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1. Helburua
Zarauzko udalerriaren gaueko aisialdiaren ekintzak sortutako afekzio akustiko diagnostikoaren
lortutako emaitzak erakustea.
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2. Irismena eta deskribapena
Ikerketak, Zarauzko udalerri osoan, gaueko aldiak sortzen duen erasana ikertu nahi izan da
(kalean dauden pertsonak, zein terrazak edo tabernak).
Horretarako, nurketa akustikoak egin dira, honen bidez aisialdiko zarata mapa bat kalkulatu da.
Ikerketa egiteko, udalaren laguntzaz, 7 puntu hautatu dira, eta hauen bidez, udalerri osoan egon
daitekeen gatazka adieraziko da.

Hurrengo irudietan neurketa puntuen kokapenak azaltzen dira:

1

5

7

6
4

2

3
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Eremu bakoitzean bi neurketa akustiko mota ezberdin egin dira: bertakoak, “in situ” eta egun
jarraietan neurketa jarraituak.
Iraupen laburreko in situ-ko neurketak, 2017ko Irailaren 2etik 3rako gauean egin dira, gaueko
23.00etatik 02.00etara.
Iraupen luzeko neurketei dagokienez, bi kanpaina burutu dira. Horretako bat, udako kanpaina,
2017-ko abuztu eta Iraila tartean eta bigarrena, neguko kanpaina, 2018-ko Urtarrilan.

Adierazi behar da “in situ” egindako neurketak, ez direla egin zehazki erregistro jarraipenak ezarri
ziren puntuetan, ez zelako izan posible etxebizitza guztietara sartzea. Hau da, puntu hauetan,
neurketak kalean bertan egin ziren.
Beste alde batetik, iraupen laburpeneko neurketak, gaueko aisialdian antzeman ziren puntu
zaratatzuetan egin ziren neurriak.
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3. Kalitate eta zonaka tze akustikoko helburua k
Kalitate Akustikoko Helburuak (hemendik aurrera KAH), Euskadiko Autonomia erkidegoko
kutsadura akustikoaren gaineko urriko 16ko 213/2012 Dekretuak ezarrita daude.
Dekretu horrek, KAHk, Ld, Le eta Ln zarata- adierazle ezberdinentzako ezartzen ditu, eguneko
(7etatik 19etara), arratsaldeko (19etatik 22etara) eta gaueko (22etatik 7etara) aldietarako, urteko
zarata- mailen bataz bestekoa adierazten dutelarik. Baino honako hau kontuan izan behar da:
Dekretuaren arabera, atal honetako 1. Eta 2. Taulan adierazten diren KAHk, zarata- adierazle
ezberdinentzako, hau da, Le, La eta Lg errespetatzen dira, urte bateko epean honako hau
betetzen bada:
a) Urteko bataz besteko mailarik ezingo du, 1. Taulan ezarritako mailak gainditu
b) Eguneroko baloreen %97ak ezingo ditu tauletan ezarritako mailak 3 dB(A) baino
gehiagotan gainditu.
Kalitate akustikoko helburuak, zarata- adierazle bakoitzarentzako ezartzen dira, eremu akustiko
ezberdinak kontuan hartuz, eremu hauen sailkapena hauen erabilera nagusiaren araberakoa
izango delarik. Horrez gain, barrualderako eta kanpoalderako mailen artean bereizketa bat
egiten da.
I.

Kanpoaldeko KAH-k

Jada existitzen diren eremu urbanizatuentzako kalitate akustikoko helburuak hurrengo taulan
aurkezten dira(213/2012 Dekretuko, I. Eranskineko, A Taula):
1. taula: jada existitzen diren eremu urbanizatuentzako kalitate akustikoko helburuak
EREMU AKUSTIKO MOTA

Zarata adierazleak dB(A)
Ld

Le

Ln

60

60

50

Bizitegi- erabilerako lurzoruak nagusi diren lurralde-esparru edo
sektoreak.
hirugarren sektoreko erabilerako lurzoruak nagusi diren lurralde- esparru
edo sektoreak.

65

65

55

70

70

65

C

Jolaserako eta ikuskizunetarako lurzoruak nagusi diren lurralde-esparru
edo sektoreak.

73

73

63

B

Industria- erabilerako lurzoruak nagusi diren lurralde-esparru edo
sektoreak.

75

75

65

E
A
D

Osasun-, hezkuntza- eta kultura-erabilerako lurzoruak nagusi diren eta
hots-kutsaduraren aurkako babes berezia behar lurralde-esparru edosektoreetarako zehaztutakoekin.
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Kalitate akustikoko helburu hauek, udalerriaren zonakatzearen araberakoak dira, Zarauzko parte
zaharrean, zonakatze akustikoa da hurrengo irudian ikusten dena, ikerketa eremuaren zoom-a
zehazten du eta.

Gaueko aisialdia aztertzeko neurketa puntu guztiak a) motako eremuetan kokatzen dira, hau da,
etxebizitza guneei dagozkien eremu mota, non KAH Ld/e=65 dB(A) eta Ln=55 dB(A) diren
II.

Barrualdeko KAH-k

Kanpoalderako KAHetaz gain, eraikin mota batzuentzako, barrualderako helburuak ere ezartzen
dira, eta hauek ere 213/2012 Dekretuan adierazten dira (I. eranskineko B taulan):
B taula: Bizitzeko egokiak diren barruko eremuentzako ezarritako Kalitate Akustikoko Helburuak
ERAIKINAREN ERABILERA
Etxebizitza edo bizitokiak
Ospitalea
Hezkuntzaerabilera

edo

EGOITZA MOTAK

Zarata Adierazleak dB(A)

Egonguneak

45

45

35

logelak

40

40

30

Egonguneak

45

45

35

Logelak

40

40

30

40

40

40

35

35

35

Kultur- Gelak
Irakurketa gelak
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KAH-k betetzearen laburpena

Aurrekoan adierazi den bezala, KAH-k asetzeko ikerketaren eremuan hau bete behar da:
-

Urteko batasbesteko mailak betetzen du:

Ld/e= 65 dB(A) y Ln= 55 dB(A) kanporako.
Ld/e= 40 dB(A) y Ln= 30 dB(A) barrurako.

