
ZARATEI BURUZKO ORDENANTZA1 
 

Zaratei buruzko Ordenantza jendaurrean egon den bitartean ez 
zaio inolako erreklamazio edo alegaziorik aurkeztu; beraz, onartutzat 
jo da, honen arabera. 
AURKIBIDEA 
I. TITULUA. Xedapen orokorrak. 
II. TITULUA. Zarata eta bibrazio maila onargarriak. 
III. TITULUA. Jarduerei eskatutako baldintzak. 
IV. TITULUA. Trafikoaren zarataren erregulazioa. 
V. TITULUA. Zenbait jarduera. 
VI. TITULUA. Erregimen juridikoa. 
XEDAPEN GEHIGARRIAK 
XEDAPEN IRAGANKORRAK 
AZKEN XEDAPENA 
ERANSKINA: Neurketa akustiko ezberdinetan erabilitako jarduera- 
prozeduren deskribapena. 
 

I. TITULUA 
Xedapen orokorrak 

 
1. artikulua.- Helburua. 
1. Ordenantza honen helburua, energia akustikoak bere agerpen adierazgarrienen 
bidez (zarata eta bibrazioa) sortutako erasoetatik pertsonak eta ondasunak babesteko 
udalaren jarduera arautzea da. 
 
2. Ordenantza honi dagokionez, zarata eta bibrazioak atmosferaren elementu 
kutsatzailetzat joko dira, hots,Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena otsailaren 
27ko 3/98 Lege Orokorreko 30.artikuluan aipatutako energia-formek sortutakotzat. 
 
2. artikulua.- Aplikazio-eremua. 
1. Ordenantza honetan ezartzen diren aginduak udalerrian nahitaez bete beharrekoak 
izango dira, eta pertsonei eragozpenak eragin diezazkieketen zarata edo bibrazioak 
sortzen dituzten industria, jarduera, instalazio eta portaera guztiak hartzen dituzte 
barne. 
 
2. Jarduerak finkatuta dauden eraikinetako elementuen isolamendu akustikoaren 
kalitatea ere Ordenantza honetan ezarritako aginduen menpe dago, bertan sortutako 
zarata eta bibrazioen transmisioa errazten ala oztopatzen duen kontuan izanik. 
  
3. artikulua.- Eskumenak. 
Udalari dagokio Ordenantza hau betetzen dela zaintzea, beharrezkoak diren neurri 
zuzentzaileak har daitezela eskatzea, mugak adieraztea, behar diren ikuskapen 
guztiak burutzea eta agindutakoa betetzen ez denean dagozkion zehapenak ezartzea. 
 
4. artikulua.- Aplikazio-erregimena. 
1. Ordenantza hau indarrean jarri ondoren baimentzen diren industria eta jarduerentzat 
ere, bertako aginduak zuzen eta nahitaez bete beharrekoak izango dira. 
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2. Ordenantza hau indarrean jarri baino lehen baimendutako industria eta jarduerei 
dagokienez, Xedapen Iragankorretan xedatutakoaren arabera egokituko dira bertan 
ezarritako arauak. 
 
5. artikulua.- Zarata eta zarata-gunea. 
1. Zarata ezberdinak zehaztasun eta arrazionaltasun handiagoz neurtu eta bereizi ahal 
izateko, zarataren lehen sailkapen bat egingo da emisio-iturriaren kokapen-puntuaren 
eta neurketa-puntuaren arteko erlazio espazialaren arabera. Horrela, bi parametro 
lortuko dira, ezaugarri komunak dituzten zarata-multzo batzuk zehazten dutenak, 
eta parametro horiek ondorengo paragrafoetan definituko dira. 
 
1.1. Bi parametro horietako bakoitzaren balioa LpA presio akustiko neurtuaren mailak 
zehaztuko du, dB-A gisa adierazia, ondoko erlazio honen arabera: 

LpA=20 log(pA/p0) dB-A. 
Azalpena: 
pA.- Presio akustikoaren balio eraginkorra da, neurtutako puntu horretan soinu-

iturriak sortutako Nw/m2-tan adierazia, erreferentzia kurba normalizatuaren (A) arabera 
neurturik, UNE 21-323-74 arauarekin bat etorriz. 

p0.- Erreferentziazko presio akustikoa da; balioa: p0 = 2 x 10-5 Nw/m2. 
 
