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SOINU KALITATEA HOBETZEKO 2013-2017KO
EPEALDIRAKO BIZKAIKO ESTRATEGIA
1. Sarrera
Soinu kalitatea hobetzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013-2017ko epealdirako Plan
Estrategikoan Bizkaiko Foru Aldundiak kutsadura akustikoaren kudeaketaren eta baliozko
soinuak zaintzearen arloan egingo dituen jarduketa konkretuak zehazten dira.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013-2017ko epealdirako Zaratari buruzko Plan Estrategiko
honetan, Bizkaiko Foru Aldundiak kutsadura akustikoaren kudeaketaren eta baliozko soinuak
zaintzearen arloan egingo dituen jarduketa konkretuak zehazten dira.
Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumenen eremuak berekin dakar Aldundiko sailek berariazko
jarduketak garatzea.
Sailen arteko beharrezko koordinazioak arlo honen inguruko ikuspegi bakarra izatea eskatzen
du, eta halaxe islatzen da hain zuzen Bizkaiko Foru Aldundiaren sailen arteko ekintza-ildoak
biltzen dituen estrategia batean.
Plangintza estrategiko hau Bizkaia 21 Programaren (edo Lurralde Historikoaren eta bertako
udalerrien garapen iraunkorrerako foru estrategia) baitan kokatzen da. Alabaina, dimentsio
akustikoa ingurumen-aldagai sektoriala izan arren, dimentsio horren zeharkakotasuna delaeta, zuzeneko edo zeharkako erlazioa du aipaturiko Bizkaia 21 Programaren ildo estrategiko
ugariekin (Ikusi I. eranskina: 2011-2016ko Programaren ildo estrategikoen, helburuen eta
jarduketen laburpen-taula).
Gizakiak komunikatzeko duen funtsezko modua da soinua, inguruarekin harremanetan izatea
ahalbidetzen diguna eta bertan jazotzen diren gertaerei eta jarduerei buruzko informazioa
ematen diguna. Egoera horretan, zaindu beharreko balioa izan daitezke soinuak.
Zarata, aldiz, soinu kutsagarritzat hartuta, giza jardueraren azpiproduktutzat jo daiteke:
Soinu maila handia jasotzen duenak ez du beti soinu hori kutsadura akustiko gisa
hautematen. Hala ere, Osasunaren Munduko Erakundeak berriki plazaratu dituen
argitalpenetan agerian gelditu denez, zaratak eragina txarra du osasunean, gehienbat
garraio azpiegiturek eta industri instalazioek eragindakoa.
Herritarrok ez gara agente pasiboak, hartzaile gisa funtzionatzen dugu, baina agente
aktibo gisa ere bai. Izan ere, gure bizitzako ohiturek gure inguruko soinu-giroan dute
eragina.
Lurralde kudeaketaren ereduarekin zuzenean lotutako kutsadura da, eta eragina du,
besteak beste, honako hauetan: mugikortasuna, lurraren erabilera, osasuna eta bizikalitatea, herri guneak, jarduera ekonomikoak, aisialdia, etab.
Erronka da Bizkaiko Lurralde Historikoko kutsadura akustikoaren eta soinu-paisaien
kudeaketa, zeren eta batera izan behar baitute hainbat erabilerak eta jarduerak toki txiki
samar batean.
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Hala, elkarrekin daude dentsitate handiko biztanle-guneak, industrializatuak, landa-eremuak,
natur guneak eta itsasbazterreko eremuak.
Aniztasun horrek biderkatu egiten ditu Bizkaiko Lurralde Historikoak eskariei aurre egiteko
dituen gaitasunak, baina erronka da dinamika ekonomikoaren eta mugikortasunaren
kudeaketan, baita erabilera eta jarduera bakoitzak baliabideen eta kalitate-estandarren
aldetik dituen eskakizunak betetzean ere.
Testuinguru horretan, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren lege-eremuari dagokionez, Bizkai osoan
aplikatu beharrekoei erantzuna eman nahi die Bizkaiko Foru Aldundiak, tokiko
administrazioen lagungarri betiere. Horretarako, “Soinu kalitatea hobetzeko Bizkaiko Foru
Aldundiaren 2013-2017ko epealdirako Estrategia” delakoaren bidez aurkezturiko plangintza
zehaztu da; Bizkaiko Foru Aldundiak kutsadura akustikoaren eta soinu-paisaien kudeaketaren
arloan bere eskumen-eremuan dituen jarduketak azaltzen ditu.

1.1 Bizkaiko zarataren kudeaketaren legegintza eta aurrekariak
Zaratari buruzko 37/2007 Legea indarrean sartzea izan da Estatutuan zarata kudeatzeko
dinamika nabarmen aldatzen duen legea.
Legea onetsi zen giroko zarataren ebaluazioari eta kudeaketari buruzko 2002/49/2002
Europako Zuzentaraua gure ordenamendura ekartzeko hasierako helburuarekin, eta gainera,
kutsadura akustikoa prebenitu, zaindu eta murrizteko beste alderdi gehigarri batzuk garatu
eta horiek giza osasunean, ondasunetan edo ingurumenean izan ditzakeen kalteak murrizten
ditu.
Errege dekretu hauen bidez garatuko da Legea:
•
Abenduaren 16ko 1513/2005 Errege Dekretua, Legea garatzen duena, zarataren
ebaluazioari eta kudeaketari dagokionez. Errege Dekretu horrek erantzuna ematen dio
Zuzentaraua gure ordenamendura ekarri behar izateari, eta zarata mapen eta ekintza planen
edukia zehazten du, Europar Batzordeari igortzeko.
•
Urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretua, Legea garatzen duena, aldeztaketa
akustikoari, kalitate helburuei eta emisio akustikoei dagokienez. Errege Dekretu honek
erreferentziako balioak zehazten ditu Ekintza Plana garatzeko.
Araudion bidez, kutsadura akustikoa ebaluatzeko metodologia eta eraginak identifikatzeko
erreferentziako balioak zehaztu eta zarata kudeatzeko protokoloa ezartzen da.
EAEri dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoaren kutsadura akustikoari buruzko urriaren
16ko 213/2012 Dekretua izan da gertaera nagusia.
Hiru helburu nagusi ditu Dekretuak:
- EAEren kutsadura akustikoaren arloan dituen berezko eskumenak garatzea. Horien
artean, eskumen autonomikoen emisio-guneei eta horien zortasun akustikoei buruzko
guztia.
- Estatuko legeriak zehazten ez dituenak argitzea edo zehaztea.
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-

Euskal administrazioen beharrei erantzuna ematea, interes orokorra zainduz eta EAEren
kutsadura akustikoa kudeatzeko eremua zehaztuz.