-

Eguneko batasbesteko mailak betetzen du: Ld/e= 68 dB(A) y Ln= 58 dB(A) kanporako.
Ld/e= 43 dB(A) y Ln= 33 dB(A) barrurako.

Soilik, 11 egun urtean zehar ez zuten beteko eguneko batazbesteko azkeneko mailak.
4. Metodologia eta ikerketa ren deskripzioa
Eremuko egoera akustikoa ebaluatzeko bi metodologia ezberdin erabili dira: alde batetik
neurketa akustikoak egin dira, eta beste alde batetik zarata mapa kalkulatu da kalkulu
metodologiaren zehar.
Aldi berean, hartutako neurriak bi motatakoak izan dira. alde batetik soinuaren erregistro
iraunkorrak egin dira, eta bestetik, asteburu bateko gau batean zehar, epe laburrekoak egin dira.
Jarraian, kasu bakoitzean erabilitako metodologiaren deskribapena egiten da.
4 . 1. N eur ke ta a kus t ik oa k
a) Er r e gis tr o ir a un kor r a k
Neurketa hauek, gutxienez zaspi egun jarraietan, asteburua barne eta 2. Atalean zehaztutako
puntuetan, soinu- mailaren neurketa jarraituak izan dira. Erregistro hauek, orokorrean,balkoietan
etaterrazetan ezarri dira, non eremu horietara sartzea debekatuda neurketak egin bitartean, edo
kale-argian ezarritako puntua izan arren.
Neurketetan zehar, 10 edo 15 minuturo LAeq, LAFmineta LAFmax, adierazleak neurtu dira, eta erregistro
batzuetan, LAF1, LAF10, LAF50, LAF90, LAF99pertzentilak ere.

Egindako neurketa hauetatik abiatuz, alde batetik, puntu bakoitzean, zarataren eboluzioa
adieraziko dituzten grafikak, zein asteburuko gauak astean zeharrekoekin alderatuz zaratan
duten eragina adierazten dituztenak lortzen da.
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Bestetik,213/2012 Dekretuan ezartzen diren Ld, Leeta Lnadierazleak lortuko dira, neurketa egun
bakoitzeko zein neurketa aste osorako eta urteko bataz bestekoa, modu honetan, estatu zein
erkidegoko arautegien araberako balorazio bat ere egin ahal izango da.
b) Ep e lab ur r e k o ne ur k eta k
2017-ko Irailaren 2tik 3erako gauean, ikerketa helburu diren aisialdi- eremuetan zehar
sakabanatutako neurketa puntuetan hainbat neurketa labur egin dira.
II. eranskinean, neurketa puntuak aurkezten dira, deskribapena eta lortutako zarata- mailak.
Neurketa hauetan zehar, LAeq, LAFmineta LAFmax, parametroak lortu ziren zortziko 1/3 frekuentziabanda bakoitzarentzat, segundo bateko tarteetan.

Neurketa puntual hauen helburua, tokian zuzenean sonometroak jasotzen dituen zarata- mailak
zein zarata- iturrik eragiten dituen egiaztatzea da. Honek, momentu bakoitzean, soinu- gertaera
ezberdinek momentu bakoitzean eragiten dituen zarata-mailak identifikatzea ahalbidetzen du
(pertsonek bakarrik eragindako zarata noiz egoten den, musikarena noiz, eta bestelakoak) horrez
gain, erregistro iraunkorrek benetan ikerketa honen helburu diren zaratak, hau da, gauekoaisialdiak eragindakoak neuretzen ari direla egiaztatzea ere ahalbidetzen du.
4 . 2. Er e du a kus t ik oa
a) Er e du a kus t ik oar en s or k unt za
Lehenik eta behin, neurtutako zarata iturriak ezarri dira, nagusiki sortutakoak kaleetan biltzen den
pertsonengatik. Hauek, lurra mailaren gain 1,5 metrotako altuerara gainazaleko iturriekin onartu
dira. Zarata iturria solairuaren kokapena landa-lanetan egindakoan oinarrituda da.
Jarraian, neurketa puntu bakoitzaren eragina eremuak ezagutu dira, hau da: neurtutako puntu
bakoitzean erlazionatutako zarata iturriak.
Aurreko neurketa akustikotik aurrera, neurketa puntuari lotu dioten foku bakoitzaren zarata
potentzia egokitu dira.
Azkenik, fatxadetako maila kalkulatzera jarraitu da.
Inguruneko zarata fokuak eragindako zarata mailak lortzeko erabili den metodologia kalkulu
metodoak erabiltzean egokitzen da, alde batetik, soinu iturrien igorpen soinua zehazten du eta
bestetik zabalkundea.
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Metodologia honek ahalbidetzen du lotzea zarata mailak bere kausari eta erabilgarritasun bezala
erabiltzen du aztertzeko zarataren sorkuntzan bitarteko ari izan diren aldagarri desberdinak,
erasotzen dute etxebizitzetako mailetan, edo , leku publikoetan edo naturaletan. Gainera, kalkulu
metodoak, etorkizuneko tokiak simulatzea izten du eta posible diren zuzenketa neurriaren
eraginkortasuna aztertzea.
Erabilitako metodoa hurrengoa da:
Erabilitako metodoa 213/2012 Dekretuak ezarritakoa da, industriak sortutako zaratarako;
ISO 9613-2: Zarataren akustika-indargabetzea kanpoko ingurunean hedatzen denean,
2.Partea: Kalkulu metodo orokorra.
Behin, zarata iturriak bereiztuz soinu potentziaren mailetatik aurrera, neurketa akustikotik lortuz,
soinuaren zabalkuntzaren kalkulu akustikoak egitea beharrezkoa izango zen ebaluazio puntu
bakoitzerarte (hartzailea). Zentzu horretan, baldintza bat izango zen, ikasketen hiru dimentsiotako
eremu modelizazio bat edukitzea, kokapenaren deskribapen bat ahal izatea eta foku guztien
dimentsioak, eremuaren hartzailea, lurrazala, eraikuntzak…
Horregaitik, Zarauzko inguruneko zarata maparen eredu akustikotik hasten da, kalkulu
akustikoaren ereduan egindakoa, SoundPLAN®. Eredu honek, erasotzen duten faktore guztietako
ardura lortzen du, kanpokoan zabaltzen den soinuari erreferentziako ereduan finkatuz, aztertze
eremuan inmisio mailak lortzeko bukaerarekin.
Beraz, inmisio mailak (LAeq) azterketa puntu bakoitzean eta eguneko aldi bakoitzerako legediak
desberdinduz, lortzen da efektuaren erabileragatik faktore segida bat iturri bakoitzarentzat
ezarritako jaulkipen mailaren hedapena, deskripatzen direla ezarritako metodoan eta gertatzen
direla faktore honengatik:
-

Hartzailearen eta jaulkipen iturriaren bitarteko distantzia.

