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BESTELAKO XEDAPENAK
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

6272
EBAZPENA, 2018ko irailaren 28koa, Ingurumeneko sailburuordearena, zeinaren bidez aldatzen 

eta berrikusten baita Smurfit Kappa Nervión SA sozietateari emandako ingurumen-baimen inte-
gratua, kraft orea eta kraft papera fabrikatzeko jarduerarako, Iurreta udal-mugartean.

Ingurumeneko sailburuordearen 2008ko apirilaren 30eko Ebazpenaren bidez, Smurfit Kappa 
Nervión SAri Iurretako udalerrian zura erabiliz zakutarako kraft orea eta kraft papera fabrikatzeko 
jarduerarako ingurumen-baimen integratua eman zitzaion.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2011ko otsailaren 
28ko Aginduaren bidez Smurfit Kappa Nervión SAk 2008ko apirilaren 30eko Ebazpenaren aurka 
jarritako gora jotzeko errekurtsoa ebatzi zen. Agindu horretan, partzialki onartu zen gora jotzeko 
errekurtsoa, eta aldatu egin ziren ebazpenaren lehen, bigarren eta bosgarren apartatuak.

2014ko irailaren 30ean, Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Batzordearen 
2014ko irailaren 26ko exekuzio-erabakia, zeinaren bidez ezartzen baitira orea, papera eta kar-
toia ekoizteko teknologia erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak, Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren emisio industrialei buruzko 2010/75/EB Zuzentarauaren arabera (2014/687/EB 
Erabakia).

2014ko abenduaren 18an, Batzordearen 1357/2014 Erregelamendua onartu zen, zeinaren 
bidez 2008/98/EE Zuzentarauaren II. eranskina ordeztu zen; onartu zen, orobat, Batzordearen 
2014/955/EB Zuzentaraua (Hondakinen zerrendari buruzko 2000/532/EE Erabakia aldatzekoa), 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauarekin bat etorriz.

2015eko martxoan Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 
2020rako Plana onartu zen.

2015eko martxoaren 13an, 180/2015 Errege Dekretua onartu zen, Estatuko lurraldearen barruko 
hondakinen lekualdaketa arautzen duena.

Ingurumeneko sailburuordearen 2015eko maiatzaren 6ko Ebazpenaren bidez aldatu eta eragin-
kor egin zen Smurfit Kappa Nervión SAri eman zitzaion ingurumen-baimen integratua, Iurretako 
udal-mugartean kraft orea eta kraft papera fabrikatzeko jarduerarako.

2015eko ekainaren 5ean Smurfit Kappa Nervión SAk erantzuna eman zion 2015eko maiatzaren 
6ko Ebazpenaren hirugarren puntuko eskakizunari. Idazki berean, eta GKO parametroen, metal 
astunen eta SO2-ren 2. fokuko hiru azterketei erreparatuz, 2. fokurako aipatutako parametroak 
neurtu behar ez izatea eskatu zuen.

2015eko ekainaren 25ean, Lurzorua Kutsatzea Saihestu eta Kutsatutakoa Garbitzeko Legea 
(ekainaren 25eko 4/2015 Legea) onartu zen.

2015eko azaroaren 3an, Smurfit Kappa Nervión SAk aldaketa ez-funtsezko bat jakinarazi zuen; 
lurruntzeko instalazioaren eta likore beltzen galdararen berritu zituen, eta gasen tratamendurako 
disoluzio-tanga instalatu. Berritzearen ondorioz, 7. fokua foku ez sistematiko gisa gelditzen da, 
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segurtasun-elementutzat mantentzen baita. 2015eko azaroaren 11n, aldaketa ez zela substan-
tziala jakinarazi zitzaion promotoreari.

2016ko azaroaren 15ean, Smurfit Kappa Nervión SAk beraiek kudeatzen duten HEZ 030301 
hondakina Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legearen aplikazio-esparrutik kanpo 
gelditzeko eskatu zuen. 2016ko azaroaren 18an baloratu zen eskaera, aipatutako Legearen 
2. artikuluari jarraikiz, eta aldaketaren berri eman zitzaion sustatzaileari.

2016ko abenduaren 31n, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 1/2016 Legegintzako 
Errege Dekretua, abenduaren 16koa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko 
Legearen testu bategina onartzen duena.

Testu bategin horren 26. artikuluan dago ezarrita zer baldintza behar diren baimena berri-
kusteko. Horri jarraituz, lau urteko epean, instalazioaren jarduera nagusiari dagozkion TEOen 
inguruko ondorioak argitaratzen direnetik aurrera, organo eskudunak bermatuko du instalazioa-
ren baimenaren baldintza guztiak berrikusiko direla eta, beharrezkoa bada, egokitu egingo direla, 
baita instalazioak erreferentziazko TEO agirien ondorio aplikagarriak betetzen dituela ere.

2017ko urriaren 30ean, APM/1040/2017 Agindua argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean, 
urriaren 23koa, Ingurumen Erantzukizunaren urriaren 23ko 26/2007 Legearen III. eranskinean 
jasotako jardueretan –ekainaren 22ko ARM/1783/2011 Aginduaren bidez 1. eta 2. lehentasun-mai-
lakotzat sailkatuak– nahitaezko finantza-bermea eratzea noiztik eska daitekeen ezartzen duena 
eta aipatutako agindu horren eranskina aldatzen duena.

2018ko otsailaren 22an, ingurumen-organoak Smurfit Kappa Nervión SAri eskatu zion ondorioe-
tan deskribatutako teknika eskuragarri onenen instalazioaren funtzionamenduaren konparazioa 
bidaltzeko, baimena berrikusi ahal izateko.

2018ko martxoaren 16an, Smurfit Kappa Nervión SAk ingurumen-baimen integratua berrikus-
teko eskatutako dokumentazioa aurkeztu zuen.

Aurkeztutako agiriak nahikoak zirela egiaztatu ondoren, Ingurumen Sailburuordetzaren 2018ko 
martxoaren 22ko ebazpenaren bidez erabaki zen Smurfit Kappa Nervión SAren ingurumen-bai-
men integratuaren berrikuspena jendaurrean jartzea, 30 egun balioduneko epean, egoki iritzitako 
alegazioak aurkezteko. Eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian zein Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu zen, bietan 2018ko apirilaren 9an.

Urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, Eusko Jaur-
laritzaren Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak txostena eskatu zien 2018ko maiatzaren 
31n, Iurretako Udalari, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari (BBUP) eta Osasun Sailari. Ondoren, 
2018ko ekainaren 13an, Uraren Euskal Agentziari eskatu zitzaion txostena.

2018ko ekainaren 12an eta 21ean, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak eta Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoak (BBUP) txosten bana egin zuten, eta espedientean jaso da txosten horien emaitza.

Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 
26. artikuluan (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen) eta 
2008ko apirilaren 30eko ebazpenaren bosgarren apartatuan ezarritakoarekin bat etorriz, egokia 
da ingurumen-baimena egokitzea, airearen kalitateari, saneamendu-sareko isuriei, hondakinak 
sortzeari eta lurzorua babesteari buruzko apartatuen idazkera eta zaratari buruzko baldintzak 
eguneratzeko.
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Ingurumen-baimen integratuaren berrikusketari dagokion jendaurreko informazioaren izapidea 
amaituta, ez da alegaziorik aurkeztu.

Kontuan hartu da ingurumen-organo honek duela ebazpen hau emateko eskumena, xedapen 
hauetan ezarritakoaren arabera: Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 
27ko 3/1998 Lege Orokorra eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 77/2017 Dekretua.

Honako araudi hau ikusi da: Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 
27ko 3/1998 Lege Orokorra; abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretua, kutsadu-
raren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; isuri 
industrialen Erregelamendua onartu eta kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko 
uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duen urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretua; ingurumen 
ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legea; Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebi-
zitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 11ko 77/2017 Dekretua, 
eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta 
aplikazio orokorreko gainerako arauak.

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Smurfit Kappa Nervión SAri emandako ingurumen-baimen integratua berrikus-
tea, eta baimenaren baldintzak orea, papera eta kartoia ekoizteko teknologia erabilgarri onenei 
buruzko ondorioen dokumentura egokitzea.

Bigarrena.– Aldatzea Smurfit Kappa Nervión SAri Iurretako udal-mugartean kraft orea eta kraft 
papera fabrikatzeko jarduerarako emandako ingurumen-baimen integratua, zeina 2008ko apirila-
ren 30eko Ebazpenaren bidez eman baitzen. Ondorioz, 2008ko apirilaren 30eko Ebazpen horren 
lehenengo eta bigarren apartatuak aldatzen dira, eta honela geratuko dira idatzita:

«Lehenengoa.– Helbide soziala Iurretako (Bizkaia) udalerriko Arriandi auzoko z./g.an 
eta A-48019244 IFK zk. duen Smurfit Kappa Nervión SA enpresari Iurretako udal-mugartean 
(Bizkaia) zura erabiliz zakutarako kraft orea eta kraft papera fabrikatzeko Ingurumen Baimen Inte-
gratua ematea, ebazpen honen bigarren apartatuan ezarritako baldintzekin.

Jarduera kategoria hauen barnean dago: 6.1.a) kategoria, «Zura edo zuntzezko beste gai batzuk 
erabiliz paper-orea fabrikatzeko industria-instalazioak», 6.1.b) kategoria, «Eguneko 20 tona paper 
eta kartoi baino gehiago fabrikatzeko gaitasuna duten industria-instalazioa» eta 1.1.b) kategoria, 
«Errekuntzako 50 MW baino potentzia termiko handiagoa duten errekuntza-instalazioak: koge-
nerazio-instalazioak, galdarak, labeak, lurrun-sorgailuak edo edozein errekuntza-ekipamendu 
edo -instalazio industrial, jarduera nagusia hori izan edo ez». Kategoria horiek abenduaren 16ko 
1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integra-
tuari buruzko Legearen testu bateginaren 1. eranskinean zehazten dira.

Jarduera zura hartuz hasten da, eta kraft papera ontzien eta enbalajeen industriari salduz amai-
tzen da. Orea Kraft-en sulfatozko RDH prozedura etenaren bidez lortzen da: zura ezpal bihurtuta, 
lixiba zuriarekin egosten da autoklabe batzuetan 170 º C-ko tenperaturan, eta zuntzak ligninatik 
bereizten dira garbitze-prozesu batean. Zuntz horiek osatzen dute kraft orea, eta ligninek likore 
beltza, behin lurruntze bidez kontzentratuta, berreskuratze-galdaran erretzen dena (likore beltza-
ren galdara) helburu bikoitzarekin; alde batetik, lurruna lortzea kogenerazio-turbinan elektrizitatea 
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sortzeko eta prozesurako eta, bestetik, likore beltzean dauden produktu kimiko ez organikoak 
berreskuratzea.

Azal-kentzearen hondakinak, baso-ustiapeneko zur-hondakinak eta instalazioetako araztegiko 
lohiak erretzeko galdara bat ere badago. Galdara horretan sortutako lurruna kogenerazio-turbi-
nara bideratzen da, ekoizpen-prozesuan baliatzeko.

Kraft orea da papera fabrikatzeko lehengaia. Orea instalazioetan tratatzen da zuntza modu 
optimoan prestatzeko. Horiek makina batera bidaltzen dira, eta bertan, modu jarraian, paper-orria 
fabrikatzen da, ura oihal birakari batean xukatuz, ura prentsa birakarietan hutsaren eta presio altuen 
bidez erauzten segitzen da, eta % 35 eta 39 arteko lehortasuna lortzen da. Hortik aurrera, termi-
koki lehortzen da 120 eta 140 º C artean dagoen ur-lurrunarekin. Urrats bakoitzean, orri hezeak 
ukipenean dagoen arrabolaren tenperatura hartzen du, orrian tenperatura horretan lortutako ura 
berotu egiten da, eta ukipen hori uzten duenean, orria aire bero eta lehorreko korronte batean 
dago, eta bat-bateko lurruntze bat gertatzen da gainazal osoan. Mekanismo hori paper-makina 
bakoitzak dituen zilindro lehortzaile adina aldiz gertatzen da, eta papera lehor geratzen da, eta 
merkataritzako tamaina duten bobinetan bildu eta mozten da.

Papera fabrikatzean, zelulosa-oreari produktu kimikoen proportzio txikiak gehitzen zaizkio fabri-
kazioko pH optimoa kontrolatzeko eta ezaugarri fisiko-kimiko batzuk lortzeko.

Instalazioak urtean 152.000 t lehor kraft ore ekoizteko ahalmena du, eta zakutarako 175.000 t/
urte kraft paper.

