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XXX/2018 DEKRETUAREN ZIRRIBORROA, ZEINAREN BIDEZ EZARTZEN BAITA 

ARKU ELEKTRIKOKO LABEETAKO ALTZAIRUGINTZAKO ZEPA BELTZAK 

BALORIZATZEKO JARDUERETARAKO ETA ONDOREN SIDERURGIARAKO 

AGREGAKIN GISA ERABILTZEKO JARDUEREI APLIKATU BEHARREKO 

ARAUBIDE JURIDIKOA. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren hondakinei buruzko politika, beste printzipioen artean, 

berrerabiltzean, birziklatzean eta baliozkotzeko nahiz zikloak ixteko beste edozein era 

bultzatzean oinarritzen da, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 

22/2011 Legean eta Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 

Lege Orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz betiere.

Europa 2020 estrategiaren ildo nagusietako bat “Baliabideak eraginkortasunez 

erabiltzen dituen Europa bat” lortzeko bidea hastea da, eta horren barruan sartzen da 

“ekonomia zirkularraren” kontzeptua deritzona, zeinaren bidez aldaketa bat sustatu 

nahi baita; erauzi, fabrikatu, erabili eta deuseztatzean oinarritutako egungo ekonomia 

linealetik gizarte-eredu zirkular batera, non materialen, energiaren eta hondakinen 

stock-ak eta fluxuak erabili eta optimizatzen baitira, baliabideen erabileraren efizientzia 

azken helburutzat hartuta.

“Ekonomia zirkularraren” kontzeptuaren sustapenean izandako mugarrietako bat 

2015eko abenduaren 2an ezarri zen, “Ekonomia Zirkularreko Europar Batasunaren 

ekintza-plana” izenekoa osatzen duten neurrien multzoa onartu zenean; horren 

bitartez, produktuen bizi-ziklo guztian eragin nahi da, diseinatzen denetik hondakina 

lehengai berri gisa merkatura itzultzen den arte. Horrela, gizarte jasangarriago baten 

parte izateaz eta enplegua, hazkunde ekonomikoa eta inbertsioa sustatzeaz gain, 

aldaketa klimatikoan eta ingurunean ere eragiten da.

Horren ildotik, 2017ko urtarrilaren 26an  Ekonomia Zirkularreko Ekintza Planaren 

ezarpenari buruzko lehen emaitza-txostena egin du Europako Batzordeak, eta bertan 

jarraibideak ematen dizkie estatu kideei hondakinak berriro merkaturatzeari buruz, 

besteak beste.
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Printzipio horrekin bat etorriz, Dekretu honek araubide juridiko bat ezartzen du arku 

elektrikoko labeetako altzairugintzako zepa beltzak balorizatzeko eta gerora 

siderurgiako agregakin bezala erabiltzeko, eta, modu horretan, ingurumenaren eta 

osasun publikoaren babesa bermatzen du. 

Historikoki, Estatuarekin eta Europarekin alderatuta gure lurraldean izan den 

altzairutegi-kontzentrazio handiaren ondorioz, altzairugintzako zepak oso hondakin 

garrantzitsua izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Horrela, 2016. urtean 

altzairugintzako zepak izan ziren hondakinik garrantzitsuena EAEn, sorkuntzari 

dagokionez, eta % 16ko ekarpena egin zioten inbentarioan jasotako hondakinen 

guztizkoari. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren ingurumen-organoak jasotako datuek agerian uzten 

dute zepa horiek hondakindegira eramanez deuseztatzea ohiko kudeaketa-modua 

dela, horrek ingurumen-inpaktu kaltegarriak eragiten dituelarik.

Beraz, Europar Batasunaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakinak 

Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2020ko Planaren  helburu estrategikoekin bat etorriz, 

zepa horiek balorizatzea, askotan zenbait lehengairen antzeko ezaugarriak dituztenez, 

sustatu beharreko praktika bat da Euskadiko hondakinen kudeaketak dituen arazo 

nagusietako bat konpontzeko.

2003. urtean onartu zen 34/2003 Dekretua, otsailaren 18koa, altzairua arku elektrikoko 

labean fabrikatzeak sorrarazten duen zepa balorizatzea eta gerora erabiltzea Euskal 

Autonomia Erkidegoan arautzen duena, eta hori lehen urratsa izan zen era horretako 

hondakinen balorizazioaren sustapenean. Horren helburua hau zen: hondakin horiek 

erabiliz, baliabide naturaletatik erauzten direnen antzeko ezaugarriak dituzten 

ale-materialak lortzen saiatzea, eraikuntzan eta beste erabilera batzuetan erabili ahal 

izateko eta, horrela, hondakin horiek hondakindegietara botaz deuseztatzeko beharrik 

ez izateko.