2. Barneko Zarata Maila (BZM).- Barruti baten barruan dagoen presio akustikoaren 
maila ponderatua da (LpA), eraikin horretan bertan edo eraikin mugakide batean 
kokatutako beste barruti batean dagoen soinu-iturri edo bibrazio-iturri batek sortua, 
ordenantza honen I. eranskinean xedatutakoaren arabera neurtua. 
 
3. Kanpoko Zarata Maila (KZM).- Barruti baten barruan dagoen presio akustikoaren 
maila ponderatua da (LpA), soinu-iturri jakin batek sortua, Ordenantza honetako II. 
eranskinean xedatutakoaren arabera neurtua. 
 
4. Inguruneko Zarata.- Ordenantza honen ondorioetarako, udalerriko espazio 
ezberdinei eragiten dieten soinu-iturri guztiak kontuan hartzen dituen kanpoko zarata-
maila (KZM) da inguruneko zarata. Inguruneko zarataren balioespena Udalak egingo 
du, udalerriko Hiri Zaraten Mapa prestatuz eta eguneratuz. Aipatutako mapa hori 
prestatzeko, eguneko maila baliokidea (EMB) eta gaueko maila baliokidea 
(GMB) hartuko dira kontuan. 
 
6. artikulua.- Zarata eta iraupenaren araberako motak. 
1. Zarata ezberdinak zehaztasun eta arrazionaltasun handiagoz neurtu eta bereizi ahal 
izateko, zarataren bigarren sailkapen bat egingo da, denboraren arabera duen 
arraipena kontuan izanik. Hori aintzat hartuz zarata mota hauek definitzen dira: 
 
2. Talka-zarata.- Danbateko, kolpe, arraste, erorketa edo leherketa baten ondorioz 
sortutako zarata da. Ebaluatzeko, zarata hori gertatu den erregistroari dagokion LpA 
presio akustiko ponderatuaren mailarik gorena zehaztu beharko da. Balio horri 
LpASmax deituko diogu. 
 
3. Zarata jarraitua.- Gutxienez 15 segunduko denbora-tarte batez baino luzeago entzun 
daitekeen zarata da. Horren adierazgarri diren neurketa-erregistro batzuen maila 
baliokide ponderatua zehaztuz egingo da horren ebaluazioa. Erregistro bakoitzaren 
balioari LpAeq,ti izena emango diogu, eta espresio honen arabera zehaztuko da: 
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ti.- i neurketa erregistroaren iraupena; ti = t2 – t1. 
 
4. Eguneko/gaueko zarata.- Ordenantza honen ondorioetarako, eguna bi partetan 
zatituko da: egunekoa eta gauekoa. 
 
 8:00ak eta 22:00ak bitartean dagoen barneko zarata-mailari (BZM) egunekoa esango 
zaio. Gainerakoari, berriz, gauekoa esango zaio. 
 
Bestetik, 7:00ak eta 22:00ak bitartean dagoen kanpoko zarata-maila (KZM) eta 
ingurunekoa egunekotzat hartuko dira. Gainerakoa, gauekotzat hartuko da. 
 
7. artikulua.- Zarata eta jokaera 
1. Zarata ezberdinak zehaztasun eta arrazionaltasun handiagoz bereizi eta neurtu ahal 
izateko, zaraten hirugarren sailkapen bat egingo da eragozpena sortzen duen soinu- 
edo bibrazio-iturriak iturri horren jabe edo erabiltzailearekin duen erlazioa kontuan 
hartuz. Horren arabera, 38. artikuluan adierazitakoaren ondorioetarako, ezaugarri 
komunak dituzten bi zarata-mota hartuko dira kontuan, ondorengo puntuetan 
zehaztuko direnak. 
 
2. Zarata autonomoa.- Modu automatiko batez funtzionatzen duten motore edo 
aparailu elektromekanikoek sortutako zarata da. Oro har, dagozkion neurri 
zuzentzaileak hartu beharko dira zarata mota hori desagertarazteko. 
 