-

Xurgatze atmosferikoa.

-

Lurrazalaren eta topografiaren motaren efektua.

-

Posible diren ostopoen efektua: difrakzioa/islapena.

-

Baldintza meteorologikoak.
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5. Emaitzen ebaluaketa akustikoa
5 . 1.

Er r e gis tr o ir a un kor r a k.

Jarraian azaltzen den taulan, 7 neurketa puntuen kokapena eta sonometroak kokatu zireneko
datak aurkezten dira:

PUNTUA

KOKAPENA

NEURKETA KANPAINAK
UDA

NEGUA

1

BixkondeKalea

Abuztuko 11tik 18ra

Urtarrilaren 18tik 25era

2

Patxiku kalea

Abuztuko 11tik 18ra

Urtarrilaren 18tik 25era

3

Barren plaza

Abuztuko 11tik 17ra

Urtarrilaren 11tik 18ra

4

Azara kalea

Abuztuko 21etik Irailaren
1era

Urtarrilaren 18tik 25era

5

Loja ZaharraKalea

Abuztuko 21etik 30era

Urtarrilaren 25etik
Otsailaren 1era

6

IparKalea

Irailaren 1etik 12ra

Urtarrilaren 25etik
Otsailaren 1era

7

Malekoian

Irailaren 1etik 13ra

Urtarrilaren 25etik
Otsailaren 1era

Atal honetan, modu orokorrean neurketa-puntu bakoitzean lortutako emaitzak aztertzen badira
ere, eranskinetan, aztertutako puntu bakoitzaren emaitzak aurkezten dira.
5.1.1 Egindako neurketen analisia
Aurrekoan ezan den bezala, KAH-k betetzeko bi irizpide derberdin daude, alde batetik urteko
batazbestekoa eta bestetik egunekoa.
Urteko batazbestekoari deritzona, egindako neurketak bi asteko zarata erregistratu dute,
horietako bat udako aldia da eta bestea negua, beraz, ez da posible urteko KAH-k aztertzea
neurketa honen bitartez. Hala ere, neurtutako asteak adierazgarri bezala hartu dira gaueko
aisialdiaren bi egoeratakoak, hau da, udan gaueko aisialdiaren ekintza haundiena lortzen da,
eta Urtarrilaren hilabetearen zehar gaueko aisialdiaren ekintza txikiagoko aldia kontuan hartuz.
Hau da, bi astean zehar neurtutako zarata mailak ikusita, erlazio bat finkatu daiteke itxaroten
bada KAH-aren ez betetzearen urteko batazbestekoa izatea.
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Eguneko batazbestekoari deritzona, aipatu zen bezala, 11 egun urtean daude KAH-aren ez
betetzea onartzen dela. Aipatu den bezala, egindako neurriak bi asteko neurriak hartzen dute,
hau da, eguneko batazbestekoa erabili daiteke bermatzeko ea ez diren betetzen eguneko
batazbestekoa neurtutako 11 egun baino gehiagoko, edo balioztatzeko KAH-k ez duela betetzen
ez neurtutako 11 egunak.
Lehenengoz, urteko batazbestekoa aztertuko da. Horretarako, hurrengo taulan erregistro
iraunkorretak egindako lortutako emaitzak, balio hauek erreferentzia egiten diote neurtutako
egunaren batazbesteko balioari, aldi bakoitzarentzat.
Balio hauek, adierazten dute aste bateko neurketaren batazbesteko maila. Aste batean baino
gehiago erregistratu diren zarata maien kasuan, aurkeztutako zarata maila erreferentzia egiten
du aste bateko maila baliokidea, Eskaljaia-ren eguna bezala sahiestuz.

EMAITZAK [dBA]
Puntua

UDA

NEGUA

Ldía

Ltarde

Lnoche

Ldía

Ltarde

Lnoche

P.1

BixkondeKalea

68,1

65,4

66,7

62,4

58,5

56,6

P.2

Patxikukalea

63,8

70,7

65,4

58,1

63,9

53,8

P.3

Barren plaza

73,9

78,8

75,6

63,7

70,9

62,3

P.4

Azara kalea

54,4

58,2

54,4

59,4

60,1

52,5

P.5

Loja ZaharraKalea

62,3

60,3

63,2

60,7

56,9

61,7

P.6

IparKalea

59,8

62,7

58,3

63,7

70,9

62,3

P.7

Malekoian

64,1

62,1

63,7

57,6

56,1

57,9

OHARRA: Datu hauek, batazbesteko aste bateko neurrian bat etortzen da.
Balio hauek asteko batazbestekoak izan arren eta ez urtekoak, hurrengoa azaldu daiteke:
-

Puntu guztietan, udako denboraldian zarata mailaren igoera garbi bat ikusten da negua
baino, 6. Puntua kenduz. Igoera hau eguneko aldi guztietan zehazten da, non gau aldian
desberdintasun gehien dago.

-

1,2 eta 3 puntuetan udako zarata mailaren desberdintasunak negukoak baino altuagoak
dira, 7. Puntutik jarraiturik, puntu honetan adierazi behar da itsasoaren zaratarengatik
eragina duela, neguan lortutako zarata mailagatik itsasoagatik eragin oso altua izango
litzake.

-

Puntu guztietan, 2. Puntuan baino (Patxiku kalea) eta 4. Puntuan (Azara kalea), udako eta
neguko bi asteren batazbesteko zarata mailak, KAH-k gainditzen dituzte gaueko aldian
urteko batazbesterako. Hau da, kontuan hartuz bi motatako urtaroak direla aste horiek
Zarautzen bi hegal izatedun aurkezten dira (uda-zarata maila altuagoak negua-zarata
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maila baxuagoak), adierazi daiteke urteko batazbesteko aplikagirri diren KAH-k ez
betetzea.
-

Puntu guztietan ikusi daiteke gau aldiko zarata mailak eta beste kasu batzuetan
arratsaldea ere, altuagoak direla egunean zehar lortzen diren zarata mailak baino,
kontrako kasuan aldiz inguruneko zaratan gertatzen dena baino.