Hona hemen estatuko lege eremuaren aldetik legeria honek dituen ezaugarri berritzaileetako
bat: gutxieneko eskakizun akustikoak zehaztea, hiriko egoitza lurretako jarduera berrietan
aplikatu beharrekoak, non zarata alboko lokaletara transmititzen den. Beraz, aireko zarataren
eta eraginen isolamendu balio batzuk zehazten dira, eta horien kontrola eta egiaztapena
jardueraren proiektuko fasean egon behar dira. Horrek guztiak berekin dakar lege-eremua
ematea tokiko administrazioek eta Bizkaiko Foru Aldundiak arlo horretan azken hamarkadan
egin izan duten lanari.
Alabaina, aurrerago zehazten denez, nabarmentzekoa da Bizkaiko Foru Aldundiak, bere sailen
bitartez, kutsadura akustikoa kudeatzeko jarduketak egin izan dituela joan den hamar urtean
baino denbora luzeagoan, hain zuzen bere jarduketa-eremuen eta administrazio honek bere
eginkizunen ondorioz izan litezkeen edo identifika litezkeen ingurumen-eraginak
prebenitzeko eta zuzentzeko.
Nahiz eta Foru Aldundiaren baitan kutsadura akustikoa kudeatzen diharduten beste sail
batzuk egon, nabarmentzekoak dira horietako bi sail, hain zuzen jarduketa-planetako beren
jardueren sistematizazioagatik:
- Bizkaiko Foru Aldundiaren Herri Lan eta Garraio Sailaren Zarataren Kontrako Borroka Plana.
Plan horren xedea da, besteak beste, 2002/49/EE Zuzentaraua ezartzeko egutegiaren
ondoriozko lege eskakizunei erantzuna ematea. Baina askoz harago doa.
GIS tresna oinarri hartuta, foru errepideek eragiten duten kutsadura akustikoari buruzko
informazio zabala eta osoa darabilen plana da, zertarako-eta zuzenketa neurriak ezartzeko
eta herritarren hainbat eskariri eta kezkari erantzuna emateko.
Bestalde, Bizkaiko tokiko administrazioekiko solaskidetza lortzeko oinarriak finkatzen ditu.
Zuzentaraua indarrean dagoenetik eta zarataren arloko Ekintza Planaren lehen faseari
dagozkion azken 5 urteetan, guztira 7 saihesbide egin dira, 120 pantaila akustiko jarri eta
eraikuntza sentikorreko fatxaden isolamendu akustikoa hobetzeko bi jarduketa burutu dira.
Gaur egun, jarduketak gauzatzen ari dira hiriguneetan, eragin akustikoa ustez izango deneko
errepideetako trafikoa mantsotzeko.
Jarduketa horietan, foru errepideetan zarata gehien jaso dezaketen etxebizitzen kopurua
murriztea lehenetsi da, eta jarduketa osagarria da ukituriko eremua eta ukituriko eraikuntza
sentikorren kopurua murriztea (ikastetxeak eta ospitaleak).
- Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailaren Bizkaiko Zaratari buruzko Ekintza Plana.
Lurralde Historikoko kutsadura akustikoa murriztea eta ingurumenaren kalitatea hobetzea da
Ingurumen Sailaren kezketako bat 2002/49/EE Zuzentaraua argitaratu zenetik.
Hasieratik, tokiko administrazioei arlo horretako laguntza ematera bideratu dira ahaleginak,
betiere eskumen propioen ondoriozko gai orokorrak alde batera utzi barik. Horien artean,
ingurumen-eragina ebaluatzeko prozesuak nabarmentzen dira.
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Bizkaiko Zaratari buruzko Ekintza Planaren aurrekari gisa, Lantikekin lankidetzan tresna
informatiko baten garapena nabarmentzen da, SIGRU izenekoa (Hiriko Zarata Kudeatzeko
Sistema Integrala), giroko zaratari buruzko diagnostikoak errazteko.
Ondoren, 2007an, Ekintza Plana bera garatu zen (5 urtez), eta garapena bi ildo nagusiren
barruko 13 jarduketatan gauzatu da: tokiko administrazioei laguntzeko jarduketak, egoitzako
hiri lurzoruko jarduerekin, Tokiko Agenda 21ekiko loturarekin edo udalaz gaindiko arazoekin
lotuak; eta Lurralde Historiko osorako jarduketak, ingurumen-eraginaren baterako banakako
ebaluazio prozesuekin eta Bizkaiko Natur Gune Babestuen kudeaketarekin.

2. Soinu Kalitatea Hobetzeko Bizkaiko Estrategia
Arestian esana dugunez, errealitate honetan du abiapuntua estrategiaren beharrak: Bizkaiko
Foru Aldundiaren sailak kutsadura akustikoaren kudeaketaren arloko jarduketak egiten ari
dira, ikuskeraren eta helburu komunen aldetik koordinatu beharrekoak.
Beraz, Bizkaiko Foru Aldundiak garaturiko ekintza multzo batek jarraitu beharreko norabidea
zehaztea da estrategiaren xedea; Bizkaiko soinu-kalitatea hobetzeko xedea lortzeko
sistematikoki planifikaturiko ekintzak dira.
Estrategiaren eginkizuna: Bizkaiko kalitate akustikoa hobetzeko Lurralde Historikoan egin
beharreko jarduketen eta politiken garapena koordinatzea eta bultzatzea Bizkaiko Foru
Aldundiaren eskumenen eremuan.
Ikuskera, norabidea edo nahia: Bizkaiko Foru Aldundia erreferentziako agentea bihurtzea
Bizkaiko Lurralde Historikoko administrazioentzat eta agente bizientzat, beren eskumenen
paradigma gisa, baita Bizkaiko kalitate akustikoa hobetzeko koordinazioaren ere, jarduketak
abiarazteko sostengua eta aholkuak emanez.
Hauexek dira Bizkaiko soinu-kalitatea hobetzeko Helburu Estrategikoak:
O1_Bizkaia soin-bikaintasunerako lurralde bihurtzea, herritarrek eta administrazioek soinuak
baliabide gisa zaintzeko dituzten gaitasunez eta ekarpenez jabearazteko, baita zarata
kutsagarri gisa murrizteko ere.
O2_Foru Aldundiaren politika guztiak baldintzatzen dituen aldagai gisa sartzea soinua:
kutsadura akustikoak pertsonen osasunean, ondasunetan eta ingurumenean
(biodibertsitatea) duen eragina murriztea eta balio natural edo kulturaleko soinu-paisaiak
(ondare ukiezina) zaintzea edo lehengoratzea.
O3_ Kultura komuna sortzea Lurralde Historikoa, “egiteko era” bat, kutsadura akustikoa
kudeatzeko.

