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1. Sarrera 
 
Gida honen helburua udaletxeko langileei laguntzea da Bizkaiko lurraldean jarduera berrien 
soinua praktikan kudeatu behar dutenean. Udaletxeko langileei lagundu nahian, gidan jaso 
ditugu Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak jarduera berrien zarata eta bibrazioak 
kontrolatzeko lanean erabiltzen dituen eskakizun eguneratuak. 
 
Dokumentazio hau hiru gida gehiagoren osagarri da; lau gida horiek 213/2012 Dekretua 
aplikatzen laguntzen dute, ingurumen-zarataren, zonifikazio akustikoaren eta etorkizuneko 
garapenen baldintza akustikoen arloetan. Gidaren testuingurua Soinu-kalitatea Hobetzeko 
Bizkaiko Estrategia 2013-2017 da. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila garatzen ari da 
estrategia hori, tokiko administrazioei soinu-arloko eskumenak betetzen lagundu nahian. 
 
Dokumentu honen bitartez, Administrazioari lagundu nahi zaio honako bi alderdi hauek 
bateratzen: jarduera berriak garatzea eta herritarrak soinu-maila eta inguruneko bibrazio-
maila handietatik behar bezala babestea. Jardueraren ezaugarriak kontuan hartuta, jarduera 
bakoitzean betetzeko eskakizun zehatzak eta inpartzialak zehaztea da lan honen helburua. 
Horrez gain, Bizkaiko Foru Aldundiari eta udal teknikariei beharrezko tresnak eman nahi 
dizkiegu, bete beharreko eskakizunak jardueretara, jarduera bakoitzaren ezaugarri 
zehatzetara eta jardueren garapen-ingurunera egokitzeko. 
 
Esparru arautzaile berriak sorrarazi ditu lan hau egiteko interesa eta xedea. Esparru hori, hain 
zuzen, herritarrak soinu- eta bibrazio-maila handietatik babesteari buruzkoa da. Beraz, 
dokumentu honen bidez, gaur egun arte jarduerak egiteko ezarri diren eskakizunak berrikusi 
ditugu; eta, nolanahi ere, erreferentzia gisa kontuan hartu ditugu esparru berria eta orain 
artekoa koherenteak izan daitezen. 
 
Bizkaiko Foru Aldundiak udaletxeei laguntzen die haien eginkizunetan. Hori dela eta, gaur 
egun dituen eskumenei erreparatuta, Bizkaiko lurralde historikoko soinu-kudeaketan zer 
alderditan funtsezko eginkizuna izan dezakeen zehaztu ahal da. 
 
Hori horrela, gida honetan azaltzen dira Bizkaiko Foru Aldundiak planteatu dituen 
jarraibideak, lokal mugakideei inpaktu akustikoa eragin eta soinua igor diezaieketen bizitegi-
lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko.  
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2. Lege-erreferentziak 
 
Honako hauek dira esparru arautzailearen osagarriak: 213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa (dekretu horrek garatzen du estatu-
arautegietan ezarritakoa: 37/2003 Legea, Zaratari buruzkoa; bai eta arauzko garapenak ere: 
1513/2005 ED eta 1367/2007 ED); EKT, Zaratatik babesteko DB HR Oinarrizko Dokumentua; 
eta 171/1985 Dekretua. 
 

- 213/2012 Dekretuak zarataren aurka jarduteko jarraibideak ezartzen ditu, eta, besteak 
beste, honako hauek zehazten ditu: zarata ebaluatzeko eta jarraipena egiteko 
metodologiak, hirigintza- eta lurralde-plangintzan izan ditzakeen ondorioak, kalitate 
akustikoaren helburuen definizioa, igortzaileei aplikatu beharreko zarata-mugak, 
zonifikazio akustikoa garatzeko irizpideak, zarata-guneekin lotutako zortasun 
akustikoko zonen definizioa, etab. 

o Aplikazio-eremua, gidari dagokionez: edozein jarduera berri, 213/2012 
Dekretuak definitzen duen bezala; bai eta inpaktu akustikoa sor ditzaketen 
jarduera berriak ere. 

- «Zaratatik babesteko DB HR Oinarrizko Dokumentua»n ezarrita daude parametro 
objektiboak eta egiaztapen-sistemak; eta horren bitartez ziurtatzen da zaratatik 
babesteko funtsezkoak diren oinarrizko eskakizunak eta kalitatearen gutxieneko 
mailak betetzen direla. 

o Aplikazio-eremua, gidari dagokionez: inpaktu akustikorik eragin ezin duten 
jardueretan bete beharreko isolamendu-eskakizunak, erreberberazio-denborari 
buruzko eskakizunak eta azpiegituretan nahiz makinetan bete beharreko 
baldintzak. 

- 171/1985 Dekretuak zehazten ditu egoitzazko hiri lurzoruan jarduera gogaikarri, 
osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuak aplikatzeko arau tekniko orokorrak. 213/2012 
Dekretuaren azken xedapen indargabetzailearekin bat etorrita, 213/2012 Dekretuak 
beste dekretu hori indargabetzen du, bien artean kontraesanak egonez gero.  

o Aplikazio-eremua, gidari dagokionez: 171/1985 Dekretuan zehaztutako 
jarduerak, makinen ainguraketari, ate bikoitzari eta bibraziorik ez sortzeko 
baldintzak betetzeari dagokienez, betiere, baldin eta 213/2012 Dekretuan 
ezarritakoaren aurka ez badago. Era berean, intsonorizazioari buruzko 
proiektua edo proiektu akustikoa egiteko eskakizuna ezarrita dago araudi 
horretan. 

 
Kontuan hartu behar da, zer jarduera aztertzen ari den, arau guztiak edo batzuk aplikatu 
behar izango direla. Horretarako, gidan honen 3. atalean azaldu dira jarduera bakoitzari 
dagozkion eskakizun akustikoak, arauen araberako aginduei jarraituta, aplikagarriak badira.  
 
 
  



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  5.orria 

2.1 213/2012 Dekretua 
 
Aplikazio-eremua, gidari dagokionez: jarduera berri guztietan da aplikagarria (ikus 2. 
artikulua); betiere, honako kasu bi hauek betetzen badira: 
 

- 2013ko urtarrilaren 1a eta gero, lizentzia, baimena, aldez aurretiko jakinarazpena edo 
erantzukizun-aitorpena eskatzea. 

- Bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduera izatea, baldin eta eraldaketa edo aldaketaren bat 
egin behar da, eta, horrek parametro batean edo gehiagotan eragina izango badu, eta 
lokal mugakideei zarata edo bibraziorik sorrarazi ahal badie. 

 
Kontuan hartu behar da, jarduerak inpaktu akustikoa sor dezakeen, aplikatuko direla 
213/2012 Dekretuan araututa dauden igorpenen eta isolamenduaren gutxieneko muga-
balioei buruzko eskakizunak. Dekretu horren eranskineko I. taulan adierazita dagoen bezala, 
dagokion udaletxeak bere sen onaren arabera zehaztuko du jarduerak inpaktu akustikorik sor 
dezakeen, lizentzia edo baimena izapidetzen duenean. 
 
Bestalde, nabarmentzekoak dira 213/2012 Dekretuak ezartzen dituen ordutegiak 
(eskakizunetan ere aipatzen dira). Honako hauek dira: 
 

- Eguneko aldia (d): 7:00etatik 19:00etara 
- Arratsaldeko aldia (e): 19:00etatik 23:00etara 
- Gaueko aldia (n): 23:00etatik 7:00etara 

 
Hala eta guztiz ere, 213/2012 Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren arabera, tokiko 
administrazioek ahalmena izango dute, bizitegi-lurzoru hiritarrean kokatutako jarduerei 
dagokienez, dekretuaren II. eranskinean zehaztutako ebaluaziorako indize akustikoak 
zehazten dituzten eguneko aldien ordutegiak eta iraupena aldatzeko, baldin eta gaueko 
aldiak, gutxienez ere, 23:00etatik 07:00etarako tartea barne hartzen badu, eta erantsitako 
denbora 2 ordu edo gutxiagokoa bada. 
 
Horren harira, jarduera egiteko denbora-tarteei eta zarata-guneekin lotutako eragozpenei 
erreparatuta, egokitzat jo da dekretu horretan ezarritako ordutegiak aldatzea, eta gaueko 
aldia hauxe izatea: 22:00etatik 8:00etara. Aldaketa hori aplikagarria izango da, baldin eta 
dagokion udal-ordenantzan ezarrita badago, edo baldintza hori jardueraren sustatzaileari 
aldez aurretik ohartarazten bazaio, administrazio- eta baimen-izapideak egin bitartean. 
 
213/2012 Dekretuaren ondoreetarako, honako eskakizun hauek bete behar dira lokal 
mugakideei soinua igor eta inpaktu akustikoa eragin diezaieketen bizitegi-lurzoru hiritarreko 
jarduera berrietan: 
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KANPOALDEKO ingurumen-zaratatik babesteko: (213/2012 Dekretuaren E eta F taulak) 
 
Kasu guztietan eskakizun horien ebaluazio- eta egiaztapen-prozesuak 213/2012 Dekretuaren 
beraren eranskinetan zehaztuta daude, bai eta 51., 52. eta 54. artikuluetan ere. 
 
Jarduera berri bakoitzean beharrezko neurriak hartu behar izango dira, 213/2012 Dekretuaren 
E eta F tauletan ezarritako muga-balioak betetzeko, dagozkien artikuluetan azaldutakoaren 
arabera; eta, edonola ere, udal-arautegia bete beharko da. 
 

Immisoaren muga-balioak kanpoaldean: 
Gune akustikoaren mota Zarataren adierazleak 

LK,d LK,e LK,n LAmax
e Esparru/sektoreak, zeinetan 

osasun-, hezkuntza- eta kultura-
erabilerako lurzorua nagusi den, 
eta hots-kutsaduraren aurkako 
babes berezia bermatu behar 
den 

50 50 40 80 

a Esparruak/sektoreak, zeinetan 
bizitegi-erabilerako lurzorua 
nagusi den. 

55 55 45 85 

d Esparruak/sektoreak, non 
hirugarrenen erabilera bat, c) 
paragrafoan jasotakoaz 
bestelakoa, nagusi den 

60 60 50 88 

c Esparruak/sektoreak, non 
jolaserako eta ikuskizunetarako 
lurzorua nagusi den 

63 63 53 90 

b Esparruak/sektoreak, non 
industria-erabilerako lurzorua 
nagusi den 

65 65 55 90 

Oharra: kanpoaldeko muga-balio horiek lurretik 2 metroko garaiera neurtuko dira; leihodun fatxaden 
kanpoko aldean, berriz, eraikinaren altuera guztietan neurtuko dira. 

 
Taula hori beteko bada, honako eskakizun hauek bete behar dira: 
 
Proiektuan ziurtatu behar da: 
 

 Eguneko balio guztien %97k ezin ditu LAmax balioak gainditu; alderdi hori 
jarduerari dagokion proiektuan egiaztatu beharko da, eta egiaztapena 
neurketen bidez egin ahal izango da. 

 Urteko batez besteko balio batek ere ezin ditu inoiz LK balioak gainditu. Alderdi 
hori jarduerari buruzko proiektu akustikoan ziurtatu beharko da. 

 Eguneko balio bat ere ezin da inoiz LK balioak baino 3 dBA handiagoa izan. 
Alderdi hori jarduerari buruzko proiektu akustikoan ziurtatu beharko da. 

 
Ikuskapenean ziurtatu beharko da ebaluatutako soinu-balioek, 213/2012 Dekretuaren II. 
eranskinean jasotakoaren araberakoek, honako eskakizun hauek betetzen dituztela: 
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 Eguneko balio bat ere ezin da inoiz LK balioak baino 3 dBA handiagoa izan. 
 Laginketa-denboraldi batean neurtutako balio bat ere ezin da inoiz LK balio 

finkoak baino 5 dBA handiagoa izan. 
Oharra: jarduera berriek kanpoaldeko kalitate akustikoari buruzko helburuak ere bete behar 
dituzte (lurraldeko gune guztiak aintzat hartuta); horrez gain, muga-balioak ere betetzen 
badira, jarduera horiek behintzat ez dute lagunduko kalitate akustikoari buruzko helburuak 
urratzen.  
 
BARNEALDEKO ingurumen-zaratatik babesteko: (213/2012 Dekretuaren G eta H taulak) 
 
Kasu guztietan eskakizun horien ebaluazio- eta egiaztapen-prozesuak 213/2012 Dekretuaren 
beraren eranskinetan zehaztuta daude, bai eta 51., 53. eta 54. artikuluetan ere. 
 
Eskakizun horiek aplikagarriak dira lokal mugakideetan egiten diren jardueretan: 
igortzailearen eta hartzailearen artean kanpoko ingurunearen bidez zarata-igorpenik 
gertatzen ez bada, bi lokalak mugakideak direla jotzen da. 
 
Bizkaiko Foru Aldundiaren ustez, ez da aplikagarria 54. artikuluan aipatutako kasua. Artikulu 
hori lokal mugakideei inpaktu akustikoa eragin eta soinua igor diezaieketen jardueretarako 
ekonomia-proportziorik ezari buruzkoa da. 

 
Jarduera berriak direla eta, lokal mugakideei igortzen zaien zarataren muga-balioak. 

Lokal 
mugakidearen 

erabilera 

Gune-mota Zarataren adierazleak 
LK,d LK,e LK,n LAmax,d LAmax,e LAmax,n

Bizitegi-
erabilera 

Egongunea 40 40 30 50 50 40 
Logelak 35 35 25 45 45 35 

Administrazio-
erabilera eta 

bulegoak 

Profesionalen 
bulegoak 35 35 35 45 45 45 

Bulegoak 40 40 40 45 45 45 
Osasun-
erabilera 

Egonguneak 40 40 30 50 50 50 
Logelak 35 35 25 45 45 35 

Hezkuntza- 
edo kultura-

erabilera 

Ikasgelak 35 35 35 45 45 45 
Irakurketa-gelak 30 30 30 40 40 40 

 
Taula hori beteko bada, honako eskakizun hauek bete behar dira: 
 
Proiektuan ziurtatu behar da: 
 

 Urteko batez besteko balio bat ere ezin da inoiz LK balioak baino handiagoa 
izan. Alderdi hori jarduerari buruzko proiektu akustikoan ziurtatu beharko da. 

 Eguneko balio bat ere ezin da inoiz LK balioak baino 3 dBA handiagoa izan. 
Alderdi hori jarduerari buruzko proiektu akustikoan ziurtatu beharko da. 
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Ikuskapenean ziurtatu beharko da ebaluatutako soinu-balioek, 213/2012 Dekretuaren II. 
eranskinean jasotakoaren araberakoek, honako eskakizun hauek betetzen dituztela: 

 Ebaluazio-indizean esanguratsua den balio bat ere, laginketa-denboraldi batean 
neurtua, ezin da LAmax balioak baino handiagoa izan. 

 Eguneko balio bat ere ezin da inoiz LK balioak baino 3 dBA handiagoa izan. 
 Laginketa-denboraldi batean neurtutako balio bat ere ezin da LK balio finkoak 

baino 5 dBA handiagoa izan. 
 

Bestalde, eragina sortu ahal duten jarduera berriek soinu-igorpenaren mugei edo soinu-
presioaren batez besteko maila arautuari eta isolamenduari buruzko eskakizunak bete behar 
dituzte, baldin eta lokal mugakideetan honako erabilera hauek egiten badira: 

- Bizitegi-erabilera geletan eta logeletan. 
- Administrazio-erabilera eta bulegoak: lanbide-bulegoetan eta beste bulego batzuetan. 
- Osasun-erabilera: egonguneetan eta logeletan. 
- Hezkuntza- edo kultura-erabilera: geletan edo irakurtzeko geletan. 

 
Honako eskakizun hauek bete behar dira: 
 

Soinu-igorpenaren 
muga dBA 

Zarataren kontrako 
gutxieneko 

isolamendua Dnt,A 

Eguneko ordutegia 

Zarataren kontrako 
gutxieneko 

isolamendua Dnt,A 

Gaueko ordutegia 

Kolpe-zarataren 
isolamendu 

akustikoa L`nTw 

≤ 85 dBA 60 dBA 65 dBA 40 dB 
90 dBA 65 dBA 70 dBA 40 dB 
95 dBA 70 dBA 75 dBA 40 dB 

 
BARNEALDEko ingurumen-bibrazioetatik babesteko: (213/2012 Dekretuko C taula): 
 
Barnealdeko bibrazio-mailei dagokienez, ezin dituzte gainditu segidan adieraziko diren Law 
indize-balioak, azelerazio-seinalearen gehieneko balio eraginkorretik (RMS) abiatuta, Wm 
frekuentzian haztapenarekin, etxebizitzak eta ospitale-, hezkuntza- edo kultura- erabilerako 
eraikinak badira. 
 
Etxebizitzak edo bizitegi-erabilera duten eraikinak badira, Law balioak gehienez ere 75 dB-koak 
izango dira; eta ospitale-, hezkuntza- edo kultura-eraikinak badira, 72 dB-koak. 
 

