
KANPOKO zarataren kontra babesteko baldintzak:  (213/2012 Dekretuko E eta F 
taulak) 

 

 

 

 

 

 

 

 
BARRUKO zarataren kontrako babesa (213/2012 Dekretuko G eta H taulak): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aireko zarata eta inpaktuko zarata isolatzea  (213/2012 Dekretuko I taula): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarata 
igorpenaren 
muga (dBA) 

Aireko zaratarekiko 
gutxieneko 

isolamendua (Dnt,A) 
Egunez 

Aireko 
zaratarekiko 
gutxieneko 

isolamendua 
(Dnt,A) Gauez 

Inpaktu zaratarekiko 
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 

Sarrera 

Bizitegirako hiri lurzoruko jarduera berrietan kontrol akustikoa 
egiteko gida laburra. Kontrol hori egingo da, hain zuzen, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren ustez inpaktu akustikoa sor dezaketela uste badu eta 
alboko lokaletarako transmisio akustikoa izan badezakete.  

Lege erreferentziak baldintza akustikoei buruz 

 
Baldintza Legeria Iruzkinak 

Esparru hartzailean 
zarata eta bibrazio 
mailak betetzea:  

213/2012 Dekretua. 

Jarduera berriek alboko 
esparruetara igorritako 
zaraten eta bibrazioen 
gehieneko muga 

Inpaktuko zarataren 
gehieneko mailari edo 
inpaktuko zarataren 
isolamendu mailari 
lotutako baldintza: 

Eraikuntzako Kode 
Teknikoa, DB-HR 
Oinarrizko 
Dokumentua. Zarataren 
kontrako babesa. 

213/2012 Dekretua. 

Esparruak babestea 
eraikuntza berrietako 
jarduera esparruetan 
dagoen zaratatik. 

Erreberberazio-
denbora: 

Eraikuntzako Kode 
Teknikoa, DB-HR 
Oinarrizko 
Dokumentua. Zarataren 
kontrako babesa. 

Eraikuntza berrietan 
hutsik dauden jatetxe 
eta jantokietako 
baldintza akustikoak. 

Ateen ezaugarriak: 171/85 Dekretua Ate bikoitza nahitaez 
jarri behar da. 

Ekipamenduek zarata 
muga bat izan behar 
dute: 

171/85 Dekretua Zarataren finkatzea 
egon behar da. 

Eremu akustiko mota Zarataren indizeak 
LK,d LK,e LK,n LAmax 

e Osasun, hezkuntza eta kultura erabilerako lurzoruak 
nagusi diren eta kutsadura akustikoaren aurkako 
babes berezia behar duten lurralde 
esparruetarako/sektoreetarako zehaztutakoekin. 

50 50 40 80 

a Bizitegi erabilerako lurzoruak nagusi diren lurralde 
esparruak/sektoreak. 55 55 45 85 

d c) paragrafoan jasotakoa ez bestelako hirugarren 
sektoreko erabilerako lurzoruak nagusi diren lurralde 
esparruak/sektoreak. 

60 60 50 88 

c Aisialdi eta ikuskizun erabilerako lurzorua nagusi den 
lurraldeko eremuak/sektoreak. 63 63 53 90 

b Industri erabilerako lurzoruak nagusi diren lurralde 
esparruak/sektoreak. 65 65 55 90 

213/2012 Dekretua 

Alboko 
lokalaren 
erabilera 

Esparru mota Zarataren adierazleak 
LK,d LK,e LK,n LAmaxd LAmaxe LAmaxn 

Bizitegia Egongunea 40 40 30 50 50 40 

Logelak 35 35 25 45 45 35 
Administrazioa 
eta bulegoak 

Profesionalen 
bulegoak 35 35 35 45 45 45 

Bulegoak 40 40 40 45 45 45 
Osasunekoa Egonguneak 40 40 30 50 50 50 

Logelak 35 35 25 45 45 35 
Hezkuntza edo 

kultura 
Ikasgelak 35 35 35 45 45 45 

Irakurketa-
gelak 30 30 30 40 40 40 

Jarduera berri guztiei aplikatuko zaie, honakoak betetzen badituzte: 
• Aldez aurreko lizentzia, baimena, komunikazioa edo erantzule-

aitorpena eskatzen badute 2013ko urtarrilaren 1az gero. 
• Hiri lurzoruko jarduerak badira eta berrikuntza edo aldaketaren 

bat egingo badute; eta, ondorioz, paramentu batean edo 
gehiagotan jardun behar bada alboko lokaletarako zarata edo 
bibrazio maila areagotzeko. 