2.1 Printzipio nagusiak eta jarduketa-ildoak
Estrategiaren garapena bideratzen duten eta edukia ematen dioten zenbait printzipiorekin
daude lotuta Bizkaiko Foru Aldundiak kutsadura akustikoaren arloan geroan izango dituen
zereginak markatzen dituzten jarduketa-ildoak:
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1. printzipio nagusia: Koordinazio instituzionala indartzea Bizkaian kutsadura akustikoaren
arloan eta Lurralde Historikoaren kalitate akustikoaren segimendua egitea.
Hona hemen horren ondoriozko jarduketa-ildoak:
LA1.1: Foroak, lan-mahaiak, kongresuak, lantegiak eta jardunaldi teknikoak sortzea,
helburu estrategikoekin bat datozen nazioarteko esperientziak ere biltzen dituztenak.
Lurralde Historikoan kalitate akustikoaren aldeko kultura sortzeak zenbait ekimen burutzea
dakar, aplikazio praktiko handiko lan-ekimenak ezagutarazteko eta ikusarazteko, hain
zuzen Lurralde Historikoaren kalitate akustikoa hobetzeko nabarmen lagungarriak izan
direnak.
Kutsadura akustikoaren arloko esperientzien eta jakintzen trukaketa hori lagungarria izango
da arloan jarduteko modu homogeneoagoak eta eraginkorragoak sortzeko, Lurralde
Historikoan diharduten eragileen aldetik, nahiz nazioarte mailako adituen eta
administrazioen aldetik.
LA1.2: Arazo instituzionalak koordinatzea eta desadostasunak konpontzea.
Eskumen eta behar paraleloak dituzten maila guztietako eragileei eta administrazioei
eragiten die kutsadura akustikoaren kudeaketak. Alabaina, horiek aldagai guztiak lurralde
bakarrean gertatzen dira. Horren ondorioz, desadostasunak gerta litezke gai teknikoen
aldetik edo legeriaren aplikazio praktikoaren ondorioen aldetik.
Ildo horren ardatza
zarata-iturriekin lotutako desadostasunak edo arazoak dira; izan ere, udalerri bati baino
gehiagori eragiten diote eta jarduketa koordinatua eraginkorragoa izan liteke adostasunak
ebazteko.
LA1.3: Lidergoa eta partaidetza izatea eta kutsadura akustikoa kudeatzeko Jarraipen
Batzordea mantentzea Bizkaian, baita zehazturiko mekanismoen jarraipena egitea ere.
Bizkaiko Foru Aldundiaren sail askok harten dute parte Lurralde Historikoaren kutsadura
akustikoaren kudeaketan, hain eskumenetatik edo eginkizunetatik.
Ezinbesteko
betekizuna da Foru Aldundiak arlo horretan egiten dituen jarduketa guztiek helburu eta
estrategia komunei erantzutea, halako moldez non mezu bakarra emango baitzaie tartean
diren gainerako eragile guztiei eta herritarrei.
LA1.4: Bizkaiko kutsadura akustikoari buruzko informazioa bilatzea eta gaiaren gaineko
aldizkako argitalpena egitea.
Lurralde Historikoaren kalitate akustikoaren bilakaeraren jarraipena egiteari esker,
administrazioek arlo horretan eginiko jarduketen eraginkortasuna maila aztertu ahal izango
da. Halaber, esan beharra dago Agenda 21eko prozesuek adierazle komuna (B8)
proposatzen dutela kutsadura akustikoaren bilakaeraren segimendua egiteko. Hori guztia
kontuan izanik, oso interesgarritzat jotzen da Lurralde Historikoko diagnostiko eta
azterketa akustikoen gaineko informazioa biltzea eta horrekin lotutako argitalpen bat
egitea, gainera dibulgaziorako baliagarria izan daitekeena.
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2. printzipio nagusia: sostengua ematea herri administrazioei kutsadura akustikoaren
kudeaketaren arloko eskumenak betetzeko.
Hona hemen horren ondoriozko jarduketa-ildoak:
LA2.1: Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea zarataren aldetik
garrantzitsuak diren datuak partekatzeko eta trukatzeko Lurralde Historikoko
administrazioen artean.
Lurralde Historikoan egiten diren eta kalitate akustikoa hobetzeko jarduketak dakartzaten
ebaluazio akustikoek laneko formatu egokietako zenbait datu izatea eskatzen dute.
Eginkizun horietan parte hartzen duten administrazioek informazio hori elkarri emateari
esker, bi helburu bete ahal izango dira: ebaluazioen emaitzak bateratzea (hori lagungarria
izango da emaitzen gaineko desadostasun kopuru txikiagoa izateko), baita baliabideak
aurreztea ere. Izan ere, bikoiztasunak ekidingo dira informazioaren tratamenduan eta
diagnostikoak egitea alde bietatik.
EAEko kutsadura akustikoari buruzko 213/2012 Dekretua oso argigarria da zehazten dituen
eskumenen eremuaren aldetik, eta erantzukizunak argi eta garbi banatzea ahalbidetzen du.
Testuinguru horretan, beharrezkotzat jotzen da administrazioek darabiltzaten datuak
elkarri ematea, arlo honetan nagusi izan behar duenari dagokionez: hobekuntza, prebentzio
eta artapen jarduketen garapena. Horretarako, informazioaren teknologiak zehazki eta
zentzuz erabiltzea baliabide handiagoak eta hobeto kudeatuak lortzeko lagungarria izango
dela irizten zaio.
LA2.2: lizentzia edo informazio peko jardueren kutsadura akustikoa kudeatzeko sostengua,
bereziki egoitzako hiri lurzoruan kokaturikoetan.
Udal eskumen hori erabiltzeak, bereziki egoitzako hiri lurzoruko jarduerekin loturikoak,
ahalegin handia eskatu izan die tokiko administrazioei; izan ere, eskuragarri dituzten
baliabide teknikoak eta giza baliabideak oso ezberdinak dira udalerriaren arabera. Egoera
horren ondorioz, aholkuak eta baliabideak eskaini behar izan ditu Bizkaiko Foru Aldundiak
hala behar duten udalei sostengua emateko.
213/2012 Dekretuak arlo horretan egindako garapenak laneko testuinguru berria ezarri du
Bizkaiko Foru Aldundiak legeriaren aurreko urteetan egin izan duenarekin alderatuta.
Beharrezkotzat jotzen da udalei laguntza ematea dekretuaren aplikazioan, lizentzia,
aurretiazko baimen edo adierazpen arduratsupeko edozein jarduera sostengatuz.

3. printzipio nagusia: kutsadura akustikoa kudeatzeko prozesuei koherentzia emateaz
arduratzea maila guztietan Bizkaian: ingurumen-eraginaren ebaluazioak eta zarata
hirigintza plangintzan txertatzea, jarduketa eremuak edo horien ekintza planak.
Hona hemen horren ondoriozko jarduketa-ildoak:
LA3.1: zarataren kudeaketa IEE eta IES prozesuetan txertatzea.
Ingurumen-eraginaren ebaluazio eta ingurumen-ebaluazio estrategikoen prozesuek,
besteak beste, ingurumen-eraginen prebentzioa dute helburu, politiken, planen edo
programen mailan nahiz proiektuen mailan. Eragin akustikoaren kudeaketan bertan
txertatzeak berebiziko garrantzia du, zeren eta kalitate akustikoaren etorkizuna
baldintzatzen baitu Lurralde Historikoan (eta kutsadura akustikoen mailenak, zarata eta
dardara gisa).
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Ildo horretan, jarduketa edo esku-hartze maila bakoitzean koordinatuta txertatu beharreko
aldagaiak eta kasuan kasuko metodologia aplikagarriak doitu behar dira, baita testuinguru
egokia sortu ere, zertarako-eta kutsadura akustikoa, diseinua eta erabakiak hartzeko
modua baldintzatzeko osagai bihurtzeko, ez politika, programa edo proiektua garatu
ondoren zuzendu beharreko azpiproduktu hutsa.
LA3.2: Bizkaiko administrazioetako teknikarien eta beste profesional batzuen prestakuntza
(abokatuen edo arkitektoen elkargoak, etab.).
Kutsadura akustikoa alderdi tekniko nabarmena duen aldagaia da. Hori ulertzeko eta
ingurumen-administrazioko eta lurraldea antolatzeko prozedurak txertatzeko, oso ondo
ezagutu behar da arloa, indarreko lege testuinguruaren aplikazio praktikoa barne.
213/2012 Dekretua beharrezko gertaera garrantzitsua izan da EAEn, zeren laneko
testuingurua bideratzea ahalbidetzen dituzten gaiak garatzen baititu. Lege testu hori oinarri
hartuta, arloarekin zuzenean lotuta dauden profesional eta teknikari guztiak trebatu behar
dira. Administrazioentzat finkaturiko eskumenak erabilita, zerbitzuak ezinbestean atera
beharko dira kanpora, sektore pribatura, eta profesionalei egokituriko trebakuntza eta
praktika izan behar dira, lege manuak segurtasun teknikotik eta juridikotik aplikatzeko.
Halaber, administrazioetako teknikariek tresna eta jakintza egokiak izan behar dituzte,
dekretuaren eskakizunen ondorioz jaso behar dituzten azterlan akustikoen, ebaluazioen,
jarduketa-proiektuen, eta abarren aurrean balorazioa egiteko eta iritzi kritikoa izateko
moduan egon daitezen.
LA3.3: gida teknikoak eta prozedurakoak garatzea kutsadura akustikoaren alderdiak
kudeatzeko, soinuak balioesteko eta soinuaren dimentsioa sektoreko edo zeharkako
planetan txertatzeko (agenda 21, mugikortasuna, etab.).
3.2. ildoarekiko lotura zuzena izanik, kontzeptuen aplikazioa errazteko giden garapena izan
behar du oinarri trebakuntzak; Lurralde Historikoan jarduteko moduan finkatuko dituen
aplikazio praktikoaren eskuliburuak izango dira gida horiek.