Eraikinaren erabilera Bibrazio-indizea Law 
Etxebizitza edo bizitegi-

erabilera 75 

Ospitalea 72 
Hezkuntza- edo kultura-

erabilera 72 

 
Frekuentziako haztapena ISO 2631-2:2003 arauan definitutako Wm ahuldura-kurbaren arabera 
egiten da. Azelerazio-seinalearen balio eraginkorra (RMS) slow denbora-konstanteko batez 
besteko esponentzialaren bidez lortzen da. Azelerazio-seinalearen neurketako baliorik altuena 
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hartuko da aintzat. Parametroa ISO 2631-1:1997 arauan definituta dago, honela: MTVV 
(Maximum Transient Vibration Value) gisa; «running RMS» izeneko ebaluazio-metodoaren 
barruan. 
 
2.2 EKT, Zaratatik babesteko DB HR oinarrizko dokumentua 
 
Urriaren 19ko 1371/2007 Errege Dekretuaren bidez onartu zen Eraikuntzaren Kode Teknikoko 
«Zaratatik babesteko DB-HR oinarrizko dokumentua»; horrez gain, 314/2006 Errege Dekretua, 
martxoaren 17koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzekoa, aldatu zen. 
 
DB HR oinarrizko dokumentua eraikuntza berriko lanetan aplikatzen da, eta, besteak beste, 
honako alderdi hauek arautzen ditu: isolamendu akustikoa, erreberberazio-denbora eta 
xurgapen akustikoa, bai eta azpiegituretan sortutako zarata ere. DB HR oinarrizko 
dokumentuak halaber zehazten du zer azpiegitura- eta eraikin-motatan aplikatzen diren.  
 
Aplikazio-eremua, gida honi dagokionez: inpaktu akustikorik eragin ezin duten jardueretan 
bete beharreko isolamendu-eskakizunak, erreberberazio-denborari buruzko eskakizunak eta 
azpiegituretan nahiz makinetan bete beharreko baldintzak. 
 
Dena den, kontuan hartu behar da, edozein jarduera berritan, kasu guztietan, bete behar 
direla aurreko atalean zehaztu diren LK eta LAmax balioak, kanpoaldean zein barrualdean.  
 
EKTan ezarrita dauden zaratatik babesteko eskakizunak betetze aldera, jardueretan honako 
hauek bete behar dira, bi gune-mota aintzat hartuta: 
 
A) Aireko zarataren isolamendu akustikoaren muga-balioetara iristea, honako taula 
honen arabera: 
 

Aireko zarataren 
isolamendu 
akustikoa 

Soinu-
igorpenaren 

maila arautua 

Gune hartzailea: 
gune babestua 

Gune hartzailea: 
gune bizigarria: 

Gune igortzailea: 
*Jarduera egiteko 

gunea 
<80 dBA Dn,T,A= 55 dBA Dn,T,A= 50 dBA 

Gune igortzailea: 
beste gune bat <70 dBA Dnt,A= 50 dBA Dnt,A= 45 dBA 

*EKTan, DB-HR dokumentuan jarduera egiteko guneak honela zehaztuta daude: bizitegi-erabilera 
(pribatua zein publikoa), ospitale- edo administrazio-erabilera duten eraikinetako guneak dira; eta bertan 
egiten den jarduera eta eraikineko gainerako guneetan egiten dena ezberdinak dira; betiere, baldin eta 
eraikineko soinu-presioaren batez besteko maila arautua, A haztatua, 70 dBA baino handiagoa bada. 
Adibidez, merkataritza-jarduera, lehia publikoa, etab. 

 
Oharra: esan bezala, 80 dBAtik gorako igorpen-maila duten jardueretan aplikatu behar da 
213/2012 Dekretua, isolamendu- eta igorpen-mugei lotutako eskakizunei dagokienez, 
igorpen- edo soinu-igorpen muga arautu zehatz baten arabera. 
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B) Kolpeek sorturiko zarata-presioaren muga-balioak (kolpeek sorturiko zarataren 
isolamendu akustikoa) ez gainditzea, honako taula honetan zehaztutakoaren arabera: 
 

Kolpeek sorturiko 
zarataren 

isolamendu 
akustikoa 

Soinu-
igorpenaren 

maila arautua 
Gune hartzailea: 
gune babestua 

Gune hartzailea: 
gune bizigarria: 

Gune igortzailea: 
*Jarduera egiteko 

gunea 
<80 dBA L’nT,w = 60 dB L’nT,w = 60 dB 

Gune igortzailea: 
beste gune bat <70 dBA L’nT,w = 65 dB - 

*EKTan, DB-HR dokumentuan jarduera egiteko guneak honela zehaztuta daude: bizitegi-erabilera 
(pribatua zein publikoa), ospitale- edo administrazio-erabilera duten eraikinetako guneak dira, eta bertan 
egiten den jarduera eta eraikineko gainerako guneetan egiten dena ezberdinak dira; betiere, baldin eta 
guneko soinu-presioaren batez besteko maila arautua, A haztatua, 70 dBA baino handiagoa bada. 
Adibidez, merkataritza-jarduera, lehia publikoa, etab. 

 
Oharra: esan bezala, 80 dBAtik gorako igorpen-maila duten jardueretan aplikatu behar da 
213/2012 Dekretua, isolamendu- eta igorpen-mugei lotutako eskakizunei dagokienez, 
igorpen- edo soinu-igorpen muga arautu zehatz baten arabera. 

 
C) Erreberberazio-denboraren muga-balioak ez gainditzea. 

 
Arauketak heltzen dio gela, hitzaldi-areto, jantoki edo jatetxe bati. Horren bitartez bermatu 
nahi da gune horretako elementuek behar bezalako soinu-xurgapena izan dezaten:  

Gunea Gehienez onartzen den erreberberazio-
denbora 

Gela eta hitzaldi-areto hutsak; 
Bolumena < 350 m3 <0,7 s 

Gela eta hitzaldi-areto hutsak, besaulkiak 
barne hartuta; bolumena < 350 m3 <0,5 s 

Jatetxe eta jantoki hutsak <0,9 s 
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2.3 171/1985 Dekretua 
 
Ekainaren 11ko 171/1985 Dekretuak etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren jarduera 
nekagarri, osasunkaitz, kaltegarri eta arriskutsuekin erabili beharreko arau teknikoak onesten 
ditu. Hortaz, dekretu horrek EAEn arautzen du zer baldintza aplika daitezkeen jarduera 
horietan, kontuan hartuta jarduera horiek udalaren obra-baimena behar dutela eta foru-
aldundiek babesa areagotzeko neurri zuzentzaileak adierazi ahal dituztela. 
 
Aplikazio-eremua: 171/1985 Dekretuan zehaztutako jarduerak, makinen ainguraketari, ate 
bikoitzari eta bibraziorik ez sortzeko baldintzak betetzeari dagokienez, betiere, baldin eta 
213/2012 Dekretuan ezarritakoaren aurka ez badago. Era berean, intsonorizazioari buruzko 
proiektua edo proiektu akustikoa egiteko eskakizuna ezarrita dago araudi horretan. 
 
Arautegi horretan bizitegi-erabilerako hiri-lurreko jarduerak sailkatuta daude euren balizko 
eraginaren arabera, eta aplikagarritzat jotzen da gida honen ondoreetarako (ikus gida honen 
2.5 atala). Sailkapen hori bat dator zaratatik babesteko eskakizunak ezartzeko ikuspegiarekin, 
213/2012 Dekretuan eta EKTko Zaratatik babesteko DB-HR oinarrizko dokumentuan 
ezarritakoa betetzeko. 
 
Dekretu horretan ezarritako eskakizun akustikoak EAEko hots-kutsaduraren aurkako babesari 
buruzko 213/2012 Dekretuan ezarritakoaren aurka badaude, indargabetutzat joko dira, 
213/2012 Dekretuaren xedapen indargabetzaile bakarrean azaldutakoarekin bat etorrita. Gida 
honetako erreferentzia-balioak zehazteko, abiapuntutzat hartu dira, bai 213/2012 Dekretuan 
ezarritako zehaztapenen azterketa, bai 171/1985 Dekretuan ezarritakoa; eta, aldi berean, 
kontuan hartu da testu eguneratuenekin kontraesanik ez sortzea. 
 
Bilduma gisa aurkeztuta, honako hauek dira 171/1985 Dekretuan ezartzen diren eskakizun 
akustiko laburtuak, dekretuan egiten den sailkapenaren arabera: 
 
 
 

Jarduera 
Immisio-maila: 

logelak, sukaldeak eta 
egongelak 

Makinak eta 
ekipoak 

ainguratzea 
Ate bikoitza 

Bibrazioak 
(mugakideen 

egiturari 
igorpenik ez 

egiten saiatzea) 
Tabernak eta 
jatetxeak 

Leg 1 (minutuko):
40 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 30 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 
Lmax: 
45 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 35 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 

75 dBA, irrati-
telebista edo 
musika-katea. 
 

Makinen 
ainguraketa, 
bibrazioen 
aurkako gailuekin. 

90 dBA, musika-
ekipoa egonez 
gero 

Nahitaezkoa, 
kanpoaldean 
(8:00etatik 
22:00etara) 60 dBAtik 
gorako igorpenik ez 
egiteko, ezta 
22:00etatik 8:00etara 
40 dBAtik gorako ere. 
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Jarduera 
Immisio-maila: 

logelak, sukaldeak eta 
egongelak 

Makinak eta 
ekipoak 

ainguratzea 
Ate bikoitza 

Bibrazioak 
(mugakideen 

egiturari 
igorpenik ez 

egiten saiatzea) 
Diskotekak, 
dantzalekuak, 
ikuskizun-aretoak, 
zinemak eta bingoak 

Leg 1 (minutuko):
40 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 30 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 
Lmax: 
45 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 35 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 

100 dBA, 
diskoteketan 
eta 
antzekoetan. 
90 dBA, 
diskoteketan 
eta 
antzekoetan. 

Nahitaezkoa, itxiera 
automatikoa eta 
haize-babesa 
badaude. Beti egon 
behar du itxita. 

Makinen 
ainguraketa, 
bibrazioen 
aurkako gailuekin. 

Ibilgailuen zaintzak 
eta lehen 
okupazioko 
ibilgailuen zaintzak 

Leg 1 (minutuko):
40 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 30 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 
Lmax: 
45 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 35 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 

Sartzeko eta irteteko 
atea isila izango da. 

Makinen 
ainguraketa, 
bibrazioen 
aurkako gailuekin. 

Ibilgailuak 
konpontzeko 
tailerrak 

Leg 1 (minutuko):
40 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 30 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 
Lmax: 
45 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 35 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 

Makinen 
ainguraketa, 
bibrazioen 
aurkako gailuekin. 

Akademiak, 
haurtzaindegiak, 
laborategiak, 
kontsulta medikoak 
eta ospitaleak 

Leg 1 (minutuko):
40 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 30 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 
Lmax: 
45 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 35 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 

 

Merkataritza-
establezimenduak 

Leg 1 (minutuko):
40 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 30 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 
Lmax: 
45 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 35 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 

Makinen 
ainguraketa, 
bibrazioen 
aurkako gailuekin. 

Erregai sukoien 
txikizkako 
biltegiratzea 

Leg 1 (minutuko):
40 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 30 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 
Lmax: 
45 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 35 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 
 

Makinen 
ainguraketa, 
bibrazioen 
aurkako gailuekin. 
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Jarduera 
Immisio-maila: 

logelak, sukaldeak eta 
egongelak 

Makinak eta 
ekipoak 

ainguratzea 
Ate bikoitza 

Bibrazioak 
(mugakideen 

egiturari 
igorpenik ez 

egiten saiatzea) 
Lantegiak, tailerrak 
eta manipulaziodun 
biltegiak 

Leg 1 (minutuko):
40 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 30 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 
Lmax: 
45 dBA, 8:00etatik 
22:00etara; 35 dBA, 
22:00etatik 8:00etara. 

Makinak, 
motorrak eta 
abarrak, baldin 
eta lurzorutik eta 
egituretatik 
bibrazioen 
aurkako 
elementuen bidez 
isolatuta 
badaude. 

 
Era berean, dekretu horretan arautzen dira zer baldintza bete behar diren azpiegituretan, 
baldin eta etxebizitzak dituzten eraikinetan badaude; xede hori, ordea, ez da gida honetan 
lantzen. 
 
Azkenik, aipatzekoa da dekretu horretan, kasu guztietarako, jarduerari buruzko proiektuan 
jaso beharreko edukiak eta udal-lizentzia eskatzeko izapideak egiteko beharrezkoak diren 
agiriak zehaztuta daudela. Era berean, nabarmentzekoa da, hurrengo atalean jasota dagoen 
bezala, arau-aldaketak egon direla, eta 7/2012 Legean azaltzen diren jarduerak hirigintzaren 
ikuspegitik beste era batera izapidetu behar direla. Horren arabera, lizentzia ez da 
beharrezkoa jarduera guztietarako, baizik eta izapide batzuek jarduera abiarazteko prozesua 
errazten dutela. Hurrengo atalean zehaztuta dago nola txerta daitezkeen eskakizun akustikoak 
hirigintza-izapideetan. 
 
 
2.4 Jarduera berrietan aplikagarriak diren eskakizun akustikoen 
laburpena. 
 
Atalaren hasieran azaldu bezala, zer jarduera-mota egin nahi den, eskakizunak aplikatzeko 
esparrua aldatuko da. Hala eta guztiz ere, eskakizunetan ezartzeko aukeratutako parametro 
akustiko berak erabili dira kasu guztietan. 
 

 Zarata-mailaren mugak betetzea: 
o Eragindako lokalen barrualdeko zarata-mailak. 
o Eragindako lokalen barrualdeko bibrazio-mailak. 
o Jardueraren kanpoaldeko zarata-mailak. 

 
 Erreberberazioaren gehienezko denborak. 
 Musika-ekipoen igorpenen gehienezko muga-balioak (ainguraketa). 
 Makinetan eta instalazioetan bete beharreko baldintzak, bai eta jardueraren egoitzako 

ateak irekitzeko baldintzak ere. 
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 Zamalanak egiteko baldintzak. 
 Igortze-baldintza akustikoak: batez besteko gehienezko maila, A haztatua, edo igorpen-

muga (isolamendu-balioak baldintzatzen ditu). 
 Aireko zarataren gutxienezko isolamendu-balioak, lokal mugakide(et)an. 
 Kolpeen ondoriozko zarataren gehienezko zarata-mailaren balioak, lokal mugakide(et)an. 

 
Eragindako lokalen barnealdean zarata-mailari buruz legeetan ezarritakoa betetzeko, 
erreferentzia gisa ezarri dira gutxieneko balio batzuk, jarduera barne hartzen duten lokalen 
eta lokal hartzaileen arteko isolamendu akustikoari buruzkoak. Isolamendu-balio horiek 
betetzeak ez du bermatzen legeetan ezarritako guztia ere ezinbestean betetzen denik, 
eraikuntzen barrualdeko zarata-mailaren mugei dagokienez (LK eta LAmax).  
 
Halakorik ez gertatzeko, gida honetan eskakizun batzuk, berme handiagoak ematen dituzten 
isolamendu-balioei buruzkoak, ezarri zaizkie jarduera batzuei.  
 
Era berean, beharrezkoa izanez gero, azterketa zehatza gehituko da, frekuentzia baxua bete 
den erakusteko. Horretarako, zenbatetsitako isolamendu akustikoaren kurban 20 Hz-tik 160 
Hz-ra bitarteko zortziko hereneko bandetan zehaztuko dira balioak. 
 
Azkenik, laburpen moduan, aurreko legeak banaka aztertu ondoren, orokorrean zehaztu da 
zer baldintzapen akustiko dagoen: 
 

Eskakizuna Legeria Iruzkinak 

Gune hartzailean bete beharreko 
zarata-mailak eta bibrazio-mailak  213/2012 Dekretua 

Jarduera berriek gune 
mugakideei igortzen dizkieten 
zarata- eta bibrazio-mailak 

Gehieneko zarata-maila edo kolpe-
zarataren isolamendu-mailaren 
gaineko eskakizuna 

Eraikuntzako Kode 
Teknikoa, Zaratatik 
babesteko DB HR 
Oinarrizko Dokumentua 

213/2012 Dekretua 

Babestutako guneak eraikuntza 
berriko jarduera-guneetako 
zaratatik babestea 

Erreberberazio-denbora 

Eraikuntzako Kode 
Teknikoa, Zaratatik 
babesteko DB HR 
Oinarrizko Dokumentua 

Jatetxe eta jantoki hutsetan 
bete beharreko baldintza 
akustikoak 

Ateei buruzko baldintzak 171/85 Dekretua Jarduera berrietan ate bikoitza 
ezartzeko betebeharra 

Ekipoen soinu-muga 171/85 Dekretua 
Jarduera berrietan soinu-
ainguraketak egiteko 
betebeharra 
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1. ERANSKINEAN, laburpen gisa, jarduera guztietan aplikatzen diren eskakizun guztiak Taula 
Gida batean jaso ditugu. Isolamendu-balioei dagokienez, taulan muga-balioak jaso dira.  
 
2. eta 3. ERANSKINETAN zehaztuta daude honako hauen inguruko eskakizunak: soinu-mugak; 
makinetan, ateetan eta zamalanetan bete beharreko baldintzak; mantentze- eta zaintze-
baldintzak. 
 