Zepak baloritzatzeko eragiketen esparruan egun dagoen garapen teknologikoak eta 

ingurumen-arriskuen ebaluazio-prozesuetan lortutako emaitza positiboek egiaztatu 

dute eraikuntzaren eta zementuaren fabrikazioaren sektoreetan siderurgiako 

agregakinak erabiltzearen egokitasuna, horren bidez murrizten baitira haiek 

hondakindegian utziz deuseztatzearen deribatuek eragiten dituzten inpaktuak. Hori 

horrela izanik, nahitaezkoa da era horretako hondakinak balorizatzearen inguruko 



erregulazio hori eguneratzea egungo ezagutza-teknikoak integratzeko, eskoria mota 

horiek modu egokian balorizatu daitezen.

Premisa horiekin bat, arku elektrikoko labeetako altzairugintzako zepa beltzen 

balorizazioa arautzen du dekretu honek, eta zehazten du zer erabilera izan ditzaketen, 

siderurgiako agregakin bihurtuta. Edonola ere, erabileren zerrenda hori 

ingurumen-balorazio hutsetik baino ez da ezartzen. Hori dela eta, balorizatutako zepen 

azken erabilerak bete egin behar ditu eraikingintzaren alorreko betekizun teknikoak eta 

proposatutako amaierako erabileraren arabera aplikatu beharreko beste guztiak. 

Beraz, ez da baztertzen gai horretan eskumena duten beste organo batzuek ere 

erabakitzea.

Arau eta araudi teknikoei eta informazioaren gizartearen zerbitzuei buruzko 

informazio-prozedura ezarri zaio xedapen honi, Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren irailaren 9ko 2015/1535/EB zuzentarauan aurreikusitakoaren arabera; 

izan ere, horren bidez ezartzen da informazioaren gizartearen zerbitzuei buruzko 

araudi teknikoen eta arauen arloko informaziorako prozedura bat.

Ondorioz, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legean 

eta aplikatu beharreko gainerako araudian aurreikusitako izapideak eginda, Ingurumen, 

Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku 

Batzorde Juridikoari entzunda eta Gobernu Kontseiluak XXXXXXXXXXan egindako 

bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau

XEDATZEN DUT

1. artikulua. - Xedea.

1.- Dekretu honen xedea araubide juridiko bat ezartzea da, arku elektrikoko labeetako 

altzairugintzako zepa beltzak balorizatzeko eta gerora siderurgiako agregakin bezala 

erabiltzeko, ingurumenaren eta osasun publikoaren babesa bermatuz.

2. artikulua.– Definizioak.

Dekretu honetan erabilitako kontzeptuek esanahi hau dute:

a) Zepa beltza: arku elektrikoko labeetako altzairugintzatik eratorritako zepa, 

txatarra fusionatzeko prozesuan sortua.



b) Arku elektrikoko labea: txatarretik altzairua ekoizten duen instalazioa. Hori 

beste gai batzuekin osatu daiteke, hala nola zuzeneko erredukzioko burdina eta 

arrabioa. 

c) Siderurgiako agregakina: arku elektrikoko labeetako altzairugintzako zepa 

beltzak dekretu honetan xedatutakoaren arabera balorizatzetik eratorritako materiala.

d) Aplikazio aglutinatuak: ale-materialak multzo osoari kohesioa ematen dioten 

beste edozein konglomeratzailerekin nahastuta erabiltzea, agregakinak matrize 

inorganiko baten barruan kapsulatuz, zeinean ez baitago ingurunerako esposiziorik eta 

osagaien askapenik, edo hori hutsaren hurrengoa baita.

e) Aglutinatu gabeko aplikazioak (edo ale-aplikazioa): geruzatan 

konpaktatutako materialak erabiltzea, inolako konglomeratzailerik gehitu gabe, obra 

zibileko unitateak egiteko.

f) Aplikazio dranatzailea: jasotako urak biltzeko/husteko erabilera.

3. artikulua.- Zepa beltzak balorizatzeko jarduerak.

