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Hondakinak sortzeari eta hondakinen kudeake-
tari lotutako arazoak Europako erkidegoko in-
gurumen-lehentasunik zaharrenetarikoak dira. 
Lehenengo Ekintza Programan —1973-1976 
eperako erkidegoko ingurumen politikaren es-
parrua ezarri zuenean—, “Hondakinen espa-
rruko 75/442/EEE Direktiba” onartu zen.

Azken hogeita hamar urte hauetan aurrerapen 
garrantzitsuak lortu dira, besteak beste, kudea-
tzeko administrazio-prozedura eta birziklapen 
eta kudeaketa tasak hobetu egin dira Euskal Au-
tonomia Erkidegoan.

Hala ere, errealitate ekonomiko eta sozial be-
rriak erronka berriak sortzen ditu. “Hondaki-
nen Prebentzioari eta Birziklapenari buruzko 
Gaikako Estrategia”k berak —Europar Bata-
sunak 2005ean onartu zuenak—, onartzen du 
ez direla egin nahi ziren besteko aurrerapenak, 
eta hobetzeko aukerak daudela atzeman du in-
darrean dagoen araudia gauzatzerakoan, hon-
dakin-sorrera prebenitzerakoan (kantitatearen 
zein arriskugarritasunaren arabera), eta birzikla-
penaren estrategia globala eta bateratua ezart-
zeko beharrean.

Egoera horri ekiteko, Euskal Autonomia Erkide-
goak “Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen 
Estrategia” dauka 2020. urtera arteko jarduera 
ildo nagusiak adierazten dituena; baita “II. 2007-
2010 EAEko Ingurumeneko Esparru Programa” 
ere, epe motzerako ekintzak zehazten dituena, 

eta orokorrean erkidegoko politikatik, eta berezi-
ki hondakinen arlotik datozen joera berrietara 
eta eztabaidetara egokitzeko gai dena.

Hondakinei buruz Europako printzipioak susta-
tzen jarraitzeko beharra nabarmendu dute az-
tertutako eremuek; baina horretarako tresna ze-
hatzak garatu behar direla azpimarratzen dute, 
kudeaketa baldintzarik egokienak aplika tzea te-
knikoki, ekonomikoki edo administratiboki erra-
za ez den kasuetarako.

Egungo egoerak hainbat erronka sortzen ditu, 
besteak beste, hondakin arriskutsuen sorrera-
ren eta hazkunde ekonomikoaren arteko be-
reizketa bilatzea, baliarazteko tasak handitzea, 
zein egungo kudeaketa-baldintzak hobetzea 
ekoizle txikientzat.

Horrela, “2008-2011 Hondakin Arriskutsuen 
Prebentzio eta Kudeaketa Plan” honek honda-
kin arriskutsuak kudeatzeko ikuspegi propioa 
ezarri du, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoak 
2020rako urrats garrantzitsuak emana izatea 
hondakin arriskutsuen ekoizpena hazkunde 
ekonomikotik bereizteko, jatorrian prebentzioa 
ezarriz. Ondorioz, sortutako hondakin arrisku-
tsuentzako kudeaketa segurua eta hurbila ber-
matuko litzateke.

ESTHER LARRAÑAGA
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde

Antolamendu sailburua
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Herri administrazioak ingurumenari dagokionez 
duen jarduera eremu nagusietakoa hondakinak 
sor tzeari eta kudea tzeari dagokion dinamika da, 
eta are gehiago hondakinak arrisku tsuak izanez 
gero.

Ingurumen Ekin tza Komunitarioko 2002-2012 
aldirako Programaren lau helburuetako bat zera 
da: «Baliabideak eraginkortasun handiagoaz 
erabil tzea eta baliabide horiek zein hondaki-
nak kudea tzean ekoizpen eta kon tsumo eredu 
iraunkorragoak bul tza tzea, baliabideen erabi-
lera eta hondakinen sorrera hazkunde ekono-
mikoarekin ez lo  tzeko eta baliabide berriztaga-
rrien zein berriztagarri ez direnen kon tsumoak 
ingurumenaren xurga tzeko gaitasuna gaindituko 
ez duela berma tzeko». Europako xedapenik be-
rrienek, bai eta bidean datozenek (esaterako, 
Hondakinak Prebeni tzeari eta Birzikla tzeari 
buruzko Estrategiak eta Hondakinen Zuzentarau 
Markoaren Proposamenak) agindu horri eran-
tzun nahi diote, azken urteetan an tzemandako 
egoerak eta joerak abiapuntu tzat hartuz.

Europak hondakinak sor tzearekin loturiko arazoa 
konpon tzeko egindako apustua Ingurumena Ba-
besteko o tsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak 
jaso zuen Euskal Autonomia Erkidegoan. Lege 
horren 77. artikuluak honako hau dio: «Euskal 
Autonomia Erkidegoko ingurumen organoari da-
gokio hondakin arrisku tsuen tzat eta beste zen-
bait hondakin motaren tzat plan arteztaileak egi-
tea, eta plan horietako jarraibideak bete beharko 
dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko esparruan 
gara tzen diren produkzio eta kudeaketa publiko 
zein pribatuko jarduerak». Euskal Autonomia 
Erkidegoko Hondakin Arrisku tsuak Prebeni-
tzeko eta Kudea tzeko 2008-2011 aldirako 
Plan hau ingurumen organoak hurrengo lau ur-

teetan egingo dituen jarduerak diseina tzeko sor-
tua da, jada agortu egin delako aurreko planaren 
indarraldia; ho ts, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Hondakin Arrisku tsuak Kudea tzeko 2003-2006 
aldirako Planarena.

Nolanahi ere, ingurumen politikek arrakasta 
handiagoa izaten dute eremu i txiak eta zurrunak 
izango balira bezala jorratu beharrean, guztiak 
batera eta muin-muinetik lan tzen badira, landu 
nahi diren eremuen arteko sinergiez baliatuz. 

Euskal Autonomia Erkidegoan, Garapen Iraunko-
rraren Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020) 
daukagu 3/1998 Legearen osagarri gisa. Estra-
tegia horren bost ingurumen helburuetako bat 
baliabideak eta hondakinak arduraz kudea tzea 
da. Bestalde, II. Ingurumen Esparru Programak 
(2007-2010) Euskal Ingurumen Estrategiak epe 
mo tzean bul tzatu beharreko ekin tzak zehaz-
ten ditu: baliabide naturalak arduraz kon tsumi-
tzea, ikerketaren eta berrikun tzaren bitartez 
eraginkortasuna optimiza tzea, lehiakortasuna 
areago tzea, hondakinen sorrera murriztea eta 
horien kudeaketa hobe tzea.

Tresna marko horien oinarriak hainbat plan es-
pezifi kotan aurki di tzakegu, ekin tza eremua osa-
tzen dutenetan. Hala:

• Ingurumenaren Aldetik Iraunkorra den Kon-
tsumorako 2006-2010 aldirako Planak gure 
gizartean indarrean dagoen kon tsumo ere-
duak gero eta hondakin gehiago sor tzeko 
duen joera prebeni tzen lagundu behar du.

• Arrisku tsuak ez diren Hondakinen 2008-2011 
aldirako Kudeaketa Planak hondakin ez-
arrisku tsuen arazoari hel tzeko beharrezkoak 
diren tresnak artikulatuko ditu. Hondakin 
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mota horren ekoizpen tasa handiagoa da 
arrisku tsuena baino.

• Lurzoru Ku tsatuen 2007-2012 aldirako Pla-
nak gure erkidegoko arazo historiko bati eran-
tzungo dio, lur ku tsatu asko kudea tzen baitira 
hondakin arrisku tsu gisa.

• Foru aldundiekin batera egiten diren Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Hiri Hondakinak 
Planifi ka tzeko eta Kudea tzeko Jarraibideek 
eta dagozkien foru planek Euskal Autonomia 
Erkidegoko hiri hondakinak planifi ka tzeko 
eta kudea tzeko ildoak ezar tzen dituzte; bes-
te alderdi ba tzuren artean, e txeko hondakin 
arrisku tsuen gaia jorra tzen dute.

• Badira aplikazio eremu  txikiagoak dituzten 
beste plan ba tzuk; esaterako Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Uniber tsitateaz Kanpoko 
Ikaste txe Publikoetan Sortutako Hondakin 
Arrisku tsuak Kudea tzeko Plana edo Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lehenengo Sektoreak 
Sorturiko Hondakinen Plana. Izan ere, plangin-
tza tresna orokorrak, normalean, ez dira plan 
horiek aztergai dituzten sektore edo jarduere-
tarako egokiegiak izaten. 

Egoera horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea-
tzeko 2008-2011 aldirako Planak Europar 
Batasuneko prin tzipio eta planteamendu be-
rrienak barne hartuko dituen plangin tza tresna 
bat eduki tzeko beharrari eran tzuten dio. Tresna 
horrek bat egingo du Euskal Autonomia Erkide-
goko ingurumen organoak diseinaturiko gaine-
rako tresnekin, 2007-2010 aldirako Ingurumen 
Esparru Programan adierazitako ikuspegia lor-
tzeko; hau da:

«2020an, hurrengo 
belaunaldiari u tziko diogun 
Euskadin ingurumen arazo 
nagusiak konpon tzeko bidean 
egotea».
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1. EUROPAKO ESTRATEGIA, 
ZUZENTARAU MARKOA 
ETA PRIN TZIPIO 
ESTRATEGIKOAK

1.1. Europar Batasuneko 
politikaren bilakaera

Europar Batasuna eraiki tzen hasi zen lehenengo 
urteetan, ingurumenaren arloko gaiek ez zeuka-
ten batere lehentasunik agintari publikoen tzat 
eta eragile ekonomikoen tzat. Gerora hasi zen 
sor tzen ingurumenarekiko kezka, 70eko ha-
markadan, eta horixe dago Europar Batasunak 

arlo horretan bul tzatutako lehenengo ekimenen 
oinarrian. 1972ko uztailean Parisen eginiko goi 
bileran, estatuburuek eta gobernuburuek onartu 
zuten arreta berezia eskaini behar zi tzaiola in-
gurumenari hazkunde ekonomikoaren eta bizi 
kalitatearen hobekun tzaren testuinguruan.

Horrenbestez, Europar Batasuneko ingurumen 
politikaren esparrua ezarri zuen lehenengo ekin-
tza programa 1973-1976 aldirako abian jar tzeko 
agindua eman zen. Programa horren ondoren, an-
tzeko beste programa ba tzuk etorri ziren hainbat 
urtetarako, eta horiei esker zuzentarau ba tzuk 
onartu ziren baliabide naturalak babesteko (airea 
eta ura), ho ts-ku tsaduraren aurka borroka tzeko, 

1. irudia. Hondakinak prebeni tzeko eta birzikla tzeko gaikako estrategiaren oinarrizko hedadura.

HONDAKINAK PREBENI TZEKO ETA BIRZIKLA TZEKO GAIKAKO ESTRATEGIA

• Hondakinetan dauden baliabideak aprobe txatu beharra nabarmen tzen du.

• Onar tzen du ezin izan direla bete Europar Batasunak hondakinak prebeni tzeko ezarritako helburuak.

• Birzikla tze kuotei dagokienez izandako arrakastak nabarmen tzen ditu, baina birzikla tze jarduerak 
estandariza tzeko beharra gogorarazten du -ingurumen alderdiari zein enpresaren alderdiari begira-, 
baita birziklatutako produktuen araudi teknikoa eta ingurumenezkoa ezar tzekoa ere, merkatuan baldin-
tza lehiakorretan sar tzen direla ziurta tzeko.

• Europar Batasunak hobeto arau tzeko duen helburuari jarraiki, argitu eta nabarmen sinplifi katu du gaur 
egungo arau esparrua. Horretaz gain, arau berriak iragarri ditu:
− Balio-bizi tza amaitu zaien ibilgailuei, tresna elektrikoei eta elektronikoei buruzko Zuzentarauak eta 

hondakinak izenda tzeko sistema berrikustea.
− Ku tsadura prebeni tzeko eta kontrol integraturako zuzentaraua (IPPC) eralda tzea, hondakinak kudea-

tzeko operazio berriak barne har di tzan.
− Titanio dioxidoaren industriak sortutako hondakinei buruz indarrean dauden hiru zuzentarauak bat 

egiten dituen zuzentaraua proposa tzea.
− Ingurumena babesteari buruzko zuzentaraua –bereziki hondakin uren lohiak nekazari tzan erabil-

tzeari buruzkoa– berrikusteko proposamena egitea.
− Hainbat jarraibide argitara tzea: azpiproduktuak hondakin gisa har tzeari edo ez har tzeari buruzkoa, 

bizi-zikloko planteamenduen aplikazioari buruzkoa, berreskurapen fal tsuari aurre egiteko hondaki-
nen garraioaren xedapen ba tzuei buruzkoa eta IPPCren Zuzentarauak eraginik ez duen instalazioen 
baimenetarako eta hondakin arrisku tsuen nahasketan erabilgarri dauden teknika onenak aplika tzeko 
gu txieneko ingurumen arauei buruzkoa.
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natura zain tzeko eta hondakinak kudea tzeko. Ho-
rien guztien artean garran tzi tsuena 75/442/CEE 
Zuzentarau Markoa da, hondakinei buruzkoa.

Hondakinak Kudea tzeko Europar Batasuneko 
Estrategiak, 1989an onartu zenak, 3 maila na-
gusitan hierarkizatu zuen hondakinen kudeake-
ta. Maila horiek, lehentasun ordenari jarraiki, 
honako hauek dira: murriztea, berrerabil tzea 
eta berreskura tzea. Hierarkia horri 3 R-en prin-
tzipioa dei tzen zaio, ingeleseko ordaina ain tzat 
hartuta (Reduce, Reuse and Recycle). Prin tzipio 
horri jarraiki, hasiera-hasieratik egin behar dira 
hondakinak ez sor tzeko edota gu txiago sor tzeko 
ahaleginak, batez ere teknologiak edota ku tsa-
tzen ez duten produktuak erabiliz, edo honda-
kin gu txi sor tzen dituztenak erabiliz. Sortutako 
hondakinak berrerabili egin behar dira, eta 
berrerabil tzerik ez dagoen kasuetan, berresku-
ratu, material ba tzuk edota bero energia bede-
ren aprobe txatu ahal izateko. Hori guztia egiterik 
ez dagoenean bakarrik sun tsituko ditugu hon-
dakinak, eta betiere baldin tza seguruetan.

Europako Ba tzordeak 2003ko maia tzaren 
27ko komunikazio hau argitaratu zuen 2004. 
urtean: «Hondakinak prebeni tzeko eta birzikla-
tzeko gaikako estrategiarako bidea». Horren 
bitartez, Europan hondakinak prebeni tzeko eta 

birzikla tzeko estrategiaren oinarriak jarri zituen 
Ba tzordeak, ordurako egin ziren aurrerapenetan 
oinarrituta, eta aukera estrategikoak deskribatu 
zituen, horien gainean eztabaida tzeko.

Aurrekoaren ondorioz, Ba tzordeak beste komu-
nikazio bat onartu zuen 2005eko abenduaren 
21ean: «Baliabideak iraunkortasunez kon tsumi-
tzeko aurrerapausoa: hondakinak prebeni tzeko 
eta birzikla tzeko gaikako estrategia», eta Hon-
dakinen Zuzentarau Markoaren Proposamena 
argitaratu zuen. Horietan bietan, Europar Ba-
tasunak hondakinak eraginkortasun handiagoz 
kudea tzeko helburuak eta bitartekoak fi nkatu zi-
tuen, 1. eta 2. irudiek erakusten duten bezala.

1.2. Hondakin politikaren 
oinarrian dauden prin tzipioak

Europar Batasunak hondakinen arloan duen po-
litikaren prin tzipioak hainbat itunetatik eta hon-
dakin jakin ba tzuetarako sektorez sektore dau-
den araudietatik datoz. Prin tzipio horiek eraba-
kigarriak dira Europar Batasuneko erakundeen 
jardueran eta, Estatu kide guztiek ere beren gain 
har tzen dituztenez, barneko organo eskudunen 
jarduera ere baldin tza tzen dute. Prin tzipio ho-
riek 3. irudian daude jasota.

2. irudia. Hondakinen zuzentarau markoaren proposamenaren oinarrizko hedadura.

HONDAKINEN ZUZENTARAU MARKOAREN PROPOSAMENA

• Birformulatu egin du hondakinak kudea tzeko hierarkia, eta 3 maila izatetik 5 maila izatera igaro da: 
murriztea, berrerabil tzeko presta tzea, birzikla tzea, baloriza tzea eta baldin tza segurutan sun tsi tzea.

• Hondakinen politikan bizi-zikloaren ideia  txertatu du; hortaz, aurreko hierarkia aldatu egin daiteke, 
kasuz kasu, aldagai ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak ain tzat hartuta hobestekoa izan daite-
keenaren arabera.

• Derogatu egin du Hondakin Arrisku tsuen Zuzentaraua eta horren zenbait xedapen Zuzentarau Mar-
koan  txertatu ditu.

• Derogatu egin du Erabilitako Olioen Zuzentaraua, eta Zuzentarau Markoan sartu du korronte hori 
modu selektiboan bil tzeko betebeharra. Olio horien bizi-zikloari buruz egindako zenbait azterketak 
erakusten dute olio horiek berri tzeak ez duela ingurumenaren aldetik balioa emateak baino garran tzi 
handiagoa; beraz, Estatu kideek bi bideetako edozer eska dezakete kudea tzeko.

• Defi nizio berriak bildu ditu (birzikla tzea, berreskura tzea, sun tsi tzea) eta azpiproduktuaren kon tzeptua 
 txertatu du, horietako baliabideak aprobe txa tzearren.

• Prozedura bat  txertatu du, hondakin batek hondakin izateari noiz uzten dion zehazteko irizpideak 
ezarri ahal izateko. Europako Ba tzordea korronte zeha tz ba tzuekin hasiko da: paper eta beira birzikla-
tuarekin, konpostarekin, bigarren mailako aridoekin eta  txatarrarekin, esaterako.

• Desberdindu egiten ditu balorizazio energetikoa eta errausketa, eraginkortasun formula baten arabe-
ra. Horrenbestez, hiri hondakinak errausteko instalazioak sun tsi tzeko azpiegitura tzat hartuko dira ez 
badituzte formula horren arabera balio jakin ba tzuk lor tzen.

• Berreskuratu eta sun tsitu kon tzeptuak bereizteko irizpide berriak sar tzea aurreikusi du.

• Birzikla tzeko lanei buruzko arauak onar tzeko aukera jaso tzen du, Europar Batasunean baldin tza ber-
tsuak egon daitezen.

• Indarrean dagoen araudia sinplifi ka tzea eta argi tzea sustatu du.
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2. EUSKAL INGURUMEN 
ESTRATEGIA ETA BESTE 
POLITIKA BA TZUK

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen po-
litikak arau tzen dituen arau esparrua Euskal 
Herriko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege 
Orokorrak fi nkatu zuen. Lege horren 5.2 artiku-
luak bere egiten ditu ingurumenaren arloko Eu-
ropar Batasuneko politikak:

«Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-poli-
tika, baliabideen aprobe txamendu iraunkorrean, 
kautelazko eta preben tziozko ekin tzetan, kalteak 
konpon tzean (sorburuan konpon tzea lehene tsiko 
da) eta ku tsa tzen duenak ordaindu behar duela 
eta kalte tzen duenak eran tzun behar duela dio-
en prin tzipioan oinarritua izango da, ingurumen-
babesa sektoreko politika guztiak defi nitu eta 
exekuta tzean integratuko delarik».

Era berean, euskal ingurumen politika Inguru-
men Esparru Programa batean zehaztu behar 
dela ezar tzen du 6. artikuluak. Programa hori, 
gainera, lau urtean behin eguneratu beharko da.

Lege agindua betez, 2002ko ekainean onartu zi-
ren Garapen Iraunkorrerako 2002-2020 aldirako 
Euskal Ingurumen Estrategia eta 2002-2006 
aldirako I. Ingurumen Esparru Programa. Biak 
ala biak lurralde bakoi tzean garapen iraunkorre-
ko estrategiak gara tzeko ikuspegi estrategikoan 
 txertatu ziren, 1992an Río de Janeiron eginiko 
Lurraren Gailurrean hartutako konpromisoekin 
bat etorrita.

2007ko ekainean, Eusko Jaurlari tzak Euskal 
Autonomia Erkidegoko 2007-2010 aldirako In-
gurumen Esparru Programa onartu zuen. Pro-
grama horrek lau urteko horretan landu beha-

3. irudia. Hondakinen arloan aplika tzen diren Europar Batasuneko prin tzipioak.

HONDAKINEN ARLOAN APLIKA TZEN DIREN EUROPAR BATASUNEKO 
PRIN TZIPIOAK

• Garapen iraunkorraren prin tzipioa: Hondakinen arloan har tzen diren erabaki guztiek orekari eu tsi 
behar diote kasu bakoi tzeko alderdi ekonomikoen, sozialen eta ingurumenekoen artean.

• Ingurumenaren babes maila altuaren prin tzipioa: Maila altua zer den zehazten ez bada ere, inguru-
mena babesteak ingurumena etengabe hobe tzea izan behar du xede, gaur egungo egoera gaindituz. 
Horrela, ingurumenaren babesa gu txieneko mailatan geratu ez dadin lortu nahi da, eta teknologiarekin 
zein zien tziarekin batera bilaka tzen joan dadila.

• Preben tziozko eta kautelazko ekin tzaren prin tzipioa: Agintari publikoek, fenomeno, produktu edo 
prozedura batek eragin arrisku tsuak izan di tzakeela jakitean, neurriak hartu behar dituzte, nahiz eta 
arriskua ziurtasunez zehazteko gai ez izan. Ingurumen kalteak i tzulezinak izaten dira gehienetan, bai 
behin tzat gizakien denbora-eskalari dagokionez. Hortaz, ingurumenaren babes maila handia lor tzeko, 
beharrezkoa da preben tzioaren eta kautelaren prin tzipio hori bete tzea.

• Ingurumenaren aurkako erasoak, ahal dela, sorburuan bertan zuzen tzeko prin tzipioa: Prin tzipio ho-
rrek ku tsaduraren iturriak ezaba tzeko ekin tza erradikalen alde egiten du, betiere hori egin ahal bada; 
horrela, ku tsadura inguru batetik bestera zabal tzea galaraziko da. Alegia, konponbidea prozesuaren 
amaieran ematera mugatu beharrean, ikuspegi holistikoen bidez ku tsaduraren sustraira jo beharra 
dago, ahal denean. Hondakinen kasuan, beraz, gertutik begiratu beharko da ekoizpen eta kon tsumo 
eredua, hori baita arazoaren fun tsa.

• Ku tsa tzaileari ordainarazteko prin tzipioa: Hondakinak kudea tzeak eragiten dituen kostuak hondakin 
horiek sortu dituztenek ordaindu behar dituzte. Are gehiago, haiek ordaindu beharko lituzkete beren 
hondakinak kudea tzeak sorturiko kostu ekonomiko, sozial eta ingurumeneko guztiak. Horrek esan 
nahi du hondakinak trata tzeko lanen kostuez gain, ezkutuko beste kostuak ere ordaindu beharko li-
tuzketela; esaterako, baliabide naturalak erauzteak sorturikoak, edota hondakinak jaso tzen dituenaren 
ahalmenaren saturazioak eragindakoak.
Horretaz gain, hondakinak behar ez bezala kudea tzean ingurumena kaltetuz gero, ingurumena lehena-
goko egoerara i tzul tzeko betebeharra izango du eragileak, eta ezinezkoa izanez gero, konpen tsa tzeko 
neurriak hartu beharko ditu. Ekoizleari dagokio prin tzipio hori aplika tzea. Horren arabera, eta zenbait 
produkturen araudi espezifi koak horrela ezarriz gero, produktuak merkatura tzearen arduradunak izan-
go dira haiek sorturiko hondakinak kudea tzearen eran tzule.

• Hurbiltasun prin tzipioa: Hondakinak sorlekutik ahalik eta hurbilen kudea tzean murriztu egiten dira 
garraioari loturiko arriskuak.

• Burujabe tza prin tzipioa: Prin tzipio horri jarraiki, Europar Batasuneko kide guztiei adorea ematen zaie, 
ahal den neurrian, burujabeak izan daitezen beren lurraldean sorturiko hondakinak sun tsi tzeko or-
duan, horiek esportatu ordez.



EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HONDAKIN 
ARRISKUTSUAK PREBENITZEKO 
ETA KUDEATZEKO PLANA – 2008-2011

12

rreko berrogeita lau konpromiso identifi ka tzen 
ditu. Konpromiso guztiekEuskal Autonomia 
Erkidegoko ingurumena 2020rako Ingurumen 
Estrategiak adierazten duen ikuspegi orokorrera 
bidera tzen dute.

4. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko 
ingurumenaren ikuspegi orokorra, 
2020. urteari begira.

INGURUMENAREN 
IKUSPEGI OROKORRA, 
2020ra BEGIRA

2020an, hurrengo belaunaldiari u tziko 
zaion Euskadin ingurumen-arazo 
nagusiak konpon tzeko bidean egotea 
lor tzea.

Euskal Herriko ingurumen iraunkortasunari 
buruzko ikuspegi hori lau lehentasun politiko 
handitan bil tzen da. Horietako batek, laugarre-
nak, Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta 
Kudea tzeko 2008-2011 aldirako Plana jaso du, 
eta honela formulatu da:

«Euskal ekonomia iraunkorren tzat aurrera egitea. 
Ingurumenerako iraunkorrak diren kon tsumo eta 
ekoizpen ereduetara hurbil tzea».

Adierazitako 2007-2010 aldirako Ingurumen Es-
parru Programaren arabera, lehentasun horrek, 
beste gauza ba tzuen artean, baliabide natural, 
energia, ur, lurzoru eta hondakin gu txiagorekin 
gehiago eta hobeto produzi tzeko gai izatea 
esan nahi du. Horretarako, ezinbestekoa da 
herrialdeko gizartearen prestakun tza eta jakin-
tza handi tzea, eta Euskadiko Zien tzia eta Tek-
nologia Sistema ingurumen arloan aplikaturiko 
jakin tza sor tzeko epe luzeko ildo egonkor batean 
integra tzea. Enpresa Lehiakortasunaren eta Gi-
zarte Berrikun tzaren 2006-2009 aldirako Pla-
nak bil tzen duen moduan, berrikun tza da barne 
produktu gordinaren (BPG) hazkundearen eta 
ingurumen eraginen hazkundearen arteko be-
reizketa ahalbidetu dezakeena.

Era berean, II. Ingurumen Esparru Programak, 
2007-2010 aldirakoak, hamaika helburu estra-
tegiko zehaztu ditu, adierazitako lehentasunei 
buruzko xehetasun gehiago ematen dituztenak. 
Helburuetatik seigarrenak honela dio:

«Hondakinak murriztea eta isurketarik ez egitea: 
Hondakinen ekoizpena murriztea eta horien ku-

deaketa hobe tzea, tratatu gabeko hondakinen 
isurketa-maila hu tsera iri tsi arte».

Helburu hori, aldi berean, hondakinen arloko 
sei konpromisotan zehazten da, eta horietatik 
bik (ikus 5. irudia) zuzenean eragiten diote hon-
dakin arrisku tsuen dinamikari.

Euskal Autonomia Erkidegoko  2007-2010 al-
dirako II. Ingurumen Esparru Programak, kon-
pro misoak ezar tzeaz gain, horiek lor tzeko be-
harrezko baldin tzak ere identifi ka tzen ditu, 6. 
irudian adierazi den moduan.

7. irudiak grafi koki labur tzen ditu hondakin 
arrisku tsuen eremuan eragina duten Euskal 
Autonomia Erkidegoko 2007-2010 aldirako II. 
Ingurumen Esparru Programaren edukiak.

Organo eskudunak hainbat tresna landu ditu 
3/1998 Legean, 2002-2020 aldirako Garapen 
Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategian 
eta II. Ingurumen Esparru Programan jasotako 
politikak gara tzeko. Tresna horiek, zenbait ka-
sutan, lagungarriak dira oso hondakin arrisku-
tsuekin loturiko helburuak lor tzen lagun tzeko.

• Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den 
2006-2010 aldirako Euskal Kon tsumo 
Plana

Hondakinen arazoak, baita hondakin arrisku-
tsuenak ere, gaur egungo ekoizpen eta kon-
tsumo ereduan du jatorria. Hortaz, Kon tsumo 
Planak arrakasta izanez gero, eragin positiboa 
izango du Euskal Autonomia Erkidegoan sor-
turiko hondakinen kopurua murrizten eta ho-
rien arriskua  txiki tzen.

• Arrisku tsuak Ez diren Hondakinen 
2008-2011 aldirako Euskal Autonomia 
Erkidegoko Plana

Plan horretan eta Hondakin Arrisku tsuen 
Planean ezarri beharreko neurriak koordina-
tu egin behar dira, industriako hondakinen 
sorrera eta hazkunde ekonomikoa modu era-
ginkorrean banan tzen lagun dezaten.

• Lurzoru Ku tsatuen 2007-2012 aldirako 
Plana

Hondakin arrisku tsu gisa kudea tzen diren 
lurzoru ku tsatuak oso korronte garran tzi tsua 
dira hondakin arrisku tsuak sor tzeko urteko 
dinamikaren barruan, bai kualitatiboki, baita 
kuantitatiboki ere.

2007ko ekainean, 
Eusko Jaurlari tzak 
Euskal Autonomia 

Erkidegoko 
2007-2010 aldirako 
Ingurumen Esparru 

Programa 
onartu zuen.
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5. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko 2007-2010 aldirako II. Ingurumen Esparru Programaren 
konpromisoak, hondakin arriskutsuen arloan ekiteari dagokionez.

2007-2010 ALDIRAKO INGURUMEN ESPARRU PROGRAMA
Hondakin arrisku tsuen arloan 2010erako ikusmira duten konpromisoak

M2.8 Hondakin arrisku tsu industrialen sorrera eta balio eran tsi gordin industriala bereiztea.

M2.9 Hondakin arriskutsuetako baliabide materialak berreskuratzea, horien birziklatze-tasa % 65era 
arte igota.

6. irudia. 2007-2010 aldirako Ingurumen Esparru Programak bere garapenerako beharrezkotzat jotzen 
dituen baldintzak.

2007-2010 ALDIRAKO INGURUMEN ESPARRU PROGRAMA
Programa garatzeko eman beharrezko baldintzak

• Ingurumenaren aldagaia beste politika ba tzuetan integra tzea.

• Indarrean dagoen legedia eta bere aplikazioa hobe tzea.

• Merkatua konben tzi tzea, ingurumenaren alde egin dezan.

• Herritarrak, administrazioa eta enpresak gai tzea, eran tzule egitea, eta haien portaerak alda tzea, iraunkorta-
sun handiagoaren alde.

• Ingurumen arloko ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikun tza.

2007-2010 aldirako Ingurumen Esparru Programa

LEHENTASUNAK

Garapen iraunkorra Bioaniztasuna eta paisaia

Ura Lurralde Antolamendua Mugikortasuna

Airea Klima aldaketaLurzorua Hondakinak

BEHARREZKO BALDINTZAK

1. Klima aldaketaren aurrean ekitea eta 
ondorioei aurre egiteko prestatzea.

2. Gure kapital naturala indartzea.

3. Gure herriguneetako ingurumen-kalitatea 
hobetzea.

4. Ingurumenaren aldetik iraunkorrak diren 
kontsumoa eta ekoizpena.

1. Ingurumenaren aldaera beste politika 
batzuetan integratzea.

2. Indarrean dagoen araudia eta horren 
aplikazioa hobetzea.

3. Merkatua konbentzitzea, ingurumenaren 
alde egin dezan.

4. Herritarrak, administrazioa eta enpresak 
gaitzea, erantzule egitea, eta haien 
portaerak aldatzea, iraunkortasun 
handiagoaren alde.

5. Ingurumen arloko ikerketa, garapen 
teknologikoa eta berrikuntza.

• Industriako hondakin arriskutsuen sorrera eta 
industriako balio erantsi gordina bereiztea.

• Hondakin arriskutsuetako baliabide materialak 
berreskuratzea, horien birziklatze-tasa % 65era arte 
igota.

7. irudia. uskal Autonomia Erkidegoko 2007-2010 aldirako Ingurumen Esparru Programa, hondakin 
arriskutsuen ikuspuntutik.
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• Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri 
hondakinak planifi ka tzeko eta kudea tzeko 
Jarraibideak

Dokumentu horrek, foru aldundiekin eta hiri 
hondakinei buruzko foru planekin koordina-
zioan eginikoa, Euskal Autonomia Erkidegoan 
hiri hondakinak planifi ka tzeko eta kudea tzeko 
dauden ildoak ezar tzen ditu, eta, beste alderdi 
ba tzuen artean, e txeko hondakin arrisku tsuen 
errealitateari hel tzen dio.

• Euskal Autonomia Erkidegoko 
Nekazaritzako elikagaigintzak sortutako 
Materia Organikoa, Azpiproduktuak 
eta Hondakinak Kudeatzeko Plana

Dokumentu horrek nekazari tza eta abel tzain-
tza ustiategietatik datozen zenbait hondakin 
arrisku tsuren planifi kazioa jasoko du. Sektore 
horri plan orokor baten bidez hel tzea zaila da, 
bere ekoizpen dinamika espezializazio han-
dikoa baita.

• Enpresa Lehiakortasun eta Gizarte Berrikun-
tza Plana, 2006-2009 eperako

Plan horrek Industria, Merkatari tza eta Turis-
mo Sailak eginiko apustua bil tzen du, ingu-
rumen industriak eta estrategia energetiko 
iraunkorra bul tza tzearen alde, energia aurrez-
teko eta energia berriztagarriak erabil tzeko 
xedearekin. Ingurumen industria teknologikoa 
susta tzean, bizi-ziklo osoan portaera hobea 

izango duten produktu berriak sor tzea ere bul-
tzatu beharra dago, baita alternatiba berriak 
ere, bai hondakin gu txiago sor tzeko, bai hon-
dakin arrisku tsuetan bildutako baliabideak 
ahalik eta gehien aprobe txa tzeko.

• Ingurumen Hezkun tzako Planak eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Uniber tsitateaz 
Kanpoko Ikaste txe Publikoetan Sortutako 
Hondakin Arrisku tsuak Kudea tzeko Plana

Uniber tsitateaz Kanpoko Hezkun tza Siste-
mako Ingurumen Hezkun tzako Programa 
urteko planen bitartez gara tzen da. Gaur 
egungo haurrei eta gazteei ingurumen kon-
tzien tzia irakastea lor tzen bada, haiek dituzten 
iraunkortasun gu txiko jokabideak aldatu egin 
ahal izango dira –besteak beste, kon tsumoa–, 
eta horrek, epe luzean, eragina izango du sor-
turiko hondakinetan.

3. INDARREAN DAUDEN 
ARAUAK ETA AURREIKUSITAKO 
GARAPENAK

3.1. Indarrean dauden arauak

Jarraian, hondakin arrisku tsuen ekoizpenari eta 
kudeaketari buruzko arau nagusiak aurkeztuko 
ditugu. 8. irudiak Europar Batasunaren eremuko 
araudiari egiten dio erreferen tzia, eta 9. eta 10. 
irudiek Estatuko eta Autonomia Erkidegoko ere-
muari hel tzen diote, hurrenez hurren.
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8. irudia. Europar Batasunean hondakin arriskutsuen arloan indarrean dauden xedapenak.

INDARREAN DAUDEN ARAUAK – EUROPAR BATASUNEAN

• Ingurumen arloko VI. Ekin tza Programa: Bere helburu nagusia Europar Batasuneko legedia Estatu kide guztietan ezar tzea da, 
eta 2010erako hondakinen sorrera eta hazkunde ekonomikoa bereizita izatea.

• Hondakinen 2006/12/CE Zuzentaraua (Hondakinen 75/442/CEE Zuzentaraua eta bere ondorengo aldaketak bat egiten ditue-
na, eduki berririk eran tsi gabe): Europar Batasunak hondakinen arloan dituen prin tzipioak jaso tzen ditu; besteak beste, 3 R-ak 
izenarekin ezagu tzen dena, honako hierarkia hau ezar tzen duena: lehenik, murriztea, bai kantitateari, bai arriskuari dagokienez; 
bigarrenik, berrerabil tzea; hirugarrenik, birzikla tzea; eta, azken aukera gisa, ingurumena eta gizakien osasuna kaltetuko ez dituz-
ten baldin tzetan sun tsi tzea.

• 91/689/CEE Zuzentaraua, hondakin arrisku tsuei buruzkoa: Hondakin horiek ekoizteko eta kudea tzeko betebehar espezifi koak 
aurreikusten ditu, haiek on tzira tzeari eta etiketa tzeari dagokionez, baita kudeaketa planei, baimenei, inskripzioari eta eragiketak 
erregistra tzeari dagokienez ere.

• Hondakinen Europako Zerrenda (2000/532/CE Erabakiaren bitartez onartua eta 2001/118/CE, 2001/119/CE eta 2001/573/
CE Erabakiek aldatua): Europar Batasunerako zerrenda bakarra egiten du eta, bertan, 94/904/CE Erabakian aurreikusitako hon-
dakin arrisku tsuen zerrenda eta 94/3/CE Erabakiko hondakinen zerrenda uztar tzen dira. Zerrenda hori 2002ko urtarrilaren 1ean 
sartu zen indarrean, aurreko erabakiak derogatuta. Dena den, laster aldatuko dela aurreikusi dute, onartuko duten zuzentarau 
marko berriak ekarriko dituen aldaketak direla-eta.

• 2000/76/CE Zuzentaraua, hondakinak errausteari buruzkoa: Erraustegiek bete beharreko baldin tzak ezar tzen ditu, hondakin 
horiek arrisku tsuak izan edo ez.