3. Eragindako zarata.- Zarataren emisio-baldintzak soinu-iturriaren erabiltzailearen 
borondatearen menpe daudenean sortutako zarata litzateke. Oro har, era honetako 
zaratek espediente zehatzaileak abiaraztea eskatuko dute. 
3.1. Erraz saihets daitekeen zarata.- Eragindako zarata desagertzeko soinu-iturriaren 
bolumena inguruneko aukeretara egokituzearekin nahikoa bada erraz sahiets 
daitekeen zarata dela joko da. 
3.1.1. Aurreko idatz-zatian adierazitakoarekin bat etorriz, musika elektronikoa eta, oro 
har, soinuaren erreprodukzio-sistema ezberdinak erraz sahiets daitekeen soinu-iturri 
gisa kalifikatzen dira. 
 
8. artikulua.- Hondo-zarata. 
Ordenantza honen ondorioetarako, behaketa-tarte behar bezain adierazgarri baten 
100eko 95ean gainditzen den presio akustikoaren maila izango litzateke ingurune edo 
barruti jakin baten barruan dagoen hondo-zarata, ikuskapenaren xede den zarata 
entzuten ez dela. 
 
9. artikulua.- Tresna akustikoen zehaztasun-baldintzak. 
1. Sonometroak. 
1.1. Araudi erregulatzailea. 
Neurketa akustikoetan erabilitako sonometroek UNE-20464-90 eta UNE-20493-93 
arauetan edo horien ordezkoetan ezarritako aginduak beteko dituzte. 
1.2. Zehaztasuna. Sonometroei eskatzen zaien zehaztasun-maila 1 motakoa izango da 
gutxienez Ikuskaritza eta Egiaztapen neurketetarako, eta 2 motakoa Zaintza 
neurketetarako. 
2. Frekuentzia aztertzaileak. 
Frekuentzia azterketetarako erabilitako iragazki ezberdinek, IEC-1260 arauan edo 
horren ordezkoan ezarritako aginduak beteko dituzte. 
3. Kalibratzaile pertsonalak. 
Sonometroen kontroletan erabilitako kalibratzaileek UNE-20942 arauan edo horren 
ordezkoan ezarritako aginduak beteko dituzte. 
4. Mantentzea. 



Ordenantza honekin lotutako ebaluazioak egiteko neurketa akustikoak erakunde 
baimendu batek egiaztatutako kalibrazioa duten ekipoen bidez egingo dira. 
Kalibrazioaren datak neurketa data baino urtebete lehenagokoa izan behar du 
 
10. artikulua.- Zarata-maila nola zehaztu. 
1. Egoera bakoitzean, zarataren maila hari dagokion parametrorik adierazgarriena 
neurtuz egingo da (5. artikuluan ezarritakoaren arabera). 
 
2. Neurketa akustiko bakoitzaren hasieran eta bukaeran erabilitako sonometroa 
egiaztatuko da, horretarako egokia den soinu-kalibratzaile baten bidez . Lansaio 
berean hainbat neurketa egiten direnean, aski izango da hasierako eta bukaerako 
kalibrazioa. 
 
3. Ordenantzan jasotako bi parametroen neurketa eta baloraziorako prozedura I eta II. 
eranskinetan dator zehazturik. 
 
4. Talka-zaraten neurketa guztietan SLOW integrazio-konstantea 
sartuko da neurgailuan. 
 
11. artikulua.- Bibrazio-maila nola zehaztu. 
1. ISO-2631-2 arauan edo horren ordezkoan ezarritakoari jarraituz zehaztuko da 
bibrazio-maila. Bibrazioa zehazteko magnitudea bere azelerazio eraginkorra (r.m.s.) 
izango da, m/s2-tan emana eta bibrazio-intentsitaterik handiena nabaritzen den 
ardatzaren gainean neurtua. 
 
2. Bibrazioaren intentsitatea neurtzeko, ondorengo paragrafoetan adierazten diren 
prozeduretako edozein erabiliko da. 
2.1. Neurtutako bibrazioari dagokion K faktorea zuzeneko irakurketa bidez zehaztuz. 
2.2. Aztertu nahi den bibrazioaren espektroa zortziren baten hereneko bandetan (1 eta 
80 Hz artean) neurtuz, eta ondoren, espektro horrek duen gutxieneko kurba-muga 
zehaztuz. Horretarako 15.2 artikuluko diagrama erabiliko da (I grafikoa). 
 