1.- Arku elektrikoko labeetan altzairua fabrikatzetik eratorritako zepa beltzak 

balorizatzeko jarduerak gauzatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko 

ingurumen-organoaren aurretiko baimena beharko da, hondakinei eta lurzoru kutsatuei 

buruzko araudian edo, horrela badagokio,kutsaduraren prebentzio eta kontrol 

integratuari buruzkoan ezarritakoari jarraikiz. 

2.- Baimena eragiketa baterako edo gehiagorako eman ahal izango da, jarduerari 

aplikatu beharreko beste edozein arauditan xedatzen diren baimen edo lizentziak alde 

batera utzi gabe. 

3.- Baimena emateko nahitaezkoa izango da jarduerak garatzeko erabiliko diren 

instalazioak aurretiaz ikuskatzea eta kasuan-kasuan beharrezkoak diren egiaztapenak 

egitea.

4.- Administrazioaren baimena emateko baldintzak, instalazioaren inguruko 

eskakizunak, eta zepa beltzen balorizazioaren oinarrizko eragiketa dekretu honen I. eta 

II. eranskinetan deskribatutakoak izango dira.  

4. artikulua.- Baimen-eskaeraren edukia.

1.- Arku elektrikoko labeetako altzairugintzako zepa beltzak balorizatzeko jarduerak 

baimentzeko eskaerek hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko araudian edo, horrela 



badagokio, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoan ezarritako 

informazioa jasoko dute gutxienez.

2.- Dekretu honen I. eranskinean zepa beltzak balorizatzeko instalazioetarako jasotzen 

diren eskakizunak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazio teknikoaz gain, 

informazio hau aurkeztu beharko da:

a) Tratamendu-prozesuaren deskribapena, zeinak dekretu honen II. eranskinean 

ezarritako irizpideak bermatu behar baititu. 

b) Balorizatutako produkturen ezaugarriak zehazteko saiakuntza-planaren 

xehakapena, erabileren araberakoa, dekretu honen II. eranskinean xedatutakoari 

jarraikiz.

5. artikulua.- Zepak balorizatzeko jardueren titularren betebeharrak.

Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko araudian edo, horrela badagokio, 

kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoan, jasotzen diren gainerako 

betebeharrak baztertu gabe, zepak balorizatzeko titularrek obligazio hauek bete 

beharko dituzte: 

a) Entregatutako hondakinen tratamendua baimenean aurreikusitakoaren arabera 

egitea.

b) Hondakinak lekualdatzeko araubidetik eratortzen diren obligazioak betetzea, 

Hondakinen eta Kutsatutako Lurzoruen Legean (uztailaren 28ko 22/2011) eta Estatuko 

lurraldearen barneko hondakinen lekualdaketa arautzen duen Errege Dekretuan 

(martxoaren 13ko 180/2015) xedatutakoari jarraikiz. 

c) Informazioa ematea erabiltzaileari siderurgiako agregakinaren 

ingurumen-ezaugarriei buruz, horien arabera izan ditzaketen erabilerei buruz eta 

erabilera horietan ezartzen diren mugei buruz.

d) Siderurgiako agregakinaren CE marka egiaztatzen duen dokumentazioa 

edukitzea eta amaierako erabiltzaileari hori eskuratzea.

e) Ingurumen-organoaren eskura artxibo eguneratu bat edukitzea, non, hurrenkera 

kronologikoan, hauek jasoko baitira: balorizatuko diren zepen kantitatea eta jatorria, 

sortzen diren siderurgia-agregakinen kantitateak, aurreikusitako amaierako erabilera; 

amaierako erabiltzailea eta erabili diren amaierako lekua.



f) Hurrengo artikuluan aurreikusten diren analisiak eta laginketak egitea.

6. artikulua.- Balorizatutako zepen analisiak eta laginketak. 

1.- Aurreko artikuluan jasotzen diren betebehar orokorrez gain, zepa beltzen 

balorizaziotik datozen siderurgia-agregakinak hurrengo artikuluan aurreikusten diren 

erabileretarako erabili aurretik, balorizazio-eragiketak egiten dituztenek dekretu honen 

II. eranskinean zehazten diren laginketak eta analisi-zehaztapenak egin beharko 

dituzte, siderurgia-agregakinen ingurumen-ezaugarriak proposatutako erabilerarako 

egokiak direla egiaztatzeko. 

2.- Haien muga-balioak zehazteko parametroak dekretu honen II. eranskinean ematen 

direnak izango dira, eta azken horiek ezin izango dira doitu materialak gehitu edo 

nahastearen bitartez. 