213/2012 Dekretua aplikatzeko ordutegia 
I.Egunez: 7etatik 19etara. 
II.Arratsaldez: 19etatik 23etara. 
III.Gauez: 23etatik 7etara. 

 
BARRUKO bibrazioen kontrako babesa: (213/2012 Dekretuko C 
taula): 

 

213/2012 Dekretua 

Eraikinaren erabilera Bibrazioaren 
indizea: Law 

Etxebizitza edo bizitegi erabilera 75 
Ospitalea 72 

Hezkuntza edo kultura 72 

Aplikazio eremua: inpaktu akustikorik eta erreberberazio-denborarik izango ez duten 
jarduerak isolatzeko lanak, eta instalazioek eta makinek bete beharreko baldintzak. 

Lan horiek betetzeko baldintzak: 

A. Aireko zarataren isolamendu akustikoko gehieneko balioak lortzea 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Eraginetan zarataren presioak duen mailak gehieneko balioak ez gainditzea 
(eraginetako zarataren isolamendu akustikoa) 

 

 

 

 

 

 

Jardueraren esparrua: DB-HRn definitzen da 

A. Erreberberazio-denboraren gehieneko balioak ez gainditzea.  

 

 

 

 

 

CTE DB-HR Zarataren kontrako babesa 

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoa 

Zarata 
igorpenaren 

maila 
estandarizatua 

Harrera esparrua: 
Esparru babestua 

Harrera esparrua: 
Esparru bizigarria 

Esparru igorlea: 

Jardueraren esparrua* 
<80 dBA Dnt,A= 55 dBA Dnt,A= 50 dBA 

Esparru igorlea: 

Beste esparru bat 
<70 dBA Dnt,A= 50 dBA Dnt,A= 45 dBA 

Inpaktuko zareten 
isolamendu akustikoa 

Zarata 
igorpenaren 

maila 
estandarizatu

a 

Harrera 
esparrua: 
Esparru 

babestua 

Harrera 
esparrua: 
Esparru 

bizigarria 

Esparru igorlea: 
Jardueraren esparrua* 

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

Esparru igorlea: 
Beste esparru bat 

<70 dBA L’nT,w = 65 dB - 

Esparrua 

Baimenduta dagoen 
gehieneko 

erreberberazio-
denbora 

Hutsik dauden ikasgelak eta konferentzia-
aretoak 
bolumena < 350 m3 

<0,7 seg 

Hutsik dauden ikasgelak eta konferentzia-
aretoak, besaulkiak kontuan hartuta. 
Bolumena < 350 m3 

<0,5 seg 

Hutsik dauden jatetxeak eta jantokiak <0,9 seg 

 

171/1985 Dekretuan zehaztu diren jarduerak aplikatu behar dira 
honakoei dagokienez: makinen finkatzea, ate bikoitza eta bibrazioen 
inguruko baldintzak betetzea, 213/2012 Dekretuan ezarritakoa 
ezeztatzen ez bada. Halaber, araudi honetan jasotzen da 
intsonorizazio edo zaraten proiektua egin behar dela. 

171/1985 Dekretua 

BIZITEGIRAKO HIRI LURZORUKO JARDUERA BERRIAK 
KONTROLATU, ALBOKO LOKALETARAKO TRANSMISIO 

AKUSTIKOA BADUTE 



Baldintza akustikoen laburpena, bizitegi eremuetarako:  

 

 

 

 

 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA PROIEKTU AKUSTIKOAK 
JASOTZEKOAK 