• 1999/31/CE Zuzentaraua, hondakinak isur tzeari buruzkoa: Hondakinak isur tzeak ingurumenean dituen eragin negatiboak 
ezaba tzea edo murriztea du xede, baita zabortegiaren bizi-zikloan gizakien osasunari eragin diezaiokeen edozer arrisku ezaba tzea 
edo murriztea ere. Zabortegi mota ba tzuk bereizten ditu eta, bakoi tzaren tzat, hondakinak onar tzeko zenbait irizpide ezar tzen. 

• 2003/33/CE Erabakia, zabortegietan hondakinak onar tzeko irizpideei buruzkoa: Zabortegietan hondakinak onar tzeko irizpi-
deak eta prozedurak ezar tzen ditu.

• 259/93/CEE Erregelamendua, hondakinak Europar Batasunetik, Europar Batasunean eta Europar Batasunera garraia tzea 
ikuska tzeari eta kontrola tzeari buruzkoa: Nazio Batuen Erakundearen Basileako Itunean dago oinarrituta, eta hondakinen ga-
rraioaren ikuskapenari eta kontrolari aplika dakizkiokeen zenbait xedapen ezar tzen ditu, gero haiek berreskura tzeari edo sun tsi-
tzeari begira.

• 1013/2006 Erregelamendua, hondakinak lekualda tzeari buruzkoa: 259/93/CEE Erregelamendua ordeztu du 2007ko uztailaren 
12tik aurrera. Bere helburua hondakinen lekualda tzea kontrola tzeko gaur egun dauden prozedurak indar tzea, sinplifi ka tzea eta 
espezifi ka tzea da.

• 75/439/CEE Zuzentaraua, erabilitako olioei buruzkoa: Erabilitako olioak osasun publikoari zein ingurumenari kalterik eragin 
gabe bil tzen eta sun tsi tzen direla berma tzeko neurriak ezar tzen ditu, eta lehentasuna ematen dio olio erabiliak berreskura tzeari, 
beste tratamendu moten aurretik.

• 2006/66/CE Zuzentaraua, pilei eta metagailuei buruzkoa: Elementu mota horien ekoizleei egozten die haiek sorturiko produk-
tuen hondakinen gaineko eran tzukizuna. 

• 96/59/CEE Zuzentaraua, PCBei eta PCTei buruzkoa: Estatu kideek horrelako elementuak dituzten tresnak edo substan tziak 
modu kontrolatuan deusezta tzeko, garbi tzeko edota sun tsi tzeko hartu beharreko neurriak zehazten ditu.

• 2000/53/CE Zuzentaraua, balio-bizi tza amaitu zaien ibilgailuei (BBI) buruzkoa: Ibilgailuen hondakinak prebeni tzeko neurriak 
ezar tzen ditu batik bat eta, modu osagarrian, BBIak eta haien osagaiak berrerabil tzeko, birzikla tzeko eta haiei balioa emateko 
beste modu ba tzuk.

• 2005/64/CE Zuzentaraua, ibilgailu motordun motak homologa tzeko, horiek berrerabil tzeari, birzikla tzeari eta baloriza tzeari 
begira: Ibilgailu berriekin loturiko osagai eta materialak berrerabil tzeko, birzikla tzeko eta baloriza tzeko gu txieneko atalaseak ezar-
tzen ditu.

• 2002/151/CE Erabakia, BBIak sun tsi tzeko ziurtagiriaren gu txieneko betekizunei buruzkoa: BBIak sun tsi tzeko ziurtagiriek 
bildu behar duten informazioa jaso tzen duen eranskina dauka.

• 2002/96/CE Zuzentaraua eta 2002/95/CE Zuzentaraua, tresna elektrikoei eta elektronikoei eta haien hondakinei buruzkoa: 
Tresna elektrikoen eta elektronikoen fabrika tzaileek, inporta tzaileek eta bana tzaileek tresna horiek sor tzen dituzten hondakinen 
gainean duten eran tzukizuna jaso tzen dute zuzentarau horiek. Horrez gain, haien osagaiak berreskura tzeko helburu jakin ba tzuk 
ezar tzen dituzte, baita zenbait substan tzia arrisku tsu erabil tzeko debekua ere.

• 96/62/CE Zuzentaraua, on tziei eta horien hondakinei buruzkoa: Azken kon tsumi tzailearengana bideraturiko produktu on-
tziratuak merkatura tzearen arduradunak kudeaketa sistema integralak  txerta tzera edota biltegira tzeko eta i tzul tzeko sistemak 
ezar tzeko neurriak har tzera behar tzen ditu Estatu kideak. Horretaz gain, baloriza tzeko eta birzikla tzeko hainbat helburu ere bil-
tzen ditu. Helburu horiek berrikusi egin dituzte 2004/12/CE Zuzentarauak aldaketak sartu ostean.
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9. irudia. Estatuan hondakin arriskutsuen arloan indarrean dauden xedapenak.

INDARREAN DAUDEN ARAUAK – ESTATUAN

• 10/1998 Legea, hondakinei buruzkoa: Hondakin mota guztien ekoizle eta kudea tzaileen tzako bete-
behar orokorrak deskriba tzen ditu, labur. Hondakin arrisku tsuen ekoizleek eta kudea tzaileek ere bete 
behar dituzte, beraz.

• 16/2002 Legea, ku tsaduraren preben tzioa eta kontrola batera tzeari buruzkoa, eta 509/2007 Errege 
Dekretua: Ingurumen eragin handiena duten jarduerek bete beharreko baldin tzak arau tzen dituzte, 
eta ingurumen baimen ezberdinak dokumentu bakar batean bil tzen, Ingurumen Baimen Integratua 
izenekoan.

• 9/2005 Errege Dekretua, lurzorua ku tsa dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoruak ku tsatu tzat 
emateko irizpideak eta estandarrak onar tzen dituena: Ku tsaturiko lurzoruen ezaugarriak zehazten 
ditu, baita dagozkien administrazio dokumentuak ere.

• 833/1988 eta 952/1997 Errege Dekretuak: 10/1998 Legean xedatutako betebeharrak gara tzen di-
tuzte: etiketa tzea, on tzira tzea, biltegira tzea, onarpen dokumentuak, erregistroa, hondakin arrisku tsuak 
lekualdatu aurreko jakinarazpenak, kontrol eta jarraipen dokumentuak, minimizazio azterlanak, eta 
abar.

• Ingurumen Ministerioaren 304/2002 Agindua: Europako Hondakinen Zerrenda jaso tzen du, eta hon-
dakinak berreskuratu eta sun tsi tzeko balizko operazioak zehazten. Hondakinen artean arrisku tsuak 
zein diren ezar tzen du.

• 1989ko urriaren 13ko Agindua: Hondakinen arriskugarritasuna zehazteko metodoak bil tzen ditu.

• 653/2003 Errege Dekretua, hondakinak errausteari buruzkoa: Hondakinak instalazioetan entrega-
tzeari eta jaso tzeari begira, zenbait eskakizun ezar tzen ditu, baita haiek eraiki tzeko eta ustia tzeko 
baldin tzak ere. Atmosferara eginiko isurketen muga balioak ezar tzen ditu errausten diren hondakin 
mota guztien tzat. Zenbait ku tsa tzaile isur tzeko muga balioak ere ezar tzen ditu, errausketarako eta ba-
terako errausketarako instalazioen gas ihesen arazketatik eratorritako hondakin-uren isurketei aplikatu 
beharrekoak. Bestalde, neurketarekin eta kontrolarekin loturiko eskakizunak ezar tzen ditu, isurketa 
ibaietako uretara egin zein i tsasokora.

• 1481/2001 Errege Dekretua, hondakinak zabortegian sun tsi tzeari buruzkoa: 1999/31/CE Zuzen-
tarauaren edukia jaso tzen du, eta isurketa ez susta tzen saia tzen da, beste kudeaketa aukera ba tzuei 
lehentasuna emanez.

• 679/2006 Errege Dekretua, erabilitako olio industrialei buruzkoa: Aldaketa nabarmenak sar tzen ditu; 
esaterako, olio ekoizlearen eran tzukizuna, eta, balorizazio energetikoaren aurrean, birsor tzeari lehenta-
suna ematen jarrai tzea, Europar Batasuneko jarrerari kontrajarrita. 

• 106/2008 Errege Dekretua, pilei eta metagailuei buruzkoa, eta horien hondakinak kudea tzeari 
buruzkoa: Europako Parlamentuaren eta Ba tzordearen 2006/66/CE Zuzentaraua egoki tzen du.

• 228/2006 Errege Dekretua, PCBei eta PCTei eta horrelakoak dituztenei buruzkoa: Aldatu egiten 
du aurretik indarrean zegoen erregelamendua (1378/1999 Errege Dekretua), PCB duten tresnak 
deskontamina tzean edota sun tsi tzean kontrol handiagoa izateko. Horretaz gain, PCB trata tzeko dau-
den azpiegiturak kolapsa ez daitezen mailaz maila deskontamina tzeko ekin tzen bitartez, aurreikusitako 
epe ekologikoa bete egingo dela berma tzen du.

• 1383/2002 Errege Dekretua, balio-bizi tza amaitu zaien Ibilgailuen kudeaketari buruzkoa, eta Bar-
ne Ministerioaren 249/2004 Agindua: Balio-bizi tza amaitu zaien ibilgailuen kudeaketa hondakin 
arrisku tsuen kudeaketarekin pareka tzen dute. Ibilgailuen deskontaminazioa horretarako baimena du-
ten zentroetan egingo dela arau tzen du, eta zentro horiek ibilgailua sun tsitu izanaren ziurtagiria eman 
beharko dutela, hori gabe ezin izango bai tzaio ibilgailuari baja eman.

• 1619/2005 Errege Dekretua, erabil tzen ez diren pneumatikoei buruzkoa: Erabil tzen ez diren pneu-
matikoak sor tzea prebeni tzea du helburu gisa; horretarako, horiek ekoizteko eta kudea tzeko araubide 
juridikoa ezar tzen du, honako hauek sustatuz, ordena honetan: haiek murriztea, berrerabil tzea, birzikla-
tzea eta balioa emateko beste modu ba tzuk bul tza tzea, ingurumena babestearren.

• 208/2005 Errege Dekretua, tresna elektrikoei eta elektronikoei buruzkoa, eta horien hondakinei 
buruzkoa: Tresnen fabrika tzaileei, inporta tzaileei eta bana tzaileei egozten die tresna horiek sortutako 
hondakinen gaineko eran tzukizuna, eta haien osagaiak berreskura tzeko helburu jakin ba tzuk ezar tzen 
ditu, baita zenbait substan tzia arrisku tsu erabil tzeko debekua ere.

• 11/1997 Legea, on tziei eta on tzien hondakinei buruzkoa, 782/1998 Errege Dekretua (11/1997 Le-
gearen Erregelamendua onar tzen duena), eta bere ondorengo aldaketak (Ingurumen Ministerioaren 
3624/2006 Agindua, 252/2006 Errege Dekretua eta bere aka tsen zuzenketa, 2001eko ekainaren 
12ko Agindua, eta 1999ko urriaren 21eko Agindua): Azken kon tsumi tzaileari zuzenduriko produktu 
on tziratuak merkatuan jar tzearen arduradunen betebeharrak eta aukerak arau tzen dituzte, on tzien 
hondakinen kudeaketa beren gain har dezaten. Birzikla tzeko hainbat helburu bil tzen ditu.
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3.2. Aurreikusitako arauak

Plan hau ida tzitako unean, 11. irudian xehaturiko arauak gara tzea zegoen aurreikusita:

10. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin arriskutsuen arloan indarrean dauden arauak.

INDARREAN DAUDEN ARAUAK – AUTONOMIA ERKIDEGOAN

• 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzkoa: Euskal 
Autonomia Erkidegoko ingurumen politiken esparru orokorra ezar tzen du.

• 1/2005 Legea, lurzorua ez ku tsa tzeari eta ku tsatutakoa garbi tzeari buruzkoa, eta 199/2006 Dekre-
tua: Administrazio protokoloa eta lurzoru bat ku tsatua dagoela deklara tzeko baldin tzak eta ezaugarriak 
arau tzen dituzte.

• 259/1998 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioen kudeaketari buruzkoa: Hon-
dakin horien ekoizleen betebeharrak sinplifi ka tzen ditu. Gainerako hondakinetatik bereizita jaso tzeko 
eta behar bezala biltegira tzeko betebeharra ezar tzen die Dekretuak hondakin horiek sor tzen dituzte-
nei. Olioak baimendutako kudea tzaile bati entrega tzeko beharra bil tzen du, aurrez haien ezaugarri ki-
mikoak eta fi sikoak egiaztatuta. Horretaz gain, erabilitako olioak nola etiketatu eta on tziratu behar diren 
arau tzen du, eta haien behin-behineko biltegira tzeari 3 hilabeteko muga jar tzen dio. Ekoizle  txikien tzat 
xedapen espezifi koak bil tzen ditu.

• 76/2002 Dekretua, hondakin sanitarioen kudeaketari buruzkoa: Hondakin horiek Euskal Autonomia 
Erkidegoan nola ekoi tzi eta kudeatu behar diren arau tzen du.Hondakin sanitarioak hiru taldetan sailka-
tzen ditu, eta zentroan bertan zein zentrotik kanpo nola kudeatu behar diren xeda tzen du.

11. irudia. Europar Batasunean, Estatuan eta Autonomia Erkidegoan hondakin arrisku tsuen arloan 
aurreikusitako arauak.

AURREIKUSITAKO ARAUAK

• Europar Batasunean:

− Hondakinen Zuzentarau Marko berria. Horren edukia 2.1.1. atalean dago azalduta.
− Balio-bizi tza amaitu zaien ibilgailuei, tresna elektrikoei eta elektronikoei buruzko zuzentarauak eta 

hondakinak izenda tzeko sistema berrikustea.
− Ku tsaduraren preben tzioa eta kontrola batera tzeko zuzentaraua (IPPC) eralda tzea, hondakinak 

kudea tzeko operazio berriak barne har di tzan.
− Titanio dioxidoaren industriak sortutako hondakinei buruz indarrean dauden hiru zuzentarauak ba-

tean bilduko dituen zuzentaraua proposa tzea.
− Ingurumena babesteari buruzko zuzentaraua –bereziki hondakin uren lohiak nekazari tzan erabil-

tzeari buruzkoa– berrikusteko proposamena egitea.
− Hainbat jarraibide argitara tzea: azpiproduktuak hondakin gisa har tzeari edo ez har tzeari buruzkoa, 

bizi-zikloko planteamenduen aplikazioari buruzkoa, berreskurapen fal tsuari aurre egiteko hondaki-
nen garraioaren xedapen ba tzuei buruzkoa eta IPPCren Zuzentarauak eraginik ez duen instalazioen 
baimenetarako eta hondakin arrisku tsuen nahasketan erabilgarri dauden teknika onenak aplika tzeko 
gu txieneko ingurumen arauei buruzkoa.

• Estatuan:

− Europako zuzentarau berriak egoki tzen dituzten lege berriak.

• Autonomia Erkidegoan:

− Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioen kudeaketari buruzko 259/1998 Dekretua erabilitako 
olio industrialei buruzko 679/2006 Errege Dekretuari egoki tzea.

− Hondakin geldoen eta geldoarazien kudeaketari buruzko 423/1994 Dekretua 1481/2001 Errege De-
kretuari egoki tzea (hondakinak zabortegian u tzita sun tsi tzea arau tzen duena).

− Plan honen helburuak lor tzeko jardunbideei buruzko atalean deskribaturiko beste arau ba tzuk.
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Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea-
tzeko 2008-2011 aldirako Plan berriaren oina-
rrian hondakin korronte ezberdinak sor tzeari 
eta kudea tzeari buruzko dinamiken azterketa 
sakonak egon behar du. Azterketa horrek 2003-
2006 aldirako Planak ezarritako helburuak bete 
ote diren egiazta tzeko aukera emango du eta, 
baten bat bete ez bada, horren zergatia jakite-
koa. Era berean, 2011an zenbat hondakin sor 
litezkeen kuantifi ka tzen lagunduko du.

Bi kasuetan, kontuan izan behar da hondakin 
arrisku tsuei dagokienez hiru fl uxu daudela, eta 
horien errealitateak oso desberdinak direla.

• Alde batetik, urteko jarduera ekonomikoari 
loturiko hondakin arrisku tsuak daude. Hain 
zuzen ere horiek dira preben tzio eta baloriza-
zio politiken xede nagusia. Hondakin horien 
portaerak baldin tzatu egiten du hondakin 
ekoizpenaren eta hazkunde ekonomikoaren 
artean dagoen bereizketa.

• Bestalde, lerro-amaierako tratamenduek sor-
tutako hondakin arrisku tsuak daude; esate-
rako, hondakin-uren isurketak (araztegietako 
opilak, ur/olioaren bereizgailuetako ur olio-
tsuak, eta abar) edo isurketa atmosferikoak 
(al tzairugin tzako hau tsak, pren tsa-iragazkie-
tan jasotako bestelako hau tsak, eta abar). 
Korronte horiek lotura estua daukate urteko 
produkzio ekonomikoarekin, baina haien ha-
zkundea oso positibo tzat har tzen da, ura eta 
atmosfera gu txiago ku tsa tzea eragiten dute-
lako. Horrek baldin tzatu egiten du bereizketa 
kalkula tzeko egiten duen ekarpena.

• Azkenik, hondakin historikoak izenekoak dau-
de, oro har ku tsaturiko lurrez, amianto honda-
kinez, olioez eta PCBdun tresnez osaturikoak. 

Oso fl uxu espezifi koa osa tzen dute eta ez dira 
garapen ekonomikoari loturiko irizpideengatik 
sor tzen; ai tzitik, korronte bakoi tzari loturiko 
kudeaketa betebeharren mende daude. Ko-
rronte horiek baimendutako kudeaketaren 
zirkuituan  txerta tzea oso positibo tzat jo tzen 
da, korronte horiek dauden lekuak pixkanaka 
garbi tzeko prozesua berma tzen baitu. Hortaz, 
horrelako kasuetan zenbait prin tzipio aplika-
tzeak, preben tzioarenak kasu, ez du inolako 
zen tzurik.

1. 2003-2006 ALDIRAKO 
PLANAREN BALAN TZEA

Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arrisku-
tsuen 2003-2006 aldirako Planak aldaketa na-
barmena ekarri zuen ordura arte hondakin mota 
horri zegokionez garaturiko plangin tzan, Europar 
Batasuneko VI. Ingurumen Ekin tza Programan 
bilduriko ingurumen prin tzipioak  txerta tzearen 
aldeko apustu garbia egin bai tzuen.

Horrela, hiru helburu nagusi eta zenbait helburu 
espezifi ko fi nkatu ziren, guztiak ere hondakin 
korronte jakin ba tzuetan oinarrituta, eta hainbat 
tresna ezarri ziren (azpiegiturak, informazio eta 
kontrol sistemak, I+G, tresna ekonomikoak eta 
arauak, eta abar) onartutako helburuak lor tzeko.

1.1. Helburu orokorren balan tzea

Europar Batasuneko VI. Ingurumen Ekin tza 
Programak hazkunde ekonomikoa eta hondaki-
nen sorrera elkarrengandik bereizteko helburua 
ezarri zuen, oro har, 2010erako denbora muga-
rekin. Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin 
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Arrisku tsuen 2003-2006 aldirako Planak, Euro-
par Batasunak ezarritako xede horri jarraiki, eta 
zuten 1998. eta 1999. urteetako inbentarioen 
bitartez bilduriko informazioan oinarrituz, ho-
nako helburu orokor hauek fi nkatu zituen:

• Urtean sorturiko hondakin arrisku tsuen ko-
purua egonkor tzea, urtean 290.000 Tm ingu-
ruan.

• Hondakin arrisku tsuak sor tzearen eta ha-
zkunde ekonomikoaren artean a tzemandako 
bereizketaren jatorrian sakon tzea.

• Birzikla tze tasa % 28,6tik % 60ra handi tzea.

Ekoizpena egonkor tzea

Urteko hondakin arrisku tsuen kopurua egonkor-
tzearen helburua (urtean 290.000 Tm inguru) 
1998. eta 1999. urteetako inbentarioetako emai-
tzak ikusitakoan hartu zen, une horretan ez bai-
tzegoen 2000ko, 2001eko eta 2002ko informa-
ziorik.

Nolanahi ere, 2000-2002 aldiari dagokion in-
formazioak argi uzten du hondakin arrisku tsuek 
urtez urte izaniko hazkunde handia. Horrela, 
urteko jarduera ekonomikoari lotuta sortu ziren 
hondakinak (lerro-amaierakoak barne) 321.358 
Tm izan ziren 2000an, 320.537 Tm 2001ean 
eta 335.468 Tm 2002an.

2004an, 2003-2006 aldirako Planaren bete tze 
maila baloriza tzeko erreferen tzia urtean alegia, 
urteko jarduera ekonomikoak 221.822 Tm hon-
dakin arrisku tsu sortu zituen guztira; horietatik 
164.999 Tm lerro-amaierako tratamenduetatik 
eratorritako hondakin arrisku tsuak ziren, eta 
123.384 Tm hondakin historikoak –batez ere, 

ku tsaturiko lurrak–. Horrek esan nahi du urtean 
guztira 510.205 Tm kudeatu zirela, 12. irudian 
ikus daitekeen moduan. Beraz, % 75,93ko ha-
zkundea izan zen Planean aurreikusitako urteko 
290.000 Tm-ak ain tzat hartuta.

2003-2006 aldirako Planak berak, baina, onartu 
egin zuen egonkor tze konpromisoa baldin tza ze-
zaketen bi faktore zeudela:

• Europako Hondakinen Zerrenda berria, azale-
ra tzen diren hondakinak  txertatuko bai tzituen, 
besteak beste.

• Hondakin arrisku tsuen kudeaketan etengabe 
eginiko hobekun tzak, horrek kuantifi kazio eta 
kontrol handiagoak ekarriko zituenez, gehiago 
izango zirelako inbentariatutako kantitateak.

Errealitateak eraku tsi du bi faktore horiek era-
gina izan dutela. Ondoren azalduko ditugunek 
ere izan dute eraginik, eta erago tzi egin dute 
hondakin arrisku tsuen ekoizpena egonkor tzeko 
helburua lor tzea:

• Gizarteak gero eta ingurumen sen tsibilizazio 
handiagoa duenez, atomizaziotik sorturiko 
hondakin arrisku tsu gehiago kudeatu dira 
(pinturak, pilak, bateriak, trapuak eta xurga-
tzaileak, on tziak, eta abar). Horretan zerikusi 
handia izan du hondakin horiek bil tzeko bide 
berriak ezarri izanak; esaterako, Garbiguneak.

• Enpresek lerro-amaierako neurri zuzen tzaile 
gogorragoak hartu dituztenez, deskontamina-
tzeko ekipoen hondakin gehiago sortu dira; 
esaterako, xurga tze hau tsak, urak eta lohi olio-
tsuak, eta abar.

• Urteko hondakin arrisku tsuen kantitateak lo-
tura zuzena du metalak ekoizteko eta eralda-
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12. irudia. Kudeaturiko hondakin arrisku tsuen kopuruaren urtez urteko bilakaera, eta urteko hazkunde 
ekonomikoari loturiko zatiarena (barne har tzen ditu lerro-amaierako hondakin arrisku tsuak, eta 
kanpoan uzten amiantoa, ku tsaturiko lurrak eta PCBdun olioak/tresnak).
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deskontaminatzen 
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tzeko industriaren jokabidearekin. Sektore 
horrek hazkunde nabarmena izan du azken 
urte hauetan ekoizpenari dagokionez.

• Hazi egin da gizarteak bizi kalitatea hobetu 
izanagatik sorturiko hondakinen kopurua. 
Hondakin horiek (esaterako, hondakin sanita-
rioak edo hondakinak kudea tzeko zentroetatik 
eratorritakoak) ez daude zuzenean hazkunde 
ekonomikoarekin lotuta.

Hondakin arrisku tsuen sorrera 
eta hazkunde ekonomikoa bereiztea

2003-2006 aldirako Planak, helburu orokor 
gisa, hondakin arrisku tsuen sorrera eta ha-
zkunde ekonomikoa bereizten jarraitu beharra 
ezarri zuen. Joera hori 1998. eta 1999. urtee-
tan a tzeman zen, eta konpromiso hori Europar 
Batasuneko VI. Ingurumen Ekin tza Programan 
jaso.

Sorturiko milioi euro bakoi tzeko kudeaturiko 
hondakin arrisku tsuen Tm ratioaren bilakaerak 
adierazten du 1998-2001 aldian an tzemandako 
bereizteko joera bestelakoa izan dela azken hiru 
urteotan, 13. irudian ikus daitekeen moduan.

Urteko inbentarioak aztertuz gero, portaera hori 
azal tzen duten zenbait arrazoi aurki di tzakegu:

• Euskal Autonomia Erkidegoan sorturiko hon-
dakinen bi heren metalak ekoiztearekin eta 
eralda tzearekin lotuta daude zuzen-zuzenean; 
ho ts, euskal industriako oinarrizko sektoree-
kin. Hortaz, harremanen batek egon beharko 
luke urteko hazkunde ekonomikoaren eta 
hondakin arrisku tsuen hazkundearen artean. 
Betiere, ain tzat hartuta hainbat urtez minimi-

zazio eta zuzen tze neurriak hartu ondoren, 
ekoizpenaren eraginkortasuna berma tzeko 
neurri jakin ba tzuk daudela, beste ba tzuen 
artean Borondatezko Akordioen babesean. 

• Gero eta ingurumen sen tsibilizazio handiagoa 
egotean, baimenduriko kudeaketa zirkuituan 
sar tzen dira bai ekoizpen atomizatuko hon-
dakinak (pinturak, disolba tzaileak, olioak, tra-
puak, xurga tzaileak, meta tzaileak, eta abar), 
bai «lerro-amaierako» tratamenduen honda-
kinak (arazketako lohiak edo iragazketa hau-
tsak).

Azken korronte horien eraginez du aurreko gra-
fi koak joera negatiboa, eta metalaren sektoreko 
hondakinak ere sartu direlako; alegia, sorturiko 
milioi euro bakoi tzeko kudeaturiko hondakin Tm 
ratioa handitu egin da,  txikitu beharrean.

Nolanahi ere, oso positiboa da urtero-urte-
ro hondakin atomizatuak eta lerro-amaieran 
deskontamina tzeko tratamenduetatik eratorri-
tako hondakinak eranstea, horrek aukera ema-
ten duelako lehen hondakin geldoekin edo isur-
keta atmosferikoen edo hondakin-uren honda-
kin korronteekin nahasita amai tzen zuten zatiak 
trata tzeko.

Korronte horiek egonkor tzen ez diren artean, 
ezin izango da bereizketaren benetako eragina 
aztertu; hau da, jarduera ekonomikoek hartu-
tako minimizazio neurrien eragina, haiek baitira 
ekoi tzitako produktu unitate bakoi tzeko sortu-
riko hondakin kantitatea murriztea lor dezaketen 
bakarrak.
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13. irudia. Urteko hazkunde ekonomikoarekin loturiko hondakin arrisku tsuen Tm, Euskal Autonomia 
Erkidegoko industriaren Balio Eran tsi Gordinari dagokionez (BEG) ratioaren urtez urteko bilakaera, 2005. 
urterako prezio konstanteetan kalkulatua.

Sorturiko milioi 
euro bakoi tzeko 
kudeaturiko hondakin 
arrisku tsuen kopurua 
23,6 Tm-koa izan zen 
1999an, eta 26,9 
Tm-koa 2004an.



EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HONDAKIN 
ARRISKUTSUAK PREBENITZEKO 
ETA KUDEATZEKO PLANA – 2008-2011

22

Balorizazioa handi tzea

Bide onean doa 2006an birzikla tze tasa % 
28,6tik % 60ra igo tzeko helburua. 2004ko 
datuen arabera -Plan hau idaztean ez baike-
neukan 2005eko eta 2006ko daturik-, hon-
dakin arrisku tsu garran tzi tsuenei dagokienez 
(al tzairugin tzako hau tsak eta desugerketako 
azidoak, batik bat), pixkanaka harturiko neurriei 
esker balorizatu egin ziren guztira sorturiko hon-
dakin arrisku tsuen % 40,26 eta urteko jardue-
ra ekonomikoari loturiko (lerro-amaiera barne) 
hondakinen % 52,99. Ehuneko horiek askoz ere 
handiagoak dira 1998koak baino.

Al tzairugin tzako hau tsak dira urtean gehien 
sor tzen diren hondakin arrisku tsua eta, hor-
taz, haien portaerak nabarmen eragiten du 
inbentario osoan. Al tzairuaren sektoreak Ingu-
rumen Organoarekin borondatez izenpeturiko 
hi tzarmenean, 2007aren hasierarako al tzairu 
ez-herdoilgai tzaren hau tsen % 100 birzikla tzeko 
konpromisoa hartu zuten al tzairugileek.

Konpromiso hori 2004ko datuen gainean aplika-
tzen bada, Euskal Autonomia Erkidegoko hon-
dakin arrisku tsuen balorizazioa % 52,21era 
iristen da, eta urteko jarduera ekonomikoarekin 
loturiko hondakinena % 68,75era (lerro-amaie-
rakoak barne). Hori kontuan hartuta, pen tsa-
tzekoa da 2007rako hondakinen balorizazioaren 
% 60 lortu ahal izango dela, 2003-2006 aldirako 
Planak jaso tzen duen bezala.

1.2. Helburu espezifi koen 
balantzea 

2003-2006 aldirako Planak hainbat helburu 
espezifi ko bil tzen zituen urtean sorturiko ko-
puruagatik edota izaeragatik garran tzi berezia 

zuten hondakinen korronteetarako.Jarraian ikus 
dezakezuen moduan, helburu horien bete tze 
mailari buruzko balan tzea positiboa da.

• 2004an gainditu egin zen 2006rako aurreiku-
sitako desugerketa azidoen balorizazioaren % 
69ko helburua (% 73,87). Joera horri lagundu 
egin dio ekoizleek baloriza tzaile sun tsi tzaileak 
aukeratu beharrean kudea tzaileak aukera-
tzeak, eta sortutako azidoa in situ berri tzeko 
ekimenek. 

• 2004an, al tzairugin tzan sorturiko hau tsen 
% 48,30 balorizatu zen, eta 2006an berre-
tsi egin zen al tzairuaren sektoreak 2007aren 
hasierarako hau ts guztiak balorizatuta izateko 
hartutako konpromisoa; dena den, bazen al-
tzairu herdoilgai tzaren ekoizpenari lotuta ba-
lorizatu ezineko ehuneko  txiki bat, hondakina-
ren ezaugarriak direla-eta.

• 2004an, petrolio industriaren arazketa lohien 
eta tangen hondoen % 85,46 balorizatu ziren 
desor tzio termikoaren bitartez. 2003-2006 
Planean helburu gisa ezarritakoaren % 90 
bete izanak lotura zuzena du urtero instalazio 
kudea tzailean egiten diren geldialdi teknikoen 
kopuruarekin eta iraupenarekin; eta horiek, 
aldi berean, hondakin bakoi tzaren partidaren 
ondorio dira.

• 2001-2004 aldiari dagozkion on tzien balori-
zazio zifretatik sorturiko joerak berre tsi egiten 
du 2006rako helburu gisa ezarritakoa; ho ts, 
% 80 birzikla tzea (ikus 14. irudia). Sorturiko 
kantitateari dagokionez, urteko 1.700 Tm-ko 
helburua ezarri zen 2006rako, baina muga 
hori gainditu egin da (1.891 Tm 2001ean, 
2.553 Tm 2002an, 3.156 Tm 2003an eta 
3.726 Tm 2004an).

• 2004an 605 Tm pila bildu ziren (arrisku tsuak 
eta ez arrisku tsuak). Horrek esan nahi du biz-

%0

%20

%40

%60

%80

%100

2001 2002 2003 2004 2005 2006

%
 b

al
or

iz
az

io
a

14. irudia. Substan tzia arrisku tsuekin ku tsaturiko on tziak baloriza tzeari buruzko ehunekoaren bilakaera, 
urtez urte.

Balorizaturiko on tzien 
kopurua gora egiten 
ari da urtetik urtera, 

eta progresioari eusten 
bazaio, 2006an 

kudeaturiko on tzien 
% 80 baloriza tzea 

lortuko da.
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tanle eta urte bakoi tzeko 0,28 kg pilako ratioa 
bildu zela. 2003-2006 aldirako Planak urtean 
900 Tm bil tzeko helburua ezarri zuen korron-
te horren tzat. 15. irudiak 1998-2004 aldian 
pilen bilketan izaniko bilakaera erakusten du.

• Berunezko bateriei dagokienez, urteko 4.000 
Tm inguruan iristen da saturazio kurbara 
(3.825 Tm 2003an, 3.893 Tm 2004an; ikus16. 
irudia); beraz, biztanle bakoi tzak urteko 1,83 
Kg-ko ratioa du berunezko bateriatan. 2003-
2006 aldirako Planak urteko 5.000 Tm-tan 
ezarri zuen erreferen tziako kantitatea, orduan 
eskuragarri zegoen informazioan oinarrituz.

Kudea tzeko baimena duten zirkuituen bi-
tartez, balio-bizi tza amaitu zaien ia ibilgailu 
guztiak bideratu dira. Horretan erabakigarriak 
izan dira, batetik, 2003ko urtarrilean aben-
duaren 20ko 1383/2002 Errege Dekretua ar-
gitaratu izana, erabil tzen ez diren ibilgailuen 
kudeaketari buruzkoa, eta, bestetik, 2004an 
Tratamendurako Zentro Baimendu gehienak 
baimendu izana. Hori dela-eta, jasotako beru-
nezko bateria kopurua egonkortu egin da.

• 2004an 138 Tm fl uoreszente kudeatu ziren; 
hau da, biztanle bakoi tzeko urtean 0,06 kg. 

Azken urteetan an tzemandako progresioari 
eusten bazaio (ikus 17. irudia), 2006rako, 
2003-2006 aldirako Planak ezarritako urteko 
130 Tm-ko kuotak baino kuota handixeagoak 
lortuko dira.

• PCBei eta horiek dituzten tresnei dagokienez, 
2003-2006rako Planak nahitaezko laginketa 
sistema eta azterketa dielektrikoa ezar tzeko 
aurreikuspena jaso du, abuztuaren 27ko 
1378/1999 Errege Dekretuaren aginduz. 
Dekretu horrek poliklorobifeniloak, polikloro-
terfenikoak eta horiek dituzten tresnak sun tsi-
tzeko eta kudea tzeko neurriak ezar tzen ditu, 
eta gerora 228/2006 Errege Dekretuak aldatu 
zuen.

Azken arau horrek, gainera, urteko gu txieneko 
helburuak ezarri ditu tresnei eta fabrikazio 
datei begira; hortaz, bete egin dira 2003ko 
planean nahitaezko kudeaketa kuotak kudea-
tzeko eta fi nka tzeko helburu minimoak ezar-
tzeko konpromisoak. 

Euskal Administrazioak eginiko inbentarioaren 
arabera, PCBdun tresnak dituztenek egin be-
harreko deklarazioak ain tzat hartuta, 2004. 
urtearen amaieran 8.807 ekipo deklaratu 
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15. irudia. Guztira kudeaturiko pilen, pila arrisku tsuen eta pila ez-arrisku tsuen bilakaera, urtez urte.

Pila arrisku tsuak, 
2004an, ekoi tzitako 
pila guztien % 12,86 
izan ziren. 
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16. irudia. Kudeaturiko berunezko baterien kopuruaren bilakaera, urtez urte.

Erabil tzen ez diren 
ibilgailuei buruzko 
Errege Dekretua 
onartu ondoren, eta 
bertan arau tzen diren 
Tratamendurako 
Zentro Baimenduak 
modu eraginkorrean 
abian jarrita, 
berunezko baterien 
kudeaketa egonkortu 
egin dela dirudi. 
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zituzten. Nolanahi ere, aipatutako 228/2006 
Errege Dekretuan jasotako obligazio berriek 
ekipoak pixkanaka deskontamina tzera bul-
tza tzen dituzte eduki tzaileak; horrela, indartu 
egiten da helburu hori.

Estatuan saiakerarik egin den arren, PCB 
hondakinen ekoizle handiekin borondatezko 
hi tzarmenak egiteko aukerak ez du aurrera 
egin.

• 2004an, erabilitako olioaren % 71,0 balioz-
tatu zen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 
motorren, transmisioaren eta klororik gabe-
ko lubrifi ka tzaileen olio hondakinen % 87,9. 
Balio horiek bete egiten dituzte olioen arloan 
2006rako ezarritako helburuak: sorturiko olio 
hondakinen % 70 baloriza tzea, bai eta mo-
torraren, transmisioaren eta klororik gabeko 
lubrifi ka tzaileen olioen % 90 ere. 18. irudiak 
erakusten digu parametro horiek 1999-2004 
aldian izaniko bilakaera.

Europako Hondakinen Zerrenda onartu zenean, 
2003-2006 Planak arreta berezia eskaini zien 
azalera tzen ari diren hondakinei; hau da, ku-
deaketa zirkuituan  txerta tzen diren hondakinei. 
Nahiz eta eztabaidagarria izan daitekeen hon-
dakin horiek gainerako hondakin arrisku tsuekin 
batera ain tzat har tzearen komenigarritasuna, 
lehentasuna eman zi tzaion haiek Planean sar-
tzeari, haien gaineko kontrola berma tzeko.

• Horrela, Eraikun tzako eta Eraisketako Hon-
dakinak (EEH), fun tsean, ez dira arrisku-
tsuak. Euskal Autonomia Erkidegoan eraispen 
proiektu selektiboak egiteko 2005eko gida 
metodologikoak eginiko ebaluazio teorikoen 
arabera, hormigoizko egitura duten e txebizi-
tzak eta eraikin industrialak eraistetik eratorri-
tako EEHen i txurazko bolumenetik (EEH m3 
/obra m2), hondakin arrisku tsuak ateratako 
guztizkoaren % 0,22 dira eta % 0,16 dira, hu-
rrenez hurren.

