHak) gainditzen dituzten eremuak, legediari jarraiki Babes Akustiko Bereziko 

Eremu (BABE) izendatu behar direnak. Horretarako, ekintza-planean txertatu behar da izendapen-

prozesua, eta eremu bakoitzeko planak zehaztu. 
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SGHEPa ez da eremu horietan bakarrik aplikatuko; izan ere, legeak agintzen duenez, eremu lasaiak 

babesten ere jardun behar du, besteak beste. Grafiko honetan dituzue KAHak gainditzen dituzten 

eremuak. 

 

Gatazken mapa osoak, bai zarata-mapenak bai fatxada-mapenak, dagozkien eranskinetan daude. Hona, 

adibide gisara, mapa horien zoom batzuk: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herriguneko eta beste eremu batzuetako gatazka akustikoa, 4 m-ko altueran (ez daude eskala 

berean eginak) 
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 Eraikin sentikorren fatxadetako gatazka akustikoa 
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Emaitza horietatik abiatuta, BABE hauek proposatzen dira; SGHEPa garatzean izendatuko dira eremu 

horiek.  

 

 

1. BABEa  

Definizioa Bizitegi-guneak eta N-634tik iparraldera dauden garapen berriak 

Giro-zarataren iturri 

nagusiak  

Kanpo-kudeaketako iturriak: N-634a  

Eragina 1 eta 10 dB(A) bitarte 

 

 

2. BABEa  

Definizioa Udalaren herrigunea Ekialdera, AP-8 autobideak mugatzen du; 

mendebaldera, berriz, N-634ak 

Giro-zarataren iturri 

nagusiak  

Udal-kudeaketako iturriak: Trenbide kalea, Pedro Migel Urruzuno 

kalea, San Roke kalea eta Pedro Mugurutza etorbidea 

Kanpo-kudeaketako iturriak: N-634a, AP-8a eta ETSren linea  

Eragina 5 dB(A) bitarte trenbidetik hurbileneko eremuan, eta 10-etik 

gorakoa AP-8aren hurbilekoan  
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3. BABEa  

Definizioa A-8tik hegoaldera dagoen bizitegi-eremua 

Giro-zarataren iturri 

nagusiak  

Udal-kudeaketako iturriak: Azkue auzoa 

Kanpo-kudeaketako iturriak: AP-8a  

Eragina 10 dB(A)-tik gorakoa AP-8aren inguruko eremuan  

 

 

 

 

4. BABEa  

Definizioa Altzola auzoa 

Giro-zarataren iturri 

nagusiak   

Udal-kudeaketako iturriak: Bainuetxeko Zumardia, Altzola 

Kanpo-kudeaketako iturriak: AP-8a, ETSren linea 

Eragina Eremu batzuetan, 10 dB(A) ingurukoa, errepideetako 

zirkulazioagatik 

 

 

 

Dena dela, udal-barruti osoa hartzen du kontuan SGHEPak, eta, BABE-ez gain, beste ekintza osagarri 

batzuk ere proposatzen ditu, eta BABE-en eremukako planei beste ekintza batzuk gehitzen dizkie, zaraten 

mapako zarata-mailak gutxitu eta KAHak betetzeko. 

 

Zaraten mapan sartzen ez diren zarata-iturri batzuk ere hartuko ditu kontuan ekintza-planak, udalerriko 

biztanleek zarata dela eta jasaten duten eragozpenean eragina izan baitezakete; bestalde, udalerriko 

eremu lasaiak eta soinu-giro atseginak balioztatzeko zenbait neurri ere hartuko dira. 

 

 

 

6 .  KAH-EZ GAINDIKO MAILAK JASATEN DITUEN HERRITAR KOPURUA ZENBAT 

MURRIZTUKO DEN (KALKULUA) 

 

Zaila da kalkulatzea zenbat jende gutxiagori eragingo dion gehiegizko zaratak, oro har; dena den, 

eremukako plan espezifikoek aztertu egin beharko dute, ahal izanez gero, proposatutako konponbideak 

ezarrita zenbat jende gutxiagori eragingo dion.  

 

Bestalde, konponbideen eraginkortasuna aztertzeko lagungarri izango zaigu datu hori, bai eta erabakiak 

hartzeko ere, aukera bat baino gehiago dauden kasuetan. 
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7 .  2 0 1 5 - 2 0 1 9  E P E R A K O  J A R D U E R A  L E R R O A K  

7 . 1  Elgoibarko estrategia 

 

Sei jarduera-lerro ditu Elgoibarko Udalerriko Soinu Giroa Hobetzeko Lehenbiziko Ekintza Planak, eta 

haietako bakoitzak, berriz, zenbait ekintza aurreikusten ditu, helburu jakin batzuetara iristeko betiere. 