4. printzipio nagusia: herritarrak kutsadura akustikoa kudeatzeko prozesuetan integratzea.
Hona hemen horren ondoriozko jarduketa-ildoak:
LA4.1: zaratarekiko eraginaren ebaluazio psikosoziala.
Bizkaitarrei eragindako zarataren ebaluazioa biltzeak eta segimendua egiteak gakoak
emango ditu, abiarazitako jarduketen inguruan herritarrek duten irudipena aztertu ahal
izateko eta herritarrentzat garrantzizkoak diren gaiak identifikatzeko; izan ere, gai horiek
zarataren kontrako jarduketa planen helburu nagusietatik kanpora gelditzen dira batzuetan.
Halaber, irudipenari buruzko datu horiei esker, alde batez jakin ahal izango da zarataren
eragina herritarrenganako eraginaren mailekin lotutako kostuen eta onuren aldetik.
Zaratak osasunean duen eraginarekin daude lotuta kostu eta onura horiek (MOEren
azterlan berrienek erakusten dutenez, giroko zarata osasun publikoko arazoa da Europan),
baita jarduerak egitean produktibitatea galtzearekin ere.
LA4.2: herritarrak kutsadura akustikoaren eta soinuak zaintzearen garrantziaz jabearazteko
eta informazioa emateko jarduketak.
Funtsezkoa da herritarrak beren ohiturek ingurunearen kalitate akustikoen zein eragin
duten jabearaztea; kutsadura mota horren kontrako borroka erraztuko du. Egia esan,
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zaratak gure osasunean eragin txarra dakarrela eta soinu atseginek inguruko pertsonengan
ongizatea handitzen dutela jakinaraztea da kontua.
LA4.3: herritarrei jakinaraztea Bizkaiko Lurralde Historikoan eginiko lana: kezkak biltzea.
Herritarrek Bizkaiko Lurralde Historikoan egiten diren jarduerak ezagutarazteko lana ez da
soilik horien berri ematea, baizik eta herritarren iritziak, iruzkinak eta ekarpenak biltzea ere
bai. Informazio horri esker, laneko ekimenak aberastu eta herritarren kezketara eta
beharretara hurbildu ahal izango dira.

5. printzipio nagusia: Bizkaiko soinuak zaintzea. Balio naturala edo kulturala duten soinupaisaiak, Lurralde Historikoan zaindu edo lehengoratu beharreko ondare ukiezinak diren
aldetik.
Hona hemen horren ondoriozko jarduketa-ildoak:
LA5.1: aire zabaleko zonalde lasaien kudeaketa: eragin akustikoa gutxitzeko jarduketak g
kategoriako zonaldeetan parke naturaletan eta fauna hazteko zonaldeetan.
Indarreko lege-eremuak zenbait arau garatu ditu “lasaitasuna” babesteko, zonaldeon balio
naturala edota kulturala zaintzearekin lotuak. Bi helburu lortu nahi dira: alde batetik,
baliabide naturalak (biodibertsitatea) kutsadura akustikoaren eraginetik babestea eta,
bestetik, baliabide natural horiekin loturiko soinuak entzungai egitea, bertako natur eta
kultur ondarekoak diren aldetik.
Horiek aztertu behar dira guneen kudeaketaren ondoriozko beste gai batzuekin batera eta,
beraz, baliabide naturalak antolatzeko planetan, erabilera eta kudeaketa eraentzeko
planetan edo natur guneak kudeatzeko eta planifikatzeko beste edozein tresnatan.
LA5.2: Bizkaian zaindu beharreko soinuen inbentarioa, horiek balioesteko jarduketak
(naturalak, kulturalak, turistikoak, etab.).
Bizkaiko zenbait soinu-paisaia, ikusizko paisaiekin bezala, zaindu beharreko balioa dira
naturaren edo kulturaren aldetik. Soinu-paisaiak diren toki horietarako bisitak izan dira
urteko hainbat egunetan eta hainbat arrazoi tarteko. Toki horiek zaintzeak eta balioesteak
handitu egiten ditu Lurralde Historikoak turismoaren aldetik dituen aukerak, eta bertako
ondare ukiezinaren baitan daude, Bizkaiko zati dira.
LA5.3: Bizkaiko hondartzen soinu-paisaia.
Hondartzak herritarren aisialdi eta zabalaldirako guneak dira, non ingurune naturala ekintza
horiek gozatzearen barruan sartzen baita. Halaber, hondartzako bisitaren eta egonaldiaren
ingurumen-esperientzia horri esker, alde batera utz dezakete herritarrek eguneroko estresa.
Hondartzetan dauden soinuak urteko hainbat unetan zaintzea eta bertara doazenen
igurikapenetara egokitzea lagungarria izango da hondartzen ingurumen-kalitatea
hobetzeko.