Honakoak dira ekoizpen-prozesuan erabiltzen diren energia-baliabideak: energia elektrikoa, 
gas naturala, fuel-olioa, gasolioa, petrolioaren gas likidotua, likore beltza, azalak, baso-ustiategiko 
zur-hondakinak eta araztegiko lohiak. Energia elektrikoa ekoizte-prozesu osoan erabiltzen da, eta 
urtean 220.000 MWh kontsumitzen dira. Gas naturala azalen galdaran, likore beltzaren galdaran, 
paper-makinan eta galdara osagarrian erabiltzen da, eta urtean 2.050.000 m3 kontsumitzen dira. 
Fuel-olioa likore beltzaren galdaran erabiltzen da, eta urtean 1.260 t kontsumitzen dira. Gasolioa 
orea eta papera fabrikatzeko prozesuetan eta tailer mekanikoan eta zerbitzu orokorretan erabil-
tzen da, eta urtean 6.821 l kontsumitzen dira. Petrolioaren gas likidotua produktu amaituen lau 
maneiatze-orgetarako erregai gisa erabiltzen da. Likore beltza kraft orea fabrikatzeko erabiltzen 
da, likore beltzaren galdaran, eta urtean 172.970 t lehor kontsumitzen dira. Azalak, baso-ustia-
tegiko zur-hondakinak eta araztegiko lohiak azalen galdaran kontsumitzen dira; urtean, guztira 
30.000 tona azal, 70.000 tona baso-ustiategiko zur-hondakin eta 7.500 tona araztegiko lohi.

Oromiño eta Ibaizabal ibaietako ura kontsumitzen da papera fabrikatzeko prozesuetan, eta 
udal-sareko ura zerbitzu orokorretarako. Oromiño ibaian bildutako ura 2.582.658 m3/urte da, Ibai-
zabal ibaian bildutakoa 135.929 m3/urte, eta sareko uraren kontsumoa 30.786 m3/urtekoa da. 
Instalazioan puntu bat dago industria-urak, ur beltzak, hoztekoak eta fabrikako euri-urak isurtzeko, 
eta araztegi batetik igaro ostean, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren biltodira isurtzen dira. Urtean 
2.500.000 m3-ko emaria isurtzen da. Hondakin-urak arazteko instalazio bat dago, arbastu meka-
nikoko tratamendu fisiko-kimikoa, homogeneizatzea, koagulatze/malutatzea, pH-a doitzea, lohiak 
dekantatu eta loditzea egiten duena, eta ur tratatuaren batez besteko emaria 250 m3/h-koa da.

Instalazioak igorpen atmosferikoen 8 foku ditu: likore beltzaren galdararena; azal-galdararena; 
gasa erretzeko kanpaiarena; galdara osagarriarena; kaustifikazio-instalazioarena; ur beltzak 
lekualdatzeko tangarena; blowtank-aren (puzte-tanga) irteerarena, eta kondentsaezinak diren 
gasen konbustio-galdararena. Tratamendu-sistema gisa, prezipitagailu elektrostatiko bat dago 
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likore beltzeko galdararen fokuaren aterabidean, prezipitagailu elektrostatiko eta zikloi anitzeko 
bat azalen galdararen fokuaren aterabidean, eta scrubber bat gas kondentsaezinen galdararen 
fokuaren aterabidean.

Instalazioetan sortzen diren hondakin arriskutsu nagusiak olioak eta koipeak dira, mantentze-lanen 
eta ontzi hutsen jardueraren ondorio direnak. Instalazioetan sortutako hondakin ez-arriskutsu 
nagusiak dira karbonato-lohiak, azalen galdarako errautsak eta araztegiko lohiak, guztiak ere 
ekoizpen-prozesuan sortuak. Araztegiko lohiak balorizazio energetikoaren bitartez autokudeatzen 
dira azalen galdaran.

2014ko irailaren 26ko Batzordearen Exekuzio-erabakian jasotako ekoizpen-prozesuek teknika 
erabilgarri onenak dituzte. Erabaki horren bidez ezartzen dira orea, papera eta kartoia ekoizteko 
teknologia erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak. Teknika erabilgarri onenak hauek dira: 
zura lehorrean zuritzea, RDH sistemaren bidez egostea, orea mahai lauaren eta bi iragazki pre-
surizatu birakariren bidez araztu eta garbitzea, ur alkalinoak oreen loditasun handiko dorreetako 
diluziorako birziklatzea, lurruntzeko instalazioko kondentsatuak berrerabiltzea, likoreak biltegira-
tzeko tangak, likore beltza lurruntzeko sistema, hozteko ur garbiak berreskuratu eta berrerabiltzeko 
galdara, homogeneizatzeko tanga, hondakin-uren tratamendu primarioa, O2 eta CO neurgailuak, 
galdaretako SO2 isurien kontrola likore beltza solido lehorren % 72-74rekin errez, NOX isurien 
kontrola berreskuratze-galdaran nahasketa egokiaren bidez, NOX erregailua galdara osagarrie-
tan, SO2-aren kontrola galdara osagarrietan, bi fokutan hauts-isuriak murriztea prezipitagailu 
elektrostatikoen bidez, prozesu-urak murriztu eta birziklatzea, zuntzak eta hondakinak berresku-
ratzea, hondakin-urak homogeneizatzeko putzuen bidez tratatzea, kaustifikazio-hondakinak eta 
azal-galdarako errautsak baliotzea zementu-sektorean eta kondentsaezinak diren gasen erraus-
tea garbitzaile batekin ekipatua.

Halaber, Europako Batzordearen 2014ko irailaren 26ko Betearazpen Erabakia betetzeko beha-
rrezkoak diren bitarteko tekniko eta antolaketakoak daude. Erabaki horren bidez, orea, papera eta 
kartoia ekoizteko teknologia erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak ezartzen dira, eta ondo-
rio horietatik honako hauek aplikatu behar dira: TEO1, TEO2, TEO4, TEO5, TEO6, TEO7, TEO8, 
TEO9, TEO11, TEO12, TEO17, TEO18, TEO20, TEO21, TEO22, TEO23, TEO28, TEO29, TEO30, 
TEO31, TEO32, TEO47, TEO48, TEO52 eta TEO53».

«Bigarrena.– Smurfit Kappa Nervión SA enpresak Iurreta udalerrian zura erabiliz zakutarako 
kraft orea eta kraft papera fabrikatzeko jarduera ustiatzeko baldintza eta betekizun hauek ezartzea:

A) Erantzukizun zibileko aseguru bat eratu beharko da, gutxienez seiehun eta berrogeita hamabi 
mila eta zortziehun eurokoa (652.800), honako hauek estaliko dituena: hirugarren pertsonei edo 
horien ondasunei sortutako balizko kalteengatiko kalte-ordainak, eta baimen honek onartutako 
jardueraren ondorioz ingurumen aldatua konpondu eta berreskuratzeko kostuak.

Aseguru horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da, aurreko 12 hilabeteetako kon-
tsumo-prezioen indizearen arabera (KPI) handituz.

Era berean, urriaren 23ko APM/1040/2017 Aginduarekin bat etorrita, Smurfit Kappa Nervión 
SAk finantza-berme bat osatu beharko du 2019ko urriaren 30a baino lehen, garatzen den jar-
duerari dagokion ingurumen-erantzukizunari aurre egin ahal izateko. Berme horren zenbatekoa 
Smurfit Kappa Nervión SAk proposatuko du, abenduaren 22ko 2090/2008 Errege Dekretuan eza-
rritako metodologiaren arabera.
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B) Aldaketarik gertatuz gero administrazioarekiko harremanez arduratuko den pertsonaren 
gainean Ingurumen Sailburuordetzari emandako datuetan, Smurfit Kappa Nervión SAk aldaketa 
horien berri emango du.

C) Neurri babesle eta zuzentzaileak, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ata-
letan ezarritakoari jarraituz, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen 
agirietan aurreikusi bezala burutuko dira:

C.1.– Hondakin ez-arriskutsuak hartu, maneiatu eta biltegiratzeko baldintzak eta kontrolak.

Smurfit Kappa Nervión SAk zura erabiliz zakutarako kraft orea eta kraft papera fabrikatzeko 
jarduerarako arriskutsuak ez diren hondakinen balorizazioari ekingo dio.

Instalazioan balorizatzeko onar daitezkeen hondakinak honako atal hauetan zehazten dira, zei-
netan, era berean, hondakinak behar bezala kudeatzeko zehaztapenak ere jasotzen baitira.

C.1.1.– Hondakin onargarriak.

Smurfit Kappa Nervión SAk Europako Hondakinen Zerrendako hondakin ez-arriskutsuak tratatu 
ahal izango ditu. Zerrenda hori Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko Erabakiaren bidez argi-
taratu zen (erabaki horren bidez aldatu egin zen 2000/532/EE Erabakia, hondakinen zerrendari 
buruzkoa, Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 2008/98/EE Zuzentarauan xedatutakoa 
betetzeko).

HEZ kodea Hondakinaren deskribapena 

03 03 01 Baso-ustiategietako zur-hondakinak eta lehen eraldaketako hondakinak (tratatu gabeko azal, adar eta 
enbor-muturrak) 

03 03 11 Instalazioko bertako araztegiko lohiak 

Instalazioan inola ere ez dira onartuko ebazpen honetan zehaztu ez diren hondakinak, edota, 
hondakin onargarrien artean adierazitakoak izanik ere, bestelako hondakin mota generikoren 
batekin kutsatuta daudenak.

Jasotako hondakinek ezingo dute izan 2008/98/EE Zuzentarauaren II. eranskina ordezten duen 
Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko 1357/2014 Erregelamenduan ezarritako arrisku-ezauga-
rrietako bat ere.

C.1.2.– Hondakin ez-arriskutsuen sarrera kontrolatzea.

Balorizazioa egiteko, instalaziora iristen diren hondakin arriskugabeen kontrol bat eraman 
beharko da, bermatzeko ezen ebazpen honetako baldintzen arabera onargarriak direla instalazioan.

Jasotako hondakinak HEZ 03 03 01 motakoak direla egiaztatuko da kontrol horretan, eta hon-
dakinok ez daudela nahastuta tratatutako hondakinekin edo bestelako hondakinekin.

C.1.3.– Zamalanak.

a) Hondakin horien zamalanak egiteko ibilgailuen aparkalekuek zola iragazgaitza izango dute, 
eta, orobat, beharrezko maldak eta balizko isuriak biltzeko sareak, horiek kutxatila itsurantz edo 
biltzeko putzurantz zuzentzeko, betiere bidean ibilgailuaren azpitik igaro gabe edo beste ibilgailu 
edo instalazio batzuetara hurbildu gabe.
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b) Plantan, hondakinekin zamalanak egitean edo hondakinak manipulatzean, kontu handia izan 
beharko da ez dadin gertatu zehaztugabeko edo kontrolik gabeko isuririk, edo, bestela, isuriok 
ahalik eta txikienak izateko. Alde horretatik, garrantzitsua izango da ekipoen estankotasuna ziur-
tatzea ere.

C.1.4.– Jasotako hondakinak biltegiratzea.

Hondakinak estankotasun-baldintza egokietan biltegiratuko dira, gerta daitezkeen ihes edo isu-
rien balizko eragina saiheste aldera; hala gertatuz gero, horiek bildu eta karakterizatu egingo dira.

Bi urtekoa izango da balorizatu beharreko hondakin ez-arriskutsuak gordetzeko gehieneko 
epea.

C.1.5.– Kudeatutako hondakinen datu-erregistroa.

Smurfit Kappa Nervión SAk artxibo kronologiko bat izango du formatu fisiko edo telematikoan, 
eta bertan jasoko du, ordena kronologikoan, lantegian tratatzen diren hondakin ez-arriskutsuen 
kopurua, izaera, jatorria eta bilketa-maiztasuna.

Artxibo kronologiko hori hiru urtez gorde beharko du gutxienez eta urtero bidali beharko dio 
Ingurumen Sailburuordetzari, dagokion urteko ingurumen-zaintzako programaren barruan.

C.1.6.– Estatuz kanpotik inportatutako hondakinak.

Baldin eta kudeatu beharreko hondakinak beste estatu batzuetakoak badira, Europako Parla-
mentuaren eta Kontseiluaren 2006ko ekainaren 14ko 1013/2006 Erregelamenduan (hondakinen 
lekualdaketei buruzkoa) ezarritakoa bete beharko da.

C.2.– Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

C.2.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

C.2.1.1.– Baldintza orokorrak.

Smurfit Kappa Nervión SAren instalazioa ustiatzean, honako baldintza hauek bete beharko dira: 
igorpen atmosferikoek ez gainditzea ebazpen honetan ezarritako igorpenen muga-balioak, eta 
Ingurumen Sailburuordetzak jarraibide teknikoetan ezarritako baldintza teknikoak betetzea.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean 
zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako 
gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango isuri ez-zarratuak biltzea teknikoki eta/edo ekono-
mikoki bideragarria ez denean, edota ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurri egokiak hartuko dira ustekabeko isurtzerik ez egiteko, eta haien efluenteek giza osasune-
rako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko 
instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperaturaren eta konposizioa-
ren arabera sortzen diren aldaketei eraginkortasunez aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien 
murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

Instalazioaren titularrek bete beharko dituzte atmosfera kutsa dezaketen jarduerak burutzen 
dituzten instalazioak arautzeko abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuak 5. artikuluan jasotzen dituen 
betebeharrak.
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Atmosferaren arloko eskumenak dituen sailak argitaratutako jarraibide tekniko guztiak bete 
beharko dituzte honako elementu hauek: sekzioa, neurketa-gunea, laginketa-gunea, neurketa-por-
tua, irisgarritasuna eta fokuen segurtasuna eta zerbitzuak.