BABE-ei edo plana garatzean ezartzen diren beste jardun-eremu batzuei dagozkien eremukako planetan 

zehaztu behar dira jarduera horiek. 

 

Orokorrak izan daitezke jarduera-lerroetako ekintzak (udalerri osoan aplikatzekoak, alegia), edo 

berariazkoak, udalerriko eremu jakin batzuetan edo eremukako planetako ekintza espezifiko gisara 

aplikatzekoak. 

 

 

Oinarrizko hiru ardatz hauek ditu Soinu Giroa Hobetzeko Ekintza Planak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardatz horietako bakoitzak berariazko jarduera-lerroak ditu, gero SGHEPan garatu beharrekoak. 

 

 

Hona proposatzen diren lerroak: 

1. ardatza: Kudeaketa eraginkorra 

1. lerroa: Kudeaketa Zarata kudeatzeko udal-egitura, eta beste administrazio batzuekiko elkarlana. 

2. lerroa: Dibulgazioa, kontzientziazioa eta hezkuntza  

 

2. ardatza: Prebenitzea 

 3. lerroa: Hiri-garapeneko prebentzio-jarduerak 

4. lerroa: Eremu lasaiak zedarritzea eta babestea  

SOINU GIROA HOBETZEKO 

EKINTZA PLANA 

KUDEAKETA 

ERAGINKORRA 
PREBENTZIOA EGOERA 

HOBETZEA 
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3. ardatza: Hobetzea 

 5. lerroa: Babes Akustiko Bereziko Eremuak  

6. lerroa: zaraten mapaz bestelako hobetze-jarduerak 

 

Ondoren, jarduera-lerro horietako bakoitza deskribatu eta justifikatuko dugu, bai eta lerro bakoitzaren 

helburuak ere.  
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7.2  Jarduera-lerroak justif ikatzea eta deskribatzea 

 

1. lerroa: Kudeaketa Zarata kudeatzeko udal-egitura 

L1.1: Kudeaketa. Zarata kudeatzeko udal-egitura 

Justifikazioa  

Zeharkako aldagai bat da zarata; hori dela eta, hainbat faktore izan behar dira kontuan udalerri barruan 

hura kudeatzeko. Udalari dagokionez, zenbait sailek kudeatzen dituztenez faktore horiek, jarduerak 

koordinatu beharra dago. 

Hautatzen diren jarduera-lerroei jarraitutasuna emanez lortzen dira hobekuntzak, pixkanaka; dena den, 

adierazle orokorretan hobekuntza ikusgarririk ez da nabaritu ohi. Horregatik, saihestu beharra dago beste 

interes batzuen araberako ekintzak, udalak sustatutako Ekintza Planaz bestelakoak alegia, kaltegarriak izan 

baitaitezke hobekuntzarako, eta Planaren emaitzetan aurrera egitea eragotz dezakete. 

Hortaz, udalaren helburu bihurtu behar da zarataren kudeaketa, eta indarrak eta baliabideak batzeko 

ahalik eta sail gehienen lankidetza sustatu behar da. 

Deskribapena 

Udaleko ordezkariz osatutako jarraipen-taldea eratzea (lantaldea edo batzorde teknikoa). Ingurumen-, 

hirigintza-, mugikortasun- eta baimen-sailetako teknikariak izan behar lituzke taldeak. Halaber, 

SGHEParen koordinatzaileak beste udal-plan batzuetako lantaldeetan hartu behar luke parte, baldin eta 

haren jardueran eraginik baldin badute plan horiek. 

Besteak beste, eginkizun hauek izango ditu Lantaldeak: 

• Sail bakoitzaren ikuspegia azaltzea. 

• Kontzientziazioa, udalaren barruan, zaratarekin lotura duten planei elkarlanean ekiteko premiaz: 

HAPOa, mugikortasuna, eremu publikoa, bide publikoak, osasuna eta abar, arazoen ikuspegi 

orokorra sustatuz, ez sektoriala. 

• Saihestea edo ahalik eta gehiena gutxitzea plan akustikoan beste plan batzuetako jarduerek izan 

dezaketen eragin kaltegarria. 

• Beste lan batzuetako jarduerak aprobetxatzea SGHEPa bultzatzeko. 

• Aztertzea zarata dela eta jasotzen diren kexak eta erreklamazioak. 

• Berrikustea ekintza-lerro bakoitzerako aurreikusitako ekintzak, eta aztertzea jarraipen-adierazleen 

emaitzak. 

• Hurrengo deialdirako lortu beharreko helburuak zehaztea. 
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Laburbilduz, uniformeak eta integratuak izan behar dute udaleko sailetako planteamenduek, eta 

koordinatu egin behar dira; horrez gain, aprobetxatu egin behar dira sinergiak eta baliabideak, ahalik eta 

emaitzarik onenak lortzeko, ahalik eta eraginkortasunik handienaz.  