EEHek arreta berezia jasoko dute 2008-2011 
aldirako Hondakin Ez Arrisku tsuen Planaren 
barruan, horretara bul tzatu baitute 2007aren 
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17. irudia. Kudeaturiko fl uoreszente kopuruaren bilakaera, urtez urte.

Fluoreszenteen 
kudeaketak, 2004an, 

gainditu egin zuen 
2003-2006ko Planak 
ezarritako urteko 130 

Tm-ko helburua.

Motor olioak, mekanikoak eta kloratu gabeko lubrifikatzaileak
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18. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko olio industrial guztien balorizazio ehunekoaren urtez urteko 
bilakaera, eta motorraren olioen, olio mekanikoen eta klororik gabeko lubrifi ka tzaileen olioen berariazko 
korronteena.

2004an, erabilitako 
olioaren % 71,0 

balorizatu zen 
Euskal Autonomia 

Erkidegoan, 
eta motorraren, 

transmisioaren eta 
klororik gabeko 

lubrifi ka tzaileen 
olioaren % 87,9.
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hasieran egin zen Eraikun tza eta Eraiskete-
tako Hondakinak Birzikla tzeari buruzko Lehe-
nengo Foroaren ondorioek.

Aipamen berezia merezi dute ku tsatutakoa 
garbi tzeko xedearekin hondeaturiko lur ku-
tsatuek, kantitate handitan sor tzen baitira, eta 
beste hondakin ba tzuekiko isolatuta. Frakzio 
hori Lurzoru Ku tsatuen Planean jaso da, nahiz 
eta onartu behar den ku tsaturiko lur guztia ez 
dela hondakin arrisku tsua. Azkenik, ikusteke 
dago zuzentarau markoaren proposamenak 
bere aplikazio eremutik atera egingo ote di-
tuen garbi tzeko xedearekin in situ hondeatu-
riko lur ku tsatuak.

• Zur inpregnatuaren hondakinak arrisku tsuak 
dira, substan tzia arrisku tsuetan oinarrituriko 
kon tserbazio tratamenduak dituztelako (es-
aterako, kon tserba tzaile organiko ez-haloge-
natuak, organokloratuak edo organometa-
likoak). Hortaz, behar bezala kudea tzeko eta 
inbentaria tzeko, beharrezkoa da haien osaera 
ezagu tzea, nahiz eta informazio hori ez den 
normalean eskuragarri egoten kudea tzeko 
unean.

Bestalde, hondakin gisa trata tzen den zura, 
Euskal Autonomia Erkidegoan, erai tsitako 
eraikinetatik eta instalazioetatik eratorria da 
nagusiki. Prozesu horretan hainbat hondakin 
mota sor tzen dira, arrisku tsuak zein ez-arrisku-
tsuak, eta adierazitako eraikun tzako eta erais-
ketetako hondakinen artean bil tzen dira. Au-
rreko atalean esan dugun moduan, hondakin 
talde hori Hondakin Ez Arrisku tsuen Planak 
aztertuko du.

Zurezko hondakinen inbentarioa eta ezau-
garriak Euskal Autonomia Erkidegoan lana 
argitara tzean, egungo korronteak identifi ka-
tu dira eta horien azterketa kimikoa egin da; 
horrez gain, horietako bakoi tzaren tzat zenbait 
kudeaketa bide ere proposatu dira.

• Tresna elektrikoen eta elektronikoen honda-
kinen arloko Europako araudia Europako Par-
lamentuak eta Kon tseiluak 2003ko urtarrilaren 
27an onarturiko 2002/96/CE Zuzentarauan 
dago zehaztuta. Zuzentarau hori o tsailaren 
25eko 208/2005 Errege Dekretuaren bidez 
egokitu da Estatuko araudira; ho ts, tresna ele-
ktrikoei eta elektronikoei nahiz beren honda-
kinen kudeaketari buruzkoaren bidez.

Arau horren xede nagusia tresna elektriko 
eta elektronikoetatik eratorritako hondaki-
nak prebeni tzeko neurriak ezar tzea da, baita 
haien kudeaketa arau tzea ere. Adierazitako 
Errege Dekretuaren I. Eranskinean bildutako 

tresnei ere aplikatu ahal izango zaie; alegia, 
honako hauei:

− E txetresna elektriko handiak
− E txetresna elektriko  txikiak
− Informatika eta telekomunikazio ekipoak
− Kon tsumorako tresna elektrikoak
− Argiztapenerako tresnak
− Tresna elektriko eta elektronikoak (profe-

sionalek instalaturiko neurri handiko tresna 
industrial fi nkoak alde batera u tzita)

− Kirolerako edota aisiarako jostailuak edo 
ekipamenduak

− Mediku tresnak (ezarritako eta infektaturiko 
produktuak salbu)

− Zain tzarako eta kontrolerako tresnak
− Produktuak sal tzeko makinak

Horietatik osagaiak atera beharko dira, III. 
Eranskinean adierazi den moduan; esaterako 
PCBdun konden tsadoreak, merkurioa duten 
substan tziak, pilak eta meta tzaileak, zirkuitu 
inprimatuen  txartelak, toner kartu txoak, su 
a tzera tzaile bromatuak dituzten plastikoak, 
amianto hondakinak, katodo izpien hodiak, 
klorofl uorokarburoak (CDFC), hidroklorofl uo-
rokarburoak (HCFC), hidrofl uorokarburoak 
(HFC), hidrokarburoak (HC), gasa deskarga-
tzeko lanparak, kristal likidozko pantailak, 
kanpoko kable elektrikoak, zeramika zun tz 
erregogorrak dituzten osagaiak, eta abar.

Tran tsizio garaia bizi dugu gaur egun, Errege 
Dekretuak tresna elektrikoak eta elektronikoak 
merkatura tzeaz ardura tzen direnei haien hon-
dakinak bil tzeari dagokionez eslei tzen dizkien 
betebeharrak bete tzera bideraturikoa. Zeha-
zkiago, betebehar horiei hel tzeko kudeaketa 
sistema integratuak sor tzeko aukerari dago-
kionez.

Bestalde, hondakin horietako asko hiritarrak 
edo asimilagarriak direnez, gaur egun bilke-
tarako eta kudeaketarako erabil tzen diren 
bideak hiri hondakinen tzako daudenen berdi-
nak dira. Horien artean daude Garbiguneak.

Bi faktore horiek ain tzat hartuta, ikusten da 
azken urteetan hobetu egin dela tresna elek-
triko eta elektroniko arrisku tsuen hondakinei 
buruzko informazioa, eta hurrengoetan ere 
hobe tzen jarraitu behar duela. 2004an, lerro 
marroiko eta griseko tresna elektrikoen eta 
elektronikoen 1.642 tona hondakin jaso zi-
ren. Horrek esan nahi du biztanle bakoi tzeko 
0,77kg-koa izan zela urteko ratioa (lerro zuria 
ain tzat hartu gabe). 2003-2006rako Planak 
2006rako biztanle bakoi tzeko urteko 4 kg-ko 
helburua ezarri zuen.
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• Abenduaren 20ko 1383/2002 Errege Dekre-
tua onar tzean –balio-bizi tza amaitu zaien 
ibilgailuen kudeaketari buruzkoa, Europako 
Parlamentuaren eta Kon tseiluaren irailaren 
18ko 2000/53/CE Zuzentaraua egoki tzen 
duena–, legeztatu egin dira Euskal Autono-
mia Erkidegoan autoak desegiteko dauden le-
kuak, 40tik gora, eta Tratamendurako Zentro 
Baimendu bihurtu dira.

Balio-bizi tza amaitu zaien ibilgailu deskonta-
minatuei behin betiko baja ematea arau tzen 
duen o tsailaren 5eko INT/249/2004 Agin-
duak honako hau dio bere lehen xedapenean 
(«Entrega eta dokumentazioa»): «Balio-bizi-
tza amaitu zaien ibilgailuak gehiago nahi ez 
dituzten titularrek tratamendurako baimena 
duten zentroetan entregatu beharko dituzte 
nahitaez, edota bestela, Errege Dekretuak 
arau tzen duen instalazio batean (...)».

Administrazio kontrol handiago horri esker, 
behar bezala segregatu, kuantifi katu eta ku-
deatu dira honako deskontaminazio honetatik 
eratorritako hondakin arrisku tsuak: erabilitako 
olioak, iragazkiak, izo tz-kontrakoak, balazta-
likidoa, bateriak, amiantoa duten balazten 
zapatak, eta abar. Azken urteetan, hondakin 
horiek pixkanaka kudeaketa bide baimendue-
tan  txerta tzen ari dira, eta hori guztia urteko 
inbentarioetan isla tzen da.

2003-2006rako Planak honako helburu hau 
fi nkatu zuen: zentro baimenduek urtean 
48.000 ibilgailu jaso tzea. 2004. urtean, hazi 
egin zen matrikulazio bajen kopurua, 53.571 
ibilgailuk eman bai tzuten. Adierazitako araua 
indarrean sartu zenetik ibilgailuak, baja eman 
ahal izateko, aurretik nahitaez deskontamina-
tu behar direnez, pen tsa tzekoa da helburua 
erabat betea dela.

Deskontaminaziotik eratorritako hondakin 
ez-arrisku tsuei dagokienez (erabilitako pneu-
matikoak, ibilgailuen zatika tzearen frakzio 
arinak, eta abar) ezarritako helburuen bete tze 
mailaren balorazioa Hondakin Ez Arrisku tsuen 
Planean jasoko da.

• Hainbat bide daude e txeko hondakin arrisku-
tsuak (oro har, bateriak, pilak, motorren olio-
ak, pinturak eta fl uoreszenteak) kudeaketa 
zirkuitu ofi zialetan sar tzeko: Garbiguneak, bi-
lketa bereziak, mankomunitateak, kuadrillak, 
merkatari tza azalera handiak eta hondakin 
bilketaren arloari loturiko irabazi-asmorik ga-
beko erakundeak. 

Praktikan, kanalen aniztasun horrek ez dio 
industriako eta e txeko hondakinen segregazio 
egokiari lagun tzen, eta zaila egiten da hon-

dakin ekoizpenari buruzko datu fi dagarriak 
eduki tzea.

1.3. Tresnen balan tzea

Positiboa da 2003-2006 aldirako Planak fi nka-
tutako helburuak lor tzeko planteaturiko tresnen 
garapen maila.

Azpiegiturak

• Desugerketaren azidoak in situ berreskura-
tzeko baimenduriko kudea tzaile bat ezar tzean, 
aukera hori zabaldu egin da hondakin mota 
horiek sor tzen dituzten ekoizleen artean.

• Al tzairugin tzako hau ts herdoilgai tzen zinka 
berreskura tzeko tratamendu plantaren edu-
kiera zabal tzean, hondakin mota horren % 
100 baloriza daiteke Euskal Autonomia Erki-
degoan.

• Transferen tzia zentroez gain, substan tzia 
arrisku tsuen hondarrak dituzten on tziak es-
pezifi koki kudea tzeko bi instalazio baimendu 
dira.

• Balio-bizi tza amaitu zaien ibilgailuen kudeake-
tari buruzko abenduaren 20ko 1383/2002 
Errege Dekretuaren harian, jada erabil tzen 
ez diren ibilgailuak desegiteko zeuden 40 toki 
zahar baino gehiago Tratamendurako Zentro 
baimendu gisa legeztatu dira.

• Desegiteko jardueren gainean administrazio 
kontrol handiagoa egotean, hobetu egin da 
hondakin arrisku tsuak kudea tzeko modua 
(erabilitako olioak, iragazkiak, balazta likidoa, 
izo tz-kontrakoak, bateriak eta abar).

• Ekoizle  txikien tzako transferen tzia leku es-
pezifi korik instalatu ez den arren, sektore-
ko zenbait estrategia garatu dira; esaterako, 
zenbait ikaste txetan hondakin arrisku tsuak 
bil tzea edo Gipuzkoako Merkatari tza Ganbe-
raren esperien tzia. Bestalde, baimendutako 
kudea tzaileei gero eta entrega gehiago egi-
tean, ugaritu egin dira bilketa bideak eta, hor-
taz, murriztu egin da lotutako kostua, nahiz 
eta oraindik asko dagoen egiteko.

• Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sa-
nitarioak desinfekta tzeko eta esteriliza tzeko 
zentro bat instala tzea legeztatu da. Zentro ho-
rrek urtean 603 Tm-ko tratamenduak egiteko 
ahalmena izango du.

• Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak 
kudea tzeko plantak egoki tzea, oraingoz, tres-
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na horiek merkatura tzen dituzten enpresekin 
loturik dago, nahiz eta Mul tzoka tze Zentro bat 
legeztatu den.

• CFC eta HCFC hondakinak nabarmen gu txitu 
diren arren, ez da Euskal Autonomia Erki-
degoan kudeaketa espezifi koko instalaziorik 
ezarri, nahiz eta bil tzeko ahalmena ziurtatua 
dagoen transferen tzia zentroei esker.

• Lerro zuriko e txetresna elektrikoen arloko hel-
buruak hiri hondakinen plantetara bideratu 
dira.

• Araban ibilgailuak zatika tzeko planta berri bat 
ezarri da.

• Dagoeneko aridoak birzikla tzeko hiru planta 
egonkor eta zenbait planta mugikor daude; 
horretaz gain, beste bi instalazio fi nko berri 
daude aurreikusita.

• Sendagaien hondakinak kudea tzeko sistema 
integral bat ezarri da; hondakin horietatik, 
zitostatikoak bakarrik dira arrisku tsuak. Ekoiz-
pen atomizatuko produktu fi tosanitarioen on-
tziak bil tzeko, berariazko sistema bat ezarri 
da. Dena den, hondakin horiei etorkizunean 
Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo sek-
toreak sorturiko hondakinei begira egingo den 
planean eskainiko zaie arreta.

Informazio eta kontrol sistemak

• Ingurumen Sailburuorde tzan dagoen IKS-
L03 informatika aplikazioari esker, hondakin 
arrisku tsuak kudea tzeko behar diren doku-
mentuen transakzio elektronikoa egin daiteke 
eta, hortaz, baita eskuratutako datuen us-
tiaketa informatikoa ere.

• Informatika aplikazio horren arduradunek 
modu aktiboan hartu dute parte Hondakin In-
dustrialen sektoreari aplikaturiko Informazio-
aren Teknologien Liburu Zuria egiten. Liburu 
horrek Estatu mailan azter tzen du hondaki-
nen arloari aplikaturiko informazio sistemen 
arazoa, eta amaien Ibilbide-orri bat ere bil tzen 
du, eginiko azterketan oinarrituta hartu beha-
rreko neurri nagusiekin. 

• Oraindik ere zaila da transferen tzia zentroek 
kudeaturiko hondakin bakoi tzak non amai-
tzen duen zehaztea; izan ere, euskal jatorria 
baino ez duten fl uxuak aukeratu ahal izate-
ko horrelako zentroetara jo tzeko informazioa 
aukera tzean, galdu egiten baita hondakin par-
tida bakoi tzari azken tratamendua aplika tzen 
dion kudea tzailearen gaineko trazabilitatea. 
Transferen tzia zentroak ugaldu izanak ere 

ez ditu gauzak errazten; dena den, zabaldu 
egin ditu ekoizleen eskura dauden kudeaketa 
aukerak.

• Urteko inbentarioa guztiz fi nkatua egoteak 
datu fi dagarriak eta konparagarriak izateko 
aukera ematen du.

• IHOBE-Line zerbi tzuak, 2003-2006 aldian, ur-
tean batez beste 422 kon tsulta jaso ditu hon-
dakin arrisku tsuei dagokienez. Horretaz gain, 
hainbat aholkulari tza egin dira plantan bertan, 
eta aholkulari tza horiek hondakin arrisku tsuei 
eragiten dieten alderdien berrikuspena bildu 
dute.

Tresna ekonomikoak

• Teknologia garbien euskal zerrenda argitara-
tzean, erraztasun handiagoak izan dira % 
30eko kenkaria aplika tzeko sozietateen gai-
neko zergaren kuota likidoaren zerrendan 
bilduriko edozer ekipotan eginiko inber tsioari 
-kenkaria, normalean % 15ekoa izaten da-, 
Sozietateen gaineko Zergaren Foru Arauen 
42.1 artikuluan bil tzen den moduan.

• Ingurumen Sailburuorde tzak mantendu egin 
ditu ingurumenaren arloan hobekun tzak egite-
ko urtean behin dei tzen dituen diru-lagun tzak.

• Zenbait zabortegitan, tarifen diber tsifi kazioa 
ezarri da. Tarifa horiek hondakinen segrega-
ziorik eza zigor tzen dute.

Lege eta arau arloko tresnak

• Hasiak dira hondakin geldoen kudeaketari 
buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretua 
berrikusten, bere edukia abenduaren 27ko 
1481/2001 Errege Dekretuari egoki tzeko, 
hondakinak zabortegietan uzteko eta ezaba-
tzeko era arau tzen duenari alegia. Dekretu 
horrek zabortegien sailkapena egiten du, eta 
bete behar dituzten baldin tza teknikoak eta 
hondakinak onar tzeko betekizunak fi nka tzen 
ditu.

• Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olio-
aren kudeaketa arau tzen duen irailaren 29ko 
259/1998 Dekretua ez da oraingoz aldatu; 
erabilitako olio industrialen kudeaketa arau-
tzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege 
Dekretua argitara tzearen zain daude.

• Balio-bizi tza amaitu zaien ibilgailuei buruzko 
abenduaren 20ko 1383/2002 Errege Dekre-
tua onartu da. Dekretu horrek 2000/53/CE 
Zuzentaraua egoki tzen du eta, ondorioz, Tra-
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tamendurako Zentro Baimendu ugari legezta-
tu dira.

• Oraingoz ez dira bigarren mailako erregaiak 
erabil tzeko baldin tzak arautu, Europar Bata-
suneko erakundeek, Hondakinen Zuzentarau 
markoa indarrean hastean, ezarriko dituzten 
irizpideen zain.

• Borondatezko Hi tzarmenak sinatu dira Ku-
tsaduraren Preben tzioari eta Kontrol Integra-
tuari buruzko (IPPC) uztailaren 1eko 16/2002 
Legearen aplikazio eremuan, honako sektore 
hauekin:

− Zementua

− Kimikoa

− Al tzairua

− Pasta eta papera

− Burdinazko eta ez-burdinazko galdategia 
eta ez-burdinazko metalurgia

− Hondakin arrisku tsuen kudea tzaileak

− Beira, zeramika eta karea

− Azaleko tratamenduak

− Aeronautika eta espazioa

Akordio horien indarraldia 2006ko abendua-
ren 31n amaitu zen, aeronautikaren eta es-
pazioaren sektorekoa izan ezik. Hondakin 
arrisku tsuen arloan berariazko konpromisoak 
bil tzen zituzten akordioek, eta 2004an mota 
guztietako hondakinen 989.603 tona baloriza-
tzea eta 2.343 tona murriztea ahalbidetu zuten 
(ikus 19. irudia). Hala adierazten du Boronda-
tezko Ingurumen Hi tzarmenen aurrerapenak 
eta erronkak Euskal Autonomia Erkidegoan 
- 2004ko lorpenak dokumentuak.

• Urtean batez beste 678 tona hondakineko 
murrizketa ahalbidetu dute EKOSCAN meto-
dologia aplikatu duten 675 enpresek. 2006an, 
EKOSCAN arauarekin ziurtaturiko 138 enpre-
sek behar bezala kudeatu dituzte 1.442 Tm 
hondakin arrisku tsu.

• 2004. urteaz geroztik, hainbat jarduera gara-
tzen ari dira, Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza, 
Uniber tsitate eta Ikerketa Sailak eta Ingurumen 
eta Lurralde Antolamendu Sailak sinatutako 
lankide tza hi tzarmenaren harian, Ingurumen 
Jarduketarako Sozietate Publikoaren (IHOBE) 
bitartez. Jarduera horiek Euskal Autonomia 
Erkidegoko uniber tsitateaz kanpoko ikaste txe 
publikoetan sorturiko hondakin arrisku tsuen 
kudeaketa eta tratamendua hobe tzera daude 
bideratuta.

− Euskal Autonomia Erkidegoko Uniber tsi-
tateaz Kanpoko Ikaste txe Publikoetan Sor-
turiko Hondakinak Kudea tzeko Plana egi-
tea.

− 2005ean eginiko esperien tzia pilotua, 32 
zentrotan bilketa sistematikoa egiteko. Ho-
rrez gain, beste zentro ba tzuetan 15 bilketa 
ere egin ziren.

− Hondakin arrisku tsuen bilketa fi nkatua, 
120 zentro baino gehiagotan.

− Prestakun tza zentroei zuzenduriko presta-
kun tza tailerrak, 2006an eta 2007an.

− Hondakin arrisku tsuak behar bezala kudea-
tzeko babes gida bat egitea.

Borondatezko Akordioak

SEKTORE SINATZAILEAK 2004ko LORPENAK

• Zementua.

• Kimikoa.

• Altzairua.

• Pasta eta papera.

• Burdinazko eta ez-burdinazko galdaketa 
eta ez-burdinazko metalurgia.

• Hondakin arriskutsuen kudeatzaileak.

• Beira, zeramika eta karea.

• Azaleko tratamenduak.

• Aeronautika eta espazioa.

• Hondakin mota ororen 989.603 Tm 
balorizatzea eta 2.343 Tm murriztea.

19 irudia. Izenpeturiko Borondatezko Hi tzarmenak eta 2004an hondakinen arloan izandako lorpenak.
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I+G

• Zur inpregnatuei dagokienez, Zur tratatuaren 
hondakinen inbentarioa eta ezaugarriak Eus-
kal Autonomia Erkidegoan lana argitaratu da. 
Lan horrek korronte ezberdinak inbentariatu 
eta kimikoki aztertu ditu, eta bakoi tza kudea-
tzeko bide ba tzuk identifi katu ditu.

• Eraikun tzako eta eraisketetako hondakinen-
tzat (EEH) ezarritako helburuei dagokienez, 
Euskal Autonomia Erkidegoan eraispen proie-
ktu selektiboak egiteko 2005eko gida meto-
dologikoa eta Euskal Autonomia Erkidegoan 
E txebizi tzen Eraikigarritasun Iraunkorrari 
buruzko Gidaliburua (2005) egin dira. Horre-
taz gain, Eraikun tza eta Eraisketetako Honda-
kinak Birzikla tzeko Lehengo Foroa egin da, 
EEHen arloko plangin tzaren aurreko urra ts 
gisa. Hori guztia, Hondakin Ez Arrisku tsuak 
Kudea tzeko 2008-2011 aldirako Planean 
 txertatuko da. Horrela, fi nkatu egin dira 2003-
2006 aldirako Planean ezarritako helburuak 
lor tzeko oinarriak. 

• 2003-2006 aldian, tresna elektriko eta elek-
tronikoen arloan izandako I+G produktu ho-
riek merkatura tzeko ardura duten enpresek 
hartu dute batez ere beren gain; izan ere, 
hondakin horien kudeaketa arau tzen duen 
araudia indarrean jarri zenetik, enpresa ho-
rien esku baitago kudeaketaren ardura. 

• Erabil tzen ez diren ibilgailuei dagokienez, 
Erabil tzen ez diren ibilgailuak trata tzeko 

zentroen tzako Ingurumen Gida egin da, 
eta deskontaminazio zentroei zuzenduriko 
prestakun tza eta sen tsibilizazio jardunaldiak 
ere antolatu dira.

• Zementu-fabrikatan erabil tzeko erregaiak na-
hasteko I+G proiektu bat garatu da. Hainbat 
enpresa pribatuk proiektu espezifi koak landu 
dituzte; esaterako, kromo hexabalentea sun-
tsi tzea, lan tza bidez labeko hau tsak birzikla-
tzea, hau tsa peletiza tzea eta labean karga tzea 
 txatarrarekin batera, eta abar.

• Administrazioak hainbat berrikun tza proie-
ktu gauza tzea sustatu du; esaterako, Euskal 
Autonomia Erkidegoan Hg duten substan tzia 
arrisku tsuak ordeztekoa edo estalketa galba-
nikoen tratamendu eta garbikun tzan mikrofi l-
tzazioak egitekoa.

Giza baliabideak

• Ingurumen organoko giza baliabideak behar 
bezainbeste handitu ez diren arren, arlo pu-
blikoaren eta pribatuaren arteko lankide tza 
hazi egin da; beste ba tzuen artean, ikuskapen 
lanetan jasotako lagun tzaren bitartez (Bai-
mendutako Kontrol Erakundea).

2003-2006ko Planaren balan tzean an tzeman-
dako indarguneak eta hobetu beharreko alderdi 
nagusiak laburbil tzen ditu 20. irudiak.
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2003-2006 aldirako Planaren balantzea

INDARGUNEAK HOBETZEKO AUKERAK

HELBURUAK

• 2004an jarduera ekonomikoari lotutako 
hondakin arriskutsuen % 53 balorizatu zen eta 
2006an % 60ra iristeko aukera handiak.

• 2006an herdoilgaitzak ez diren altzairu 
fabriketako hautsen % 100 balorizatzeko 
akordioaren berrestea.

• Desugerketa azidoen % 74 balorizatzea, lohi 
petrokimikoen % 85 eta ontzien % 74.

• Euskal Autonomia Erkidegoko olio erabiliaren 
% 71 eta motorreko olioaren, transmisioaren 
eta kloratu gabeko lubrifikatzaileen % 88 
baloritzatzea.

• Berunezko baterien egonkortasuna, itxuraz.

• Kudeatutako fluoreszente kopurua nabarmen 
handiagotzea.

• Erabiltzen ez diren ibilgailuen kudeaketa 
sendotu da, tratamenduak egiteko 
baimendutako 40 zentro baino gehiagorekin.

AZPIEGITURAK

• Desugerketa azidoak sortzeko eskaintza finkatu 
da.

• Altzairu fabriketako hautsak birziklatzeko 
gaitasuna handitu da.

• Ontzien bi kudeatzaile espezifikok, higiene 
ontziak desinfektatzeko eta esterilizatzeko 
zentro batek eta sendagaien SIGen zentroak 
baimena lortu dute.

INFORMAZIOA ETA KONTROLA

• Urteko inbentarioa finkatu da.

TRESNA EKONOMIKOAK

• Teknologia garbien euskal zerrenda argitaratu 
da. Sozietateen gaineko zergetan gehiago 
kentzeko aukera ematen du.

LEGE ETA ADMINISTRAZIO ALORREKO 
TRESNAK

• Borondatezko hitzarmenak garatzea.

• Hondakin arriskutsuak biltzeko hitzarmenak 
sinatzea ikastetxeekin.

I+G

• Eraikuntza eta eraisketetako hondakinen gidak 
argitaratzea.

GIZA BALIABIDEAK

• Lankidetza publikoa-pribatua hedatzea, 
besteak beste baimendutako erakundeei 
(Baimendutako Kontrol Erakundeak) 
ikuskaritza lanak egiten lagunduz.

HELBURUAK

• Garapen ekonomikoarekin, hondakin 
arriskutsuak areagotzea.

• Pila arriskutsuak eta ez arriskutsuak biltzea.

• Poliklorobifenilodun gailuak 
deskontaminatzeko konpromisoei buruzko 
kontrola.

• Gailu elektrikoak eta elektronikoak kudeatzea.

• Substantzia arriskutsuekin inpregnatutako 
egurraren kudeaketa kontrolatzea.

• Etxeko hondakin arriskutsuak kontabilizatzea.

AZPIEGITURAK

• Ekoizle txikiei arreta eskaintzea.

INFORMAZIOA ETA KONTROLA

• IKS-L03 aplikazioaren erabilera maila.

• Informazioaren tratagarritasuna, transferentzia 
zentro batek bildutako hondakin partida 
bakoitzari aplikatutako amaierako 
tratamenduari dagokionez.

TRESNA EKONOMIKOAK

• Ditugun tresnen aplikazio maila.

LEGE ETA ADMINISTRAZIO ALORREKO 
TRESNAK

• Erabilitako olioei buruzko 259/1998 Dekretua 
berrikustea.

• Bigarren mailako erregaien erabilera arautzea.

I+G

• Erabiltzen ez diren ibilgailuak desmuntatzeko 
eta birziklatzeko metodologien inguruko 
adostasuna.

20. irudia. Hondakin Arrisku tsuen 2003-2006 aldirako Planaren indarguneen eta hobetu beharreko 
alderdien laburpena.
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2. TESTUINGURU 
EKONOMIKOA

Euskal ekonomiaren ezaugarri nagusia bere 
izaera industrial nabarmena da. Produktu gor-
din astunak produktu erdilandu edo kapital-on-
dasun bihur tzen dituzten sektoreak dira nagusi. 
Materialei dagokienez, inten tsitate handiko se-
ktoreak dira, esaterako, metalaren adarra, me-
kanika, garraio materiala, kau txua eta plastikoa, 
eta beste ba tzuk.

Tradizioz, siderometalurgiaren industria izan da 
euskal industriako sektorerik adierazgarriena. 
Eta sektore hori azken hamarkadetan goitik be-
hera aldatu den arren, gailen tzen jarrai tzen du, 
industriako Balio Eran tsi Gordinaren % 27ko 
kuota baitu. Al tzairu gordinaren produkzio-
aren a tzetik, horrekin lotuta dauden garran tzi 
handiko beste bi sektore daude: makineriaren 
eta ekipoen eraikun tza, BEG industrialaren % 

14arekin, eta garraio materialarena (automo-
zioa, on tzigin tza, trenbide materialaren fabrika-
zioa eta eraikun tza aeronautikoa), % 12arekin 
(ikus 21. irudia).

Hori dela-eta, Euskal Autonomia Erkidegoan sor-
turiko hondakin arrisku tsuen bi heren zuzenean 
daude metalen produkzioarekin eta eraldaketa-
rekin lotuta. Ondorioz, harreman zuzena dago 
urteko hazkunde ekonomikoaren eta hondakin 
arrisku tsuen hazkundearen artean. Betiere, ain-
tzat har tzen da minimiza tzeko eta zuzen tzeko 
neurriak urteetan hartu ondoren, produkzioaren 
eraginkortasuna berma tzeko neurri jakin ba tzuk 
daudela, beste ba tzuen artean Borondatezko Hi-
tzarmenetan ezarritakoa betez. 

22. irudian ikus daitekeen moduan, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko BEG industriala, guztizkoaren 
% 30 baino pixka bat handiagoa, hazten doa ur-
tetik urtera (1998 eta 2004 artean, % 24,23).

Siderometalurgia eta artikulu metalikoak

Makineria

Garraioetarako materiala

Elikadura

Material elektrikoa

Kimika

Beste zenbait manufakturatzaile

Zura, papera, edizioa

Petrolioaren finketa

Kautxua eta plastikoa

Industria eta plastikoa

Ehungintza eta larrua
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21. irudia. Industriako BEG, sektoreen arabera banatuta (ehunekoak). 2004ko datuak.
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22. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko Balio Eran tsi Gordin (BEG) industrialaren urtez urteko 
bilakaera, milioi eurotan, prezio konstanteetan, oinarri gisa 2005. urtea hartuta.

Industria 
siderometalurgikoak 
eta horrekin 
loturiko sektoreek 
(makineriaren eta 
garraio materialaren 
eraikun tza) Euskal 
Autonomia Erkidegoko 
industriako Balio 
Gordin Eran tsi 
guztiaren (BEG) erdia 
baino gehiago osa tzen 
dute (% 53).

Euskal Autonomia 
Erkidegoko BEG 
industriala % 24,23 
hazi zen 1998 eta 
2004 artean.
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Hondakin arrisku tsuei buruz eskuragarri dauka-
gun azken inbentarioa 2004an egin zen. Urte 
hori positiboa izan zen euskal industriaren tzat, 
sendotu egin bai tzen sektorea, % 2,88ko ha-
zkundearekin. 2003an, Euskal Autonomia 
Erkidegoko industria jarduerak bere balio eran-
tsiaren % 1,16ko hazkundea izan zuen, aurreko 
urtean lorturiko erregistroa baino hobea (+% 
0,16), EUSTATek emaniko datuen arabera.

Era berean, 2004an 2.500 lanpostu industrial 
sortu ziren, aurreko urtean baino % 0,9 gehia-
go. Industriako lanpostuak 251.179 izatera iri tsi 
ziren, hazkunde positiboko bedera tzi urteren 
ondoren; hala, industriaren arloko enplegua 
1984ko maila berean kokatu zen.

Gaur egun, enpresa  txiki eta ertainak (ETEak) 
Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen % 
99,84 dira1; horien artean % 93,76 mikroenpre-
sak dira, eta % 51,76ek ez du soldatapeko lan-
gilerik. Hondakin arrisku tsuen sorburuak saka-
banatua eta atomizatua daude beraz, eta horrek 
kudeaketa kostu handia eragiten du, kostu hori 
trataturiko eta garraiaturiko hondakin kantitatea-
rekiko alderan tziz propor tzionala baita; hau da, 
kudeaturiko kantitateak zenbat eta  txikiagoak 
izan, handiagoa izango da kudeaketa kostua.

3. HONDAKINAK SOR TZEA

2003-2006 aldirako Planaren bete tze maila be-
rrikusi ondoren, eta 2008-2011 aldirako Planak 
bildu beharreko helburu berriak ezarri baino le-
hen, beharrezkoa da Euskal Autonomia Erkide-
goan hondakin arrisku tsuak sor tzeari eta kudea-
tzeari dagokionez daukagun egoera ezagu tzea. 
2004ko inbentarioa da denboran hurbilen da-
goen informazio iturria.

Hondakin arrisku tsuen inbentarioak urtero-ur-
tero egiten dira 1998az geroztik. Oinarri gisa, 
Kontrol eta Jarraipen Agirietako eta urte natural 
bakoi tzean olioei buruz izapideturiko B Agirie-
tako informazioan oinarri tzen dira. Beste infor-
mazio iturri ba tzuetara ere jo tzen da; esaterako, 
beste herrialdeetako hondakin arrisku tsuen 
inportazioari eta esportazioari buruzkoetara, eta 
autokudeaketari buruzkoetara.

Datu horiek prozesatu egin behar dira transferen-
tzia zentroen eragina garbi tzeko; hau da, ku-
deaketa zentro horiei loturiko kontabilitate bikoi-
tza ezaba tzeko eta hondakina trata tzen duen 
azken kudea tzailearen tratamendua eta koka-
pen geografi koa zehazteko.

3.1. Sorturiko kantitatea

Euskal Autonomia Erkidegoan guztira 510.205 
Tm hondakin arrisku tsu kudeatu ziren 2004an; 
horietatik 221.822 Tm urteko jarduera eko-
nomikotik eratorriak ziren, 164.999 Tm lerro-
amaierako tratamenduetatik eta 123.384 Tm 
hondakin historikoetatik.

Esangura tsua da lur ku tsatuen kopurua 
(118.228 Tm), korronteetan bigarrena; ho ts, al-
tzairugin tzako hau tsen a tzetik (123.435 Tm) eta 
desugerketako azidoen aurretik (79.471 Tm).

3.2. Sorturiko hondakin motak

Metalak sor tzen eta eralda tzen dituen industria 
Europako Hondakinen Zerrendako (EHZ) 10., 
11. eta 12. kategoriatan dago bilduta, eta hon-
dakin gehien sor tzen dituen sektorea da. Izan 
ere, al tzairugin tzako hau tsek, ga tz zepek, desu-
gerketako azidoek eta taladrinek, beste honda-
kin ba tzuen artean, 293.587 Tm osatu zituzten 
guztira; ho ts, urteko guztizkoaren % 57,54.

Bigarren mailan, honako hauek daude: indus-
tria kimiko organikoa (EHZ 07, 11.709 Tm) eta 
inorganikoa (EHZ 06, 9.366 Tm), industria pe-
trokimikoa (EHZ 05, 6.731 Tm) eta hondakin 
korronteak trata tzeko sektorea (EHZ 19, 10.677 
Tm).

Ekoizpen atomizatuko hondakin korronteak 
(hainbat sektorek kantitate  txikietan sorturiko 
hondakinak) urtez urte handi tzen ari dira beren 
ekarpena. 2004an, erabilitako olioak (EHZ 13, 
22.917 Tm), pinturak (EHZ 08, 7.384 Tm) eta 
on tziak zein xurga tzaileak (EHZ 15, 7.955 Tm) 
izan ziren horien artean ugarienak.

23. irudiak Lurralde Historiko bakoi tzak 2004an 
ekoi tzitako hondakin arrisku tsuak azal tzen ditu, 
EHZko kategoria bakoi tzaren arabera.

1   Europako Ba tzordeak 2003ko maia tzaren 6an mikroenpresen, enpresa  txikien eta enpresa ertainen defi nizioari buruz 
egindako gomendioaren arabera, mikroenpresa, enpresa  txikiak eta enpresa ertainak (ETEak) 250 per tsona baino 
gu txiago dituzten enpresak dira, betiere horien urteko negozio bolumenak ez baditu 50 milioi euroak gaindi tzen, edo 
urteko balan tze orokorrak ez baditu 43 milioi euroak gaindi tzen.

Gaur egun, enpresa 
 txiki eta ertainak 

(ETEak) Euskal 
Autonomia Erkidegoko 

enpresen % 99,84 
dira; horien artean % 
93,76 mikroenpresak 
dira, eta % 51,76ek 

ez du soldatapeko 
langilerik. 

2004an hondakin 
arrisku tsu gehien 
sortu zituztenak 
10. (al tzairugin-
tzako hau tsak), 

11. (desugerketako 
azidoak) eta 17. 

(ku tsaturiko lurrak) 
kategoriak izan ziren.
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23. irudia. 2004an kudeaturiko hondakin arrisku tsuen kuantifi kazio numerikoa, EHZ kategoriaren eta 
sorturiko Lurralde Historikoaren arabera.

