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Aurrekariak 
 
1. Pertsona batek Arartekoarengana jo du bide publikoko musika emanaldien 

zarataren ondoriozko eragozpenen berri emateko.  
 
 Bere erreklamazioan adierazten duenez, bide publikoan musika tresnak jotzen 

dituzten pertsonek anplifikadoreak eta mikrofonoak erabiltzen dituztelako 
sortzen da arazoa. Jakinarazi digunez, etxetik egiten du lana eta bereziki 
azpimarratu du zarata maila dela eta, kontzentratzeko zailtasunak izaten dituela 
eta atseden hartzeko ere bai. 

 
2. Kexa sustatu duenaren gogoetak kontuan izanda, Arartekoaren erakundeak 

kexa espedientea tramitatzea erabaki du (2177/2011 erreferentzia) eta Bilboko 
Udalari informazioa eskatzea, gabezia horiek zuzentzeko aurreikusitako 
jardueren berri izateko. 

 
 Urtarrilaren 23ko datarekin jaso zuen lehenengo informazioa. Udalak zera 

jakinarazi zion: 
 

“Este tipo de actividades están excluidas de la regulación prevista en la 
Ordenanza de Protección del Medio Ambiente, que en su artículo 80, 
Capítulo IV, Contaminación Acústica y por Vibraciones, prevé: 
 
Se excluyen de las prescripciones de este Capítulo:  
 
1. Los Espacios públicos y actividades recreativas que se celebran con 

motivo de las fiestas patronales, locales o análogas que tengan su 
regulación específica y cuenten con las preceptivas autorizaciones. 

 
2. Los ruidos generados por obras de construcción o derribo durante el 

horario diurno, que se regularán en la correspondiente licencia mediante 
la determinación de ejecución y condiciones a cumplir por la maquinaria y 
equipos de construcción de conformidad con las Directivas Europeas y 
normas de transposición y desarrollo dictadas para limitar sus emisiones 
sonoras. 

 
3. Las molestias entre viviendas que encuentran su regulación jurídica en la 

Ley de Propiedad Horizontal. En estos casos la Administración municipal 
podrá aportar las pruebas y mediciones a los interesados/as. 
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4. Las molestias derivadas de los desordenes públicos, algaradas, 
permanencia de público en zonas de moda, etc. 

 
5. Los ruidos originados por los vehículos a motor, cuando no se produzcan 

en el interior del local. 
 

El supuesto objeto de denuncia puede asimilarse a los previstos en los 
apartados 2 y 4 antes citados, y por tanto no corresponde al Área de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente su control. 
 
No obstante, la suscrita considera que las actuaciones musicales en la calle 
han sido reguladas expresamente por la Ordenanza del Espacio Público (art. 
18 y 19) y, por ello, su autorización y vigilancia resultan ser competencia del 
Área de Obras y Servicios (Subdirección de Uso de Espacio Público).” 

 
2012ko urtarrilaren 30eko datarekin sartu zen erregistro honetan Bilboko 
Udalaren bigarren informazioa. Bertan Obra eta Zerbitzuen Sailak igorritako 
txostena ere erantsi zen. Txosten horretan 2011ko uztailaren 15etik 27ra 
udaltzaingoak egindako ikuskapenen berri ematen da. 
 
Aurrekariak gogoan izanda, egokia iruditu zaigu Bilboko Udalari aztertzen ari 
garen gaiari buruzko ohar batzuk igortzea. 

 
Oharrak 

 
1. Bide publikoan egiten den arte adierazpen orok, dena delako motakoak, 

erakunde honen errespetu osoa merezi du. Iradokizun honek ez du jarduera 
horiek egitea epaituko, baizik eta arte adierazpen horietan bozgorailuak eta 
mikrofonoak erabiltzea. 

 
 Horregatik, Arartekoaren zeregina herritar guztien eskubideak bermatzea denez, 

haztatu egin behar dira kaleko artisten eskubidea eta auzotarren etxeak 
errespetatzeko eskubidea.  