Koordinatzaile bat izan behar du taldeak, honen gidaritza teknikoaz arduratzeko, behar den babes 

politikoa duela, betiere.  

Urtean egin beharreko bileren —urtean bat— kronograma bat prestatu behar da.  

 

Bestalde, 21 Agendaren III. Tokiko Ekintza Planean txertatu behar da Soinu Giroa Hobetzeko Ekintza Plana. 

L1.2: Bete beharreko legedia 

Justifikazioa  

Udalak bete beharreko zenbait obligazio ezartzen ditu zaratari buruzko legediak, eta areagotu egin dira 

lege-eskakizunak Kutsadura Akustikoari buruzko 213/2012 Dekretu Autonomikoa indarrean sartuz 

geroztik.  

Jarduera-lerro horretan, legediak agintzen duen dokumentazioa prestatzea da eginkizun nagusia. Hona 

hemen prestatu beharreko dokumentazioa: 

• Elgoibarren zonakatze akustikoa: Onartu egin behar du udalak, eta egokitu, erabilera-aldaketarik 

dakarren planteamendu orokorrean aldaketarik, berrikuspenik edo egokitzapenik baldin badago. 

Hori da lehen urratsa, beste eskakizun batzuei erantzuteko eman beharrekoa; besteak beste, 

KAHak betetzen ez diren inguruneak babes akustiko bereziko eremu izendatzeari. 2015eko 

apirilaren 20an onartu zuen Elgoibarren zoniakatze akustikoa gobernu-batzordeak. 

 

• Zaraten mapa eta ekintza-plana: 213/2012 Dekretuari jarraiki, 2017a baino lehen prestatu behar 

du Elgoibarko udalak bere zaraten mapa; ekintza-plana, berriz, zaraten mapa onartu eta handik 

urtebetera. Bost urtean behin, zaraten mapa berrikusi eta beste bat onartu behar da.  

 

• Udal-antolamenduan txertatu behar dira azpiegituren kudeatzaileek ezartzen dituzten zortasun 

akustikoko eremuak. 
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L1.3: Zarata-iturrien kudeatzaileekiko koordinazioa 

Justifikazioa  

Udalerriaren ebaluazio akustikoaren emaitzen arabera, biztanleriari gehien eragiten dioten zarata-iturriak 

ez dira udalaren eskumenpekoak, beste hauek baizik: N-634 eta AP-8 errepideak (Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren kudeaketa-eremukoak biak) eta Bilbo-Donostia tren-linea, ETSren (Eusko Jaurlaritzaren) 

eskumenpekoa. Hori dela eta, ezinbestekotzat jotzen da egitura bat sortzea, beste administrazio batzuekin 

elkarlanean aritzeko eta udalerriko kalitate akustikoa hobetzeko planak sustatzeko elkarrekin. 

Deskribapena 

Ekintza zehatz hauek daude aurreikusita jarduera-lerro horretan: 

 Zarata-iturriak kudeatzen dituzten administrazioetako arduradunekin harremanetan jartzea, 

dagozkion lankidetza-bideak sortzeko.  

• Gipuzkoako Foru Aldundia: Azpiegituren Saila (N-634 eta AP-8 errepideen 

kudeatzailea). 

• ETS, Bilbo-Donostia tren-linearen kudeatzailea. 

Lankidetzari ekin aurretik, atariko harreman batzuk bultzatu behar dira, honetarako: lehenik 

eta behin, zaratari buruz udala egiten ari den kudeaketa eta ekintza-plana aurkezteko eta, 

bide batez, garatzen ari diren ekintza-planei buruz gainerako erakundeek informazioa 

emateko, Elgoibarko udalerrirako aurreikusten dituztenak, bereziki. 

 Batzorde misto bat eratzea udalaren eta kanpoko zarata-iturrien kudeatzaileen ordezkariek, 

eta bilera-egutegia zehaztea, zer estrategia jarraitu erabakitzeko eta administrazio 

bakoitzaren interesak argitzeko, isilbidezko akordioak lortze aldera.  

 Eskualde-planak elkarrekin prestatzea, garatzen diren Babes Akustiko Bereziko Eremuetan, 

hots, kanpoko zarata-iturrien eragina jasaten dutenetan. 

Adierazleak 

Hona hemen jarduera-lerro horretarako jarraipen-adierazleak: 

 

 Laneko taldearen bilera kopurua. 

  Zarataren ondorioz herritarrek aurkeztutako kexa kopurua. 
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2. lerroa: Dibulgazioa, kontzientziazioa eta  hezkuntza 

Justifikazioa  

Giza jarduerari lotuta dagoen kutsatzaile bat da zarata; horregatik, giza jarduerak aldarazten lagundu 

behar du SGHEPak, akustikoki jasangarriago izateko eta zarata sortzen duten iturriak edo jarduerak 

murrizteko.  