3.- Kutsadura Prebenitzeko eta Zuzentzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean lurzorua 

babesteko jasotzen diren eskakizunak betetzeko, dekretu honetako II. eranskineko 2. 

taulan metal astunetarako zehazten diren mugak bete beharko dituzte 7. artikuluko 2. 

eta 3. agertokietan deskribatzen diren erabileretarako siderurgiako agregakinek. 

4. Siderurgiako agregakinek CE marka izango dute, UNE EN 13242 arau 

harmonizatuan oinarrituta, eta sistema bati 2+ adostasun-ziurtagirirako eskatzen 

zaizkion baldintzak beteko dituzte gutxienez.

7. artikulua.- Siderurgiako agregakinen erabilera onargarriak.

1.- Zepa beltzen balorizaziotik eratorritako siderurgia-agregakinak jarraian ezartzen 

diren erabileretarako erabili ahal izango dira, 8. artikuluan ezartzen diren erabilera 

baldintzekin.

a) 1. agertokia Aplikazio aglutinatuak.

Ale-materialak multzo osoari kohesioa ematen dioten beste edozein 

konglomeratzailerekin nahastuta erabiltzea, agregakinak matrize inorganiko batean 

kapsulatuz, zeinean ez baitago ingurunerako esposiziorik eta osagaien askapenik, edo 

hori hutsaren hurrengoa baita.



1.- Egitura-hormigoia:

- Egitura-hormigoia

- Hormigoi prestatua

- Hormigoizko aurrefabrikatuak: blokeak, zintarriak, zoladurak, barrerak, 

hodiak, etab.

- Portu-dikeetarako hormigoizko kaxak

2.- Egiturakoa ez den hormigoia: 

- Garbiketa-hormigoia

- Betelaneko hormigoia

3.- Errepideetarako hormigoia:

- Hormigoizko zoladurak: bi geruzako zoladuren beheko geruza.

- Zementu gihartsu dardaratua

4.- Zementuz tratatutako materiala: 

- Legar-zementua (zementu-zepa)

5.- Beroko nahaste bituminosoak:

- Hormigoi bituminosoa

- Gurpilbideko geruzarako nahaste bituminosoak

- Nahaste dranatzaileak eta nahaste hautsiak 



6.- Hotzeko nahaste bituminosoak.

7.- Azaleko tratamenduak, hartxintxarrarekin.

b) 2. agertokia Aglutinatu gabeko aplikazioak, guztiz iragazgaitza ez den 

estaldurapean

Geruzatan konpaktatutako ale-materialen erabilera, obra zibileko unitateak egiteko, 

inolako konglomeratzailerik gehitu gabe, guztiz iragazgaitzak ez diren materialez 

egindako estalduren azpian, II. eranskineko 1. taulan deskribatutakoaren arabera. 

1.- Lubetetako ezponda-guneak (dike-bizkarrak).

2.- Lubetan edo antzekoetan kokatutako betegarriak, oso iragazgaitza ez den 

estalduraren azpian. 

- Fabrikako obretako estradoseko betegarriak

- Eustormako estradoseko betegarria

- Hondakindegiak estaltzeko betegarriak eta haien barruko behin-behineko 

pistak 

- Hodiak estaltzeko betegarriak

- Lurzoruak eta lubetak nibelatzea

3.- Burdinbideen azpi-balastoa.

4.- Bide-egituretarako soinu-patailaketak.

c) 3. agertokia Aglutinatu gabeko aplikazioak, guztiz iragazgaitza den 

estaldurapean.

Geruzatan konpaktatutako materialen erabilera, inolako konglomeratzailerik gehitu 

gabe obra zibileko unitateak egiteko. Agertoki honetan iragazgaizte altua bermatzen 

duten estaldurak erabiltzea exijituko da, II. eranskineko 1. taulan deskribatutakoaren 

arabera.



1.- Zabor-legarrak.

2.- Oinezkoen eta txirrindularien bideen eta kirol-pisten oinarriak/oinarri-azpiak.

2.- Zabalgune hobetuak.

4.- Lubetak, ezpondako ageriko guneak izan ezik (lur naturaleko estaldurak 

dituztenean ere).

5.- Lubetetako ezponda-guneak (dike-bizkarrak).

6.- Iragazgaizte altuko estaldurapean dauden betegarriak.

- Lubakien betegarriak, hodien estaldurak eta espaloien azpiko 

nibelazio-betegarriak.

