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Hondakinen ekoizpena
gure gizarteko ingurumenarazo larrienetako bat da.
Hondakinen kudeaketa
desegokiak edo hondakinak
uzteak inpaktu negatiboak
eragiten ditu ekosistemetan
eta giza osasunean, eta
berriz ekoizpen-sisteman
txertatu ahal izango liratekeen
eta lehengaien aurrezpena
ekarriko lukeen baliabide bat
galtzea dakar berekin.

Horregatik, hondakinen arloko araudi berrienek Ekonomia
Zirkularraren printzipioak jasotzen dituzte oinarrien artean,
eta horrek esan nahi du hondakina ez dela hondakin bat, beste
helburu batzuetarako baliabide baliagarri bat baizik.
Koherentziaz, araudi horiek etorkizuneko erronka gisa ezartzen dituzte,
besteak beste:
- Hondakinen ekoizpena murriztea

- Azpiproduktuen aprobetxamendua

- Hondakinak ekoizpen-sisteman berriro sartzea
lehengai gisa

− Zabortegian uzten den hondakin kopurua nabarmen
murriztea

Prebentzioa
Berrerabiltzea
Birziklapena
Beste balorazio mota bat,
balorazio energetikoa barne
Ezabatzea

Gaur egungo egoera:

erabili eta bota

Gida honen helburua hondakinen
ekoizleei informazioa ematea
da, sortzen dituzten hondakinak
jatorrian behar bezala bereiz
ditzaten eta hondakin horiek
behar bezala kudeatzen direla
bermatzeko.

Gida hau Nerbioi-Ibaizabal
eskualdeko enpresei zuzenduta
dago eta, beraz, eskualde
horretako errealitatera
egokitzeko saiakera egin
da, enpresen tipologiari,
toki-erakundeek eskainitako
kudeaketa-ereduei eta abarri
dagokienez.

Etorkizunean:

zero hondakin

Hala eta guztiz ere, gida orokorra
da eta ez ditu ager daitezkeen
egoera guztiak jasotzen.
Horregatik, komenigarria da
gidan aipatzen diren informazioiturrietara jotzea, hondakin
zehatzen fluxuei edo bestelako
egoera espezifikoei lotutako
betebeharrak eta prozedurak
ezagutzeko.
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HONDAKINEN
EKOIZLEEN
BETEBEHARRAK

Nor da hondakinen ekoizlea…
- Edozein pertsona fisiko edo juridiko, baldin eta bere
jarduerak hondakinak sortzen baditu hasierako ekoizle
gisa.
- Hondakin horien izaera edo osaera aldatzea eragiten
duten aurretiazko tratamendu-eragiketak, nahasketak
edo bestelakoak egiten dituen edozein pertsona fisiko
edo juridiko.
Hondakinen ekoizlea behartuta dago bere hondakinen
azken tratamendu egokia ziurtatzera eta dokumentu bidez
egiaztatzera.

Hondakinen ekoizleen betebeharrak

Jarraian, hondakinen kudeaketa egokia bermatzeko jorratu
behar diren etapak aurkezten dira eta, aldi berean, etapa
horietako bakoitzari buruzko informazioa ematen duen gida
honetako atalak adierazten dira:

HONDAKINAK IDENTIFIKATZEA ETA SAILKATZEA

1
2

Sortzen diren hondakin-fluxu guztiak
identifikatzea eta sailkatzea:
- Jatorriaren arabera: industria-hondakinak,
merkataritza-hondakinak, etxeko hondakinak
- Arriskugarritasunaren arabera: hondakin
arriskutsuak eta ez-arriskutsuak:
• Hondakinen Europako Zerrenda: HEZ kodea
• Hondakin arriskutsuak, salerosgai arriskutsu
gisa
- Hondakin espezifikoen fluxuak: tresna elektriko
eta elektronikoen hondakinak, olio industrialak,
etab.

HONDAKINEN ONTZIRATZEA,
ETIKETATZEA ETA
BILTEGIRATZEA
Hondakinak higiene- eta
osasungarritasun-baldintza
egokietan biltegiratzea:
- Gaikako bilketa
- Ontziratzea
- Etiketatzea
- Biltegiratzea
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Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko enpresei zuzendutako hondakinen kudeaketaren inguruko gida praktikoa

HONDAKINEN KUDEAKETA
NERBIOI-IBAIZABAL
ESKUALDEAN

3

Hondakinen kudeaketaren
tratamendu egokia ziurtatzea:

- Hondakinak kudeatzaile baimendu bati ematea
(pribatua edo publikoa)
- Kudeatzaileei informazioa ematea, behar
bezala trata dezaten
- Ingurumenari kalte egin diezaioketen
hondakinak desagertu, galdu edo ihes eginez
gero, horren berri ematea.