Jarraian, eguneko batazbesteko mailak aztertzera ahazten da neurketa puntu bakoitzean.
Lehenengo tokian egindako erregistroa, adierazten dira jarraian zenbat arratsalde eta zenbat
gau gainditu dute ezarritako eguneko KAH-k, hau da, arratsalderako 68 Db(A) eta gauerako 58
Db(A).

PUNTUA

KOKAPENA

Arratsaldea Le>68
dB(A)/ Arratsalde
totala
Uda
Negua

Gaua Ln>58 dB(A) /
gaua totala
Uda

Negua

Ezbetetze totala

1

BixkondeKalea

0/7

0/7

7/7

2/7

9/14

2

Patxikukalea

8/10

0/7

9/10

1/7

11/17

Barren plaza

7/7

3/7

7/7

3/7

10/14

Azara kalea

0/11

0/11

0/11

0/7

0/18

Loja ZaharraKalea

0/10

0/7

7/10

2/7

9/17

IparKalea

1/11

3/7

4/11

3/7

7/14

Malekoian

1/12

0/7

12/12

3/7

15/18

3
4
5
6
7

Egindako neurketari buruz baieztatu

daiteke 7. Puntuak KAH-k ez duela betetzen 213/2012

drekretuak ezarritakoa dioen bezala.
Honako puntuetan: 1. Puntua Bixkonde kalea, 3. Puntua Barren plaza eta 5. Puntua Loja zaharra
kalean, eguneko KAH-k gainditzen dira neurtutako eguneko gehienak, 9 eta 10 izanda ez betetze
egunak. Beraz, ezarrita KAH-k ez betetzea litekeena da, Urtarrilakoan neurtutakoaren antzeko bi
asteburuak direnez arren, ez betetzeko nahiko izango zen.
2. Puntuan Patxiku kalea eta 6. Ipar kalea, eguneko KAH-k ez dira betetzen neurtutako egun
gehienetan, horregaitik, ezarritako KAH-k ez betetzea litekeena da. Urtarrilean 6. eta 5. Puntuan
neurtutakoan izandako bi asteburu berberak izango baziren, 2. Puntuan edo aste antzeko bat
udako neurketan puntu honetan, KAH-k ez beteko ziren.
4. Puntuan, Azara kalea, egindako neurriak kontuan hartuz, ezarritako KAH-k ez betetzea
gutxienekoa litekeena da.
Jarraian, puntu bakoitzean neurtutako egun kaltegarriena aurkezten da.

AAC Acústica + Lumínica

Zarauzko zarata mapa
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PUNTUA

Egun
kaltegarriena

KOKAPENA

Martes/
Domingo
Viernes/
Sábado
Sábado
Sábado/
Domingo

15. Orrialdedea 36 tik
Zarata maila (dB(A))

Ld(7:00h-19:00h)

Le (19:00h-23:00h)

Ln(23:00h-07:00h)

Uda

Negua

Uda

Negua

Uda

Negua

63,8

61,3

67,9

60,3

68,0

59,8

67,5

60,7

73,5

68,3

66,5

59,3

80,0

67,5

81,6

77,5

76

67,1

54,1

60,3

59,5

63,4

57

55,1

1

Bixkonde Kalea

2

Patxikukalea

3

Barren plaza

4

Azara kalea

5

Loja ZaharraKalea

Domingo

64,2

61,7

60,9

59,4

69

68,7

6

IparKalea

Sábado

61,3

67,5

66

75,5

61,4

67,1

7

Malekoian

Domingo

65,3

58,8

65,1

59,9

66,2

59,1

OHARRA: Egimeko emaitza kaltegarrienak azaltzen dira, gau aldiko pisu kuantitatiboagatik,
honek ez du esan nahi egun hori izango denik kaltegarriena beste bi eguneko aldirako.
(1)

Zarata maila altuenak Irailaren 9 ari deritzo. Euskaljaiak.

Emaitza hauek zehaztuz, ondorio batzuk lortu daitezke, adibidez:
•

Egun kaltegarrien zarata mailak KAH-aren oso gainetik daude, neurtutako puntu guztietan
4. Puntuan ezik Azara kalea, non zarata maila altuena udako denboraldian dago, 57
Db(A)-takoa izanik, ez gaindituz eguneko batazbestekoa (Ln= 58 dB(A)).

•

Puntu guztietan, gaua da aldi desegokiena, hau da, arazo akustiko gehiena dagoen tokia
da, arratsaldeko aldian era afekzio garrantzitsu bat dago puntu guztietan, 4 eta 5
puntuetan izan ezik.

•

Puntu guzti horretatik, 3. Puntua Barren plaza zarata maila gehien aurkezten duena da,
eta gainera, gutxi gorabehera %70-eko neututako egunak eguneko balioak ez dira
betetzen.

•

7. Puntuan Malekoian ere zarata maila altuak ditu, baina Euskaljaietako asteburuari
dagokio.

Ez

badaukagu

kontuan

aste

hau,

eguneko

maila

kaltegarrienaren

batazbestekoa 6.2 dB(A)-koa izango zen gauaren zehar, hau da, ia 8 Db(A) gutxiago gau
hori baino.
•

6. Puntuan Ipar kalean verbera gertatzen da, beraz, Euskaljariak ez baditugu kontuan
hartzen, gau kaltegarriena 61.4 dB(A)-takoa izango zen, hau da, 6 dB (A) gutxiago 9.
Puntuko larunbata baino.

•

Orokorrean, neguan zehar zarata mailaren gau zaratatzuenak udakoak baino txikiagoak
dira. Adierazi behar da 6. Puntua Loja Zaharra kalean, non mailak antzekoak dira, neurri
puntua desberdina dela antzemanda, kasu honetan ere jeitsiera bat dagoela
nabarmendu behar da, arina bait da eremu honetako zarata mailak-

Jarraian, neurtutako puntuaen zehazpen txiki bat egitera dijoa.