- Zolaten azpiko enkatxoak.

- Azpiko pasabideetako hormetako estradoseko betegarria

- Zubietako estribuetako estradoseko betegarria

- Eustormako estradoseko betegarria (galtzada azpian)

- Eustormako estradoseko betegarria

- Hormigoizko kaxa itxietako barruko betegarria

7.- Urbanizazio-proiektuak

2.- Siderurgiako agregakinak ezingo dira dekretu honetan jasotakoak ez beste 

erabileretara eta helburuetara bideratu. Salbuespena izango da Euskal Autonomia 

Erkidegoko ingurumen-organoak baimena ematea, eta, aurretik, interesdunak 

proposatutako erabilera eta helburua aproposak direla justifikatu beharko du.

3.- 2. eta 3. agertokietan balorizatu beharreko siderurgiako agregakinek betetzen 

badituzte II. eranskineko 3. taulan ezarritako lixibiatze-baldintzak baina ez badituzte 

betetzen II. eranskineko 2. taulan jasotzen diren eduki osoari buruzko baldintzak, ezin 

izango dira zuzeneko kontaktuan egon lurzoruarekin. Kasu horretan, 2. eta 3. 

agertokietarako deskribatutako erabileretan baino ezin izango dira balorizatu zepa 

horiek, betiere eraikuntza-materialeko geruza bat badago lurzoru naturalarekiko 

zuzeneko kontaktua galarazteko.



4.- Hondakindegia estaltzeko eta haren barruan behin-behineko pistak eraikitzeko 

balorizatzen diren agregakinek hondakindegian hondakinak onartzeko baldintzak bete 

beharko dituzte, haien erabilera hondakindegiaren barruan balorazio-eragiketetak 

egitea izanda ere. 

5.- Dekretu honen xede diren siderurgiako agregakinen erabilera errazteko, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean ingurumenaren arloko eskumena 

duen sailak jarraibide edo gidaliburu teknikoak argitaratu ahal izango ditu, agregakin 

horien erabilerarako onargarritzat jotzen diren agertokiak xehetasunez deskribatzeko, 

besteak beste.

8. artikulua.- Siderurgiako agregakinen erabileraren mugak.

Zepa beltzen balorizaziotik eratorritako siderurgiako agregakinak, aurreko artikuluan 

jasotako kasuei dagokienez, muga hauen barruan erabiliko dira oro har:

a) Ez dira erabiliko natura babesteko araudian jasotako babes bereziko figuraren 

baten barruan dauden gune edo lekuetan.

b) Ez dira siderurgiako agregakinak erabiliko lurzoruaren zuzeneko kontaktuan 

“Beste erabilera batzuk” gisa ezarritakoen antzeko erabilera duten zonetan, Lurzorua 

kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen I. 

eranskinaren arabera. 

c) Ez dira erabiliko urarekin kontaktuan dauden erabileretan. 

d) Ez dira ale-material gisa erabiliko aplikazio dranatzaileetan edo ura aldi 

baterako igarotzen den lekuetan.

e) Ez dira erabiliko estaldurarik gabeko aplikazioetan, aglutinatu gabe, kokatzen 

diren erabileretan, hala nola baso-pistak, asfaltatu edo hormigoiztatu gabeko landa-

bideak edo burdinbide-balastoak.

9. artikulua.– Siderurgiako agregakina erabili aurretik biltegiratzea.

Siderurgiako agregakina, erabili aurretik, ingurumenean eraginik ez izatea ziurtatzen 

duten baldintzetan biltegiratu beharko da. 



10. artikulua.– Siderurgiako agregakinaren amaierako erabiltzailearen 

betebeharrak. 

Zepa beltzen baloraziotik datorren siderurgia-agregakinaren amaierako erabiltzaileak, 

dekretu honetan ezarritako gainerako betebeharrez gain, obligazio hauek bete beharko 

ditu: 

a) Baimendutako balorazio-instalazioetatik soilik datorren siderurgiako agregakina 

erabiltzea. 

b) Zepen balorazioaren egilearengandik lortzea ingurumen-baldintzak betetzen 

direla egiaztatzen duen dokumentazioa, dekretu honetan deskribatutakoaren arabera, 

baita siderurgiako agregakinaren CE markari dagokion dokumentazioa ere.

c) Siderurgiako agregakin hori dekretu honetan ezarritako erabilera eta 

helburuetarako erabiltzea.

d) Zepen balorizazioaren egileari informazioa ematea helmugako obraren 

kokapenari buruz eta siderurgiako agregakinei emango zaizkien erabilera zehatzei 

buruz.

e) Siderurgiako agregakinen erabilpenari buruzko informazioa gehitzea obrako 

dokumentazio teknikoari, hori arautzen duen araudi sektorialean ezartzen den moduan. 