Kapitulu honetako hurrengo ataletan aipatutako eskakizun bakoitza azaldu da. Horrela, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak testuak erabili ahal izango ditu, jarduera bakoitzean 
aplikatu beharreko neurri zuzentzaileei buruzko txostenak sortzeko. Horrela, txosten osoa 
sortuko da, eskakizunen taula-gida jarduera bakoitzean aplikatzen bada, eta dagozkien atalak 
aukeratzen badira. 
 
2.5 Jarduerei buruzko hirigintza-izapideetan eskakizun akustikoak 
txertatzeko jarraibideak. 
 
Apirilaren 23ko 7/2012 Legeak, besteak beste, 3/1998 Legea, Euskal Herriko ingurugiroa 
babesteko lege orokorra, aldatzen du. Aldaketaren bitartez, legea egokitzen da Barne-
merkatuen zerbitzuei buruzko 2006/123/CE Zuzentarauan, abenduaren 12koan, Europako 
Parlamentu eta Kontseiluarenean, ezarritakora. 
Aldaketa horrek beste aldaketa batzuk eragin ditu bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak 
hasteko eta abiarazteko prozeduran. Bi kasuistika bereizi dira: 

- Jarduera-lizentzia izapidetzeko eskakizuna ezarrita duten jarduera sailkatuak 
- Aldez aurretiko jakinarazpena egiteko eskakizuna ezarrita duten jarduera sailkatuak; 

prozedura hori errazagoa da 
 

Bizitegi-lurzoru hiritarrean egin daitezkeen jarduera-motak, behar diren izapide-motaren arabera 
sailkatuta 

Jarduera-lizentzia izapidetzeko eskakizuna 
ezarrita duten jarduera sailkatuak 

Aldez aurretiko jakinarazpena egiteko eskakizuna 
ezarrita duten jarduera sailkatuak 

Industriak, orokorrean Energia elektrikoa ekoizteko instalazioak eta energia 
berriztagarria hartzen eta energia elektrikoa bihurtzen 
duten instalazioak, ezarrita duten potentzia 50 kW-tik 
gorakoa eta 100 kW edo txikiagoa bada. 

Azaleraren tratamenduak, pistola bidezko 
bernizatze- eta pintatze-lanak edo 
antzekoak egiten dituzten tailerrak; bai eta 
motordun ibilgailuak mantentzeko eta 
konpontzeko lanak eta antzeko lanak egiten 
dituzten tailerrak ere 

Hainbat tailer eta lantegi (aroztegiak, galdaragintza-
tailerrak, muntaia-tailerrak, mekanizaziokoak, 
okindegiak, gozotegiak, cateringak...), baldin eta 
instalatutako potentzia totala (mekanikoa eta 
elektrikoa, argiarena kenduta) 25 kW-tik beherakoa 
bada, eta ekoizpenerako azalera 300 m2-tik gorakoa 
bada, azaleraren tratamenduak, pistola bidezko 
bernizatze- eta pintatze-lanak edo antzekoak egiten 
dituzten tailerrak izan ezik (horiek, nolanahi ere, 
lizentzia behar duten jardueren tipologiaren barne 
daudelako). 
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Bizitegi-lurzoru hiritarrean egin daitezkeen jarduera-motak, behar diren izapide-motaren arabera 
sailkatuta 

Jarduera-lizentzia izapidetzeko eskakizuna 
ezarrita duten jarduera sailkatuak 

Aldez aurretiko jakinarazpena egiteko eskakizuna 
ezarrita duten jarduera sailkatuak 

Biltegiratzeko, salerosketarako eta 
erakusketarako jarduerak eta instalazioak, 
toxiko, arriskutsu edo sukoi gisa 
katalogatuta dauden produktu eta 
materialak baldin badituzte, 500 kg-tik 
gorako kopuruak badira, eta bizitegirako 
hiri-lurzoruan badaude. 

Produktuak eta materialak biltegiratzeko, 
salerosketarako eta erakusketarako jarduerak eta 
instalazioak, lizentzia behar duten tipologien barne 
hartuta ez badaude.  

 

Gasolina-zerbitzuguneak eta hornitegiak, eta 
erregai likidoak edota gaseosoak banatzeko 
instalazioak edo antzeko instalazioak 

Erregai likidoak edota gaseosoak biltegiratzeko 
instalazioak, edo antzeko instalazioak, 50.000 litroko 
bolumena gainditzen ez badute, gasolina-
zerbitzuguneetan, hornitegietan edo antzeko 
instalazioetan daudenak izan ezik. 

Hondakinak bildu, berreskuratu eta 
deuseztatzeko instalazioak 

Ibilgailuak zaintzeko instalazioak 

Hondakin-urak arazteko instalazioak eta 
edateko ura tratatzeko instalazioak 

Haurtzaindegiak, ikastegiak, osasun-etxeak, farmazia-
laguntza emateko etxeak, albaitaritza-klinikak, polizia-
etxeak, segurtasun-guneak, bulegoak, ile-apaindegiak, 
masaje-aretoak eta ehorztetxeak. 

Hiltegiak Hotelak eta egoitza komunitarioak, zahar-etxeak, 
ostatuak eta antzeko establezimenduak 

Dantza-sala, dantzaleku, klub, diskoteka, 
disko-bar, karaoke, pub edo antzeko 
establezimenduak 

Ostalaritza-establezimenduak, jatetxeak eta 
jendaurreko ikuskizunetarako eta jolas-jardueretarako 
establezimenduak, baldin eta aldez aurretik, jarduera 
sailkatuta izanik, lizentzia eskatu behar ez badute. 

Beste ostalaritza-establezimendu batzuk, 
jatetxeak eta jendaurreko ikuskizunetarako 
eta jolas-jardueretarako beste 
establezimendu batzuk, betiere, honako 
baldintza hauetakoren bat betetzen badute: 
- 300 lagun edo gehiagorentzako tokia izatea
- lau ohmeko karga estandarrerako 50 
wattetik gorako potentzia efikaza duen 
musika-ekipoa izatea 

Abeltzaintzako ustiategi txikiak eta etxeko korraleak, 
lizentzia behar duten tipologien barne hartuta ez 
badaude. 

Txakurrak zaintzeko edozein instalazio, 
betiere, bizitegi-lurzoru hiritarrean badaude 

Eraldaketa-zentroak 

Errausketa-labeak Informazioa tratatzeko eta komunikatzeko zerbitzuak 
(kalkuluak egiteko zentroak, datu-bankuak, irrati- eta 
telebista-hedagailuak, satelite bidezko hedagailuak, 
telefono mugikorreko deien banaguneak eta antenak, 
informazioaren tratamendu elektronikoa eta 
informatikoa egiteko zentroak, irrati- eta telefono-
estazioak, irrati-telegrafiako estazioak, irratiko eta 
telebistako etxeak eta alarmak kontrolatzeko gune 
nagusia) eta antzekoak. 
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Bizitegi-lurzoru hiritarrean egin daitezkeen jarduera-motak, behar diren izapide-motaren arabera 
sailkatuta 

Jarduera-lizentzia izapidetzeko eskakizuna 
ezarrita duten jarduera sailkatuak 

Aldez aurretiko jakinarazpena egiteko eskakizuna 
ezarrita duten jarduera sailkatuak 

3/1998 Legearen 55. artikuluaren arabera, 
osasunean eta ingurumenean antzeko 
eragina izan dezaketen beste jarduera 
batzuk 

Instalazio osagarriak: galdara-gela, aire girotuko 
instalazioak, hotz-ganberen instalazioak, medikuntza- 
erradiodiagnostikoak egiteko instalazioak (X izpiei 
lotutako ekipoak eta instalazioak, medikuntza-
diagnostikoak egiteko), aplikagarriak diren arauekin 
batera. 

 Errausketa-labeak dituzten hilerriak eta tanatorioak 
 3/1998 Legearen 55. artikuluaren arabera, osasunean 

eta ingurumenean antzeko eragina izan dezaketen 
beste jarduera batzuk 

 
Bi jarduera-tipologia horietako jarduerak hasi eta martxan jartzeko izapideak ezberdinak dira, 
baina, kasu guztietan, inpaktu akustikoaren arloko eskakizunei dagokienez, jardueraren 
sustatzaileak proiektu akustiko batean frogatu behar du erreferentzia-balioak betetzen direla, 
dokumentu honetako 3. atalean deskribatu den bezala. Balio horiek betetzen direla ziurtatzen 
duen proiektu akustikoaren aurkezpena honela egin behar da izapide bakoitzean: 
 

- Jarduera-lizentzia behar duten jarduerak direnean: 
Lizentzia eman aurretik, sustatzaileak proiektu akustikoa sartu behar du proiektuko 
dokumentuen artean, eta proiektu akustiko horretan ziurtatu behar da (bai eta egiaztatu ere, 
beharrezkoa denean) aplikagarriak diren erreferentzia-balioak bete egiten direla. 
 

- Aldez aurretiko jakinarazpena behar duten jarduerak direnean: 
Jarduera aldez aurretik jakinarazteko izapidean aurkeztu beharreko dokumentuen artean, 
memoria bat sartu behar da. Bertan, jardueraren deskribapena jasoko da. Horrez gain, 
jarduerak ingurumenean, pertsonengan edo ondasunetan izan dezakeen eragina ahalik eta 
gehien txikiagotzeko, zer neurri hartu diren azaldu behar da. Dokumentu horretan, hain 
zuzen, txertatu behar da proiektu akustikoa. 
 
Jarduera-mota batean eta bestean, prozedura edozein izanda ere, 213/2012 Dekretuaren 53. 
artikuluan ezarrita dagoen bezala, lizentzia eta baimena lortu eta aurretiko jakinarazpenari 
edo erantzukizunezko adierazpenari lotutako jarduerak betetzen diren ala ez egiaztatze 
aldera, dagokion jardueraren sustatzaileak aurkeztu beharko du balioak betetzen direla 
egiaztatzen duen erakunde egiaztatzaileak emandako txostena, kanpoaldeko muga-balioak 
eta isolamendu-balioak (aireko zarataren eta kolpeen zarataren isolamendua) betetzen direla 
ziurtatzeko, baldin eta balio horiek, gida honetan aipatutakoen eta udal-ordenantzan 
(murriztaileagoak badira) zehaztutakoen arabera aplikagarriak badira. 
 
Erakunde egiaztatzaile horiek honako arau hauek bete behar dituzte: 

 UNE EN ISO 140-4:1999: Eraikinetako nahiz eraikuntza-elementuetako isolamendu 
akustikoaren neurketa. 4. zatia: Lokal batetik bestera zarata airetik igarotzearen 
kontrako isolamendu akustikoa in situ neurtzea;  



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  18.orria 

 UNE EN ISO 140:1999: Eraikinetako nahiz eraikuntza-elementuetako isolamendu 
akustikoaren neurketa. 7. zatia: Lurzoruek kolpeen zaratatik babesteko duten 
isolamendu akustikoa in situ neurtzea; urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuko IV. 
eranskina, edo horiek ordezkatzen dituzten arauak. 

1 Anulada por la UNE-EN-ISO 16283-1:2014, en vigor la UNE-EN-ISO 16283-1:2015. 
Era berean, aplikagarriak diren gainerako eskakizunak (ainguraketa-baldintzak, 
erreberberazio-denbora, LAmax betetzea, etab.) kontrolatu beharko dira. Egiaztapena aipatu 
proiektu akustikoan txertatu beharko da. 
 
Azkenik, aintzat hartu behar da Bizkaiko Foru Aldundiak jarduera-lizentzia duten jardueretan 
baino ezin dituela ezarri neurri zuzentzaileak. 
 
Ondoren, dokumentuaren atalak garatuko dira. Bizkaiko Foru Aldundiak eta udaletxeek gida 
moduan erabili ahal izango dituzte, Bizkaiko lurralde historikoan inpaktu akustikoa sor 
dezaketen jarduera berrien kudeaketa akustikoa egiteko. 
 

3. Kontrol akustikoaren mendeko jardueretan bete beharreko 
eskakizun akustikoak 

 
Gida honen ondorioetarako, eta indarreko lege-esparruaren arabera, jarduerak bi tipologiatan 
banatzen dira, aplikagarriak diren eskakizun akustikoak zehazterakoan:  

 Bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduera sailkatuak, zeinek, Ingurumen Sailaren ustez, lokal 
mugakideei zarata igor diezaieketen, eta inpaktu akustikoa sor dezaketen.  

 Aurreko kategorian sartuta ez dauden beste jarduera batzuk, zeinek Eraikuntzako Kode 
Teknikoan zehaztutako eskakizunak bete behar dituzten. 

 
3.1 Inpaktu akustikoa sor dezaketen jardueren definizioa 
 
Inpaktu akustikoa sor dezaketen jarduerak definitzeko, honako bi dekretu hauek hartu dira 
aintzat: indarrean jarraitzen duen Eusko Jaurlaritzaren 171/1985 Dekretua, 213/2012 
Dekretuan ezarritakoaren aurkakoa ez bada (2012ko Dekretuaren xedapen indargabetzailean 
ezarritakoaren arabera). 
 
Jarduerak horrela definitu dira, zaratak eta bibrazioek sortutako eragozpenak, ahal denean, 
ahalik eta gehien murrizteko eskakizunak ezartzeko aintzat hartu behar diren jardueren 
ezaugarriak deskribatzeko. Deskribapen horren asmoa deskribapenean bertan jasota ez 
dauden jardueretan eskakizunak ezartzeko prozedura erraztea da, funtzionamendu-
ezaugarriei erreparatuta. 
 
Hori dela eta, jardueraren ezaugarriak zerrendatu dira, honako kontzeptu hauek aintzat 
hartuta: 

 Jarduera-mota. 
 Zarataren ohiko iturburuak. 
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 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua (edo soinu-
igorpenen muga). 

 Jardueraren ordutegia. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea. 

 
Planteamendu orokorraren arabera, hauxe da jardueren sailkapen orokorra: 
 

A) Eguneko tabernak eta jarduerak: kapitulu honetan sartu dira jendaurrean irekita 
dauden lokalak eta establezimenduak, honako jarduera hauek egiten badituzte: 
upategia, taberna, kafetegia, txokoa, kultur eta aisialdiko elkarteak, jatetxeak, 
sagardotegiak, etab. Sukaldea, frijitzeko makina, plantxak eta erretegiak eduki ditzakete, 
musika-tresna estereofonikorik gabe. 
 Jarduera-mota: ostalaritzako, aisiako eta astialdirako jarduerak: tabernak eta jatetxeak 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Irratia, telebista eta musika-katea. 
o Sukaldeko eta tabernako makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 75 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
B) Gaueko tabernak eta jarduerak: kapitulu honetan sartu dira jendaurrean irekita 
dauden lokalak eta establezimenduak, honako jarduera hauek egiten badituzte: 
upategia, taberna, kafetegia, txokoa, kultur eta aisialdiko elkarteak, jatetxeak, 
sagardotegiak, etab. Sukaldea, frijitzeko makina, plantxak eta erretegiak eduki ditzakete, 
musika-tresna estereofonikorik gabe. 
 Jarduera-mota: ostalaritzako, aisiako eta astialdirako jarduerak: tabernak eta jatetxeak 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Irratia, telebista eta musika-katea. 
o Sukaldeko eta tabernako makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 75 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
C) Taberna berezia: kapitulu honetan sartu dira jendaurrean irekita dauden lokalak eta 
establezimenduak, honako jarduera hauek egiten badituzte: taberna berezia, puba, 
disko-taberna, karaokea, etab. 
 Jarduera-mota: ostalaritzako, aisiako eta astialdirako jarduerak: diskotekak, 

dantzalekuak, ikuskizun-aretoak, zinemak eta bingoak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Musika-ekipoa. 
o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 90 dB(A). 
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 Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
D) Diskotekak: kapitulu honetan sartu dira jendaurrean irekita dauden lokalak eta 
establezimenduak, honako jarduera hauek egiten badituzte: diskoteka, dantzalekua eta 
ikuskizunetakoa, kafe-antzokia, zinema eta antzerki aretoak, bingoak, kasinoak, jolas-
aretoak, etab. 
 Jarduera-mota: ostalaritzako, aisiako eta astialdirako jarduerak: diskotekak, 

dantzalekuak, ikuskizun-aretoak, zinemak eta bingoak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Musika-ekipoa 
o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 100 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
E) Tailerrak: kapitulu honetan sartu dira mota guztietako garajeak eta gasolindegiak; 
mota guztietako ibilgailuak konpontzeko tailerrak; eta eraikin berrietan dauden 
lokalak, ibilgailuak zaintzeko badira edo hala izan nahi badira. 
 Jarduera-mota: automozio-baliabideen jarduerak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: jardueraren 
zarata-iturburuei lotuta, dB(A). 