6. printzipio nagusia: eremu sentikorrak kutsadura akustikotik babestea foru eskumeneko
garraioaren azpiegituren inguruan.
Hona hemen horren ondoriozko jarduketa-ildoak:
LA6.1: Bizkaiko Azpiegituren Soinua Aztertzeko Tresna garatzea, eguneratzea eta
mantentzea, foru errepide guztien kutsadura akustikoa kudeatzeko informazioa biltzen
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duena, lege eskakizunetatik harago. Gainera, hauexen datuak ditu azterketarako tresna
horrek: Foru sarearen trafikoari buruzko informazioa, ezarritako zuzenketa neurriak,
kartografia eta zentsuko informazio eguneratua eta zarataren inguruko herritarren
erreklamazioak.
Bizkaiko garraioko bide-azpiegituren eragin akustikoa kudeatzearen ondoriozko gai guztiak
modu globalean lantzeko helburua duen tresna da.
Tresna horren bidez, lehentasun-irizpideak aplika daitezke, eta irizpideon bidez, zentzuz eta
Bizkaiko Lurralde osoa hartuta, hobetu egin daiteke Foru Aldundiaren eskumeneko
errepideen eragin akustikoa duten egoeren zuzenketa.
Halaber, aurreneurri gisa, azpiegituren inguruan diseinaturik dauden eta eragin akustikoa
izan dezaketen hirigintza plangintza identifika daitezke, eta tokiko erakundeei jakinarazten
zaie zuzenketa neurri egokiak hartu behar direla etorkizuneko auzokideei bizi-kalitatea
bermatzeko.
LA6.2: garraioko azpiegituren zaratari aurre egiteko zuzenketa neurriak hartzeko
eskuragarri dauden teknikarik hoberenak identifikatzea eta ezartzea eta etengabe
eguneratzea gaiaren egoera.
Kutsadura akustikoaren kontrako borrokarako jarduketen arloko zaintza teknologikoari
esker, munduko beste toki batzuetan dauden arrakastatsuenak identifikatu eta Bizkaiko
Lurralde Historikoan aplikatzeko modukoak diren azter daiteke. Eraginak orokortzeak eta
gero eta zorrotzagoak diren lege-eskakizunek berekin dakarte jarduketen eraginkortasuna
hobetzeko planteamendu berritzaileak aplikatzea; hala, ahalik eta gehien murrizten da
inbertsioa eta gero eta txikiagoa de eragina.
LA6.3: lehentasunezkotzat jotako egoerak babesteko ezarri beharreko zuzenketa neurriak
zehaztea eta betearaztea, Bizkaiko Azpiegituren Soinua Aztertzeko Tresna urtero
eguneratzearen ondorioz.
Urtero eta aurrekontu eskuragarriaren arabera, zuzenketarako jarduketak landuko dira, bai
zerbitzuan dauden errepideen inguruan kokaturiko etxebizitzetarako, bai egungo
etxebizitzetan eragina izan dezaketen etorkizuneko azpiegituretarako.

Arestian aurkezturiko ildo guztietatik, eta dokumentuko hurrengo ataletan azalduko diren
lehentasunen arabera, laneko zenbait kezka aipatzen dira, Bizkaiko Foru Aldundian
zarataren kudeaketarekin zuzenen lotuta dauden bi sailetakoak direnak: Herri Lanak eta
Garraioak eta Ingurumena.
Hauexetara bideraturiko jarduketak dituzte ardatz kezka komun horiek:
- Laneko prozesuak zehaztea eta egokitzea zarataren kudeaketa aldagaitzat sartzeko
(adibidez, gidak garatuta).
- Administrazioko teknikariak gaitzea trebakuntza lanaren bidez.
- Bizkaiko Foru Aldundiko sailen arteko koordinazioa indartzea zaratari buruzko jarduketan
koherentzia emateko.
- Erakundeen arteko koordinazioa erraztea, zertarako-eta beste administrazio batzuekin
informazioa trukatzeko koordinazioaren funtsezko ardatz gisa.
- Bizkaiko Foru Aldundiak zarataren arloan egiten duen jardunari buruzko informazioa
ematea herritarrei.
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3. Zaratari buruzko 2013-2017ko Ekintza Plana (Ingurumen
Saila)
Jarraian, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013-2017ko epealdirako Zaratari buruzko Plan
Estrategiko honetan, Bizkaiko Foru Aldundiak kutsadura akustikoaren kudeaketaren eta
baliozko soinuak zaintzearen arloan egingo dituen jarduketa konkretuak zehazten dira.
Plana garatzeko, aintzat hartzen dira kutsadura akustikoaren arloko indarreko eskumenak.
Parte hartzeko prozesu bat ere garatu da, non beste administrazio eta eragile batzuen
ekarpenak bildu diren bereziki tokiko administrazioa aintzat hartuta, Aldundiak tokiko
administrazioari laguntza emateko duen asmo sendoari jarraituz.

3.1 Plana egiteko prozesua (Ingurumen Saila)
2013-2017ko Plana garatzeko, bi jarduketa oinarritzat dituen lan-prozesua zehazten da:
1- Sailak 2007-2011ko epealdian dagoeneko buruturiko jarduketen balantzea.
2- Parte hartzeko eta Sailaren eskumeneko ildo estrategikoetarako ekarpenak egiteko
prozesua, bai kutsadura akustikoaren kudeaketan parte hartzen duten Bizkaiko Foru
Aldundiko eragileekin, bai beste erakunde eta administrazio batzuetako eragileekin.
Ondoren, bi puntuetan jarraituriko prozesua azalduko da:
1- Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak 2007-2011ko epealdian dagoeneko
buruturiko jarduketen balantzea.
Ingurumen Sailaren Zaratari buruzko Ekintza Planaren jarduketa bakoitzerako planteaturiko
helburuen betetze-mailaren azterketa dakar balantzeak, baita Plana garatzeko 5 urteetan
buruturiko jarduketetako batean izan ziren eragileei eta administrazioei eginiko kontsulta ere.
Alderdi hauek aintzat hartuta landu ziren gehienbat Ingurumenaren 2007-2011ko Planean
zehazturiko jarduketak:
- Aldagai akustikoa Ingurumen Sailaren eskumen propioetan txertatzea. Horien artean,
baterako ebaluazio prozesuak eta ingurumen-eraginaren banakako ebaluazioa eta
Bizkaiko natur gune babestuen kudeaketa nabarmentzen dira.
- Laguntza ematea tokiko administrazioei kutsadura akustikoaren kudeaketarekin lotutako
gaiak jorratzeko: Zarataren arloko udalaz gaindiko arazoak konpontzea hala nola Loiuko
aireportua eta AP-68 autobidearen ukipena, baita egoitzako hiri lurzoruaren ondoriozko
eragin akustikoaren inguruko aholkularitza eta laguntza emateko eta Tokiko Agenda 21en
eta giroko zarataren kudeaketaren arteko lotura-ildoak zehazteko ere.
- Kutsadura akustikoaren kudeaketaren arloko foru eta tokiko teknikariak trebatzeko lanak;
horien barruan sartzen dira gida teknikoen garapena eta trebakuntza jardunaldiak eta
ikastaroak.
- Foru Aldundiko sailek arlo horretan eginiko jarduketak koordinatzeko lanak.
Hona hemen Ingurumen Sailetik ateratako ondorio nagusiak, plana garatzeko oso
baliagarriak:
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- Planean parte hartu duten eragileek ageriko interesa erakutsi dute Bizkaiko Foru
Aldundiak kutsadura akustikoaren arloko jarduketak egiten jarrai dezan (bereziki tokiko
administrazioei laguntza emanez).
- Planean planteaturiko jarduketen bolumena handiegia zen plana garatzeko aurreikusitako
epealdirako. Hortaz, estrategia baterako moduko lan eskematzat jo zen 5 urterako
planerako baino.
2Parte hartzeko eta Sailaren eskumeneko ildo estrategikoetarako ekarpenak egiteko
prozesua, bai kutsadura akustikoaren kudeaketan parte hartzen duten Bizkaiko Foru
Aldundiko eragileekin, bai beste erakunde eta administrazio batzuetako eragileekin.
Parte hartzeko fase honetarako, estrategiaren zirriborro bat kontsultara jartzeko intereseko
eragileak aipatu ziren. Halaber, laneko jardunaldi bat antolatu zen; bertan hartu zuten parte
eragileok, eta planaren edukia azaldu zen. Balorazio ona egin zen edukiaren inguruan. Izan
ere, jardunaldiaren ardatza sailerako lehentasunezko ildoak ezartzea izan zen.