Udalerriko soinu-giroari eragiten dioten faktore askorekin du lotura herritarren jokabideak; besteak beste, 

mugikortasunarekin (alde batetik bestera joateko erabiltzen den bitartekoaren arabera), gidatzeko 

moduarekin, eremu publikoetan edo terrazetan izaten duten portaerarekin, gaueko giroarekin eta 

abarrekin. 

Bestalde, Planaren helburua hauxe da: pixkanaka udalerriko egoera akustikoa hobetzea. Hortaz, udalerriak 

ere balioetsi behar ditu martxan jartzen diren ekintzak.  

Deskribapena 

Bi ekintza-mota hauek aurreikusten dira jarduera-lerro horretarako: 

L2.1: Kontzientziatzeko eta hezteko neurriak  

Ingurumen-alorraren aldagaietako bat da zarata; hortaz, lerro horretan garatu beharreko ekintzekin 

batera, beste ingurumen-jarduera batzuk ere sustatu behar dira. Hauek dira lerro horretan aurreikusi diren 

ekintzak: 

- Ingurumen-hezkuntzako jarduerak, batez ere ikastetxeetan, 21 Agendaren bitartez, zarataren 

aurkako berariazko programa bat barne. 

- Berariazko kontzientziazio-kanpainak, eta/edo ohitura-aldaketa sustatzekoak, zarata-mailak edo 

zaratak eragindako eragozpenak areagotzen dituzten ohituren aldaketa sustatzeko herritarren 

artean: dibulgazio-ekintzak eta sentsibilizazio-kanpainak, besteak beste, izango ditu oinarri 

estrategia horrek. 

 

L2.2. Dibulgazio-neurriak 
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Eremu lasaiak balioesten lagundu behar du Ekintza Planak, herritarrek haietaz goza dezaten, batetik, eta 

hiri osasungarri bat lortzeko lagungarri direlako, bestetik.  

- Hiriaren berezko ezaugarritzat jo izan da beti zarata; baina, bistakoa denez, ez du zertan hala izan, 

egoera jakin batzuetan zarata batzuk onartu beharra badago ere. SGHEPak, ordea, pixkanakako 

hobekuntza du xede. Horregatik, kontzientziazio-lanak Planaren tresnetako bat izan behar du, eta, 

emaitzen gaineko informazioa emateko ez ezik, informazio- eta  hezkuntza-ekintzen bidez Planaren 

helburuak lortzeko ere lagungarri izan behar du. 

Hona hemen lerro horretarako ekintzak: 

 SGHEPa udalaren webgunean argitaratzea. 

 Herritarrentzako gune bat sortzea, zalantzak argitu eta kexak bideratzeko. Bai eta ekintza-plan 

akustikoan parte hartzeko ere, iritzi-inkesten eta balorazio subjektiboen bidez. 

 SGHEParen bitartez lortutako emaitzak balioestea.  

 Oinezkoentzako bideetan soinua balioztatzea. 

 Eremu lasaiak hedatzea, bai herrigunean, bai udalerriko gainerako inguruetan. 

 Kalean egiten diren ekitaldietako mugapen akustikoak balioztatzea. 

 

Adierazleak 

Hona hemen jarduera-lerro horretarako jarraipen-adierazleak: 

 

 Martxan jarritako ekintzez herritarrek egiten duten balorazioa. 

 Egindako trebakuntza-, dibulgazio- eta kontzientziazio-programen edo jardueren kopurua.   

 

 

3. lerroa: Hiri-garapeneko prebentzio-jarduerak 

Justifikazioa  

Udal-kudeaketako edozein sistematan edo edonolako ekintza-planetan, prebentzioa da beti lehenbiziko 

urratsa, gatazka-egoerak saihesteko eta/edo inpaktu akustikoak gutxitzeko. 

Egun, kutsadura akustikoari buruzko legediak behartu egiten du azterketa akustikoak egitera hirigintza-

planteamenduko fase guztietan, eta baldintzak jartzen ditu eraikuntza-baimenak emateko eta lurzoruaren 
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erabilera urbanistikoen aldaketak egiteko. Horrez gain, kalitate akustikoko helburu zorrotzagoak ezartzen 

dizkie garapen berriei (eraikuntza berriko eraikinei, alegia).  

Bestalde, 213/2012 Dekretu berriak eskumen berriak ematen dizkie udalei, eraikinen kalitate akustikoaren 

arauak betetzen dituzten egiaztatzeko; hortaz, kontuan izan behar da alderdi hori, eta eskumen berri hori 

baliatzeko behar den egitura sortu. 