HONDAKINEN
EKOIZPENAREKIN ETA
KUDEAKETAREKIN
LOTUTAKO IZAPIDEAK
Hondakinen ekoizpenarekin eta
lekualdaketarekin lotutako izapideak
eta prozedurak betetzea:
− Komunikazioak egitea hondakinen ekoizle gisa

− Hondakinak lekualdatzeko prozedurari jarraitzea:
• Tratamendu-kontratua
• Lekualdaketaren jakinarazpena
• Identifikazio-dokumentua
− Hondakinen kudeaketa egokia agiri bidez
egiaztatzea
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HONDAKINAK
IDENTIFIKATZEA
ETA SAILKATZEA

Hondakinen kudeaketa egokia bermatzeko, enpresa batean
sortzen diren hondakin-fluxu guztiak behar bezala identifikatu
eta sailkatu behar dira.
- Hondakinen jatorriaren arabera
- Arriskugarritasunaren arabera
- Hondakin espezifikoen fluxuak

Hondakinak identifikatzea eta sailkatzea

Hondakinak hainbat irizpideren
arabera sailkatzen dira

HONDAKINEN JATORRIAREN
ARABERA
Eskualdean, industria-jarduerez gain beste jarduera batzuk ere badaude, hala
nola ibilgailuen tailerrak, saltokiak eta zerbitzuen sektoreko beste enpresa batzuk.
Hondakinak (industrialak edo zerbitzutakoak) sortzen dituen jarduera motak haien
kudeaketa-modua baldintzatzen du:

INDUSTRIA-JARDUEREK
HONAKO HAUEK SORTZEN
DITUZTE:

ZERBITZUEN SEKTOREKO
JARDUEREK HONAKO HAUEK
SORTZEN DITUZTE:

Industria-hondakinak

Merkataritza-hondakinak

industria-jarduerak sortutako fabrikazio-,
eraldaketa-, erabilera-, kontsumo-,
garbiketa- edo mantentze-prozesuen
ondoriozko hondakinak dira.

handizkako eta txikizkako merkataritzaren,
jatetxe- eta taberna-zerbitzuen, bulegoen
eta merkatuen eta gainerako zerbitzusektorearen berezko jarduerak
sortutakoak dira

Eta, etxeko hondakinak

bai industrietan, bai zebitzuen sektorean ere
etxeko hondakinak sortzen dira: izan ere,
termino horretan sartzen dira industrietan eta
zerbitzuetan sortutako hondakinak, etxeetan
sor daitezkeen hondakinen antzekoak direnak.

Adibidez,
Jatorria
Industria-jarduera
Zerbitzuen sektoreko
jarduera

Industria-hondakinak

Merkataritza-hondakinak

Txirbil metalikoa
Disolbatzaile erabiliak
Kartoizko edo film
plastikozko bilgarri edo
enbalajea
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Etxeko hondakinak

Bulegoetan sortutako
papera eta kartoia

Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko enpresei zuzendutako hondakinen kudeaketaren inguruko gida praktikoa

ARRISKUGARRITASUNAREN
ARABERA
Hondakinen arriskugarritasuna kontuan hartuta, honela sailka daitezke

Hondakin arriskutsuak

Hondakin ez-arriskutsuak

Osasunerako edo ingurumenerako
arriskugarritasun-ezaugarri bat edo batzuk
dituzten hondakinak dira. Hondakin arriskutsuak
dira, halaber, substantzia arriskutsuen hondarrak
dituzten edo horiez kutsatuta dauden ontziak.

Gainerako hondakinak dira, aurreko
atalean sartuta ez daudenak.

Hondakin bat arriskutsu edo ez-arriskutsu gisa sailkatzea ez da beti erraza izaten, baina behar bezala
zehaztu behar da, kudeaketa egokia jaso dezaten. Horretarako, honako hauek dira eskura dauden
tresna nagusiak:
- Hondakinen Europako Zerrenda (HEZ).
- Hondakinaren sorreran parte hartzen duten produktuen
segurtasun-datuen fitxa edo datu teknikoen fitxa.
- Hondakinaren karakterizazio analitikoa, hondakinaren
osaera ezagutzen ez bada.
Hondakinen Europako Zerrenda (HEZ) hondakin kodetuen zerrenda zehatza da, 6 zifrakoa, HEZ kodea
izenekoa. Zerrenda horretan izartxo batekin (*) markatutako kodea duten hondakinak hondakin arriskutsutzat hartuko dira, eta gainerakoak hondakin ez-arriskutsutzat.