11. artikulua.- Zehapen-araubidea.

Dekretu honetan ezarritako betebeharrak ez betetzeak hondakinen eta lurzoru 

kutsatuen araudian aurreikusitako zehapen araubidea aplikatzea eragingo du, edo, 

horrela badagokio, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuen araudian eta 

Euskal Herriko Ingurumena Babesteko Lege Orokorrean xedatutakoa.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen 

duen otsailaren 49/2009 Dekretuaren 6.h) artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, 

arku elektrikoko labeetako altzairugintzatik datozen zepa beltzak balorizatu daitezkeen 

hondakinen artean daude eta, beraz, ezin dira hondakindegian onartu.

XEDAPEN IRAGANKORRA 



Arku elektrikoko labeko altzairugintzako zepa beltzak balorizatzeko jarduerak dekretu 

honetan xedatutakora egokitu beharko dira, urte bateko epean, dekretua indarrean 

jartzen denetik hasita.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratzen da 34/2003 Dekretua, otsailaren 18koa, altzairua arku 

elektrikoko labean fabrikatzeak sorrarazten duen zepa balorizatzea eta gerora 

erabiltzea Euskal Autonomia Erkidegoan arautzen duena.

Era berean, indargabetuta geratzen dira maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak, 

baldin eta dekretu-proiektuan xedatutakoaren kontra egiten badute edo harekin 

bateraezinak badira.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean ingurumenaren arloko 

eskumena duen sailaren titularrari ahalmena ematen zaio beharrezkoak diren arauak 

eman ditzan, aurrerapen zientifiko eta teknologikoen arabera dekretu hau garatu eta 

aldatzeko.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean 

sartuko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen,                 n. 



I. eranskina

1.- Zepa beltzak balorizatzeko instalazioen betekizun teknikoak:

Zepa beltzak balorizatzeko instalazioek baldintza tekniko hauek bete beharko dituzte:

a) Instalazioaren barruan, iragazgaitza eta ibilgailuen eta makinen joan-etorriekiko 

erresistentea den geruza baten gainean biltegiratuko dira zepa beltzak, jarriko dira 

balorazio-instalazioak, pilatuko dira balorizatutako zepak eta ezarriko dira ibilgailuen 

eta makinen joan-etorrietako guneak. Apartatu honen ondorioetarako, geruza 

iragazgaitza izango da k ≤ 1 × 10-7 m/s-ko iragazkortasun hidrauliko saturatua eta 

metro 1eko lodiera duen barrera geologiko bat edo babes baliokidea ematen duen 

beste material bateko geruza bat (adibidez, hormigoi dardaratuzko zolata bat).

b) Zoladura egoki bat eta malda nahikoen diseinua edukitzea eranskin honetan 

aurreikusitako eragiketak garatuko diren zonetan, euri-urak eta, horrela badagokio, 

gurpilen garbiketatik datozenak dekantazio-putzu batera eramateko. Putzu horrek 

euriko lehen hogei minutuetan botatzen duen euria biltegiratzeko gauza izan behar du, 

hamar urteko errepikatze-denbora aintzat hartuta.

c) Tratatutako eta tratatu gabeko materialak nahastea galarazteko elementuak 

edukitzea, baita tratatutako materialen frakzio desberdinak nahastea galaraztekoak 

ere. 

d) Hautsaren kontrako neurriak edukitzea: karinatuak, ur-aspertsoreak, tutu 

malguak, metaketen ureztaketa haizea dabilen garaietan eta bide-ureztaketa 

ibilgailuen eta makinen joan-etorrietako zonetan. 

2.- Zepa beltzak balorizatzeko prozesuko oinarrizko eragiketak:

Zepa beltzak siderurgiako agregakin bihurtzeko balorizazio-prozesuak hainbat etapa 

izango ditu horren emaitza izango den ale-materialaren egonkortasun bolumetrikoa, 

kalitateak eta tamainak bermatu arte, aplikazio desberdinetan emango zaion erabilera 

komertzialerako. 