 Jardueraren ordutegia: egunez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
F) Irakaskuntza-akademiak: kapitulu honetan sartu dira irakaskuntza publiko eta 
pribatuko establezimenduak, akademiak (gimnasioak izan ezik), eskolak, 
haurtzaindegiak, etab., baldin eta egunean 10 ikasle baino ikasle gehiago hartzen 
badituzte, eta etxebizitzen solairuetan edo etxebizitza izateko eraikinen behealdean 
baldin badaude. 
 Jarduera-mota: akademiak eta haurtzaindegiak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Irratia, telebista eta musika-katea. 
o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 75 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
G) Irakaskuntza-akademia bereziak: kapitulu honetan sartu dira irakaskuntza publiko 
eta pribatuko establezimenduak, akademiak (gimnasioak izan ezik), haurren kantu-
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akademiak, eskolak, haurtzaindegiak, etab., baldin eta egunean 10 ikasle baino ikasle 
gehiago hartzen badituzte, eta etxebizitzen solairuetan edo etxebizitza izateko eraikinen 
behealdean baldin badaude. 
 Jarduera-mota: akademiak eta haurtzaindegiak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Musika-ekipoa. 
o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 90 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

H) Irakaskuntza zaratatsuko akademiak: kapitulu honetan sartu dira musika-, kantu- 
edo dantza-akademiak, grabazio-estudioak, etab.; etxebizitzen solairuetan edo 
etxebizitza izateko eraikinen behealdean baldin badaude. 
 Jarduera-mota: akademiak eta haurtzaindegiak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Musika-ekipoa 
o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 100 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
I) Gaueko irakaskuntza-akademiak: kapitulu honetan sartu dira musika-, kantu- edo 
dantza-akademiak, grabazio-estudioak, etab.; etxebizitzen solairuetan edo etxebizitza 
izateko eraikinen behealdean baldin badaude. 
 Jarduera-mota: akademiak eta haurtzaindegiak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Musika-ekipoa. 
o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 100 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

 
J) Musikarik gabeko gimnasioak: kapitulu honetan sartu dira gimnasio eta kirol-
zentroen motako irakaskuntza establezimenduak, baldin eta egunean 10 ikasle baino 
ikasle gehiago hartzen badituzte, eta etxebizitzen solairuetan edo etxebizitza izateko 
eraikinen behealdean baldin badaude. 
 Jarduera-mota: akademiak eta haurtzaindegiak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: jardueraren 
zarata-iturburuei lotuta, dB(A). 
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 Jardueraren ordutegia: egunez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
K) Musikadun gimnasioak: kapitulu honetan sartu dira gimnasio eta kirol-zentroen 
motako irakaskuntza establezimenduak, baldin eta egunean 10 ikasle baino ikasle 
gehiago hartzen badituzte, eta etxebizitzen solairuetan edo etxebizitza izateko eraikinen 
behealdean baldin badaude. 
 Jarduera-mota: akademiak eta haurtzaindegiak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Musika-ekipoa 
o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 90 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
L) Gaueko gimnasio musikadunak: kapitulu honetan sartu dira gimnasio eta kirol-
zentroen motako irakaskuntza establezimenduak, baldin eta egunean 10 ikasle baino 
ikasle gehiago hartzen badituzte, eta etxebizitzen solairuetan edo etxebizitza izateko 
eraikinen behealdean baldin badaude. 
 Jarduera-mota: akademiak eta haurtzaindegiak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Musika-ekipoa. 
o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 90 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
M) Irratia, telebista edo musika-katea duten saltokiak: kapitulu honetan merkataritza-
lokalak sartu dira, 500 m2 baino azalera handiagoa dute, eta vending, drogeria, 
lurrindegi eta animalia denda jarduerak badituzte. Saltoki horien zamalanetarako 
eremua ere barne hartzen da. 
 Jarduera-mota: merkataritza-guneak eta biltegiak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 75 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 
 
N) Musikadun saltokiak: kapitulu honetan merkataritza-lokalak sartu dira, 500 m2 baino 
azalera handiagoa badute, eta vending, drogeria, lurrindegi eta animalia denda-
jarduerak badituzte. Saltoki horien zamalanetarako eremua ere barne hartzen da. 
 Jarduera-mota: merkataritza-guneak eta biltegiak. 
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 Zarataren ohiko iturburuak:  
o Musika-ekipoa. 
o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 90 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
O) Hipermerkatuak: kapitulu honetan sartu dira hipermerkatu motako saltoki gisa 
erabiltzen diren lokalak, bai eta haien zamalanetarako eremua ere. 
 Jarduera-mota: saltokiak eta biltegiak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 
o Megafonia, musika-katea. 
o Zamalanak, orgak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: jardueraren 
zarata-iturburuei lotuta, dB(A). 

 Jardueraren ordutegia: egunez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
P) Eraldaketa-industriak: kapitulu honetan sartu dira honako erabilera hauek dituzten 
lokalak: tanatorioak, hiltegiak, errausketa-labeak, garbitegiak, okindegiak, arrandegiak, 
harategiak, aroztegiak, inprentak, albaitaritza-klinikak, txakurrak zaintzeko lekuak, 
lantegiak eta tailerrak, manipulaziodun biltegiak, bai eta haien zamalanetarako eremua 
ere. 
 Jarduera-mota: merkataritza-establezimenduak, biltegiak eta eraldaketa-industriak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 
o Zamalanak 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: jardueraren 
zarata-iturburuei lotuta, dB(A). 

 Jardueraren ordutegia: egunez 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
Q) Gaueko eraldaketa-industriak: kapitulu honetan sartu dira honako erabilera hauek 
dituzten lokalak: tanatorioak, hiltegiak, errausketa-labeak, garbitegiak, okindegiak, 
arrandegiak, harategiak, aroztegiak, inprimategiak, albaitaritza-klinikak, txakurrak 
zaintzeko lekuak, lantegiak eta tailerrak, manipulaziodun biltegiak, bai eta haien 
zamalanetarako eremua ere. 

 Jarduera-mota: merkataritza-establezimenduak, biltegiak eta eraldaketa-industriak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Makinak eta instalazioak 
o Pertsianak 
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o Zamalanak 
 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: jardueraren 

zarata-iturburuei lotuta, dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
R) Kultura-aretoa: kapitulu honetan sartu dira kultura-, gizarte- edo erlijio-arloko 
erabilerak dituzten lokalak. 
 Jarduera-mota: kultura-, gizarte- edo erlijio-jarduerak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Irratia, telebista eta musika-katea. 
o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 
o Otoitzak edo hitzaldiak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 75 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea. bai. 

 
S) Kultura-areto zaratatsua: kapitulu honetan sartu dira kultura-, gizarte- edo erlijio-
arloko erabilerak dituzten lokalak. 

 Jarduera-mota: kultura-, gizarte- edo erlijio-jarduerak. 
 Zarataren ohiko iturburuak:  

o Musika-ekipoa. 
o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 
o Otoitzak edo hitzaldiak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 90 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
3.2 Beste jarduera batzuk  
 
Atal honen sarreran azaldu bezala, inpaktu akustiko txikiagoa eragin dezaketen beste jarduera 
batzuk zehaztu dira, eta haietan betetzeko beste eskakizun batzuk ere ezarri dira:   

 
T) Soinua igortzen duten jarduerak (gehienez onartzen den soinu-presioaren batez 
besteko maila arautua: 80 dBA): 
Kapitulu honetan jaso dira gidaren 3.2 atalean aipatutakoez bestelako erabilerak 
dituzten lokalak. Hona hemen lokal horien ezaugarriak, egindako jardueraren arabera: 
 Jarduera-mota:  

o Berezko instalazioak mantentzeko edozein makina-mota duten merkataritza-
jarduerak, hala nola vending, oilasko-dendak, etab.; betiere, musikarik, irratirik, 
telebistarik edo musika-katerik ez badute.   
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o Berezko instalazioak mantentzeko inolako makinarik ez duten merkataritza-
jarduerak, hala nola tabako-dendak, aldizkariak saltzeko dendak, mertzeriak, 
arropa-dendak, etab.; betiere, musikarik, irratirik, telebistarik edo musika-
katerik ez badute, eta 25 lagun baino lagun gehiagoko edukiera badute. 

 Zarataren ohiko iturburuak:  
o Makinak eta instalazioak. 
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 80 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
U) Soinu-igorpen txikiko jarduerak edo zaratarik gabeko jarduerak (gehienez onartzen 
den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 70 dBA):  
Kapitulu honetan jaso dira gidaren 3.2 atalean aipatutakoez bestelako erabilerak 
dituzten lokalak. Hona hemen lokal horien ezaugarriak, egindako jardueraren arabera: 
 Jarduera-mota: 

o Berezko instalazioak mantentzeko inolako makinarik ez duten merkataritza-
jarduerak, hala nola tabako-dendak, aldizkariak saltzeko dendak, mertzeriak, 
arropa-dendak, etab.; betiere, musikarik, irratirik, telebistarik edo musika-
katerik ez badute, eta 25 lagun baino lagun gehiagoko edukiera badute. 

 Zarataren ohiko iturburuak:  
o Pertsianak. 

 Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 70 dB(A). 
 Jardueraren ordutegia: egunez 
 Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai. 

 
 
3.3 Jarduera berrietan aplikagarriak diren eskakizun akustikoen 
laburpena 
 
Atal honetan laburbildu dira jardueretan bete beharreko eskakizunak. Dena den, kontuan 
hartu behar da aplikagarriak diren legeak ere kontsultatu behar direla, xehetasun gehiago 
ezagutu nahi izanez gero. Erantsitako tauletan sartu diren balioak hertsienak dira, eta aintzat 
hartu da eragindako lokalean ohikoena, hots, bizitegi-erabilera, egiten dela.Honako taula 
hauetan jaso diren erreferentzia guztiak bat datoz 213/2012 Dekretuaren I. eranskinean 
ezarritakoekin. 
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A) Tabernak eta jatetxeak 
o Jarduera-mota: ostalaritzako, aisiako eta astialdirako jarduerak
o Zarataren ohiko iturburuak: irratia, telebista, musika-katea, makinak, pertsianak 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 75 dBA. 
o Jardueraren ordutegia: egunez 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A=60 dBA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienez onartzen den 
erreberberazio-
denbora: 

T= 0,9 s, jatetxean 
edo jantokian  

DB-HR bidez edo entsegu bidez egiaztatzen da

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law= 75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 
 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea 

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean (F 
taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA  

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E taula*) 

LAmax= 85 (bizitegi-
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko 
agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe = 45 (bizitegiko  
logela) 
LA,maxn = NA 

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean (G 
taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 75 dBAn ainguratzea (nahitaezkoa da mugatzaileak ezartzea). 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
- Zamalanak egiteko baldintzapenak daude. 
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B) Gaueko tabernak eta jatetxeak 
o Jarduera-mota: ostalaritzako, aisiako eta astialdirako jarduerak
o Zarataren ohiko iturburuak: irratia, telebista, musika-katea, makinak, pertsianak 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 75 dBA 
o Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A= 65 dBA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienez onartzen den 
erreberberazio-
denbora: 

T= 0,9 s, jatetxean 
edo jantokian  

DB-HR bidez edo entsegu bidez egiaztatzen da

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law=75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean (F 
taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= 45 (bizitegia) 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko 
agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe = 45 
(bizitegiko logela) 
LA,maxn = 35 
(bizitegiko logela) 

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean (G 
taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= 25 (bizitegiko 
logela) 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 75 dBAn ainguratzea (nahitaezkoa da mugatzaileak jartzea). 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
- Baliteke beharrezkoa izatea ate bikoitza jartzea. 
- Zamalanak egiteko baldintzapenak daude. 
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C) Taberna berezia 
o Jarduera-mota: ostalaritzako, aisiako eta astialdirako jarduerak
o Zarataren ohiko iturburuak: musika-ekipoa, makinak, instalazioak eta pertsianak 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 90 dBA 
o Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea. bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A=70 dBA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienez onartzen den 
erreberberazio-
denbora: 

T= 0,9 s, jatetxean 
edo jantokian  

DB-HR bidez edo entsegu bidez egiaztatzen da

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law=75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 
 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= 45 (bizitegia) 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko 
agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen da 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe = 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = 35 (bizitegiko 
logela) 

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= 25 (bizitegiko 
logela) 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 90 dBAn ainguratzea (nahitaezkoa da mugatzaileak jartzea). 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
- Nahitaezkoa da ate bikoitza jartzea. 
- Zamalanak egiteko baldintzapenak daude. 
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D) Diskoteka 
o Jarduera-mota: ostalaritzako, aisiako eta astialdirako jarduerak
o Zarataren ohiko iturburuak: musika-ekipoa, makinak, instalazioak, pertsianak 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 100 dBA 
o Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A=75 dBA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienez onartzen den 
erreberberazio-
denbora: 

 

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law=75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= 45 (bizitegia) 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko 
agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe = 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = 35 (bizitegiko 
logela) 

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= 25 (bizitegiko 
logela) 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa. 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 100 dBAn ainguratzea (nahitaezkoa da mugatzaileak ezartzea). 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
- Nahitaezkoa da ate bikoitza jartzea. 
- Zamalanak egiteko baldintzapenak daude. 
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E) Tailerrak 
o Jarduera-mota: automozio-tailerrak, ibilgailuak zaintzeko lekuak.
o Zarataren ohiko iturburuak: makinak, pertsianak. 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: jardueraren zarata-

iturburuei lotuta dB(A). 
o Jardueraren ordutegia: egunez  
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A=  -- 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienez onartzen den 
erreberberazio-
denbora: 

 

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law=75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 
 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA  

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko 
agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe = 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = NA  

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude.
- Nahitaezkoa da ate bikoitza jartzea. 
- Zamalanak egiteko baldintzapenak daude. 
- Isolamendua proiektuan ziurtatu behar da, jardueraren soinu-igorpenen arabera 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  31.orria 

F) Irakaskuntza-akademiak 
o Jarduera-mota: irakaskuntza-akademiak, eskolak, haurtzaindegiak, etab. 
o Zarataren ohiko iturburuak: irratia, telebista, musika-katea, makinak, pertsianak 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 75 dBA 
o Jardueraren ordutegia: egunez  
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren atalak   Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A= 60 dBA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

Ikasgela eta hitzaldi-areto 
hutsetan (okupaziorik eta 
altzaririk gabe), bolumena 350 
m3 baino txikiagoa, edo 0,7 s 
baino handiagoa izango da. 
Besaulkiak kontuan hartzen 
badira, ezin da 0,5 segundo 
baino handiagoa izan.

DB-HR bidez edo entsegu bidez egiaztatzen da

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law=75 (etxebizitza edo 
bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, kulturala) 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA  

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax=85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean 
edo jarduera-lizentzia izapidetzean sartu 
beharreko agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe =45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = NA  

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da.

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa. 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 75 dBAn ainguratzea (nahitaezkoa da mugatzaileak ezartzea). 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
- Baliteke beharrezkoa izatea ate bikoitza jartzea. 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  32.orria 

G) Irakaskuntza-akademia bereziak 
o Jarduera-mota: irakaskuntza-akademiak, eskolak, haurtzaindegiak, etab.; egunean 10 ikasle 

baino ikasle gehiago izan ditzakete; eta etxebizitzen solairuetan edo etxebizitza izateko 
eraikinen behealdean daude. 

o Zarataren ohiko iturburuak: musika-ekipoa, makinak, pertsianak 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 90 dBA 
o Jardueraren ordutegia: egunez  
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea. bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren atalak   Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A= 65 dBA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

Ikasgela eta hitzaldi-areto 
hutsetan (okupaziorik eta 
altzaririk gabe), bolumena 350 
m3 baino txikiagoa, edo 0,7 s 
baino handiagoa izango da. 
Besaulkiak kontuan hartzen 
badira, ezin da 0,5 segundo 
baino handiagoa izan.

DB-HR bidez edo entsegu bidez egiaztatzen da.

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law=75 (etxebizitza edo 
bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, kulturala) 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea.  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA  

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren gehienezko 
balioen muga-balioak 
kanpoaldean (E taula*) 

LAmax=85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean 
edo jarduera-lizentzia izapidetzean sartu 
beharreko agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe =45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = NA  

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 90 dBAn ainguratzea (nahitaezkoa da mugatzaileak ezartzea). 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
- Nahitaezkoa da ate bikoitza jartzea. 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  33.orria 

H) Irakaskuntza-akademia zaratatsuak 
o Jarduera-mota: musika-, kantu- edo dantza-eskolak, grabazio-estudioak, etab.  
o Zarataren ohiko iturburuak: musika-ekipoa, makinak, pertsianak 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 100 dBA 
o Jardueraren ordutegia: egunez  
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren atalak   Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A= 70 dBA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

Ikasgela eta hitzaldi-areto 
hutsetan (okupaziorik eta 
altzaririk gabe), bolumena 350 
m3 baino txikiagoa, edo 0,7 s 
baino handiagoa izango da. 
Besaulkiak kontuan hartzen 
badira, ezin da 0,5 segundo 
baino handiagoa izan.