AAC Acústica + Lumínica
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16. Orrialdedea 36 tik

A) 1. Puntua: BixkondeKalea
Jarraian aurkezten den grafikan, 1. Puntuan, aste oso batean lortutako emaitzak azaltzen dira
(ostiraletik ostiralera). Gorriz, soinu-maila baliokidea eta urdinez, etxebizitza gune batean bete
beharreko KAHk.

Picos

Grafika honetan bi puntu oso garrantzitsuak bereizten dira:
-

3 puntu azaltzen dira hiru egun desberdinetan, zarata altu bateko ondorioa 10 minutu
baino gutxiagoko irupenarekin. Ezin da zergaitia ezagutu, baina ikusita ze momentuan
gertatzen den eta bere ezaugarriak, argi ikusten da ez dela gaueko aisialdiarengatik,
beraz, aldi hauek baztertu dira aldi bakoitzeko batazbesteko maila balioztapenean.

-

Gainera, egunean zehar zarata mailak aldagarriak dira, baina orokorrean, gauen zarata
mailak asko gehiago gehitzen dira egunean baino, kontrato egoera

joera “normal”

baten gaueko zarata mailak jaizten direlako.
Gaueko portaerari deritzona, hurrengo grafikoan lortutako zarata mailak baliokide diren
konparitba bat azaltzen da, 15 minutuko tarteetan, neurketa gau bakoitzaren bitartean, udako
denboraldian:

AAC Acústica + Lumínica
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17. Orrialdedea 36 tik

Ikusten den bezala, neurtutako gau guztietan, zarata maialk 55 dB(A) baino gehiagoetan jartzen
dira, aldi batzuk ezik, adibidez, domekako gauetik astelehenekora bitartean.
Gainera, asteburuko gauetan, zarata mailak handiagoak dira beste gauak baino eta 60 dB(A)
baino gehiagotan ezartzen dira gau guztiaren bitartean.
Neguko denboraldian zehar, batazbesteko maila baliokideak, kasu honetan minutu bakoitzeko
hurrengoak dira:

Hautematen da zelan zarata mailak baxuagoak dira uda guztian lortzen dena baino.

AAC Acústica + Lumínica
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18. Orrialdedea 36 tik

Gainera, asteburuko gauetan, mailak altuagoak dira beste gauekin konparatuz, eta KAH-arenak
ere, Larunbata Igandearen bitartez dagoen gaua zarata maila haltuenak lortuz.
Zarata maila baxuak izanda lan asteko gauak, bereizten da 5:30-tik aurrera, zarata mailak
handitzen dira, Nafarroako Hiribidearen trafikoarengatik zeguraski.

B) Punto 2: Patxiku kalea
Jarraian aurkezten den grafikan, 2. Puntuan, aste oso batean lortutako emaitzak azaltzen dira
(ostiraletik ostiralera). Gorriz, soinu-maila baliokidea eta urdinez, etxebizitza gune batean bete
beharreko KAHk.
Maila baliokidea, 15 min.

Grafika honetan ikusi daiteke:
-

Praktikoki egun guztietan portaera verdina ikusten da: eguneko bi mailaren igoera
nabaritzen da: lehenengoa eguerdian eta bigarrena arratsalde erditik gauerarte.

-

Gauean zehar, ekintzarik ez daudenean, zarata mailak 35 dB(A) baino gutxiagotan
murrizten dira.

Gaueko portaerari deritzona, hurrengo grafikoan lortutako zarata mailak baliokide diren
konparitba bat azaltzen da, 15 minutuko tarteetan, neurketa gau bakoitzaren bitartean, udako
denboraldian:
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19. Orrialdedea 36 tik

Gau guztiak hazten dira zarata mailarekin KAH-aren gainetik, hautematen den arren, zelan
asteburuko gaueko zarata maila altuak denbora gehiagoz mantentzen dira. Horrela, aste barruko
gauetan zehar, zarata mailak jeizten dira 1:00-etik 2:00-etara, asteburuko gauetan aldiz zarata
mailak jeizten dira 3:00-etatik aurrera.
Udako denboraldian zehar, batazbesteko maila baliokideak, kasu honetan 10 minuturo
hurrengoak dira:

Neguko astean zehar, gaueko portaera oso desberdina da, mailak KAH-aren gainetik soilik
erregistratzen dira asteburuko gauetan, hau da, hantza ematen du asteburuan zehar soilik
ekintzak daudela.
Larunbat-Domeka gauetan zarata mailak jeizten dira KAH-aren behera 2:00-etatik aurrera,
gauaren zehar gainetik mantentzen diren arren.
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20. Orrialdedea 36 tik

C) 3. Puntua: Barren plaza
Jarraian aurkezten den grafikan, 3. Puntuan, aste oso batean lortutako emaitzak azaltzen dira
(ostiraletik ostiralera). Gorriz, soinu-maila baliokidea eta urdinez, etxebizitza gune batean bete
beharreko KAHk (urteko batazbesteko maila).
Maila baliokidea, 15 min.

Puntu honetan zarata mailaren portaera 2. Puntuaren antzekoa da, zarata mailaren bi igoera
nabarmenak nabaritzen direlako egun bakoitzean: eguerdian eta arratsalde amaieretan.
Gainera, gau guztietan, ez dagoenan mugimendurik, zarata mailak 40 dB(A) baino baxuagora
jeisten dira.
Hala ere, puntu honetan zara mailak arratsalde-gauetan altuegoak dira aurreko puntuan baino.
Gaueko portaerari deritzona, hurrengo grafikoan lortutako zarata mailak baliokide diren
konparitba bat azaltzen da, 15 minutuko tarteetan, neurketa gau bakoitzaren bitartean, udako
denboraldian:

AAC Acústica + Lumínica

Zarauzko zarata mapa
I Eranskina: Gaualdiko aisialdia

21. Orrialdedea 36 tik

Gau guztiak hazten dira zarata mailarekin KAH-aren gainetik, hautematen den arren, zelan
asteburuko gaueko zarata maila altuak denbora gehiagoz mantentzen dira. Horrela, aste barruko
gauetan zehar, zarata mailak jeizten dira 1:30-etik 2:30-etara, asteburuko gauetan aldiz zarata
mailak jeizten dira 3:30-etatik aurrera.
Larunbata gauetik domekara eta ostiraletik larunbatera, zarata mailak 80 dB(A)-etan mantentzen
dira 2:00-ak harte.
Neguko

denboraldian zehar, batazbesteko maila baliokideak, kasu honetan 15 minuturo

hurrengoak dira:
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22. Orrialdedea 36 tik