Hona hemen hondakinen adibide batzuk, beren HEZ kodeekin:
HEZ kodea (* duena) Hondakin arriskutsuak

HEZ kodea (* gabe) Hondakin ez-arriskutsuak

13 02 06* Motor- eta transmisio mekanikoko- olio
sintetikoak eta lubrifikatzaileak

12 01 05 Plastikozko txirbilak eta bizarrak

15 02 02* Xurgatzaileak, iragazteko materialak,
garbitzeko trapuak eta substantzia arriskutsuekin
kutsatutako babes-arropak

12 01 13 Soldadura-hondakinak

Hondakin batzuk (arriskutsuak edo ez-arriskutsuak) garraiorako Salerosgai Arriskutsu gisa ere sailkatzen dira. Kasu honetan, hondakinen ekoizleak ere Salerosgai Arriskutsuen Igorletzat hartzen dira,
eta, beraz, salerosgai arriskutsuen garraioari buruzko araudia bete behar dute.
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Informazio gehiago:
Hondakinen Europako
Zerrenda (HEZ): 2014/955/
EB: Batzordearen Erabakia,
2014ko abenduaren 18koa,
Hondakinen Zerrendari
buruzko 2000/532/EE
Erabakia aldatzen duena,
Europako Parlamentuaren
eta Kontseiluaren 2008/98/
EE Zuzentarauaren arabera
(EEEren ondorioetarako
dagokion testua)

Hondakinak sailkatzeko
gida teknikoa: Trantsizio
Ekologikorako eta Erronka
Demografikorako Ministerioak
(Miteco) argitaratutako
gida. Mitecoren webgunean
kontsulta daiteke.
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Trantsizio ekologikorako eta
erronka demografikorako
Ministerioaren eta garraio,
mugikortasun eta hiriagendako Ministerioaren
baterako informazio-oharra,
hondakinen garraioari
buruzkoa: hondakinei buruzko
informazioa ematen du,
salerosgai arriskutsuak diren
aldetik. Mitecoren webgunean
kontsulta daiteke.
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HONDAKIN ESPEZIFIKOEN
FLUXUAK
Hondakin fluxu batzuek berariazko bilketa eta tratamendua behar
dute, ezaugarri bereziak dituztelako:

- Tresna elektriko eta elektronikoen
hondakinak (TEEH)

- Ontziak

- Balio-bizitzaren amaieran dauden
ibilgailuak (EEI)

- Biohondakinak

- Eraikuntzako eta eraispeneko
hondakinak (EEH)

- Pilak eta bateriak

- Erabiltzen ez diren pneumatikoak (EEP)
- Olio industrial erabiliak
- Hondakin sanitarioak

- Altzairugintzako zepak

- PCB/PCT (poliklorobifeniloak eta
polikloroterfeniloak)

Informazio gehiago:
Hondakin-fluxu horiei lotutako betebehar espezifikoei buruzko
informazio gehiago Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen,
Iraunkortasun eta Ingurumen Sailaren webguneko hondakin-motei
eta -korronteei buruzko atalean kontsulta daiteke.
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HONDAKINEN
ONTZIRATZEA,
ETIKETATZEA
ETA BILTEGIRATZEA

Hondakinen ekoizleak arduratuko dira hondakinak
higiene- eta osasungarritasun-baldintza egokietan edukitzeaz,
baimendutako kudeatzaileari eman arte, honako alderdi hauek
kontuan hartuta:
- Gaikako bilketa
- Ontziratzea eta etiketatzea
- Hondakinen biltegiratzea

Hondakinak higiene- eta osasungarritasun-baldintza
egokietan biltegiratu behar dira ekoizpen-lekuan:

GAIKAKO
BILKETA
Jarduera batean sortzen diren hondakin-fluxu
guztiak identifikatu eta sailkatu ondoren, hauek
gaika bildu beharko dira.
Hondakin arriskutsuak ez dira beste hondakin
batzuekin nahastu behar, ezta substantziekin ere.
Bereziki saihestu behar dira arriskugarritasuna
areagotzen duten edo kudeaketa zailtzen duten
nahasketak.

ONTZIRATZEA
Hondakinak ontzi egokietan jarriko dira, haien
ezaugarrien, arriskugarritasunaren eta sortutako
kantitatearen arabera: kaiolak, zakuak, edukiontziak,
bidoiak, txanbilak, etab.
Hondakin arriskutsuek arriskutsuak ez direnek baino ontziratze-baldintza zorrotzagoak behar
dituzte. Hondakin arriskutsuei eragiten dieten produktuak ontziratzeari buruzko arau teknikoak
bete behar dira, eta segurtasun-arau hauek bete:
- Ontziak eta haien itxiturak
solidoak eta erresistenteak
izango dira, edukiaren edozein
galera saihestuko dute eta
edukiak hondatu ezin dituen, ezta
horiekin konbinazio arriskutsuak
eratu ezin dituzten materialekin
eraikita egongo dira.