Jarduera mota Jardueraren 
deskripzioa 

Zarata 
igorpenaren muga 

(dBA) 
Ordutegia 

Aireko 
zarataren 

gutxieneko 
isolamendua 

Inpaktuk
o zareten 
gehienek
o maila  

Ostalaritza, aisia 
eta astialdia 

A Tabernak eta jatetxeak 75 Egunez 60  
  

40 
  

B Tabernak eta jatetxeak 75 Gauez 65 
  

40 
  

C Taberna berezia 90 Egunez eta 
gauez 

70  
  

40 
  

D Diskoteka 100 Egunez eta 
gauez 

75 
  

40 
  

Automozio 
tailerrak E Tailerrak -- Egunez  --* 40 

Irakaskuntza 
akademiak eta 
kirol zentroak 

F Irakaskuntza akademiak 75 Egunez 60 
  

40 
  

G Irakaskuntza akademia 
bereziak 90 Egunez 65 

  
40 
  

H Irakaskuntza akademia 
zaratatsuak 100 Egunez 70 

  
40 
  

I Gaueko irakaskuntza 
akademiak 100 Gauez 75 

  
40 
  

J Gimnasioak eta musikarik 
gabeko kirol zentroak  -- Egunez -- * -- 

K 
Gimnasioak eta musika 
jartzen duten kirol 
zentroak 

90 Egunez 65 40 
  

L 
Gimnasioak eta musika 
jartzen duten kirol 
zentroak 

90 Egunez eta 
gauez 70 40 

  

Merkataritzako 
establezimenduak 
eta biltegiak 

M 
Irratia, TB edo hari 
musikala duten 
komertzioak 

75 Egunez 60 
  

40 
  

N Musika jartzen duten 
komertzioak 90 Egunez 65 

  
40 
  

O Hipermerkatuak -- Egunez  --*   

Eraldatzeko 
industriak eta 
komertzioak 

P 

Beilatokiak, hiltegiak, 
errausketa-zentroak, 
garbitegiak, okindegiak, 
arrandegiak, harategiak, 
aroztegiak, inprentak, 
albaitaritza klinikak, 
txakurren eskolak, 
lantegiak eta tailerrak, 
eta manipulazioa duten 
biltegiak 

-- Egunez  --* 40 

Q 

Beilatokiak, hiltegiak, 
errausketa-zentroak, 
garbitegiak, okindegiak, 
arrandegiak, harategiak, 
aroztegiak, inprentak, 
albaitaritza klinikak, 
txakurren eskolak, 
lantegiak eta tailerrak, 
eta manipulazioa duten 
biltegiak 

-- Egunez eta 
gauez  --*  40 

Kultura, gizarte 
edo erlijio 
erabilerako 
lokalak 

R Kultura erabilerako lokala 75 Egunez 60 
  

40 
  

S Kultura erabilerako lokal 
zaratatsua  90 Egunez 65 40 

  

Beste jarduera 
batzuk 

T Zarata igorpen ertaina 
duten jarduerak 80 Egunez 55 

  
60 
  

U Zarata igorpen txikia 
duten jarduerak 70 Egunez 50 

  
65 
  

A) Jarduera berria….. 
o Jarduera mota: ….. 
o Zarata-foku bereizgarriak: …. 
o Gehienez baimentzen den zarataren presio maila ertaina eta estandarizatua:…. dBA 
o Jardueraren ordutegia: Egunez (8:00 – 22:00) eta/edo gauez (22:00 - 8:00) 
o Aurreikuspenen arabera jarduera sartu behar den pertsona kopurua: ….. 

Jardueraren proiektu akustikoko atalak  Egiaztapena 

Aireko zarataren 
isolamendu akustikoaren 
baldintzak: 

Dn,T,A=-- dBA 

Erakunde egiaztatuaren saiakera (aldez 
aurreko komunikazioa baino lehen edo 
lizentzia izapidetzeko sartu behar den 
dokumentazioa) 

Inpaktuko zarataren 
presio mailaren 
gehieneko balioa: 

L’n,Tw=  -- dB 

Erakunde egiaztatuaren saiakera (aldez 
aurreko komunikazioa baino lehen edo 
lizentzia izapidetzeko sartu behar den 
dokumentazioa) 

Erreberberazio-denbora 
Gehienez: T=  -- segundo. 

DB-HRan oinarritutako edo saiakeren bidez 
egindako justifikazioa. 

Bibrazioaren indizearen 
gehieneko balioa (C 
taula*) : 

Law=75 (etxebizitza edo bizitegia)  
Law=72 (ospitalea, hezkuntza edo 
kultura) 

Egiaztapena saiakera bidez egitea 
gomendatzen da, jarduerak bibrazioak sor 
baditzake. 

Kanpoko immisio-balioak, 
gehienez (F taula*) 

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

Erakunde egiaztatu batek justifikatu behar 
du betetzen dela, proiektu fasean. 
Ikuskapenetan, neurtutako balioak ezin du 
gainditu erreferentziako balioa 5 dBA 
baino gehiagotan; eta ezin du gainditu 
eguneko balioa 3dBA baino gehiagotan. 