Deskribapena 

Ekintza hauek bultzatu behar dira, jarduera-lerro horretarako, Planak irauten duen bitartean (bost urtean): 

• Egin behar diren azterketa akustikoen eskaera eta harrera koordinatzeko, barne-prozedura bat 

eratu behar da, bai eta eraikinen kalitate akustikoaren azterketak egiteko ere, 213/2012 Dekretuari 

jarraiki.  

• Azterketa akustikoak egiteko prozedura bat sortu behar da, eta garapen berrien sustatzaileei 

ezarri. Azterketa akustikoaren edukia adierazi behar du prozedurak, eta nola balioetsi emaitzak 

eta 213/2012 Dekretuaren salbuespenak aplikatzeko justifikazioak.  

Dekretu horren arabera, inpaktu akustikoko azterketa bat egin behar dute garapen berri guztiek, 

bibrazioak ere barne direla, baldin eta garapena tren-lineatik 75 m baino gutxiagora baldin 

badago. Azpiegitura baten Zortasun Akustikoko Esparruan baldin badago eremua, haren 

kudeatzaileari bidali behar zaio azterketa.  

• Berrikusi egin behar da aldez aurretik jasotako informazio akustikoa, eta zarata-iturrien 

kudeatzaileei bidali, hala badagokio. Halaber, begiratu behar da ezarritako prozedurak betetzen 

diren. 

• Berariazko prozedura bat eratu behar da hiri-lurzoru finkatuan egiten diren eraikin berrietarako. 

• Protokoloak behar dira zaratari buruzko azterketetan aurreikusitako prebentzio- edo zuzentze-

neurrien jarraipena egiteko. 

• Entsegu-txosten bat eskatu behar zaie eraikin edo eraikuntza-multzo berrien sustatzaileei. 

Ziurtatutako ENAC erakunde batek egin behar du txostena, eta begiratu behar du ea legediak 

eraikinen kalitate akustikoari buruz agintzen duena betetzen den. Horretarako, autonomia-

erkidegoko gidek edo jarraibide teknikoek diotena aplikatu behar da, edo, hala badagokio, gaia 

arautzen duen legedia. 

 

Adierazleak 

Hauek dira jarduera-lerro horretarako jarraipen-adierazleak: 
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 Azterketa akustikoa eginda edukitzea garapen urbanistiko berriek edo hiria berritzeko proiektuek.  

 Zenbat entsegu akustiko egin diren eskatutako baimen bakoitzeko. 

 

 

4 lerroa: Eremu lasaiak zedarritzea eta babestea 

Justifikazioa  

Europako, Espainiako estatuko eta EAEko legediak jasotzen dute eremu lasaiak babesteko premia ekintza-

planen helburu nagusien artean. Horregatik, arrazoi hori aski litzateke ekintza-planean horretarako 

jarduera-lerro bat txertatzeko. 

Baina badira arrazoi gehiago ere horretarako; izan ere, eremu lasaiak edukitzea balio bat da udalarentzat, 

are gehiago Elgoibarren ezaugarriekin, zeinak, azpiegiturak alde batera utzita, herrigune nahiko lasaia 

duen, ikuspegi akustikotik aztertuta. Horregatik, komeni da udalerriaren eremu horiek balioestea, are 

egokiagoak izan daitezen paseatzeko, parkeez eta plazez gozatzeko, jarduera lasaietarako eta abar. 

Jarduera-lerro horretan, eremu horiek babesteko neurriak hartzea komeni da, haien erabilera eta haien 

ezaugarrien babesa bateragarriak izan daitezen. 

 

 

Deskribapena 

Eremu horiek ikuspegi akustikotik balioesten hastea da jarduera-lerro horren helburu nagusia, eta gune 

horiek babestea. Horretarako, hau egin behar da:   

 Eremu lasaien eta babestu beharreko gune naturalen inbentario bat egitea. Lau m-ra 

kalkulatutako Elgoibarko zaraten mapan, eremu lasai hauek detektatu ziren herrigunean: Mintxeta 

eta Sallobente-Ermuaran. 

 Herriaren zonakatze akustikoan eta, beraz, hirigintza-planteamenduan txertatzea eremu lasaien 

eta gune naturalen zedarripena. Zonakatze akustikoan txertatzeak berekin dakar eremu 

horietarako kalitate akustikoko helburu batzuk ezartzea.  

 Zarata-mailak aztertzea, 2 m-ko altuerara, udalerriko eremu libreetan eta gune naturaletan. 

213/2012 Dekretuak 4 m-ko altuera gomendatzen du zarata-mapetarako ebaluazioak egiteko, 
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baina eremu libreetan eta gune naturaletan gatazka akustikoaren maila aztertzeko, egokiagoa da 

2 m-ra egiten den ebaluazio akustikoa. 