- Ontziratzean eta biltegiratzean
ondorengoak saihestuko dira:
beroaren sorrera, leherketak,
suteak, substantzia toxikoak
edo arriskugarritasuna
areagotzen duen edo
kudeaketa zailtzen duen
efektuak.
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- Kontuan hartu behar dira,
gainera, ontziekiko eta substantzien
arteko bateraezintasunak ere.
(Kontsultatu APQ Erregelamendua.
Art. 19. Baterako biltegiratzea
ebaluatzeko prozesua).
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ETIKETATZEA
Ontzi guztiak (edukiontziak, zakuak, kaiolak, bidoiak, etab.) identifikatuta egon behar dira dituzten hondakinei
buruzko informazioarekin.
Honetaz gain, hondakin arriskutsuen etiketak baldintza hauek bete behar ditu:
- Ontziek etiketa argia, irakurgarria eta ezabaezina izan beharko dute. Etiketak irmoki finkatuta egon
behar du ontziaren gainean, eta aurreko adierazpen edo etiketak baliogabetu egin behar dira, akatsik
ez eragiteko moduan.
- Etiketaren neurriak 10 × 10 cm-ko neurriak izan behar ditu gutxienez.
- Etiketan honako informazio hau agertu beharko da (gutxienez gaztelaniaz):

Arriskugarritasun-piktograma(k)

Hondakin arriskutsuaren izena

(1272/2008 (EE) Erregelamendua)

HEZ kodea (2014/955/EB Erabakia)

Arriskua identifikatzeko kodea: HP ezaugarriak
(Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011
Legearen III. eranskina, 2008/98/EE Zuzentarauaren III. eranskina
aldatzen duen abenduaren 18ko 1357/2014 Erregelamenduak aldatua)

Hondakinaren ekoizlea
- Izena
- Helbidea
- Telefonoa

Piktograma bat baino gehiago egonez
gero, kontuan hartu 1272/2008 (EE)
Erregelamenduaren 26. art. zehazten den
lehentasunezko irizpidea

Ontziratze-data

Hondakina salerosgai arriskutsua bada:
Salerosgai arriskutsu gisa sailkatutako
hondakin arriskutsua:
hondakin arriskutsua sartu den ontzi
primarioak hondakinak etiketatzeko arauen
arabera etiketatu beharko dira. Era berean,
garraiorako bilgarriek eta garraiobideek
salerosgai arriskutsuen garraiorako
arauetan ezarritako etiketa eta markak
eraman beharko dituzte.

Salerosgai arriskutsu gisa
sailkatutako hondakin
ez-arriskutsua: salerosgai
arriskutsuen garraioari buruzko
araudiari dagozkion etiketak eta
markak baino ez ditu izango.
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Hondakinen ontziratzea, etiketatzea eta biltegiratzea

BILTEGIRATZEA
Hondakinak biltegiratzeko eremua seinaleztatuta egon behar da, langile guztiek identifikatu ahal izan dezaten.
Kasu honetan ere, hondakin arriskutsuak biltegiratzeko segurtasun-baldintza zorrotzagoak behar dira:

Eremua estalita egon beharko da, kanpoko
elementuek, hala nola euriak, bolumena handitzea
edo elementu kutsatzaileak herrestan eramatea
saihesteko. Aireztapen-sistemaren bat izan behar
dute. Hautsezko hondakin arriskutsuak ez dira inoiz
aire zabalean biltegiratu behar.

Biltegiratzea horretarako gune
espezifikoetan egingo da eta arriskuelementuetatik urrun, hala nola koadro
elektrikoetatik edo konpresoreetatik.

Zolata iragazgaitza izango da eta
biltegiratutako hondakinen propietate
fisiko-kimikoei eutsiko die. Ezingo da egon
inolako loturarik saneamendu-sarearekin edo
instalazioko euri-urekin.

Biltegi-eremuak isuriak kontrolatzeko eta ihesei
eusteko sistema bat izan behar du, batez ere hondakin
arriskutsu likidoen kasuan. Hondakin arriskutsuak
biltegiratzean isuriei eusteko sistemak honako hauek
izan daitezke: edukiontzian bertako kubeta finkoak,
eduki beharreko produktuekin bateragarria den
materialez egindako kubeta mugikor bat edo kutxatila
edo sareta estanko bat.

Isuriei eusteko sistema horien gutxieneko
edukiera biltegiratutako bolumen osoaren
% 10ekoa izango da eta dagoen gordailurik
handienak ehuneko hori gainditzen badu,
sistemaren gutxieneko edukiera gordailurik
handienarena izango da.

Komeni da hondakin arriskutsuen isuriak
biltzeko material xurgatzailea edukitzea
(sepiolita, adibidez).
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BILTEGIRATZEAREN
GEHIENEKO IRAUPENA
EKOIZPEN-LEKUAN
Balorizatu nahi diren
hondakin ez-arriskutsuak

2 urte

Ezabatu nahi diren hondakin
ez-arriskutsuak

urte 1

Hondakin
arriskutsuak

6 hilabete

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailak, behar
bezala justifikatutako arrazoiengatik, eta betiere giza osasunaren eta ingurumenaren babesa
bermatzen bada, epe hori aldatu ahal izango du.
Aipatutako epeak hondakinak biltegiratzeko lekuan uzten hasten direnetik hasten dira zenbatzen.