2004ko HONDAKIN ARRISKUTSUAK, EHZ KATEGORIAREN ETA LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA

EHZ kodea (2 digitu)
Araba Gipuzkoa Bizkaia Guztirak

tona % tona % tona % tona %

01: Meatzeak eta harrobiak 0 %0 0 %0 7 %100 7 %0,001

02: Lehen ekoizpena 0,1 %100 0 %0 0 %0 0,1 %0

03: Zuraren eta paperaren industria 3 %8,58 30 %83,76 3 %7,67 36 %0,01

04: Larruaren eta ehungintzaren ind. 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0

05: Petrolioa fi  ntzea 0 %0 0 %0 6.731 %100 6.731 %1,32

06: Kimika inorganikoaren industria 327 %3,49 457 %4,88 8.583 %91,64 9.366 %1,84

07: Kimika organikoaren industria 3.834 %32,74 962 %8,22 6.914 %59,04 11.709 %2,30

08: Pinturak, bernizak eta tintak 2.779 %37,64 2.172 %29,41 2.433 %32,95 7.384 %1,45

09: Argazkigintza industria 102 %11,77 316 %36,37 451 %51,86 870 %0,17

10: Prozesu termikoen industria 11.956 %6,99 69.687 %40,73 89.471 %52,29 171.115 %33,54

11: Metalen estaldura eta tratamendua 35.239 %33,81 14.676 %14,08 54.314 %52,11 104.228 %20,43

12: Metalak mekanizatzeko industria 3.375 %18,50 6.197 %33,97 8.672 %47,53 18.244 %3,58

13: Erabilitako olioak 4.423 %19,30 7.288 %31,80 11.206 %48,90 22.917 %4,49

14: Erabilitako disolbatzaileak 434 %23,83 652 %35,79 736 %40,39 1.823 %0,36

15: Ontziak eta trapuak 2.547 %32,02 2.163 %27,19 3.245 %40,80 7.955 %1,56

16: Beste hondakin batzuk 2.091 %20,43 2.157 %21,07 5.988 %58,50 10.236 %2,01

17: Eraikuntza eta eraisketa 1.098 %0,89 1.836 %1,49 119.962 %97,61 122.895 %24,09

18: Zerbitzu medikoak 182 %13,24 414 %30,17 777 %56,59 1.373 %0,27

19: Hondakinak tratatzeko industria 3.720 %34,84 436 %4,09 6.521 %61,08 10.677 %2,09

20: Udalekoak eta asimilagarriak 247 %9,36 650 %24,62 1.742 %66,02 2.639 %0,52

GUZTIRA 72.357 %14,18 110.093 %21,58 327.755 %64,24 510.205 %100
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24. irudia. Hondakin arrisku tsuen ekoizpenaren xehakapenaren urtez urteko bilakaera.

2000-2004 aldian, 
lerro-amaierako 
tratamenduetatik 
eratorritako hondakin 
arrisku tsuen 
ekarpena % 32-42 
artekoa izan zen, 
sorturiko guztizkoari 
dagokionez.
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EHZ guztietan, zuzenean ekoizpenarekin lo-
turiko hondakinak daude, eta lerro-amaierako 
arazketa tratamenduekin loturikoak, hondakin-
uren isurketari (araztegi opilak, ur/olioaren be-
reizgailuetako ur olio tsuak, eta abar) zein emisio 
atmosferikoari (al tzairugin tzako hau tsak, pren-
tsa iragazkietan jasotako bestelako hau tsak, eta 
abar) dagozkienak. Jarraian datorren 24. irudiak 
erakusten du 2000-2004 aldian zer ekarpen 
egin duten lerro-amaierako hondakin horiek 
hondakin historikoen eta berezko ekoizpen pro-
zesuei loturikoen ekarpenarekin alderatuta.

3.3. Lurralde Historikoen 
araberako azterketa

Lurralde Historiko bakoi tzean 2004an sortu-
riko hondakin arrisku tsuen ehunekoa (Bizkaia 
% 64,24; Gipuzkoa % 21,58; Araba % 14,18) 

Euskal Autonomia Erkidegoko banaketa demo-
grafi koarekin uztartuz gero, ikusten da Arabaren 
kasuan bat datorrela, baina ez Bizkaiaren eta Gi-
puzkoaren kasuetan, horietan hondakin arrisku-
tsuen sorrera ez baitago biztanleen profi larekin 
lotuta (Bizkaia % 54; Gipuzkoa % 32).

Urteko jarduera ekonomikoarekin loturiko honda-
kinak bakarrik aztertuz gero (lerro-amaierakoak 
barne), ikusten da Bizkaiaren ekarpena bere ehu-
neko demografi koari hurbil tzen zaiola (% 53,65); 
Arabak, ordea, bere biztanleria profi lak baino 
hondakin gehiago sor tzen ditu (% 18,39), eta Gi-
puzkoa da biztanle bakoi tzeko hondakin arrisku-
tsu gu txien sor tzen duen lurraldea (% 27,96).

Hiru Lurraldeetan, metala ekoizten eta trata tzen 
duen sektoreko hondakinak dira ugarienak (ikus 
25. irudia), lur ku tsatuen salbuespena alde ba-
tera u tzita, Bizkaiaren kasuan. Hala:

Araba Gipuzkoa Bizkaia
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25. irudia. 2004an kudeaturiko hondakin arrisku tsuen kantitatearen irudikapen grafi koa, EHZ 
kategoriaren eta sortutako Lurralde Historikoaren arabera.

Araban desugerketako 
azidoak (EHZ 11) 

izan ziren hondakin 
arriskutsuen korronte 

nagusia 2004an, 
Bizkaian lur ku-

tsatuak (EHZ 17) eta 
Gipuzkoan altzairugin-

tzako hautsak (EHZ 
10).
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26. irudia. Hondakin arrisku tsuen kudeaketaren bilakaera urtez urte, EHZ kategorien arabera.

Hondakin arrisku tsuen 
sorreraren profi la 

egonkorra izan da 
urtetan zehar, EHZ 

17 izan ezik, urteko 
jarduera ekonomikoari 

loturik ez dauden lur 
ku tsatuen eragina 

dela-eta.
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• Bizkaian 117.390 Tm lur ku tsatu sortu ziren 
2004an, al tzairugin tzako hau tsen 47.473 Tm-
ak eta desugerketako azidoen 43.280 Tm-ak 
baino dezente gehiago. Azken horiek izan 
ziren bigarren eta hirugarren hondakin uga-
rienak, hurrenez hurren.

• Gipuzkoan, al tzairugin tzako hau tsek (67.572 
Tm) eta desugerketako azidoek (5.905 Tm) 
bete zituzten lehenengo bi postuak.

• Araban alderan tziz, desugerketako azidoen 
30.287 Tm eta al tzairugin tzako hau tsen 8.390 
Tm sortu bai tziren.

3.4. Urtez urteko bilakaera

Hondakin arrisku tsuak sor tzeari dagokionez, ur-
tez urteko bilakaeraren ezaugarri nagusiak ho-
nako hauek dira:

• Metala ekoiztean eta eralda tzean sortutako 
hondakinen portaerarekiko mendetasuna 
(hondakin horiek 10, 11 eta 12. EHZn daude 
jasota). 

• Hondakin historikoen eragina, batez ere lur 
ku tsatuetakoa. Hondakin horiek bigarren ko-
rronte nagusia izan ziren 2004an (ikus 26. 
irudia).

27. irudiak Euskal Autonomia Erkidegoko 
kantitateei, balorizazio tasei eta kudeaketa 
tasei buruzko datuak bil tzen ditu hogei EHZ 
kategorien tzat eta 2000-2004 urteetarako, biak 
barne. Irudian ikus daitekeen bezala, hondakin 
atomizatuek hazkunde nabarmena izan dute: 
pinturak (EHZ 8, +3.071 Tm), olioak (EHZ 13, 
+6.771 Tm), disolba tzaileak (EHZ 14, +823 
Tm), on tziak eta xurga tzaileak (EHZ 15, +5.279 
Tm), eta abar.

27. irudia. Kudeaturiko hondakin arrisku tsuen kantitatearen bilakaera urtez urte, balorizazio ratioa eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
kudeaketa ratioa, EHZ kategoriaren arabera. Gorriz: % 0-10 arteko balioak.Bel tzez: % 10,1-50 arteko balioak.Berdez: % 50,1-100 arteko 
balioak.

KUDEATURIKO HONDAKIN ARRISKU TSUEN KANTITATEAREN BILAKAERA URTEZ URTE, BALORIZAZIO RATIOA 
ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO KUDEAKETA RATIOA

EHZ
2000 2001 2002 2003 2004

tona/00 Baloriz. EAEko
kudeak. tona/01 Baloriz. EAEko

kudeak. tona/02 Baloriz. EAEko
kudeak. tona/03 Baloriz. EAEko

kudeak. tona/04 Baloriz. EAEko
kudeak.

01 5 %0 %100 5 %0 %100 14 %0 %100 6 0 %100 7 %0 %100

02 425 %0 %100 355 %0 %87,40 196 %0 %73,15 5 0 %0 0 %0 %100

03 22 %0 %100 12 %0 %96,11 6 %0 %100 9 0 %100 36 %0 %16,24

04 47 %0 %100 23 %0 %100

05 5.974 %87,54 %97,14 7.653 %89,17 %98,85 7.408 %98,07 %98,51 8.626 78,64 %95,43 6.731 %81,21 %96,22

06 13.792 %0,04 %56,64 10.129 %0,12 %42,21 9.401 %0,60 %56,36 8.827 1,13 %48,56 9.366 %1,02 %50,72

07 8.517 %5,51 %73,78 7.910 %7,55 %69,70 9.203 %7,79 %75,90 10.109 12,80 %74,26 11.709 %18,19 %72,19

08 4.313 %14,56 %63,71 4.962 %18,76 %54,59 5.386 %21,51 %53,28 6.330 25,29 %48,05 7.384 %26,82 %41,14

09 720 %58,32 %61,33 798 %59,10 %64,33 874 %48,54 %65,25 804 50,21 %65,41 870 %46,53 %49,94

10 149.286 %34,00 %71,43 150.150 %38,20 %72,10 158.212 %49,35 %74,87 157.919 55,62 %76,16 171.115 %58,68 %73,24

11 92.193 %37,07 %75,17 88.511 %45,99 %60,96 90.408 %54,82 %60,56 92.856 55,64 %63,50 104.228 %60,79 %64,63

12 17.196 %5,49 %47,60 16.857 %4,27 %49,11 18.199 %5,22 %53,78 17.001 16,71 %54,33 18.244 %16,60 %50,60

13 16.146 %64,94 %59,29 17.028 %61,87 %65,30 16.748 %62,25 %59,68 20.788 66,51 %54,47 22.917 %58,90 %66,50

14 1.800 %73,00 %34,92 2.672 %86,80 %32,00 2.597 %86,69 %24,94 2.224 80,22 %27,41 1.823 %80,95 %36,83

15 2.676 %34,91 %59,21 3.444 %33,78 %46,52 4.864 %33,52 %50,11 6.166 36,91 %56,40 7.955 %38,13 %54,36

16 4.353 %49,60 %46,89 6.575 %60,41 %28,33 6.515 %55,69 %39,47 8.270 54,52 %38,01 10.236 %54,55 %45,21

17 5.419 %0 %0,26 13.765 %0 %0,30 9.176 %0,10 %23,68 24.128 0,02 %16,82 122.895 %0,32 %3,72

18 1.156 %0,58 %27,88 1.244 %0 %27,65 1.272 %0 %25,82 1.306 0 %27,05 1.373 %0 %25,64

19 2.810 %7,09 %64,90 3.458 %0,44 %37,77 3.998 %0,09 %49,03 4.278 2,69 %45,00 10.677 %2,11 %65,93

20 1.266 %96,20 %18,96 1.311 %94,39 %17,82 1.632 %96,10 %15,12 2.170 99,80 %29,88 2.639 %99,89 %30,14

Guztira 328.115 %33,20 %68,25 336.840 %37,66 %61,97 346.133 %45,57 %65,45 371.821 47,66 %63,91 510.205 %40,26 %51,69
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28. irudian Euskal Autonomia Erkidegoan hon-
dakin arrisku tsuak sor tzea baldin tza tzen duten 
gako nagusiak laburbildu dira.

4. GAUR EGUNGO KUDEAKETA

4.1. Tratamendu mota

Hondakin arrisku tsuei buruzko urteko inbenta-
rioek lau tratamendu mota bil tzen dituzte:

• Materialak birzikla tzea edo balioa ematea.

• Balorizazio energetikoa.

• Erraustea, energia aprobe txatu gabe.

• Sun tsi tzea; horrek tratamendu fi sikoa eta ki-
mikoa jaso tzen ditu, eta segurtasun gordailuan 
jar tzea, edota aurrekoen edozer konbinazio.

Europako ingurumen politikak hierarkia bat ezar-
tzen du tratamenduen artean. Hala, lehentasun 
handiagoa ematen dio materialen balorizazioari 
balorizazio energetikoari baino, eta azken horri 
sun tsi tzeari baino. Deposizioa da aukera guztien 
artean desegokiena.

29. irudian ikus daitekeen moduan, 2004an ku-
deaturiko hondakin arrisku tsu guztien % 40,26 
balorizatu egin zen; hala birzikla tzearen bitar-
tez (% 38,98) nola balorizazio energetikoaren 
bitartez (% 1,28). Gainerakoak sun tsitu egin 
ziren (% 59,33), eta % 0,40 bakarrik erraustu 
zen. 2004an kudeaturiko lur ku tsatuen kantitate 
handiak eragin izugarria izan du balio horietan. 
Lur horietako gehienak kokaleku bakar batetik 
datoz, eta ia guztiak Euskal Autonomia Erkide-
goatik kanpo kokaturiko segurtasun gordailue-
tara bidali dira.

Urteko jarduera ekonomikoari loturiko honda-
kinei dagokienez (lerro-amaierakoak barne), 

balorizazio ehunekoa % 52,99ra arte iristen da 
(balorizazio materiala % 51,30; balorizazio ener-
getikoa % 1,69). Kudeaketako osagai dira sun tsi-
tzea (% 46,59) eta errausketa ere (% 0,41).

Dauden hogei EHZ kategorietatik zazpik gaindi-
tzen dute % 50 balorizazio tasari dagokionez:

• EHZ 05, Hondakin petrokimikoak: % 81,21.

• EHZ 10, Prozesu termikoen hondakinak: % 
59,68.

• EHZ 11, Gainazaleko tratamendu kimikoak 
sor tu tako hondakinak: % 60,79.

• EHZ 13, Erabilitako olioak: % 58,90.

• EHZ 14, Agortutako disolba tzaileak: % 80,95.

• EHZ 16, Berezko talderik ez duten hondaki-
nak (bateriak, jatorri industrialeko ekipo ele-
ktriko-elektronikoak, zisternak garbi tzearen 
ondoriozko hondakinak, etab.): % 54,55.

• EHZ 20, Udal hondakinak: % 99,89 (Kontrol 
eta Jarraipen Agiriarekin soilik kudeaturikoei 
buruzkoa, Garbiguneek edo beste bilketa es-
pezifi koek jasotakoa).

Beste korronte ba tzuen kasuan, hondakinaren 
izaerak zaildu egiten du balorizazioa:

• Hondakin mediko infekziosoak (EHZ 18) erra-
us keta bidez kudeatu ohi dira.

• Sun tsipena sektore kimikoan egiten da gehien 
(EHZ 06 eta 07), baita metalaren mekaniza-
tuan, lur ku tsatuetan (EHZ 17) eta hondaki-
nak trata tzeko planten hondakinen kasuan ere 
(EHZ 19).

Zaila da tratamenduen ehuneko horiek Euro-
pako Estatuek lortutakoekin konpara tzea, dela 
azken horien datuek hondakin guztiei egiten 
dietelako erreferen tzia, izaera arrisku tsukoak 

Hondakin arrisku tsuen 
arloan fi nkaturiko 

politiken ondorioz, 
nabarmen handitu 

dira korronte 
atomizatuak; 

esaterako, pinturak 
(EHZ 8), olioak (EHZ 
13), disolba tzaileak 

(EHZ 14) eta on tziak 
zein xurga tzaileak 

(EHZ 15). Lur 
kutsatuek (EHZ 17) 

eragin negatiboa dute 
Euskal Autonomia 

Erkidegoko balorizazio 
eta kudeaketa 

ratioetan.

28. irudia. Hondakin arrisku tsuak sor tzearen gakoak Euskal Autonomia Erkidegoan.

HONDAKIN ARRISKU TSUAK SOR TZEAREN GAKOAK 
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

• Euskal Autonomia Erkidegoak guztira 510.205 Tm hondakin arrisku tsu kudeatu zituen 2004an; ho-
rietatik 221.822 Tm urteko jarduera ekonomikotik eratorriak ziren, 164.999 Tm lerro-amaierako trata-
menduetatik eta 123.384 Tm hondakin historikoetatik.

• Ekoizpen atomizatuko hondakinen kudeaketan (esaterako, erabilitako olioak, pinturak, on tziak eta 
xurga tzaileak) joera hazkor jarraituari eusten dio.

• Hondakin historikoen eragina (lur ku tsatuak, amiantoa, tresnak/PCBdun olioak) aldatu egiten da urte-
tik urtera, lur ku tsatuen arloan egindako ekin tzen arabera, batez ere.
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banakatu gabe (hori da Danimarkaren eta Sue-
diaren kasua), dela beste tratamendu ba tzuk 
har tzen dituztelako ain tzat, eta beraz ezin de-
lako konparaketa fi dagarririk egin (Ingalaterra 
eta Gales).

30. irudian Ingalaterrak eta Galesek aplikaturiko 
tratamenduen ehunekoak ikus daitezke, Euskal 
Autonomia Erkidegoan lorturikoen alboan. Le-
henengoak trata tzeko aukeretako bat «epe labu-
rreko transferen tzia» da. Euskal Autonomia Er-
kidegoan, ordea, Transferen tzia Zentroei entre-
gaturiko hondakinak aztertu egiten dira, azken 
kudea tzaileak aplikatuko dien tratamendua ahal 
den neurrian zehaztu arte; eta informazio hori 
bideragarria ez denean, «birzikla tzeko» aukeran 
bil tzen dira, baldin eta R13 tratamendu kodea 
esleitu bazaie (R01-R12 operazioen mende jar-
tzeko hondakinak), edota sun tsi tzeko aukeran, 
D15 esleitu bazaie (D01-D14 operazioen aurre-
tiazko biltegira tzea).

Birzikla tze/berrerabil tze ehunekoak zuzenean 
alderatuz gero, ikusten da Euskal Autonomia 
Erkidegoak, i txuraz, gainditu egiten dituela Inga-
laterraren eta Galesen ratioak. Eta epe mo tzean 
transferen tziaren mende jarritako hondakin 
arrisku tsu gehienak azkenean birziklatu egingo 
direla suposatuz, birzikla tze ehunekoak berdin-
du egiten dira (% 38,02 Ingalaterran eta Gale-
sen; % 38,98 Euskal Autonomia Erkidegoan). 
Hori dela-eta, Euskal Autonomia Erkidegoko 
hondakin arrisku tsuen birzikla tze ehunekoak 
erreferen tzia gisa hartutako Estatuetakoen pa-
rekoak dira.

31. eta 32. irudietan, EHZ kategoria bakoi tzari 
aplikaturiko tratamenduak ikus daitezke, gra-
fi koki. Hura hobeto uler tzeko, ez ditugu 500 
Tm-tik beherako tratamendu korronteak iru-
dikatu, horiek sorturiko hondakin arrisku tsuen 
% 2 baino ez baitira.

29. irudia. 2004an kudeaturiko hondakin arrisku tsuen kuantifi kazio numerikoa, EHZ kategoriaren eta 
kudeaketa motaren arabera

2004KO HONDAKIN ARRISKUTSUAK, EHZ KATEGORIAREN ETA TRATAMENDU MOTAREN ARABERA

EHZ kodea (2 digitu)
Deuseztatzea Erraustea Birziklatzea Baloriz. energ. Guztira
tona % tona % tona % tona % tona %

01: Meatzeak eta harrobiak 7 %100 0 %0 7 %0 0 0% 7 %0,001

02: Lehen ekoizpena 0,1 %100 0 %0 0 %0 0 0% 0,1 %0

03: Zuraren eta paperaren industria 6 %16,24 30 %83,76 0 %0 0 0% 36 %0,01

04: Larruaren eta ehungintzaren ind. 0 %0 0 %0 0 %0 0 0% 0 %0

05: Petrolioa fi  ntzea 1.265 %18,79 0 %0 5.466 %81,21 0 0% 6.731 %1,32

06: Kimika inorganikoaren industria 9.271 %98,98 0 %0 85 %0,91 10 0,11% 9.366 %1,84

07: Kimika organikoaren industria 9.533 %81,42 46 %0,39 627 %5,36 1.503 12,83% 11.709 %2,30

08: Pinturak, bernizak eta tintak 5.403 %73,18 0 %0 1.618 %21,91 363 4,91% 7.384 %1,45

09: Argazkigintza industria 465 %53,47 0 %0 405 %46,53 0 0% 870 %0,17

10: Prozesu termikoen industria 68.995 %40,32 0 %0 102.119 %59,68 0 0% 171.115 %33,54

11: Metalen estaldura eta tratam. 40.870 %39,21 0 %0 63.299 %60,73 60 0,06% 104.228 %20,43

12: Metalak mekanizatzeko industria 14.966 %82,03 251 %1,37 2.660 %14,58 368 2,02% 18.244 %3,58

13: Erabilitako olioak 8.965 %39,12 454 %1,98 10.357 %45,19 3.141 13,71% 22.917 %4,49

14: Erabilitako disolbatzaileak 254 %13,91 94 %5,13 1.408 %77,24 68 3,71% 1.823 %0,36

15: Ontziak eta trapuak 4.915 %61,79 6 %0,08 2.909 %36,57 124 1,56% 7.955 %1,56

16: Beste hondakin batzuk 4.623 %45,16 30 %0,29 4.667 %45,60 916 8,95% 10.236 %2,01

17: Eraikuntza eta eraisketa 122.503 %99,68 0 %0 392 %0,32 0 0% 122.895 %24,09

18: Zerbitzu medikoak 229 %16,68 1.144 %83,32 0 %0 0 0% 1.373 %0,27

19: Hondakinak tratatzeko industria 10.451 %97,89 0 %0 226 %2,11 0 0% 10.677 %2,09

20: Udalekoak eta asimilagarriak 3 %0,11 0 %0 2.636 %99,89 0 0% 2.639 %0,52

GUZTIRA 302.724 %59,33 2.054 %0,40 198.873 %38,98 6.553 1,28% 510.205 %100

EHZ 10eko (prozesu 
termikoak) eta EHZ 
11ko hondakinak 
(gainazalen 
tratamendu kimikoa) 
birziklaturiko 
198.873 Tm-en % 
83,18 dira.
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Birziklatua / Berrerabilia Erraustea

Balorizazio energetikoak Transferitua (epe laburrean)

Zabortegian utzia 
+ ezabatzeko tratatu

%0

%25

%50

%75

%100

Inglaterra eta Gales EAE

30. irudia. Ingalaterran eta Galesen aplikaturiko tratamendu moten banaketaren (2005eko datuak) 
eta Euskal Autonomia Erkidegokoaren (2004. urteko datuak, hondakin historikoak barne) arteko 
konparaketa. Ikusi Euskal Autonomia Erkidegoan ez direla «Transferen tzia (epe mo tzean)», «Epe 
luzeko biltegira tzea» eta «Beste jomuga bat» aukerak ain tzat har tzen; beraz, datuak ez dira guztiz 
konparagarriak.

Ingalaterrak eta 
Galesek ain tzat 

har tzen dituztenez 
«Transferen tzia (epe 

mo tzean)», «Epe 
luzeko biltegira tzea» 

eta «Beste jomuga 
bat» aukerak, ezin 

dugu erabateko 
konparazioa egin, 
nahiz eta, kasurik 

 txarrenean, baiezta 
daitekeen hondakin 

arrisku tsuen 
birziklatze tasek 
an tzeko balioak 

dituztela.

EHZen tratamenduen diagrama 01etik 10era – 2004. urtea
(500 tonatik gorako fluxuak bakarrik irudikatu dira; hondakin arriskutsu guztien % 98)

TRATAMENDUA EAEn EAEtik KANPOKO TRATAMENDUAK

EHZ 01: 
Meategiak, 

harrob. eta miner.

EHZ 05:
Petrolioa, gasa, 

ikatza

EHZ 06:
ind.

EHZ 07:
ind.

EHZ 08:
Pinturak, 

itsasgarriak

EHZ 09:
Argazkigintzaren 

industria

EHZ 10: Proz. 
termikoak 

(sideromet.)

EHZ 02: Nekaz., 
abeltzaintza, 
elikagaiak

EHZ 04:
Larrua, 
ehunak

EHZ 03:
Egurra, papera

Desugerketa azid. birzikl. Desugerketa azid. birzikl. 

Desugerketa azid. lehener.

Autokudeaketa

Olioak birziklatzea

Olioak birziklatzea

Desortzio termikoa

Balorizazio energetikoak

Balorizazio energetikoak

Disolbatzaileak birziklatzea

Disolbatzaileak birziklatzea

Trat. fisiko-kimikoa

Trat. Trat. fisiko-kimikoa

Bestelako birziklatzeak

Bestelako birziklatzeak

Bestelako deuseztatzeak

Bestelako deuseztatzeak

Deusez. transf. zentroa

Amian. babesteko zelda

Erraustea

Erraustea

Metalak birziklatzea

Metalak birziklatzea

Segurtasun gordailua

Gatz-zepak birziklatzea Bizigabetzea

31. irudia. 2004an EHZ 01etik EHZ 10era arteko kategorietako hondakin arrisku tsuei aplikaturiko tratamenduak.
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EHZen tratamenduen diagrama, 11tik 20ra – 2004. urtea
(500 tonatik gorako fluxuak bakarrik irudikatu dira; hondakin arriskutsu guztien % 98)

TRATAMENDUA EAEn EAEtik KANPOKO TRATAMENDUAK

EHZ 11: 
Azalerako trat. 

kimikoa

EHZ 15: 
Ontziak eta 

xurgatzaileak

EHZ 16: Gailu 
elektrikoak, pilak, 

bateriak

EHZ 17: 
EEH (lurzoru 

kutsatuak barne)

EHZ 18: 
Osasun 

hondakinak

EHZ 19: Urak 
eta hondakinak 

tratatzea

EHZ 20: 
Urbanoak eta 

asimila daitezk.

EHZ 12: 
Azalerako trat. 

fisikoa

EHZ 14: 
Erabilitako 

disolbatzaileak

EHZ 13:
Erabilitako 

olioak

Desugerketa azid. birzikl. 

Desugerketa azid. lehener.

Autokudeaketa

Olioak birziklatzea

Desortzio termikoa

Balorizazio energetikoak

Disolbatzaileak birziklatzea

Trat. fisiko-kimikoa

Bestelako birziklatzeak

Bestelako deuseztatzeak

Deusez. transf. zentroa

Amian. babesteko zelda

Erraustea

Metalak birziklatzea

Bizigabetzea

Desugerketa azid. birzikl. 

Olioak birziklatzea

Balorizazio energetikoak

Disolbatzaileak birziklatzea

Trat. Trat. fisiko-kimikoa

Bestelako birziklatzeak

Bestelako deuseztatzeak

Erraustea

Metalak birziklatzea

Segurtasun gordailua

Gatz-zepak birziklatzea 

32. irudia. 2004an EHZ 11tik EHZ 20ra arteko kategorietako hondakin arrisku tsuei aplikaturiko tratamenduak.
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4.2. Kudea tzaileen jatorri 
geografi koa

2004an sorturiko hondakin arrisku tsuen % 
51,69 Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko 
enpresa baimenduek kudeatu zituzten. Urteko 
jarduera ekonomikoarekin loturiko hondakinei 
dagokienez (lerro-amaierakoak barne), ehuneko 
hori % 67,00ra iristen da.

Industria petrokimikoaren hondakinak (EHZ 
05; % 96,22), kimika organikoarenak (EHZ 07; 
% 72,19), prozesu termikoenak (EHZ 10; % 
73,24), gainazaleko tratamenduenak (EHZ 11; 
% 65,63) eta hondakin korronteen kudeaketa-
renak (EHZ 19; % 65,93) tratamendu ehuneko 
hori gainditu edo berdindu egiten dute Euskal 
Autonomia Erkidegoan (ikus 33. irudia).

Euskal Autonomia Erkidegoko prozesu industrial 
garran tzi tsuen barruan, batez bestekoaren azpi-
tik dauden tratamendu balioak dituzten honda-
kin bakarrak industria kimiko inorganikoarenak 
(EHZ 06; % 50,72) eta mekanizatuen sektore-
koak dira (EHZ 12; % 50,60). Portaera hori aze-
tileno ekoizpenetik eratorritako kal tzio hidroxi-
doak baldin tza tzen du EHZ 06aren kasuan, eta 
mekanizatu taladrinek eta lohiek EHZ 12an. 

Ekoizpen atomizatuko hondakinei dagokienez, 
EAEko kudeaketaren batez bestekoa gaindi tzen 
dutenen artean olioak (EHZ 13; % 66,50) eta 
on tziak zein xurga tzaileak daude (EHZ 15; % 
54,36). Beste korronte ba tzuk ez dira Autono-
mia Erkidegoko tratamenduen batez besteko 
baliora iristen; esaterako, pinturak (EHZ 08; % 
41,14), disolba tzaileak (EHZ 14; % 36,83) eta 
hondakin sanitarioak (EHZ 18; % 25,64).

EAEko kudeatzailea EAEz kanpoko kudeatzailea

%0 %20 %40 %60 %80 %100

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GUZTIRA

33. irudia. 2004an kudeaturiko hondakin arrisku tsuen kantitatea eta ehunekoen araberako banaketa, 
EHZ kategoriaren eta tratamendu lekuaren arabera. Ez zen EHZ 04ari zegokion inolako hondakin arrisku-
tsurik kudeatu.

Euskal ekonomian 
fun tsezkoak diren 

sektoreek -hala 
nola, industria 
petrokimikoak 

(EHZ 05), kimika 
organikoak (EHZ 07) 

eta siderometalurgiak 
(EHZ 10 eta 11)- 
batez bestekoaren 

gainetik dauden 
tratamendu 

ehunekoak dituzte 
Euskal Autonomia 

Erkidegoan.

EAEko kudeatzailea EAEz kanpoko kudeatzailea

124.156

352

137.645

1.584

263.737

178.568

1.702

61.229

4.969

246.467

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Deuseztatzea

Erraustea

Birziklatzea

Baloriz. energ.

GUZTIRA

34. irudia. 2004an kudeaturiko hondakin arrisku tsuen kantitatea eta banaketa, tratamendu motaren 
eta lekuaren arabera.

Materialki balorizatzen 
diren hondakinen 

bi heren Euskal 
Autonomia Erkidegoan 

trata tzen dira.
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Euskal kudea tzaileek materialki balorizaturiko 
hondakin guztien % 69,21 trata tzea lor tzen dute 
(ikus 34. irudia). Sun tsipen, errausketa eta ba-
lorizazio energetikoaren kasuan, Euskal Auto-
nomia Erkidegoatik kanpo dauden tratamendu 
zentroak dira gehien kudea tzen dutenak.

4.3 Kudeaketa maila, Lurralde 
Historikoaren arabera

Araba da Euskal Autonomia Erkidegoko batez 
besteko balorizazioa gaindi tzen duen lurralde 
bakarra, tratamendu hori sor tzen dituen hon-
dakin arrisku tsuen % 50,99ri aplika tzen baitie. 
Bizkaiak % 40,56ri aplika tzen dizkie, eta Gi-
puzkoak % 32,33ari (ikus 35. irudia).

Bizkaian, Euskal Autonomia Erkidegoatik kanpo 
dauden segurtasun gordailuetan jar tzen dira lur 

ku tsatuak. Gipuzkoan, berriz, ehuneko  txikia 
lortu da 2004an apenas birzikla tzen zirelako lu-
rralde horrek sorturiko al tzairugin tzako hau tsak.

Bizkaian sorturiko hondakinen tratamendu ehu-
nekoa (% 39,06)  txikiagoa da Euskal Autonomia 
Erkidegoko batez bestekoa baino (% 51,69). 
Araban (% 62,36) eta Gipuzkoan (% 82,29), or-
dea, erreferen tzia hori erruz gaindi tzen da (ikus 
36. irudia).

Gipuzkoak sor tzen dituen hondakinen % 82,29 
euskal enpresekin kudea tzea lortu du. Ehuneko 
handi horren a tzean batik bat al tzairugin tzako 
hau tsak daude, Euskal Autonomia Erkidegoan 
kudea tzen diren Lurralde horretako hondakinen 
hiru laurdenak halakoak baitira.

Bestalde, Bizkaian, 2004an sorturiko lur ku-
tsatuak Euskal Autonomia Erkidegoatik kanpo 

Deuseztatzea Birziklatzea

Erraustea Baloriz. energ.

35.059

73.943

193.723

302.724

400

560

2.054

1.094

34.053

34.387

130.433

198.873

2.511

1.537

2.505

6.553

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia

Guztira

35. irudia. 2004an kudeaturiko hondakin arrisku tsuen kantitatea eta banaketa, jatorrizko Lurralde 
Historikoaren eta tratamendu motaren arabera.

Arabako Lurralde 
Historikoak du, 
ehunekoei begiratuta, 
balorizazio ratiorik 
handiena.

EAEko kudeatzailea EAEz kanpoko kudeatzailea

45.122

90.593

128.021

263.737

27.235

19.499

199.733

246.467

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia

Guztira

36. irudia. 2004an kudeaturiko hondakin arrisku tsuen kantitatea eta banaketa, jatorrizko Lurralde 
Historikoaren eta tratamendu lekuaren arabera.

Ku tsaturiko lurrek eta 
aluminioaren bigarren 
fusioko ga tz zepek 
baldin tzatu egiten 
dute Bizkaiko Lurralde 
Historikoaren barne 
kudeaketa ratioa.
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dauden segurtasun gordailuetan ezarrita bitar-
tez kudeatu dira; bigarren fusioko ga tz zepak, 
ordea, Espainiar Estatuko genero horretako 
kudea tzaile bakarrari bidal tzen zaizkio.

4.4. Autokudeaketa

2004an 11.712 Tm hondakin autokudeatu zi-
tuzten hondakinetako ba tzuk trata tzeko baime-
na zuten hogeita lau euskal enpresak.

Praktika hori aplika tzeko korronterik egokienak 
enpresa kimikoetako zenbait hondakin likido 
dira, horiek dituzten zenbait substan tzia aprobe-
txa tzea posible baita, baita metalaren sektore 
mekanizatuan erabilitako taladrinak ere, mer-
katuan teknikoki eta ekonomikoki lehiakorrak 
diren ekipoak daudelako.

Autokudeaketa teknikek, ba tzuetan, produktua 
hondakin arrisku tsu bilakatu baino lehen bere 

balio-bizi tza luza tzeko aukera ematen dute. Ho-
rrek hondakin kantitatea nabarmen murrizten 
lagun tzen du. Beste ba tzuetan, autokudeaketa 
prozesuek hondakin korrontearen frakzio bat 
berreskura tzeko aukera ematen dute, enpresan 
berrerabil daitezen, azken hondakinaren kanti-
tatea eta/edo arriskugarritasuna murriztuz.

4.5. Urtez urteko bilakaera

Urtetik urtera gora egiten ari da balorizaturiko 
hondakinen kopurua; hala, 2004an 205.426 
Tm izatera iri tsi zen. Balorizazio ehunekoan, 
ordea, eragina du hondakin historikoen urteko 
portaerak; hondakin horiek, oro har, sun tsi tzeko 
tratamenduak jaso tzen dituzte. Haien eragina 
ezabatuz gero, urteko jarduera ekonomikoari lo-
turiko hondakinen balorizazio ehunekoa (lerro-
amaierakoak barne) gora egiten ari da urtetik 
urtera; hala, 2004an % 52,99ra iri tsi zen (ikus 
37. irudia).

Balorizazioa Deuseztatzea

%0 %20 %40 %60 %80 %100

2000

2001

2002

2003

2004

108.224

125.383

157.147

176.807

204.992

213.133

195.155

178.320

169.684

181.829

37. irudia. Urteko ekoizpenari loturiko hondakin arrisku tsuen (lerro-amaierakoak barne) kantitatea eta 
ehunekoen banaketa, urtearen eta tratamenduaren mota generikoaren arabera (balorizazio tasaren 
urtez urteko bilakaera).

Urteko ekoizpen 
ekonomikoari 

loturiko hondakinen 
balorizazio ehunekoa 

(lerro-amaierakoak 
barne) handi tzen ari 
da urtetik urtera, eta 
2004an % 52,99ra 

iri tsi zen.

EAEko kudeatzailea EAEz kanpoko kudeatzailea

%0 %20 %40 %60 %80 %100

2000

2001

2002

2003

2004

223.930

208.727

224.473

233.576

259.180

97.428

111.811

110.995

112.915

127.641

38. irudia. Urteko produkzioari loturiko hondakin arrisku tsuen (lerro-amaierakoak barne) kantitatea 
eta ehunekoen banaketa, urtearen eta tratamendu lekuaren arabera (kudeaketa tasaren urtez urteko 
bilakaera Euskal Autonomia Erkidegoan).