3.2 Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailaren Bizkaiko Zarataren
Ekintza Plana. 2013-2017ko epealdia.
2013-2017ko epealdirako atazak zehazteko, 3.1. puntuan azaldutako prozesuetan
lehentasunezkotzat hartutako ekintza-ildoak izan dira aintzat. Ildo estrategikoetan
interesekotzat jotako jarduketak dira hain zuzen, balantzearen ondoriozkoak nahiz parte
hartzeko buruturiko bi prozesuetakoak.
Jarduketa-ildo horiei gehitu behar zaizkie Sailaren zuzeneko eskumenekin lotuta ez dauden
beste batzuk, aipaturiko lan-prozesuetan interesekotzat hartu ez direnak.
Ondoren, Ingurumen Sailak 2012-2017ko epealdirako egingo dituen ataza zehatzak azalduko
dira:
1. printzipio nagusia: Koordinazio instituzionala indartzea Bizkaian kutsadura akustikoaren
arloan eta Lurralde Historikoaren kalitate akustikoaren segimendua egitea.
LA1.1: Foroak, lan-mahaiak, kongresuak, lantegiak eta jardunaldi teknikoak sortzea,
helburu estrategikoekin bat datozen nazioarteko esperientziak ere biltzen dituztenak.
T1.Jardun onak trukatzeko tailerra: World-Café. Gonbidatu interesgarriren batekin. Urtean
bat proposatu da.
- A jarduera: World-Café bat egitea udal teknikarientzat, jardun onak trukatzeko 4
eztabaidagairekin. Europa mailako aditu edo hizlari bati eginiko gonbidapena ezarri da,
jardun oneko ekimen baten berri eman dezan, Bizkaian burutzeko modukoa.

LA1.2: Arazo instituzionalak koordinatzea eta desadostasunak konpontzea.
T1. Loiuko Aireportua, Portua eta AP-68 autobia koordinatzera bideraturiko jarduketak:
bilerak, batzordeak eta dokumentazio-azterketak egitea.
- A jarduera: Aireportuaren Batzorde Teknikoan parte hartzea eta beste koordinazio
ekimen batzuk abiaraztea Porturako eta AP-68 autobiderako, udalei emandako laguntza
gisa.
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LA1.3: Lidergoa eta partaidetza izatea eta kutsadura akustikoa kudeatzeko Jarraipen
Batzordea mantentzea Bizkaian, baita zehazturiko mekanismoen jarraipena egitea ere.
T1.Batzordearen bilera bat edo laneko jardunaldi bat urtean.
- A jarduera: Urteko bilerak, iritziak eta ikuspegiak elkarri emateko eta beste sail batzuek
eginiko lana ezagutarazteko.

2. printzipio nagusia: laguntza ematea herri administrazioei kutsadura akustikoaren
kudeaketaren arloko eskumenak betetzeko.
LA2.1: Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea zarataren aldetik
garrantzitsuak diren datuak partekatzeko eta trukatzeko Lurralde Historikoko
administrazioen artean.
T1.Informazioa elkarri emateko beharrezko protokoloak zehaztea eta tresnarik hoberenak
identifikatzea.
- A jarduera: Herri Lan eta Garraio Sailarekin koordinatzea eta bilera monografikoak
egitea zaraten mapa egin behar duten beste zarata-gune batzuetako kudeatzaileekin.
ADIF, FEVE, ETS, AENA eta Bilboko Portua. Mapen informazioa emateko prest dauden
jakitea da xedea, baita beste batzuen mapak eskuratzeko eta kontsultatzeko interesa
ere.
- B jarduera: Sistemaren kontzeptu-diseinua: informazio digitala biltzeko gunea (datuak
deskargatzea eta jaistea) eta GIS ahalmenetan oinarrituriko funtsezko
funtzionaltasunen analisia.
T2.SIGRUren birmoldaketa T1en emaitzak oinarri hartuta.
- A jarduera: Sistemaren garapena (aukerak arakatzea Lantiken eta Bizkaitiken).
- B jarduera: Sistema udalei aurkeztea.
T3.Esperientzia pilotua udalerri batekin.
- A jarduera: Udalerri pilotu bat aukeratzea sistema ezartzeko eta erabiltzeko.
- B jarduera: Sistema abiaraztea eta emaitzak udalei ezagutaraztea.
LA2.2: lizentzia edo informazio peko jardueren kutsadura akustikoa kudeatzeko
sostengua, bereziki egoitzako hiri lurzoruan kokaturikoetan.
T1. Dekretua ezartzeko udalerri txikiek dituzten beharrak identifikatzeko lan-mahaia,
zarata transmititzen deneko jardueren zatiari dagokionez.
- A jarduera: Lan-mahaia egitea (jardunaldia) udalekin dekretuaren eremua aurkezteko
eta Foru Aldundiak lagundu ditzakeen beharrak identifikatzea.
T2. Udalerri txikiei arreta emateko zerbitzua garatzea:
- A jarduera: Jardueren neurketa akustikoak egiteko zerbitzua, aurretik udalari eskaera
aurkeztuta.
- B jarduera: A jardueran garaturiko zerbitzuaren ondorio globalei buruzko txostenak.
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3. printzipio nagusia: kutsadura akustikoa kudeatzeko prozesuei koherentzia emateaz
arduratzea maila guztietan Bizkaian:
LA3.1: zarataren kudeaketa IEE eta IES prozesuetan txertatzea.
T1.Gidak berrikustea eta horren aplikazioan laguntzea.
- A jarduera: Uneko eta aldizkako laguntza ematea zerbitzuak eginiko galderei
erantzuteko, IEE eta IESko dokumentuetan zarata ulertzeko moduari buruzkoak.

LA3.2: Bizkaiko administrazioetako teknikarien eta beste profesional batzuen
prestakuntza (abokatuen edo arkitektoen elkargoak, etab.).
T1.Dekretuari buruzko jardunaldiak politikariei eta teknikariei.
- A jarduera: Dekretuari buruzko jardunaldi bat Bizkaiko udal teknikariei.
- B jarduera: Dekretuari buruzko jardunaldi bat Bizkaiko kargudun politikoei.
T2.Prestakuntza jardunaldiak lanbide elkargoentzat: Hirigintza arkitektoak eta abokatuak.
T3. Bi prestakuntza-jardunaldi LA1.1. eta LA3.3.rekin koordinatuta: “Zonifikatu zure
udalerria”, eta “Baldintza akustikoak etorkizuneko garapenei aplikatzea”.
- A jarduera: LA-3-ko T1 eta T2ko gidekin lotutako 2 jardunaldi egitea.

LA3.3: gida teknikoak eta prozedurakoak garatzea kutsadura akustikoaren alderdiak
kudeatzeko, soinuak balioesteko eta soinuaren dimentsioa sektoreko edo zeharkako
planetan txertatzeko (agenda 21, mugikortasun, etab.).
T1.Gida teknikoa: “Zonifikatu zure udalerria”
- A jarduera: Udalerria akustikoki zonifikatzeko gida praktikoa egitea.
T2.Gida teknikoa: “Baldintzak aplikatzea etorkizuneko garapenei”.
- A jarduera: Geroko garapenei aplikatu beharreko baldintza teknikoak integratzeko
gida praktikoa egitea, dekretu autonomikoa oinarri hartuta.
T3.EAEko gidak dekretu autonomikoari egokitzea. (LA3.1ekin koordinatuta).
- A jarduera: Dagoeneko eginda dauden IEErako gidak dekretu autonomiko berriari
egokitzea, gidak berresteko Herri Lanekin eginiko lana barne (obrako faseari
buruzkoak ere aztertuko dituzte berrikuntza gisa).