DB-HR bidez edo entsegu bidez egiaztatzen da

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law=75 (etxebizitza edo 
bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, kulturala) 
 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA  

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax=85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean 
edo jarduera-lizentzia izapidetzean sartu 
beharreko agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe =45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = NA  

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 90 dBAn ainguratzea (nahitaezkoa da mugatzaileak ezartzea). 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
- Nahitaezkoa da ate bikoitza jartzea. 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  34.orria 

I) Gaueko irakaskuntza-akademiak 
o Jarduera-mota: musika-, kantu- edo dantza-eskolak, grabazio-estudioak, etab. 
o Zarataren ohiko iturburuak: musika-ekipoa, makinak, pertsianak 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 100 dBA 
o Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren atalak   Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A= 75 dBA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

Ikasgela eta hitzaldi-areto 
hutsetan (okupaziorik eta 
altzaririk gabe), bolumena 350 
m3 baino txikiagoa, edo 0,7 s 
baino handiagoa izango da. 
Besaulkiak kontuan hartzen 
badira, ezin da 0,5 segundo 
baino handiagoa izan.

DB-HR bidez edo entsegu bidez egiaztatzen da

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law=75 (etxebizitza edo 
bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, kulturala) 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea.  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= 45 (bizitegia)  

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa. 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax=85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean 
edo jarduera-lizentzia izapidetzean sartu 
beharreko agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira. 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe = 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = 35 (bizitegiko 
logela)  

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da.

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko logela) 
LK,n= 25 (bizitegiko logela) 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa. 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 90 dBAn ainguratzea (nahitaezkoa da mugatzaileak jartzea). 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
- Nahitaezkoa da ate bikoitza jartzea. 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  35.orria 

J) Musikarik gabeko gimnasioak eta kirol-zentroak 
o Jarduera-mota: gimnasioak, kirol-zentroak eta abarrak. 
o Zarataren ohiko iturburuak: makinak, pertsianak 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: Jardueraren zarata-

iturburuei lotuta dB(A) 
o Jardueraren ordutegia: egunez 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A = -- 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

 

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law= 75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA  

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax=85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko 
agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe = 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = NA  

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude.
- Nahitaezkoa da ate bikoitza jartzea. 
- Isolamendua proiektuan ziurtatu behar da, jardueraren soinu-igorpenen arabera 

 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  36.orria 

K) Musika duten gimnasioak eta kirol-zentroak 
o Jarduera-mota: gimnasioak, kirol-zentroak eta abarrak. 
o Zarataren ohiko iturburuak: musika-ekipoa, makinak, pertsianak 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 90 dBA 
o Jardueraren ordutegia: egunez  
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A= 65 dBA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

 

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law= 75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 
 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA  

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko 
agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe =45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = NA  

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez 
aurretiko jakinarazpena egitean edo jarduera-
lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 75 dBAn ainguratzea (nahitaezkoa da mugatzaileak ezartzea). 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
- Nahitaezkoa da ate bikoitza jartzea. 

 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  37.orria 

L) Musika duten gaueko gimnasioak eta kirol-zentroak 
o Jarduera-mota: gimnasioak, kirol-zentroak eta abarrak.
o Zarataren ohiko iturburuak: musika-ekipoa, makinak, pertsianak 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 90 dBA 
o Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A= 70 dBA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

 

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law= 75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 
 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= 45 (bizitegia)  

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe =45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = 35 (bizitegiko 
logela) 

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= 35 (bizitegiko 
logela) 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 75 dBAn ainguratzea (nahitaezkoa da mugatzaileak ezartzea). 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
- Nahitaezkoa da ate bikoitza jartzea. 

 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  38.orria 

M) Irratia, telebista edo musika-katea duten saltokiak 
o Jarduera-mota: merkataritza-guneak eta biltegiak.
o Zarataren ohiko iturburuak: irratia, telebista, musika-katea, makinak, pertsianak. 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 75 dBA. 
o Jardueraren ordutegia: egunez 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A= 60 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

 

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law= 75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 
 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA  

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe = 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = NA 

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 75 dBAn ainguratzea (nahitaezkoa da mugatzaileak ezartzea). 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
- Zamalanak egiteko baldintzapenak daude. 

 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  39.orria 

N) Musikadun saltokiak 
o Jarduera-mota: merkataritza-guneak eta biltegiak.
o Zarataren ohiko iturburuak: musika-ekipoa, makinak, pertsianak. 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 90 dBA. 
o Jardueraren ordutegia: egunez 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A= 65 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

 

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law= 75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 
 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe = 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = NA 

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 90 dBAn ainguratzea (nahitaezkoa da mugatzaileak ezartzea). 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
- Nahitaezkoa da ate bikoitza jartzea. 
- Zamalanak egiteko baldintzapenak daude. 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  40.orria 

O) Hipermerkatuak 
o Jarduera-mota: hipermerkatu motako saltokiak
o Zarataren ohiko iturburuak: makinak, pertsianak. 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: Jardueraren zarata-

iturburuei lotuta dB(A). 
o Jardueraren ordutegia: egunez 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A= -- 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

 

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law= 75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 
 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe = 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = NA 

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude.
- Zamalanak egiteko baldintzapenak daude. 
- Isolamendua proiektuan ziurtatu behar da, jardueraren soinu-igorpenen arabera 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  41.orria 

P) Eguneko eraldaketa-industriak, tanatorioak, hiltegiak, errauspen-labeak, 
arropa-garbitegiak, okindegiak, arrandegiak, harategiak, arotzeriak, 
inprimategiak, albaitaritza-klinikak, txakurrak zaintzeko lekuak, lantegiak, 
tailerrak eta manipulaziodun biltegiak 

o Jarduera-mota: eraldaketa-industriak eta saltokiak.
o Zarataren ohiko iturburuak: makinak, pertsianak. 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: Jardueraren zarata-

iturburuei lotuta dB(A) 
o Jardueraren ordutegia: egunez 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A,eguna=  -- 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

 

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law= 75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea.  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa. 

Immisoaren gehienezko 
balioen muga-balioak 
kanpoaldean (E taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe = 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = NA 

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da.

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude.
- Zamalanak egiteko baldintzapenak daude. 
- Isolamendua proiektuan ziurtatu behar da, jardueraren soinu-igorpenen arabera 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  42.orria 

Q) Gaueko eraldaketa-industriak, tanatorioak, hiltegiak, errauspen-labeak, arropa-
garbitegiak, okindegiak, arrandegiak, harategiak, arotzeriak, inprimategiak, 
albaitaritza-klinikak, txakurrak zaintzeko lekuak, lantegiak, tailerrak eta 
manipulaziodun biltegiak 

o Jarduera-mota: eraldaketa-industriak eta saltokiak.
o Zarataren ohiko iturburuak: makinak, pertsianak. 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: jardueraren zarata-

iturburuei lotuta dB(A) 
o Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren 
atalak   

Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A,=  -- 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 
Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

 

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law= 75 (etxebizitza 
edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, 
kulturala) 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea.  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean 
(F taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= 45 (bizitegia) 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa. 

Immisoaren gehienezko 
balioen muga-balioak 
kanpoaldean (E taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko 
esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxe = 45 (bizitegiko 
logela) 
LA,maxn = 35 (bizitegiko 
logela) 

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da.

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko 
logela) 
LK,n= 25 (bizitegiko 
logela) 

Akreditutako erakunde baten entsegua (aldez aurretiko 
jakinarazpena egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin da izan 
erreferentzia-balioa baino 5 dBA handiagoa, ezta 
eguneko balioa baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Makinak instalazio-baldintzapenen mende daude.
- Zamalanak egiteko baldintzapenak daude. 
- Isolamendua proiektuan ziurtatu behar da, jardueraren soinu-igorpenen arabera 
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R) Kultura-aretoa 
o Jarduera-mota: kultura-, gizarte- edo erlijio-aretoak.
o Zarataren ohiko iturburuak: irratia, telebista, musika-katea, makinak, pertsianak, otoitzak eta 

hitzaldiak. 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 75 dBA 
o Jardueraren ordutegia: egunez  
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren atalak   Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A= 60 dBA 

Akreditutako erakunde baten entsegua 
(aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu 
beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 

Akreditutako erakunde baten entsegua 
(aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu 
beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

Ikasgela eta hitzaldi-areto hutsetan 
(okupaziorik eta altzaririk gabe), eta 
bolumena 350 m2 baino txikiagoa, edo 
0,7 s baino handiagoa izango da. 
Besaulkiak kontuan hartzen badira, ezin 
da 0,5 segundo baino handiagoa izan. 

DB-HR bidez edo entsegu bidez egiaztatzen 
da  

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 

Law= 75 (etxebizitza edo bizitegia)
Law= 72 (ospitalea, hezkuntzakoa, 
kulturala) 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni 
da egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean (F 
taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua 
(aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu 
beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin 
da izan erreferentzia-balioa baino 5 dBA 
handiagoa, ezta eguneko balioa baino 3 
dBA handiagoa 

Immisoaren gehienezko 
balioen muga-balioak 
kanpoaldean (E taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena 
egitean edo jarduera-lizentzia izapidetzean 
sartu beharreko agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren gehienezko 
balioen muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko logela)
LA,maxe = 45 (bizitegiko logela) 
LA,maxn = NA 

Ikuskapenean neurketak eginez 
egiaztatzen da 

Immisoaren muga-
balioak barrualdean (G 
taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua 
(aldez aurretiko jakinarazpena egitean edo 
jarduera-lizentzia izapidetzean sartu 
beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa ezin 
da izan erreferentzia-balioa baino 5 dBA 
handiagoa, ezta eguneko balioa baino 3 
dBA handiagoa 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 75 dBAn ainguratzea
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
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S) Kultura-areto zaratatsua 
o Jarduera-mota: kultura-, gizarte- edo erlijio-aretoak.
o Zarataren ohiko iturburuak: musika-tresna, makinak, pertsianak, otoitzak eta hitzaldiak. 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 90 dBA 
o Jardueraren ordutegia: egunez  
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren atalak   Egiaztapena 

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: Dn,T,A=65 dBA 

Akreditutako erakunde baten entsegua 
(aldez aurretiko jakinarazpena egitean 
edo jarduera-lizentzia izapidetzean 
sartu beharreko agiriak) 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  40 dB 

Akreditutako erakunde baten entsegua 
(aldez aurretiko jakinarazpena egitean 
edo jarduera-lizentzia izapidetzean 
sartu beharreko agiriak) 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

Ikasgela eta hitzaldi-areto hutsetan 
(okupaziorik eta altzaririk gabe), bolumena 
350 m3 baino txikiagoa, edo 0,7 s baino 
handiagoa izango da. Besaulkiak kontuan 
hartzen badira, ezin da 0,5 segundo baino 
handiagoa izan. 

DB-HR bidez edo entsegu bidez 
egiaztatzen da  

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law= 75 (etxebizitza edo bizitegia)
Law= 72 (ospitalea, hezkuntzakoa, 
kulturala) 
 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, 
komeni da egiaztapena entsegu baten 
bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean (F 
taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua 
(aldez aurretiko jakinarazpena egitean 
edo jarduera-lizentzia izapidetzean 
sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa 
ezin da izan erreferentzia-balioa baino 5 
dBA handiagoa, ezta eguneko balioa 
baino 3 dBA handiagoa 

Immisoaren gehienezko 
balioen muga-balioak 
kanpoaldean (E taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko esparrua) 

Entsegua (aldez aurretiko jakinarazpena 
egitean edo jarduera-lizentzia 
izapidetzean sartu beharreko agiriak) 
Neurketak eginez egiaztatzen dira 

Immisoaren gehienezko 
balioen muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko logela)
LA,maxe = 45 (bizitegiko logela) 
LA,maxn = NA 

Ikuskapenean neurketak eginez 
egiaztatzen da 

Immisoaren muga-
balioak barrualdean (G 
taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko logela) 
LK,n= NA 

Akreditutako erakunde baten entsegua 
(aldez aurretiko jakinarazpena egitean 
edo jarduera-lizentzia izapidetzean 
sartu beharreko agiriak) 
Ikuskapenetan, batez besteko balioa 
ezin da izan erreferentzia-balioa baino 5 
dBA handiagoa, ezta eguneko balioa 
baino 3 dBA handiagoa 

Oharrak 
- Iturburu akustikoak 75 dBAn ainguratzea
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
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T) Soinu-igorpen ertaineko jarduerak 
o Jarduera-mota: berezko instalazioak mantentzeko edozein makina-mota duten merkataritza-jarduerak, 

hala nola vending, oilasko-dendak, etab.; betiere, musikarik, irratirik, telebistarik edo musika-katerik ez badute.  
Berezko instalazioak mantentzeko inolako makinarik ez duten merkataritza-jarduerak, hala nola tabako-
dendak, aldizkariak saltzeko dendak, mertzeriak, arropa-dendak, etab.; betiere, musikarik, irratirik, telebistarik 
edo musika-katerik ez badute, eta 25 lagun baino lagun gehiagoko edukiera badute.  

o Zarataren ohiko iturburuak: makinak, pertsianak. 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 80 dBA 
o Jardueraren ordutegia: egunez eta gauez. 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren atalak   Egiaztapena
Aireko zarataren 
isolamendu 
akustikoa: 

Dn,T,A=55 (gune babestua)
Dn,T,A= 50 (gune bizigarria) 
 

Aurretiazko komunikazioan sartu behar den 
dokumentazioan edo jarduera lizentzia 
tramitatzeko sartu behar den bidezkoketa 

Kolpe baten 
zarataren presio-
mailaren gehienezko 
balioa: 

L’n,Tw=  60 dB (gune babestua) 

Aurretiazko komunikazioan sartu behar den 
dokumentazioan edo jarduera lizentzia 
tramitatzeko sartu behar den bidezkoketa. 

Gehienezko 
erreberberazio-
denbora: 

 

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law= 75 (etxebizitza edo bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, hezkuntzakoa, 
kulturala) 

Jarduerak bibraziorik sor badezake, komeni da 
egiaztapena entsegu baten bidez egitea  

Immisoaren muga-
balioak 
kanpoaldean (F 
taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= 45 (bizitegia) 

Aurretiazko komunikazioan sartu behar den 
dokumentazioan edo jarduera lizentzia 
tramitatzeko sartu behar den bidezkoketa. 
Ikuskapenetan bataz besteko baloreak ez du 
erreferentziako balorea 5 dBA baino 
gehiagotan gaindituko, ezta eguneroko balorea 
3 dBA baino gehiagotan ere. 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
kanpoaldean (E 
taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko esparrua) 

Aurretiazko komunikazioan sartu behar den 
dokumentazioan edo jarduera lizentzia 
tramitatzeko sartu behar den bidezkoketa. 
Neurketak eginda egiaztatzen da. 

Immisoaren 
gehienezko balioen 
muga-balioak 
barrualdean (H 
taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko logela) 
LA,maxe = 45 (bizitegiko logela) 
LA,maxn = 35 (bizitegiko logela) 

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean 
(G taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko logela) 
LK,n= 25 (bizitegiko logela) 

Aurretiazko komunikazioan sartu behar den 
dokumentazioan edo jarduera lizentzia 
tramitatzeko sartu behar den bidezkoketa. 
Ikuskapenetan bataz besteko baloreak ez du 
erreferentziako balorea 5 dBA baino 
gehiagotan gaindituko, ezta eguneroko balorea 
3 dBA baino gehiagotan ere. 

Oharrak 
- Makinak instalatzeko baldintzapenak daude. 
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U) Soinu-igorpen txikiko jarduerak edo zaratarik gabeko jarduerak 
o Jarduera-mota: berezko instalazioak mantentzeko inolako makinarik ez duten merkataritza-jarduerak, 

hala nola tabako-dendak, aldizkariak saltzeko dendak, mertzeriak, arropa-dendak, etab.; betiere, 
musikarik, irratirik, telebistarik edo musika-katerik ez badute, eta 25 lagun baino lagun gehiagoko 
edukiera badute. 

o Zarataren ohiko iturburuak: pertsianak 
o Gehienez onartzen den soinu-presioaren batez besteko maila arautua: 70 dBA. 
o Jardueraren ordutegia: egunez 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea: bai 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren atalak   Egiaztapena

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa: 

Dn,T,A= 50 (gune babestua)
Dn,T,A= 45 (gune bizigarria) 
 

Aurretiazko komunikazioan sartu behar den 
dokumentazioan edo jarduera lizentzia 
tramitatzeko sartu behar den bidezkoketa 

Kolpe baten zarataren 
presio-mailaren 
gehienezko balioa: 

L’n,Tw=  65  dB 
Aurretiazko komunikazioan sartu behar den 
dokumentazioan edo jarduera lizentzia 
tramitatzeko sartu behar den bidezkoketa 

Gehienezko 
erreberberazio-denbora: 

 

Bibrazio-indizearen 
gehienezko balioa  
(C taula*): 
 

Law= 75 (etxebizitza edo 
bizitegia) 
Law= 72 (ospitalea, 
hezkuntzakoa, kulturala) 

Komeni da egiaztapena entsegu baten bidez 
egitea, jarduerak bibraziorik sortu ahal badu.  

Immisoaren muga-
balioak kanpoaldean (F 
taula*) 

LK,d= 55 (bizitegia) 
LK,e= 55 (bizitegia) 
LK,n= NA 

Aurretiazko komunikazioan sartu behar den 
dokumentazioan edo jarduera lizentzia 
tramitatzeko sartu behar den bidezkoketa. 
Ikuskapenetan bataz besteko baloreak ez du 
erreferentziako balorea 5 dBA baino gehiagotan 
gaindituko, ezta eguneroko balorea 3 dBA baino 
gehiagotan ere. 