3. Neurketaren txostenean, gainera, ondorengo datuak adieraziko dira: 
- Azelerometroaren kokaera buruzko krokis mugatua. 
- Hondoko bibrazioak, bibrazioak sortzen dituen iturria geldiarazi ondoren. 
 
12. artikulua.- Isolamendu akustikoaren maila nola zehaztu. 
1.- Jardueren barruti ezberdinak osatzen dituzten eraikuntzazatiketa eta osagaientzat 
eskatutako isolamendu akustikoaren maila zehazteko, UNE 74 - 040 arauan (4 eta 7 
atalak) edo horren ordezkoan ezarritako aginduei jarraituko zaie. Jarduteko prozedura 
ordenantza honen V eta VI. eranskinetan deskribatzen da. 
 
2.- Aireko zaratarekiko (Ia) eta talka-zaratarekiko (Ii) isolamendu indizeak ISO R-717 
gomendioarekin edo horren ordezkoarekin bat etorriz lortuko dira. Jarduteko prozedura 
ordenantza honen V eta 
 

VI. eranskinetan deskribatzen da. 
 
13. artikulua.- Neurketa akustikoak egiteko gaitasun mailak. 
1. Aurreko artikuluetan aipatutako neurketak egiteko beharrezkoa da dagokion 
gaitasun teknikoaren jabe izatea, horien fidagarritasuna eta emaitza onak bermatu ahal 
izateko. Helburu horietarako, hiru gaitasun maila finkatzen dira, ondorengo 
paragrafoetan deskribatzen direnak. 
1.1. Zainketa Neurriak.- 14.1 artikuluan ezarritako zarata mailak betetzen direla 
zaintzea dute xede, batez ere zehapen-ekintzak burutzeko beharrezkoak diren datuak 



lortzearren, bai eta neurri zuzentzaileak abiarazteko errekerimenduak, espedienteen 
artxibatzea eta VI. Tituluan jasotzen diren administrazio ekintza guztiak burutzeko 
behar direnak lortzearren ere. 
 
Neurketa hauek egin ahal izateko eska daitezkeen baldintzak ondorengoak dira: 
a) Sonometroaren erabilpenean trebatzeko eta ordenantza hau ezagutzeko ikastaro 
bat egitea. Ikastaro honek gutxienez 20 orduko iraupena izango du eta Ikuskaritza 
neurketak egiteko gaiturik dauden langileek eman ahal izango dute. 
1.2. Ikuskapen Neurriak.- Hurrenez hurren 14 eta 15. Artikuluetan ezarritako zarata eta 
bibrazio-mailak betetzen direla zaintzea dute xede. Halaber, jarduera ezberdinetan 
ezarrita dauden isolamendu akustikoen baliagarritasuna zehazteko balio izango dute, 
egoki diren Irekiera Baimenak emateari begira. 
 
Neurketa hauek egin ahal izateko eska daitezkeen baldintzak ondorengoak dira: 
a) Zarata eta Bibrazioari buruzko ikastaro orokor bat egitea, baita neurketa-ekipo 
ezberdinen erabilpenean trebatzeko ere. Ikastaroak gutxienez 40 orduko iraupena 
izango du eta ondorengo erakundeetako batek emango du: 
- Akustikan aditua den enpresa edo ingeniaritza batek. 
- Administrazioaren laguntzaile den erakunde batek. 
- Azterketa akustikoak burutzeko ENACek kreditatutako laborategi batek. 
 
1.3. Neurketa Kreditatuak.- Aurreko neurri horiek duten aplikazio-eremuaz gain, 
Ingurumenaren Eraginari buruzko ebaluazioa eta Eraikuntzaren Kalitate Akustikoari 
buruzko ziurtagiriak ere hauen helburu dira. Maila honetako neurketak, Kreditazioko 
Erakunde Nazionalak (ENAC) baimendutako akustika laborategiek egin ahal 
izango dituzte bakar-bakarrik. 
 