2004an, Euskal 
Autonomia Erkidegoan 

urteko jarduera 
ekonomikoari 

lotuta kudeaturiko 
hondakinen ratioak 
(lerro-amaierakoak 
barne) ia berdindu 
egin zuen 2003ko 

erregistroa, nahiz eta 
sorturiko kantitatean 

hazkundea izan.
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Hondakin historikoen eta, batez ere, Euskal Au-
tonomia Erkidegoatik kanpo kudeatu beharreko 
lur ku tsatuen portaerak, baldin tzatu egiten du 
hurbiltasun eta autosufi zien tzia prin tzipioen 
bete tze mailaren bilakaera. Horrela, 263.737 Tm 
kudeatu ziren 2004an gure Erkidegoan, azken 
urteetako kantitaterik handiena. Dena den, Eus-
kal Autonomia Erkidegoan trataturikoen ehune-
koak behera egin zuen 2003koarekin alderatuz. 
Nolanahi ere, urteko jarduera ekonomikoari 
loturiko hondakin guztien kasuan (lerro-amaie-
rakoak barne), ratioa % 67,00ra iristen da, ia 
2003an bezalaxe, nahiz eta sorturiko kantitatea 
hazi (ikus 38. irudia).

39. irudiak Euskal Autonomia Erkidegoko hon-
dakin arrisku tsuen kudeaketa arau tzen duten 
gako nagusiak labur tzen ditu.

5. INPORTAZIOA 
ETA ESPORTAZIOA

5.1. Inportazioa

Atal honetan, Euskal Autonomia Erkidegoan 
sar tzen diren beste autonomia erkidego edo-
ta Estatu ba tzuetako hondakinen fl uxua azter-
tuko dugu. Hondakin horiek, Euskal Herritik 
at sortuak izatean, ez dira urteko inbentarioan 
kontabiliza tzen.

2004an, 122.598 Tm jaso zituen guztira Eus-
kal Autonomia Erkidegoak: 85.886 Tm beste 
autonomia erkidego ba tzuetatik (% 70,06) eta 
36.712 Tm beste Estatu ba tzuetatik (% 29,94).

Beste autonomia erkidegoetatik inportatutako 
hondakin arrisku tsuei dagokienez, Katalunia koak 

39. irudia. Hondakin arrisku tsuen ekoizpenaren gakoak Euskal Autonomia Erkidegoan.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HONDAKIN ARRISKU TSUEN 
KUDEAKETAREN GAKOAK

• Urteko ekoizpen ekonomikoari loturiko Euskal Autonomia Erkidegoko hondakin arrisku tsuen (lerro-
amaierakoak barne) erdiak baino gehixeagok (% 52,99; ho ts, 204.992 Tm) jaso tzen dituzte balorizazio 
tratamenduak. Horien artean, al tzairugin tzako hau tsak eta desugerketako azidoak dira ekarpen han-
diena egiten duten korronteak.

• Barne kudeaketarako gaitasunari dagokionez, hazkunde ekonomikoari loturiko hondakinen (lerro-
amaierakoak barne) bi heren (% 67,00; ho ts, 259.180 Tm) Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko 
instalazioetan kudea tzen dira. Horietatik erdia baino gehiago (% 53,72; ho ts, 139.229 Tm) balorizazio 
prozesuetan sar tzen dira.

• 2004an, baimenduriko 24 enpresak aplikatu dituzte autokudeaketa prozesuak hondakin arrisku tsuen 
gainean (11.712 Tm), batez ere prozesu kimikoen hondakin likidoetan eta taladrinatan.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

AN AR AS CL CM CN CT EX GA IC LR MD NA PV

To
na

/u
rt

e

Siderometalurgia Azaleko tratamendu kimikoa

Olioak Ontziak eta xurgatzaileak

Beste batzuk

40. irudia. 2004an beste autonomia erkidego ba tzuetatik inportaturiko hondakin arrisku tsuen 
kantitatea, hondakin motaren eta jatorrizko autonomia erkidegoaren arabera. AN = Andaluzia; AR = 
Aragoi; AS = Asturias; CL = Gaztela eta Leon; CM = Gaztela Man txa; CN = Kantabria; CT = Katalunia; 
EX = Extremadura; GA = Galizia; IC = Kanariar Uharteak; LR = Errioxa; MD = Madril; NA = Nafarroa; PV 
= Valen tzia.

Kataluniako 
altzairugin tzako 
hau tsak dira 
beste autonomia 
erkidegoetatik 
etorritako inportazio 
fl uxu nagusia.
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dira gehienak; hala, 26.459 Tm jaso zituen Eus-
kal Autonomia Erkidegoak 2004an, guztizkoaren 
% 30,81. Gehienbat al tzairugin tzako hau tsak zi-
ren. Nafarroako Foru Erkidegoa izan zen bigarren 
inportazio iturria, 14.989 Tm-rekin (% 17,45). 
Kasu horretan, desugerketako azidoak ziren ko-
rronte nagusi. Aragoi zegoen hirugarren postuan, 
9.442 Tm-rekin (% 10,99), gehienbat al tzairugin-
tzako hau tsak bidalita (ikus 40. irudia).

2004an beste autonomia erkidego ba tzuetatik 
inportaturiko hondakin arrisku tsuen artean, Gi-
puzkoak % 10,71 jaso zituen, Arabak % 15,80 
eta Bizkaiak % 73,49.

Beste autonomia erkidego ba tzuetatik etorritako 
hondakinen % 71,72 Euskal Autonomia Erkide-
goan baloriza tzeko xedearekin inportatu ziren 
(ikus 41. irudia).

Beste Estatu ba tzuetako inportazioei dagokie-
nez, 2004an 36.712 Tm inportatu ziren; horie-
tatik % 97,02 al tzairugin tzako hau tsak eta kobre 
hondakinak ziren gehienbat, eta haien metalak 
birzikla tzeko ekarri ziren Euskal Autonomia Erki-
degora (ikus 42. irudia).

Fran tzia da horni tzaile nagusia. 16.817 Tm bi-
dali zituen 2004an.
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41. irudia. 2004an beste autonomia erkidego ba tzuetatik inportaturiko hondakin arrisku tsuen 
kantitatea, jatorrizko autonomia erkidegoaren eta aplikaturiko tratamendu motaren arabera. AN = 
Andaluzia; AR = Aragoi; AS = Asturias; CL = Gaztela eta Leon; CM = Gaztela Man txa; CN = Kantabria; 
CT = Katalunia; EX = Extremadura; GA = Galizia; IC = Kanariar Uharteak; LR = Errioxa; MD = Madril; 
NA = Nafarroa; PV = Valen tzia.

Beste autonomia 
erkidego ba tzuetatik 

inportaturiko 
hondakinen ia hiru 

laurdenak Euskal 
Autonomia Erkidegoan 

birzikla tzen dira.

Siderometalurgia Sanitarioak

Aparatu elektrikoak Beste batzuk
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42. irudia. 2004an beste Estatu ba tzuetatik inportaturiko hondakin arrisku tsuen kantitatea, hondakin 
motaren eta jatorrizko Estatuaren arabera. BE = Belgika; CH = Sui tzar Konfederazioa (Sui tza);CL = 
 txile; DE = Alemania; FR = Fran tzia; GB = Britainia Handia; IT = Italia; NO = Norvegia; PT = Portugal; 
US = Ameriketako Estatu Batuak.

Beste Estatu 
batzuetatik 

inportaturiko 
hondakinen % 
97,02 metalak 
berreskuratzera 

bideratzen da, eta 
Fran tzia da horni tzaile 

nagusia.
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5.2. Esportazioa

Konplexua da beste autonomia erkidego edota 
beste Estatu ba tzuetara eginiko esportazioak 
azter tzea, Transferen tzia Zentroen bitarteko tza 
lanak direla-eta.

Urteko inbentarioak kudeaketa zentro horieta-
ra eginiko sarreretatik har tzen du informazioa, 
euskal jatorria duten fl uxuak bakarrik identifi ka-
tu eta zenba tzeko. Transferen tzia Zentroetatik 
eginiko irteerak alde batera u tzita -izan ere, 
inbentarioan sarrerak eta irteerak bilduko bali-
ra, bi aldiz zenbatuko bailirateke-, galdu egiten 
da hondakinen partida bakoi tza trata tzen duen 
azken kudea tzailearen kokapenari buruzko in-
formazioa eta, hortaz, ezin daiteke jakin hon-
dakina euskal kudea tzaile baten esku gera tzen 
den edota gure Erkidegotik kanpo dagoen kudea-
tzaile baten esku.

Euskal ekoizleek beste autonomia erkidego ba-
tzuetako kudea tzaileei «zuzenean» egindako 
bidalketak, euskal Transferen tzia Zentroen 
bitarteko tzarik gabe alegia, 235.203 Tm-koak 
izan ziren 2004an. Bestalde, 54.599 Tm entre-
gatu zi tzaizkien euskal Transferen tzia Zentroei, 
eta litekeena da horien zati bat beste autonomia 
erkidego ba tzuetan kokaturiko kudea tzaileen 
esku geratu izana.

Beste autonomia erkidego ba tzuetan kokatu-
riko kudea tzaileei «zuzenean» eginiko entregen 

fl uxua aztertuta (ikus 43. irudia), honako hau an-
tzeman ahal izango dugu:

• 2004an, Andaluziara bidali zen fl uxu gehien, 
autonomia erkidego horretan kokaturiko se-
gurtasun gordailu batera zuzendu bai tziren 
Bizkaian sorturiko 107.498 Tm lur ku tsatu.

• Gaztela eta Leonek 41.132 Tm jaso zituzten; 
horietatik 33.743 Tm balorizatu egin ziren, eta 
gainerako 7.389 Tm-ek sun tsi tzeko tratamen-
duak jaso zituzten.

• Kantabriara 38.048 Tm bidali ziren, eta sun-
tsipenarena izan zen maizen aplikatutako tra-
tamendua (% 96,63).

Lur ku tsatuen eragina aplikaturiko tratamen-
du moten ehunekoetan ere an tzeman daiteke. 
Horrela, beste autonomia erkidego ba tzuetako 
kudea tzaileei zuzenean bidalitako hondakinen 
% 72,71k sun tsi tzeko tratamenduak jaso zituz-
ten; 2003an, aldiz, % 56,18k.

Oraindik ere metalak ekoiztean eta eralda tzean 
sortutako hondakinak dira urteko ekoizpenari 
loturikoen artean ugarienak, lerro-amaierakoak 
barne (EHZ 10aren 49.201 Tm eta EHZ 11ren 
35.684 Tm).

Gipuzkoak sor tzen dituen hondakin arrisku-
tsuen % 7,52 esporta tzen ditu zuzenean beste 
autonomia erkidego ba tzuetara, Arabak % 9,96 
eta Bizkaiak % 82,53. Azken Lurralde Histo-
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43. irudia. 2004an beste autonomia erkidego ba tzuetara esportaturiko hondakin arrisku tsuen 
kantitatea (euskal Transferen tzia Zentroen bitarteko tzarik gabe), tratamendu motaren eta autonomia 
erkidego jaso tzailearen arabera. AN = Andaluzia; AR = Aragoi; AS = Asturias; CL = Gaztela eta Leon; 
CM = Gaztela Man txa; CN = Kantabria; CT = Katalunia; GA = Galizia; LR = Errioxa; MD = Madril; MU = 
Mur tzia; NA = Nafarroa; PV = Valen tzia.

Andaluziak jaso zituen 
Euskal Autonomia 
Erkidegoan sorturiko 
lur ku tsatu gehienak 
2004an. Aluminioaren 
bigarren fusioko ga tz 
zepak Gaztela eta 
Leonera bidal tzen 
dira, hor baitago 
hondakin mota hori 
baloriza tzen duen 
Estatuko kudea tzaile 
bakarra
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riko horren balioan zeresan handia du 2004an 
sorturiko lur ku tsatuen kopuru handiak, bai eta 
aluminioaren bigarren fusioko ga tz zepez ardura-
tzen den Estatuko kudea tzaile bakarra Gaztela 
eta Leonen egoteak ere.

2004an 8.626 Tm hondakin arrisku tsu esporta-
tu ziren beste Estatu ba tzuetara:

• Finkatu egin da Transferen tzia Zentroek na-
zioarteko esportazioan duten eragina, 2004an 
guztizkoaren % 97,44 lortu bai tzuten. Korron-
te ugarienak hondakin sanitarioak, hondakin 
halogenatuak eta lur ku tsatuk dira.

• Dirudienez, egonkortu egin da beren tra-
tamendu prozesuetan sorturiko hondakin 
arrisku tsuak kudea tzen dituzten enpresek es-
portaturiko kantitatea (126 Tm 2004an).

•  txikia da oso beren hondakin ba tzuk zuzenean 
beste Estatu ba tzuetara esporta tzen dituzten 
hondakin arrisku tsuen ekoizleen ekarpena 
(96 Tm 2004an). 

44. irudian ikus dezakezuen bezala, Fran tziara 
errausteko asmoz bidalitako hondakin sanitario-
ak dira esportaturiko fl uxu nagusia (2.507 Tm; 
guztizkoaren % 29,07). Nolanahi ere, 2004an 
gora egin zuen beste herrialdeetara eginiko 
disolba tzaileen eta lur ku tsatuen esportazioak, 
eta pinturenak, on tzienak eta xurga tzaileenak, 
ordea, behera.

45. irudiak Euskal Autonomia Erkidegoko hon-
dakinen inportazioarekin eta esportazioarekin 
loturiko gako nagusiak erakusten ditu.
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44. irudia. 2004an beste Estatu ba tzuetara esportaturiko hondakin arrisku tsuen kantitatea, tratamendu 
motaren eta Estatu jaso tzailearen arabera. AT = Austria; BE = Belgika; DE =Danimarka; FR = Fran tzia; 
IT = Italia; NL = Holanda.

Fran tziara errausteko 
asmoz esporta tzen 

diren hondakin 
sanitarioak dira beste 
Estatuetara bidalitako 
hondakin arrisku tsuen 
artean fl uxu nagusia.

45. irudia. Beste autonomia erkidego eta Estatu ba tzuekin eginiko inportazioaren eta esportazioaren 
gakoak.

BESTE AUTONOMIA ERKIDEGO ETA ESTATU BA TZUEKIN EGINIKO 
INPORTAZIOAREN ETA ESPORTAZIOAREN GAKOAK

• Inportazioak: 2004an, beste autonomia erkidego ba tzuetatik eratorritako 85.886 Tm hondakin arrisku-
tsu inportatu ziren, eta beste Estatu ba tzuetatik etorritako 36.712 Tm, batez ere Euskal Autonomia 
Erkidegoko instalazioetan baloriza tzeko. Kasu bietan, Kataluniatik eta Fran tziatik etorritako al tzairugin-
tzako hau tsak dira korronte nagusiak. 

• Esportazioak: Euskal Autonomia Erkidegoak, oro har, sun tsi tzeko xedearekin esporta tzen ditu hondaki-
nak beste autonomia erkidegoetara, horietako segurtasun gordailuetan sun tsi di tzaten, eta errausteko 
xedearekin bidal tzen ditu hondakin arrisku tsuak beste Estatu ba tzuetara (esaterako, hondakin sanita-
rioak edo PCBa duten hondakinak).
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6. SOR TZEARI 
ETA KUDEAKETARI BURUZKO 
AURREIKUSPENAK

Orain arte azaldu dugun informazioa 2004. urteari 
dagokio; ho ts, 2003-2006ko Planaren indarraldia 
amaitu aurreko urteari. Plan berri hori aplikatuko 
den epeari ondoen egoki tzen zaizkion helburuak 
garatu ahal izateko, beharrezkoa da 2008-2011 
aldian izango den hazkunde ekonomikoaren eta 
hondakinen sorreraren aurreikuspena egitea, es-
kuragarri dagoen informazioan oinarrituz.

Horretarako, eredu matematiko bat garatu 
da, 2000ko eta 2004ko hondakin arrisku tsuei 
buruzko informazio erabilgarria oinarri gisa har-
tuta, baita aldagai ekonomikoek ustez izango 
duten joerari buruzkoa ere (BPG, kon tsumo pri-

batua eta publikoa, inber tsio fi nkoa, esportazio-
ak eta inportazioak). Horrela, 2011ko urteko jar-
duera ekonomikoan sortuko diren hondakinen 
ekoizpenaren aurreikuspena egin da.

Eusko Jaurlari tzako Ekonomia eta Plangin tza 
Zuzen dari tzaren arabera, 2008-2011 aldian 
mo teldu egingo da aipatutako aldagai ekono-
miko guztien hazkundea. Litekeena da inber tsio 
fi nkoak eta kon tsumo pribatuak 2010-2011 eki-
taldian hazteari uztea (ikus 46. irudia).

Ain tzat harturiko aldagaien arabera, ereduak 
aurreikusten du 2011n 451.887 Tm hondakin 
arrisku tsu sortuko direla urteko jarduera eko-
nomikoari lotuta (lerro-amaierakoak barne); 
2004an, berriz, 386.821 Tm sortu ziren. 47. 
irudiak kantitate horiek hogei EHZ kategorien 
artean nola bana tzen diren erakusten digu.
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47. irudia. Urteko ekoizpenari loturiko hondakin arrisku tsuen kantitateari dagokionez aurreikusitako 
urtez urteko bilakaera (lerro-amaierakoak barne), EHZ kategorien arabera.
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46. irudia. Aldagai ekonomiko nagusietarako (BPG, inber tsio fi nkoa, kon tsumo pribatua, kon tsumo 
publikoa, inportazioak eta esportazioak) aurreikusitako urtez urteko bilakaera.

Aurreikuspenaren 
arabera, 2008-2011 
aldian hazkunde 
ekonomikoa pixkanaka 
motel tzen joango da.

Sektore 
siderometalurgikoak 
beste sektore 
garrantzi tsu ba tzuen 
an tzeko hazkunde 
ekonomikoa izango 
duela aurreikusi den 
arren, asko direnez 
prozesu termikoek 
urtean sorturiko 
hondakinak (EHZ 10), 
nabarmen handituko 
da 2011rako 
aurreikusitako 
kopurua.
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«Urteko jarduera ekonomikoarekin loturiko hon-
dakin arrisku tsuen Tm, BEG industrialarekiko» 
ratioak 27,4ko balioa aurreikusten du 2011rako 
(ikus 48. irudia); horrek esan nahi du eu tsi egin-
go zaiola hondakin arrisku tsuen sorreraren eta 
garapen ekonomikoaren arteko bereizketa nega-
tiboko egoerari; hau da, hondakin arrisku tsuen 
hazkunde erritmoa propor tzioan handiagoa dela 
hazkunde ekonomikoa baino.

Aurreikuspenen arabera, hondakin arrisku tsuen 
sorreran eragina duten sektore nagusiek urtean 
% 2,7-3,3 arteko batez besteko hazkundea izan-
go dute 2000-2011 aldian (ikus 49. irudia).

Ereduaren arabera, 2011n al tzairugin tzako hau-
tsen 145.907 Tm sortuko dira, desugerketako 
azidoen 93.494 Tm, aluminioaren bigarren mai-
lako ekoizpenaren ga tz zepen 35.335 Tm eta 
taladrina ez-halogenatuen 13.397 Tm. Lau hon-
dakin korronte horiek izango dira hiru urteetan 
gehien sortuko direnak (ikus 50. irudia).

Ikus dezakezuen bezala, aurreikuspenaren 
arabera, 2011n Euskal Autonomia Erkidegoan 
hondakin arrisku tsuak sor tzen izango den dina-
mikak fun tsean industria siderometalurgikoaren 
bilakaeraren mende egoten jarraituko du. Hor-
taz, sektore horretako enpresen portaeran eta/
edo merkatura tzean inolako aldaketarik egonez 
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48. irudia. Urteko hazkunde ekonomikoarekin loturiko hondakin arrisku tsuen Tm Euskal Autonomia 
Erkidegoko industriaren Balio Eran tsi Gordinarekin zati tzean sor tzen den ratiorako aurreikusi den urtez 
urteko bilakaera, 2005erako prezio konstanteetan kalkulatua.

Aurreikuspenen 
arabera, preben tzio 

politiken eraginik 
gabe, hondakin 

arrisku tsuen 
sorrerak garapen 

ekonomikoaren 
erritmoak baino 

azkarrago hazten 
jarraituko du.

49. irudia. 2000-2011 aldirako aurreikusitako ekoizpenaren guztizko hazkundea Euskal Autonomia 
Erkidegoko industria sektore nagusien tzat, eta bakoi tzaren tzat urteko batez besteko hazkunde tasa.

Jarduera ekonomiko 
nagusiak

Produkzioaren 
hazkundea
2000-2011

Urteko batez besteko 
hazkunde tasa

Petrolioaren fi nketa %35,63 %2,81

Oinarrizko kimika %37,43 %2,93

Kimika industriala %37,31 %2,92

Azken kimika %34,82 %2,75

Kau txua eta pneumatikoak %37,04 %2,91

Plastikozko artikuluak %36,97 %2,90

Siderurgia %38,22 %2,99

Ez-burdinazko metalurgia %38,13 %2,98

Fundizioa %37,89 %2,96

Eraikun tza metalikoa %43,32 %3,33

Forjaketa eta estanpazioa %37,64 %2,95

Ingeniari tza mekanikoa %38,92 %3,03

Metalezko artikuluak %38,62 %3,01

Makina erreminta %41,41 %3,20

Euskal Autonomia 
Erkidegoan errotuen 

dauden sektore 
ekonomikoek 2000-
2011 aldian urtean 
batez beste % 2,7-

3,3ko hazkundea 
izango dutela 
aurreikusi da.
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gero, erabat alda liteke hondakin arrisku tsuen 
sorrerari buruzko aurreikuspena.

Horretaz gain, hondakin historikoen bilakae-
ra ez dago aldagai makroekonomikoen por-
taerarekin loturik, baizik eta PCBdun tresnak 
kudea tzeko edota lurzoru ku tsatuen ezaugarriak 
ezar tzeko araudiak be tzearekin, beste alderdi 
ba tzuen artean.

228/2006 Errege Dekretuak xeda tzen duenaren 
arabera, PBCak, PCTak eta horiek dituzten tres-
nak dituztenek sun tsitu edota deskontaminatu 
egin behar dituzte 2011rako, urteko ehuneko ja-
kin ba tzuen arabera. Eduki tzari buruzko 2006ko 
Deklarazioaren arabera, kudeaturiko kantitateak 
4.829 Tm-ra iri tsiko dira 2007an, 2.944 Tm-ra 
2008an, 3.067 Tm-ra 2009an eta 2.311 Tm-ra 
2010ean.

Ku tsaturiko lurrei dagokienez, zera dio Euska-
diko Lurzoru Ku tsatuei buruzko 2007-2012 
aldirako Planak: «Maila ezberdinetan dauden 

hirigin tza planek gaur egun poten tzialki ku tsatu 
gisa inbentariaturiko lurzoruen % 51ren gaineko 
jarduerak aurreikusten dituzte EAEn hurrengo 
15 urteetan». Horri, enpresa pribatuek beren 
kokapenak deskontamina tzeko gara di tzaketen 
jarduerak batu beharko li tzaizkioke.

Nahiz eta ezin den zuzeneko loturarik ezarri 
eragindako lurzoruaren eta azkenean hondakin 
arrisku tsu gisa kudeatuko den ku tsaturiko lur 
kantitatearen artean, bai aurreikus daitekeela 
korronte horrek balio esangura tsuak izango di-
tuela aurreran tzean egingo diren urteko inben-
tarioetan.

Hortik ondoriozta daiteke hondakin historikoek 
eragin handia izaten jarraituko dutela Euskal 
Autonomia Erkidegoan oro har sortutako honda-
kin arrisku tsuen artean.

51. irudian, hondakin arrisku tsuak sor tzeari eta 
kudea tzeari dagokionez 2011rako aurreikusi-
tako gako nagusiak bildu dira.
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50. irudia. 2000n eta 2004an urteko ekoizpen ekonomikoarekin loturiko lau hondakin arrisku tsu 
ugarienen korronteei dagokienez kudeaturiko kantitatea eta 2011rako aurreikusitakoa (lerro-
amaierakoak barne).

Aurreikuspenaren 
arabera, 2011n 
al tzairugin tzako 
hau tsen 145.907 
Tm sortuko dira, eta 
desugerketako azidoen 
93.494 Tm.

51. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko hondakin arrisku tsuen sorrerari eta kudeaketari buruzko 
aurreikuspenak, 2011. urteari begira.

SORRERARI ETA KUDEAKETARI BURUZKO AURREIKUSPENEN GAKOAK 

• 2008-2011 aldian, hazkunde ekonomikoa moteldu egingo dela aurreikusten da, aldagai guztietan 
(BPG, inber tsio fi nkoa, kon tsumo pribatua, kon tsumo publikoa, inportazioak, esportazioak).

• Preben tzio politiken eraginik gabe, hondakin arrisku tsuen sorrerak garapen ekonomikoak baino errit-
mo azkarragoan hazten jarraituko duela aurreikusi da.

• Nahiz eta Euskal Autonomia Erkidegoan gehien errotuta dauden sektore guztiek urtean % 3 inguruko 
hazkundea izango duten 2000-2011 aldian, asko izango direnez prozesu termikoen ondorioz sortutako 
hondakinak (EHZ 10), hain zuzen ere korronte horrek izango du hazkunde gordinik handiena; hala, 
2011n al tzairugin tzako hau tsen 145.907 Tm sortuko direla aurreikusi da.
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1. EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOARAKO IKUSPEGIA, 
2020. URTEARI BEGIRA

Europak ingurumen gaietan dituen lehenta-
sunen artean, hondakinak sor tzeari eta kudea-
tzeari loturiko arazoak daude. Europar Bata-
sunerako ingurumen politikaren esparrua ezarri 
zuen lehen Ekin tza Programan bertan (1973-
1976) onartu zen Hondakinen 75/442/CEE Zu-
zentarau Markoa.

Azken hogeita hamar urte hauetan aurrerapen 
handiak egin dira; horien artean, erkidego mai-
lan nabarmen tzekoa da kudeaketaren prozedura 
administratiboaren fi nka tze argia eta Euskal Au-
tonomia Erkidegoaren birzikla tze eta kudeaketa 
tasen hobekun tza.

Nolanahi ere, errealitate ekonomiko eta so-
zial berriak erronka berriak dakar tza berekin. 
Europar Batasunak hondakinak prebeni tzeko 
eta birzikla tzeko 2005ean onarturiko gaikako 
estrategiak berak ere aitor tzen du ez direla au-
rreikusitako aurrerapenak egin, eta hobe tzeko 
moduko alderdiak an tzematen ditu indarrean 
dagoen legedia bete tzeari, hondakinak sor tzea 
prebeni tzeari (kantitatearen zein arriskuaren al-
detik) eta birzikla tzeko estrategia global eta har-
monizatu bat eduki tzeari dagokienez.

Egoera horri hel tzeko, Euskal Autonomia Erkide-
goak Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen 
Estrategia dauka. Estrategia horrek 2020ra ar-
teko jarduera ildo nagusiak ezar tzen ditu, baita 
2007-2010 aldirako Euskal Autonomia Erki-
degoko II. Ingurumen Esparru Programa ere. 
Azken horrek epe laburrerako ekin tzak zehaz-

ten ditu eta ahalmena du Europar Batasuneko 
joera berriei eta eztabaidei egoki tzeko, bereziki 
hondakinen kasuan.

Horrela, Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko 
eta Kudea tzeko 2008-2011 aldirako Planak 
bere ikuspegia azaldu du, 2020. urteari begira.

52. irudia. Hondakin arrisku tsuak, 2020. urteari 
begira.

HONDAKIN 
ARRISKUTSUAK, 
2020. URTEARI BEGIRA

2020. urterako, Euskal Autonomia 
Erkidegoak hondakin arrisku tsuen 
ekoizpena hazkunde ekonomikotik 
bereizteko urra ts nabarmenak ematea, 
sorturiko hondakin arrisku tsu guztien-
tzat kudeaketa segurua eta hurbilekoa 
bermatuz.

Adierazitako ikuspegiaren oinarri den helburu 
nagusiaren arabera, Euskal Herriak ingurumena 
eta giza osasuna babesteko zenbait neurri ezar-
tzearen aldeko apustua egin du; hala, honda-
kinen sorrerak eta kudeaketak eragiten dituen 
eragin negatiboak prebeni tzera edo murriztera 
bideraturiko neurriak ezarri ditu eta, beraz, ba-
liabideak erabil tzeak dakar tzan eragin globalak 
murrizten lagundu du, baita erabilera horren 
eraginkortasuna hobe tzen ere.

Hondakin arrisku tsuen arloan adierazitako ikus-
pegia lor tzeko, 2007-2010 aldirako II. Inguru-
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men Esparru Programan ezinbesteko tzat jotako 
baldin tzak guztiz estrapolagarriak dira. Hala:

• Ingurumenaren aldagaia beste politika ba-
tzuetan integratu behar da; hortaz, Hondakin 
Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea tzeko 
2008-2011 aldirako Planak beste estrategia 
ba tzuekin koordina tzeko tresnak hartu behar 
ditu ain tzat.

• Indarrean dagoen legedia hobetu egin be-
har da, baina legedi horren aplikazioa ere 
bai; hau da, eraginkortasunez aplikatu behar 
dira hondakin arrisku tsuen arloan ezarritako 
konpromisoak lor tzera bideraturiko neurriak.

• Beharrezkoa da merkatua ingurumenaren 
alde egin dezan bul tza tzea, besteak beste 
baliabide materialen eraginkortasuna bul-
tzatuta eta baliabide material berriztagarriak 
erabilita.

• Ezinbestekoa da herritarrak, administrazioak 
eta enpresak gai tzea eta eran tzule egitea, 
eragile guztien inplikazio eta parte-har tze 
aktiborik gabe ezin izango baitira hartutako 
konpromiso guztiak bete.

• Eta, batez ere, ezinbestekoa da ikerketaren, 
garapen teknologikoaren eta berrikun tzaren 
aldeko apustua egitea, besteak beste Bizi 
Zikloaren Azterketa edo Erabilgarri dauden 
Teknika Onenen arloetan (edota aski eza-
gunak diren beste ba tzuetan), fun tsezkoak 
baitira fabrikaturiko produktu unitate bakoi-
tzeko sorturiko hondakin arrisku tsuen ratioa 

murriztea ahalbidetuko duen aldaketa tek-
nologikoa bul tza tzeko, eta hortaz, hondakin 
arrisku tsuen ekoizpena eta hazkunde ekono-
mikoa bereizteko.

2. HELBURU ESTRATEGIKOAK, 
2011RA BEGIRA

Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arrisku-
tsuak Kudea tzeko 2008-2011 aldirako Planaren 
helburu estrategikoak aurreko ataletan adiera-
zitako eta 53. irudian jasotako erronketan eta 
aukeretan oinarrituta atera behar dira, hau da:

• hondakinei dagokienez indarrean dauden po-
litiketatik, eta aurreikusitakoetatik,

• hondakin arrisku tsuak sor tzean, kudea tzean 
eta inporta tzean-esporta tzean an tzemandako 
dinamiketatik, eta

• aldagai makroekonomiko handien portaeren 
arabera 2011rako egindako aurreikuspeneta-
tik.

Europako eta Erkidegoko politikek ezarritako 
jarraibideak, hondakin arrisku tsuen urteko in-
bentarioak eta eredu matematikoak 2011rako 
ematen dituen aurreikuspenak ain tzat hartuta, 
hainbat erronka eta aukera an tzeman di tzakegu, 
eta Plan honek erronka eta aukera horiei eran-
tzun beharko die, hain zuzen ere (ikus 54. iru-
dia).

Indarrean dauden eta aurreikusita dauden hondakinen 
inguruko politikak

• Europako Estrategia Tematikoa

• Hondakinen Zuzentarau Markoaren Proposamena

• EAEko 2007-2010 aldirako Ingurumen Esparru 
Programa

2004ko inbentarioaren araberako gaur egungo 
dinamikak

• Sorkuntza

• Kudeaketa

• Inportazioa-esportazioa

2011rako aukerak eredu matematikoaren arabera

• Aldagai makroekonomikoen jokabidea

• EHZ bakoitzerako espero diren kopuruak

EAEKO HONDAKIN 
ARRISKUTSUAK 

2008-2011 
ALDIAN 

PREBENITZEKO 
ETA KUDEATZEKO 

PLANA

53. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arrisku tsuak Kudea tzeko 2008-2011 aldirako Planak 
kontuan hartu beharreko arloak.
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Azterturiko eremu guztietan nabarmen tzen da 
hondakinen arloko Europako prin tzipioak bul tza-
tzen jarrai tzeko premia. Dena den, tresna zeha-
tzak garatu beharko lirateke kudeaketa baldin tza 
egokienak aplika tzeak zailtasunak dakar tzanean 
teknikoki, ekonomikoki edota administratiboki.

Testuinguru horretan, Euskal Autonomia Erkide-
goko Hondakin Arrisku tsuak Kudea tzeko 2008-
2011 aldirako Planaren helburu estrategikoak 
honako hauek dira:

55. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko 
Hondakin Arrisku tsuak Kudea tzeko 2008-2011 
aldirako Planaren helburu estrategikoak.

HONDAKIN ARRISKU TSUEN 
PLANAREN HELBURU 

ESTRATEGIKOAK

• 1. HELBURU ESTRATEGIKOA:

Hondakinak sor tzeari eta horien 
arriskugarritasunari aurrea har tzea.

• 2. HELBURU ESTRATEGIKOA:

Hondakin arrisku tsuen balorizazio 
materialari dagokionez, % 65eko tasa lor-
tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen 
dela ziurta tzea.

• 3. HELBURU ESTRATEGIKOA:

Ekoizle guztiei hondakin arrisku tsuak kudea-
tzeko zerbi tzu eraginkorra ematea.

1. HELBURU ESTRATEGIKOA: 
Hondakinak sor tzeari eta horien 
arriskugarritasunari aurrea har tzea

Aurreko ataletan adierazi dugun moduan, Euro-
pako ingurumen politikak hondakinen kantitatea 
eta arriskugarritasuna prebeni tzearen aldeko 
apustua egiten du, arazo hori trata tzeko lehen 
aukera gisa. Bestalde, 2007-2010 aldirako II. 
Ingurumen Esparru Programak preben tzioa 
susta tzeko beharra aldarrika tzen du, hondaki-
nen sorreraren eta hazkunde ekonomikoaren 
artean bereizketa lor tzeko bitarteko gisa.

Bereizketa hori lor tzea erronka zaila da, ekoiz-
pen prozesu bakoi tzeko egiturei eragiten baitie, 
eta urteko ekoizpenarekin loturiko korronteetan 
oinarritu behar baitu. Gaur egun modu positi-
boan balioesten da hondakin historikoen ko-
rronteetan eta lerro-amaierako tratamenduetatik 
eratorritako hondakinetan gerta daitekeen edo-
zer hazkunde, beste ingurumen bektore ba tzuei 
onurak eragiten dizkielako.

Arriskugarritasunaren preben tzioa, bestalde, 
substan tzia arrisku tsuak dituzten lehengaien 
kon tsumoa murriztearekin lotu behar da. Ho-
rregatik, beharrezkoa da hainbat jarduera-ildo 
artikula tzea, indar tzea eta elkar osa tzea, haie-
tatik eratorritako eragin positiboak biderka dai-
tezen. 

Beharrezkoa izango da aldaketa teknolo-
gikoaren aldeko apustua egitea; horretarako, 
enpresa mota bakoi tzaren errealitateari ondoen 
egoki tzen zaizkion lagun tza ekonomikoak, eta 
prestakun tza eta sen tsibilizazio kanpainak eza-
rri beharko dira. Aldi berean, fabrikazio unitate 
bakoi tzeko sortutako hondakinen gehieneko ba-
lioak adierazteko sistema bat ezar tzea, eta arris-
kugarritasun handieneko substan tziak dituzten 

ERRONKAK

• Hondakin arriskutsuen sorreraren eta 
hazkunde ekonomikoaren arteko lotura 
haustera jotzea.

• Prebentzioa, kudeaketa hierarkia, eta 
hurbiltasun eta autosufizientzia 
printzipioa bultzatzea.

• Korronte atomizatuen kudeaketa 
baldintzak hobetzea.

• Hondakin historikoen urteko kudeaketa 
kontrolatzea.

AUKERAK

• Hautemandako erronkei egokitutako 
tresna administratibo-legalak ezartzea.

• Eragileekiko koordinazioa areagotzea, hau 
da: ekoizleekin, kudeatzaileekin, 
sektoreko elkarteekin, beste erakunde 
publiko batzuekin, eta abar.

• Beste esparru batzuetako tresnak 
aprobetxatzea, adibidez: diru-laguntzak, 
I+G+B, eta abar.

54. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arrisku tsuak Kudea tzeko 2008-2011 aldirako Planak 
kontuan hartu beharreko erronkak eta aukerak.
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hondakinak behar bezala kudeatu eta horiek 
ordezka daitezela bul tza tzea izango dira landu 
beharreko neurrietako bi.

2. HELBURU ESTRATEGIKOA: 
Hondakin arrisku tsuen balorizazio 
materialari dagokionez, % 65eko tasa 
lor tzea, eta kudeaketaren hierarkia 
bete tzen dela ziurta tzea

Bigarren helburu horrek Europar Batasunean 
hondakinak kudea tzeko ezarritako hierarkia 
indar tzen jarrai tzea du xede. Lehen helburu 
estrategikoan preben tzioaren aldeko apustua 
egin ondoren, bigarren honetan birzikla tzea eta 
hondakinak modu egokian kudea tzea sustatu 
nahi da.

Autonomia Erkidegoak, 2007-2010 aldirako In-
gurumen Esparru Programaren bidez, honako 
konpromiso hau hartu du, besteren artean: 
hondakin arrisku tsuetan dauden baliabide ma-
terialak berreskura tzea, birzikla tze tasa % 65era 
handituta.

Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea-
tzeko 2008-2011 aldirako Planak bere egiten 
du konpromiso hori, eta asmo horrekin hiru jar-
duera ildo ezar tzen ditu: alde batetik, hondakin 
bakoi tzari kudeaketa prozesu egokiena eta hur-
bilekoena aplika tzeko ezintasuna justifi ka tzeko 
premia; bestetik, zenbait hondakin korronteren-
tzat balorizazio poten tzial maximoak ezagu tzeko 
komenigarritasuna; eta, azkenik, balorizaziorako 
alternatiba teknologiko berriak bul tza tzea.