Immisoaren gehienezko 
balioen muga-balioak 
kanpoaldean (E taula*) 

LAmax= 85 (bizitegiko esparrua) 

Aurretiazko komunikazioan sartu behar den 
dokumentazioan edo jarduera lizentzia 
tramitatzeko sartu behar den bidezkoketa. 
Neurketak eginda egiaztatzen da. 

Immisoaren gehienezko 
balioen muga-balioak 
barrualdean (H taula*) 

LA,maxd= 45 (bizitegiko logela)
LA,maxe = 45 (bizitegiko logela) 
LA,maxn = NA 

Ikuskapenean neurketak eginez egiaztatzen da

Immisoaren muga-
balioak barrualdean (G 
taula*) 

LK,d= 35 (bizitegiko logela) 
LK,e= 35 (bizitegiko logela) 
LK,n= NA 

Aurretiazko komunikazioan sartu behar den 
dokumentazioan edo jarduera lizentzia 
tramitatzeko sartu behar den bidezkoketa. 
Ikuskapenetan bataz besteko baloreak ez du 
erreferentziako balorea 5 dBA baino gehiagotan 
gaindituko, ezta eguneroko balorea 3 dBA baino 
gehiagotan ere. 

Oharrak 
-  

 
  



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  47.orria 

4. Jarduera berriei buruzko proiektuan bete beharrekoak 
 
Proiektuan eta proiektua egiteko prozeduran bete behar dira arau zehatz aplikagarriak. 
Erakunde tekniko eskudunek ezarri dituzte arau horiek, eta beharrezko baimenak emango 
dituzte. Honako lege hauetan ezarritakoa bereziki bete behar da: 

- 3/1998 Legea, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra (kontuan hartu 
behar da 7/2012 Legeak, apirilaren 23koak, egiten duen aldaketa, gida honen 1.3 
atalean aurkeztua). 

- 171/1985 Dekretua, ekainaren 11koa, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren 
jarduera nekagarri, osasunkaitz, kaltegarri eta arriskutsuekin erabili beharreko arau 
teknikoak onesten dituena. 

- Eraikuntzako Kode Teknikoa, eta bertan zehaztutakoa. EKTak betetzen ditu Eraikuntza 
Antolatzeari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legean ezarritako eraikuntzako 
oinarrizko baldintzak, pertsonen segurtasuna, gizartearen ongizatea, eraikinaren 
iraunkortasuna eta ingurumenaren babesa bermatzeko. Eraikuntzako Kode Teknikoan 
ezartzen dira eraikinek bete beharreko oinarrizko eskakizunak, segurtasunari eta 
bizigarritasunari buruzko oinarrizko eskakizunei dagozkienez. 

 
Proiektuak jardueraren elementu esanguratsu guztiak sartu beharko ditu memorian. Ezin da 
elementurik instalatu, memorian jaso ez bada. Eta memorian jasota ez egon arren, instalatu 
nahi bada, aldaketen edota zabalkundeen proiektua Ingurumen Sailari bidali beharko zaio. 
 
Derrigorrez bete beharko dira proiektuan adierazitako zehaztapenak eta neurri zuzentzaileak, 
jarraibideekin bat etorriz gero. Honako hauek dira jarraibideok: 
 
4.1 Balizko iturburuen deskripzio orokorra 
 
Jarduera gauzatzeko gunean dauden edo gune horrekin zerikusia duten balizko zarata-
iturburuen deskripzio zehatza jarri beharko da proiektuan. 
 
Hori horrela, zarataren balizko iturburuen kokapenari eta zarata-mailaren eraginari buruzko 
deskribapen zehatza jaso behar da: esaterako, 
 

 musika-ekipoa 
 aire-irteerak 
 makinak 
 … 

 
Era berean, zarata-iturburu bakoitzaren kokapena adierazten den planoa aurkeztuko da, eta, 
garrantzitsua izanez gero, argi adierazi beharko da eusteko zer elementu dituzten. 
 
  



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  48.orria 

4.2 Mailak betetzea 
 
4.2.1  Gune hartzailean bete beharreko zarata-mailak eta bibrazio-mailak 
 
Proiektuan zehaztu behar da zein gunetan jasotzen den eragin handiena. Gune bakar bat 
zehazteko arazorik badago, pertsonen segurtasuna, gizartearen ongizatea, eraikuntzaren 
iraunkortasuna eta ingurumenaren babesa bermatzeko garrantzitsutzat jotzen diren, hots, 
kontuan hartu beharreko guztiak, aipatu beharko dira. 
 
Honako hauek argiro zehaztu behar dira:  

 Gune hartzailearen mota eta erabilera 
 Kokapena, jarduera non egiten den aintzat hartuta 

 
Jarduerari buruzko proiektuarekin batera, plano bat aurkeztu, eta bertan zehaztu behar da 
non dagoen gune hori. 
 
Gune hartzailearen erabilera definitu ez bada, jardueraren proiektua garatzeko gune 
hartzailea logela bat dela ezarriko da. 
 
Zarata- era bibrazio-mailei buruzko eskakizunak betetzeko, jardueraren proiektuan jaso 
beharko dira, identifikatutako hartzaileen arabera, honako parametro hauen kalkulua eta 
betetzeko konpromisoa: 

 Maila jarraitu baliokidea, LK, eragindako lokalen barnealdean eta eguneko aldian. 
 Maila jarraitu baliokidea, LK, eragindako lokalen barnealdean eta gaueko aldian. 
 Gehienezko LAmax maila, egunean eragina jasotzen duten lokalen barnealdean. 
 Gehienezko LAmax maila, gauez eragindako lokalen barnealdean. 
 Bibrazio-mailaren Law indizea, kasurik aurkakoenean, eragindako lokalen barnealdean. 

 
Jarduerari buruzko proiektuan zehaztu beharko da gune hartzaile identifikatuan frekuentzia 
tonalik, frekuentzia baxuko osagairik eta osagai pizgarririk dagoen. Horietako edozein, banaka 
edo konbinatuta, badagoela pentsatzen bada, zarataren ebaluazio xehatua egin beharko da, 
eta jarduerari buruzko proiektuan azaldu eta bilduko dira hartutako neurri zuzentzaile guztiak. 
Osagai horietako bat ere ez dagoela pentsatzen denean, baztertzeko arrazoia aipatu behar da. 
 
4.2.2  Jarduera-aretoaren kanpoaldeko zarata-mailak 
 
Proiektuan zehaztu beharko dira jarduera-aretoaren kanpoaldera zarata ateratzen duten 
iturburuak. Jarduera gauzatzeko lokalaren kanpoaldean sortutako zarata-mailak adierazten 
dituzten puntu hartzaileak identifikatu beharko dira. Lehenetsita izanik, igorleetatik edo lokala 
ixteko elementurik ahulenetik (ateak, leihoak edo haizebideak) metro batera dauden puntuak 
hartuko dira. Gunearen kanpoaldean dauden iturburuak badira, kontrol-puntu hartzaileak 
gertuen dagoen etxebizitzen eraikineko aurrealdetik metro batera jarriko dira, eta zarata 
erasotzailea besterik ez da kontuan hartuko; hau da, ebaluatutako eraikinaren aurrealdean 
bertan jasotako azken islapena ez da kontuan hartuko. 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  49.orria 

 
Jarduerari buruzko proiektuari plano bat erantsiko zaio, eta bertan adieraziko dira jardueraren 
gunea, zarata-iturburuen kokapena eta kontuan hartutako puntu hartzaileak. 
 
Horrez gain, sailkatutako jardueraren eta inguruko lurzoru esanguratsuaren erabilera 
zehaztuko da. 
 
Zarata-mailei buruzko eskakizunak betetzeko, jardueraren proiektuan jaso beharko dira, 
identifikatutako hartzaileen arabera, honako parametro hauen kalkulua eta betetzeko 
konpromisoa: 

 Immisioaren gehienezko muga-balioak, LAmax; lurretik 2 metroko garaiera neurtuko 
dira; leihodun fatxaden kanpoko aldean, berriz, eraikinaren altuera guztietan neurtuko 
dira (E taula). 

  LK aldiko zarataren immisioaren muga-balioak: egunez, arratsaldez, gauez; lurretik 2 
metroko garaiera neurtuko dira; leihodun fatxaden kanpoko aldean, berriz, 
eraikinaren altuera guztietan neurtuko dira (F taula). 
 

Jarduerari buruzko proiektuan zehaztu beharko da jarduera gauzatzeko lokalaren 
kanpoaldean frekuentzia tonalik, frekuentzia baxuko osagairik eta osagai pizgarririk dagoen. 
Horietako edozein, banaka edo konbinatuta, badagoela pentsatzen bada, zarataren ebaluazio 
xehatua egin beharko da, eta jarduerari buruzko proiektuan azaldu eta bilduko dira hartutako 
neurri zuzentzaile guztiak. Osagai horietako bat ere ez dagoela pentsatzen da, baztertzeko 
arrazoia aipatu behar da. 
 
 
4.3 Aireko eta inpaktuetako zaratatik isolatzea 
 
4.3.1  Isolamendua ezartzeko eskakizuna duten jarduerak 
 
Proiektuan zehaztu behar da zein gunetan jasotzen den eragin handiena. Gune bakar bat 
zehazteko arazorik badago, pertsonen segurtasuna, gizartearen ongizatea, eraikuntzaren 
iraunkortasuna eta ingurumenaren babesa bermatzeko garrantzitsutzat jotzen diren, hots, 
kontuan hartu beharreko guztiak, aipatu beharko dira. 
 
Guneen honako ezaugarri hauek argi eta garbi zehaztu beharko dira:  

 Jardueraren gunearen eta gune hartzailearen osaeraren neurriak, guneen bolumena 
eta biak banatzeko azalerak. 

 Gune hartzaileen motak. 
 Kokapena, jarduera non egiten den aintzat hartuta. 
 

Jarduerari buruzko proiektuarekin batera, plano bat aurkeztu, eta bertan zehaztu behar da 
non dagoen gune hori. Era berean, jarduera gauzatzeko guneko eta ondoko guneekiko 
loturaren oinplanoaren eta aurreko bistaren planoak erantsiko zaizkio. 
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Gune hartzaileen erabilera definitu ez bada, jardueraren proiektua garatzeko gune hartzailea 
logela bat dela ezarriko da. 
 
Aireko eta inpaktuen zarata-mailei buruzko eskakizunak betetzeko, jardueraren proiektuan 
jaso beharko dira, identifikatutako hartzaileen arabera, honako parametro hauen kalkulua eta 
betetzeko konpromisoa: 
 

 Aireko zaratatik isolatu, DnT,A, jarduerako gunearen eta gune hartzailearen tartea. 
 Inpaktuetako zarataren maila, L’nT,w, jarduerako gunearen eta gune hartzailearen 

artean. 
 
Adierazitako isolamenduak guneko elementu eraikitzaile guztiekin batera lortzen dira. Honako 
eraikuntza-elementu hauek zehatz-mehatz azaldu beharko dira: 
 

 Zorua: akustikaren ikuspegitik zehatz deskribatu behar da oinarrizko forjaketa eta zoru 
flotatzailea, horrelakorik balego. Deskripzioan elementuen osaera eta haien arteko 
distantziak aipatu beharko dira, baita eta elementuen arteko lotura ere.  

 Hormak: horma guztien eta bakoitzaren deskripzioa banan-banan egin behar da. 
Akustikaren ikuspegitik zehatz deskribatu behar dira hormen arteko tradosatuak 
(elementuen osaera, distantziak eta elementuen arteko lotura), hala dagokionean. 

 Oinarrizko forjaketa eta sabai izuna: akustikaren ikuspegitik zehatz deskribatu behar 
da oinarrizko forjaketa eta sabai izuna, horrelakorik balego. Deskripzioan elementuen 
osaera eta haien arteko distantziak aipatu beharko dira, baita eta elementuen arteko 
lotura ere. Akustikaren ikuspegitik zehatz deskribatu behar dira sabaiko elementu 
dekoratzaileak eta luminarietakoak. Instalazioak sabai izunetik igaroko badira, plano 
bat atxiki behar zaio proiektuari, bibrazioen aurkako elementuen euskarriak adierazita. 

 Ateak: akustikaren ikuspegitik zehatz deskribatuko dira jarduerako gunera sartzeko 
atea(k). 

 Aurrealdea: akustikaren ikuspegitik zehatz deskribatuko dira aurrealdeko zati itsuko 
elementuak eta leihoak, hala dagokionean. Leihoen deskripzioan beiradun zatiaren 
deskripzioa egin behar da, baita profilena ere. Pertsiana-kaxaren ezaugarriak 
zehaztuko dira, horrelakorik balego, eta kanpora zarata atera lezaketen balizko bide 
edo irteerak ere adierazi eta deskribatuko dira, horrelakorik balego. 

 Bozgorailuei eusteko elementuak adierazi horma edo sabaietan, dagokien tokian. 
 
Eraikuntzako elementu bakoitzak ondoko eraikuntzako elementuekin eta gune hartzailekoekin 
duen lotura zehaztuko da. Lotura horien deskripzio zehatza jasoko da eta krokis zehatza ere 
atxikiko da. 
 
Eraikuntzako elementuen deskripzio zehatzarekin batera, erabilitako musika-ekipoaren agiri 
zehatzak proiektuan adieraziko dira. Ekipo-mota eta modeloa argi adieraziko dira, eta gunean 
bozgorailu eta ekipo bakoitza non dagoen ere adieraziko da. Bibrazioen aurkako elementuak 
behar izanez gero, horien deskripzio zehatza ere jarriko da. 
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Aireko eta inpaktuetako zaratatik isolatzeko mailei buruz egindako kalkulua bermatzeko, 
aurreikuspena egiteko erabilitako metodologia (kalkulu-metodoa, software aplikazioa, 
aitortutako agiriak edo beste batzuk) adieraziko da. 
 
Horren harira, guneen arteko isolamendu-neurriak egin behar izan dira neurrien arauei 
jarraituta. Honako parametro akustiko hauek argi adierazi beharko dira: 
 

 Aireko zarataren gutxieneko isolamendu akustikoa, DnT,A, eta 100 eta 5 KHz artean 
lotutako espektroa, eragin handiena jasotzen duen (edo bestela bizigarriena den) gune 
babestuaren eta inguruko jardueraren gune bertikal edo horizontalaren artekoa. 

 Inpaktuetako zarataren gehienezko presio globalaren maila, L’nT,w, eta 100 eta 5 KHz 
artean lotutako espektroa eragin handiena jasotzen duen (edo bestela bizigarriena 
den) gune babestuaren eta inguruko jardueraren gune bertikal edo horizontalaren 
artekoa. 

 
Gainera, iragarpena antzekoa den beste proiektu baten bidez justifikatzen bada, zehatz 
deskribatuko dira (aurrez adierazitako termino berdinetan) antzeko proiektu bezala 
aurkeztutakoaren eraikuntzako elementuak. 
 
EKT DB-HRn jasotako «kalkulu metodo sinplifikatua» erabiliz gero, eraikuntzako elementu 
bakoitza definitzen duten honako parametro akustiko hauek deskribatu behar dira. 
 

 Bertikalean banatzeko elementuak, trenkada-multzoa: 
o m, masa oinarrizko elementuaren azalera-unitateko, kg/m2 
o RA, murrizte akustikoaren indize globala, A haztatua, oinarrizko elementuarena, 

dBA adierazita, laborategiko entsegu batean lortuta. 
o ∆RA, murrizte akustikoaren indize globala, A haztatua, dBAn adierazita, hormen 

arteko tradosatuaren ondoriozkoa (hala dagokionean), laborategiko entsegu 
batean lortuta. 

 Horizontalean banatzeko elementuak (jarduera gauzatzeko guneko forjaketa, zoru 
flotatzailea eta sabai esekia; gune hartzaileko forjaketa, zoru flotatzailea eta sabai 
esekia): 

o m, masa forjaketa-azaleraren unitateko, kg/m2, forjaketaren sekzio-motaren 
azalera-unitateko masa balioari dagokiona; abakoak, bigak eta trikoteak alde 
batera utzita. 

o RA, murrizte akustikoaren indize globala, A haztatua, forjaketarena, dBAn 
adierazita,laborategiko entsegu batean lortuta. 

o ∆Lw, inpaktuaren zarataren presioaren osoko mailaren murriztapena, dBn 
adierazita, zoru flotatzailearen ondoriozkoa, laborategiko entsegu batean 
lortuta. 

o ∆RA, murrizte akustikoko indize globalaren hobekuntza, A haztatua, dBAn 
adierazita, zoru flotatzailearen edo sabai esekiaren ondoriozkoa, laborategiko 
entsegu batean lortuta. 
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Kalkulu-metodo bezala KTEn jasotako aukera orokorra erabiliz gero, jarduera-gunearen eta 
gune hartzailearen arteko igorpen akustikoa kalkulatzeko bide zuzenak eta zeharkakoak edo 
hegalak erabili behar dira. 
 