 Eremu bakoitzaren kalitatea aztertzea, adibidez, in situ neurriak hartuz, edo inkesta bidez gaiari 

buruzko pertzepzioaren ebaluazio subjektiboa eginez. 

 Eremu horiek hobetzeko (edo, gutxienik, akustikoki okerrera ez egiteko) ekimenak bultzatzea; 

hauek, adibidez:  

o Eremu lasaietarako eta gune naturaletarako sarrerak zaintzea, eta, haietara sartzeko, 

garraio publikoa eta/edo motorrik gabeko mugikortasuna bultzatzea.  

o Ibilgailu astunak kontrolatzea. 

 Herriko ibilbide lasaiak sustatzea; adibidez, Mintxeta eta Sallobente-Ermuaraneko zirkuituak. Badu 

Elgoibarrek ibilbide berdeen sare bat; hortaz, “soinu-paisaia” kontzeptua txertatu behar da, eta 

eremu eta ibilbide atseginak sortu.  

 Komunikazio-plan bat eratzea, udalerriko eremu lasaiak eta “hiri-oasiak” balioesteko. 

 

 

Adierazleak 

Hona hemen jarduera-lerro horretarako jarraipen-adierazleak: 

 

 Areagotzea eremu publiko lasaien eta hiri-oasien azalera, hots, goizez eta arratsaldez 60 dB(A)-ko edo 

hortik beherako maila akustikoak dituzten lekuena.  

 Murriztea gauez 50 db(A)-ko eta egunez 60 dB(A)-ko zarata-maila jasaten duen herritarren kopurua. 

 

 

5. lerroa: Babes Akustiko Bereziko Eremuak 

Justifikazioa  

Zonakatze akustikoaren arabera ezarritako kalitate akustikoaren helburuak gainditzen badira, hau egin 

behar da, 213/2012 Dekretuak agintzen duenez: Babes Akustiko Bereziko Eremu (BABE) izendatu inguru 

hori. Izendapen hori egiteko, berariazko plan bat egin behar da eskualderako, pixkanaka hobetzeko, harik 

eta kalitate-helburuak bete arte.  Beraz, lehentasunezko helburua da eskualdekako planak garatzea 

jarduera-lerro horretan.  
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Agiri honetako 5. atalean zehaztu da zein diren babes akustiko bereziko eremu izendatu beharreko lekuak 

eta zer eskualde-plan dagokien.  

Kontuan izan behar zarata-maila —pixkanaka— gutxitzeko proposatzen diren eskualdekako planek 

irizpide eta kudeaketa orokorreko jarduera batzuk izango dituztela udalerrirako, nahiz eta BABEaren 

babespeko Elgoibarko eremu zehatzari ere eragin diezaiokeen.  Horregatik, BABE bakoitzerako berariazko 

zuzentze-neurriez gain, jarduera orokorrak ere prestatu behar dira, hau da, udalerri osoari eragiten 

diotenak. 

 

Deskribapena 

Kontuan izanik Elgoibarko udalerako egindako zaraten maparen emaitzak, udalerriaren geografia dela eta 

ia herrigune osoak ditu, gauez, zonfikazio akustikoaren arabera aplikagarri diren KAHetatik gorako zarata-

mailak. Beraz, ia udalerri osoa izendatu behar litzateke BABE.  

Bi eratako jarduerak egin daitezke udalerriko zarata-mailak jaisteko:  orokorrak, hau da, arazo orokorrak 

konpontzekoak (saihesbide berri baten eraikuntza, adibidez), edo hiri-mugikortasuneko plan bat; bestalde, 

jarduera partikularrak ere egin behar dira udalerriko inguru jakin batzuetan: adibidez, pantaila akustiko 

bat jartzea zarata-iturri baten eragina murrizteko.  

Udalerriko eskualde bakoitzean soinu-egoera hobetzeko zer jarduera bultzatu aztertu behar dituzte 

eskualdekako planek, pixkanaka zarata-mailak hobetzea lortzeko eta horren eragina soinu-giroaren 

hobekuntzan ere nabaritzeko.  

Eskualdekako planetan txertatu behar dira errepideekin eta trenbidearekin lotura duten jarduerak, udalaz 

kanpoko kudeatzaileen eskumenekoak diren arren.  Dagokien kudeatzaileen ekintza-planetan lehenetsi 

eta balioetsi behar dira konponbide horiek. 

Industriari dagokionez, berriz, zaraten mapak ez du atzeman ez-betetzerik udalerri barruko jarduera 

industrialean; dena dela, aztertu egin beharko dira, eskualdekako planetan, mapetan agertu ez arren sor 

daitezkeen kexak edo arazoak.  

Jarduera hauek egin behar dira: 

• Babes Akustiko Bereziko Eremuak zedarritu. 