Informazio gehiago:
Trantsizio ekologikorako eta erronka
demografikorako Ministerioaren eta
garraio, mugikortasun eta hiri-agendako
Ministerioaren baterako informazio-oharra,
hondakinen garraioari buruzkoa: hondakinei
buruzko informazioa ematen du, salerosgai
arriskutsuak diren aldetik. Mitecoren
webgunean kontsulta daiteke:

Ontziratzeko, etiketatzeko
eta biltegiratzeko baldintzei
buruzko informazio gehiago
Mitecoren webgunean
kontsulta daiteke

Askotan, hondakinen kudeatzaileek beraiek ematen dituzte hondakin mota bakoitzerako ontzi eta
etiketa egokiak.
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HONDAKINEN
KUDEAKETA
NERBIOI-IBAIZABAL
ESKUALDEAN
Hondakinak kudeatzea hondakinak sortzen dituen
jardueraren titularrari dagokio.
Industria- eta merkataritza-hondakinak
baimendutako hondakin-kudeatzaile bati eramanez
kudeatu ohi dira, bidalketa hori behar bezala
baimendutako garraiolari baten bidez egiten delarik.
Eskualdeko udalek industrietan eta saltokietan
sortutako etxeko hondakinen frakzio batzuk
biltzeko zerbitzua eskaintzen dute.

Hondakinen kudeaketa Nerbioi-Ibaizabal eskualdean

INDUSTRIA- ETA MERKATARITZAHONDAKINAK
Industria- eta merkataritza-hondakinak baimendutako hondakin-kudeatzaile bati entregatuz kudeatu ohi
dira, behar bezala baimendutako garraiolari baten bidez.
“Hondakinen kudeatzailea” kontzeptuan honako figura hauek sartzen dira:

Hondakinak
biltzeko
jarduerak

egiten dituzten erakunde
edo enpresak.

Hondakinak
garraiatzen
dituzten erakunde
edo enpresak.

Hondakinak
tratatzeko

jarduera bat egiten duten erakunde edo
enpresak: balorizazioa (berrerabiltzeko
prestatzea eta birziklatzea), balorizazio
energetikoa, zabortegian uztea

Gainera, ekoizleek beste operadore baten zerbitzuak kontratatu nahi badituzte beren hondakinen kudeaketaz
arduratzeko, honako figura hauek ere jasotzen dira:

Eragilea

Ekoizleen, garraiolarien eta azken
kudeatzaileen arteko bitartekaria
da, kostuak murrizteko eta
sortutako hondakin guztiak osorik
kudeatzeko solaskide bakar gisa
jarduteko.

Euskal Autonomia Erkidegoan
baimendutako kudeatzaileen
zerrenda hondakinen
ekoizpen- eta kudeaketaErregistroan kontsulta
daiteke, Eusko Jaurlaritzako
Ekonomiaren Garapen,
Iraunkortasun eta Ingurumen
Sailaren webgunean.

!

Baimendutako kudeatzaile bat
aukeratzen denean, hondakin bat
edo batzuk kudeatzeko dagokion
baimena duela egiaztatu behar
da. Kudeatzaile guztiek ezin
dituzte hondakin guztiak kudeatu.

Negoziatzailea

Tratulariak hondakinak erosten dizkio hondakinaren
ekoizleari. Tratularia merkatu-balioa duten hondakinetarako
bakarrik izan daiteke. Tratulariek nahitaez ziurtatu beharko
dute eskuratzen dituzten hondakinak tratatzeko eragiketa
oso bat egiten dutela, eta dokumentu bidez egiaztatu
beharko diote hondakinaren hasierako ekoizleari.
Beste autonomia-erkidego batzuetan edo beste herrialde
batzuetan baimendutako kudeatzaileen zerbitzuak ere
kontrata daitezke. Kasu horretan, kudeatzaile horiek
beharrezko baimenak dituztela egiaztatu behar da eta
hondakinak lekualdatzeko ezartzen diren baldintzak bete
behar dituzte.

Hondakinen ekoizlearen betebeharra
da hondakinak behar bezala
tratatzeko eta ezabatzeko behar
den informazioa ematea hondakinen
kudeaketa egiteko baimena duten
enpresei.
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Bai biltegiratze-etapan, bai
lekualdaketa-etapan, hondakin
baten galera edo ihesa gertatzen
bada eta horrek ingurumenari kalte
egiten badio, ekoizleak horren berri
eman beharko die eskuduntza duten
agintariei.
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ETXE-HONDAKINAK
Zerbitzuen sektoreko industriek eta enpresek ere behar bezala bereizi behar dituzte etxeko hondakinak: ontziak, kartoia/papera, beira, organikoa eta beste hondakin berezi batzuk. Eskualdeko udalek industrietan eta saltokietan sortutako etxeko
hondakinen frakzio batzuk biltzeko zerbitzua eskaintzen dute, edukiontzien bidez
edo, kasu batzuetan, atez ateko sistema baten bidez. Zehazki, paper-kartoi eta
errefusa biltzeko.