3. HELBURU ESTRATEGIKOA: 
Ekoizle guztiei hondakin arrisku tsuak 
kudea tzeko zerbi tzu eraginkorra 
ematea

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, 
eta are gehiago euskal industria sektoreak, aha-
legin handiak egin dituzte siderometalurgiaren 
eta horrekin loturiko industriaren hondakinak 
bidera tzeko; hasiera batean, ondo kudea zite-
zen, eta gaur egun, haien balorizazio materiala 
egin dadin. Korronte horiek lan tzen hasi ziren, 
bai kezka gehien eragiten zutenak zirelako, bai 
horien gainean jarduteak Euskal Autonomia 
Erkidegoko hondakin arrisku tsuen bi herenen 
gainean jardutea suposa tzen zuelako. Hori dela-
eta, nahiko eraginkortasun maila handiak lortu 
dira hondakin arrisku tsu gehien sor tzen dituzten 
sektoreetan.
Hirugarren helburu estrategikoarekin, zera lortu 
nahi da: aurreko hondakinen tzat lorturiko balo-
rizazio mailei eu tsiz, ingurumen organoaren jar-
duera kantitate handi eta lokalizatuetan sor tzen 
ez diren beste korronte ba tzuetara bidera tzea; 
ho ts, hainbat industria instalaziotan eta bolu-
men  txiki eta sakabanatuan sor tzen direnetara.

Korronte atomizatu horiek (pinturak, disolba-
tzaileak, olioak, xurga tzaileak, on tziak eta abar) 
ekoizle  txikien egoeran izaten du eraginik han-
diena, oro har zailtasun teknikoak, ekonomikoak 
edo logistikoak izaten baitituzte beren hondaki-
nak behar bezala kudeatu ahal izateko.

Hori dela-eta, Gobernuko zenbait organok jar-
duera jakin ba tzuen gainean dituzten eskume-
nez baliatuz, hondakin arrisku tsuak sor tzen di-
tuzten eragile guztien tzat eraginkorra izango den 
kudeaketa eredua sortu nahi da, bilketa zerbi tzu 
uniber tsal, eraginkor eta ekonomikoki jasanga-
rria balia tzeko aukera emango duena.
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3. HELBURUEN GARAPENA: 
PROGRAMAK ETA JARDUERA 
ILDOAK

Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea-
tzeko 2008-2011 aldirako Planak ezarritako hiru 
helburu estrategikoak lor tzeko, beharrezkoa da 
Administrazio Publiko guztiek eta tartean diren 
eragile ekonomikoek eran tzun integratu eta ko-
ordinatua ematea.

Horretarako, Plana lau programatan dago ar-
tikulatuta (Preben tzioa, Kudeaketa ezin hobea, 
Korronte atomizatuak eta Arauen garapena), 
eta horietako bakoi tzak honako arlo hauek jorra-
tzen ditu, xehetasunez:

• hondakin arrisku tsuak sor daitezen prebeni-
tzea,

• hondakin horietan dauden baliabideak berres-
kura tzea eta kudeaketarako tratamendu ego-
kiena aplika tzea,

• ekoizle  txikiei eta ekoizpen atomizatuko ko-
rronteei arreta berezia ematea, eta

• hondakin arrisku tsuen arloko araudia hobe-
tzeko eta egoki tzeko beharra.

Hondakin Arrisku tsuen Plan honek landutako 
lau programek hamalau jarduera ildo dituzte 
fi nkatuta. Ildo horiek zeha tzagoak eta ebaluaga-
rriagoak dira, eta programa bakoi tzak dituen ña-
bardurei eran tzun nahi diete. 56. irudiak helburu 
estrategikoen, programen eta jarduera-ildoen ar-
teko harremana erakusten du, eta 57.ak jardue-
ra-ildo bakoi tzaren norainokoa labur tzen du.

ARAUDIA
GARATZEKO
PROGRAMA

PREBENTZIORAKO
PROGRAMA

KUDEAKETA
EZIN HOBERAKO

PROGRAMA

KORRONTE
ATOMIZATUETARAKO

PROGRAMA

Jarduera-ildoak
• Erreferentziazko balioak
• Ekonomia tresnak
• Alternatiba teknologikoak
• Sentsibilizazioa, informazioa, heziketa
• Substantzia arriskutsuak prebenitzea

Jarduera-ildoak
• Kudeaketa egokiena eta hurbilena
• Balorizazioaren gehienezko potentziala
• Balorizatzearen alternatibak

Jarduera-ildoak
• Indarrean dagoen araudia 

hobetzea
• Hondakinen Zuzentarau Markoa
• Araudia eraginkortasunez 

betetzea

Jarduera-ildoak
• Beste administrazioekin koordinatzea
• Ekoizle txikien kudeaketa hobezina
• SIG/Taldekatze zentroen optimizazioa

1. HELBURUA:
Hondakinak sortzeari eta 

horien arriskugarritasunari 
aurrea hartzea

3. HELBURUA:
Ekoizle guztiei hondakin 
arriskutsuak kudeatzeko 

zerbitzu eraginkorra ematea

2. HELBURUA:
Hondakin arriskutsuen 
balorizazio materialari 

dagokionez, % 65eko tasa 
lortzea, eta kudeaketaren 
hierarkia betetzen dela 

ziurtatzea

56 irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea tzeko 2008-2011 
aldirako Planaren helburuak, programak eta jarduera ildoak.
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57. irudia. Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea tzeko Planaren programa bakoi tzari loturiko 
jarduera ildoak.

PROGRAMA BAKOI TZARI LOTURIKO JARDUERA ILDOAK

PREBEN TZIORAKO PROGRAMA

P-A1 Ingurumen organoak hondakin arrisku tsuak sor tzeari dagokionez eska di tzakeen erreferen tziako 
balio ba tzuk ezar tzea. Horrela, preben tzio programak fabrikaturiko produktu unitate bakoi-
tzeko balioak gaindituko dituzten jardueretara zuzendu ahal izango dira nagusiki, adierazitako 
bereizketaran tz aurrera egin ahal izateko.

P-A2 Preben tzioa eta kudeaketa ezin hobea bul tza tzeko tresna ekonomikoak indar tzea (Diru-lagun tzei 
buruzko Dekretua, Teknologia Garbien Euskal Zerrenda, dagozkion dedukzioekin, informazio 
sistemarekin eta tresna ekonomikoen sustapenarekin, ekoizpen eta isurketa kanonen bideraga-
rritasunarekin, eta abar).

P-A3 Preben tziorako alternatiba teknologiko berriak bul tza tzea, bereizketarako bidea berma tzen 
duen aldaketa teknologikoa ekar dezaten.

P-A4 Sen tsibilizazio, informazio eta prestakun tza oinarria sektorez sektore sendo tzea, hondakin arrisku-
tsuak sor tzen parte har tzen duten eragile guztiei zabalduko zaiela bermatuz.

P-A5 Hondakinetan substan tzia arrisku tsuak prebeni tzeko mekanismoak gara tzea, substan tzia 
arrisku tsuak dituzten lehengaien edo auxiliarren erabilera minimiza tzeak hondakin arrisku tsuen 
sorrera murriztea ekarriko baitu.

KUDEAKETA EZIN HOBERAKO PROGRAMA

GO-A1 Hondakin korronte bakoi tzaren tzat kudeaketa prozesu egokiena eta hurbilekoena ziurta tzea, 
kudeaketa hierarkia eta hurbiltasun eta autosufi zien tzia prin tzipioak bete tzen direla zain tzeko.

GO-A2 Hondakin arrisku tsuetan dauden baliabideen balorizazio poten tzial maximoei buruzko jakin-
tza egokia eta partekatua izatea, kostuak eta ekoizpen eta kudeaketa agertokiak estimatuz, Bizi 
Zikloaren Azterketa tresna gisa indartuz.

GO-A3 Hondakin arrisku tsuak baloriza tzeko alternatiba berriak bul tza tzea, beren baliabideen aprobe-
txamendua optimiza tzeko. 

KORRONTE ATOMIZATUETARAKO PROGRAMA

CA-A1 Beste Administrazio ba tzuekiko koordinazioa (Hezkun tza Saila, Nekazari tza, Industria eta Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Hiri Hondakinen Arloko Koordinazio Organoa) indar tzea, zenbait hon-
dakin arrisku tsuren kudeaketaren hobekun tzan eraginez.

CA-A2 Eskualdeko eta sektoreko ekoizle  txikien kudeaketa ezin hobea dinamiza tzea, tokiko adminis-
trazioekin eta mankomunitate edo kuadrillekin lan eginez, tokiko arazo bakoi tzari egokitutako 
eran tzunak emateko.

CA-A3 Tresna elektrikoen eta elektronikoen hondakinei, pilei, hondakin fi tosanitarioei eta an tzekoei lo-
turiko bilketa uniber tsal eraginkorra ziurta tzea, kudeaketa sistema integratuak eta mul tzoka tze 
zentroak baimen tzeari dagokionez, haien ingurumen onura ahalik eta handiena izan dadin.

ARAUDIA GARA TZEKO PROGRAMA

DN-A1 Hondakin arrisku tsuen arloko araudia hobe tzea, hondakinen arloko Estatuko araudia eraginkor-
tasunez gara tzeko euskal dekretu berri bat onar tzen, indarrean den araudiaren alderdirik nahas-
garrienak argi di tzan.

DN-A2 Hurrengo Hondakinen Zuzentarau Markoaren inplikazioei aurrea har tzea, batez ere zenbait hon-
dakin desklasifi ka tzeari eta azpiproduktuaren kon tzeptuari dagozkien alderdietan.

DN-A3 Araudi aplikagarria eraginkortasunez beteko dela ziurta tzea, arau bakoi tzaren azpian dauden 
helburuak lortuko direla berma tzeko.
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Atal honetan, lau programetako bakoi tzak gara-
tu beharreko jarduera-ildoak aztertuko ditugu, 
baita bakoi tzak dituen helburu espezifi koen ze-
rrenda ere.

1. PREBEN TZIO PROGRAMA

Preben tzio Programak aldaketa teknologikoaren 
aldeko apustua egiten du eta, horretarako, 
enpresa mota bakoi tzaren errealitateari ondo-
en egoki tzen zaizkion lagun tza ekonomikoak 
eta prestakun tza zein sen tsibilizazio kanpainak 
ezar tzen ditu. Aldi berean, neurri ba tzuk ere 
aurreikusten ditu; esaterako, fabrikazio unitate 
bakoi tzean sortutako hondakinen gehieneko ba-
lioak adierazteko sistema bat ezar tzea, eta arris-
kugarritasun handieneko substan tziak dituzten 
hondakinak behar bezala kudea eta ordezka 
daitezela bul tza tzea.

P-A1

Hondakin arrisku tsuak sor tzeari 
dagokionez, ingurumen organoak 
eska di tzakeen erreferen tziako balio 
ba tzuk ezar tzea

Hondakinei buruzko 10/1998 Legeko 9.2 artiku-
luak ezar tzen duenaren arabera, hondakinak 
sor tzeko baimenak ematerakoan, Administra-
zioak honako hau zehaztu behar du:

«Produkzio unitate bakoi tzeko gehieneko kan-
titatea eta sor daitezkeen hondakinen ezauga-
rriak. Horretarako, beste irizpide ba tzuen artean, 
honakoak hartuko dira ain tzat: gu txiago ku tsa tzen 

duten teknologiak erabil tzea, ekonomikoki eta te-
knikoki bideragarriak izango diren baldin tzatan, 
baita dagokion instalazioaren ezaugarri teknikoak 
ere. Teknologia horiek zehazteko erabiliko diren 
irizpideen artean, hondakinen arloko preben-
tzioari emango zaio lehentasuna». 

Hortaz, aski onartuta dago sektoreko adiera-
zleen eta erreferen tziako balioen sistema bat 
ezar tzeko eta dekretu bidez onar tzeko premia. 
Adierazle eta balio horiek, hondakin arrisku-
tsuen ekoizleek lau urtean behin aurkeztu be-
harreko minimizazio azterketak baliozko tzeko 
aukera emango dute.

P-A2

Preben tzioa eta kudeaketa ezin hobea 
bul tza tzeko tresna ekonomikoak 
indartzea

Gaur egun enpresei lagun tzeko dauden tresna 
ekonomikoen bitartez preben tzioa bul tza tzeko, 
dekretu berri bat onartuko da, ingurumenaren 
arloko diru-lagun tzei buruzkoa, preben tzioa eta 
ekoberrikun tza susta tzeko. Era berean, luzatu 
egingo da teknologia garbien euskal zerren-
da, desgraba tzeko ehuneko handiagoak izatea 
ahalbide tzen duena. Hori guztia, sektore indus-
trial bakoi tzari eta enpresaren tamainari egokitu-
riko kanpaina batean bilduta.

Era berean, diseinuari arreta berezia emango 
zaio eta bi kanon (ekoizpena eta isurketa) ezar-
tzeko bideragarritasuna aztertuko da.
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P-A3

Prebeni tzeko alternatiba teknologiko 
berriak bul tza tzea

Plan honek preben tzio politiken alde eginiko 
apustuak arrakasta izan dezan, beharrezkoa 
da aldi berean ikerketa teknikoa eta aldaketa 
teknologikoa gara tzea, merkatuan prezio onar-
garrietako ekipo eta teknika kontrastatuak egon 
daitezen.

Hortaz, hondakin arrisku tsuen preben tzioa sus-
tatuko duten I+G+b ekimenak eta transferen tzia 
teknologikoko proiektuak sustatuko eta babes-
tuko dira.

P-A4

Sektorez sektore, sen tsibilizazio, 
informazio eta prestakun tza oinarri 
sendoa ezar tzea

Azken urteetan hondakinak prebeni tzeko arloan 
hainbat prestakun tza eta informazio tresna ga-
ratu diren arren, beharrezkoa da urtero-urtero 
sen tsibiliza tzeko kanpaina berriak egitea, baita 
EKOSCAN programaren aplikazioa sektorez se-
ktore indar tzea ere.

P-A5

Hondakinetan substan tzia 
arriskutsuak prebeni tzeko 
mekanismoak gara tzea

Europar Batasunak beti eskaini die arreta be-
rezia arriskugarritasun handieneko substan tziei 
eta haietatik eratorritako hondakinei, eta bera-
riazko araudiak sortu ditu; esaterako, CFC/HCF-
Cei, PCBei eta gainerako Konposatu Organiko 
Iraunkorrei dagozkienak.

Arazo horiei hel tzeko, hondakinetan dauden 
substan tzia arrisku tsuei buruzko jakin tza sakon-
tzera bideraturiko neurriak hartuko dira. Era 
berean, kon tsumo handiko substan tzia arrisku-
tsuak ordeztea eta diseinu fasean substan tzia 
arrisku tsuen erabilera murriztea bul tzatuko da, 
eremu bakoi tzari dagozkion legezko betekizu-
nak bete tzen direla zainduz.

2. KUDEAKETA EZIN 
HOBERAKO PROGRAMA

Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea-
tzeko 2008-2011 aldirako Planak Programa hori 
artikula tzen du Batasuneko kudeaketa hierar-
kiak ezarritakoari eran tzuteko, baita hurbiltasun 
eta autosufi zien tzia prin tzipioei eran tzuteko ere.

GO-A1

Hondakin korronte bakoi tzarentzat 
egokiena eta hurbilena 
den kudeaketa prozesua 
administratiboki ziurta tzea

2011rako, Euskal Autonomia Erkidegoan hon-
dakin arrisku tsu ez-historikoen balorizazio tasa 
% 65ean egon dadin lortu nahi da, baita hurbil-
tasun eta autosufi zien tzia prin tzipioen aplikazioa 
hobe tzea ere. Horretarako, kudeaketa hierarkia 
eta adierazitako prin tzipioak ezin bete ahal iza-
tea justifi ka tzeko betebeharra ezarriko da.

Horretaz gain, ekoizle bakoi tzak baimendu zaion 
kudeaketa aplika tzen duela berma tzeko, Onar-
pen Dokumentuen izapide tzea ofi zialki arautuko 
da, eta sen tsibilizazio, kontrol eta ikuskapen 
kanpainak garatuko dira.

sGO-A2

Alderdi interesdunek jakin tza egokia 
eskura tzea eta parteka tzea, hondakin 
arrisku tsuek dituzten baliabideen 
balorizazio poten tzial maximoei buruz

Balorizazio politikak osotasunean gara tzeko, 
hondakin arrisku tsuen korronte nagusiei lotu-
riko balorizazio poten tzial maximoak ezagutu 
behar dira. Horregatik, hondakin fl uxuen arteko 
elkarreraginetan, tratamenduari loturiko kostue-
tan, erabilgarri dauden teknika onenetan eta 
zerikusia duten gainerako alderdietan azterke-
ta teknikoak egingo dira, eta tartean sartutako 
eragileekin harremanak izango dira. Bizi Zikloa 
Azter tzeko zenbait metodo Euskal Autonomia 
Erkidegoko errealitatera egoki tzea lagungarria 
izango da jakin tza handi tzeko.
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GO-A3

Hondakin arrisku tsuak baloriza tzeko 
alternatiba berriak susta tzea

Birzikla tzeko poten tzial handiena duten honda-
kin arrisku tsuen kasuan gehienbat balorizaziora 
jo tzen den bitartean, hondakin korronte horiek 
baloriza tzeko alternatiba berriak garatu beharko 
dira. Izan ere, hondakin korronte horiek, gaur 
egun, beste tratamendu ba tzuetara jo tzen baitu-
te, merkatuan ez dagoelako baldin tza tekniko eta 
ekonomiko onargarriak dituen beste aukerarik.

Hortaz, gizarte birzikla tzailea erdiesteko bidean 
aurrera egitea ahalbidetuko duten I+G+b arloko 
edo Erabilgarri dauden Teknika Onenen arloko 
ekimenetan oinarrituko dira. 

3. KORRONTE ATOMIZATUEN 
PROGRAMA

Korronte Atomizatuen Programa honek honda-
kin arrisku tsuak sor tzen dituzten eragile guztien-
tzat eraginkorra izango den kudeaketa eredua 
sortu nahi du, Gobernuko zenbait organok arlo 
jakin ba tzuen gainean dituzten eskumenak ba-
liatuz eta bilketa zerbi tzu uniber tsal, eraginkor 
eta ekonomikoki jasangarria balia tzeko aukera 
emango duten akordioak eginez.

CA-A1

Beste Administrazio ba tzuekiko 
koordinazioa indar tzea, zenbait 
hondakin arrisku tsuren kudeaketa 
hobe tzea landuz

Badira hondakin arrisku tsuen hainbat korronte, 
beren berezitasunagatik ohiko kudeaketa zirkui-
tuetan sar tzen ez direnak; horien artean ditugu 
ikaste txeetan, nekazari tza eta abel tzain tzan, 
hoteletan zein saltokietan sortutakoak. Honda-
kin korronte horiek erakar tzeko, lankide tza hi-
tzarmenak sinatuko dira jarduera horiekin lotura 
zuzenagoa duten beste Administrazio ba tzuekin; 
esaterako Nekazari tza, Hezkun tza edo Industria 
Sailarekin edota Euskal Autonomia Erkidegoko 
Hiri Hondakinak Koordina tzeko Organoarekin.

CA-A2

Eskualdeko sektoreetan ekoizleen 
kudeaketa ezin hobea dinamiza tzea

Ekoizle  txikiei kudea tzeko bide baimenduetara 
baldin tza tekniko eta ekonomiko bideragarrietan 
jo tzeko aukera ematen zaien heinean, hobetu 
egingo da ekoizpen atomizatuko hondakinen 
kudeaketa.

Horregatik, eskualdean eta/edo sektorean hi-
tzarmenak egitera bul tzatuko dira kudea tzaileak 
eta ekoizle taldeak, hondakin arrisku tsuak aban-
tailazko baldin tzatan bil eta kudea di tzaten, ahal 
den neurrian eskura dauzkaten tresnak baliatuz; 
adibidez, Tokiko Agenda 21en Industria-Udale-
rria Ekin tza Planak.

Horrekin batera, tokiko administrazioaren eta 
man komunitate edo kuadrillen lankide tzak 
honda kinak sor tzeko baldin tzak arau tzea bul-
tzatuko du.

CA-A3

Bilketa uniber tsal eta eraginkorra 
ziurta tzea kudeaketa sistema 
integratuak eta mul tzoka tze zentroak 
baimen tzea

Zenbait produktu merkatura tzearen arduradu-
nek (tresna elektrikoak eta elektronikoak, ibil-
gailuak, olio industrialak, pilak eta meta tzaileak) 
beren gain hartu behar dute produktu horietatik 
eratorritako hondakinak bil tzeko eta ingurumen 
kudeaketa egokia egiteko eran tzukizuna. Horre-
tarako, kudeaketa sistema integratuak artikulatu 
ahal izango dituzte, nahi izanez gero.

Kudeaketa sistema integratu horiek baimen-
tzeko unean, ingurumen organoa honako alderdi 
hauek berma tzen saiatuko da: bilketaren uniber-
tsalitatea (gu txienez, hondakin horiek sor tzen di-
tuzten produktuak bana tzen diren udalerrietan) 
eta hondakin baten beraren gainean arituko di-
ren kudeaketa sistemen arteko koordinazioa, ho-
rien eraginkortasuna areago tzeko eta bilketa zein 
kudeaketarako helburu ekologikoak hobe tzeko.

Bestalde, hondakin korronte jakin ba tzuk mul-
tzoka tzeko zentroak legezta tzeko ahaleginak 
egingo dira (farmazia hondakinak, hondakin 
fi tosanitarioak edo pilak), tresna elektriko eta 
elektronikoen tzat daudenen ildo beretik.
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4. ARAUDIA GARA TZEKO 
PROGRAMA

Hondakinak prebeni tzeko eta birzikla tzeko 
gaikako estrategiak argitu eta sinplifi katu egiten 
du gaur egungo araudia, Europar Batasunak 
hobeto arau tzeko eginiko gomendioari jarraiki.

Xede hori bera du, bestalde, Euskal Autonomia 
Erkidegoko II. Ingurumen Esparru Programak; 
izan ere, hartutako konpromisoak bete tzeko, 
ezinbesteko tzat jo tzen baitu «indarrean dagoen 
legedia eta bere aplikazioa hobe tzea».

Administrazio baimenak emateaz ardura tzen 
den ingurumen organoaren eguneroko lanak 
argi u tzi du gaur egun aplika tzen den araudian 
behar bezala zehaztuta ez dauden hondakin 
arrisku tsuak kudea tzeko zenbait alderdi osatu 
edo zehazteko beharra dagoela.

Horregatik guztiagatik ekin zaio Araudia Gara-
tzeko Programari. Indarrean dagoen legedia eta 
etorkizunekoa hobe tzea du helburu, baita hura 
modu eraginkorrean aplika tzea ere. Era berean, 
eta zeharka, indartu egiten ditu Preben tzio Pro-
gramen, Kudeaketa Ezin Hoberako Programen 
eta Korronte Atomizatuen Programen xedeak.

DN-A1

Hondakin arrisku tsuei buruzko 
araudia hobe tzea

Europar Batasunak eta Euskal Autonomia Erki-
degoko II. Ingurumen Esparru Programak arau-
dia hobe tzeko egiten duten gomendioa ain tzat 
hartuta, dekretu bat onar tzeko konpromisoa har-
tu du ingurumen organoak, Estatuan hondakin 
arrisku tsuei buruz dagoen araudia gara dezan. 
Horrez gainera, agindu bat ere emango du argi-
tara, kontrol eta jarraipen agirien eredu berriak 
arautuko dituena eta, zenbaitetan, izapide admi-
nistratiboak sinplifi ka tzen lagunduko duena.

DN-A2

Hurrengo Hondakinen Zuzentarau 
Markoaren inplikazioei aurrea har tzea

Europar Batasuna presta tzen ari den Hondaki-
nen Zuzentarau Markoaren proposamenak al-
daketa garran tzi tsuak ekar di tzake hondakinak 
desklasifi ka tzeko eta azpiproduktuak defi ni tzeko 
arloetan. Aldaketa horiek hondakin arrisku tsuak 
kudea tzeko euskal dinamikan izan di tzaketen 
ondorioei begira, Zuzentarau hori onar tzeak izan 
di tzakeen inplikazioak azter tzeari ekingo zaio, eta 
inplikatutako eragileei horren berri emango zaie.

DN-A3

Araudi aplikagarria modu 
eraginkorrean bete tzen 
dela ziurtatzea

Plan honetan hartutako konpromisoak guztiz 
gara tzeko, ezinbestekoa da indarrean dagoen 
araudiak hondakin arrisku tsuak sor tzen eta 
kudea tzen dituzten eragileei ezarritako neurriak 
behar bezala bete tzen direla zain tzea. 

Hortaz, informazio kanpainak antolatuko dira, 
enpresei hondakin arrisku tsuen arloan dau-
den legezko betebeharren berri emateko. Ho-
rretarako, eskura izango dituzte IHOBE-Line 
zerbi tzua eta 2008-2011 aldirako Ingurumen 
Ikuskari tza eta Kontrol Plana. Bestalde, neurri 
espezifi koak hartuko dira hondakinak Estatu ba-
tetik bestera eramateko eta erabil tzen ez diren 
ibilgailuak deskontamina tzeko.

Dauden tresnak ere indartu egingo dira (esate-
rako, IKS-L03 aplikazio informatikoa eta urte-
ko inbentarioa), jarduera ildo hori indartu ahal 
izateko.

5. HELBURU ESPEZIFIKOEN 
LABURPENA

Orain arte adierazitako ekin tza ildoek 58. irudian 
adierazitako helburu espezifi koak dituzte. Hel-
buru horiek I. Eranskinean daude xehetasun 
handiagoz garatuta.
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58. irudia. Jarduera ildo bakoi tzari loturiko helburu espezifi koak.

EKIN TZA ILDO BAKOI TZARI LOTURIKO HELBURU ESPEZIFIKOAK

PREBEN TZIORAKO PROGRAMA

P-A1: Hondakin 
arrisku tsuak 
sortzeari dagokionez, 
erreferentziako balio 
ba tzuk ezar tzea, 
ingurumen organoak 
eska ditzakeenak

• P-A1-1: Ingurumen Sailburuorde tzak hondakin arrisku tsuei dagokienez sektore bakoi tzeko ezarritako 
adierazleak berrikustea eta osa tzea, preben tzio politikan eginiko aurrerapenak hobeto kontrola tzeko.

• P-A1-2: Erreferen tziako balioak ezar tzea sektoreetarako diseinaturiko adierazleen tzat, sektore bakoi-
tzaren izaeraren, erabilgarri dauden teknika onenen eta bideragarritasun tekniko ekonomikoko baldin-
tzen arabera.

• P-A1-3: Adierazleei eta erreferen tziako balioei ofi zialtasuna ematea, Erkidegoko dekretu berri batean 
 txertatuz. Horri esker, beste alderdi ba tzuen artean, hondakin arrisku tsuen ekoizleek lau urtean behin 
aurkeztu behar dituzten minimizazio azterketak balidatu egin ahal izango dira.

• P-A1-4: Aholkulari tza, kontrol eta ikerketarako 50 bisita egitea, ekoizleek aplikagarri zaizkien erreferen-
tzia balioak bete tzen dituztela egiazta tzeko, eta 300 minimizazio azterketa balida tzea.

P-A2: Preben tzioa 
eta kudeaketa ezin 
hobea bul tza tzen duten 
tresna ekonomikoak 
indar tzea

• P-A2-1: Enpresei ingurumenaren alorrean diru-lagun tzak emateko dekretu berrian hondakin arrisku-
tsuak prebeni tzeko ikuspegia eta ekoberrikun tza indar tzea, Estatuei ingurumenaren aldeko lagun tzak 
ematen dizkien Europar Batasuneko Zuzentarauek eskain tzen dituzten aukerak baliatuz.

• P-A2-2: Teknologia garbien euskal zerrenda zabal tzea, hondakin eta substan tzia arrisku tsuak prebeni-
tzeko eta baloriza tzeko beste lau erreferen tzia sartuta. Horiei esker, eginiko inber tsioaren kuota likidoaren 
% 30 kendu ahal izango da, aukeraketa prozesuan merkatuko eragileak  txerta tzen. 

• P-A2-3: Tresna ekonomikoei eta fi skalei buruzko informazioa emateko eta horiek susta tzeko sistema bat 
ezar tzea,, tresna horiek balia di tzaketen jarduera guztietara zabalduko direla bermatuz, enpresa elkar-
teen eta tokiko erakundeen lagun tzarekin.

• P-A2-4: Hondakin arrisku tsuen gaineko bi kanon (ekoizpena eta isurketa) diseina tzeko eta ezar tzeko 
aukeraren bideragarritasuna azter tzea.

P-A3: Preben tziorako 
alternatiba teknologiko 
berriak bul tza tzea

• P-A3-1: Hondakin arrisku tsuak prebeni tzeko arloan erabilgarri dauden teknika onenei buruzko I+G+b-ko 
lau proiektu dinamiza tzea. Horretarako, ain tzat hartuko dira Ingurumenaren Basque Contact Point de-
lakoa eta Industria Sailaren Enpresa Lehiakortasun eta Gizarte Berrikun tzarako 2006-2009 aldirako Pla-
neko beste mekanismo ba tzuk, SPRI, SARETEK eta Eurobulegoa bezalako erakundeekin lankide tzan.

• P-A3-2: Hondakin arrisku tsuak prebeni tzeko arloan, erabilgarri dauden teknika onenen transferen tzia 
teknologikoko bi esperien tzia dinamiza tzea eta susta tzea, eragile publikoekin eta merkatuko eragileekin 
lankide tzan, arrakasta izan duten esperien tzia pilotuak tartean sartuz eta dokumentatuz. Programa pu-
blikoetatik bul tzaturikoek izango dute lehentasuna; esaterako, Ingurumen Sailburuorde tzaren diru-lagun-
tzen ildoak eta INNOTEK zein GAITEK programek. Bereziki bul tzatuko direnak transformadore elektrikoak 
in situ deskontamina tzera –haien balio-bizi tza luza tzeko– eta substan tzia arrisku tsuekin inpregnatutako 
trapuak berrerabil tzera bideraturiko ekimenak izango dira.

P-A4: Sen tsibilizazio, 
informazio eta 
prestakun tzako 
sektoreko oinarri sendoa 
ezar tzea

• P-A4-1: Hondakin arrisku tsuen arloan sen tsibiliza tzeko, informa tzeko eta prestakun tza emateko gu txienez 
lau kanpaina gara tzea, inplikaturiko eragileekin lankide tzan eta IHOBE-Line zerbi tzuaren babesarekin.

Mekanizatu, pintura, inprimaketa eta serigrafi a sektoreak lehentasunezkoak izango dira, eta arreta be-
rezia eskainiko zaie gai arrisku tsuekin ku tsaturiko on tzien hondakinei.

• P-A4-2: EKOSCAN programa sektoreetan indar handiagoz aplika tzea, gu txienez lau kanpaina espezifi ko 
garatuta, hondakin arrisku tsuen preben tzioa behin eta berriz bul tzatuz.

P-A5: Hondakinetan 
substan tzia arriskutsuak 
prebeni tzeko 
mekanismoak gara tzea

• P-A5-1: Hondakinek dituzten lehentasunezko zor tzi substan tzia arrisku tsuri buruzko jakin tza zabal tzea 
(esaterako, merkurioa, pentaklorofenola, klorodun parafi na, beruna, sugar-a tzeragailuak, xilenoa, beste 
hidrokarburo aromatiko ba tzuk eta ftalatoak), hondakin arrisku tsuetan horien presen tzia murriztera bide-
raturiko ekin tzak ezarriz.

• P-A5-2: Informazio teknikoa, ekonomikoa eta ingurumenari buruzko informazioa bilduko duen argitalpen 
bat kalera tzea, Euskal Autonomia Erkidegoko erabil tzaile eta merkatura tzaile nagusiak asko kon tsumi-
tzen dituzten substan tzia arrisku tsuak ordeztera bul tza tzeko, REACH Erregelamenduak bildutako prin-
tzipioen ildoari jarraiki.

• P-A5-3: Lau produktu sortaren fabrika tzaileak (tresna elektrikoak eta elektronikoak, olio industrialak, 
ibilgailuak, pilak eta meta tzaileak) diseinu fasean substan tzia arrisku tsu gu txiago erabil tzera bul tza tzeko 
neurriak aplika tzea. Dagozkien araudiek dagoeneko bil tzen dute diseinuan substan tzia arrisku tsuak 
erabil tzea muga tzeko betebeharra.

• P-A5-4: Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko fabrika tzaileek substan tzia arrisku tsuak erabil tzeari 
buruzko legezko betekizunak bete tzen dituztela egiazta tzea, Industria Sailarekin eta berak kudea tzen 
dituen Baimendutako Kontrol Erakundeekin lankide tzan.
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KUDEAKETA EZIN HOBERAKO PROGRAMA

GO-A1: Hondakin 
korronte bakoi tzerako 
egokiena eta hurbilena 
den kudeaketa prozesua 
administratiboki 
ziurtatzea

• GO-A1-1: Hondakin arrisku tsu bakoi tzaren gainean, kudeaketa hierarkiaren arabera tratamendurik ego-
kiena aplika tzen dela justifi ka tzeko betebeharra ezar tzea. Kudeaketa proposamen gisa energia balori-
zazioa edota sun tsipena duten hondakinen kasuan balorizazio materiala egiteko aukerarik ez dagoela 
justifi katu beharko da bereziki. Beste autonomia erkidego edo Estatu ba tzuetara bidali nahi diren hon-
dakinei dagokienez, hondakin horiek Euskal Autonomia Erkidegoan kudea tzeko ezintasun teknikoak eta 
ekonomikoak daudela justifi katu beharko da.

Desugerketarako azido agortuei dagokienez, % 75 baloriza tzera iristea lortu nahi da, eta gai arrisku-
tsuekin ku tsaturiko on tziei dagokienez % 85era.

Aldi berean, beste arlo ba tzuetan ere ekingo da; esaterako, Euskal Autonomia Erkidegoko balorizazio tasa 
hobe tzeko poten tzial altua duten beste frakzio ba tzuetan (pinturarik gabeko disolba tzaileak, erabilitako 
olio/erregai ez-kloratuak eta ez-emul tsionatuak, EHZ 13ren barnean daudenak) edo kudeaketa ratio-
an (desugerketa azidoak, aluminioaren bigarren mailako ekoizpenaren gan tz bel tzak, pinturarik gabeko 
disolba tzaileak, erabilitako olio/erregai ez-kloratuak eta ez-emul tsionatuak, EHZ 13an daudenak, trataera 
fi siko-kimikoetara bideraturiko hondakin likido edo ore tsu zenbait).

Ingurumen organoak garran tzi berezia emango dio kudeaketa hierarkia eta hurbiltasun zein autosufi zien-
tzia prin tzipioak hobeto bete tzea ekarriko duten kudeaketa ekimenak legaliza tzeari; fl uoreszenteen eta 
gasa deskarga tzeko lanparen arloan, adibidez.

• GO-A1-2: Ekoizteko baimenean onarturiko kudeaketa mota bete tzen dela egiazta tzen duten zenbait neu-
rriri ofi zialtasuna ematea (erkidego mailako dekretu berri batean  txertatuz). Neurri horien artean, honako 
hauek bilduko lirateke: 1) onarpena emateko izapide tzen diren dokumentu berri guztiak ingurumen 
organoaren aurrean baliozko tzea, 2) onarpen dokumentu bakoi tzean iraungipen data jar tzea, inongo 
hondakinik entrega tzen ez den kasuetarako, eta 3) transferen tzia zentroetan entregaturiko hondakinei 
dagozkien kontrol eta jarraipen agirietan azken kudea tzailea eta hondakinak jasoko duen behin betiko 
tratamendua jar tzea.

• GO-A1-3: Kontrol eta Ikuskapen lanak egitea, eska tzen diren neurriak har tzen direla egiazta tzeko, batez 
ere ku tsaduraren preben tzio eta kontrol integratuari buruzko 16/2002 Legearen eraginpeko jarduerei 
dagokienez.

• GO-A1-4: Mugakide ditugun autonomia erkidegoekin esperien tziak eta akordioak truka tzea bul tza tzea, 
korronte jakin ba tzuen kudeaketa ezin hobea izango dela ziurta tzeko.

GO-A2: Alderdi 
interesdunek hondakin 
arrisku tsuetan dauden 
baliabideen balorizazio 
poten tzial maximoei 
buruz jakin tza egokia 
eskura tzea

• GO-A2-1: Lau hondakin arrisku tsuri buruz aurreikusitako kostuak eta ekoizpen eta kudeaketa agertokiak 
ezar tzea, honako hauek ain tzat hartuta: erabilgarri dauden teknika onenen ezarpen maila, ekoizpen 
aurreikuspenak, osaeraren tzat aurreikusitako bilakaera, gaur egungo eta etorkizuneko kostuak eta balo-
rizazio joerak. Arreta berezia eskainiko zaio, halaber, hondakin fl uxuen arteko elkarreraginari.

• GO-A2-2: Lau hondakin arrisku tsu balorizagarriei bizi zikloari buruzko azterketaren metodologia aplika-
tzea, beste administrazioei eta sektoreari zerbi tzu independentea eskain tzeko.

GO-A3: Hondakin 
arrisku tsuak 
balorizatzeko alternatiba 
berriak susta tzea

• GO-A3-1: Hondakin arrisku tsuak baloriza tzearen arloan teknologia garbi berriak eta erabilgarri dauden 
teknika onenak  txerta tzen lagun tzeko bi proiektu gara tzea.