Neguko astean zehar, portaera desberdina da, antzekotasun batzuk aurkeztu arren: asteburuan
zarata mailak KAH-aren gainetik mantentzen dira denbora gehiagoz beste gauak baino, 3:00
pasata mantentzen.
Hala ere, beste lan gauetan zehar, zarata mailak 0:00-ak harte bakarrik mantentzen dira.
D) 4. Puntua: Azara kalea
Jarraian aurkezten den grafikan, 4. Puntuan, 11 egun zehar lortutako emaitzak azaltzen dira
(ostiraletik ostiralera). Gorriz, soinu-maila baliokidea eta urdinez, etxebizitza gune batean bete
beharreko KAHk.
Maila baliokidea, 15 min.

Grafikoan azaltzen den bezala, zarata mailak ez dute KAH-k gainditzen edozein momentutan.
Aldi bakoitzaren batazbesteko mailak ikusita, esan daiteke, gau aldian zehar eta arratsaldean
zarata mailak eremu lasaikoak direla.
Gainera, portaera ordutegi “normal bat” nabaritzen da, hau da, egunenan zehar maila
altuagoak daude gauean murrizten joaten direla.
Adierazi behar da larunbateko gau guztian, zarata mailak ez dira jeizten hainbeste beste
egunetan baino.
Puntu hau azpimarratzeko, hurrengo grafikoan lortutako zarata mailak baliokide diren konparitba
bat azaltzen da, 15 minutuko tarteetan, neurketa gau bakoitzaren bitartean, udako
denboraldian:
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23. Orrialdedea 36 tik

Gau bakoitzean, zarata mailak KAH-k bakarrik 23:00-0:00etara gainditzen dute.
Gainera, asteburuko gauetan nahiz eta zarata mailak KAH-aren azpitik egon arren, beste gauak
baino 5-10 dB(A) altuagoak direla nabaritzen da.
Larunbata gauetik igandera eta ostiraletik larunbatera, zarata mailak 80 dB(A)-etan mantentzen
dira 2:00-ak harte.
Neguko denboraldian zehar, batazbesteko maila baliokideak, kasu honetan 15 minuturo,
hurrengoak dira:
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24. Orrialdedea 36 tik

Neguko astean honetan zehar, larunbat gauetik igandera zarata mailak 55 dB(A)-etan gelditzen
dira gau guztian.
Beste gauak aldiz, zarata mailak udako gaueko antzekoak dira.
5:00-etatik aurrera zarata mailak igotzen hazten dira, Nafarroako Hiribidearen trafikoaren ondorioz
zegurazki.
E) 5. Puntua: Loja Zaharra kalea
Jarraian aurkezten den grafikan, 5. Puntuan, 9 egunetan lortutako emaitzak azaltzen dira
(ostiraletik ostiralera). Gorriz, soinu-maila baliokidea eta urdinez, etxebizitza gune batean bete
beharreko KAHk (urteko batazbesteko maila):
Maila baliokidea, 15 min.

Gainera, portaera ordutegi “normal bat” nabaritzen da, hau da, egunenan eta arratsaldean
zehar maila baxuagoak dira gauean, bereziki asteburuko gauetan.
Gaueko portaerari deritzona, hurrengo grafikoan lortutako zarata mailak baliokide diren
konparatiba bat azaltzen da, 15 minutuko tarteetan, neurtutako gau bakoitzan, udako
denboraldian:

AAC Acústica + Lumínica
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25. Orrialdedea 36 tik

Puntu honetan bereizten da ekintza gehienezko egunak asteazkena-osteguna, ostirala-larunbata
gauaka eta larunbata eta igandea izango ziren. Gaua hauek joera antzerako bat aurkezten
dute: zarata mailak gora doaz gaua pasa ahala, zarata maila altuenak lortuz goizeko 3 etatik
5:30etara jaisten hazten dijoaztela.
Edozein kasutan, gau gehienetan, zarata mailak 55 dB(A)-aren gainetik daude tarte guztietan.
Ikusi daiteke, larunbatetik iganderaino gauetan bitarteko zarata mailak 70 dB(A)-ren gainetik
ezartzen dira 3 ordu baino gehiagotan.
Neguko denboraldian zehar, batazbesteko maila baliokideak, kasu honetan 15 minuturo
hurrengoak dira:
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26. Orrialdedea 36 tik

Grafikan ikusten den bezala, larunbat gauetik iganderaino zarata mailak nabarmentzen dira
beste gauak baino, 70 dB(A)-aren gainetik ezarriz 1:30 orduetatik 5:30era.
Beste alde batetik, ostiraleko gauetik larunbatera 60 dB(A)-ko ekintza azaltzen du.
Aipatu dezakegu, beste gauen zarata mailak 55 dB(A)-n ezartzen direla.
Hurrengo grafikoan neurtutako astearen zarata mailaren eboluzioa azaltzen da. Honetan
nabarmentzen da larunbatetik iganderaino gaua, beste aldiak ordea, gutxigorabehera, gauaren
zehar murriztuz doazte poliki poliki.
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27. Orrialdedea 36 tik

F) 6. puntua: Loja Zaharra kalea
Jarraian aurkezten den grafikan, 6. Puntuan, 9 egunean lortutako emaitzak azaltzen dira
(ostiraletik ostiralera). Gorriz, soinu-maila baliokidea eta urdinez, etxebizitza gune batean bete
beharreko KAHk (urteko batezbesteko maila):
Maila baliokidea, 15 min.