Jarraian, isolamendu akustikoaren muturreko balioak betetzea justifikatzeko taula batzuk 
daude. 
 

Bertikalean banatzeko elementuak, honako hauek aintzat hartuta: 
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Horizontalean banatzeko elementuak, honako hauek aintzat hartuta: 
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Hori horrela, zuzeneko bidetik igorritako zarataren kalkuluak zehaztuko dira, baita zeharkako 
edo hegaletako bideetatik igorritakoak ere. Aireko zarata kalkulatzeko, R’ itxurazko 
isolamendu akustikoa (edo itxurazko murriztapen akustikoaren indizea) erabiltzen da, eta 
bere forma globalean hartzen da kontuan, RA’. Inpaktuko zarata kalkulatzeko, inpaktu 
normalizatuko zarataren presioaren maila globala erabiltzen da, L’n,w. 
 
Aukera orokorra erabiltzen laguntzeko, informatika-tresna batean DB HR dokumentuko 
formulazioa jaso eta garatu da. Horren bidez, kasu ohikoenak egiazta daitezke. Tresna horren 
bitartez, gune-pareak banaka azter daitezke, aireko zarataren isolamendu akustikoa, 
inpaktuen zarataren isolamendua, edo biak batera ziurtatzeko. Gaur egungo birgaitze- eta 
eraikuntza-proiektuetan erabili daiteke. 

 

 
Tresna ofiziala honako web-helbide honetan dago eskuragarri: 
http://www.codigotecnico.org/web/recursos 
 
Isolamenduak beste metodo batekin aurreikusiz gero, erabilitako metodologiaren 
erreferentzia adierazi beharko da. 
 
Azkenik, isolamendu horiek betetzea zer baldintzatan bermatzen den justifikatu beharko da, 
eta zer egoeratan edota zer aldaketaren ondorioz eskakizun horiek betetzeko bermea galduko 
litzatekeen. Zehaztapen-baldintzek argiak izan behar dute, eta beti sartu behar dira 
jardueraren proiektuan. 
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4.4 Erreberberazio-denbora 
 
Erreberberazio denborari buruz eskakizunak dituzten jardueren kasuan, jarduerari buruzko 
proiektuan aztertzen den jarduera-gunea azaltzerakoan jaso beharko da jarduera gauzatzeko 
gunearen barruan erreberberazio-denbora betetzeko kalkulua eta konpromisoa segundotan. 
 
Jarduerari buruzko proiektuan jarduera-gunearen bolumena adieraziko da, eta lokaleko 
eraikuntzako elementu bakoitzaren eta azaleren deskripzio zehatza ere egingo da. Horrez 
gain, argi adierazi beharko da erabilitako material bakoitzaren xurgapen akustiko kalkulatua. 
 
Era berean, erreberberazio-denbora hori betetzea zer baldintzatan bermatzen den justifikatu 
beharko da, eta zer egoeratan edota zer aldaketaren ondorioz eskakizun horiek betetzeko 
bermea galduko litzatekeen. Zehaztapen-baldintzek argiak izan behar dute, eta beti sartu 
behar dira jardueraren proiektuan. Horrekin batera, jardueraren ondorioz ager daitezkeen 
desbiderapenak ere zehaztu behar dira. 
 
Erreberberazio-denbora kalkulatzen laguntzeko, informatika-tresna batean DB HR 
dokumentuko formulazioa jaso eta garatu da. Horren bidez, kasu ohikoenak egiazta daitezke. 
Tresna horren bitartez, soinu-xurgapena eta erreberberazio-denbora kalkula daitezke, bai 
metodo orokorraren bidez, bai metodo sinplifikatuaren bidez. Gaur egungo birgaitze- eta 
eraikuntza-proiektuetan erabili daiteke. 

 
Tresna ofiziala honako web-helbide honetan dago eskuragarri: 
http://www.codigotecnico.org/web/recursos 
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4.5 Musika-ekipoaren mugatzailea 
 
4.5.1  Musika-ekipoaren mugatzailea edukitzeko eskakizuna duten 
jarduerak 
 
Musika-ekipoaren mugatzailea edukitzeko eskakizunak betetzeko, jarduerari buruzko 
proiektuan jaso behar da definitutako musika-ekipoaren modeloa, bai eta ekipo horren 
baliotasuna justifikatu ere. 
 
Honako hauek adierazi behar dira: 

 Ekipoaren soinu-maila mugatzeko konpromisoa, eta konpromiso hori zer baldintzatan 
bermatzen den. 

 Ekipo mugatzailearen balizko manipulazioak hautemateko erabilitako metodoa. 
 
Soinu mailaren balioa bermatzeko lagungarriak diren beste ezaugarri batzuk eskaintzen baditu 
ekipoak, jardueraren proiektuan argi adierazi beharko dira. Erabilitako ekipamenduren 
mantentze-lana egiteko aldi aurreikusia adieraziko da. 
 
4.5.2  Frekuentziak mugatzeko eta soinu maila erregistratzeko 
mugatzailea behar duten jarduerak 
 
Musika-ekipoaren mugatzailea/erregistratzailea edukitzeko eskakizunak betetzeko, jarduerari 
buruzko proiektuan jaso behar da definitutako musika-ekipoaren modeloa, bai eta ekipo 
horren baliotasuna justifikatu ere. 
 
Honako hauek adierazi behar dira: 
 

 Ekipoaren soinu-maila mugatzeko konpromisoa, eta konpromiso hori zer baldintzatan 
bermatzen den. 

 Eragindako lokalean zarataren mailaren eskakizunak betetzea bermatzeko kalkulatu 
den frekuentzia-muga deskribatzen duen espektroa. Proiekturako mugatzailearen 
doiketa justifikatzen duen kalkulua sartuko da, proiektatutako aireko zarataren 
isolamendua kontuan hartuta. 

 Ekipo mugatzailearen balizko manipulazioak hautemateko erabilitako metodoa. 
 
Bestalde, argi zehaztuko da soinu-mailak erregistratzeko ekipo 
mugatzaileak/erregistratzaileak duen ekipamendu akustikoa (sonometroa). Ekipamendu 
akustikoaren mota zehaztuko da, eta proiektuaren arabera kalkulatu den kalibrazio-aldia ere 
bai. 
 
Soinu-mailaren balioa bermatzeko lagungarriak diren beste ezaugarri batzuk eskaintzen 
baditu ekipoak, jarduerari buruzko proiektuan argi adierazi beharko dira. Erabilitako 
ekipamenduren mantentze-lana egiteko aldi aurreikusia adieraziko da. 
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4.6 Makinak eta instalazioak 
 
Proiektuan jaso beharko da jardueran dauden edo aurreikusita dauden makinen edo 
instalazioen zerrenda, makina edo instalazio horiek zarata edota bibrazioak sor baditzakete; 
eta, behar izanez gero, elementu bakoitza zerrendatuko da. 
 
Kontuan hartutako elementu bakoitzaren gainean honako datu hauek emango dira: 

 Zaraten eta bibrazioen magnitude esanguratsuen balioak: 
o ekipoen indar akustikoaren maila, LW; 
o soinua pizten duten balizko gertaerak; 
o zarataren espektroko balizko ezaugarri tonalen balorazioa; 
o ekipoaren bibrazioen frekuentzia esanguratsua. 
 

 Eskema bat, gunean elementuen kokapena eta euskarriak edo eraikuntza-
elementuekiko loturak erakusteko. 

 
 Egituraren beste elementu batzuei bibrazioak igortzea murrizteko helburuz jarritako 

elementu osagarrien deskripzio teknikoa, bai eta makina bakoitza muntatzeko 
proiektatu den eraginkortasun aurreikusiaren justifikazioa ere: 

o inertzia bankadak: erabilitako ohe malguen zurruntasun dinamikoa, s’, eta 
gehieneko zama, m; 

o makinak eta bideak isolatzeko erabilitako bibrazioen aurkako sistema zehatzak: 
indargetzea, C, transmititzeko gaitasuna, R, eta gehieneko karga, m; 

o haizebideetan eta aire girotuarenean erabilitako produktu xurgatzaileak: 
xurgatze akustikoaren koefizientea, α; 

o isilgailuak: bideetan edo aurrealdean edo eraikuntzako beste elementu 
batzuetan sartutako isilgailuen erabateko atenuazioa, eta aurrez fabrikatutako 
bideen atenuazioa, txertaketa bidezko galera bezala adierazita, D. 

 
Horrez gain, DB HR dokumentuan jaso dira zarata konstantea sortzen duten ekipoak 
muntatzeko bete beharrekoak. 
 

1. Ekipo konpaktuak eta txikiak badira, bibrazioen aurkako euskarrietan edo inertzia-
bankadetan muntatuko dira, baldin eta ekipoaren oinarria behar bezain zurruna ez 
bada, eta ekipoaren eginkizunak sortzen dituen esfortzuei eusteko gai ez bada, edo 
osagaiak lerrokatu behar badira (adibidez, motorra, haizagailua, motorra edo ponpa). 

2. Ekipoak inertzia-bankada baten gainean ezarrita badaude (bulkatzeko ponpak, 
adibidez), hormigoizko edo altzairuzko bankada erabiliko da, eta behar besteko 
inertzia-masa edukiko du, bibrazioak eraikinari ez igortzeko. Eraikinaren bankadaren 
eta egituraren artean bibrazioen aurkako elementuak jarri behar dira.  

3. Bibrazioen aurkako euskarriak eta konektore malguak onartuko dira, UNE 100153 IN 
araua betetzen badute.  

4. Konektore malguak sarreran eta irteeran ezarriko dira, bai eta ekipoetako tutuen 
irteeran ere. 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  57.orria 

5. Instalazio termikoetako tximinietan errekuntza-hondakinak ateratzeko gailu 
elektromekanikoak txertatuta badaude, isilgailuak erabiliko dira. 
 

4.7 Ateak 
 
Jarduera gauzatzeko lokaleko irteera-ateetan bete beharreko eskakizunak betetzen direla 
justifikatu beharko da. Horren harira, ateen deskripzio akustikoa aipatuko da eta, behar izanez 
gero, ate bikoitzeko sistemarena ere bai. 
 
4.8 Zamalanak 
 
Plano zehatz baten bidez identifikatuko da garatuko den jardueraren zamalanetako eremua, 
eta zergatik aukeratu den justifikatuko da. 
 
Zamalanak egunean zehar noiz egingo diren deskribatuko da eta zenbat iraungo duten ere 
bai. 
 
Zarata egin dezaketen mugimenduak zehaztuko dira, bai eta zarata hori eta sortutako balizko 
ondorioak txikiagotzeko edo murrizteko balizko irtenbideak dituen gida praktiko bat ere.  
 
4.9 Proiektua bermatzeko baldintzak 
 
Proiektuan adierazi egin beharko da ezarritako baldintzak eta egindako kalkuluak eta 
aurreikuspenak zer funtzionamendu-baldintzatan bermatzen diren eta, horrez gain, 
definitutako baldintza eta kalkulu horiek zer baldintzatan ez liratekeen beteko. 
 
Zehaztapen-baldintzek argiak izan behar dute, eta beti sartu behar dira jardueraren 
proiektuan. 
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4.10 Jarduera berriei buruzko proiektuan bete beharrekoak 
 
Jardueraren deskripzioa  

o Jarduera-mota. 
o Zarataren ohiko iturburuak. 
o Zarata igortzeko muga, aplikagarria bada. 
o Jardueraren ordutegia. 
o Jarduera egiteko lekura iristeko beharrak aurreikustea. 

Jarduerari buruzko proiektu akustikoaren atalak   

Balizko iturburuen 
deskripzioa  

Zarata- eta bibrazio-
mailak betetzea 

 
 
 

Isolamenduak  

Erreberberazio-denbora  

Musika-ekipoaren 
mugatzailea  

Ateak  

Makinak eta 
instalazioak.  

Zamalanak  

…  

Hartutako konpromisoak 
 
 
 
Berme-baldintzak 
 
 
Oharrak 
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4.11 Jarduera berriei buruzko proiektu akustikoaren planoak 
 
Jarduera-gunearen eta gune hartzailearen planoak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarduera-gunean egon daitezkeen balizko zarata iturburuen deskripzioa eta 
kokapena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eraikuntzako elementuen deskripzioa eta krokisa 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lokal mugakideei soinua igortzen dieten bizitegi-lurzoru hiritarreko jarduerak kontrolatzeko gida 
teknikoa 213/2012 Dekretua aplikatzeko laguntza (bigarren bertsioa)  60.orria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eraikuntzako elementuen loturen deskripzioa eta krokisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makinen kokapena, euskarriak eta proiektatutako tratamendua erakusten dituen 
eskema 
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Bozgorailuen kokapena, euskarriak eta proiektatutako tratamendua erakusten 
dituen eskema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamalanen eremuaren kokapenaren krokisa 
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5. Kontrol-prozedurak 
 
Kontrol-prozedurak ezartzeko, guneek eraikuntzako elementu guztiak amaituta eduki beharko 
dituzte, hau da, jarduerako instalazioak bertan egongo dira eta elementu horien ezaugarri 
akustikoak alda ditzaketen jarduerak sartuta egongo dira. 
 
Eskakizun hauetarako kontrolerako prozedurak planteatzen dira: 

 Aireko eta inpaktuetako zaratatik isolatzea. 
 Erreberberazio-denbora. 
 Zarata- eta bibrazio-mailak. 

 
 ISOLAMENDUAK 
In situ egindako neurketen bidezko kontrolak, aireko zaratatik eta inpaktuetako zaratatik 
akustikoki isolatzeko eskakizunak betetzen diren egiaztatzeko. Akreditatutako erakunde batek 
egingo ditu, eta aireko zaratarako UNE EN ISO 140-4 eta UNE EN ISO 140-5 arauetan 
ezarritakoaren arabera egingo dira. Inpaktuko zaraten kasuan, UNE EN ISO 140-7 arauan 
ezarritakoa hartuko da kontuan. Kasu guztietan, 213/2012 Dekretuaren 53. artikuluaren 2. 
paragrafoan zehaztutakoa beteko da, neurketa horiek egiteko beharrezkoak diren 
akreditazioei dagokienez. 
 
 ERREBERBERAZIO-DENBORA 
Erreberberazio denboraren eskakizunak egiaztatzeko, in situ egindako neurketen bidez egingo 
da kontrola. Akreditatutako laborategiek egingo dituzte, eta UNE EN ISO 3382 arauan 
ezarritakoa beteko da. 
 
 ZARATA- ETA BIBRAZIO-MAILAK 
213/2012 Dekretuan ezarritako mugak betetzen diren ziurtatzeko, neurri bat hartuko da, 
honako hauek neurtzeko: 

 jarduerak kanpoan sortutako zarataren mailak, eremuko erabilera nagusiaren arabera; 
 eragina jaso dezaketen guneen barruan (babestutako inguruetan, bizigarrietan edo 

beste erabileretan) jarduerak sortutako zarataren mailak; 
 eragina jaso dezaketen guneen barruan (babestutako inguruetan, bizigarrietan edo 

beste erabileretan) jarduerak sortutako bibrazioen mailak; 
 
Neurketa horiek gauzatuko dira 213/2012 Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoarekin edo 
horren osagai den beste araudi batekin bat etorrita. Neurketak egitean, urriaren 19ko 
1367/2007 Errege Dekretuaren IV. eranskinean jasotako prozedurak eta xedapenak bete 
beharko dira, edo, 213/2012 Dekretuaren 53. artikuluaren 2. idatz-zatian ezarritako betetze 
aldera, hori ordezkatzen duten arauei jarraituta.  
 