• GO-A3-2: Hondakin arrisku tsuak baloriza tzeari dagokionez, I+G+b-ko bi proiektu bul tza tzea, INNOTEK 
programa indartuz.

EKIN TZA ILDO BAKOI TZARI LOTURIKO HELBURU ESPEZIFIKOAK
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KORRONTE ATOMIZATUETARAKO PROGRAMA

CA-A1: Beste 
Administrazio 
batzuekiko koordinazioa 
indar tzea, arreta 
berezia eskainiz zenbait 
hondakin arrisku tsuren 
kudeaketa hobe tzeari

• CA-A1-1: Hezkun tza Sailarekin lankide tza estu tzea, ikaste txeetan sortutako hondakin arrisku tsuen bi-
lketa eta kudeaketa egokia bul tza tzeko, indarrean dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Uniber tsitateaz 
Kanpoko Ikaste txe Publikoetan Sortutako Hondakin Arrisku tsuak Kudea tzeko Planean ezarritakoari ja-
rraiki, horrela haien kudeaketa % 10 handi tzeko.

• CA-A1-2: Nekazari tza Sailarekin lankide tzan ari tzea, nekazari tzako eta abel tzain tzako ustiategietatik, 
eta haien produktuak eralda tzeko jardueretatik eratorritako hondakin arrisku tsuen bilketa eta kudeaketa 
egokia bul tza tzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Lehenengo Sektoreak Sorturiko Hondakinen Planean 
ezarritakoa betez, horrela haien kudeaketa % 10 handi tzeko. Arreta berezia eskainiko zaio nekazari tza 
eta basogin tzako fi tosanitarioen erabilera minimiza tzeari eta horiek substan tzia iraunkorragoekin ordez-
teari, batez ere Administrazio publikoen aldetik.

• CA-A1-3: Industria Sailarekin koordina tzea, PCB duten tresnak dituztenak eta 2006ko Urteko Dekla-
razioa egin ez dutenak identifi katu eta dinamiza tzeko, arreta berezia eskainiz ostalari tza, merkatari tza 
eta irakaskun tza sektoreei. Era berean, lehentasuna emango zaio bero/ho tz tresnen instalazioaren eta 
manten tzearen sektoreak dinamiza tzeari, eta haloiak dituzten su-i tzalgailuen kudeaketa zainduko da. 

• CA-A1-4: Euskal Autonomia Erkidegoko hiri hondakinen arloko koordinazio organoarekin e txeko hon-
dakin arrisku tsuak bil tzeko ezarritako helburuak lor tzeari bul tzada ematea; esaterako, herritarrak sen-
tsibiliza tzeko kanpainak eginez, kudeaketa bideetarako sarbidea izanez, Garbiguneen fun tzionamendua 
arautuz (ordutegi malguagoak, onar tzeko irizpide homogeneoagoak, eta abar), hondakin arrisku tsuak 
bil tzeko sistema mugikorrak ezarriz eta abar, haien kudeaketa % 10 handi tzeko.

CA-A2: Eskualdean 
diren sektoreetako 
ekoizleen kudeaketa 
ezin hobea dinamiza tzea

• CA-A2-1: Hamar jarduera sektorek sorturiko hondakin arrisku tsuen bilketa optimizatua dinamiza tzea, 
bilketa hori baldin tza onetan egin dadin eta, aldi berean, alderdi bakoi tzaren administrazio betebeharrak 
bermatuz, hondakinaren titulartasunari dagokionez.

Horretarako, enpresei ingurumen arloan emango zaizkien diru-lagun tzen dekretu berrian, sektorekako 
bilketa dinamiza tzeko ildoa sartuko da, eta gai hori administratiboki egoki tzeko aholkulari tza publikoa 
ere emango da.

Sektore jakin ba tzuei arreta berezia eskainiko zaie; besteak beste, mekanizatu tailerrei, automozio taile-
rrei, inprentei, pintura aplika tzen duten jarduerei, tindategiei, argazki estudioei, fi tosanitarioak erabil tzen 
dituzten jarduerei (zerratokiak,...) eraikun tza enpresei eta ho tz/bero tresnak jar tzen edo manten tzen di-
tuzten enpresei.

• CA-A2-2: Tokiko administrazioekin eta mankomunitateekin/kuadrillekin lan ildo bat ezar tzea, Udalsarea 
21en esparruan, ETE eta mikroETEen (udalerriren edo industrialdearen arabera) tokiko lau talderen hon-
dakin arrisku tsuren bilketa eta legezta tzea bul tza tzeko; hori guztia, Agenda 21en Industria-Udala Ekin tza 
Planen testuinguruan.

Ildo horrek lizitazio publikoak sustatuko ditu, bai kudea tzaileak eslei tzeko, bai administrazio egoki tzapena 
egiteari begira aholkulari tza publikoa emateko.

CA-A3: Bilketa 
unibertsal eta 
eraginkorra ziurta tzea 
kudeaketa sistema 
integratuak eta 
multzoka tze zentroak 
baimen tzean

• CA-A3-1: Tresna elektriko eta elektronikoen, pilen, baterien eta erabilitako olio industrialen hondakinak 
kudea tzeko sistema integratuak baimen tzean akordiorik onena lor tzea, honako alderdi hauek bermatuz: 
bilketaren uniber tsaltasuna (gu txienez hondakin mota horiek sor tzen dituzten produktuak igor tzen dituz-
ten udalerrietan) eta hondakin bat bera kudea tzeko sistemen arteko koordinazioa, horien eraginkorta-
suna areago tzeko eta bilketan zein kudeaketan helburu ekologikoak hobe tzeko.

Horrekin batera, pila, fi tosanitario eta farmazia hondakinen tzako mul tzoka tze zentroak baimen tzeko joera 
sustatuko da, haien bilketa optimiza dadin.

Mota horretako hondakin arrisku tsuei buruzko araudi sektorialek bilketari eta balorizazioari buruz ezar-
tzen dituzten betebeharrak bete egiten direla aztertu beharko da.
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ARAUDIA GARA TZEKO PROGRAMA

DN-A1: Hondakin 
arriskutsuei buruzko 
araudia hobetzea

• DN-A1-1: Estatuan hondakin arrisku tsuen arloan dagoen araudia eraginkortasunez garatuko duen eus-
kal dekretu bat egin eta onar tzea, eta bertan honako eduki hauek bil tzea:

− Euskal araudia erabilitako olio industrialei buruzko 679/2006 Errege Dekretuari egoki tzea.
− Preben tziorako adierazle sektorialen erreferen tziazko balioak, besteak beste Minimizazio azterketak 

baloriza tzeko.
− Hondakin arrisku tsuak bil tzeko baldin tzak.
− Autokudeaketa baimen tzeko baldin tzak.
− Hondakinen laginketa eta sailkapena egiteko baldin tzak.
− Onarpen agiri berri bat izapide tzen ari dela jakinarazi beharra, eta hondakinik ematen ez bada iraungi-

tze data ere jar tzeko beharra. 
− Transferen tzia Zentroek Kontrolerako eta Jarraipenerako Agirian hondakinaren azken kudea tzailea nor 

izango den eta hondakinari zer tratamendu emango zaion adierazteko beharra.
− IKS-L03 tresna indar tzea.
− Mul tzoka tze Zentroak sor tzea hondakin korronte jakin ba tzuk kudea tzeko (hondakin fi tosanitarioak, 

pilak, eta abar).

Dekretua gara tzeko lanetan, arlo honekin zerikusia duten eragileek hartuko dute parte.

• DN-A1-2: Kontrol eta jarraipen agirien eredu berriak (hondakin bakar baten tzat edo hainbat hondakinen-
tzat) arautuko dituen agindu berri bat onar tzea, kasu jakin ba tzuetan administrazio izapidea sinplifi ka-
tzeko.

DN-A2: Hurrengo 
Hondakinen Zuzentarau 
Markoaren inplikazioei 
aurrea har tzea

• DN-A2-1: Hondakinen Zuzentarau Markoaren proposamenak hondakin arrisku tsuak sor tzeko eta kudea-
tzeko euskal dinamikan dituen inplikazioak azter tzea, batez ere zenbait hondakin desklasifi ka tzeari edo 
azpiproduktuaren kon tzeptua defi ni tzeari dagokien alderdietan, tartean sarturiko eragileei garaiz jakina-
razita.

DN-A3: Araudi 
aplikagarria modu 
eraginkorrean bete tzen 
dela ziurta tzea

• DN-A3-1: Ingurumen Sailburuorde tzak enpresei hondakin arrisku tsuen arloan dituzten legezko betebe-
harrei buruzko informazioa eskain tzeko lau kanpaina egitea, IHOBE-Line zerbi tzuaren lagun tzarekin eta 
2008-2011 aldirako Ingurumen Ikuskari tza eta Kontrol Planarekin koordinatuta.

• DN-A3-2: Aduana eta Portuen Zuzendari tzarekin lankide tza akordio bat ezar tzea, hondakinen inportazio 
eta esportazioaren kontrola hobe tzeko, Hondakinen Lekualda tzeari buruzko Europako Parlamentuaren 
eta Kon tseiluaren 2006ko ekainaren 14ko (CE) 1013/2006 Erregelamendu berria indarrean jarri zela 
baliatuz. 

• DN-A3-3: Erabil tzen ez diren ibilgailuak trata tzen dituzten zentro baimenduek sorturiko hondakinen 
ratioak lor tzea; esaterako, gasolina, izo tz-kontrako, olio-iragazki eta beste ba tzuena, ibilgailuak behar 
bezala zain tzen direla erakusten duten adierazleak diren aldetik.

• DN-A3-4: Tresna elektronikoen erabilera susta tzea, inplikaturiko eragileak horiek erabil tzera bul tzatuko 
dituzten neurriak artikulatuz. Horrela, optimizatu egin ahal izango da hondakinak kudea tzeko adminis-
trazio izapidea, eta tresna informatikoen bitartez jasotako informazioa % 10 hazi ahal izango da, 2006ko 
balioekin alderatuta.

• DN-A3-5: Hondakin arrisku tsuen urteko inbentarioa argitara tzea azterketa egin eta hurrengo urtean, 
zuzendu beharreko alderdiak a tzeman eta/edo zuzendu ahal izan daitezen.

EKIN TZA ILDO BAKOI TZARI LOTURIKO HELBURU ESPEZIFIKOAK
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Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arrisku-
tsuak Prebeni tzeko eta Kudea tzeko 2008-2011 
aldirako Planak ez du berariaz hondakin arrisku-
tsuak trata tzeko azpiegitura zeha tzik ezar tzen, 
nahiz eta ain tzat har tzen duen ekimenak gara-
tzeko aukera, betiere beharrezko baldin tzak ase-
tzen badituzte. 

Jarraian aipatuko ditugun Jarduera ildoak nola-
baiteko azpiegitura bat eraiki tzeko aukera onar-
tzen dutenak dira. Adierazpenak I. Eranskinetik 
atera ditugu.

• Kudeaketa Ezin Hoberako Programa, 
GO-A1 Jarduera ildoa: “Hondakin korronte 
bakoi tzerako egokiena eta hurbilena den 
kudeaketa prozesua administratiboki 
ziurtatzea”

GO-A1-1: Kudeaketa hierarkia eta hurbiltasun 
zein autosufi zien tzia prin tzipioak hobeto bete-
tzen lagunduko duten kudeaketa ekimenak 
legezta tzeko joera bul tzatuko du ingurumen 
organoak, fl uoreszenteen eta gasa deskarga-
tzeko lanparen arloan, adibidez.

• Korronte Atomizatuen Programa, CA-A3 
Jarduera ildoa: “Bilketa uniber tsal eta 
eraginkorra ziurta tzea kudeaketa sistema 
integratuak eta mul tzoka tze zentroak 
baimen tzean”

CA-A3-1: Tresna elektriko eta elektronikoen, 
pilen, baterien eta erabilitako olio industria-

len hondakinak kudea tzeko sistema integra-
tuak baimen tzean akordiorik onena lor tzea, 
honako alderdi hauek bermatuz: bilketaren 
uniber tsaltasuna (gu txienez hondakin mota 
horiek sor tzen dituzten produktuak igor tzen 
dituzten udalerrietan) eta hondakin bat bera 
kudea tzeko sistemen arteko koordinazioa, sis-
tema horien eraginkortasuna areago tzeko eta 
bilketan zein kudeaketan helburu ekologikoak 
hobe tzeko.

Era berean, pila, fi tosanitario eta farma-
zia hondakinen tzako mul tzoka tze zentroak 
baimen tzeko joera sustatuko da, haien bilketa 
optimiza dadin.

Mota horretako hondakin arrisku tsuei buruzko 
araudi sektorialek bilketari eta balorizazioari 
buruz ezar tzen dituzten betebeharrak bete 
egiten direla aztertu beharko da.

Azpiegitura horietako baten bat gauza tzen bada, 
bete egin beharko dira indarrean dauden Plan, 
Programa eta Babes Figurek ezar tzen dituzten 
irizpideak, baita Lurraldea Antola tzeko Artez-
pideek bitarteko fi sikoa antola tzeko adierazten 
dutena ere. Azken horien artean, hondakin 
arrisku tsuak kudea tzeko azpiegiturak erabili be-
harra jaso tzen da, erabilera hori noiz izango den 
egokia, onargarria edo debekatua zehazteko hel-
buruarekin. Baldin tza tzaile horiek guztiak doku-
mentu honen II. Eranskinean daude jasota.
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Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea tzeko 2008-2011 al-
dirako Planean bilduriko Jarduera ildoak behar bezala gauza tzeko, Plana indarrean egongo den lau 
urteetan guztira 10.000 milioi euro erabiliko direla aurreikusi da.

59. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea tzeko 
2008-2011 aldirako Plana gara tzeko aurreikusitako aurrekontuaren banaka tzea.

Aurrekontua (milioi €-tan)
Hondakin Planaren indarraldia

Guztira
2008 2009 2010 2011

Preben tzio Programa 0,63 1,00 1,19 1,40 4,22

Kudeaketa Ezin Hoberako Programa 0,22 0,65 0,80 0,80 2,45

Korronte Atomizatuetarako Programa 0,24 0,80 0,80 0,70 2,54

Araudia Gara tzeko Programa 0,03 0,34 0,22 0,20 0,79

GUZTIRA 1,10 2,79 3,01 3,10 10,00
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Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea-
tzeko 2008-2011 aldirako Programak eta 
Jarduera ildoak behar bezala garatuko direla 
berma tzeko, beharrezkoa da aldizka jarraipena 
eta ikuskapena egiteko tresnak ezar tzea. Horiei 
esker, eta 2011 amaitu baino lehen ezarritako 
helburuak lor tzeari begira, aurrerapen maila 
ebaluatuko da, zailtasunak an tzemango, eta 
desbidera tzeak zuzenduko.

Aldizkako jarraipen eta berrikuspen lan hori Pla-
na kudea tzeko taldeak egingo du. Talde hori 
Ingurumen Sailburuorde tzak eta Ingurumen 
Jarduketarako Sozietate Publikoak (IHOBE) osa-
tuko dute.

Kudeaketa talde horrek Euskal Autonomia Er-
kidegoko hondakin arrisku tsuak sor tzeko eta 
kudea tzeko dinamikan inplikaturiko eragile 
talde bat izango du lagun, ekarpenak egingo 
dizkiona Planaren garapen mailari buruz, eta 
proposamenak luzatuko dizkiona behar bezala 

edo aurreikusi bezala fun tziona tzen ez duten 
jarduera ildoen aurrean.

Azterketa egin osteko urtean, urteko inbenta-
rioa argitaratuko da, desbiderapenak kontrola-
tzeko eta a tzemateko tresna gisa erabili ahal 
izan dadin.

Planak aurreikusitako ekin tza bakoi tzaren gaine-
ko jarraipena adierazleen bitartez egingo da, eta 
adierazle horiek urtero kalkulatu beharko dira.

Adierazleetatik abiatuta, ebaluazio eta jarraipen 
 txostenak prestatuko dira urtero, eta horien bi-
tartez baloratuko dira aurreikusitako ekin tzen 
ezarpen maila eta abiapuntuko egoerarekiko au-
rrerapen globala. Ateratako ondorioak ekin tzak 
eta baliabideak berbidera tzeko erabiliko dira, 
helburuak bete tzeko asmoa errespeta dadin.

Helburu estrategikoei dagokienez, 60. irudian 
bilduriko adierazleak ezarri dira.

60. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea tzeko 
2008-2011 aldirako Planaren helburuen jarraipena egiteko adierazleak.

INGURUMEN ESPARRU 
PROGRAMAREN HELBURU 

ESTRATEGIKOAK

HONDAKIN ARRISKU TSUEN 
PLANAREN HELBURU 

ESTRATEGIKOAK
ADIERAZLEAK

M2.8.- Industriako hondakin arriskutsuen 
sorrera eta industriako balio eran tsi gordina 
bereiztea

Hondakinak sor tzeari eta horien 
arriskugarritasunari aurrea har tzea.

• Erreferen tziako balioak dituzten sektoreek 
sortutako hondakin arrisku tsuen Tm urteko.

• Konposatu organiko iraunkorrak dituzten 
hondakinen Tm urteko (PCB, CFC/HCFC, zura 
babesteko zenbait produktu, eta abar).

M2.9.- Hondakin arrisku tsuetako baliabide 
materialak berreskura tzea, horien birzikla-
tze tasa % 65era arte igota.

Hondakin arrisku tsuen balorizazio 
materialari dagokionez, % 65eko tasa lor-
tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen 
dela ziurta tzea.

• Materialki balorizaturiko hondakin arrisku tsuen 
ehunekoa (historikoak alde batera u tzita).

Ekoizle guztiei hondakin arrisku tsuak kudea-
tzeko zerbi tzu eraginkorra ematea.

• Kudeaketa zirkuituan sartuta dauden hondakin 
atomizatuen (pinturak, on tziak, bateriak, disolba-
tzaileak eta abar) ekoizleen kopurua.
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Diseinaturiko lau programetan ain tzat harturiko jarduera ildoei buruzko adierazleak 61. irudian zehaztu dira:

61. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arrisku tsuak Prebeni tzeko eta Kudea tzeko 2008-2011 aldirako Planaren 
helburuen jarraipena egiteko adierazleak.

PROGRAMAK ADIERAZLEAK

PREBEN TZIORAKO PROGRAMA

P-A1 Hondakin arrisku tsuak sor tzeko 
erreferen tziako balio ba tzuk ezar tzea, 
ingurumen organoak eska di tzakeenak

• Diseinaturiko adierazle sektorialen tzat erreferen tziako balioak argitara tzea.
• Eskatutako ratioetara iri tsi diren enpresen kopurua.
• Erreferen tziako balioak bete tzen direla egiazta tzeko eginiko bisiten kopurua.
• Balorizatutako minimizazio azterketen kopurua.

P-A2 Preben tzioa eta kudeaketa ezin hobea 
bul tza tzeko tresna ekonomikoak 
indartzea

• Hondakin arrisku tsuei edo gai arrisku tsuen kon tsumoari buruzko Euskal Zerrendan dauden 
teknologia garbien kopurua.

• Hondakin arrisku tsuen arloan informazio sistemari egindako kon tsulten kopurua.
• Diseinaturiko kanonen kopurua.

P-A3 Prebeni tzeko teknologia alternatiba 
berriak bul tza tzea

• Dinamizaturiko I+G+b proiektuen kopurua.
• Dinamizaturiko transferen tzia teknologikoari buruzko esperien tzien kopurua.

P-A4 Sen tsibilizazio, informazio eta 
prestakun tzako sektorean oinarri sendoa 
ezar tzea

• Mar txan jarritako kanpainen kopurua.
• EKOSCAN metodologia aplikatu duten edota arau horren arabera egiaztatu diren enpresek 

murrizturiko hondakin arrisku tsuen tona kopurua.

P-A5 Hondakinetan substan tzia arrisku tsuak 
prebeni tzeko mekanismoak gara tzea

• Aztertutako lehentasunezko gai arrisku tsuen kopurua.
• Kon tsumo handiko gai arrisku tsuak ordezteari buruzko informazio teknikoa, ekonomikoa eta 

ingurumen informazioa jaso tzen duen agiria argitara tzea.
• Gai arrisku tsuak erabil tzeko legezko baldin tzak zenbateraino bete diren egiazta tzeko egindako 

ikuskapenen kopurua.

KUDEAKETA EZIN HOBERAKO PROGRAMA

GO-A1 Hondakin korronte bakoi tzerako 
egokiena eta hurbilena den kudeaketa 
prozesua administratiboki ziurta tzea

• Balorizaturiko onarpen agirien kopurua.
• Onarpen agirietan adierazitako kudeaketa aplika tzen dela egiazta tzeko egindako ikuskapenen 

kopurua.

GO-A2 Alderdi interesdunek hondakin arrisku-
tsuek dituzten baliabideen balorizazio 
poten tzial maximoei buruz jakin tza 
egokia eskura tzea

• Beren balorizazio poten tziala aztertu den hondakin arrisku tsuen kopurua.
• Bizi zikloa zehazteko eginiko azterketen kopurua.

GO-A3 Hondakin arrisku tsuak baloriza tzeko 
alternatiba berriak susta tzea

• Teknologia Garbiak eta Erabilgarri dauden Teknika Onenak aplika tzen lagun tzeko proiektuen 
kopurua.

• Hondakin arrisku tsuak baloriza tzeko bul tzaturiko I+G+B proiektuen kopurua.

KORRONTE ATOMIZATUETARAKO PROGRAMA

CA-A1 Beste Administrazio ba tzuekiko 
koordinazioa indar tzea, bereziki 
zenbait hondakin arrisku tsu hobeto 
kudea tzeko

• Beste erakunde ba tzuekin elkarlanean eginiko ekin tzen kopurua.
• Uniber tsitateaz kanpoko hezkun tza zentroetan, lehenengo sektoreko jardueretan eta e txeetatik 

sortutako hondakin arrisku tsuen kudeaketan 2006. urtearekin alderatuta izaniko hobekun tzaren 
ehunekoa.

CA-A2 Eskualdean eta sektore ezberdinetan 
ekoizleen kudeaketa ezin hobea 
dinamiza tzea.

• Kudeaketa zirkuituan sartuta dauden hondakin atomizatuen (pinturak, on tziak, bateriak, disolba-
tzaileak eta abar) ekoizleen kopurua.

• Kudea tzaileen eta ekoizleen (sektorekoak, eremu geografi ko berekoak...) artean eginiko 
akordioen kopurua.

CA-A3 Bilketa uniber tsal eta eraginkorra 
ziurta tzea kudeaketa sistema 
integratuak eta mul tzoka tze zentroak 
baimen tzean

• Baimendutako kudeaketa sistema integratuen kopurua.
• Legeztatutako Mul tzoka tze Zentroen kopurua.

ARAUDIA GARA TZEKO PROGRAMA

DN-A1 Hondakin arrisku tsuei buruzko araudia 
hobe tzea

• Hondakin arrisku tsuei buruzko Estatuko araudia gara tzen duen euskal dekretua argitara tzea.
• Kontrolerako eta jarraipenerako dokumentuen eredu berriei buruzko agindua argitara tzea.

DN-A2 Hurrengo Hondakinen Zuzentarau 
Markoaren inplikazioei aurrea har tzea

• Sortutako dokumentu teknikoen kopurua.

DN-A3 Araudi aplikagarria modu 
eraginkorrean bete tzen dela ziurta tzea

• Hondakin arrisku tsuen arloan dauden legezko betebeharrei buruzko informazioa emateko 
kanpainen kopurua.

• 2006ko balioekin alderatuta, modu elektronikoan jasotako informazioaren gehikun tzaren 
ehunekoa.



71

I. ERANSKINA. JARDUERA ILDOEN FI TXA XEHATUAK

1. PROGRAMA PREBEN TZIOA

P-A1 Hondakin arrisku tsuen sorrerari buruzko erreferen tziako balio ba tzuk ezar tzea, 
ingurumen organoak eska di tzakeenak

Helburua
• Hondakinak sor tzeari eta horien arriskugarritasunari aurrea har tzea.

Adierazleak
• Diseinaturiko adierazle sektorialen tzat erreferen tziako balioak argitara tzea.
• Eskatutako ratioetara iri tsi diren enpresen kopurua.
• Erreferen tziako balioak bete tzen direla egiazta tzeko eginiko bisiten kopurua.
• Balorizatutako minimizazio azterketen kopurua.

Justifi kazioa
• Hondakin arrisku tsuen sor tzaileek beren gain hartutako preben tzio mailaren jarraipen egokia egin ahal izateko, beharrezkoa da jarduera 

mota bakoi tzari loturiko minimiza tzeko aukerak ondo ezagu tzea, baldin tza teknikoak zein ekonomikoak eta merkatuko baldin tzak ain tzat 
hartuta.

• Indarrean dagoen araudiak ez du ezar tzen hondakin arrisku tsuak sor tzearen eta fabrikatutako produktuen ratiorik. Salbuespen gisa, 
ku tsaduraren preben tzio eta kontrol integratuari buruzko 16/2002 Legeak eraginpean hartutako jarduerei aplika dakizkiekeen BREF 
dokumentuetan bildutakoak daude. Horrek hainbat ondorio ditu; esaterako, Ingurumen Sailburuorde tzak ezin dituela ekoizle handiek lau 
urtean behin aurkeztu behar dituzten Minimizazio Azterlanak ofi zialki baliozkotu.

Helburu espezifi koak
• P-A1-1: Ingurumen Sailburuorde tzak hondakin arrisku tsuei dagokienez sektore bakoi tzeko duen adierazleen sistema berrikustea eta 

amai tzea, preben tzio politiken aurrerapen maila hobeto kontrola tzeko.

• P-A1-2: Diseinaturiko sektoreko adierazleen tzat erreferen tziako balioak ezar tzea, sektore bakoi tzaren ezaugarrien, erabilgarri dauden 
teknika onenen eta bideragarritasun tekniko ekonomikoko baldin tzen arabera.

• P-A1-3: Adierazle eta erreferen tziako balio horiei ofi zialtasuna ematea, erkidegoko dekretu berri batean  txertatuz; horri esker, beste 
alderdi ba tzuen artean, hondakin arrisku tsuen sor tzaileek lau urtean behin aurkeztu behar dituzten minimizazio azterketak baliozkotu 
ahal izango dira.

• P-A1-4: Aholkulari tza, kontrol eta ikerketarako 50 bisita egitea, produktuek ezar tzen zaizkien erreferen tzia balioak bete tzen dituztela 
egiazta tzeko, eta 300 minimizazio azterketa baliozko tzea.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza, IHOBE.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

P-A1-1 0,05 0,05 0,04 0,05 0,19

P-A1-2 0,11 0,13 0,11 0,35

P-A1-3 0,01 0,01

P-A1-4 0,04 0,05 0,09

Guztira 0,05 0,16 0,22 0,21 0,64

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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1. PROGRAMA PREBEN TZIOA

P-A2 Preben tzioa eta kudeaketa ezin hobea bul tza tzeko tresna ekonomikoak indar tzea

Helburua
• Hondakinak sor tzeari eta horien arriskugarritasunari aurrea har tzea.
• Hondakin arrisku tsuen balorizazio materialari dagokionez, % 65eko tasa lor tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen dela ziurta tzea.

Adierazleak
• Hondakin arrisku tsuei edo gai arrisku tsuen kon tsumoari buruzko Euskal Zerrendan dauden teknologia garbien kopurua.
• Hondakin arrisku tsuen arloan informazio sistemari egindako kon tsulten kopurua.
• Diseinaturiko kanonen kopurua.

Justifi kazioa
• 2008-2011 aldirako Planak preben tzioaren alde egiten duen apustua ingurumen organoak berak bul tzatu behar du, behar adina babes 

politika egoki hartuta.

• Nolanahi ere, gaur egun dauden tresna ekonomiko eta fi skalek are indar handiagoz bul tzatu ahal izango lukete hondakin arrisku tsuen 
preben tzioa. Era berean, agerian gelditu da gai horietarako berariazko langilerik ez duten hondakinen ekoizpen iturri ba tzuk (ETEek eta 
mikroETEek, esaterako) ez daudela beti behar bezala informatuta beren esku dauden lagun tzen inguruan.

Helburu espezifi koak
• P-A2-1: Enpresei ingurumenaren alorrean diru-lagun tzak emateko dekretu berrian hondakin arrisku tsuak prebeni tzeko ikuspegia eta 

ekoberrikun tza indar tzea, Estatuak ingurumenaren alde eman beharreko lagun tzei buruzko Europar Batasuneko Zuzentarauek adierazi-
tako eremuetan eskain tzen dituzten aukerak baliatuz.

• P-A2-2: Teknologia garbien euskal zerrenda zabal tzea, hondakin eta substan tzia arrisku tsuak prebeni tzeko eta baloriza tzeko lau 
erreferen tzia berri ezarriz, eginiko inber tsioaren % 30eko kuota likidoa ken tzea ahalbide tzeko, aukeraketa prozesuan merkatuko eragi-
leak  txertatuz. 

• P-A2-3: Tresna ekonomikoei eta fi skalei buruz informazioa emateko eta haiek susta tzeko sistema bat ezar tzea, tresna haietaz balia 
daitezkeen jarduera guztietara zabalduko dela bermatuz, enpresa elkarteen eta tokiko erakundeen lagun tzarekin.

• P-A2-4: Hondakin arrisku tsuen gaineko 2 kanon (ekoizpena eta isurketa) diseina tzeko eta ezar tzeko aukeraren bideragarritasuna azter-
tzea.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza, IHOBE.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

P-A2-1 0,25 0,26 0,26 0,32 1,09

P-A2-2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,14

P-A2-3 0,05 0,03 0,04 0,05 0,17

P-A2-4 0,09 0,11 0,20

Guztira 0,32 0,32 0,43 0,53 1,60

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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1. PROGRAMA PREBEN TZIOA

P-A3 Prebeni tzeko alternatiba teknologiko berriak bul tza tzea

Helburua
• Hondakinak sor tzeari eta horien arriskugarritasunari aurrea har tzea.

Adierazleak
• Dinamizaturiko I+G+B proiektuen kopurua.
• Dinamizaturiko transferen tzia teknologikoari buruzko esperien tzien kopurua.

Justifi kazioa
• Hondakin arrisku tsuak sor tzeko egituran aldaketa nabarmena egin ahal izateko, beharrezkoa da gaur egun preben tziorako eta balo-

rizaziorako ditugun tresnen ezarpenean sakon tzea. Baina, horretaz gain, ezinbestekoa da ikerketa proiektu berriak gara tzea, enpresa 
handi eta  txikien tzat onargarriak diren kostuekin teknologia errazak, transferigarriak eta egiaztatutako eraginkortasunekoak merkatura tzea 
ahalbidetuko dutenak.

• Jarduera ildo horrek ikerketa, garapen eta berrikun tzaren arloan jarduten duten erakunde publikoen lankide tza eta koordinazioa behar du.

Helburu espezifi koak
• P-A3-1: Hondakin arrisku tsuak prebeni tzeko arloan erabilgarri dauden teknika onenei buruzko I+G+b-ko lau proiektu dinamiza tzea. 

Horretarako, ain tzat hartuko dira Ingurumenaren Basque Contact Point delakoa eta Industria Sailaren Enpresa Lehiakortasun eta Gizarte 
Berrikun tzarako 2006-2009 aldirako Planeko beste mekanismoak, SPRI, SARETEK eta Eurobulegoa bezalako erakundeekin lankide tzan.

• P-A3-2: Hondakin arrisku tsuak prebeni tzeko arloan erabilgarri dauden teknika onenen transferen tzia teknologikoko bi esperien tzia 
dinamiza tzea eta susta tzea, eragile publikoekin eta merkatuko eragileekin lankide tzan, arrakasta izan duten esperien tzia pilotuak tartean 
sartuz eta dokumentatuz. Programa publikoetatik bul tzaturikoek izango dute lehentasuna; esaterako Ingurumen Sailburuorde tzaren diru-
lagun tzen ildotik edo INNOTEK edo GAITEK programetatik bul tzaturikoek. Bul tzada berezia emango zaio transformadore elektrikoak in 
situ deskontamina tzerari –horien balio-bizi tza luza tzeko– eta substan tzia arrisku tsuekin inpregnatutako trapuak berrerabil tzera bideratu-
riko ekimenei.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza, IHOBE, enpresak, Industria Saila.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

P-A3-1 0,04 0,05 0,04 0,05 0,18

P-A3-2 0,05 0,09 0,16 0,30

Guztira 0,04 0,10 0,13 0,21 0,48

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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1. PROGRAMA PREBEN TZIOA

P-A4 Sen tsibilizazio, informazio eta prestakun tzako sektoreko oinarri sendoa ezar tzea

Helburua
• Hondakinak sor tzeari eta horien arriskugarritasunari aurrea har tzea.
• Hondakin arrisku tsuen balorizazio materialari dagokionez, % 65eko tasa lor tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen dela ziurta tzea.
• Ekoizle guztiei hondakin arrisku tsuak kudea tzeko zerbi tzu eraginkorra ematea.

Adierazleak
• Mar txan jarritako kanpainen kopurua.
• EKOSCAN metodologia aplikatu duten edota arau horren arabera egiaztatu diren enpresek murrizturiko hondakin arrisku tsuen tona ko-

purua.

Justifi kazioa
• Azken hamarkadan, Ingurumen Sailburuorde tzak, IHOBE bere sozietate publikoaren bitartez, fondo publiko ugari bideratu ditu besteak 

beste hondakinak minimiza tzeko tresnak gara tzeko; esaterako, sektoreetarako liburu zuriak, fi  txa teknikoak eta esperien tzia praktikoak, 
teknologia garbien euskal zerrenda, EKOSKAN arauak, IHOBE-Line zerbi tzua, industriarako prestakun tza tailerrak, Borondatezko Hi-
tzarmenak, etab.

• Nolanahi ere, zenbait eragozpen daude tresna horiek enpresa mota jakin ba tzuetara iri ts daitezen; adibidez, informazio mota hori jaso-
tzeko eta, ondoren, baliozko tzeko berariazko posturik ez duten ETEetara. Hortaz, adierazitako tresnen ustiakun tza optimizatu egin daite-
ke, eta zenbait errealitateri hobeto egoki tzen zaizkien beste ba tzuk garatu.

Helburu espezifi koak
• P-A4-1: Sen tsibiliza tzeko, informa tzeko eta prestakun tza emateko gu txienez lau kanpaina gara tzea hondakin arrisku tsuen preben-

tzioaren inguruan, inplikaturiko eragileekin lankide tzan eta IHOBE-Line zerbi tzuaren babesarekin.
Mekanizatu, pintura, inprimaketa eta serigrafi a sektoreak lehentasunezkoak izango dira, eta arreta berezia eskainiko zaie gai arrisku-
tsuekin ku tsaturiko on tzien hondakinei.

• P-A4-2: EKOSCAN programa sektorean indar handiagoz aplika tzea, gu txienez lau kanpaina espezifi ko garatuz, hondakin arrisku tsuen 
preben tzioari garran tzi berezia ematen zaiola.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza, IHOBE, sektoreko elkarteak, enpresak.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

P-A4-1 0,11 0,16 0,16 0,43

P-A4-2 0,10 0,11 0,10 0,11 0,42

Guztira 0,10 0,22 0,26 0,27 0,85

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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1. PROGRAMA PREBEN TZIOA

P-A5 Hondakinetan substan tzia arrisku tsuak prebeni tzeko mekanismoak gara tzea

Helburua
• Hondakinak sor tzeari eta horien arriskugarritasunari aurrea har tzea.

Adierazleak
• Aztertutako lehentasunezko gai arrisku tsuen kopurua.
• Kon tsumo handiko gai arrisku tsuak ordezteari buruzko informazio teknikoa, ekonomikoa eta ingurumen informazioa jaso tzen duen agiria 

argitara tzea.
• Gai arrisku tsuak erabil tzeko legezko baldin tzak zenbateraino bete diren egiazta tzeko egindako ikuskapenen kopurua.

Justifi kazioa
• Hondakin arrisku tsu tzat har tzen dira Europako hondakinen zerrendan (EHZ) izar txoa dutenak. Nolanahi ere, argi dago hondakin horiek 

guztiek ez dutela arriskugarritasun maila bera, eta ekoizpen prozesuetan erabil tzen diren lehengaiak zein lagun tzaileak diseina tzean 
kontrol handiagoa izatea lagungarria dela etorkizuneko hondakinaren arriskugarritasuna murrizteko.

• Europar Batasunak jarduera ildo horri eman nahi dion lehentasunaren isla ditugu azken urteetan onartu diren berariazko araudiak (Ku-
tsa tzaile Organiko Iraunkorrei buruzko 850/2004 Erregelamenduak edota Substan tzia eta Prestakin kimikoak erregistratu, ebaluatu, 
baimendu eta muga tzeari buruzko 1907/2006 Erregelamenduak edo REACH delakoak, kasu). 

Helburu espezifi koak
• P-A5-1: Hondakinek dituzten lehentasunezko zor tzi substan tzia arrisku tsuri buruzko jakin tza zabal tzea (esaterako, merkurioa, pen-

taklorofenola, klorodun parafi na, beruna, sugar-a tzeragailuak, xilenoa, beste hidrokarburo aromatiko ba tzuk eta ftalatoak), hondakin 
arrisku tsuetan horien presen tzia murriztera bideraturiko ekin tzak ezarriz.

• P-A5-2: Informazioa teknikoa, ekonomikoa eta ingurumenari buruzko informazioa bilduko duen argitalpen bat kalera tzea, Euskal 
Autonomia Erkidegoko erabil tzaile eta merkatura tzaile nagusiak asko kon tsumi tzen dituzten substan tziak ordeztera bul tza tzeko, REACH 
Erregelamenduak bildutako prin tzipioen ildoari jarraiki.