Ordutegi eboluzioak portaera “normal bat” azaltzen du, non zarata mailak jaizten dira gauean
eta gorantza doaz goizeko 5 eta 6-etatik aurrera. Portaera hau asteburuko gauetan aldatzen da,
bereziki Irailaren 9an, Euskaljaia egon zenean. Egun horretan zarata mailaren igoera nabarmena
ikusten da.
Orokorrean, zarata mailak KAH-aren azpitik daude, momentu puntual batzuetan ezik, asteburuko
gau batzuetan bezala.
Gaueko portaerari deritzona, hurrengo grafikoan lortutako zarata mailak baliokide diren
konparatiba bat azaltzen da, 15 minutuko tarteetan, neurketa gau bakoitzaren bitartean, udako
denboraldian:

AAC Acústica + Lumínica
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28. Orrialdedea 36 tik

Argi ikusten da, larunbateko gauetik domekararteko bigarren astea dela, Euskaljaiarekin bat
etorriz, non zarata maila altuenak ematen dira, 60 dB(A) baino gehiagotan ezarriz goizeko 3:15nera arte, eta hortik aurrera, maila horretik inguruan, gau osoan zehar.
Asteburuko beste bi gauetan, bereizten da zelan garrantzizko ekintzak dauden 2-2:30
orduetararte eta hortik aurrera KAH-k murriztuz joaten dira.
Azkenik, adieraztea zelan goizeko 5-5:30etara zarata mailak gehituz doaz, baliteke Nafarroa
Hiribidearen trafikoagatik.
Neguko denboraldian zehar, batezbesteko maila baliokideak hurrengoak dira:
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29. Orrialdedea 36 tik

Ikusten den bezala, egoera antzerakoa da, soilik larunbateko gauetik domekararte ekintza
garrantzitsu bat dago.
Gainera, nabarmendu behar da larunbateko gauetik domekararteko uda aldian maila
altuagoak eskaintzen ditu gaua bera baino (kontuan hartu gabe larunbata 9).
G) 7. Puntua: Malekoia
Jarraian aurkezten den grafikan, 6 Puntuan, 9 egunetan lortutako emaitzak azaltzen dira
(ostiraletik ostiralera). Gorriz, soinu-maila baliokidea eta urdinez, etxebizitza gune batean bete
beharreko KAHk (urteko batezbesteko maila):
Maila baliokidea, 15 min.

Grafikoan nabarmentzen da Iraliak 9 larunbateko eguna, Euskaljaia egon zen eguna, aurreko
puntuan bezala, zarata mailak altuagoak dira beste egunetan baino.
Beste alde batetik, aipa dezakegu gau guztiak ezartzen direla zarata maila 55 dB(A) baino
altuagoekin.
Maila minimoak ikusiz, zarata maila hauek egon daitezke itxasoko zarataren eraginean. Hau
izango zen arrazoia, gau guztietan zehar zarata mailak 55 dB(A)-aren gainetik ezartzea.
Gaueko portaerari deritzona, hurrengo grafikoan lortutako zarata mailak baliokide diren
konparatiba bat azaltzen da, 15 minutuko tarteetan, neurketa gau bakoitzaren bitartean, udako
denboraldian:

AAC Acústica + Lumínica
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30. Orrialdedea 36 tik

Aipatua izan den bezala, gau bakoitzeko zarata mailak, 55 dB(A) baino altuagoetan ezartzen
dira tarte guztien bitartean.
Gau bakoitzeko mailak konparatuz eta Euskaljaiaren eguna alderatuz, adierazi daiteke
asteburuko gaueko zarata mailak 5-10 dB(A) bitartean ezartzen direla beste gauen gainetik,
hortaz, maila altuenak 65-70 dB(A) bitartean daude goizeko 0:30 eta 5:00 tartean.
Aipatu dezakegu, beste gau guztizko batzuk, gauaren hasieran ekintza arin bat aurkezten dute,
00:30-tik aurrera murrizten dena.
Neguko denboraldian zehar, batezbesteko maila baliokideak hurrengoak dira:
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31. Orrialdedea 36 tik

Kasu honetan gau guztiak zarata maila antzekoak aurkezten dute, non larunbateko gauetik
domeka nabarmentzen du 2:00 eta 4:00 ordu zehar zarata mailak igotzen dira 5 dB(A).
Ostiral gauetik larunbatera nabarmentzen da, ordu 2:00-rarteko zarata maila altuenak.

5 . 2.

Ep e la bur r ek o n eur r iak

Neurketa honetarako, larunbateko gauetik domekararteko Irailaren hilabetea hautatu zen, non
azaltzen da kaleetako ekintza intentsitate erdikoa dela.
Puntu desberdinetan neurketak egin ziren non erregistro iraunkorrak ezarri ziren, eta beste puntu
ez aldi berekoak, gau aldian neurketak egiteko erabilgarritasun zailtasuna dela eta, eta in-situ
egindako neurketan argi gelditu zen beste soinu iturri batzuen izana epe luzeko neurketan ez ziren
erregistratuak gelditu.
Egindako erregistro bakoitzetik, legeak ezartzen dituen KAHk 3 dB(A)tan zenbatetan gainditu
diren adierazten da. Datuetan arratsalde eta gaueko aldiak hartuko dira kontuan.
Laburbilduz, neurketa puntuak hurrengoak dira:
PUNTUA

KOKAPENA

Neurketa puntuaren
altuera

1

Azara kalea

1ª solairua

2

Barren plaza

1,5 m. lurretik

3

Kiriki kalea

1,5 m. lurretik

4

Malekon zona 1

1,5 m. lurretik

5

Malekon zona 2. Plaza Munoa

1,5 m. lurretik

6

Malekon zona 3

1ª solairua

7

Bizkonde kalea

3ª solairua

8

Kulixka kalea

9

Ipar kalea

10

Bixkonde kalea con Mariñel kalea

1,5 m. lurretik
1ª solairua
1,5 m. lurretik

Epe laburreko neurketa hauek aztertze eremuak azaltzen du, gau aisialdiaren zarata mailari
dagokionez momentu horretan zabalki gainditzen dute erreferentzia mailak KAH-arentzako
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213/2012 dekretuak ezarriak (ahaztu gabe hauek erreferentzia egiten diotela urteko edo eguneko
batezbesteko

mailei),

izenda

ere,

antzekoak

edo

haundiagoak

erregistro

iraunkorrak

neurtutakoari. Hurrengo taulan aipatzen den bezala, non martxan dauden ekintzetan Leq mailak
lortutako emaitzak, puntu bakoitzean egindako neurri desberdinetan.
PUNTUA

KOKAPENA

ZARATA MAILA
BALIOKIDEA dB(A)