Paperaren eta kartoiaren frakzioan hondakin hauek sartzen dira:
- Bulegoetan sortutako ohar, inprimaki, dokumentu eta abarretarako
paper grafikoak
- Produktuen kartoizko eta paperezko ontziak
- Prentsako papera eta publizitateko papera

Errefusa, berriz, balorizatu daitezkeen hondakinetatik bereizita
bildu ondoren lortzen den etxeko
hondakinen frakzioa da.

Udalak hondakin-fluxu jakin baterako bilketa-zerbitzua eskaintzen
ez badu, ekoizlearen erantzukizuna izango da hondakina kudeatzaile baimendu bati ematea, aurreko atalean adierazten den bezala.

25

Ekoizleek, gainera, ezaugarri bereziak dituzten eta garraioan,
bilketan, balorizazioan edo ezabaketan nolabaiteko eragina sor
dezaketen hondakinak utziz gero,
hondakin hauei buruzko informazioa jakinarazi beharko diete Toki-erakundeei.

Hondakinen kudeaketa Nerbioi-Ibaizabal eskualdean

Jarraian, udalerri bakoitzean biltzen diren hondakinen
frakzioak adierazten dira

Kartoia eta paperaren atez ateko bilketa.
Errefusa edukiontzietan jasotzen da.
Kartoiaren eta paperaren atez ateko bilketa
eskariaren araberakoa da. Eskabidea
Udalean bertan egin daiteke.

Informazio gehiago:
Basauriko eta Urduña-Orduñako
Garbiguneei buruzko informazioa
Garbikerren webgunean ikus
daiteke.
Ondorengo frakzioen atez ateko
bilketa:
- Papera eta kartoia
- Plastiko mota guztiak
- Errefusa
Bakiola industrialdeko enpresa guztiek
erabil dezakete zerbitzu hori, eta
industrialdeko Administrazioak kudeatzen
du.
Gainerako jarduerek instalazioetatik gertu
dauden edukiontziak erabiltzen dituzte.

Udalerriko hiri-bilbean banatutako
hondakin-frakzio desberdinetarako
edukiontziak dituzten hainbat puntu
daude.

Urduña-Orduña

Kartoi/papera frakzioaren eta
errefusaren gaikako bilketa egiten da,
edukiontzien bidez
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Etxebarri

Lezama-Leguizamón industrialdea eta
Barrondo: kartoi/papera frakzioaren eta
errefusaren gaikako bilketa egiten da,
edukiontzien bidez.
Saga industrialdea: errefusa bakarrik
jasotzen da, edukiontzien bidez.

Arrigorriaga

Zaratamo
Arrankudiaga-Zollo
Errefusa bakarrik jasotzen da,
edukiontzien bidez.

Ugao-Miraballes

Arakaldo

Kartoi/papera frakzioaren eta errefusaren
gaikako bilketa egiten da, edukiontzien
bidez.

Zeberio

Errefusa bakarrik jasotzen da,
edukiontzien bidez.

Orozko

Errefusa bakarrik jasotzen da,
edukiontzien bidez.

Honetaz gain, bulegoek, denda txikiek eta etxeko obra txikietako autonomoek
Garbiguneetara eraman ditzakete etxeko hondakinak, onartutako kopuruei
dagokienez muga batzuk badituzte ere. Garbiguneen eragin-eremuko
udalerriak honako hauek dira:

Basauriko Garbigunea

Basauri, Arakaldo, Arrankudiaga,
Arrigorriaga, Etxebarri, Ugao-Miraballes,
Zeberio eta Zaratamo.
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Orduñako Garbigunea
Urduña-Orduña eta Orozko

HONDAKINEN
EKOIZPENAREKIN ETA
KUDEAKETAREKIN
LOTUTAKO IZAPIDEAK

Hondakinak ekoizteko eta lekualdatzeko eragiketetan
zenbait baimen, aurretiazko jakinarazpen eta kontrol bete
beharko dira eta erakunde eskudunei jakinarazi.
- Hondakinen ekoizle gisa egin beharreko komunikazioak
- Hondakinen lekualdatzeari lotutako prozedurak:
• Tratamendu-kontratua
• Aldez aurretiko jakinarazpena
• Identifikazio-dokumentua

Hondakinen ekoizpenarekin eta kudeaketarekin lotutako izapideak.

Beharrezko izapideak egiteko
behar diren aurretiko ohar batzuk:

IZAPIDETZA
ELEKTRONIKOA
Eusko Jaurlaritzarekiko ingurumen-izaerako administrazio-prozedura guztiak modu telematikoan egiten
dira IKS-eeM Euskadi sistemaren bidez. Gaur egun
INGURUNET plataforma garatzen ari da. INGURUNET erabat garatuta dagoenean, ingurumen-prozedura guztiak plataforma horretan egingo dira.