Organo horrek foku berri baterako baimena ematen ondoren, fokua abian jarri eta sei hilabete 
igaro aurretik, ingurumen-kontroleko erakundeak egindako hasierako IKE txostena igorri beharko 
da. Nolanahi ere, epe hori luzatzeko eskatu ahal izango zaio Ingurumen Sailburuordetzari, betiere 
behar bezala justifikatutako arrazoiak direla medio.

C.2.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Smurfit Kappa Nervión SAren instalazioak (haren jarduerari urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege 
Dekretuaren eranskinaren 04 06 02 01 kodea dagokio) honako foku hauek ditu, atmosfera babes-
tearen arloan indarrean dagoen araudiari jarraituz katalogaturik:

Fokua Kodea Izena Altuera 
(m) 

Sekzioa 
(m2) Katalogazioa Jarduteko araubidea 

1 48007292-01 Likore beltzaren 
tximinia 55 3,43 04060201 

I 

Foku sistematikoa 

2 48007292-02 Azal-galdararen 
tximinia 56 1,12 03010301 

B

3 48007292-03 Gas-errekuntzarako 
kanpaiaren tximinia 20 0,564 03032100 

C 

4 48007292-04 Galdara osagarriaren 
tximinia 17,045 1,2 03010303 

B

5 48007292-05 Kaustifikazioa 18,3 0,25 04060201 
I 

6 48007292-06 
Ur beltzak 

lekualdatzeko tanga 
(Chemiwasher) 

36,81 0,35 04060201 
I 

7D 48007292-07 Disolbatzailearen 
segurtasuna 43,72 1  Foku ez-sistematikoa 

9 48007292-09 Blowtank-aren irteera 
(puzte-tanga) 39,6 0,5 04060201 

I 
Foku sistematikoa 

11 48007292-11 
Kondentsaezinak diren 

gasen errekuntza-
galdara 

32,5 0,512 04060201 
I 

Gainera, hauts-igorpen barreiatuak sortzen dira ezpalak biltegiratzeko parkean. Lurrun-isuriak 
ere sor daitezke lixiba beltzen andeletan.

Urte jakin batean foku sistematiko batek foku ez-sistematiko batek bezala funtzionatzen badu, 
ez da foku horren gaineko kontrolik egin beharko urte horretan; hurrengo urtean egin beharko da, 
baldin eta kontrola salbuesteko baldintzek jarraitzen ez badute. Ingurumena zaintzeko programa 
egokian justifikatu beharko da inguruabar hori.

7D fokua urtean batez beste hamabi alditan baino gehiagotan funtzionatzera pasako balitz eta 
aldi bakoitzak ordubete baino gehiago iraungo balu, edo, maiztasuna edozein dela ere, igorpenen 
iraupena orokorrean hartuta instalazioaren funtzionamendu-denboraren ehuneko bost baino han-
diagoa bada, igorpen-foku sistematiko gisa araupetu beharko da.
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C.2.1.3.– Igorpenen muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean, igorpen atmosferikoek ez dituzte gaindituko igorpenen muga-balio hauek:

Fokua Substantziak 
IMB (*) 

Urteko batez 
bestekoa 

Eguneko batez 
bestekoa 

1 

Partikulak (mg/Nm3) O2-ren % 6an 
Partikulak kg partikulak/ADt 

40 
0,3 

  

Sufre dioxidoa (SO2)(mg/N m3) O2-ren % 6an 50 70  
Nitrogeno oxidoak (NOX) mg/Nm3 O2-ren % 6an 
Nitrogeno oxidoak (NOx) Kg NOx/ADt 

200 
1,4 

  

Azido klorhidrikoa (HCl) (mg/Nm3)  50 
Guztizko sufre murriztua (TRS) (mgS/Nm3) O2-ren % 
6an 5 10  

S gaseosoa (TRS-S + SO2-S) kg S/ADt 0,17   

2 
Partikulak (mg/Nm3) 50 
Karbono monoxidoa (CO)(mg/Nm3)  1.800 
Nitrogeno oxidoak (NOX)(mg/Nm3)  615 

3 
Karbono monoxidoa (CO)(mg/Nm3)  625 
Nitrogeno oxidoak (NOX)(mg/Nm3)  615 

4 
Karbono monoxidoa (CO)(mg/Nm3)  625 
Nitrogeno oxidoak (NOX)(mg/Nm3)  615 

5 Guztizko sufre murriztua (TRS) (mgS/Nm3)  7,5 
6 Guztizko sufre murriztua (TRS) (mgS/Nm3)  7,5 
9 Guztizko sufre murriztua (TRS) (mgS/Nm3)  7,5 

11 

Guztizko sufre murriztua (TRS) (mgS/Nm3) O2-ren % 
9an 5  

Sufre dioxidoa (SO2)(mg/N m3) O2-ren % 9an 120  
Nitrogeno oxidoak (NOX)(mg/Nm3) O2-ren % 9an 
Nitrogeno oxidoak (NOx) Kg NOx/ADt 

400 
0,1 

S gaseosoa (TRS-S + SO2-S) kg S/ADt 0,05  

(*) Muga-balioak funtzionamenduko baldintza normaletan aplikatzen dira (baldintza horietatik 
kanpo gelditzen dira fabrikaren edo bere atal nagusiren baten abiarazte-aldiak eta geldialdiak, 
korronte elektrikoaren hutsegiteak, funtzionamendu akasduna, ekipoen hausturak edo jarioak edo 
muturreko baldintza meteorologikoak).

Balio horiek baldintza hauek dituzte: 273 K-ko tenperatura, 101,3 kPa-ko presioa eta gas lehorra.

Igorpenen-balioak betetzen diren ebaluatzeko, abenduaren 28ko 278/2011 Dekretuaren 
9. artikuluak ezartzen duena beteko da. Ikusten bada igorpenaren muga-balioren bat ez 
dela betetzen, behar diren neurri zuzentzaileak hartu beharko dira luzamendurik gabe, eta, 
berehala, ez-betetzearen, neurri zuzentzaileen eta haien epeen berri eman beharko zaio inguru-
menaren arloko eskumenak dituen sailari.

C.2.1.4.– Gasak bildu eta kanporatzeko sistemak.

Fokuetako hondakin-gasak kanporatzeko tximiniak ez dira egongo bigarren apartatuko C.2.1.2 
azpiapartatuan ezarritako goreneko kotatik behera. Atmosferaren arloko eskumenak dituen sailak 
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argitaratutako jarraibide tekniko guztiak bete beharko dituzte honako elementu hauek: sekzioa, 
neurketa-gunea, laginketa-gunea, neurketa-portua, irisgarritasuna eta fokuen segurtasuna eta 
zerbitzuak.

Ezpalak biltegiratzeko parkean igorpen barreiatuak minimizatzearren, kamioak arrastez des-
kargatuko dira, iraulkirik gabe, eta ezpalak pala bidez jarriko dira uhal garraiatzailean, siloetara 
garraiatzeko.

C.2.2.– Isurketak egiteko baldintzak.

C.2.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokalekua.

Isurketa-
puntua Hondakin-uren mota Isurketaren jatorria Ingurune 

hartzailea 
Isurketa-puntuaren UTM 

koordenatuak 

1 

Orea eta paperaren fabrikazioko 
prozesuko urak 

Fabrikaziokoak, 
hozte-sistemakoak, 

euri-urak, ur 
sanitarioak eta 

kaltzio 
karbonatoaren 

andeleko drainatze-
sarekoak. 

Biltodia X: 527.037 
Y: 4.781.497 

Garbiketa industrialak 
Ur sanitarioak 

Lixibak eta beste kutsatzaile batzuk 
nahastea segurtasun-andeletatik 

Euri-urak 

C.2.2.2.– Isuriaren emariak eta bolumenak.

Industria-isurien eguneko bolumena 5.514 m3

Isuri sanitarioen eguneko bolumena 10 m3 

Prozesuko ur industrialen emariak 1. isurgunean, tratamenduaren ondoren, urtean ez du gain-
dituko produktuaren 50 m3/t.

C.2.2.3.– Isurketen muga-balioak.

Saneamendu-sarera egiten den isuriaren parametroak honako hauek izango dira, bakoitzerako 
zehazten diren gehieneko balioekin:



245. zk.

2018ko abenduaren 21a, ostirala

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2018/6272 (32/11)

Parametro orokorrak 

Parametroa Sinboloa Unitatea Isurketaren muga-
balioak 

Tenperatura T º º C 45 
pH pH pH unitateak 6 – 9 
Solido esekiak guztira SEG mg/l 300 
N–amoniakala N-NH3 mgN/l 300 
Olioak edota koipeak (animalia- edota landare-jatorrikoak) A eta G mg/l 300 
Olio mineralak A eta G mg/l 50 
Detergente anionikoak  mg/l 40 
Zianuroak guztira CN- mg/l 2 
Sulfuroak S= mg/l 2 
Kloruroak Cl - mg/l (1) 
Sulfatoak SO4= mg/l 1.500 
Fluoruroak F - mg/l 50 
Fenolak  mg/l 50 
Artsenikoa As mg/l 1,5 
Antimonioa Sb mg/l 0,5 
Barioa Ba mg/l 20 
Kadmioa Cd mg/l 1,5 
Kromoa, guztira Cr mg/l 7,5 
Kromoa guztira (eguneko batezbestekoa) Cr mg/l 0,75 
Kromo hexabalentea Cr+6 mg/l 0,5 
Kobrea Cu mg/l 7,5 
Eztainua Sn mg/l 10 
Burdina Fe mg/l 30 
Merkurioa Hg µg/l 50 
Nikela Ni mg/l 5 
Zilarra Ag mg/l 1 
Beruna Pb mg/l 3 
Selenioa Se mg/l 5 
Zinka Zn mg/l 15 
Toxikotasuna Vibrio fischeri-ren bioluminiszentzia 
inhibitzeagatik  Ekitox/m3ko 50 

(1) Kloruroen kontzentrazioa mugatuta geldituko da, isuria hartzen duen hondakin-uren arazte-
giaren isuriek ez dezaten 2.000 mg/l-ko kontzentrazioa gainditu saneamendu-sareko erabiltzaile 
guztientzat.

Honako mugak ezartzen dira berariaz:

– pH: 6-9.

– Gehieneko OEK, 1.500 mg/l eta 9.000 kg/egunean (375 kg/h).

– SST: gehienez, 300 mg/l eta 2.000 kg/egunean (83,3 kg/h).

– Eguneko isuriaren gehieneko emaria: 15.000 m3 eguneko.
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– Orduko isuriaren gehieneko emaria: 750 m3 orduko.

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

Gainera, ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Bestela, 
titularrak tratamendu egokia egin beharko du, aipatutako arauak eta kalitate-helburuak isurketaren 
ondorioz urratzen ez direla ziurtatzeko.

Baimen horrek ez du baldintza honetan berariaz adierazitakoak ez diren beste substantzien 
isuria onartzen, batez ere maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen 
gehigarrian aipatzen diren substantzia arriskutsuak. Errege Dekretu horren bidez, apirilaren 11ko 
849/1986 Errege Dekretua, abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen, urei buruzkoaren atariko titulua 
eta I., IV., V., VI. eta VIII. tituluak garatzen dituen Jabari Publikoko Urguneen Erregelamendua 
onartzen duena, aldatzen da.

C.2.2.4.– Arazteko eta husteko instalazioak.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek elementu hauek dituzte funtsean:

– 7.500 m3-ko putzua isuria jasotzeko, homogeneizatzeko eta turbina bidez aireztatzeko. Putzua-
ren irteeran eroankortasun-neurgailu bat dago instalatuta, lixiba beltzen edo xaboi isuriren baten 
ondorioz > 3,0 mS/cm-ko eroankortasun-balioetara iristen denean alarma bat sortzen duena, trata-
menduaren bilakaeraren jarraipena egiteko. Horretarako, irteerako OEKren neurgailuaren (UVAS 
TOD materia organiko disolbatua) eta esekitako materia organikoaren balioetan oinarritzen da.

– Behin aireztatzea eginda, tratamendu fisiko-kimikoa egiten da, koagulatzea, malutatzea eta 
dekantatzea gauzatuz.

– Lortzen diren lohiak deshidratatu egiten dira azkenean.

– Tratatzen den ura Arriandiko hondakin-urak tratatzeko plantara ponpatzen da (gehienez bide-
ratutako emaria: 750 m3/h). Deskarga gauzatu baino lehen, emari-neurgailu bat dago.

Araztegira kanalizatutako istripuzko isuriak edo gainezkatzeak gertatzen direnean, bi tanga 
daude: 500 m3 ditu batek, eta 300 m3 besteak. Uharte automatiko bat itxita desbideratzen dira 
isuriak andeletara, homogeneizazio-putzuaren sarreran dagoen OEK neurgailuaren online irakur-
ketak 2.500 unitateak gainditzen dituenean.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Smurfit Kappa Nervión SAk behar 
beste aldaketa egingo ditu arazketa-instalazioetan isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete 
ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena alda-
tzeko ere eskatuko du.