2. Ordenantza honetan aztertutako edozein neurketa egitean kontraesanean dauden 
emaitzak topatuz gero, gaitasun-mailarik gorena duten teknikariek egindakoek izango 
dute lehentasuna. 
 

II TITULUA 
Zarata eta bibrazio maila onargarriak 

 
14. artikulua.- Zarata-maila baimenduak. 
1. Inolako soinu-iturririk ezingo du igorri edota transmititu artikulu honekin batera 
doazen I eta II. tauletan adierazitakoak baino zarata-maila handiagorik. 
 
2. Aurreko puntuan adierazitako debeku horretatik salbuetsita daude bide publikoko 
trafiko, eraikuntza eta lanek sortutako zaratak, eta horren erregulazioa berariazko 
tituluetan egingo da. 
 
3. Halaber, artikulu honetako 1 paragrafoan adierazitako debeku horretatik salbu 
geratuko dira kultura, kirola, gizartea, politika, edo aisialdiarekin lotutako edo beste 
edozein eratako izaera ofizial berezia duten ekitaldien garapenak sortutako zaratak. 
 
4. Eragindako barrutian burututako erabileraren arabera barneko zarata-maila (BZM) 
dela eta sentsibilitate ezberdinak daudenez, lau onargarritasun maila bereizten dira. 
Horrela, zarataren lau mugamaila hartzen dira kontuan, ondorengo erabilera orokorrei 
dagozkienak: Egoitza, Hirugarren Sektorea, Ekipamendua eta Produkzioa. Aztertutako 
lau horien barruan berariaz ez dagoen zarata-egoeraren bat gertatuz gero, 
Ekipamendu Erabilerari dagozkion mailak aplikatuko zaizkio. 
 



5. Eragindako barrutian dagoen inguruneko zarataren arabera kanpoko zarata-maila 
(BZM) nabaritzean sentsibilitate ezberdinak daudenez, udalerria hiru zonatan banatuko 
da, jarraian adierazten den moduan. 

5.1. Sentsibilitate Txikiko zona.- Industrialdeak. 
5.2. Sentsibilitate Ertaineko zona.- Egoitzarako zonak, Inguruneko Zarataren 

Maparen arabera gauez 50 dB-Aren pareko zarata-maila edo hori baino altuagoa 
dutenak eta egunez 60 dB-Aren pareko zarata-maila edo hori baino altuagoa dutenak. 

5.3. Sentsibilitate Handiko zona.- Egoitzarako zonak, Inguruneko Zarataren 
Maparen arabera gauez 50 dB-Aren pareko zarata-maila edo hori baino baxuagoa 
dutenak eta egunez 60 dB-Aren pareko zarata-maila edo hori baino baxuagoa dutenak. 
Halaber, Sentsibilitate Handiko Zonatzat hartzen dira eraikuntza-etxadi itxiek osatutako 
barne-eremuak ere. 
 

BARNEKO ZARATA MAILAREN (BZM) MUGAK (1) 
I. TAULA     EGUNEZ    GAUEZ 
BIZITEGIAK     37 DB-A (2)    27 DB-A (2) 
HIRUGARREN SEKTOREA   40 dB-A    35 dB-A 
EKIPAMENDUAK    45 dB-A    40 dB-A 
PRODUKZIOA    55 dB-A    55 dB-A 
 
(1) Balio hauek zarata jarraiari dagozkio. Talka zarataren kasuan 3 dB-A gehituko da. 
(2) Beharrezkoa bada, balio hauek tonu entzungarrien zuzenketa eginez neurtuko dira 
(IV. eranskina). 
 

KANPOKO ZARATA MAILAREN (KZM) MUGAK (1) 
II. TAULA      EGUNEZ   GAUEZ 
SENTSIBILITATE TXIKIKO EREMUA  70 dB-A   70 dB-A 
SENTSIBILITATE ERTAINEKO EREMUA 55 dB-A (2) (3)   45 dB-A (2) (3) 
SENTSIBILITATE HANDIKO EREMUA  50 dB-A (2) (3)  40 dB-A (2) (3) 
 
(1) Balio hauek zarata jarraiari dagozkio. Talka zarataren kasuan3 dB-A gehituko da. 
 