4.printzipio nagusia: herritarrak kutsadura akustikoa kudeatzeko prozesuetan integratzea.

LA4.3: Bizkaiko Foru Aldundiak eginiko lana ezagutaraztea herritarrei: kezkak biltzea.
T1.Bi urterik behingo dibulgazio kanpaina.
- A jarduera: Kanpainaren diseinua: Helburuak, ezagutarazteko edo hedatzeko
bitartekoak, garatzeko itunak bilatzea.
- B jarduera: Dibulgazio-jarduera garatzea.
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5. printzipio nagusia: Bizkaiko soinuak zaintzea. Balio naturala edo kulturala duten soinupaisaiak, Lurralde Historikoan zaindu edo lehengoratu beharreko ondare ukiezinak diren
aldetik.
LA5.1: aire zabaleko zonalde lasaien kudeaketa: Eragin akustikoa gutxitzeko jarduketak g
kategoriako zonaldeetan parke naturaletan eta fauna hazteko zonaldeetan.
T1. G zonaldeen proposamena eta naturako soinuen erreserbak parke naturaletan.
Kudeaketa akustikoaren aldagaiak erabilera eta kudeaketari buruzko plan gidarietan.
- A jarduera: G kategoriako zonaldeak eta naturako soinu erreserbak identifikatzea
Bizkaiko parke natural bakoitzean.
- B jarduera: Zonaldeetan aplikatu beharreko babes akustikoko irizpideak zehaztea,
zonaldeek dagoeneko dituzten baldintzei erreparatuta eta parkearen egungo
aldeztaketa oinarri hartuta.
- C jarduera: A eta B jardueretako emaitzak HAPOn txertatzea. Horretarako, ezinbesteko
baldintza da plan horien arduradunekin batera lan egitea.
- D jarduera: G kategoriako eta naturako soinu erreserbako zonaldeak identifikatzea
(erreserbak, habitat zehatzak urteko hainbat unetan, natur intereseko beste zona
batzuk, etab.).
- E jarduera: G kategoriako eta naturako soinu erreserbetako eragin akustikoaren
azterketa: Dekretuaren kalitate akustikoaren helburuak betetzen direla egiaztatzea:
tokian bertan eginiko ebaluazio-kanpainak.

4. Zarataren kontra egiteko plana Bizkaiko Lurralde
Historikoko foru errepideetan. Herri Lan eta Garraio
Saila.
Ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013-2017ko epealdirako Zaratari buruzko Plan
Estrategiko honetan, Bizkaiko Foru Aldundiak kutsadura akustikoaren kudeaketaren eta
baliozko soinuak zaintzearen arloan egingo dituen jarduketa konkretuak zehazten dira.

4.1 Plana egiteko prozesua (Herri Lan eta Garraio Saila)
Plana egiteko, kutsadura akustikoaren arloko indarreko eskumenak izan dira aintzat, eta
gogoetarako barne prozesu bat egin da honako hau kontuan izanda: helburu nagusia dela
EAEko kutsadura akustikoa arautzen duen 213/2013 Dekretuak finkaturiko arau-eremu
berriari behar bezalako erantzuna ematea.
Halaber, Sailak 2007-2011ko epealdian dagoeneko burutu dituen jarduketen Balantzea egin
da, zarataren kontrako borrokaren arloko lehen ekintza planari dagokiona.
Epealdi horretan, jarduketa hauek burutu ziren:
-

Zarataren mapa estrategikoak eta ekintza planak egitearen inguruko lege-eskakizunei
erantzuna ematea, 200/49/EE Zuzentaraua ezartzeko lehen fasea betez.
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-

-

Informazio akustikoa eguneratuta izatea Bizkaiko Azpiegituren Soinua Aztertzeko
Tresnaren eremuan, urtero.
Foru errepideekin lotutako zarataren arloan herritarrek dituzten erreklamazioei erantzuna
ematea.
Formatu digitaleko dokumentazioa bidaltzea hala eskatu duten tokiko administrazioei,
foru errepideen zarata mapei buruzkoa.
Eragin akustikoa prebenitzeko jarduketak: bide proiektu berrietan zarata gutxitzeko
jarduketak zehaztea (IEE eta IESren izapidearekin lotuta) eta errepideen inguruetako
hirigintzako geroko garapenak burutzeko baldintzak betetzea, hots, erreferentziako
legeria betetzea.
Eragin akustikoa murrizteko zuzenketa neurriak zehaztea ustiatzeko fasean diren foru
errepideetan:
o Trafikoari buruzko jarduketak: pasatzeko abiadura murrizketak A-8 autobidean
eta hiriko zenbait zeharbidetan.
o Bideko trazatuaren gainerako jarduketak. 7 saihesbide berri.
o Hedapen-bidearen gaineko jarduketak: 120 pantaila akustiko egitea
(metalezkoak, landarezkoak, zurezkoak, plastikozkoak eta hormigoizkoak).
o Hartzailearen gaineko jarduketak: Fatxaden isolamendua hobetzeko jarduketak.
o Prezioen oinarria eta baldintza berezien preskripzioen plegua eguneratzea
pantaila akustikoei dagokienez.

Hona hemen Ingurumen Sailetik ateratako ondorio nagusiak, plana garatzeko oso
baliagarriak:
- Bizkaiko Azpiegituren Soinua Aztertzeko Tresna eguneratuta izatea funtsezkotzat
hartzen da Bizkaiko foru errepideen eragin akustikoa zein den etengabe jakiteko. Hori
jakinda errazagoa da, alde batetik, eragin akustikoak murrizteko lehentasunezko
jarduketen gainerako erabakiak hartzea, eta bestetik herritarren zarataren arloko galderei
erantzuteko datuak izatea.
- Sailak eginiko lanean, hertsiki legezkoak diren eskakizunetatik harago doazen gaiak
jorratu dira. Egoera horrek erraztu egiten du 213/2012 Dekretuan ezarritako eskumenak
eta eskakizunak garatzea, hain zuzen foru errepideen kutsadura akustikoaren
murrizketaren eta kudeaketaren arloan esperientzia handiko posizio batetik.
- Foru Aldundiko beste sail batzuekin (Ingurumen Saila eta Lehendakaritza Saila)
informazioa trukatzeko eta koordinazio instituzionalerako protokoloak ezarri beharra
dagoela aipatu da, baita tokiko administrazioekin ere, zeren eta lurralde plangintza
hainbat eremutatik egiteak funtsezko eginkizuna betetzen baitu eragin akustikoa
prebenitzeko eta murrizteko.
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4.2 Zarataren kontra egiteko plana Bizkaiko Lurralde Historikoko foru
errepideetan 2013-2017ko epealdia.
1. printzipio nagusia: Koordinazio instituzionala indartzea Bizkaian kutsadura akustikoaren
arloan eta Lurralde Historikoaren kalitate akustikoaren segimendua egitea.