Kasu honetan, efluenteak kontrolatzeko nahitaezkoa da ondorengo elementuak izatea (online 
kontrolak):

– TOD bat homogeneizatzeko putzuaren sarreran.

– pH neurgailua eta eroankortasun-neurgailua malutatzeko ganberaren sarreran.

– Emari-neurgailua, turbidimetroa eta TOD bat isurketa-puntuan.

C.2.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortutako hondakin guztiak kudeatuko dira Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei 
buruzko Legean (uztailaren 28ko 22/2011) eta aplikatzekoak diren araudi espezifikoetan ezarri-
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takoaren arabera, eta, kasuan kasu, karakterizatu egin beharko dira beren izaera eta helbururik 
egokiena zehazteko.

Berariaz debekatuta dago sortzen diren tipologia ezberdineko hondakinak elkarrekin edo beste 
hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira, eta horiek 
bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak ekiditeko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro balorizatu egin 
behar da, eta, hartarako, balorizatzaile baimendu bati entregatu beharko zaizkio. Hondakinak kasu 
honetan baino ezingo dira deuseztatu: ezinezkoa izatea horiek balorizatzea teknikoki, ekonomikoki 
eta ingurumenaren ikuspegitik. Beti egiaztatu beharko da hori horrela dela. Birsortzea-berrerabil-
tzea lehenetsiko da balorizatzeko beste edozein modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak 
badaude, lehentasunez instalazio horietara bidaliko dira, autosufizientzia- eta gertutasun-printzi-
pioei jarraituz.

Hondakinen azken helmuga zabortegi baimenduan ezabatzea dela aurreikusten baldin bada, 
orduan hondakin horiek ezaugarrituko dira, Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE 
Erabakiak, Hondakinak hondakindegietan hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dituenak, 
xedatutakoari jarraikiz, eta otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuak, Hondakinak hondakindegietan bil-
tegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duenak, ezarritako jarraibideen arabera.

Instalazioan sortutako hondakinen kantitatea, ebazpen honetan jasotakoa, orientagarria da 
soilik, kontuan hartuta jardueraren ekoizpen-gorabeherak eta ekoizpenaren eta sortutako hon-
dakinen arteko erlazioa. Datu horiek jardueraren adierazleetan ageri dira. Abenduaren 16ko 
1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integra-
tuari buruzko Legearen testu bateginaren 10. artikuluan (4.d) apartatua) ezarritakoa ezertan galarazi 
gabe, instalazioko aldaketak kalifikatzeko, kasu honetan soilik eskatu beharko da baimena egoki-
tzea: baldin eta sortutako hondakinen kantitatea handitzeak aurretik ezarri diren biltegiratze- eta 
ontziratze-baldintzak aldatu beharra badakar.

Hondakinak biltegiratzeko eremuak edo eremuek lurzoru estankoa izango dute. Egoera fisiko 
likidoan edo oretsuan edo oso bustita egoteagatik, hondakinok isurtzeak edo lixibatuak sor baditza-
kete, bada, orduan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak izan beharko dira, gerta daitezkeen 
isurtzeak kanpora irten ez daitezen. Hautsezko hondakinen kasuan, hondakinak euri-urarekin bus-
titzea edo haizeak herrestan eramatea eragotziko da, eta, beharrezkoa izanez gero, estali egingo 
dira.

Kudeatzaile baimenduari ematen zaizkion sortutako hondakinak behar bezala identifikatu eta 
sailkatzen direla justifikatu beharko du, bereziki hondakin arriskutsuen izaerari eta arrisku-ezau-
garriei dagokienez, betiere honako zerrenda honetan ezarritako irizpideekin bat etorriz: Europako 
Hondakin Zerrenda, 2014ko abenduaren 18ko Batzordearen Erabakiz argitaratua, zeinaren bidez 
aldatu egiten baita hondakinen zerrendari buruzko 2000/532/EE Erabakia; eta 1357/2014/EB Erre-
gelamendua, Batzordearena, 2014ko abenduaren 18koa, zeinaren bidez ordezten baita Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauaren III. eranskina (zuzentarau hori 
hondakinei buruzkoa da eta zuzentarau jakin batzuk baliogabetu zituen). Hori egiaztatu ondoren, 
eguneratu egingo dira baimen honetan jasota eta izapidetzeko orduan indarrean zeuden identifi-
kazioa eta sailkapena.

Hondakinak desagertu, galdu edo ihes eginez gero, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingu-
rumen Sailburuordetzan eta Iurretako Udalean.
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Sortutako hondakinak beste autonomia-erkidego batzuetara lekualdatzeko, 180/2015 Errege 
Dekretua (zeinaren bidez, Estatuaren lurraldearen barruko hondakinen lekualdaketa arautzen 
baita) eta Euskal Autonomia Erkidegoan gerora egiten den arau horren garapena bete beharko 
dira.

Hori hala izanik, hondakinak beste autonomia-erkidego batetik lekualdatzeko, identifikazio-agiri 
bat aurkeztu beharko da, jarraipena eta kontrola egiteko, Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko 
uztailaren 28ko 22/2011 Legearen 25.2 artikuluari jarraikiz.

Nahitaezko aurretiko jakinarazpen-kasuetan, uztailaren 28ko 22/2011 Legearen 25. artikuluan 
aurreikusitako eta matxoaren 13ko 180/2015 Errege Dekretuaren 9. artikuluan garatutako kau-
setako bat gertatzen denean, hala organo honek nola helmugako autonomia-erkidegoko organo 
eskudunak hondakinak garraiatzearen aurka egin ahalko dute; arrazoitutako erabakia garraio-jaki-
narazpena aurkeztu eta gehienez ere hamar eguneko epean jakinarazi beharko diote operadoreari.

Baldin eta hondakinak Estatutik kanpora esportatzen badira, Europako Parlamentuarena eta 
Kontseiluaren 2006ko ekainaren 14ko 1013/2006 Erregelamenduan, hondakinen lekualdaketei 
buruzkoan, ezarritakoa bete beharko da.

C.2.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Hauek dira sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak:
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a) Hondakin arriskutsu bakoitzari dagozkion izendapena eta kodifikazioa ezartzen zaizkio, hon-
dakin bakoitzaren egoera eta ezaugarrien arabera, baimena izapidetzean jasotako informazioa 
oinarri hartuta. Kode batzuek aldaketaren bat izan badezakete ere, beste batzuk, oinarrizkoak 
direlako, aldatu gabe utzi behar dira ekoizpen-jardueran zehar. Hondakina zer motatakoa den 
eta zer osagai arriskutsu dituen definitzen dute. Kudeaketa-bideetan hierarkizazioa egokia dela 
egiaztatzeko, eta bai Hondakinak Kudeatzeko Europako Estrategian bai Euskal Autonomia Erki-
degoko 2015-2020rako Ingurumeneko Esparru Programan ezarritakoa betetzen dela bermatzeko, 
organo honek onartu egin beharko du hondakin bakoitzaren onarpen-agirietan jasotako informa-
zioa, dagokion kudeatzaile baimenduak horretarako eskaria egin ostean. Egiaztatzeak garrantzi 
berezia izango du, batez ere, berreskurapena edo balioztapena kudeatzeko eragiketa-kodearen 
arabera kudeatu diren hondakinen onarpen-agirietan lagatze- edo ezabatze-kodeak baliozkotzeko 
eskatzen bada.

b) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela eta, isur-
ketaren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

c) Hondakin arriskutsuak ontziratzeko, indarrean dagoen araudian ezarritako segurtasun-arauak 
bete beharko dira. Hondakin arriskutsuak dauzkaten ontziek eta ontzikiek etiketa argia, irakurga-
rria eta ezabagaitza eduki beharko dute eta itxita egon beharko dute kudeatzaileari eman arte, 
edukiak isurita edo lurrunduta gal ez daitezen.

d) Gainerako hondakin arriskutsuak ezin izango dira 6 hilabete baino gehiagoz biltegiratu. 
Salbuespenetan, ingurumen-organoak aldatu ahalko du epe hori, behar bezala justifikatutako arra-
zoiak direla medio, baldin eta gizakion osasuna eta ingurumena babestuko dela bermatzen bada.

e) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza 
izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartzea. Agiri 
horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beha-
rreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen 
Sailburuordetzara bidaliko da, hondakina lehenengoz erretiratu aurretik, eta, behar izanez gero, 
hondakinak beste kudeatzaile batengana bidali aurretik. Beharrezkoa bada, karakterizazio zehatza 
egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzekotan. Hala badagokio, arra-
zoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa modua ebazpen honetako hondakin-kudeaketari 
buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, horretarako egin beharreko 
jakinarazpena aurretiaz eginda dagoela, araudian zehaztutako moduan, identifikaziorako agiria 
bete beharko da. Agiri horren ale bat garraiolariari emango zaio, eta zamarekin batera eraman 
beharko da jatorritik helmugaraino. Smurfit Kappa Nervión SAk artxiboan erregistratu eta gutxie-
nez hiru urtez gorde beharko ditu tratamendu-kontratuak eta identifikazio-agiriak edo agiri ofizial 
baliokideak.

g) Egiaztatu egin beharko da baimendutako kudeatzailearen instalazioetara hondakin arrisku-
tsuak eramateko garraioak betetzen dituela halako gaiak garraiatzeari buruzko indarreko legerian 
eskatutako betebeharrak.

h) Smurfit Kappa Nervión SA enpresak ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari, Indus-
trian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenari, jarraituz kudeatu beharko du sortutako olio 
erabilia.

i) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak –besteak beste, lanpara fluoreszenteenak– 
110/2015 Errege Dekretuak, otsailaren 20koak, gailu elektriko eta elektronikoen hondakinei 
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buruzkoak, xedatuaren arabera kudeatuko dira. Halaber, pilen eta metagailuen hondakinek bete 
beharko dute Pilei eta metagailuei eta haien hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzko otsailaren 
1eko 106/2008 Errege Dekretuan xedatutakoa. Kudeatzaile baimenduaren tratamendu-kontratua 
izateko, garraioaren aurretiko jakinarazpena egiteko eta identifikazio-agiria betetzeko betebeha-
rretik salbuetsita egongo dira kudeaketa-sistema integratuko kudeaketa-azpiegituretara eramaten 
diren hondakinak, bai eta Toki Erakundeei ematen zaizkienak ere, gaika bildutako udal-hondaki-
nekin eta haien parekoak direnekin batera kudeatu ditzaten, baldin eta dagokion toki-erakundeak 
eman izana egiaztatzen badu. Toki Erakundeei egindako entregak justifikatzeko agiriak hiru urtez 
gorde behar dira gutxienez.

j) Smurfit Kappa Nervión SAk, PCBa daukaten edo eduki dezaketen gailuak dituen heinean, 
kudeaketa egokia izan dadin, nahitaez bete behar ditu 1378/1999 Errege Dekretuak, abuztua-
ren 27koak, poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatzeko eta 
kudeatzeko neurriak ezartzen dituenak zehaztutako baldintzak, eta 228/2006 Errege Dekretuak, 
otsailaren 24koak, errege-dekretu hori aldatzen duenak, xedatzen dituenak.

k) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko irailaren 16ko 1005/2009 EE Errege-
lamenduan ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Smurfit 
Kappa Nervión SA enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta sun-
tsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar 
daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu 
egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta sun-
tsitu baino lehen.

l) Smurfit Kappa Nervión SAk urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi 
bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helmuga eta aldi baterako 
biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda. Datu horiekin batera, dagokion urteko ingurumena 
zaintzeko programa ere bidaliko du.

m) Erregistro bat eramango da, eta bertan adieraziko dira kantitatea, mota, identifikazio-kodea, 
jatorria, metodoak eta tratatzeko lekuak, hondakin guztien sorrera- eta lagapen-datak.

n) Hondakin arriskutsuen kudeaketaren oinarrizko printzipioetako bat betetzeko, zeina mota 
horretako hondakin ahalik eta gutxien sortzea baita, Smurfit Kappa Nervión SAk hondakin arris-
kutsu gutxiago sortzeko plan bat egin eta aurkeztu beharko dio Ingurumen Sailburuordetza honi, 
lau urtetik behin, 22/2011 Legeak, uztailaren 28koak, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoak, 
17.6 artikuluan xedatutakoaren arabera, betiere aipatutako legea garatzen duen araudiak ez badu 
Smurfit Kappa Nervión SA hondakin arriskutsuen ekoizle txiki gisa katalogatzen.

o) Baldin eta Smurfit Kappa Nervión SA 11/1997 Legeak, apirilaren 24koak, Ontziei eta Ontzien 
Hondakinei buruzkoaren lehen xedapen gehigarriari atxiki zaion hornitzaile batengandik eskura-
tutako merkataritza- edo industria-ontzi baten azken jabea bada, Smurfit Kappa Nervión SA bera 
izango da ontzi-hondakin edo ontzi erabili horren ingurumen-kudeaketa zuzena egitearen ardura-
duna, eta, beraz, hondakin hori kudeatzeko baimena duen kudeatzaile bati entregatu beharko dio.