(2) Balore hauei 5 dB-A gehituko zaie emisio-iturria eragindakoakbaino lehen 
instalatutako produzkio erabilera bat denean. 

(2) Beharrezkoa bada, balio hauek tonu entzungarrien zuzenketaeginez neurtuko dira 
(IV. eranskina). 
 
15. artikulua.- Bibrazio maila baimenduak. 
1. Inolako aparailu mekanikok ezingo du transmititueraikuntzaren paramentu 
horizontaletara –pertsonen jarduera kokatuta dagoen lekura– ISO-2631-2 arauaren A 
eranskinean edo horren ordezkoan adierazitakoak baino bibrazio-maila handiagorik. 
Balio horiek, III. Taulan agertzen dira, zeina artikulu honekin batera baitoa. 
 
III. TAULA  BIBRAZIOAK IGORTZEA MUGATZEKO PARAMETROAK 
BARRUTIAREN ERABILERA   EGUNEZ   GAUEZ 
BIZITEGIAK      K = 2    K = 1,4 
HIRUGARREN SEKTOREA    K = 4    K = 4 
EKIPAMENDUA     K = 8    K = 8 
PRODUKZIOA     K = 16    K = 16 
 
2. Ezarritakoaren ondorioetarako, 11.2.2 artikuluan nola aurreko paragrafoan, I. 
grafikoan –paragrafo honekin batera doa– zehaztutako gehienezko kurbak hartuko dira 
kontuan. 



 

 

III TITULUA 
Jarduerei eskatutako baldintzak 

 
16. artikulua.- Obligazio orokorra 
Gauzatu ahal izateko udalaren baimena behar duten jardueren titularrak behartuta 
daude horien barruko soinu-iturriak insonorizatzeko neurriak hartzera eta lokalen 
isolamendu akustikoa burutzera, kasu bakoitzean ezarritako aginduak bete daitezen; 
eta beharrezkoa bada, behartutako aireztapen-sistemak jarriko dituzte, bertan dauden 
edo proiektatuta dauden bao edo leihoak itxi ahal izateko. 
 
17. artikulua.- Jarduera Proiektuen baldintza teknikoak. 
1. Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege 
Orokorrak biltzen dituen jarduerak instalatzeko proiektuetan, aurreikusitako neurri 
zuzentzaileak justifikatzen dituen azterketa bat aurkeztuko da, soinu-iturriek sortutako 
zaraten emisio eta transmisioek ordenantza honetako aginduak bete ditzaten. 
Justifikazio-azterketa honek, gutxienez, ondorengo paragrafoetan ezarrita dauden 
alderdiak garatuko ditu. 
 
2. Aireko zarata izanez gero: 
- Jardueraren soinu-iturri garrantzitsuenak identifikatu eta beren emisio-maila 
akustikoaren balorazioa egin. 
- Jardueran sortutako zarata jasotzeko aukera gehien duen gunea mugatu eta 
ezaugarriak deskribatu, gune horretan legez onargarri diren zarata-mugak berariaz 
adieraziz. 
- Aurreko datuen arabera, aireko zaratarekiko (Ia) isolamendu akustikoaren gutxieneko 
premiaren balorazioa egin. 
- Proposatutako instalazio akustikoaren diseinua egin, erabilitako materialak eta horien 
muntaketaren eraikuntza-xehetasunak deskribatuz. 
- Proposatutako instalazioaren baliagarritasunari buruzko justifikazio analitikoa. 
 
3. Bibrazioengatiko egitura-zarata izanez gero: 
- Arazoa sortzen duen makina edo instalazioa identifikatu, eta funtsezko ezaugarriak 
zehaztu (karga eta maiztasuna). 



- Aukeratutako antibibragailua deskribatu eta kalkulu analitikoa egin, hori instalatuz 
lortutako bibrazio-murrizpenaren portzentajea adieraziz. 
- Muntaketaren ezaugarriak agertzen dituen xehetasun grafikoa. 
 