Balorizazioaren egileak irizpide tekniko hauek betetzea bermatuko du:



Zepa beltza biltegiratzea. 

Bereizketa fisiko nahikoa ezarriko da metatutako materialen artean, zepa zuriak 

beltzarekin kontakturik ez duela bermatzeko moduan. 

Abiapuntuko zepa beltzean edo eratorritako produktuetan dauden konposatu 

hedakorrak egonkortzea. 

Jatorrizko zepa beltzean edo eratorritako siderurgiako agregakinetan dauden eta 

hedakorrak izan litezkeen konposatuen egonkortzea heltze- eta zahartze-prozesuen 

bidez bermatuko da, zepa beltzean, tratatu baino lehen, zein tratamendutik sortutako 

siderurgiako agregakinean. Heltze- eta zahartze-prozesuak hauek izan daitezke: 

ureztatzea, metatutako materiala iraultzea, atmosferako CO2aren presentzian 

metatzea edo konposatu hedakorrak karbonato bihurtzea helburu duten karbonatazio 

bizkortuko beste prozesu batzuk. 

Dena dela, heltze- eta zahartze-prozesuak 3 egunetik 120ra bitartekoak izango dira, 

zepa motaren, hozte-prozesuaren, aplikazio jakin baterako egokiena den 

hedapen-helburuaren eta hautatutako zahartze-prozesuaren arabera. Edonola ere, 

UNE EN 1744ko 19.3 apartatuaren arabera zehaztutako hedakortasun-balioa bermatu 

behar da siderurgiako agregakinean, erabilera bakoitzaren eskakizunen arabera. 

Birrintzea 

Zepa xehatzeko erabiltzen den birrintze-teknologiak tamaina egokiak, 

haustura-aurpegiak eta jatorrizko zepan xurgatutako elementu metalikoen ezabapen 

onena bermatu beharko ditu. Birrintzearen produktuak erabilera bakoitzerako eskatzen 

den granulometria errespetatu beharko du. 

Desferretizazioa. 

Gutxienez desferretizazio-sistema bat egon beharko da, ahalik eta burdin metaliko 

gehien ateratzeko. 

Bahetzea. 

Ale-materiala uhal garraiatzaileen bidez eramango da baheetara, eta tamainen arabera 

sailkatuko da, erabilerei erreparatuz. 



Siderurgiako ale-materialeko frakzioen arabera bereizitako metaketa.

Ale-materiala frakzio granulometriko bereizien arabera sailkatuko da, dekretu honetan 

arautzen diren erabilerei erreparatuz. Frakzio granulometriko horiek gainazal 

iragazgaitz baten gainean metatuko dira. 

Siderurgiako agregakinaren karakterizazioa.

Zepa beltzaren tratamendutik eratorritako siderurgia-agregakina bidali aurretik, 

balorizazioaren egileak metal astunen eduki osoa, izan daitekeen lixibiazioa eta 

hedakortasuna zehaztu beharko ditu, dekretu honen II. eranskinean ezarritako 

irizpideei erreparatuz.



II. eranskina

Ingurumen-irizpideak

Jarraian ezartzen dira dekretu honetan arautzen diren siderurgiako agregakinen 

balorizatzaileei dekretu honetan aurreikusten diren erabilera-agertokietarako eskatzen 

zaizkien ingurumen-irizpideak.

Aplikazio aglutinatuetan erabiltzen diren siderurgia-agregakinek (1. agertokia) ez dute 

ingurumen-kontroleko neurrien beharrik izango, ingurumenean eraginik ez dutela 

egiaztatuta dagoelako.

Aglutinatu gabeko aplikazioetan erabiltzen diren siderurgia-agregakinak (2. eta 3. 

argertokiak) ingurumen-ebaluazio eta -kontroleko irizpide hauen mende egongo dira:

1. Taula Siderurgiako agregakinak aplikatzeko agertokiak, erabilera-baldintzak 

eta iragazgaizte-elementuak.

Agertokia Erabilera baldintzak Iragazgaizte-elementuak

1. AGERTOKIA

Aplikazio 

aglutinatuak

Agregakina zementuz, 

betunez edo beste 

konglomeratzaile batzuez 

aglomeratutako matrizeen 

parte gisa erabiltzea, 

ingurunerako esposiziorik 

eta osagaien askapenik 

batere gabe edo oso 

txikiarekin.

Ez dagokio.

2. AGERTOKIA

Aglutinatu gabeko 

aplikazioak, guztiz 

iragazgaitza ez 

den 

estaldurarekin.