p) Irailaren 25eko 183/2012 Dekretuan (Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu 
elektronikoen erabilera arautzeko eta ingurumenean eragina duten jardueren Euskal Autonomia 
Erkidegoko erregistroa sortzeko eta arautzeko dena) xedatutakoari jarraituz, e) eta f) letretan 
aipatutako dokumentuak –kudeatzaileak EAEkoak direnean– eta l) eta n) letretan aipatutakoak 
Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, transakzio elektronikoko IKS-eeM sistemako erakun-
deentzako bertsioa erabiliz.
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q) Amiantoa duten hondakinak detektatuz gero, Smurfit Kappa Nervión SA enpresak amian-
toak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeko 108/1991 Errege Dekretuaren 
3. artikuluan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Horrez gain, amiantoa duten hondakinak 
kudeatzeko egingo diren manipulazioak 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera 
burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun- eta 
osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

C.2.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

Hondakinaren izena HEZ kodea Dagokion prozesua Zenbatetsitako 
ekoizpena (t/urtean) 

Etxeko errautsak, zepak eta galdarako 
hautsa, koerrausketatik sortuak 100115 

Azalen galdara 12.000 
Koerrausketaren errauts hegakorrak 100117 

Kaltzio karbonatoaren lohiak 030309 Kaustifikazioa 80.000 

Araztegiko lohiak 030311 Arazketa-instalazioa 7.500 

Papera (kraft zakuak) 030308 

Zerbitzu orokorrak 

800 

Egurra 150103 80 

Txatarra 150104 113 

Pila alkalinoak eta gatzezko pilak 160604 0,13 

Olioak eta koipeak izan dituzten 
metalezko ontzi hutsak 150104 7,5 

Ontzi konposatu ez arriskutsuak, 
edukiontziak eta plastikozko bidoiak 150105 24 

Tonerra 080318 488 unitate 

Plastikoak 200139 
150102 2 

Industria-zaborrak 200301 200 

a) Bigarren apartatuko C.2.3 azpiapartatuan bereiztearen eta hondakinen kudeaketari buruzko 
printzipio hierarkikoen inguruan xedatutakoari jarraituz, «Industria-zaborrak» izeneko hondakinak 
ezingo du baliotu daitekeen hondakin-frakziorik izan. Horri dagokionez, egungo egoeran Euskal 
Autonomia Erkidegoan baliotu daitezkeen hondakin-frakzioak hauek dira: papera eta kartoia, zura, 
plastikoak, metal ferrikoak eta metal ez-ferrikoak.

b) Hondakin-kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei dagokienez bigarren apartatuko C.2.3 
azpiapartatuan xedatutakoaren arabera, hondakinak balorizatu egin beharko dira, eta baloriza-
tzaile baimendun bati eraman beharko zaizkio horretarako. Hondakinak kasu honetan baino ezingo 
dira deuseztatu: ezinezkoa izatea horiek balorizatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren 
ikuspegitik. Beti egiaztatu beharko da hori horrela dela. Justifikazio tekniko hori baliagarria izan 
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dadin, dena delako hondakina hartzeko baimena duten hiru kudeatzailek balorizazioari uko egiten 
diotela frogatu beharko da.

c) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati 
emango zaizkio (hornitzailea), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-honda-
kinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balorizatzaile baimendu bati emango zaizkio.

d) Baldin eta hondakin horiek deuseztatzeko badira, ezingo dira urtebete baino gehiagoz biltegi-
ratuta eduki. Hondakinen azken helburua balorizatzea bada, ordea, 2 urtez gorde ahal izango dira.

e) Oro har, ebakuatu aurretik hondakin guztiek izan beharko dute kudeatzaile baimendu batek 
emandako tratamendu-kontratua, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Hala badagokio, 
arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa modua ebazpen honetako hondakin-kudea-
ketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Smurfit Kappa Nervión SAk onarpen-agiriak 
edo agiri ofizial baliokideak erregistratu eta artxibategian gorde beharko ditu, nahitaezkoak badira, 
hiru urtez gutxienez.

f) Hondakina zabortegian biltegiratuz gero, hondakin arriskugabea eraman aurretik jarraipen 
eta kontrolerako agiria bete beharra egongo da, otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan (hondakinak 
hondakindegian biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzekoa) ezarritakoari jarraikiz 
egingo da hondakinen karakterizazioa.

g) Balorizatzeko edo ezabatzeko helburuarekin, hondakinak beste autonomia-erkidego batera 
lekualdatzeko, identifikazio-agiri bat aurkeztu beharko da, jarraipena eta kontrola egiteko, Honda-
kinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko Legearen (uztailaren 28ko 22/2011) 25.2 artikuluaren arabera.

h) Baldin eta Smurfit Kappa Nervión SA 11/1997 Legeak, apirilaren 24koak, Ontziei eta Ontzien 
Hondakinei buruzkoaren lehen xedapen gehigarriari atxiki zaion hornitzaile batengandik eskura-
tutako merkataritza- edo industria-ontzi baten azken jabea bada, Smurfit Kappa Nervión SA bera 
izango da ontzi-hondakin edo ontzi erabili horren ingurumen-kudeaketa zuzena egitearen ardura-
duna, eta, beraz, hondakin hori kudeatzeko baimena duen kudeatzaile bati entregatu beharko dio.

i) Erregistro bat egingo da, hondakinei buruzko datu hauek jasoko dituena: kantitatea, izaera, 
identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodoak eta tokiak, hondakinen sorrera- eta lagapen-datak, 
biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtean behin, kontrol-erregistro horren kopia bat 
eta dagokion ingurumena zaintzeko programa –dagokion urtekoa– bidali beharko dira Ingurumen 
Sailburuordetzara.

j) Irailaren 25eko 183/2012 Dekretuan (Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu 
elektronikoen erabilera arautzeko eta ingurumenean eragina duten jardueren Euskal Autonomia 
Erkidegoko erregistroa sortzeko eta arautzeko dena) xedatutakoari jarraituz, Ingurumen Sailbu-
ruordetzara bidaliko dira e), f) –kudeatzaileak EAEkoak direnean–, g) eta h) letretan aipatutako 
dokumentuak, transakzio elektronikoko IKS-eeM sistemako erakundeak bertsioa erabiliz.

C.2.4.– Ontziak merkaturatzea.

Smurfit Kappa Nervión SAk, bere produktuak merkaturatzeko ontziak eta enbalajeak erabiltzen 
dituen enpresa den aldetik, ontzi horien gaineko informazioa eman beharko du urtero, martxoaren 
31 baino lehen; horretarako, ontzien gaineko urteko adierazpena egin beharko du. Datu horiekin 
batera, dagokion urteko ingurumena zaintzeko programa ere bidaliko du.

Era berean, Smurfit Kappa Nervión SAk ontzi erabiliak eta ontzi-hondakinak kudeatzeko bil-
tegiratze- eta itzultze-sistema bat ezarri beharko du derrigor (zuzenean edo kudeaketa-sistema 
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integratu bati atxikita). Smurfit Kappa Nervión SAk aipatutako betebehar horretatik salbuesteko 
eskatu ahalko du, industria- edota merkataritza-ontziak merkaturatzeko Ontzi eta Ontzi Honda-
kinei buruzko Legearen (apirilaren 24ko 11/1997) lehen xedapen gehigarriari atxikitzen bazaio; 
atxikimendu horren bidez, ontzi horiek kudeatzeko eta ingurumen-organoari informazioa pasa-
tzeko betebeharra produktuaren kontsumitzaileari transferitzen zaio.

Baldin eta Smurfit Kappa Nervión SA enpresak, urte natural batean zehar, merkaturatzen baditu 
ontziratutako produktuak edo, kasuan kasu, hondakinak sor ditzaketen industria- edo merkata-
ritza-ontziak, hain justu ere ondoren zehaztu kantitateetan baino handiagoetan:

– 250 tona, beira bada bakarrik.

– 50 tona, altzairua bada bakarrik.

– 30 tona, aluminioa bada bakarrik.

– 21 tona, plastikoa bada bakarrik.

– 16 tona, egurra bada bakarrik.

– 14 tona, kartoia edo material konposatuak badira bakarrik.

– 350 tona, hainbat material badira, eta bakoitzak, bera bakarrik hartuta, ez baditu lehen aipa-
tutako kantitateak gainditzen.

Enpresaren Prebentzio Plan bat egin beharko du. Plan horrek hiru urteko indarraldia izango du, 
eta onartutako Enpresaren Prebentzio Planaren kontrol- eta jarraipen-txostena egin beharko zaio 
urtero, martxoaren 31 baino lehen. Dagokion urteko ingurumena zaintzeko programarekin batera 
bidaliko da bi agiriok.

C.2.5.– Lurzorua babesteari dagozkion baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa 
garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean ezarritako aginduak betetzeko aurkeztutako lurzorua-
ren egoerari buruzko aurretiazko txostenaren gomendioekin bat etorriz, Smurfit Kappa Nervión 
SAk lurzorua babesteko behar diren neurriak hartu beharko ditu.

Halaber, 9/2005 Errege Dekretuan, urtarrilaren 14koan, 4/2015 Legean, ekainaren 25ekoan, 
1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan, eta abenduaren 16koan, xedatuta dauden eta lurzoruaren 
babesarekin lotura duten betebeharrak egikaritzeko, 2016ko azaroaren 17an ingurumen-orga-
noak bidalitako «Lurzoru kutsatuen eta lurpeko uren gaineko arauzko eskakizunak aplikatzea 
ingurumen-baimen integratua behar duten instalazioetan» zirkularrean aipatzen diren instalazioei 
eskatzen zaien dokumentazioa entregatu beharko du sustatzaileak. Zirkular horretan, honako hau 
jasotzen da: lurzoruaren egoeraren aldizkako txostenaren edukia eta emateko baldintzak, lurpeko 
uren eta lurzoruen txostena, kontrol-agiria eta jarraipen-agiria, esteka honetan eskura daitekeena:

http://www.euskadi.eus/informazioa/lurzoru-kutsatuen-eta-lurpeko-uren-gaineko-arauzko-eska-
kizunak-aplikatzea-ingurumen-baimen-integratua-behar-duten-instalazioetan/web01-a2ingkut/
eu/

Nolanahi ere, sustatzaileak lurzoruen dokumentu bakar bat bidaliko du, ikerketa-lanak egiten 
eta lurzoruaren kalitatea leheneratzen ibiltzen den erakunde ezagun batek egina. Dokumentu 
horretan jasoko dira: lurzoruaren egoerari buruzko aldizkako txostena, oinarrizko txostena, eta 
kontroleko eta lurzoruen eta lurrazpiko uren jarraipeneko dokumentuak. Aurrerantzean ere, eman-
dako agiriak aldatu edo agiri berriak eman behar badira, lurzoruen agiri bakar berri bat bidaliko da.



245. zk.

2018ko abenduaren 21a, ostirala

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2018/6272 (32/20)

Instalazioetan egindako aldaketek eragindako lur-mugimenduei dagokienez, sustatzaileak bal-
dintza hauek bete beharko ditu:

1.– Instalazioa baimenduta dagoen lursailaren barruan lurrak mugitzea dakarren aldaketa bat 
aurreikusiz gero:

a) 4/2015 Legeak, ekainaren 25ekoak, 25. artikuluaren 1.c) apartatuan ebazten denarekin 
bat etorriz, hondeatu beharreko materialak (lurra, obra-hondakinak, eta abar) karakterizatu egin 
beharko ditu jardueraren sustatzaileak, jardun kutsatzaileen ondorioz erasan zaien ala ez egiaz-
tatzearren, eta, karakterizazio horren emaitzen arabera, horientzako kudeaketa-modu egokiena 
zehaztearren.

b) Hondeaketa horretan hondeatutako materialek 500 m3 gainditzen badituzte, sustatzaileak 
gaikako hondeaketa-plan bat aurkeztu beharko du; planak 13. artikuluan adierazitako edukia jaso 
beharko du, eta ingurumen-organoak onartu behar du plan hori, betetzen hasi aurretik.

c) Hondeatu beharrekoa 500 m3 baino gutxiago bada, aldaketaren jakinarazpenean informa-
zio hau eman beharko da: non dagoen kokatuta, zenbat hondeatu behar den, aurreikusitako 
hasiera-eguna, kontratista, jarraipenaren eta kudeaketaren ardura izango duen erakundea.

d) Aurreko kasu horietan guztietan, hondeatzen amaitutakoan, hondeatutako materialak zuzen 
berrerabili edo kudeatu direla ziurtatzen duen txosten bat aurkeztu beharko da ingurumen-orga-
noan, behar bezala karakterizatu aurretik.

e) Oro har, ondorengo irizpide hauek beteko dira:

– Soberakinak zabortegian biltegiratuta hustu nahi izanez gero, Hondakinak hondakindegian 
biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan 
ezarritakoari jarraikiz egingo da hondakinen karakterizazioa. Oro har, lagin baten azterketa 
egin beharko da. Laginak hondakindegian kudeatu beharreko soberakinen 500 m3 bakoitzeko 
10 azpilagin izango ditu gutxienez, baina hori aldatu ahal izango da espero daitekeen kutsadu-
raren heterogenotasunaren eta homogeneotasunaren arabera. Afekzioa homogeneoa izango 
dela aurreikusten den kasuetan, 500 m3-ko bolumena baino bolumen handiagoa duten unitateez 
osatutako lagin konposatua hartu ahal izango da; eta, aldiz, afekzio heterogeneoaren kasuan, 
500 m3-ko bolumena baino bolumen txikiagoa duten unitateez osatutakoa.