 
2. Horrela, bada, emandako informazioaren arabera Bilboko Udalak uste du 

anplifikadoreak eta mikrofonoak erabilita egiten diren jarduera artistikoen 
ondoriozko musika Ingurumenari buruzko Udal Ordenantza ezartzetik kanpo 
geratzen dela (BAO 2000/06/10). Zehatz esateko, adierazten da musika jarduera 
hau 80. artikuluko 2. eta 4. ataletan jasotako kasuetan sartu daitekeela. Hau da, 
eraikuntza lanen ondoriozko zarataren edo bide publikoan bat-batean izaten diren 
zalaparten ondoriozko zarataren kasuetan. 

 
Beharrezko zuhurtziaz, erakunde honek ez du uste ingurumen ordenantza honen 
ezarpenetik kanpo geratzen denik. 
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Zalaparta musika jardueraren ondorioa izan daiteke, baina planteatutako 
azaroaren oinarrizko funtsa bide publikoan anplifikadoreak eta mikrofonoak 
erabiltzea da. 
 
Botere publikoen zeregina da bide publikoko zaraten iturriak kontrolatzea eta 
aurrea hartzea, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legean aurreikusitako 
terminoetan.  Lege honen arabera kutsadura akustikoa da: giroan zaratak eta 
dardarak egotea, sortzen duen igorle akustikoa dena delakoa izanda eta horrek 
eragozpenak, arriskuak edo kalteak sortzea pertsonei, jardueren garapenari edo 
edozein izaeratako ondasunei edo ingurumenean eragin nabarmenak eragitea. 
Lege honen 6. artikuluak gai honi buruz onartutako udal ordenantzak berariaz 
egokitzeko eskatzen du. Bere eremutik kanpo uzten dituen bakarrak etxeko 
jarduerak edo auzotarrenak dira, ordenantzan jasotako muga onargarriak 
gainditzen ez badituzte. Laneko jardueren ondoriozko zarata ere salbuetsita 
geratzen da. 

 
Horregatik, gure iritziz, jarduera honetan bide publikotik ingurura zarata igortzen 
denez, zarataren eta kutsadura akustikoaren legedian aurreikusitako 
zehaztapenen mende dago. 
 
Gauzak horrela, bide publikotik datozen zaraten iturriak (kasu honetan kaleko 
musika) arautzeko udal araudia egokitu egin beharko da kalitate akustikoaren 
zehaztapenak bete ditzan eta musika horrek sor dezakeen kutsadurari aurrea 
hartu eta zuzen dadin.  
 
Kasu zehatz honetan Bilboko Udalak berariaz arautu du bide publikoko musika 
Espazio Publikoko Udal Ordenantzaren bidez (BAO 2010/09/27), baina horrek ez 
du esan nahi ingurumenari buruzko araudian jasotako kalitate akustikoko 
helburuak salbuetsi behar direnik; ez aipaturiko legedikoak ez Bilboko 
ingurumena arautzen duen berariazko ordenantzakoak. 
 
Zehaztu beharra dago azkeneko ordenantza honen zioen azalpenean hau 
ezartzen dela: 

 
“Ildo horretatik, Ingurugiroa Babesteko Udal Ordenantza baliabide 
guztizoinarrizkoa da, ingurugiro jasangarria bermatzeko xedez, ingurugiroan 
eragina izan dezaketen ekintza guztietan udal administrazioak izan beharreko 
eskuhartzea arautzeko.” 

 
Horrez gain: 

 
“Ingurugiroa Babesteari buruzko Udal Ordenantza honetako printzipioen 
artean aipatzekoa da, batetik, oraingo honetan udaleko arlo eta zerbitzuak 
koordinatuta daudela, beti ere, bakoitzaren eskumenak errespetatuz; 
bestetik, udal jardueren arlo guztietarako izan dela kontuan ingurugiroaren 
babesa, ordenantzaren bidez bultzatu nahi den ingurugiroaren babesa 
kontzeptuak Enplegu, Emakume eta Ingurugiro Sailari dagozkion eskumenak 
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baino askoz eremu zabalagoa hartzen baitu eta, beraz, ulertzekoa baita 
udaleko zeregin guztietara hedatzea.” 