Kanpoko immisio-balioak, 
gehienez (E taula*) 

LAmax=85 (bizitegi eremua) 
Proiektu fasean justifikatu behar da 
betetzen dela. 
Neurketen bidez egiaztatuko dira. 

Barruko immisio-balioak, 
gehienez (H taula*) 

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

Ikuskapenean neurketak egingo dira horiek 
egiaztatzeko. 

Barruko immisio-balioak, 
gehienez (G taula*) 

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

Erakunde egiaztatu batek justifikatu behar 
du betetzen dela, proiektu fasean. 
Ikuskapenetan, neurtutako balioak ezin du 
gainditu erreferentziako balioa 5 dBA 
baino gehiagotan; eta ezin du gainditu 
eguneko balioa 3dBA baino gehiagotan. 

 Ohar posibleak   

• * 213/2012 Dekretuari lotutako taulak 

Aireko zarataren eta inpaktuko zaraten isolamendu mailak zenbatetsi behar direnean, 
aurreikuspena egiteko zein metodologia erabili den azaldu behar da (kalkulu bidezko 
metodoa, softwarearen aplikazioa, aintzatetsitako dokumentuak eta beste batzuk). 

DB HR-ko kalkuluak egiteko metodoak 

• Aukera erraztua 

• Aukera orokorra (excel tresna) 

Behe-maiztasuneko kontrola, igorpenaren arabera  

 

 

Inpaktu akustikoa eragin dezaketen 
jardueren definizioa 

  
  

 
  

   
   

  
  

   
  

  
   

   
  

  
  

   
    

 
  

 

 

 

  
 

   
   

  
  

   
  

  
   

   
  

  
  

   
    

 
  

 

 

 

 

      

    
   

      
     
      
    

     
      

     

    
    
    

     
   
   

     
   
   
   

    
   
   
     

   
   
   
    

     

   

     
    
   
    

 

         
       

        
         

       
           

      
     

Baldintza akustikoen taulak 

Aplikazioa:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarduera berrien proiektu akustikoko planoak: 

• Jarduera esparruen eta esparru hartzailearen planoak. 

• Jarduera esparruan gerta daitezkeen zarata-fokuen deskribapena eta 
kokapena. 

• Eraikuntzako elementuen deskribapena eta krokisa, baita eraikuntzako 
elementuen arteko lotuneena ere. 

• Makinen eta bozgorailuen kokalekuaren eskema, horien euskailuak eta 
proiektatutako tratamendua. 

• Zamalanetarako eremuaren kokalekua krokisean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiektu akustikoaren laburpena 

Jardueraren proiektu akustikoko atalak  

Gerta daitezkeen fokuen deskribapena   

Zarata eta bibrazio mailak betetzea 
  
  
  

Isolamenduak   

Erreberberazio-denbora   

Musika-ekipoaren mugagailua   
Ateak   
Makinak eta instalazioak   
Zamalanak   
…   
Hartutako konpromisoak 

Bermearen baldintzak 
   
Oharrak 

Kontrolatzeko prozedurak 
Airreko zarataren eta inpaktuko zarataren isolamenduak (erakunde 
egiaztatua): 

• UNE EN ISO 140-4:1999.// UNE EN ISO 140-7:1999. 

Erreberberazio-denbora: UNE EN ISO 3382. 

Zaraten eta bibrazioen mailak: 213/2012 Dekretuan ezartzen diren mugak 
betetzen direla egiaztatzeko neurriak. 
• Jarduerak kanpoan sortzen dituen zaraten mailak, inguru horretan 

nagusi den erabilera kontuan hartuta. 
• Jarduerak sortzen dituen zaraten eta bibrazioen mailak, ziurrenik 

kaltetuta dauden esparruen barruan (albokoak, babestuak, bizigarriak 
edo beste erabilera batzuetakoak). 

213/2012 Dekretuko II. eranskinean ezarritakoa betez egingo dira 
neurketak 

 

 

 

 

Aireko zaraten eta inpaktuen isolamendua 

BIZITEGIRAKO HIRI LURZORUKO JARDUERA BERRIAK 
KONTROLATU, ALBOKO LOKALETARAKO TRANSMISIO 

AKUSTIKOA BADUTE 

*:proiektuan justifikatu beharreko isolamendua, jarduerak igortzen duen zarataren arabera 
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