LA1.2: Arazo instituzionalak koordinatzea eta desadostasunak konpontzea.
T1.Foru errepide guztien zortasun akustikoko zonaldearen mugaketa eta komunikazioa.
- A jarduera: Zortasun akustikoko zonaldea mugatzeko metodologia zehaztea.
- B jarduera: Aurretik udalei jakinaraztea haien oharrei emandako erantzunen txostena
bidaltzeko.
- C jarduera: Zortasun akustikoko zonaldea onestea eta formatu digitalean bidaltzea
ukituriko udalei.

LA1.3: Lidergoa eta partaidetza izatea eta kutsadura akustikoa kudeatzeko Jarraipen
Batzordea mantentzea Bizkaian, baita zehazturiko mekanismoen jarraipena egitea ere.
T1.Batzordearen bilera bat edo laneko jardunaldi bat urtean.
- A jarduera: Urteko bilera iritziak eta ikuspegiak elkarri emateko eta beste sail batzuek
eginiko lana ezagutarazteko.

2. printzipio nagusia: sostengua ematea herri administrazioei kutsadura akustikoaren
kudeaketaren arloko eskumenak betetzeko.
LA2.1: Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea zarataren aldetik
garrantzitsuak diren datuak partekatzeko eta trukatzeko Lurralde Historikoko
administrazioen artean.
T1.Informazioa elkarri emateko beharrezko protokoloak zehaztea eta tresnarik hoberenak
identifikatzea.
- A jarduera: Bilera monografikoa Ingurumen Sailarekin foru errepideen zarataren
mapen informazioa beste administrazio batzuekin trukatzeko mekanismoak zehazteko
eta beste kudeatzaile eta administrazio batzuen informazioa eskuratzeko eta
kontsultatzeko interesa identifikatzea.
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3.printzipio nagusia: kutsadura akustikoa kudeatzeko prozesuei koherentzia emateaz
arduratzea maila guztietan Bizkaian:
LA3.1: zarataren kudeaketa IEE eta IES prozesuetan txertatzea.
T1.Plan berezien eta bide proiektuen kontratazio pleguak berrikustea eta eguneratzea
213/2012 Dekretuaren eskakizunetara egokitzeko.
- A jarduera: IEE eta IES prozesuekin (ustiapena eta obra) lotutako ingurumeneko
teknikariekin bilera egitea, lanerako ildo komunak zehazteko.
- B jarduera: Kontratazio pleguak egokitzea Ingurumen Sailak egingo dituen gidariekin
koordinatuta, zarataren ingurumen-ebaluazioko prozesuetan aintzat hartzeko.

LA3.2: Bizkaiko administrazioetako teknikarien eta beste profesional batzuen
prestakuntza (abokatuen edo arkitektoen elkargoak, etab.).
T1.Prestakuntza jardunaldiak Saileko teknikariei, 213/2012 Dekretuari buruzkoak.
- A jarduera: 213/2012 Dekretuak Herri Lan eta Garraio Sailarentzat dakartzan
ondorioen azterketa.
- B jarduera: Prestakuntza jardunaldiak zehaztea A jardueran identifikaturiko beharren
arabera.

LA3.3: gida teknikoak eta prozedurakoak garatzea kutsadura akustikoaren alderdiak
kudeatzeko, soinuak balioesteko eta soinuaren dimentsioa sektoreko edo zeharkako
planetan txertatzeko (agenda 21, mugikortasuna, etab.).
T1.Gida teknikoa: “Bizkaiko lurralde historikoko foru errepideen zortasun akustikoko
zonaren mugaketa”.
- A jarduera: Gida metodologikoa garatzea azpiegituretan modu bateratuan aplikatzeko,
ustiapen fasean nahiz proiektu fasean.
T2.Sailaren gida teknikoak 213/2012 Dekretuari egokitzea.
- A jarduera: Dekretu berriari eta lege-eremu berriari (CE marka) egokitu beharra duten
gidak identifikatzea.
- B jarduera: A jardueran identifikaturiko gidak egokitzea.

4.printzipio nagusia: herritarrak kutsadura akustikoa kudeatzeko prozesuetan integratzea.
LA4.2: herritarrak kutsadura akustikoaren eta soinuak zaintzearen garrantziaz
jabearazteko eta informazioa emateko jarduketak.
T1.Herritarren eskariei erantzuna ematea.
- A jarduera: Herritarren eskariei emandako erantzuna, foru errepideek sortutako
kutsadura akustikoari dagokionez.
- B jarduera: Jasotako eskariak aldian-aldian aztertzea eta jarduteko ondorioak ateratzea.
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LA4.3: Bizkaiko Foru Aldundiak eginiko lana ezagutaraztea herritarrei: kezkak biltzea.
T1.Bizkaiko Foru Errepideen Ekintza Plana garatzeko prozesu parte-hartzailea, 2013/2012
Dekretuaren 18. artikuluan zehazturikoarekin bat etorriz.
- A jarduera: Ekintza Planaren dokumentazioa egokitzea herritarrei ezagutarazteko.
- B jarduera: Dokumentazio hori Bizkaiko Foru Aldundiaren web gunean txertatzea eta
egituratzea (foru errepideetako zarataren kudeaketari buruzko atala).

6. printzipio nagusia: eremu sentikorrak kutsadura akustikotik babestea foru eskumeneko
garraioaren azpiegituren inguruan.
LA6.1: Bizkaiko Azpiegituren Soinu Azterketa garatzea, eguneratzea eta mantentzea.
T1.Kalkulu akustikoak eguneratzea.
- A jarduera: Bizkaiko agertoki akustikoa eguneratzeko beharrezko sarrera-datuak biltzea
eta egokitzea.
- B jarduera: Foru errepideen zarata mapak egitea eta etxebizitza eta eraikuntza
sentikorren eragina aztertzea.
- C jarduera: Kalitate akustikoko helburuak ez betetzea identifikaturiko egoerak
lehenestea.
- D jarduera: Informazioa egokitzea eskariei erantzuna emateko, Sailaren LA4.2arekin
koordinatuta.
T2.Arauetan exijituriko dokumentazioa egitea.
- A jarduera: Foru errepideen zarata maparen oroitidazkia, 37/2003 Legeari eta 213/2012
Dekretuari erantzuna emateko (onespen ofizialerako administrazio-izapideekin).
- B jarduera: Foru errepideen zarata maparen oroitidazkia, 37/2003 Legeari eta
213/2012 Dekretuari erantzuna emateko (onespen ofizialerako administrazioizapideekin). Sailaren jarduketa akustiko zonaldeak identifikatzea eta lehenestea.

LA6.3: Ezarri beharreko zuzenketa neurriak zehaztea eta burutzea, lehentasunezkotzat
hartutako egoerak babesteko.
T1.Zuzenketa neurrien hierarkizazioa.
- A jarduera: L6.1.eko T2aren ZAPen emaitzak berrikustea, zuzenketa neurriak
ezartzeko bideragarritasunari dagokionez eta aurrekontuan eskuragarri dauden
partiden arabera.
- B jarduera: Lehentasunezko jarduketa planak zehaztea aukeraturiko ZAPetan:
onetsitako zuzenketa neurrien eraikuntza proiektuak burutzea.
- C jarduera: Lehentasunezko jarduketa planeko neurriak burutzeko egutegia zehaztea.