• Eskualdekako planak zehaztu: Eskualdekako planak egin behar dira BABE-etan, eskualde 

bakoitzerako jarduera orokorreko planen eragina markatzeko eta eskualde bakoitzerako 
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berariazko ekintzen garapena zehazteko, epe labur eta ertainerako lehentasunezko ekimenak 

ezarriz. 

 

• BABE-etako lehentasun-adierazleak ezarri. BABE izendatzeak berekin dakar eskualdekako planak 

egitea; horretarako, berriz, zuzentze-neurri zehatzak behar dira, eta ekintza-egutegi bat, bere 

aurrekontuarekin, hau da, izendatu behar diren BABE-en eskualdekako planetan lehentasunak 

ezartzeko baliabideak behar dira. 

• BABE izendapenerako barne-prozedura ezarri. 

• Ia udalerri osoari eragiten dioten jarduera orokorrak zehaztea; besteak beste, mugikortasun-

alorreko ekintzak, eta arauemaileak.  

• Errepideetako eta trenbideko ekintza-planak sustatu Elgoibarko udalerrian. 

• Jatorri industrialeko zarata zaindu. 

Jarduera hauek aplika daitezke eskualdekako planen garapenean: 

o Garraio-modu isilak sustatzea 

Jarduera horretan sartzen dira motordun garraiobidez egiten diren joan-etorriak gutxitzea 

xede duten ekintza partikular guztiak. Hobekuntza dakar, akustikaren aldetik, kale batean 

ibiltzen diren ibilgailuen kopurua gutxitzeak: 3 dB(A) jaisten du zarata-maila ibilgailuen 

kopurua erdira jaisteak.  

Besteak beste, neurri hauek ezar daitezke: bizikleta sustatzea, bidegorri gehiago eginez eta 

bizikletentzako aparkalekuak ipiniz, edo garraio publikoa bultzatzea, batez ere trena, 

errepideko zirkulazioa gutxitzeko. 

o Zirkulazioa murrizteko neurriak: 20 eta 30 eremuak sortzea  

Herrigunearen erdian 20 eta 30 eremuak jartzeak 3 eta 5 dB(A) bitarte murriztu lezake 

kaleetako zarata-maila, abiadura-aldaketa bakarrik aintzat hartuta eta alde batera utzita 

motordun ibilgailuen erabileraren aurka neurri horrek izan dezakeen eragina.  

o Kale eta errepideen urbanizazio optimoa  

Egoera txarrean dauden zoladurak hobetzea: udalerri bateko zaraten mapa egitean faktore 

hori kontuan hartzen ez den arren, 5 dB(A) bitarteko igoera eragin dezake zarata-mailan 
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zoladura ondo ez egoteak (hondamendi-maila zein den), ondo dagoen zoladura batekin 

alderatuta. Horrenbestez, lehentasunetako bat hau izan daiteke: zoladura gaizkien daukaten 

kaleak hobetzea, eta Aldundiari eskatzea bideen egoera aztertzeko, erakunde horri baitagokio 

udalerria zeharkatzen duten errepideen kudeaketa. 

Beste jarduera bat hau izan daiteke: sakanguneen diseinu egokia. Izan ere, ibilgailuen joan-

etorriak areagotu egin dezake zarata-maila, sakanguneen diseinua egokia ez bada. 

o Murriztea, herrigunean, ibilgailu astunen zirkulazioa  

 

 

o Kontrolatzea motordun ibilgailuen emisio akustikoa  

Saihestea zarata handiegia sortzen duten ibilgailuen zirkulazioa, eta, aldi berean, zarata gutxi 

sortzen duten ibilgailu pribatu eta publikoen erabilera sustatzea.  

o Pantaila bidez babestea azpiegituretako zarataren eraginpean dauden eremuak 

o Zaintzea betetzen den industriaren zaratari buruzko legedia 

Adierazleak 

Hauek dira jarduera-lerro horretarako adierazleak: 

 

 Murriztea 4 m-ko altuerara KAHz gaindiko zarata-maila jasaten duen biztanle -kopurua. 

 Murriztea altuera guztietara KAHz gaindiko zarata-maila jasaten duen biztanle-kopurua. 

 Murriztea KAHz gaindiko zarata-maila jasaten duen azalera. 

 

6. lerroa: Zaraten maparekin loturarik ez duten hobetze-jarduerak 

Justifikazioa  

Ez dira zaraten mapan jasotzen kexa gehien eragiten duten zarata-iturri gehienak —gaueko aisialdia, 

eremu publikoko jarduerak (terrazak, kontzertuak, ekitaldiak…), bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak 

(ostalaritza, lantegiak...), garbiketa-zerbitzuak, HHSen bilketa..., baina ekintza-planak ez ditu bazterrera utzi 

behar, eta zarata-iturri horiek sortzen dituzten arazoei ere konponbidea ematen saiatu behar du. 
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Elgoibarko udala ari da jada lanean zarata-iturri horien inpaktua gutxitzearren. Neurri hauek hartu dira 

inpaktu akustiko horiek murrizteko: 

- Bi auto elektriko ditu udalak (lau, udaltzaingoak erabiltzen dituen bi ibilgailuak gehituz gero). 