• P-A5-3: Lau produktu sortaren fabrika tzaileak (tresna elektrikoak eta elektronikoak, olio industrialak, ibilgailuak, pilak eta meta tzaileak) 
diseinu fasean substan tzia arrisku tsu gu txiago erabil tzera bul tza tzeko neurriak aplika tzea. Dagozkien araudiek dagoeneko bil tzen dute 
diseinuan substan tzia arrisku tsuak erabil tzea muga tzeko betebeharra .

• P-A5-4: Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko ekoizleek substan tzia arrisku tsuak erabil tzeari buruzko legezko betekizunak bete-
tzen dituztela egiazta tzea, Industria Sailarekin eta horrek kudea tzen dituen Baimendutako Kontrol Erakundeekin lankide tzan.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza, IHOBE.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

P-A5-1 0,01 0,10 0,04 0,05 0,20

P-A5-2 0,01 0,05 0,04 0,05 0,15

P-A5-3 0,10 0,05 0,04 0,05 0,24

P-A5-4 0,03 0,03 0,06

Guztira 0,12 0,20 0,15 0,18 0,65

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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2. PROGRAMA KUDEAKETA EZIN HOBEA

GO-A1 Hondakin korronte bakoi tzaren tzat egokiena eta hurbilena den kudeaketa prozesua 
administratiboki ziurta tzea

Helburua
• Hondakin arrisku tsuen balorizazio materialari dagokionez, % 65eko tasa lor tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen dela ziurta tzea.

Adierazleak
• Balorizaturiko onarpen agirien kopurua.
• Onarpen agirietan adierazitako kudeaketa aplika tzen dela egiazta tzeko egindako ikuskapenen kopurua.

Justifi kazioa
• Ingurumen organoak tratamendu hierarkia eta hurbiltasun eta autosufi zien tzia prin tzipioak bete daitezela sustatu nahi du, ahal duen 

heinean prin tzipio horiek bete tzea eska tzeko gaitasuna emango dioten tresna juridikoez baliatuz.

• Alde horretatik, hondakinei buruzko 10/1998 Legearen 11.2 artikuluak honako hau adierazten du: «Birzikla edo baloriza daitekeen edo-
zer hondakin helburu horietara bideratu beharko da, ahal den kasu guztietan hura sun tsi tzea saihestuz».

• Lege bereko 16.3 artikuluak, bestalde, honela dio: «Autonomia erkidegoek ezin izango diote eze tzik esan hondakinak lekualda tzeari, hon-
dakin horiek beste autonomia erkidego ba tzuetan balorizatu edo sun tsi tzeari dagokionez, betiere lekualda tze horiek ez badoaz erkidegoko 
planetan ezarritako helburuen aurka».

• 2011rako, balorizazio materialaren tasa % 65ekoa izan dadin lortu nahi da, baita hurbiltasun eta autosufi zien tzia prin tzipioen bete tzean 
aurrera egitea ere. Azken helburu hori ez dira aplikatuko hondakin horien tzat Euskal Autonomia Erkidegoatik kanpo kudeaketa hierarkia ge-
hiago errespeta tzen duten tratamendu aukerak egonez gero, edota Euskal Autonomia Erkidegoan ez badago nahikoa tratamendu ahalmen.

Helburu espezifi koak
• GO-A1-1: Hondakin arrisku tsu bakoi tzaren gainean, kudeaketa hierarkiaren arabera tratamendurik egokiena aplika tzen dela justifi ka-

tzeko betebeharra ezar tzea. Kudeaketa proposamen gisa energia balorizazioa edota sun tsipena duten hondakinen kasuan balorizazio 
materiala egiteko aukerarik ez dagoela justifi katu beharko da bereziki. Era berean, beste autonomia erkidego edo Estatu ba tzuetara 
bidali nahi diren hondakinen kasuan, EAEn kudea tzeko ezintasun teknikoak eta ekonomikoak daudela justifi katu beharko da.
Desugerketarako azido agortuei dagokienez, % 75 baloriza tzera iristea lortu nahi da, eta gai arrisku tsuekin ku tsaturiko on tziei dagokienez 
% 85era.
Aldi berean, beste arlo ba tzuetan ere ekingo da; esaterako, Euskal Autonomia Erkidegoko balorizazio tasa hobe tzeko poten tzial altua 
duten beste frakzio ba tzuetan (pinturarik gabeko disolba tzaileak, erabilitako olio/erregai ez-kloratuak eta ez-emul tsionatuak, EHZ 13ren 
barnean daudenak) edo kudeaketa ratioan (desugerketa azidoak, aluminioaren bigarren mailako ekoizpenaren granza bel tzak, pinturarik 
gabeko disolba tzaileak, erabilitako olio/erregai ez-kloratuak eta ez-emul tsionatuak, EHZ 13an daudenak, trataera fi siko-kimikoetara bide-
raturiko hondakin likido edo ore tsu zenbait).
Ingurumen organoak kudeaketa hierarkia eta hurbiltasun zein autosufi zien tzia prin tzipioak hobeto bete tzea ekarriko duten kudeaketa 
ekimenak legezta tzeko joera bul tzatuko du, fl uoreszenteen eta gasa deskarga tzeko lanparen arloan, adibidez.

• GO-A1-2: Ekoizteko baimenean onarturiko kudeaketa mota bete tzen dela egiazta tzen duten zenbait neurriri ofi zialtasuna ematea (erkide-
go mailako dekretu berri batean  txertatuz). Neurri horien artean, honako hauek bilduko lirateke: 1) onarpena emateko izapide tzen diren 
dokumentu berri guztiak ingurumen organoaren aurrean baliozko tzea, 2) onarpen dokumentu bakoi tzean iraungipen data jar tzea, inon-
go hondakinik entrega tzen ez den kasuetarako, eta 3) transferen tzia zentroetan entregaturiko hondakinei dagozkien kontrol eta jarraipen 
agirietan azken kudea tzailea eta hondakinak jasoko duen behin betiko tratamendua jar tzea.

• GO-A1-3: Eska tzen diren neurriak har tzen direla egiazta tzeko, kontrol eta ikuskapen lanak egitea, batez ere ku tsaduraren preben tzioa 
eta kontrol integratuari buruzko 16/2002 Legearen eraginpeko jarduerei dagokienez.

• GO-A1-4: Autonomia erkidego mugakideekin esperien tziak eta akordioak truka tzek joera bul tza tzea, korronte jakin ba tzuen kudeaketa 
egokiagoa ziurta tzeko.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza, IHOBE.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

GO-A1-1 0,10 0,10 0,10 0,30

GO-A1-2 0,05 0,05 0,05 0,15

GO-A1-3 0,05 0,10 0,10 0,10 0,35

GO-A1-4

Guztira 0,05 0,25 0,25 0,25 0,80

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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2. PROGRAMA KUDEAKETA EZIN HOBEA

GO-A2 Alderdi interesdunek jakin tza egokia eskura tzea eta parteka tzea, hondakin 
arriskutsuek dituzten baliabideen balorizazio poten tzial maximoei buruz

Helburua
• Hondakin arrisku tsuen balorizazio materialari dagokionez, % 65eko tasa lor tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen dela ziurta tzea.

Adierazleak
• Beren balorizazio poten tziala aztertu den hondakin arrisku tsuen kopurua.
• Garatutako Bizi Zikloaren Azterketen kopurua.

Justifi kazioa
• Hondakinek dauzkaten baliabideen aprobe txamendua optimiza tzeko, neurri administratiboak ez dira nahikoa; beharrezkoa da neurri 

horiek hondakin tipologia bakoi tzaren jakin tzan sakon tzearekin uztar tzea, kasu bakoi tzean interesa duten alderdien aldetik.

Helburu espezifi koak
• GO-A2-1: Lau hondakin arrisku tsuri buruz aurreikusitako kostuak eta ekoizpen eta kudeaketa agertokiak ezar tzea. Horretarako, ain tzat 

hartuko dira erabilgarri dauden teknika onenen ezarpen maila, ekoizpen aurreikuspenak, osaeraren tzat aurreikusitako bilakaera, gaur 
egungo zein etorkizuneko kostuak, eta balorizazio joerak. Era berean, arreta berezia jarriko zaio hondakin fl uxuen arteko elkarreraginari.

• GO-A2-2: Bizi Zikloaren Azterketaren metodologia lau hondakin arrisku tsu balorizagarriren gainean aplika tzea, beste administrazioei 
eta sektoreari zerbi tzu independente bat eskain tzeko.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza, IHOBE, ekoizleak, kudea tzaileak, zerikusia duten beste eragile ba tzuk.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

GO-A2-1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,20

GO-A2-2 0,05 0,10 0,10 0,25

Guztira 0,05 0,10 0,15 0,15 0,45

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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2. PROGRAMA KUDEAKETA EZIN HOBEA

GO-A3 Hondakin arrisku tsuak baloriza tzeko alternatiba berriak susta tzea

Helburua
• Hondakin arrisku tsuen balorizazio materialari dagokionez, % 65eko tasa lor tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen dela ziurta tzea.

Adierazleak
• Teknologia Garbiak eta Erabilgarri dauden Teknika Onenak aplika tzen lagun tzeko proiektuen kopurua.
• Hondakin arrisku tsuak baloriza tzeko bul tzaturiko I+G+B proiektuen kopurua.

Justifi kazioa
• Euskal Autonomia Erkidegoan lor tzen den balorizazio ehunekoa nahiko handia dela ain tzat hartuta, ehuneko hori igo tzeko beharrezkoa 

izango da aldaketa teknologikoak egitea, teknikoki eta ekonomikoki onargarri diren baldin tzean.

Helburu espezifi koak
• GO-A3-1: Hondakin arrisku tsuak baloriza tzearen arloan teknologia garbi berriak eta erabilgarri dauden teknika onenak  txerta tzen 

lagun tzeko bi proiektu gara tzea.

• GO-A3-2: Hondakin arrisku tsuak baloriza tzeari dagokionez, I+G+b-ko bi proiektu bul tza tzea, INNOTEK programa indartuz.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza, IHOBE, beste administrazio ba tzuk.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

GO-A3-1 0,30 0,40 0,40 1,10

GO-A3-2 0,10 0,10

Guztira 0,10 0,30 0,40 0,40 1,20

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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3. PROGRAMA KORRONTE ATOMIZATUAK

CA-A1 Beste Administrazio ba tzuekiko koordinazioa indar tzea, hondakin arrisku tsuen 
kudeaketa hobe tzea bereziki landuz

Helburua
• Hondakinak sor tzeari eta horien arriskugarritasunari aurrea har tzea.
• Hondakin arrisku tsuen balorizazio materialari dagokionez, % 65eko tasa lor tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen dela ziurta tzea.
• Ekoizle guztiei hondakin arrisku tsuak kudea tzeko zerbi tzu eraginkorra ematea.

Adierazleak
• Beste erakunde ba tzuekin elkarlanean eginiko ekin tzen kopurua.
• Uniber tsitateaz kanpoko hezkun tza zentroetan, lehenengo sektoreko jardueretan eta e txeetatik sortutako hondakin arrisku tsuen ku-

deaketan 2006. urtearekin alderatuta izaniko hobekun tzaren ehunekoa.

Justifi kazioa
• Sortutako hondakin arrisku tsu guztiak behar bezala kudea tzeko, beharrezkoa da izaera industrial  txikiagoa duten hondakin arrisku tsuen 

korronte jakin ba tzuetara iristea. Eta horretarako biderik egokiena, hondakin horien gaineko eskumenak dituzten beste organo eta Admi-
nistrazio ba tzuekin lankide tzan ari tzea da.

Helburu espezifi koak
• CA-A1-1: Hezkun tza Sailarekin lankide tza estu tzea, ikaste txeetan sortutako hondakin arrisku tsuen bilketa eta kudeaketa egokia 

bul tza tzeko, indarrean dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Uniber tsitateaz Kanpoko Ikaste txe Publikoetan Sortutako Hondakin Arrisku-
tsuak Kudea tzeko Planean ezarritakoari jarraiki, horrela haien kudeaketa % 10 handi tzeko.

• CA-A1-2: Nekazari tza Sailarekin lankide tzan ari tzea, nekazari tzako eta abel tzain tzako ustiategietatik eta produktuak eralda tzeko 
jardueretatik eratorritako hondakin arrisku tsuen bilketa eta kudeaketa egokia bul tza tzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Lehenengo 
Sektoreak Sorturiko Hondakinen Planean ezarritakoa betez, horrela haien kudeaketa % 10 handi tzeko. Garran tzi berezia emango zaio 
nekazari tza eta basogin tzako fi tosanitarioen erabilerari eta horiek substan tzia iraunkorragoekin ordezteari, batez ere Administrazio pu-
blikoen aldetik.

• CA-A1-3: Industria Sailarekin koordina tzea, PCB duten tresnak dituztenak eta 2006ko Urteko Deklarazioa egin ez dutenak identifi ka-
tu eta dinamiza tzeko, arreta berezia eskainiz ostalari tza, merkatari tza eta irakaskun tza sektoreei. Era berean, lehentasuna emango zaio 
bero/ho tz tresnak instala tzeko eta manten tzeko sektoreak dinamiza tzeari, eta haloiak dituzten su-i tzalgailuen kudeaketa zainduko da. 

• CA-A1-4: Euskal Autonomia Erkidegoko hiri hondakinen arloko koordinazio organoarekin e txeko hondakin arrisku tsuak bil tzeko eza-
rritako helburuak lor tzeari bul tzada ematea; esaterako, herritarrak sen tsibiliza tzeko kanpainak eginez, kudeaketa bideetarako sarbidea 
izanez, Garbiguneen fun tzionamendua arautuz (ordutegi malguagoak, onar tzeko irizpide homogeneoagoak, eta abar), hondakin arrisku-
tsuak bil tzeko sistema mugikorrak ezarriz eta abar, haien kudeaketa % 10 handi tzeko.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza, IHOBE.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

CA-A1-1 0,10 0,08 0,03 0,03 0,24

CA-A1-2 0,05 0,08 0,03 0,03 0,19

CA-A1-3 0,08 0,11 0,06 0,25

CA-A1-4 0,08 0,11 0,12 0,31

Guztira 0,15 0,32 0,28 0,24 0,99

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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3. PROGRAMA KORRONTE ATOMIZATUAK

CA-A2 Eskualdeko sektoreetan ekoizleen kudeaketa ezin hobea dinamiza tzea

Helburua
• Hondakinak sor tzeari eta horien arriskugarritasunari aurrea har tzea.
• Hondakin arrisku tsuen balorizazio materialari dagokionez, % 65eko tasa lor tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen dela ziurta tzea.
• Ekoizle guztiei hondakin arrisku tsuak kudea tzeko zerbi tzu eraginkorra ematea.

Adierazleak
• Kudeaketa zirkuituan sartuta dauden hondakin atomizatuen (pinturak, on tziak, bateriak, disolba tzaileak eta abar) ekoizleen kopurua.
• Kudea tzaileen eta ekoizleen (sektorekoak, eremu geografi ko berekoak...) artean eginiko akordioen kopurua.

Justifi kazioa
• Enpresa  txiki eta ertainek arazoak izaten dituzte beren hondakin arrisku tsuak behar bezala kudea tzeko, batez ere sor tzen dituzten kanti-

tate  txikiak garraia tzeak dituen kostu handiak direla-eta, biltegira tzeko gehieneko sei hilabeteko epea gainditu arren.

• Hondakin horiek ekonomikoki eta administratiboki onargarriak diren baldin tzetan  txerta daitezen kudeaketa zirkuitu baimenduan, beha-
rrezkoa izango da kasu bakoi tzari egokituriko neurri espezifi koak diseina tzea.

Helburu espezifi koak
• CA-A2-1: Hamar jarduera sektorek sorturiko hondakin arrisku tsuen bilketa optimizatua dinamiza tzea, bilketa baldin tza onuragarrietan 

egin dadin eta, aldi berean, alderdi bakoi tzaren administrazio betebeharrak berma tzen direla, hondakinaren titulartasunari dagokionez.
Horretarako, enpresei ingurumen arloan emango zaizkien diru-lagun tzen dekretu berrian, sektorekako bilketa dinamiza tzeko ildoa sar-
tuko da, eta gai hori administratiboki egoki tzeko aholkulari tza publikoa ere emango da.
Sektore jakin ba tzuei arreta berezia eskainiko zaie; besteak beste, mekanizatu tailerrei, automozio tailerrei, inprentei, pintura aplika tzen 
duten jarduerei, tindategiei, argazki estudioei, fi tosanitarioak erabil tzen dituzten jarduerei (zerratokiak,...) eraikun tza enpresei eta ho tz/
bero tresnak jar tzen edo manten tzen dituzten enpresei.

• CA-A2-2: Tokiko administrazioekin eta mankomunitateekin/kuadrillekin lan ildo bat ezar tzea, Udalsarea 21en esparruan, ETEen eta 
mikroETEen (udalerrika edota industrialdeka) tokiko 4 talderen hondakin arrisku tsuen bilketa eta legezko tzea bul tza tzeko; hori guztia, 
Agenda 21en Industria-Udala Ekin tza Planen testuinguruan.
Ildo horrek lizitazio publikoak sustatuko ditu, bai kudea tzaileak eslei tzeko, bai administrazio egoki tzapena egiteari begira aholkulari tza 
publikoa emateko.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza, IHOBE, sektoreko elkarteak, Tokiko Agenda 21.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

CA-A2-1 0,02 0,22 0,22 0,23 0,69

CA-A2-2 0,02 0,22 0,27 0,23 0,74

Guztira 0,04 0,44 0,49 0,46 1,43

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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3. PROGRAMA KORRONTE ATOMIZATUAK

CA-A3 Bilketa uniber tsal eta eraginkorra ziurta tzea kudeaketa sistema integratuak 
eta multzoka tze zentroak baimen tzean

Helburua
• Hondakinak sor tzeari eta horien arriskugarritasunari aurrea har tzea.
• Hondakin arrisku tsuen balorizazio materialari dagokionez, % 65eko tasa lor tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen dela ziurta tzea.
• Ekoizle guztiei hondakin arrisku tsuak kudea tzeko zerbi tzu eraginkorra ematea.

Adierazleak
• Baimendutako kudeaketa sistema integratuen kopurua.
• Legeztatutako Mul tzoka tze Zentroen kopurua.

Justifi kazioa
• Azken urteetan tresna elektriko eta elektronikoei buruz, olio industrialei buruz, erabil tzen ez diren ibilgailuei buruz eta pila eta meta tzaileei 

buruz onarturiko araudiak kudeaketa sistema integratuak sor tzeko aukera har tzen du ain tzat, produktu horiek merkatura tzearen ardura-
dunek hondakin horiek bil di tzaten.

• Nolanahi ere, sistema jakin bat baimen tzeko prozesuan zenbait betekizun ezar daitezke, araudiak berak kudeaketa sistema horri eska-
tzen dizkion ingurumen onurak nabarmen hobe di tzaketenak. Adibidez, erabilitako olioen % 95 bildu ahal izango li tzateke biztanle ko-
puru jakin bat duten udalerriei dagokienez bakarrik, eta udalerririk  txikienak edo urrunen daudenak sistemaren eremutik kanpo geratuko 
lirateke. Ingurumen organoak, beraz, adi egon behar du, horrelakorik gerta ez dadin.

• Bestalde, dagozkien baldin tzak bete tzen dituzten hondakin korronteetara zabaldu nahi du Administrazioak mul tzoka tze zentroaren iru-
dia, erabil tzen ez diren ibilgailuen araudian jasota dagoena.

Helburu espezifi koak
• CA-A3-1: Tresna elektriko eta elektronikoen, pilen, baterien eta erabilitako olio industrialen hondakinak kudea tzeko sistema integratuak 

baimen tzean akordiorik onena lor tzea, honako alderdi hauek bermatuz: bilketaren uniber tsaltasuna (gu txienez hondakin mota horiek 
sor tzen dituzten produktuak igor tzen dituzten udalerrietan) eta hondakin bat bera kudea tzeko sistemen arteko koordinazioa, horien era-
ginkortasuna areago tzeko eta bilketan zein kudeaketan helburu ekologikoak hobe tzeko.
Horrekin batera, fi tosanitario eta farmazia hondakinak jasoko dituzten Mul tzoka tze Zentroak baimen tzeko joera sustatuko da, hondakin 
horien bilketa optimiza dadin.
Sektore bakoi tzeko araudiak mota horretako hondakin arrisku tsuak bil tzeko eta baloriza tzeko ezar tzen dituen legezko betekizunak bete 
egiten direla zainduko da.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

CA-A3-1 0,05 0,04 0,03 0,12

Guztira 0,05 0,04 0,03 0,12

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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4. PROGRAMA ARAUDIA GARA TZEA

DN-A1 Hondakin arrisku tsuei buruzko araudia hobe tzea

Helburua
• Hondakinak sor tzeari eta horien arriskugarritasunari aurrea har tzea.
• Hondakin arrisku tsuen balorizazio materialari dagokionez, % 65eko tasa lor tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen dela ziurta tzea.
• Ekoizle guztiei hondakin arrisku tsuak kudea tzeko zerbi tzu eraginkorra ematea.

Indicadores
• Hondakin arrisku tsuei buruzko Estatuko araudia gara tzen duen euskal dekretua argitara tzea.
• Kontrolerako eta jarraipenerako dokumentuen eredu berriei buruzko agindua argitara tzea.

Adierazleak
• Hondakin arrisku tsuen sorrera eta kudeaketa arau tzen dituen prozeduraren oinarriak ezarri zituen 833/88 Errege Dekretua onartu zenetik 

igaro diren 19 urteetan, behar bezala arautu ez ziren zenbait alderdi identifi ka tzeko aukera izan dugu. Zehazgabetasun horiek nahasmen-
du ugari sor tzen dituztenez, arau berriak sortu beharko lirateke, betiere Ingurumen Sailburuorde tzaren eskumenen esparruan.

Helburu espezifi koak
• DN-A1-1: Hondakin arrisku tsuei buruzko Estatuko araudia modu eraginkorrean garatuko duen euskal dekretu bat egitea eta onar tzea, 

eta bertan honako eduki hauek bil tzea:
− Euskal araudia erabilitako olio industrialei buruzko 679/2006 Errege Dekretuari egoki tzea.
− Preben tziorako adierazle sektorialen erreferen tziazko balioak, besteak beste Minimizazio azterketak baloriza tzeko.
− Hondakin arrisku tsuak bil tzeko baldin tzak.
− Autokudeaketa baimen tzeko baldin tzak.
− Hondakinen laginketa eta sailkapena egiteko baldin tzak.
− Onarpen agiri berri bat izapide tzen ari dela jakinarazi beharra, eta hondakinik ematen ez bada iraungi tze data ere jar tzeko beharra. 
− Transferen tzia Zentroek Kontrolerako eta Jarraipenerako Agirian hondakinaren azken kudea tzailea nor izango den eta hondakinari zer 

tratamendu emango zaion adierazteko beharra.
− IKS-L03 tresna indar tzea.
− Mul tzoka tze Zentroak sor tzea hondakin korronte jakin ba tzuk kudea tzeko (hondakin fi tosanitarioak, pilak, eta abar).
Dekretua gara tzeko lanetan, arlo honekin zerikusia duten eragileek hartuko dute parte.

• DN-A1-2: Kontrol eta Jarraipen Agiri berriak (hondakin bakar baten tzat edo hainbat hondakinen tzat) arautuko dituen Agindu berri bat 
onar tzea, kasu jakin ba tzuetan administrazio izapidea sinplifi ka tzeko.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza, IHOBE.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

DN-A1-1 0,10 0,10 0,10 0,30

DN-A1-2 0,02 0,02

Guztira 0,12 0,10 0,10 0,32

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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4. PROGRAMA ARAUDIA GARA TZEA

DN-A2 Hondakinei buruzko hurrengo zuzentarau markoaren inplikazioei aurrea har tzea

Helburua
• Hondakinak sor tzeari eta horien arriskugarritasunari aurrea har tzea.
• Hondakin arrisku tsuen balorizazio materialari dagokionez, % 65eko tasa lor tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen dela ziurta tzea.

Indicadores
• Sortutako dokumentu teknikoen kopurua.

Adierazleak
• Hondakinak prebeni tzeko eta birzikla tzeko gaikako estrategiaren bidez, sinplifi katu egin nahi da Europar Batasuneko araudia, Hondaki-

nen Zuzentarau Marko berri baten bitartez, presta tzen ari direna. Ingurumen organoa prozesu horretan parte har tzen ari da, eta badaki 
gertatuko diren aldaketei aurrea har tzea komeni dela, batez ere azpiproduktuak arau tzeari dagokionez. Hori, erronka ez ezik, aukera ere 
bada; horregatik, beharrezkoa da hausnarketa egitea, administrazio kontroleko sistema hobeto artikula tzeko.

Helburu espezifi koak
• DN-A2-1: Hondakinen Zuzentarau Markoaren proposamenak hondakin arrisku tsuak sor tzeko eta kudea tzeko euskal dinamikan dituen 

inplikazioak azter tzea, batez ere zenbait hondakin desklasifi ka tzeari edota azpiproduktuaren kon tzeptuari dagozkion alderdietan, tartean 
sarturiko eragileei garaiz jakinarazita.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

DN-A2-1 0,03 0,05 0,08

Guztira 0,03 0,05 0,08

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.
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4. PROGRAMA ARAUDIA GARA TZEA

DN-A3 Araudi aplikagarria modu eraginkorrean bete tzen dela ziurta tzea

Helburua
• Hondakinak sor tzeari eta horien arriskugarritasunari aurrea har tzea.
• Hondakin arrisku tsuen balorizazio materialari dagokionez, % 65eko tasa lor tzea, eta kudeaketaren hierarkia bete tzen dela ziurta tzea.
• Ekoizle guztiei hondakin arrisku tsuak kudea tzeko zerbi tzu eraginkorra ematea.

Adierazleak
• Hondakin arrisku tsuen arloan dauden legezko betebeharrei buruzko informazioa emateko kanpainen kopurua.
• 2006ko balioekin alderatuta, modu elektronikoan jasotako informazioaren gehikun tzaren ehunekoa.

Justifi kazioa
• Hondakin arrisku tsuen arloan indarrean dagoen araudia oso zabala eta ani tza da, eta eragile mota guztiei eragiten dieten legezko bete-

kizunak bil tzen ditu. Plan honetako helburuak lor tzeko, beharrezkoa da ekoizleek, garraiolariek, kudea tzaileek eta gainerako eragileek 
arauetan jasotako kudeaketa baldin tzak bete tzeko dauzkaten zailtasunak an tzematea eta zuzen tzea. 

Helburu espezifi koak
• DN-A3-1: Ingurumen Sailburuorde tzak enpresei hondakin arrisku tsuen arloan dituzen legezko betebeharrei buruzko informazioa 

eskain tzeko 4 kanpaina egitea, IHOBE-Line zerbi tzuaren lagun tzarekin eta 2008-2011 aldirako Ingurumen Ikuskari tza eta Kontrol Pla-
narekin koordinatuta.

• DN-A3-2: Aduanekin eta Portuekin lankide tza akordio bat egitea, hondakinen inportazio eta esportazioaren kontrola hobe tzeko, Hon-
dakinen Lekualda tzeari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kon tseiluaren 2006ko ekainaren 14ko 1013/2006 Erregelamendu berria 
(CE) indarrean jarri dela baliatuz. 

• DN-A3-3: Erabil tzen ez diren ibilgailuak trata tzeko zentro baimenduek sorturiko hondakin arrisku tsuen ratioak lor tzea; esaterako, 
gasolina, izo tz-kontrako, olio-iragazki eta beste ba tzuena, ibilgailuak behar bezala deskontamina tzen direla erakusten duten adierazle 
diren aldetik.

• DN-A3-4: Tresna elektronikoen erabilera susta tzea, inplikaturiko eragileak horiek erabil tzera bul tzatuko dituzten neurriak artikulatuz. 
Horrela, optimizatu egin ahal izango da hondakinak kudea tzeko administrazio izapidea, eta tresna informatikoen bitartez jasotako infor-
mazioa % 10 hazi ahal izango da, 2006ko balioekin alderatuta.

• DN-A3-5: Hondakin arrisku tsuen urteko inbentarioa argitara tzea, azterketa egin eta hurrengo urtean, zuzendu beharreko alderdiak 
an tzeman eta/edo zuzendu ahal izan daitezen.

Arduraduna
• Ingurumen Sailburuorde tza.

Ekipoa
• Ingurumen Sailburuorde tza, IHOBE.

Epea eta kostua (datuak milioi€-tan)
2008 2009 2010 2011 Total

DN-A3-1 0,05 0,05 0,05 0,15

DN-A3-2 0,05 0,05

DN-A3-3 0,02 0,02 0,04

DN-A3-4 0,05 0,05 0,15

DN-A3-5

Guztira 0,17 0,12 0,10 0,39

Finan tzaketa
• Ingurumen Sailburuorde tzaren eta IHOBEren aurrekontuak.



ERANSKINAK

85

II. ERANSKINA. AZPIEGITUREK BETE BEHARREKO IRIZPIDEAK

PLANEN, PROGRAMEN EDO BALIZKO AZPIEGITURAK BABESTEKO 
FIGUREN IRIZPIDEAK 

Lurraldea Antola tzeko 
Artezpideak

• Hondakinen tratamendua hurbiltasun irizpideari jarraiki bul tza tzea.

• Hondakin bereziak kudea tzeko azpiegiturak lurzoru industrialean kokatu beharko dira, segurtasun gor-
dailuak izan ezik.

• Geldo tzeko instalazioak lurzoru industrialean zein geldoturiko gordailuen alboan kokatu ahal izango dira.

Euskal Herriko 
Hezeguneen Lurralde 
Plan Sektoriala

• Tokiko ekimenak edota sektoreko politiketatik eratorritakoak planteamendu orokor global batean bilduko 
dira Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde eremuan eta, horren bitartez, hezegune guztiek gu txieneko 
jarraibide ba tzuk bete beharko dituzte. Hori guztia, ondoren egingo den udal plangin tzaren fi gurak gara-
tzeko oinarria izango da.

Euskal Autonomia 
Erkidegoko I tsasertza 
Babesteko eta 
Antolatzeko Lurralde 
Plan Sektoriala

• Debekatuta egongo da eremu horietan hondakin toxikoak eta arrisku tsuak trata tzeko plantak ezar tzea.

Jarduera 
ekonomikoetarako 
eta merkatari tza 
ekipamenduetarako 
lurzoruaren Sektoreko 
Lurralde Plana 

• Hondakin arrisku tsuak kudea tzeko kokaleku berriak bidera tzeko estrategiak inpaktuak zuzen tzea eta 
arriskuak prebeni tzea bermatuko duten neurri osagarriekin lagundu beharko dira.

• Politika pizgarriak ezar tzeaz gainera, Administrazio Publiko eskudunak jarrera disuasorioak berbideratu 
beharko ditu, tokiko erakundeek, gehiegizko preben tzio jarrera dela-eta, lurraldeko leku egokietan horre-
lako jarduerak ezar tzearen aurrean.

• Gisa horretako instalazioak, tokiko errezeptibotasun  txikikoak alegia, biztanleei zuzenduriko sen tsibilizazio 
eta informazio neurriekin lagunduko dira.

Euskal Autonomia 
Erkidegoko ibaier-
tzak eta errekaer tzak 
antolatzeko Lurralde 
Plan Sektoriala

• Ura horni tzeko eta eskura tzeko urtegien eremuetan debekatuta egongo dira Hondakin Solidoen Zaborte-
giak.

• Debekatuta dago Hondakin Solidoen Zabortegiak honako hauetan erabil tzea:
− Edozer er tzetan, 3 km2 baino gu txiagoko adarra duten erreketan izan ezik.
− Lehentasunezko interes naturalistikoko zonetako er tzak, baita 3 Km2 baino gu txiagoko adarra

duten erreketan ere.
− Higadura- eta lerradura-arriskua edo/eta akuiferoen urrakortasuna duten er tzak, baita 3 Km2 baino 

gu txiagoko adarra duten erreketan ere.

Basogin tza 
eta nekazaritza inguruko 
LPSa

• Hondakin Solidoak Trata tzeko eta Arazteko Planten erabilera honela dago:
− Onargarria Nekazari tza-abel tzain tza eta Landazabal kategorietan, baita Mendi Urri eta Baso Mendi 

kategorietan ere.
− Debekatua Nekazari tza-abel tzain tza eta Landazabal estrategikoaren kategoriatan, bai eta Mendiko La-

rrea, Harkai tz Mendiak eta Ingurumen Hobekun tza kategoriatan ere.

• Hondakin Solidoen Zabortegiaren jarduera honela dago:
− Onargarria Mendi Urri, Baso Mendi eta Ingurumena Hobe tzeko kategoriatan.
− Debekatuta honako kategoria hauetan: Nekazari tza-abel tzain tza eta Landazabala (Estrategikoa eta 

Tran tsizio paisaia), Mendiko Larrea eta Harkai tz Mendia.

• Industria edo biltegira tze arrisku tsuen jarduera debekatuta dago, baina erabilera onartu ahal izango 
da alternatibak aldez aurretik aztertuta, nekazari tza jarduerari nola eragiten dion ebaluatu ondoren eta 
konpen tsazio neurriak ain tzat hartu ondoren.

Uholdeak Prebeni tzeko 
Plan Integrala

• Ain tzat hartu beharko dira urpean geldi tzeko arrisku handia duten eremuak.

Baliabide Naturalak 
Antola tzeko Plana 
(BNAP) eta Erabilera eta 
Kudeaketa Arautzeko 
Plana (EKAP)

• Ain tzat hartu beharko dira plan horietan ezar tzen diren jarraibideak eta murrizketak.
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PLANEN, PROGRAMEN EDO BALIZKO AZPIEGITURAK BABESTEKO 
FIGUREN IRIZPIDEAK 

Natura 2000 Sarea • Natura 2000 sareko lekuren bati nabarmen eragin diezaiokeen Plan edo Proiektu orok ain tzat hartu 
behar du lekua sare horretan  txerta tzera eraman zuen balioa. Horrela, beharrezkoa izango da proiektuak 
lekua kon tserba tzeari dagokionez izan di tzakeen eraginen ebaluazio egokia egitea.

• Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arrisku tsuak Kudea tzeko 2008-2011 aldirako Planaren propo-
samenak gara tzen dituzten proiektu, plan eta programa guztiek Zuzentarauaren 6. artikuluan xedatu-
takoa bete beharko dute. Dena den, Zuzentarauaren 6. artikuluko 2. atalak leku horien tzat ezar tzen duen 
preben tzio araubidea errespetatu beharko dute beti, beren babes helburuak kolokan jarri gabe.

Urdaibai Biosfera 
Erreserba

• Haren araudian eta kudeaketa-tresnetan ezarritakoa beteko da:
− Urdaibai Biosfera Erreserbaren Babes eta Antolamendurako 5/1989 Legea, 1997ko urriaren 31ko 

15/1997 Legeak aldatua.
− Urdaibai Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko Plana.
− Urdaibai Biosfera Erreserban jarduera sozioekonomikoak bateratzeko eta garatzeko programa.
− Urdaibai Biosfera Erreserbako artadi kantauriarren lurraldeko ekintza-plana.

Kontuan izan beharreko 
beste alderdi batzuk

• Txingudiko eremua.
• Lurralde Antolamenduko Jarraibideetan defi nitutako interes naturaleko guneak.
• Nazioarteko garrantzia duten hezeguneak (Ramsar hitzarmena).
• EAEko eremu natural garrantzitsuen katalogo irekia.
• 92/43/EEE Direktibaren I. Eranskineko bertako hostozabalen basoak eta lehentasuna duten habitatak.
• Korridore Ekologikoen Katalogoa. 
• Arriskuan dauden espezieen kudeaketa-planak.
• 1994ko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen ingurumen-helburuak.
• 92/43/EEE Direktibaren II. eta IV. eranskinetan eta 79/409/EEE Direktibaren I. eranskinean agertzen 

diren fl ora- eta fauna-espezieak.
• Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoa.
• Espezie mehatxatuen EAEko katalogoan dauden espezieen kokapen-eremuak.
• Akuiferoen ahultasuna.
• Giza kontsumorako ura hartzeko eremuak.
• Kultura-ondareko elementuak; bai arkitekturakoak, bai arkeologikoak.
• Dena dela, Plan honen ingurumen-inpaktuaren ebaluazio osoaren azterlanean biodibertsitateko elemen-

tuei eragiten diela adierazten denean, horiek behintzat ebaluatu egin behar dituzte planaren proposame-
nak garatzen dituzten planen eta/edo proiektuen ingurumen-inpaktuaren azterketek, zehaztasun-maila-
ren arabera, betiere.

INGURUNEA ANTOLA TZEKO MATRIZEA, LURRALDEA ANTOLA TZEKO 
JARRAIBIDEEN MATRIZEAN OINARRITURIKOA

1. Egokia
2. Onargarria
3. Debekatua
* Garapenerako plangin tza

ERABILERAK (Azpiegiturak)

Hondakin solido 
arrisku tsuak 

multzoka tzeko 
zentroak

Hondakin arrisku tsu 
likidoak/gasezkoak 

mul tzoka tzeko 
zentroak

Hondakin solido 
arrisku tsuak 

kudeatzeko zentroak

Hondakin arrisku tsu 
likidoak/gasezkoak 

kudea tzeko zentroak

ANTOLAMENDU MAILAK

Babes berezia 3 3 3 3

Ingurumen hobekun tza 3 3 3 3

Basogin tza 3 3 3 3

Nekazari tza zein abel tzain tza 
eremua, eta landa

2* 3 3 3

Mendi larreak 3 3 3 3

Erabilera zeha tzik gabeak 2* 2* 2* 2*

Gainazaleko uren babesa 3 3 3 3

BALDIN TZA TZAILEAK GAINJARRIAK

Akuiferoen urrakortasuna 3 3 3 3

Eremu higagarriak 2* 2* 2* 2*

Eremu inundagarria 3 3 3 3

Babestutako Naturguneak eta 
Urdaibaiko Biosfera Erreserba

2* 3 3 3