Agregakina ale-material gisa 

eta ingurumen-irizpideak 

betez erabiltzea. Guztiz 

iragazgaitzak ez diren 

estaldurak.

Ale-material trinkotuzko estaldura 

(% 97  PMtik gorako dentsitatea), 

granulometria etengabearekin 25 

zentimetroko gutxieneko lodieran.

Gainazalak 3H:1V-ko inklinazioa 

izango du gehienez, eta 



landareduna izango da. 

Antzeko propietateak dituen beste 

edozein elementu.

3. AGERTOKIA

Aglutinatu gabeko 

aplikazioak, guztiz 

iragazgaitza den 

estaldurarekin.

Agregakina ale-material gisa 

eta ingurumen-irizpideak 

betez erabiltzea. 

Iragazgaizte-maila altuko 

estaldura.

Gutxienez 20 zentimetroko 

lodierako zolata edo hormigoizko 

zoladura. 

Gutxienez 20 zentimetroko 

lodierako legar-zementua.

Hormigoi bituminosoaren erako 

asfalto-geruzak (5 zentimetroko 

edo gehiagoko lodiera).

Iragazgaizte-orria (adibidez, 

dentsitate altuko PE), geoehunez 

babestua.

Antzeko propietateak dituen beste 

edozein elementu.

Metalen guztizko edukia

2. eta 3. agertokien arabera siderurgiako agregakina zoruarekin zuzeneko kontaktuan 

erabiltzen den aplikazioetan, 2. taulan ezartzen diren guztizkoak baino kontzentrazio 

txikiagoak izan beharko agregakin horrek oro har.

2. taula. Siderurgiako agregakinaren muga-balioak, aglutinatu gabeko 

aplikazioetarako.

Artsenikoa (As) (mg / kg) 30

Kadmioa (Cd) (mg / kg) 5

Kobrea (Cu) (mg / kg) 10.000



Cr (VI) (mg / kg) 8

Kromoa (Cr) guztira (mg / kg) 10.000

Merkurioa (Hg) (mg / kg) 4

Molibdenoa (Mo) (mg / kg) 75

Nikela (Ni) (mg / kg) 110

Beruna (Pb) (mg / kg) 120

Zinka (Zn) (mg / kg) 10.000

Banadioa (V) (mg / kg) 1.000

Lixibiazioa.

Siderurgiako agregakinen lixibiazioaren kontrola egin beharko da. Horretarako, 

lixibiazio-entsegu bat egingo zaie, UNE-EN-12457-4 arauaren arabera, eta 3. taulan 

ezartzen diren lixibiazioko muga-balioak gainditzen ez direla egiaztatuko da. 

3. taula. Aglutinatu gabeko aplikazioetan siderurgiako agregakinaren lixibiazioko 

muga-balioak (UNE-EN 12547-4) 2. eta 3. agertokietarako.

Lixibiazioa UNE-EN-12457-4

Parametroa 2. agertokia 3. agertokia

As (mg/kg) 0,5 0,6



Ba (mg/kg) 20 25

Cd (mg/kg) 0,04 0,05

Cr, guztira (mg/kg) 0,5 2

Cr (VI) (mg/kg) 0,1 0,4

Cu (mg/kg) 2 3

Hg (mg/kg) 0,01 0,01

Ne (mg/kg) 0,5 2,8

Ni (mg/kg) 0,4 0,5

Pb (mg/kg) 0,5 0,6

Sb (mg/kg) 0,06 0,08

Se (mg/kg) 0,1 0,4

Zn (mg/kg) 4 5

Cl (mg/kg) 800 5.000

F (mg/kg) 18 30

SO4 (mg/kg) 1.000 5.000

V (mg/kg) 1,5 4



Hedakortasuna

 Hedakortasunaren kontrol bat egin beharko da, UNE-EN 1744 arauaren 19.3 

apartatuaren arabera, zepa beltzak eta zepa zuriak nahastu ez direla egiaztatzeko. 

Laginketen maiztasuna

Eranskin honetan ezarritako laginketak 4. taulan xedatutakoaren arabera egingo dira.

4. taula. Siderurgiako agregakinaren ekoizpenaren laginketa- eta 

kontrol-maiztasuna.

Urteko 

ekoizpena

Laginketa-

kop.

Maiztasun

a

<30.000 

Tm/urte
1 3 hil

>30.000 

Tm/urte
1 Hilabete 1
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