- Potentzia akustikoaren mugatzaileak jarri behar dira taberna guztietan, eta udalak hala eskatzen 

duen bakoitzean, deskargatu egiten dira gailu horietako datuak.  

 

 

Deskribapena 

Lerro horretan, batez ere zarata-iturri hau hartzen da kontuan: eremu publikoko eta bizitegi-lurzoru 

hiritarreko jarduerak, horiek eragiten baitute gatazka gehien. Dena dela, ez dira alde batera utzi behar 

gainerako zarata-iturriak, batez ere udal- zerbitzu eta -instalazioekin lotura dutenak.  

Hona jarduera-lerro horretan garatu beharreko ekintzak: 

 Tabernak eta terrazak 

• Identifikatzea zein den zarata-maila hain handien jatorria, eta bereiztea lokalak 

(isolamenduak...) eta haien kanpoaldean sortzen den giroa:  Jende-pilaketa, terrazak eta abar. 

Hartara, arazoaren ezagutza zehatza izango luke udalak eta, horrenbestez, KAHak betetzen 

diren jakingo luke, eta neurri zehatza batzuk hartzeko moduan izango litzateke.  

 Eremu publikoan egiten diren ekitaldiak 

• Mugak ipintzea zaratari (mailari edo ordutegiari) udalak antolatzen dituen ekitaldietan: 

kontzertuetan, kirol-probetan, ekitaldi kulturaletan, festetako atrakzioetan… 

• Kontrolatzea eta ikuskatzea udalak antolatzen dituen ekitaldiak, mugak betetzen diren 

jakiteko. 

 

• Obretako baldintza-orrietan, zaratari buruzko betekizunak (ordutegiak, gehienezko zarata-

mailak...) ezartzea, batez ere iraupen luzeko obretan. 

Adierazleak 

Hona hemen jarduera-lerro horretarako jarraipen-adierazleak: 
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 Ostalaritzak eta aisialdi-jarduerek sortzen duten zaratagatik urtean aurkezten diren kexen 

kopurua. 

 HHSen bilketak eta garbiketa-lanek sortzen duten zarataren ondorioz urtean aurkezten diren 

kexen kopurua. 

 Gauez jarduera gehien izaten den asteko egunetako Ld-a, Le-a eta Ln-a.  
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8 .  E Z A R R I  B E H A R R E K O  N E U R R I E N  K U A N T I F I K A Z I O  E K O N O M I K O A  

 

Ezin da zehaztu, egun, plana garatzeko zenbateko aurrekontua beharko den, baina eskualdekako planen 

garapenean, ekin egingo zaio gai horri.  
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9 .  E R A G I L E  A R D U R A D U N A K  I D E N T I F I K A T Z E A  

Elgoibarko udala da udalerrian sortzen den zarata kudeatu behar duen eragilea eta, horrenbestez, ekintza-

plana garatu behar duena, AAC Acústica + Lumínica enpresaren laguntza teknikoarekin. 

 

Alabaina, udalerriko zenbait zarata-iturri ez dira udalaren eskumenekoak; hori dela eta, dagokien 

administrazioekin elkarlanean jardun behar du.  

 

 Errepideak: Gipuzkoako Foru Aldundia  

 Trenbidea: Eusko Jaurlaritza / ETS (Eusko Trenbide Sarea)  

 

Udalari dagokio eskualdekako planak egitea, baina kanpoko zarata-iturrien arduradunen laguntza ere 

ezinbestekoa du.  
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1 0 .  J A R R A I P E N - P L A N A  Z E H A Z T E A  

 

Zenbait jarraipen-adierazle proposatu dira jarduera-lerro bakoitzerako, Soinu Giroa Hobetzeko Ekintza 

Planean proposatzen diren neurrien bilakaera kuantifika dezaten. Jarraipen Batzorde Teknikoaren 

bileretan ebaluatu behar dira adierazleak.  

 

Bi urtean behin egin behar da proposatzen diren adierazleen kuantifikazioa, bigarren lerrokoena izan ezik 

(Dibulgazioa eta Kontzientziazioa). Egokiagoa dirudi urtean behin egitea lerro horretako adierazleen 

kuantifikazioa.  
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1 1 .  INFORMAZIO PUBLIKOA IZAPIDETZEAN JASOTAKO ALEGAZIO ETA OHARREN ZERRENDA  

 

Plana jendaurrean ikusgai eduki ondoren bete behar da.  

 