4. Talkengatiko egitura-zarata izanez gero: 
- Talken izaera eta ezaugarri fisikoen deskribapena. 
- Talkak aldameneko barrutietara transmititu ahal izateari buruzko balorazioa. 
- Talka horien egitura-transmisioa eragozteko diseinatu den irtenbide teknikoaren 
deskribapena. 
- Aukeratutako irtenbidearen muntaketa-ezaugarriak erakusten dituen xehetasun 
grafikoa. 
 
18. artikulua.- Betebehar osagarriak. Erabilera: produkzioa/industria. 
1. Industria erabilera duten jardueretan, titulu honetan ezarritako agindu orokorrak 
betetzeaz gain, ondoko paragrafoetan adierazten diren neurriak hartuko dira, bereziki, 
pabilioi atxikietan burutzen direnean. 

1.1. Bibrazioak eta dardarak sortzen dituzten makina eta aparailuen 
ainguraketa, oreka estatiko eta dinamikorik onena lortzeko moduan egingo da. 
Horretarako, horri eusten dion makina baino 1,5 eta 2,5 aldiz astunagoak diren inertzi 
bankadak ipiniko dira, multzo osoa bereziki horretarako kalkulatutako antibibragailuen 
gainean jarriz. 

1.2. Likido edo gasen zirkulazio behartua duten tutuek, órgano higikorrak 
dituzten makinetara konektaturik daudenean batez ere,bibrazioen transmisioa 
eragotziko duten gailuak edukiko dituzte. Tutu hauen ainguraketan elementu elastikoak 
ipiniko dira isolagarri gisa, baita hormak edo trenkadak zeharkatzen dituzten zatietan 
ere. 
 
2. Lantokian bertan dagoen zarata mailari dagokionez, horren kontrola 1316/89 Errege 
Dekretuaren arabera onetsitako indarreko Laneko Zarataren Legean araututa dago; 
beraz, ez da Toki Administrazioaren eskumena. 
 
19. artikulua.- Betebehar osagarriak. Erabilera: hirugarren sektorea/ 
merkataritza/bulegoak. 
1. Zamaketa lanetarako barrutia. 

1.1. Elikaduraren alorreko merkataritza-saltokiek, guztira 300 m2-tik gorako 
azalera eraikia dutenean, salgaien karga eta deskargarako eragiketak burutzeko behar 
adinako azalera duen barne-eremu bat izango dute. Barruti horren gutxieneko azalera, 
edonola ere, azalera osoaren %10ekoa izango da. 

1.2. Salgaiak barrura sartzeko ordutegia sarbide-baimenarenari egokituko zaio. 
1.3. Eremu horrek isolamendu akustiko orokorra izango du (zorua, hormak eta 

sabaia). Isolamendu maila proiektuan justifikatuko da jardueraren ezaugarrien arabera. 
Gutxienez, Ia isolamendu indizea 70 dBren parekoa edo handiagoa izango da, eta Ii 
isolamendu indizea, berriz, 40 dB baino txikiagoa izango da. 

1.4. Gehienezko kargaren kasuetarako ibilgailuei eusteko egitura indartzea 
justifikatuko da. 
 
2. Zamaketa lanak bide publikoan egitea. Salgaiaren zamaketa lanak bide publikotik 
egin ahal izanez gero, salgaiak manipulatu bitartean sortutako zaratak 14. artikuluan 
xedatutakora egokitzeko beharrezkoak diren baliabide teknikoak eta neurriak bete 
beharko dira. 
 
3. Isolamendu akustikoa. 
Merkataritza-saltokiei eta bulegoei dagokienez, 21. artikuluko 1.paragrafoan aipatutako 
instalazioak burutzea eskatuko da baldin eta jarduera gaueko ordutegian burutzen 



bada. Horrelakoetan, isola bertan aurreikusitako emisio-mailetatik abiatuz. Gutxienez, 
BEHE mailako isolamendua eskatuko da. 
 
4. Segurtasuneko pertsianak. 
Jarduera ezberdinetako segurtasuneko pertsianak beharrezko neurri guztiak betetzen 
dituztela muntatuko dira, erabiltzean etxebizitza mugakideetara igorritako BZM 14.1 
artikuluan ezarritako mugak bete ditzan. 
 