Neurketen emaitzak jasotzen dituen txostenean jarduera egiteko makinen funtzionamendu-
baldintzak ahalik eta zehatzen adieraziko dira. Txostenean justifikatu da jardueran erabiltzen 
diren makinen funtzionamendu-baldintzak adierazgarriak direla. 
1 Anulada por la UNE-EN-ISO 16283-1:2014, en vigor la UNE-EN-ISO 16283-1:2015. 
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1. eranskina: lokal mugakideei zarata igortzen dieten bizitegi-lurzoru 
hiritarreko jardueretan bete beharreko eskakizun akustikoen 
laburpena 

 
Jardueren sailkapenaren laburpen-taula 

JARDUERAREN DESKRIPZIOA PROIEKTU AKUSTIKOAN BETE 
BEHARREKOAK 

Jarduera-mota: Jardueraren 
deskripzioa 

Zarataren 
iturburuak 

Soinu-
igorpenaren 
muga dBA 

(dBA) 

Ordutegia 

Aireko 
zarataren 

gutxieneko 
isolamendu

a* 

Kolpeek 
sorturiko 
zarataren 
gehienezko 
isolamendu

-maila* 

Ostalaritza, aisia 
eta astialdia 

A Tabernak eta 
jatetxeak 

Irratia, 
telebista, 
musika-katea 

Makinak 

75 Egunez 60  
 

40 
 

B Tabernak eta 
jatetxeak 

Irratia, 
telebista, 
musika-katea 

Makinak 

75 Gauez 65 
 

40 
 

C Taberna 
berezia 

Musika-ekipoa 

Makinak 
90 Egunez 

eta gauez 
70  

 
40 

 

D Diskoteka 
Musika-ekipoa 

Makinak 
100 Egunez 

eta gauez 
75 

 
40 

 

Automozio- 
tailerrak E Tailerrak Makinak -- Egunez  -- 40 

Irakaskuntza-
akademiak eta 
kirol-zentroak 

F Irakaskuntza-
akademiak 

Irratia, 
telebista, 
musika-katea 

Makinak 

75 Egunez 60 
 

40 
 

G
Irakaskuntza-
akademia 
bereziak 

Musika-ekipoa 

Makinak 
90 Egunez 65 

 
40 

 

H
Irakaskuntza-
akademia 
zaratatsuak 

Musika-ekipoa 

Makinak 
100 Egunez 70 

 
40 

 

I 
Gaueko 
irakaskuntza-
akademiak 

Musika-ekipoa 

Makinak 
100 Gauez 75 

 
40 
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JARDUERAREN DESKRIPZIOA PROIEKTU AKUSTIKOAN BETE 
BEHARREKOAK 

Jarduera-mota: Jardueraren 
deskripzioa 

Zarataren 
iturburuak 

Soinu-
igorpenaren 
muga dBA 

(dBA) 

Ordutegia 

Aireko 
zarataren 

gutxieneko 
isolamendu

a* 

Kolpeek 
sorturiko 
zarataren 
gehienezko 
isolamendu

-maila* 

J 

Musikarik 
gabeko 
gimnasioak eta 
kirol-zentroak  

Makinak -- Egunez -- 40 

K
Musika duten 
gimnasioak eta 
kirol-zentroak 

Musika-ekipoa 

Makinak 
90 Egunez 65◊ 

 
40 

 

L 
Musika duten 
gimnasioak eta 
kirol-zentroak 

Musika-ekipoa 

Makinak 
90 Egunez 

eta gauez 
70 

 
40 

 

Merkataritza-
guneak eta 
biltegiak 

M 

Irratia, telebista 
edo musika-
katea duten 
saltokiak 

Irratia, 
telebista, 
musika-katea 

Makinak 

75 Egunez 60 
 

40 
 

N Musikadun 
saltokiak 

Musika-ekipoa 

Makinak 
90 Egunez 65 

 
40 

 

O Hipermerkatua
k Makinak -- Egunez  -- 40 

Eraldaketa-
industriak eta 
saltokiak 

P

Tanatorioak, 
hiltegiak, 
errauspen-
labeak, arropa-
garbitegiak, 
arrandegiak, 
harategiak, 
arotzeriak, 
inprenta-
tailerrak, 
albaitaritza-
klinikak, 
txakurrak 
zaintzeko 
lekuak, 
lantegiak, 
tailerrak eta 
manipulaziodun 
biltegiak 

Makinak -- Egunez  -- 40 
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JARDUERAREN DESKRIPZIOA PROIEKTU AKUSTIKOAN BETE 
BEHARREKOAK 

Jarduera-mota: Jardueraren 
deskripzioa 

Zarataren 
iturburuak 

Soinu-
igorpenaren 
muga dBA 

(dBA) 

Ordutegia 

Aireko 
zarataren 

gutxieneko 
isolamendu

a* 

Kolpeek 
sorturiko 
zarataren 
gehienezko 
isolamendu

-maila* 

Q

Tanatorioak, 
hiltegiak, 
errauspen-
labeak, arropa-
garbitegiak, 
arrandegiak, 
harategiak, 
arotzeriak, 
inprenta-
tailerrak, 
albaitaritza-
klinikak, 
txakurrak 
zaintzeko 
lekuak, 
lantegiak, 
tailerrak eta 
manipulaziodun 
biltegiak 

Makinak -- 
Egunez 

eta 
gauez. 

-- 40 

Kultura-, gizarte- 
edo erlijio-
aretoak 

R Kultura-aretoa 

Irratia, 
telebista, 
musika-katea 

Makinak 

75 Egunez 60 
 

40 
 

S Kultura-areto 
zaratatsua  

Musika-ekipoa 

Makinak 
90 Egunez 65 

 
40 

 

Beste jarduera 
batzuk 

T
Soinu-igorpen 
ertaineko 
jarduerak 

Makinak 80 Egunez 55 
 

60 
 

U
Soinu-igorpen 
txikiko 
jarduerak 

Pertsianak 70 Egunez 50 
 

65 
 

 
* Jarduera-lokalaren eta eragindako gune bizigarrien arteko isolamendu-balioa. 
Oharra: isolamendu akustikoa zehazten ez den guztietan, jardueraren soinu-igorpenaren 
bitartez justifikatu behar da. 
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2. eranskina: mugatzaileetan, ateetan, makinetan, instalazioetan eta 
zamalanetan bete beharrekoak 

 
A2.1 Musika-ekipoaren mugatzailea 
 
A2.1.1. Soinu-maila eta manipulazio-gertaerak biltzeko mugatzailea 
 
Musika-jardueratik datorren soinua murrizteko edo kontrolatzeko, iturburuan bolumena 
mugatzeko gailuak ezarri behar dira (soinua igortzen duten ekipoetan). 
 
Mugatzaileak muga ezarri behar du musika-ekipo guztietan. Mugatzaile bat baino behar 
badira, beste mugatzaile batzuk erabiliko dira, musika-ekipo guztiak barne hartzeko. 
 
Honako hauek dira mugatzaileek gutxienez eduki beharreko ezaugarriak: 

 Neurgailuetan manipulaziorik eginez gero, detektatu egiten dituen barneko 
kalibraketa-sistema. 

 Babes-mekanismoak (giltza elektronikoen edo sarbide-gakoen bidez), ondorengo 
manipulaziorik oztopatzeko; edo, manipulazioak eginez gero, erregistratzailearen 
barneko memorian grabaturik gera daitezen. 

 Ekipo horren soinu-maila mugatzeko eta dagozkion eskakizunak betetzeko konfiguratu 
den soinu-mailaren muga. 

 Ekipoaren funtzionamenduaren urteko mantentze-lana. 
 

A2.1.2 Frekuentzien mugatzailea, beharreko isolamendu-kurba ziurtatzeko, 
eta soinu-maila globalaren erregistratzailea 
 
Musika-jardueratik datorren soinua murrizteko edo kontrolatzeko, iturburuan soinu-mailak 
erregistratzeko gailuak ezarri behar dira (soinua igortzen duten ekipo guztietan). 
 
Frekuentziak mugatzeko ekipoak eta mailaren erregistratzaileak mugatuko dituzte musika-
ekipo guztiak. Mugatzaile/erregistratzaile bat baino behar badira, beste 
mugatzaile/erregistratzaile batzuk erabiliko dira, musika-ekipo guztiak barne hartzeko. 
 
Honako hauek dira mugatzaileek/erregistratzaileek gutxienez eduki beharreko ezaugarriak: 

 Neurgailuetan manipulaziorik eginez gero, detektatu egiten dituen barneko 
kalibraketa-sistema. 

 Lokal igorlean saio zaratatsu bakoitzean gertatutako soinu-mailen erregistroa, eta 
biltegiaren edukierak gutxienez hilabetekoa izan behar du. 

 Babes-mekanismoak (giltza elektronikoen edo sarbide-gakoen bidez), ondorengo 
manipulaziorik oztopatzeko; edo, manipulazioak eginez gero, erregistratzailearen 
barneko memorian grabaturik gera daitezen. 

 Ekipo horren soinu-maila mugatzeko eta dagozkion eskakizunak betetzeko konfiguratu 
den soinu-mailaren kurba. Lokalaren aireko zarataren isolamendu-kurbaren arabera 
kalkulatuko da kurba hori. 
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 Ekipoaren funtzionamenduaren urteko mantentze-lana. 
 Datuak modem bitartez bidaltzeko aukera. 

 
A2.2 Makinak eta instalazioak 
 
Gunean instalatu den edozein ekipo: esaterako, motorrak, ponpak, aire girotua, haizegailuak, 
airea ateratzeko instalazioak, galdarak, erregailuak, konpresoreak, ate automatikoak. 
 
Airea kanpora edo ondoko instalazioetara bidaltzen duten irteerak ere kontuan hartu behar 
dira. 
 
Oro har, makina-mota guztiak, ixteko ate automatikoak barne hartuta, instalatu behar dira 
hurbileko eraikinari, lokalei eta etxebizitzei zaratarik edo bibraziorik ez igortzeko. 
 
Arreta berezia jarri behar da, baldin eta inpaktuak sortzen dituzten makinak 
establezimenduetan badaude, hala nola ebakigailuak harategietan, arrandegietan eta 
abarretan. 
 
Ohiko instalazioetan, bereziki, honako hauek bete behar dira: 
 
Aire girotua 

 Aire girotuaren haizebideak material xurgatzaile akustiko batez estalita behar dira, eta 
berariazko isilgailuak erabili beharko dira. 

 Haizebideetatik eraikuntzako elementuetara bibraziorik ez igarotzeko, bibrazioen 
aurkako sistemak jarriko dira: esaterako, bridak, lotura-maukak eta esekidura 
elastikoak. 

 Saretak eta difusore terminalak erabiliko dira.  
 
Eroanbide hidraulikoak 

 Tutuak eraikineko elementuetatik igarotzeko, bibrazioen aurkako sistemak erabiliko 
dira, hala nola, lotura-mauka elastiko estankoak, bridak eta esekidura elastikoak. 

 Deskargarako gaineko zisternarik ez erabiltzen saiatuko da; horien ordez, hodiak eta 
airez deskargatzeko zisternak betetzeko txorrotak erabiliko dira. 

 Erradiadoreak ez dira aldi berean lurrean eta hormaren kontra jarriko. 
 Zehaztasun gehiagorako, ikus, EKT, Zaratatik babesteko DB. 

 
Aireztapena eta girotzea 
Girotze sistemen zarata hiru maila nagusitan sailkatu daiteke: 

 Zarata mekanikoa haizagailuen errotazio-zatietan, kojineteetan, uhaletan, etab.; bai 
eta oso zurrunak ez diren edo gaizki muntatuta dauden piezetan ere. Zarata 
mekanikoa eroanbideen edo eraikineko egituraren bidez zabaltzen da, horma eta 
sabaietatik, eta handik airera. 

 Haizagailuen diseinuan egondako akats aerodinamikoengatik aire-zurrunbiloek 
eragindako zarata. Mota horretako zarata sortzen da aireak irtetean sareekin, 
ukondoekin edo girotzeko bateriekin talka egiten duenean. 
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 Haizagailuek egindako errotazio-zarata, helizeak airean egindako lanaren ondorioz. 
 
Aireztatze- eta girotze-sistemako zaratak murrizteko ezar daitezkeen neurrietako batzuk 
honakoak dira: 

 Hodietan konexio isolatzaileak erabili. 
 Hodiak zarata xurgatzeko materialekin estali. 
 Hodietan isiltzekoak instalatu. 
 Bibrazioen aurkako elementuak edo inertzia blokeak erabili, egiturara dardararik igaro 

ez dadin. 
 Hedatzaileen neurria edo modeloa aldatu, baita airearen itzulerako saretak ere. 
 Ponpa, galdara edo sistemaren motor-konpresore abiarazlea dagoen gelako hormak 

isolatu. 
 

Funtzionatzean inpaktua sortzen duten elementuak 
Arrandegietan, harategietan, aroztegietan eta abarretan bibrazioen aurkako elementu 
malguak jarriko dira ebakitzaileen azpian, sortutako inpaktuen ondoriozko zaratak saihesteko. 
 
Ate automatikoak eta pertsianak 
Lokaleko ate automatikoak edota pertsianak ireki eta ixteko moduak zaratarik eta bibraziorik 
ez sortzea bermatu beharko da 
 
Makinak muntatzeko baldintzak 

 Ekipo konpaktuak eta txikiak badira, bibrazioen aurkako euskarrietan edo inertzia-
bankadetan muntatuko dira, baldin eta ekipoaren oinarria behar bezain zurruna ez 
bada, eta ekipoaren eginkizunak sortzen dituen esfortzuei eusteko gai ez bada, edo 
osagaiak lerrokatu behar badira (adibidez, motorra, haizagailua, motorra edo ponpa). 

 Ekipoak inertzia-bankada baten gainean ezarrita badaude (bulkatzeko ponpak, 
adibidez), hormigoizko edo altzairuzko bankada erabiliko da, eta behar besteko 
inertzia-masa edukiko du, bibrazioak eraikinari ez igortzeko. Eraikinaren bankadaren 
eta egituraren artean bibrazioen aurkako elementuak jarri behar dira. 

 Bibrazioen aurkako euskarriak eta konektore malguak onartuko dira, UNE 100153 IN 
araua betetzen badute. 

 Konektore malguak sarreran eta irteeran ezarriko dira, bai eta ekipoetako tutuen 
irteeran ere. 

 Instalazio termikoetako tximinietan errekuntza-hondakinak ateratzeko gailu 
elektromekanikoak txertatuta badaude, isilgailuak erabiliko dira. 

 
A2.3 Ateak 
 
Atal honetan zehaztu diren mugak 213/2012 Dekretuaren E eta F tauletan ezarritako mugen 
osagarri dira. Jardueraren ondorioz kanpora bidaltzen diren zarata-mailei buruzkoak dira, 
artikuluetan azaldutakoarekin bat etorrita. Dokumentu honen 1.1 atalean zehaztu dira. 
Isolamendu-balio horiek zarata-mailaren mugei buruzkoak dira; beraz, balio horiek betetzeak 
ez du bermatzen legeetan ezarritako guztia ezinbestean betetzen denik. 
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A2.3 1. Gaueko maila eta ate bikoitza ziurtatzea 
 
Soinua zuzenean kanpora igaro ez dadin, gaueko aldian atea irekita dagonean, kanpoaldean, 
atearen parean, eta handik metro batera 40 dB(A) gainditzen badira, nahitaezkoa izango da 
jendea sartzeko ohiko sarreran automatikoki ixten den ate bikoitza jartzea; horrela, haize-
babeseko sarrera ere egongo da. Gutxienez ateetako batek beti itxita egon beharko du, 
jarduera funtzionatzen ari denean. 
 
A2.3.2 Ate bikoitza 
 
Soinua zuzenean kanpora irten ez dadin, nahitaezkoa izango da jendea sartzeko ohiko 
sarreran automatikoki ixten den ate bikoitza jartzea; horrela, haize-babeseko sarrera ere 
egongo da, eta gutxienez ateetako batek beti itxita egon beharko du, jarduera funtzionatzen 
ari denean. 
 
Ate bikoitzaren ondorioz gaueko aldian ez da 40 dB(A) gaindituko kanpoaldean, ate parean, 
eta handik metro batera, ateak irekita daudela. 
 
A2.3.3 Kanpoaldean eta atea itxita dagoela maila egiaztatzea 
 
Soinua zuzenean kanpora igaro ez dadin, eguneko aldian atea irekita dagonean, kanpoaldean, 
atearen parean, eta handik metro batera 55 dB(A) eta gaueko aldian 40 dB(A) gainditzen 
badira, nahitaezkoa izango da jendea sartzeko ohiko sarreran automatikoki ixten den ate 
bikoitza jartzea. Gainera ateak beti itxita egon beharko du, jarduera funtzionatzen ari denean. 
 
Ate bikoitzak bermatu behar du eguneko aldian 55 dB(A) eta gaueko aldian 40 dB(A) ez 
gainditzea kanpoaldean, ate parean, eta handik metro batera, atea itxita dagoela. 
 
 
A2.4 Zamalanak 
 
Ibilgailu-hornitzaileek merkantzien zamalanen ondorioz sortzen dituzten zaratei dagokienez, 
honako jarraibide hauek bete behar dira, soinua zuzenean kanpora igaro ez dadin: 
 

 Hornitzaileek merkantziak entregatzeko ordutegia antolatu behar dute, eta oso 
goizeko eta oso beranduko orduetan ez egiten saiatu behar dute. 

 Jarduera egiten ari diren bitartean, zamalanetako ibilgailuko motorra itzali egin behar 
da. 

 Zarata moteltzeko, goma elastikoa edo beste material bat ezarri behar da, inpaktuen 
ondorioak minimizatzeko (merkantziak eramateko orgetan, esaterako). 

 Ibilgailuak biltegitik edo merkantziak jasotzeko tokitik ahalik eta gertuen jarri behar 
dira. 

 Ezar daitekeen ordenantzan bildutako neurriak. 
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3. eranskina: mantentze- eta zaintza-lanak 
 
Azaldutako isolamenduen mantentze-lanak behar bezala egin behar dira: trenkadak, leihoak 
eta ateak aldizka berrikusi behar dira, soinua kanpora dezaketen arrailak edo artekak 
konpontzeko, egonez gero. Horrela, hasieratik eskatutako baldintza akustikoak beteko dira. 
 
Erabilera-unitatearen banaketa aldatzen bada, kontuan hartu behar da aldaketak nabarmen 
alda ditzakeela unitatearen baldintza akustikoak: esaterako, trenkadak kendu edo mugitzen 
badira. 
 
Eraikinaren eraikuntza-elementuak konpontzen, aldatzen edo ordezkatzen badira, antzeko 
ezaugarriak dituzten produktuak eta materialak erabili behar dira, baldintza akustikoak ez 
okerragotzeko. 
 
 