– Soberako materialak instalazioan bertan berrerabili ahal izateko, balio hau izan beharko dute 
material horiek: 4/2015 Legeak, ekainaren 25ekoak, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatuta-
koa garbitzekoak, ezarritako VIE-B (industria-erabilera) balioaren azpitikoa; horrez gain, lur horien 
hidrokarburo-edukia ezin izango da arriskutsua izan. Horretarako, erakunde egiaztatu batek egin 
beharko ditu laginketa eta azterketa, honen arabera: 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, Lur-
zoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, 
eta erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa 
zehazten dituena.

– Ekainaren 25eko 4/2015 Legean xedatutako VIE-A ebaluazioko balio adierazleak eta TPH 
direlakoetarako 50 mg/kg baino balio txikiagoak lortzen dituzten lurrak lur garbitzat hartuko dira, 
eta, beraz, onartu egingo dira baimendutako betelan batean.

– Substratu harritsu osasuntsua murrizketarik gabe kudeatu ahalko da. Lurzoru naturalaren 
pareko den harrizko substratu meteorizatuaren kasuan, aurreko puntuetan ezarritako irizpidea 
beteko da.
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2.– Baldin eta aurreikusten bada lur-mugimendua dakarren aldaketaren bat egingo dela insta-
lazioa baimenduta dagoen lurzatitik kanpo (lurzoru berria okupatuz) eta okupatu nahi den lurzoru 
berriak lehenago izan badu ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 1. eranskinean aipatzen den jar-
dueraren bat, sustatzaileak lurzoru-gaiei buruzko adierazpen bat lortu beharko du, egin nahi diren 
aldaketak egiten hasi aurretik.

Era berean, ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22. artikuluaren 2. apartatuaren arabera, lurra-
ren kutsadura-aztarnak aurkitzen badira, horren berri eman beharko zaie dagokion udalari eta 
Ingurumen Sailburuordetzari, sailburuordetza horrek ezar ditzan hartu beharreko neurriak, aipatu-
tako 4/2015 Legearen 23. artikuluaren 1.e) apartatuari jarraikiz betiere.

C.2.6. Kaltzio karbonatoaren andelari buruzko baldintzak.

Instalazioetako kaltzio karbonatoaren andelaren ezponda guztien egonkortasuna bermatu 
beharko da, gordetako hondakinaren ezaugarri bereziak direla kausa.

Era berean, kaltzio karbonatoaren andelean sortutako lixibiatu guztien tratamendua bermatu 
beharko da Smurfit Kappa Nervión SAko arazketa-instalazioetan, eta lixibiatu horiek Ibaizabal 
ibaiko ibilguari eta lurpeko urei inolako kalterik egiten ez dietela ziurtatu beharko da.

C.2.7.– Zaratari buruzko baldintzak.

a) Ondorengo indize akustikoak ez gainditzeko beharrezko neurri guztiak ezarriko dira:

a.1.– Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den LAeq,60 
segundo zarata-indizeak ezin izango du inoiz ere 40 dB(A) gainditu, 07:00ak eta 23:00ak bitar-
tean, leiho eta ateak itxita, ezta LAmax indizeak 45 dB(A) ere.

a.2.– Maila hauei egokitu behar zaie jarduera: etxebizitzen barrualdean entzungo den LAeq,60 
segundo zarata-indizeak ezin izango du inoiz ere 30 dB(A) gainditu, 23:00ak eta 7:00ak bitartean, 
leiho eta ateak itxita, ezta LAmax indizeak 35 dB(A) ere.

a.3.– Jarduerak ez du 1. taulan adierazitakoa baino zarata handiagoa egingo, 4m-ko garaieran 
neurtuta (egoera berezietan izan ezik, horietan apantailamenduak saihesteko beharrezko garaiera 
hartuko da), industria-esparruaren kanpoaldeko itxituraren perimetro osoan.

Zarata-indizea dB(A)

Ld 75
Le 75
Ln 65

1. TAULA. INDUSTRIA-ESPARRUAREN KANPOALDEKO ITXITURAN ESKATUTAKO 
ZARATA-MAILAK

Abian den instalazioak, 1. taulan finkatutako mugak betetzeaz gain, ez du eguneko inolako 
baliotan (LAeq,d, LAeq,e eta LAeq,n) 1. taulan adierazitako balioak baino 3 dB-etik gorako gehi-
kuntzarik gaindituko.

Gainera, jardueraren gainerakotik bereizitako prozesuaren jardun-modu bat baldin badago, 
jardun-modu horri lotutako zarata-maila bat zehaztu beharko da (LAeq,Ti). Ti jardun-modu horren 
iraupen-denbora izango da. Maila horrek ez ditu 1. taulan finkatutako balioak 5 dB-etan gaindituko.
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b) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du nabarmen han-
dituko sentsibilitate akustiko handiagoko guneetako zarata-maila.

D) Ingurumena zaintzeko programa.

Sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta honako atal hauetan ezarritakoaren 
arabera gauzatu beharko da ingurumena zaintzeko programa:

D.1.– Atmosferako isurtzeak kontrolatzea.

D.1.1.– Kanpoko kontrolak.

a) Smurfit Kappa Nervión SAk isurtzeen kontrola egin beharko du, informazio honi jarraituz:

Fokua Izena Fokuaren izena Neurketa-parametroak Metodoak Kontrolen 
maiztasuna 

1 48007292-01 Likore beltzaren 
tximinia 

Partikulak UNE-EN 13284-1 

Urtekoa 

sufre dioxidoa UNE-EN 14791
nitrogeno oxidoak UNE-EN 14792 

karbono monoxidoa UNE-EN 15058 
azido klorhidrikoa UNE-EN 1911 

TRS guztizko sufre 
murriztua EPAko 16. metodoa 

Partikula totalak UNE-EN 13284-1 

Neurketa 
jarraitua 

TRS guztizko sufre 
murriztua EPAko 16. metodoa 

sufre dioxidoa UNE-EN 14791 
nitrogeno oxidoak UNE-EN 14792 

2 48007292-02 Azal-galdararen 
tximinia 

Partikulak UNE-EN 13284-1

Urtekoa nitrogeno oxidoak IT-02 (1) 
jarraibide teknikoaren 

arabera karbono monoxidoa 

3 48007292-03 Gas-errekuntzarako 
kanpaiaren tximinia 

Karbono-monoxidoa 
IT-02 (1) 

jarraibide teknikoaren 
arabera 5 urtean 

behin 
Nitrogeno oxidoak 

IT-02 (1) 
jarraibide teknikoaren 

arabera 

4 48007292-04 Galdara 
osagarriaren tximinia 

Karbono-monoxidoa 
IT-02 (1) 

jarraibide teknikoaren 
arabera 3 urtean 

behin 
Nitrogeno oxidoak 

IT-02 (1) 
jarraibide teknikoaren 

arabera 

5 48007292-05 Kaustifikazioa Guztizko sufre murriztua EPAko 16. metodoa 2 urtean 
behin 

6 48007292-06 
Ur beltzak 

lekualdatzeko tanga 
(Chemiwasher) 

Guztizko sufre murriztua EPAko 16. metodoa 2 urtean 
behin 

9 48007292-09 Blowtank-aren 
irteera (puzte-tanga) Guztizko sufre murriztua EPAko 16. metodoa 2 urtean 

behin 

11 48007292-11 
Kondentsaezinak 

diren gasen 
errekuntza-galdara 

Sufre dioxidoa 
IT-02 (1) 

jarraibide teknikoaren 
arabera 

Urtekoa 
nitrogeno oxidoak 

IT-02 (1) 
jarraibide teknikoaren 

arabera 
guztizko sufre murriztua EPAko 16. metodoa 

karbono monoxidoa 
IT-02 (1) 

jarraibide teknikoaren 
arabera 
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(1) Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2012ko uztai-
laren 11ko Agindua, zeinaren bidez jarraibide teknikoak zehaztu baitziren abenduaren 27ko 
278/2011 Dekretua garatzeko (dekretu haren bidez, atmosfera kutsa dezaketen jarduerak gara-
tzen dituzten instalazioak arautzen dira).

Gas kondentsaezinen galdararen erabilgarritasun-ezaren erregistro-sistema bat izango da, bai 
eta horren igorpenena isurpenena ere.

b) Etengabe monitorizatu beharko dira likore beltzaren galdararen, azalen galdararen eta 
gas kondentsaezinen errekuntza-galdararen ihes-gasen presioa, tenperatura eta oxigeno-edu-
kia, CO-edukia eta ur lurrunaren edukia.

c) Puntu honetako a) letran aipatutako neurketa guztiak Administrazioaren II. mailako Inguru-
men Lankidetzako Erakunde (ILE) batek egin beharko ditu, 212/2012 Dekretuan, urriaren 16koan, 
ezarritakoari jarraituz, eta aldizkako neurketa horiei buruzko txostenek Ingurumeneko sailburuaren 
2012ko uztailaren 11ko Aginduan eskatzen diren baldintza guztiak bete beharko dituzte, bere-
ziki honako gai hauei dagokienez: helburua eta neurketa-plana, neurketen adierazgarritasuna, 
neurketa-kopurua eta banakako neurketa bakoitzaren iraupena, eta erreferentzia-metodoak hau-
tatzeko irizpidea.

d) Halaber, a) letran azaldutako isurketa-foku baten kontrola egin behar den urtean, foku horrek 
funtzionatzen badu urtean hamabi aldiz baino gutxiagoko batez besteko maiztasunarekin, eta 
isurketa bakoitzak ordubete baino gehiago irauten duela, edo, bestela, edozein maiztasunarekin, 
baldin eta isurketaren iraupen globala lantegiaren funtzionamendu-denboraren ehuneko boste-
tik beherakoa bada, urte horretan ez da beharrezkoa izango foku horren kontrolik egitea, eta 
hurrengo urtean egin beharko da, baldin eta kontroletik salbuesteko baldintzek irauten ez badute. 
Funtzionamenduaren erregistro bat eduki beharko da eta dagokion urteko ingurumena zaintzeko 
programan justifikatu beharko da, erregistroa erantsiz.

e) Neurketa jarraitua.

Smurfit Kappa Nervión SAk TRSren, guztizko partikulen, sufre dioxidoaren eta nitrogeno oxi-
doen neurketa jarraikia egin beharko du «likore beltzaren tximiniari» dagokion 1. fokuan.

Igorpenak modu jarraituan neurtzeko sistema Euskal Autonomia Erkidegoko Airearen Kalitatea 
Zaindu eta Kontrolatzeko Sarera konektatu beharko da.

Emisioak etengabe neurtzeko sistemen (EENS) instalazioa, kalibrazioa, kontrola, man-
tentze-lanak eta jakinarazpenak, eta ekipamenduen, neurketa-sekzio eta -tokien ezaugarriak 
UNE-EN 14181 arauan eta ingurumen-arloko eskumenak dituen Sailak argitaratutako jarraibide 
teknikoetan ezarritako baldintzen araberakoak izan beharko dute.

Instalazioen titularrek izango dute EENSaren datuak eskuratzeko, tratatzeko eta jakinarazteko 
ardura, eta EENSak erregistratutako datuak gutxienez 10 urtez gorde beharko dira.

FE01 emisio-fokurako («likore beltzaren tximinia»), neurketarako ekipamenduen erabilgarrita-
suna, hau da, baliozko datuak lortzeko aldien ehunekoa, gutxienez urteko benetako jardunaren 
% 90ekoa izango da, Ingurumen Sailburuordetza honek bestelako baimenik ematen ez badu 
behintzat.
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EENSa 15 egun jarraian baino gehiagotan ondo ez badabil, Ingurumen Lankidetzako Erakunde 
batek aldizkako kontrolak (hamabostean behin) egin beharko ditu, gertaera hasi denetik emisioak 
etengabe neurtzeko sistema behar bezala ibili arte.

Instalazioen titularrak EENSaren funtzionamenduari buruzko urteko txosten bat igorri beharko 
du, betiere ingurumen-arloko eskumenak dituen Sailak argitaratutako jarraibide teknikoetan eza-
rritakoaren arabera.

D.1.2.– Lortutako emaitzen erregistroa.

Erregistro bat egingo da eguneratutako dokumentazioarekin, honako hauetan ezarritakoari jarrai-
kiz, betiere: 100/2011 Errege Dekretuaren 8. artikuluan (100/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 
28koa, Atmosfera kutsa dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen eta hura ezartzeko oinarrizko 
xedapenak finkatzen dituena) eta 278/2011 Dekretuaren III. eranskinean (278/2011 Dekretua, 
abenduaren 27koa, Atmosfera kutsa dezaketen jarduerak burutzen dituzten instalazioak arautzen 
dituena).