20. artikulua.- Betebehar osagarriak. Erabilera: ibilgailu gordetegia. 
1. Sarrerako ateak. 

1.1. Ibilgailuak sartzeko ateak eragingailu automatikoa izango du, eta horren 
muntaketa, bibrazioen aurkako gailuak dauzkaten finkapen-puntuen bidez egingo da. 

1.2. Oinezkoentzako ateak ezin daitezke ibilgailuak sartzeko atearen parte izan, 
eta itxiera moteltzeko malgukiak izango dituzte, baita gomazko junturak ere, ateen eta 
markoen talka bortitza eragozteko. 
 
2. Aireztapen ekipoen insonorizazioa. 
Aireztapen ekipoak bibrazioen aurkako sistemen bidez finkatuko dira eta ustubideetara 
lotu aurretik instalatutako isilgailuak edukiko dituzte. Beharrezkoa bada, haizagailuak 
barruti itxietan eta akustikoki isolatuetan jarriko dira. 
 
21. artikulua.- Betebehar osagarriak. Erabilera: ostalaritzako 
establezimendu publikoa (hotela ez dena). 
1. Establezimendu publikoaren erabilera duten jarduerek, titulu honetan ezarritako 
agindu orokorrak betetzeaz gain, ondorengo neurriak ere hartuko dituzte jardueraren 
barrutian. 
a) Zoru flotagarria jartzea. 
b) Alboko arkugainera jartzea, flotagarria eta desolidarizatua. 
c) Sabai akustikoa jartzea, goiko solairuaren forjatutik bereiz eraikia, bibrazioen 
aurkako sistema egokien bidez. 
 
2. Aurreko paragrafoan adierazitako babes akustikorako instalazioek, jardueraren 
eragin handiena jasotzen duen etxebizitza kontuan izanik, aireko zaratarekiko 
isolamendu akustikoaren maila jakin bat (Ia) bermatuko dute, establezimendu motaren 
araberakoa eta jardueraren girotze-musikaren instalazioaren emisio-mailaren 
araberakoa. 
Horrenbestez, lau isolamendu maila finkatzen dira, jarraian deskribatzen 
direnak: 
- Maila TXIKIKO isolamendu akustikoa.- Aireko zaratarekiko isolamendu 
akustikoaren maila (Ia) 60 dB-ren parekoa edo handiagoa duten lokalak. 
- Maila ERTAINEKO isolamendu akustikoa.- Aireko zaratarekiko isolamendu 
akustikoaren maila (Ia) 65 dB-ren parekoa edo handiagoa duten lokalak. 
- Maila HANDIKO isolamendu akustikoa.- Aireko zaratarekiko isolamendu akustikoaren 
maila (Ia) 72 dB-ren parekoa edo handiagoa duten lokalak. 
- Maila BEREZIKO isolamendu akustikoa.- Aireko zaratarekiko isolamendu 
akustikoaren maila (Ia) 80 dB-ren parekoa edo handiagoa duten lokalak. 
- Ordenaziotik kanpoko lokalak.- Aireko zaratarekiko isolamendu akustikoa (Ia) 60 dB 
baino txikiagoa duten establezimenduak ordenaziotik kanpoko lokal gisa hartuko dira. 
 
3. Establezimendu bakoitzarentzat eskatutako isolamendu maila Ostalaritzako 
Gremioaren Establezimendu Publikoen Udal Ordenantzan arauturik dago. Jardueraren 
ordutegiari dagokionez, ondorengo isolamendu mailak eskatuko dira: 
- 1 taldeko lokalak: maila TXIKIA 
- 2 taldeko lokalak: maila ERTAINA 
- 3 taldeko lokalak: maila HANDIA 



- 4 taldeko lokalak: maila BEREZIA 
 
4. Isolamendu akustikoko obrak egin ondoren eta gainerako obrekin jarraitu aurretik, 
jardueraren titularrak dagokion ikuskapen-bisita eskatuko du egindako tratamenduaren 
eraginkortasuna egiaztatzeko. Eskatutako gutxieneko isolamenduaren egokitasunari 
buruzko aldeko txostenik gabe, jarduera gauzatzeko obrek ezingo dute jarraitu 