Bi plataformetako edozeinetan sartzeko, identifikazio
elektroniko edo digitalerako bitarteko bat eduki behar
da (NANa, herritarren ziurtagiria, erakundearen
ordezkariaren ziurtagiria, etab.).

NIMA- INGURUMENAREN
IDENTIFIKAZIO-ZENBAKIA
NIMA Administrazio publikoarekin edozein ingurumen-izapide egiteko erakunde bati (enpresa, autonomo, elkarte eta abar) ematen zaion identifikazio-zenbakia da.

NIMA estatuan aitortzen da eta 10 digituk osatzen dute; lehenengo biak zentro operatiboa dagoen
probintziako kodeari dagozkiolarik.
Zentroari IKS-eem/INGURUNETera sartzen den lehen aldian ematen zaio NIMA erakundeari (enpresa,
autonomoa, elkartea, etab.) eta zentroari (egoitza
bakoitza) alta ematen zaie.

Ingurumen-izapide bat egin behar duen zentro operatibo bakoitzak NIMA propioa izan behar du, hau da,
IFZ batek NIMA desberdinak izan ditzake; adibidez,
egoitza desberdinak dituen enpresa batek egoitza
adina NIMA izango ditu.

Informazio gehiago:
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren
Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen
Sailaren webgunean izapide horiei
buruzko informazioa eskaintzen da.
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Jarraian, egin beharreko izapideak eta
komunikazioak eta laguntza-tresnak
aurkezten dira:

HONDAKINEN EKOIZLE GISA EGIN
BEHARREKO KOMUNIKAZIOAK
Hondakinen ekoizleak administrazioari jakinarazteko betebeharrak honako hauek dira:
Jarduera

Izapide mota

Hondakin arriskutsuen ekoizlea (HA)

Hondakin ez arriskutsuen ekoizlea (HEA)

Laguntza-tresnak

Urtean 10 tona
edo gehiago

Hondakin arriskutsuen
ekoizlearen aurretiazko
jakinarazpena

Urtean 10 tona
baino gutxiago

Hondakin arriskutsuen
ekoizle txikiaren
aurretiazko komunikazioa

Urtean 1.000 tona
edo gehiago

Hondakin ez-arriskutsuen
ekoizlearen komunikazioa

Urtean 1.000 tona
baino gutxiago

Hondakin ez-arriskutsuen
ekoizle txikiaren
komunikazioa

Ekoizle edo
Ekoizle txikiaren
Erregistroaren
eskabide-inprimakia
Betetzeko jarraibideak
Hondakin ez-arriskutsuen ekoizlearen komunikazioa eskatzeko
e-DMA gida
Komunikazioa egiteko
Excel inprimakia

Hondakinen ekoizpen eta
kudeaketaren erregistroan
datuak aldatzea

Hondakinen ekoizleak (HA eta HEA)

Hondakinen ekoizpen eta
kudeaketaren erregistroan
baja ematea

Erregistratu ondoren, Hondakinen Ekoizpen eta Kudeaketako Erregistroko inskripzio-zenbaki bat esleituko
zaio zentro ekoizleari.

HONDAKIN-FLUXU JAKIN BATZUK SORTZEARI
LOTUTAKO ALDIZKAKO JAKINARAZPENBAIMENAK EDO -BETEBEHARRAK
Hondakinen
fluxua

Izapidea

Nork egin behar du izapide
hori?

Periodikotasuna

Laguntza-tresnak

Ontziak eta
bilgarriak

Ontzien urteko
memoria

Ontzien hondakinak sortzen
dituzten enpresa guztiak

Urtero
(martxoaren 31
baino lehen)

Ontzien Urteko Aitorpenaren
formularioa

Hondakin
arriskutsuak

Hondakin
arriskutsuak
minimizatzeko
azterlana

Urtean 10 tona hondakin
arriskutsu edo gehiago sortzen
dituzten hondakinen ekoizleak

4 urtean behin

Hondakin arriskutsuak minimizatzeko azterlana. Laguntza-gida. Excel tresna

Ekoizleek erregistro bat eraman behar dute, eta bertan jaso behar dira, hurrenkera kronologikoan,
hondakinen kantitatea, izaera, jatorria, helmuga eta hondakinak tratatzeko metodoa, garraiobidea eta
bilketa-maiztasuna.
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Hondakinen ekoizpenarekin eta kudeaketarekin lotutako izapideak.

HONDAKINAK LEKUALDATZEKO
PROZEDURA
Hondakinen ekoizleek beren hondakinen azken tratamendu egokia bermatu behar dute, eta erantzukizun
hori tratamendu osoa behar bezala dokumentatuta
geratzen denean baino ez da amaitzen.