Erregistro hori eguneratuta eta ingurumen-ikuskatzaileen eskura egongo da.

D.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, honako analisi hauek egingo dira:

Isurgunea Kontrolatu 
beharreko fluxua 

Kontrol-kutxatilaren 
UTM koordenatuak Neurketa-parametroak Kontrolen 

maiztasuna 
Kontrol 
mota 

1 Hondakin-urak X: 526.885 
Y: 4.781.416 

BBUPren bidez ezarritako 
parametro bereizgarriak 

BBUPren bidez 
ezarritako 

aldizkakotasuna 

BBUPren 
bidez 
eginak 

Emaria, tenperatura eta 
pH-a Jarraitua Barrukoa 

Metal adierazgarriak (Zn, 
Cu, Cd, Pb, Ni) Urtekoa  Barrukoa 

b) Kanpoko kontrol bakoitza, bai laginak hartzea, bai ondorengo analisia, «erakunde laguntzaile» 
batek egin eta egiaztatuko du, eta goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak 
lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko 
proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

c) Isurketen kontrolen emaitzak hauei bidaliko zaizkie:

– Ingurumen Sailburuordetzari, ebazpen honetako bigarren apartatuko D.5 azpiapartatuan eza-
rritako epeak eta baldintzak betez.

d) Isurketak baimenaren baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, baldin eta puntu hone-
tako a) apartatuan ezarritako kontrol-parametro guztiek betetzen badituzte ebazpen honen bigarren 
apartatuko C.2.2.3 azpiapartatuan ezarritako mugak.

D.3.– Jardueraren adierazleen kontrola.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro-adierazleen segimendua egingo du 
urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko, eta urtean urteko ingurumen-zaintzako progra-
marekin batera aurkeztuko du.
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Ingurumen 
gaia Abiapuntuko datuak Unitatea Adierazlea Unitatea Maiztasuna

Ekoizpena 

Kraft ore kimikoaren 
ekoizpena ADT 

 urtean 

Ore zuriaren ekoizpena t 
OREAREN 

EKOIZPENA GUZTIRA t 

Papera ekoiztea t 
Paper zuria ekoiztea t 
GUZTIZKO PAPER 

EKOIZPENA t 

EKOIZPENA GUZTIRA 
OREA + PAPERA t 

Materialen 
kontsumoa 

Zur-kontsumoa 
(enborkiak + ezpala) m3 Kontsumitutako zura/ore-ekoizpena, 

guztira m3/ADT
urtean 

Kontsumitutako CaO-a t Kontsumitutako CaO-a/Guztizko ore-
ekoizpena t/t 

Energia-
kontsumoa 

Elektrizitatearen 
kontsumoa Mwh Elektrizitate-kontsumo garbia/Guztizko 

energia-kontsumoa % 

urtean 

Elektrizitate-salmenta Mwh 
Gas naturalaren 

kontsumoa Mwh Gas naturalaren kontsumoa/Guztizko 
energia-kontsumoa % 

Fuel-olioaren 
kontsumoa Mwh Fuel-kontsumoa/Guztizko energia-

kontsumoa % 

Likore beltzaren 
kontsumoa Mwh Likore beltzaren kontsumoa/Guztizko 

energia-kontsumoa % 

Azalen kontsumoa Mwh Azalen kontsumoa/Guztizko energia-
kontsumoa % 

Baso-ustiategiko zur-
hondakinen kontsumoa Mwh Zur-hondakinen kontsumoa/Guztizko 

energia-kontsumoa % 

Araztegiko lohien 
kontsumoa Mwh 

Araztegiko lohien 
kontsumoa/Energiaren guztizko 

kontsumoa 
% 

ENERGIAREN 
GUZTIZKO 

KONTSUMOA 
Mwh Energiaren guztizko kontsumoa/orea + 

paperaren guztizko ekoizpena % 

Ur-
kontsumoa Ur-kontsumoa m3 Ur-kontsumoa/Guztizko paper- eta ore-

ekoizpena m3/t urtean 

Isuriak 
uretara 

Isuritako ura m3 Isuritako ura/Guztizko paper- eta ore-
ekoizpena m3/t 

urtean 
OEK isuria t Isuritako OEK/Guztizko paper- eta ore-

ekoizpena t/t 

Igorpen 
atmosferikoak

Iturri itxiek igorritako 
TRS t/urte 

TRS/Guztizko ore-ekoizpena % 
urtean Iturri itxietatik igorritako 

partikulak, guztira GP/Guztizko ore-ekoizpena % 

Hondakinak 

Sortutako hondakin 
arriskutsuak t Hondakin arriskutsu 

balorizatuak/Sortutako hondakin 
arriskutsuak 

% urtean Hondakin arriskutsu 
balorizatuak t 

Azalen galdaran 
sortutako errautsak t Sortutako errautsak/Guztizko ore-

ekoizpena % urtean 

Sortutako karbonato-
lohiak t Sortutako karbonatu-lohiak/Guztizko 

ore-ekoizpena % urtean 

Sortutako araztegiko 
lohiak t Sortutako araztegiko lohiak/Guztizko 

paper- eta ore-ekoizpena % urtean 

Sortutako hondakin ez-
arriskutsuak t Hondakin ez-arriskutsu 

balorizatuak/Sortutako hondakin ez-
arriskutsuak 

% urtean Hondakin ez-arriskutsu 
balorizatuak t 

Hondakinen 
kudeaketa 

Baso-ustiategiko egur-
hondakinen 
balorizazioa 

t 
Baso-ustiategiko egur-hondakinen 

balorizazioa / guztizko paper- eta ore-
ekoizpena 

% urtean 
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Ingurumen 
gaia Abiapuntuko datuak Unitatea Adierazlea Unitatea Maiztasuna

Araztegiko lohiak 
balorizatzea t Araztegiko lohiak balorizatzea/Guztizko 

ore- eta paper-ekoizpena % urtean 

Lurzoruaren 
kutsadura 

Ustekabeko isurketekin 
lotutako jazoera 

kopurua (zehaztu 
ingurune hartzailea: 
airea, ura, lurzorua) 

Kopurua/urtean Ustekabeko isurketekin lotutako 
gertakari kopurua % urtean 

Ingurumena 
Kudeatzeko 

Sistema (IKS)

Ezarritako eta 
ziurtatutako kudeaketa-

sistemak (zehaztu) 

BAI/EZ 
Zein/urtea 

Ekoscan/ URTEA 
eta/edo 

ISO14001/ URTEA 
eta/edo 

EMAS/ URTEA 

% urtean 

D.4.– Zarataren kontrola.

a) Indize akustikoen ebaluazioak egin beharko dira hiru urterik behin: Ld, Le, Ln ,LAeq,Ti eta LAeq,60 

segundo. Lehenengo kontrol-urtean lortutako emaitzen arabera, ordutik aurrera neurketak beste maiz-
tasun batekin egitea erabaki ahal izango da.

b) Neurketa bidezko ebaluazio guztiak II. mailako administrazioko lankidetza-erakunde batek 
egin beharko ditu urriaren 16ko 212/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz. Erakunde horrek 
UNE-EN ISO/IEC 17025 arauaren araberako egiaztagiria eduki beharko du akustikaren arloan 
espazio- eta denbora-laginketa egiteko. Nolanahi ere, ingurumen organoak ebaluazio horiek egi-
ten dituzten erakundeek gaitasun tekniko egokia dutela zainduko du.

c) Ebaluazio-metodoak eta -prozedurak eta ebaluazio horiei buruzko txostenak Ingurumen Sail-
buruordetza honek emandako jarraibide teknikoetan ezarritakora egokituko dira.

D.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten txostenen eta analisien emaitzak behar bezala 
erregistratu behar dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, Ingurumen, Lurralde Plan-
gintza eta Etxebizitza Sailaren webguneko bidalketa-prozedura telematikoari jarraikiz:

https:/ /www.euskadi.eus/y22-izapide/eu/contenidos/serv_proc_comunicacion/p_
comu_201732123333101/procedures/proc_201732144928210/eu_def/electronic_partial.shtml

Era horretan, aipatutako programak zehaztutako aldian egiten diren kontrol guztiak, ibilgura 
edo itsasora isuritako urei dagozkienak izan ezik, Ingurumena Zaintzeko Programarekin batera 
bakarrik aurkeztuko dira, eta erreferentziako urtea amaitu ondoren. Ezarritako baldintzak bete-
tzen ez direnean bakarrik egin beharko da hari dagokion jakinarazpena, eta ingurumen-baimen 
integratuan ezarritakoaren arabera egin ere. Era berean, kontrolak urtean behin baino maiztasun 
handiagoarekin egiten badira, kontrola egiten den urteari dagokion programaren barruan baino ez 
dira bidaliko.

Emaitza horiek urtero bidaliko dira, martxoaren 31a baino lehen, eta txosten bat aurkeztu 
beharko da zaintza-programaren emaitzekin batera. Txosten horretan, babes- eta zuzenketa-neu-
rrien funtzionamendua, prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak eta emaitzen 
analisia jasoko dira, epe horretan izandako gertakari nagusiak bereziki aipatuta, haien kausa eta 
konponbideak; halaber, laginak nola hartu diren zehaztuko da, aldez aurretik egin ez bada.
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D.6.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina prestatu beharko du, eta ber-
tan bildu beharko ditu aurkeztutako dokumentazioan proposatutako betebeharrak eta ebazpen 
honetan jasotakoak. Programa horrek honako hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko 
parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, 
laginketak eta analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko puntuen kokapen xehatua. Halaber, 
dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, Ingurumena Zaintzeko Programak jaso beharko du jardueraren adierazleak 
zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika, adierazle horien arabera enpresan bertan 
ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaz-
tatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

E) Ezohiko egoeretan kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta funtzionamendu-baldintzak.

E.1.– Instalazioa gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatu-
tako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, isurien eta sortuko diren hondakinen 
balioespena egin beharko du sustatzaileak, eta, hala badagokio, haiek kudeatzeko eta tratatzekoa 
ere bai.

Instalazioa geldiaraztean nahiz abiaraztean, mantentze-eragiketetan eta ohiz kanpoko egoe-
retan sortutako hondakinak kudeatu beharko dira, bigarren apartatuko C.2.3 azpiapartatuan 
ezarritakoarekin bat etorriz (azpiapartatu horren izena: «Instalazioan ekoitzitako hondakinen 
kudeaketa zuzena bermatzeko baldintzak»), baina ez da beharrezkoa izango hondakin horiek 
baimendutako hondakinen zerrendan jasota egotea.

E.2.– Jarduera uztea.

Jarduerari lege hauek aplikatu behar zaizkio: 4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua kutsatzea 
saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa (21.1 epigrafea, «Paper-orea, papera eta kartoia egitea»), 
eta 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta 
lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide eta estandarrak ezartzekoa. Horrenbestez, Smurfit 
Kappa Nervión SAk jarduera bertan behera uztearen berri eman beharko dio ingurumen-orga-
noari, bi hilabeteko epea agortu baino lehen; jakinarazpen horrekin batera, jarduera-proposamen 
bat ere aurkeztu beharko da, erakunde horrek ezar dezan noraino iristen diren bere betebeharrak 
eta lurzoruaren kalitatea deklaratzeko prozedura hasteko epea noiz hasiko den beranduenez, 
ekainaren 25eko 4/2015 Legeak 31.3 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Jarduera utzi baino lehen, Smurfit Kappa Nervión SAk instalazioetan dauden hondakin guztiak 
kudeatu beharko ditu ebazpen honen bigarren apartatuaren C.2.3 azpiapartatuan ezarritakoarekin 
bat etorriz.

E.3.– Jarduera aldi baterako etetea.

Jarduera aldi baterako uztea eskatuz gero, 815/2013 Errege Dekretuaren, urriaren 18koan, 
Industriako Isurpenen Erregelamendua onartzen duenean, 13. artikuluan arautu bezala, Smurfit 
Kappa Nervión SAk, aldi baterako uztearen eskabidearekin batera, dokumentu bat bidali beharko 
du lantegia jardunik gabe egonda ere aplikagarriak zaizkion ingurumen-baimen integratuko kon-
trolak eta baldintzak nola beteko dituen adierazteko.
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Era berean, jarduera berriz hasi baino lehen, instalazioen funtzionamendu ona ziurtatu beharko 
da, ingurumenean eragina izan dezakeen edozein isurketa edo emisio saihesteko.

E.4.– Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduketak.

Aurkeztutako agirietan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko pre-
bentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan 
aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Instalazioen prebentziozko mantentze-lanak.

Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera ona ber-
matzeko, batez ere ustekabeko jarioak edo isuriak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri 
dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua 
babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guz-
tia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon 
daitezkeen isuri-ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko 
kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa 
mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapen eta kontrolerako programa jaso 
beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, bal-
bulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen 
begi-bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako 
kontrol sistematikoa, lurzorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

Era berean, atmosfera eta ura kutsatzea prebenitzeko eta kutsatutakoa zuzentzeko sistemen 
(arazketa, minimizazioa, etab.) eta ikuskatu eta kontrolatzeko ekipamenduen egoera ona berma-
tzeko neurriak jaso beharko dira.