 
Badira bi ordenantzak bat ez datozen alderdi batzuk, besteak beste, igorpen 
akustikoaren dezibelioen zenbatekoa. Alde horiek araututa daude Espazio 
Publikoen Ordenantzako 19 d) artikuluan eta Ingurumena Babesteko 
Ordenantzaren 88. artikuluan. 
 
Era berean, urriaren 19ko 1367/2007 EDk ezartzen duena gogoratu nahi da; hau 
da, egoitzazko erabilera duten lurzoruak nagusi diren lurraldeko sektoreetan 
kalitatea akustikoa 65 dB(A) izango da egunezko ordutegian eta 55 dB(A) 
gauekoan. 
 
Laburbilduz, ezin da ulertu gai honetan Espazio Publikoko Ordenantzaren eta 
Ingurumena Babesteko Ordenantzaren artean dagoen kontraesana (edo 
erregulazioko aldea), honen erregulazioa bat baitator aipatu dugun zaraten arloko 
oinarrizko araudiarekin, eta hala izan behar du.  

 
4. Bestalde, Bilboko Udalak jarduera musikal libreetarako garatuta dauka espazio 

publikoetako jarduera honen berariazko araua eta arau honi esker praktika hau 
kontrolatzeko mekanismoa ezar daiteke eta kultur/aisia arloko jarduera hau 
herritarren eskubideak errespetatzearekin uztartu daiteke, bereziki, 
ingurumeneko zarataren ondoriozko arazoei dagokienez.  

 
 Aipaturiko xedapenak gogoan izanda, kutsadura akustikoa saihesteko edo 

zuzentzeko elementu zuzentzaile batzuk ikusten ditugu. Kasu honetan 
jardueraren denbora kontrola sar daiteke; honen bidez, hiriko espazio jakin 
batzuetan zarata pilaketa saihestuko litzateke. Hori dela eta, Ordenantzaren 19. 
artikuluan gehienez 45 minutuko iraupena aurreikusten da. Minutu horiek igaro 
ondoren, artistak bide publikoko beste gune bat aukeratu beharko du bere 
jarduerarekin jarraitu ahal izateko. Era berean, ezingo da jarduera toki eta egun 
berean errepikatu. 

 
 Kutsadura akustikoa saihesteko sistema honi esker eragozpenak haztatu 

daitezke, jarduerak burutzeko musika jardueren egiazko kontrol eraginkorra 
egiten baita. 

 
 Ezin ditugu alde batera utzi ikuskapena eta neurtzeko kontrola egitea zailak 

direla. Erreklamaziogileak planteatutako kasuan musikariek gustukoen dituzten 
bide publikoko gune jakin batzuk gehiegi erabiltzeagatik sortzen dira 
eragozpenak. Horrek esan nahi du, batzuetan jardueraren gehieneko muga ez 
dela errespetatzen edo musikari batek errespetatu arren, beste musikari bat 
etortzen dela gero gune horretara bertara. 

 
Horregatik, gure iritziz Udal horrek formularen batzuk aurkitu beharko ditu, 
ordenantzak jasotzen dituen mugak egiaz errespetatzen direla kontrolatu ahal 
izateko. 
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Horregatik guztiagatik, iradokizun hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
−erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 
 

1/2010 IRADOKIZUNA, martxoaren 191/2010 IRADOKIZUNA, martxoaren 191/2010 IRADOKIZUNA, martxoaren 191/2010 IRADOKIZUNA, martxoaren 19koa, Bilboko Udalarikoa, Bilboko Udalarikoa, Bilboko Udalarikoa, Bilboko Udalari egina egina egina egina    
 
Espazio Publikoen Ordenantzak urriaren 19ko 1367/2007 EDko II. eranskinean 
aurreikusitako terminoetan kalitate akustikoko helburuak bil ditzan. 
 
Espazio Publikoen Ordenantzako 19. artikuluan aurreikusitako zehaztapenak 
ezarriaz, musika emanaldi libreen denbora kontrolatzeko mekanismoak ezar 
daitezela, artistek egiten duten bide publikoaren erabilera ez dadin ezarritako 
gehieneko denbora baino luzeagoa izan eta gune eta egun berean emanaldiak 
errepikatu ez daitezen.  