Ekoizleak erakunde baimenduei eskuordetu diezaieke izapide horiek egitea. Hondakinen kudeatzaileetako askok (baita ingurumenean diharduten enpresek ere) ekoizlearen izenean egin ditzakete izapide
horiek. Horretarako, ekoizleak ordezkaritza-baimena
eman behar dio erakunde horri.

Tratamendu hori behar bezala egiten dela dokumentu
bidez egiaztatzeko, araudiak prozedura bat ezartzen
du hondakinak ekoizlearengandik azken tratamendua jaso arte eramateko.

Informazio gehiago:
Identifikazio eta sinadura
elektronikoa: IZENPE

Eusko Jaurlaritzaren webgunean plataforma hauetarako sarrera eta
horien erabilera erraztea helburu duen informazioa eskaintzen da:
IKS-eeM: ingurumenari
buruzko izapidetze
elektronikoaren gida

INGURUNET:
INGURUNET gidak.

Era berean, hondakinak lekualdatzearen arloan indarrean dagoen araudia kontsultatu: 553/2020 Errege Dekretua,
ekainaren 2koa, Estatuaren lurraldearen barruko hondakinen lekualdaketa arautzen duena, eta Hondakinei eta lurzoru kutsatuei
buruzko Legearen aurreproiektua.
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Oro har, prozedura honek izapide hauek egin beharra jasotzen du:

Ekoizlearen eta hondakinak tratatzeko instalazio baten kudeatzailearen arteko akordio bat da
eta, horren bidez, onartu ondoren hondakinak tratatzeko konpromisoa hartzen du. Kontratu
horretan arautzen da, halaber, kudeatzaileak uko eginez gero zer egin behar den.

Tratamendukontratua

Akordio hori edozein lekualdaketa egin aurretik formalizatu behar da IKS-eem plataformaren
bidez.
Garraiatuko den hondakin bakoitzarentzat tratamendu-kontratu bat eduki behar da,
arriskutsua edo ez-arriskutsua izan.
Ez da beharrezkoa tratamendu-kontratu bat izatea, baldin eta hondakina udal-zerbitzuek
jasotzen badute (edukiontziak, atez atekoa edo Garbiguneak).

Jakinarazpen honen bidez, ekoizleak administrazio publiko interesdunari jakinarazten dio
hondakinen lekualdaketa egingo dela.
Aldez aurretik jakinarazi beharreko hondakinen lekualdaketak honako hauek dira:

Aldez
aurretiko
jakinarazpena

• Bai hondakin arriskutsuen, baita hondakin ez arriskutsuen lekualdatzea,
hauek ezabatzera bidaltzen direnean.
• Balorizaziora eramaten diren hondakin arriskutsuen lekualdatzea.
• Balorizaziorako HEZ 20 03 01 kodearekin identifikatutako etxeko hondakin nahasiak.
Hondakinaren ekoizlearen betebeharra da aldez aurreko jakinarazpen hori egitea, eta IKSeem plataformaren bidez egin behar da.
Aldez aurreko jakinarazpena lekualdaketa egin baino gutxienez hamar egun lehenago egin
behar da.
Lekualdaketa askotarako balio ahal izango du, baldin eta hondakinek antzeko ezaugarri fisiko
eta kimikoak badituzte eta hondakinak hartzaile berera eta instalazio berera eramaten badira.
Jakinarazpen horri jakinarazpen orokorra deitzen zaio, eta gehienez 3 urteko indarraldia
izango du.

Hondakina jatorritik helmugako instalazioan jaso arte lekualdatzen den bitartean identifikatzen
eta laguntzen duen dokumentua da. Hondakinaren trazabilitatea ahalbidetzen du.

Identifikaziodokumentua

Identifikazio-agiria nahitaezkoa da hondakin arriskutsu edo ez-arriskutsu guztiak
lekualdatzeko, aldez aurretik jakinarazi behar diren ala ez kontuan hartu gabe. Ez da
beharrezkoa toki-erakundeak bilduko dituen hondakinetarako (edukiontziak, atez atekoa edo
Garbigunea).
Hondakinaren ekoizlearen betebeharra da identifikazio-dokumentua egitea, eta IKS-eem/
INGURUNET plataformaren bidez egin behar da (Ministerioaren plataforma ere erabil daiteke),
betiere lekualdaketa aldez aurretik jakinarazteko beharra badago.
Lekualdaketak ez badu aurretiazko jakinarazpenik behar, ez da beharrezkoa izango izapidea
plataforma honen bidez egitea (baina lekualdaketak Identifikazio-dokumentu bat ere eraman
behar du).
Hondakinen ekoizleak gutxienez hiru urtez gordeko du jasotzaileak sinatutako identifikazioagiriaren kopia bat, hondakinak entregatu eta onartu direla jasotzen duena.

Garraiogutuna

Salerosgai arriskutsu gisa sailkatzen diren hondakin kasuan, hauen bidalketarekin batera,
aipatutako hondakinak jasotzen dituen garraio-gutun bat atxiki beharko da
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