Urak arazteko prozesuan sortutako soberako hondakin solidoak eta lohiak beharrezko maizta-
sunez aterako dira, instalazioak behar bezala funtziona dezan. Hondakin horiek ez dira ibai-ibilgura 
hustuko aldizkako garbiketa egiten denean; bildu egin beharko dira, kudeatzeko edo hondakindegi 
baimendu batera eramateko. Biltegiratu egingo dira hondoan hustubiderik ez duten biltegi iragaz-
gaitzetan. Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoa kutsatzeko arriskua 
egon daitekeen guneetan.

Baldin eta instalazioetan lokatzen tratamendua badago, horietatik jaregindako ura berriro bide-
ratuko da arazte-instalazioko sarrerara, tratamendua jaso dezan.

Nabeen barruan zolak garbitzean sortutako urak tratamendu-lerrora bidaliko dira edo, bestela, 
kudeatzaile baimendu batek kudeatuko ditu.

Hondakin-ura ezingo da «by-pass» bidez isuri arazketa-instalazioetan.

Programatutako mantentze-lanetan nahitaez «by pass» bidez isurketak egin behar badira, titu-
larrak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dio aurretiaz, segurtasun-neurrien eta isurketak 
ingurune hartzailearen kalitatearen gainean duen eragina ahal den neurrian gutxitzeko neurrien 
funtzionamendua zehaztuz. «By pass» horretatik ustekabeko isurketa bat sortuko balitz, titularrak, 
Ingurumen Sailburuordetzara bidali behar duen txostenaren bidez (atal honetako i letran adierazi-
takoaren arabera), segurtasun-neurrien funtzionamendua egiaztatu beharko luke.

b) Halaber, aldizka eginiko mantentze-lanak eta ikusitako gorabeherak gordeko dira erregistro 
batean.
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c) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu eskura, arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko 
eta ustekabeko isuriak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak eraginkor mantentzeko.

d) Erabilitako olioak, efluenteen arazketako hondakinak, besteak beste, eta, oro har, instala-
zioan sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa ditzake. Beraz, isuriak, jarioak edo 
ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

e) Hautsezko produktuak biltegiratzeko, silo itxiak edo hautsa xurgatzeko sistemak dituzten 
pabilioi estali eta itxiak eduki beharko dira.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak biltegiratuko dira, halako kon-
diziotan ezen ez baitira izango ingurunean sakabanatzeko moduan.

g) Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, biltegiratzeko instalazio horiek produktu 
kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak bete beharko 
dituzte.

h) Larrialdi-egoeran berehala eta eraginkortasunez jarduteko beharrezko diren material guz-
tien behar besteko kantitatea eduki beharko da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, 
beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei aurre egiteko produktu xurgatzaile selektiboak; 
segurtasuneko ontziak; kaltetutako ingurunea isolatzeko hesiak eta seinaleztapen-elementuak, 
eta babes pertsonalerako ekipamendu egokiak.

i) Gorabeheraren bat gertatuz gero agintariei jakinaraztea.

Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen jazoera edo ano-
malia baten aurrean, sustatzaileak jazoera edo anomalia horren berri berehala eman beharko dio 
Ingurumen Sailburuordetzari, gertatu dena zuzentzeko edo eusteko neurri egokiak hartu ondoren, 
betiere. Jakinarazpenean alderdi hauek adierazi beharko dira gutxienez:

– Gorabehera mota.

– Jatorriak eta kausak (unean zehaztu daitezkeenak).

– Zuzentzeko edo eusteko neurriak, berehala aplikatu direnak.

– Sortutako ondorioak.

– Epe laburrera aurreikusitako jarduketak, halakorik balego.

Gorabehera edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS DEIAK eta 
Iurretako Udala berehala jakinaren gainean jarri behar dira. Ondoren, gehienez ere 48 orduko 
epean, istripuaren ondorioz sortutako egoera zehaztasunez jasotzen duen txosten bat bidali 
beharko zaio Ingurumen Sailburuordetzari. Txosten horretan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

– Gorabehera mota.

– Gorabehera non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

– Gorabeheraren iraupena.

– Ustekabeko isuria izanez gero, emaria, isuritako gaiak eta ingurune hartzailean antzeman 
daitekeen eragina zehaztu beharko dira, haren analisia barne hartuta.

– Mugak gaindituz gero, igorpenei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.
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– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Anomalia berriro ez gertatzeko prebentzio-neurriak.

– Prebentzio-neurriak eraginkortasunez aplikatzeko aurreikusitako epeak.

Baimenaren baldintzak urratzen dituen isurketa gertatzen bada eta, gainera, pertsonen osa-
sunerako arriskutsua bada edo sistema naturalen oreka modu larrian kaltetu badezake, titularrak 
berehala etengo du isurketa hori eta, horrez gain, gertaeraren berri eman beharko die Bilbao Biz-
kaia Ur Partzuergoari, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Uraren Euskal Agentziari eta 
Babes Zibilean zein ingurumenaren arloan ardurak dituzten erakundeei, baita SOS Deiak (112) 
Larrialdi-zerbitzuei ere, behar diren neurriak har ditzaten.

j) Aurreko atalean ezarritakoaz gain, gerta daitezkeen gorabeherak edo arazoak saiheste aldera, 
jardueraren titularrak berehala jakinarazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ondorengo ger-
taeraren bat jazo dela:

1.– Etengabeko neurketa-ekipoek 24 ordu baino gehiagoz datu fidagarririk ez ematea eragi-
ten duten matxurak edo akatsak gertatzea. Gorabehera gertatu eta gehieneko 24 orduko epean 
egingo da jakinarazpena, lan egunak direnean, edo lan egunak ez direnean, gorabehera gertatu 
den egunaren osteko lehen lanegunean jakinaraziko da.

2.– Instalazioaren geldialdi programatua, prozesu jarraitu bati dagokiona, barne direlarik aurrei-
kusitako prebentzioko mantentze-lanak, gutxienez 15 eguneko aurrerapenaz jakinaraziko dira.

3.– Likore beltzaren tximinian (FE01 fokua), analizagailuan modu jarraituan neurtutako datu 
baliozkotu baten kontzentrazioak % 100ean muga-balioa gainditzen badu, jakinarazpena gehie-
nez hori gertatu eta 24 orduko epean egingo dute, lanegunetan, edo hori gertatu ondorengo lehen 
lanegunean, lanegunetatik kanpo.

Edozelan ere, enpresak fax bidez (aplikatu beharreko jarraibide teknikoak bestelako biderik 
adierazi ezean) jakinarazpena berehala bidaliko dio Ingurumen Sailburuordetzari, datu hauek 
zehaztuta:

– Gorabehera mota.

– Jatorria eta arrazoiak.

– Sortutako ondorioak.

– Okerrera ez egiteko hartutako neurriak.

– Epeak.

k) Larrialdi-egoeretan babes zibilari buruzko araudian ezarritakoa bete beharko da, eta araudi 
horretan ezarritako baldintza guztiak bete beharko dira.

F) Baldin eta arautegi berria indarrean jartzeak edo barneratzen diren sistemen egitura eta 
funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala eginarazten 
badigute, babes- eta zuzenketa-neurriak eta ingurumen-zaintzako programa aldarazi ahal izango 
dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai eta neurketaren aldizkakotasuna eta aipa-
tutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan ere. Era berean, hala 
babes- eta zuzenketa-neurriak nola ingurumena zaintzeko programa alda daitezke, jardueraren 
sustatzaileak hala eskatuz gero edo ofizioz, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitze-
tan oinarrituta.
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G) Urtean behin, martxoaren 31 baino lehenago, Smurfit Kappa Nervión SAk, aurreko urtean 
atmosferara eta uretara isuritako emisioei eta sortutako hondakin mota guztiei buruzko datuen 
ingurumen-adierazpena igorriko dio Ingurumen Sailburuordetzari, E-PRTR-Euskadi Kutsatzai-
leen Emisio eta Transferentzia Inbentarioa egiteko eta eguneratuta edukitzeko, 508/2007 Errege 
Dekretuarekin eta Ingurumena Zaintzeko Programarekin bat etorriz.

Informazio hori IKS-eeM sistemaren erakunde-bertsioaren bidez emango da (www.eper-eus-
kadi.net webgunean dago eskueran), hau da, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Sailaren Ingurumen Informazioa Kudeatzeko Sistemaren bidez.

Datu horietako batzuek Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenean Eragina duten Jardueren 
Erregistroa osatuko dute, eta erregistro hori transakzio-basea izango da, informazioa Europako 
Ingurumen Agentziaren erregistroetara bidaltzeko (E-PRTR-Europa erregistroa).

Ingurumen-adierazpena agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin 
bat etorriz. Lege horren bidez, informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta 
ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE 
Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da Datu Pertsonalak Babes-
teko Lege Organikoan (abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa) ezarritakoa betetzen dela.

l) Instalazioetan aldaketarik egin ahal izateko, aldez aurretik honako helbide elektroniko hone-
tan eskuragarri dagoen inprimakia bete beharko da:

http://www.euskadi.eus/contenidos/serv_proc_autorizacion/p_autho_20183895085814/proce-
dures/proc_20183895329689/eu_def/adjuntos/Formulario_modificaciones.doc

Erakunde honen onespena ere beharko da, 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak, abendua-
ren 16koak, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bategina 
onartzen duenak, 10. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Industriako Isurpenen Erregelamendua onartu eta Kutsaduraren prebentzio eta kontrol inte-
gratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duen urriaren 18ko 815/2013 Errege 
Dekretuaren 14.1 artikuluak ezartzen ditu aldaketa funtsezkotzat jotzeko irizpideak.

Nolanahi ere, aipatutako 815/2013 Errege Dekretuak, urriaren 18koak, 14.2 artikuluan zehaztu-
takoarekin bat etorriz, irizpide horiek orientagarriak dira, eta ingurumen-organoak kalifikatuko du 
eskatutako aldaketa, funtsezkotzat edo ez-funtsezkotzat jota, 1/2016 Legegintzako Errege Dekre-
tuak, abenduaren 16koak, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu 
bategina onartzen duenak, 10. artikuluan ezarritako irizpideekin bat etorriz.

Era berean, proiektua aldatzen den kasuetan, aplikatzekoa izango da 21/2013 Legeak, aben-
duaren 9koak, ingurumen ebaluazioari buruzkoak, 7.1.c) eta 7.2.c) artikuluetan xedatutakoa.

Baldin eta aldaketak lurzoru berria okupatzea aurreikusten badu eta aipatutako lurzoruak lurzo-
rua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak baditu edo izan baditu, aldaketa gauzatu aurretik, 
hartu beharreko kokalekuaren lurzoru-kalitatearen deklarazioa eduki beharko da, Lurzorua Ez 
Kutsatzeko eta Kutsatutakoa Garbitzeari buruzko ekainaren 25eko 4/2015 Legean ezarritakoare-
kin bat etorriz».

Hirugarrena.– Gai hauei gehienez sei hilabeteko epean erantzuteko eskatzea Smurfit Kappa 
Nervión SAri:

– Lurzorua babesteari dagokionez, lurzoruen dokumentu bakar bat aurkeztu beharko da, iker-
keta-lanak eta lurzoruaren kalitatea lehengoratzeko lanak egin ditzakeen erakunde egiaztatu 
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batek egina. Dokumentu horretan, hauek jasoko dira: lurzoruaren egoerari buruzko aldizkako txos-
tena, oinarrizko txostena, eta lurzoruen eta lurpeko uren kontrol eta jarraipeneko dokumentuak. 
Horiek guztiak eskatzen dira «Lurzoru kutsatuen eta lurpeko uren gaineko arauzko eskakizunak 
aplikatzea ingurumen-baimen integratua behar duten instalazioetan» izeneko zirkularrean, zeina 
bigarren apartatuan aipatzen baita: C.2.5.– Lurzorua babesteko baldintzak. Dokumentuari «058» 
kodea esleituko zaio, eta 6 hilabeteko epean entregatu beharko dute baimena jasotzen denetik 
hasita. Aurrez aipatutako dokumentuaren irismenean karbonatoen andelak okupatzen duen aza-
lera sartu beharko da.

Laugarrena.– Ingurumen-baimen integratu honetan ezarritako baldintzak ez betetzea 
arau-hauste astun edo oso astun gisa tipifikatuta dago Kutsaduraren prebentzio eta kontrol inte-
gratuari buruzko abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren testu bateginaren 
31. artikuluari jarraituz, eta aipatutako legearen 32. artikuluan jasotako zigorrak ezartzea ekar 
dezake.

Bosgarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Smurfit Kappa Nervión SAri, Iurretako Uda-
lari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei eta 
gainerako interesdunei.

Seigarrrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek 
gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako 
sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, betiere 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
121. artikuluan eta ondorengoetan xedatutakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko irailaren 28a.

Ingurumeneko sailburuordea,
MARIA ELENA MORENO ZALDIBAR.