1

Azara kalea

63

2

Barren plaza

75

3

Kiriki kalea

69

4

Malekon zona 1

69

5

Malekon zona 2

67

6

Malekon zona 3

72

7

Bizkonde kalea

61

8

Kulixka kalea-Malekon

75

9

Ipar kalea

63

10

Bixkonde kalea con Mariñel
kalea

81

Epe laburreko neurketa hauek, sonometroak jasotze dituen zarata-mailen jatorria egiaztatzea
helburu dute ere. Bertan egindako neurketak momentu bakoitzean zarata –mailen jatorria
identifikatzea ahalbidetzen baitute (noiz suertatzen dira pertsonek bakarrik egindako zaratak, noiz
musikarenak, eta abar), eta era berean, neurketa jarraituetan benetan gaueko aisialdiak
sortutako zarata-mailak neurtzen ari garela bermatzea ahalbidetzen dute.
Honela, jarraian aurkezten den taulan, neurri puntualetan lortutako emaitzak, epe luzeko
neurketen emaitzekin alderatzen dira. baloreak, neurketa bakoitzeko epearen bataz bestekoak
dira. Kontuan izan behar da ere, datak ezberdinak direla:

PUNTUA
1 (erregistroa
4. P)
6 (erregistroa
7. P))
9 (erregistroa
6. P)

KOKAPENA

ZARATA MAILA BALIOKIDEA dB(A)
Erregistroa
Neurketa

Azara kalea

63

60,5

Malekon 3. eremua

72

71

Ipar kalea

63

60,5
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Emaitza honetatik, ondorioztatzen da neurtutako zarata mailak bat datozen hiru puntuetan
erregistro iraunkorrarekin adosten da ±3 dB(A)-an. Doikuntza maila nahiko nabaritua kontuan
hartuz lotutako ziurgabetasuna inguruneko neurri honetara.
Epe motzeko neurri hauek ere neurketaren maiztasun itxura erregistratu ziren, egiaztatzeko zarata
mota bakoitzaren osagaiak. Horrela, jarraian, aurkezten diren grafikoetan espektroak azaltzen
dira non erregistratu dira bi neurketenak zarata iturri motak:
Neurketa 9. puntuan: pertsonen eta musikaren momentu puntualetik etorria. Aurkezten da
soilik musikaren aldetik etortzen diren zarata tarteak.
Neurketa 2. Puntuan: kaleetako pertsonengandik etorritako zarata
9. Puntua

2. Puntua
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9. puntuan ikusten den bezala, zarata maila oso altuak lortzen dira maiztasun bajuetan (musikari
esker) erdizka (kaleetako pertsonengatik). 2. Puntuan aldiz, zarata maila altuenak maiztasun
erdizkoak ematen dira.

5 . 3.

Z ar ata map ar e n e ma itz ak

Aipatu den bezala, neurketa akustikotik aurrera zarata mapa lortu da kaltegarria den egunari
dagokio, eragina duten eremuetan egindako neurri akustikoak.
Eragina duten eremuak c-arentzako gogoan hartutakoak hurrengoak dira:
1.EREMUA

2.EREMUA

Hurrengo planoan, fatxadetan heltzen diren eraikitzearen zarata mailak zehazten dira erasotuta
daude neurtutako zarata fokuengatik, gau aldirako. Solairu kaltegarrienera iristen diren zarata
mailak adierazten dute mapak.
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Malekoia

Nafarroa Hiribidea

Barren plaza

Fatxadetako zarata mailak. Gau aldia da kaltegarriena
Mapa hauek, neurri akustikoetatik eginak izanik, ez dute baizik eta berberaren emaitzak
berrestea. Plano honekin, eremu guztian aurreikusitako afekzioa erakusten du, gau kaltegarri
baten bitartez.
Modu honetan, kaltetutako zarata iturrien neurtutako aisialdia, fatxadetako afekzioa egiaztatu
daiteke.
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Horrela, nabarmendu daiteke Barren plazako afekzioaren inportantzia, 70 dB(A) maila baina
gehiagorekin edozein puntuan
Loja Zaharrak ere erakusten du 70 dB(A) baino gehiagoko zarata maila.
Gainera, Mariñel kalea eta Nafarroa hiribidearen artean dagoen eraikuntzak, zarata maila oso
altuak aurkezten ditu, eremuko lokalaren gainetik.
Malekoian, Bixkonde kalean, Kulixka kalean, Mariñel kalean eta Patxiku kalean, zarata mailak
askoz baxuagoak dira, baina 60 dB(A)-tik gora daude.
Ipar kalean zarata mailak 58 dB(A)-etan ezartzen dira.
Eta azkenik, Azara kalean, neurtutako puntuaren eragina Mariñel kalean eta Nafarroa hiribidean
egiten du Nafarroa hiribideko ondoko zatian 55 dB(A) baino gehiagoko zarata mailak edukitzea.

6. Ondorioak
Egindako analisi akustikoren emaitzak, zehazten du puntu guztietan, Azara kalea ezik, eguneko
KAH-k ez dutela betetzen neurtutako egunak baina gehiagotan, beraz, neguko asteetako
portaera akustikoa ikusita, litekeena da eguneko KAH-k ez betetzea urteko 11 eguneko gauetan.
7.Puntuan egindako neurketak nahikoak dira KAH-k betetzen direla ikusteko.
Zarata mailari dagokionez, udako zarata mailak neguko zarata mailaren gainetik daudela
azpimarratu daiteke, Loja Zaharra eta Ipar kalean baizik, non batezbesteko mailetan eta gau
kaltegarrienak, neurtutako bi aldiak antzekoak dira.
Gainera, puntu guztietan, 3.puntuan baizik batezbesteko mailak, 5 dB(A)-etan ezartzen dira KAHaren gainetik eremu bizileku batean ezartzen da (Ln=55 dB(A)).
Kontuan hartuz kaltegarri diren gauaren zarata mailak, guzti horiek, 4. Puntua ezik, hauek 65 dB(A)
gainetik ezartzen dira, hau da, KAH-a baino 7 dB(A) eta urteko batezbesteko KAH-a baino 10
gehiago.
Guzti horietatik, Barren plaza da batezbesteko zarata maila gehien dituena da, Loja Zaharra
kaleak jarraituz.
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