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INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA 
ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA

AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 4KOA, INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA 
ETXEBIZITZAKO SAILBURUARENA. HORREN BIDEZ,  BIZKAIKO ZALDIBARKO UDAL-
MUGARTEAN VERTER RECYCLING 2002,  SL ENPRESAREN TITULARTASUNEKO 
HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUEN ZABORTEGIAN IZANDAKO GORABEHERA LARRIAREN 
ONDORIOZ EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUEN 
KUDEATZAILE ETA EKOIZLE JAKIN BATZUEI ALDI BATERAKO PREMIAZKO NEURRIAK 
EZARTZEN ZAIZKIE.

GERTAKARIAK

1. 2020ko ot sailaren 6an,  VERTER RECYCLING 2002,  SL enpresak ust iat ut ako 

hondakin ez-arriskut suen zabort egian izandako luiziaren int zident e larria gert at u 

zen.  Gorabehera horren ondorioz,  best eak best e,  zabort egi hori erabat  desgait ut a 

gerat u da urt ero 500.000 t  hondakin inguru zabort egian uzt eko et orkizunean.

2. Gert akariak oso handiak izan zirenez,  Ingurumeneko sailburuordeak lehen 

ebazpen bat  eman zuen,  2020ko ot sailaren 10ean.  Ebazpen horren bidez,  premiazko 

neurriak ezarri ziren,  gert akariarekin zerikusia dut en administ razio publ ikoent zat ,  

bat ez ere.  

3. Dat a horret an bert an,  Ingurumeneko sailburuordeak ebazpena eman zuen,  

et a,  horren bidez,  VERTER RECYCLING 2002,  SL enpresari agindu zit zaion urgent ziaz 

zenbait  j arduera egit eko zabort egian izandako luiziarekin lot ut a.  

4. 2020ko ot sailaren 13an,  Ingurumen,  Lurralde Plangint za et a Et xebizit zako 

sailburuaren Agindua eman zen,  Zaldibarko udal-mugart eko zabort egian izandako 

luiziaren inguruan premiazko neurriak hart zeko.  Agindu horret an,  Ingurumen,  

Lurralde Plangint za et a Et xebizit za Sailak,  zabort egiaren t i t ularraren kont ura,  egoera 

kont rolat zeko et a ingurumenean et a pert sonen osasunean sort ut ako eraginak 

arint zeko premiazko neurri guzt iak zuzenean hart zea ebazt en da.

5. 2020ko ot sailaren 29an,  CESPA CONTEN,  SA enpresaren zabort egia it xi zen,  

Gipuzkoako Mut i loako udal-mugart ean,  hondakinak onart zeko zena.  Horrenbest ez,  

VERTER zabort egira urt ean bidalt zen ziren 500.000 t onako hondakinei gehit u behar 

zaie MUTILOAko zabort egian bil t egirat ut a ezabat zen ziren best e 350.000 t ona/ urt eko 

helmuga.  Behar hori hondakin ez-arriskut suen urt eko kudeaket aren esparruan bet e 

behar da.  Hondakin horiek EAEn kont rolat ut ako zabort egiet an bil t egirat ut a 

ezabat zen dira,  2,2 mil ioi t ona guzt ira.

6. 2020ko ot sailaren 17an,  Eusko Jaurlarit zako Ingurumen et a Indust ria 

Sailburuordet zek lan-mahai bat erako deialdia egin ziet en EAEko zabort egi publ iko et a 

pribat uet ako t i t ularrei,  lehen VERTER et a MUTILOAko zabort egiet an kudeat ut ako 

850.000 t  hondakinent zako berehalako helmuga-irt enbideak bilat zeko.  Mahai 

horret ara bi zabort egien it xierak gehien eragindako ekoizpen-sekt oreak gonbidat u 

ziren:  CLUSPAP- Euskadiko Paperaren Klust er Elkart ea,  AFV-Asoc.  Fundidores País 

Vasco y Navarra,  et a Siderex-Asociación Clust er de Siderurgia,  erakunde horiet ako 

bazkideek sort ut ako hondakinen kopuru handia dela et a.  Mahai horret an,  agerian 

gerat u zen EAEn gaur egun ez dagoela gait asunik hondakinak isurt zen j arrait zeko,  

orain art e egit en zen kopuru et a moduan.  Gainera,  funt zionat zen ari diren 

zabort egien t i t ularrei eskat u zit zaien kalkula zezat ela gaur egungo benet ako 

isurket a-ahalmena et a ahalegin berezia egin zezat ela aipat ut ako bil t egirat ze-
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inst alazioet an kudeat zen ziren hondakinak onart zeko,  baldin et a ez badut e 

balorizat zeko berehalako al t ernat ibarik,  Hondakinen et a Kut sat ut ako Lurzoruen 

2011ko uzt ailaren 28ko 22/ 2011 Legean ezarrit ako hondakinen kudeaket ako 

aut osuf izient zia- et a hurbil t asun-print zipioei j arraikiz.

7. 2020ko ot sailaren 20an,  26an et a 27an,  aipat ut ako lan-mahaian hart ut ako 

konpromisoei erant zunez,  zabort egi guzt iek beren egungo egoera et a epe labur et a 

ert ainerako soberako hondakin-kopuruak onart zeko aukerak azaldu zit uzt en.  Horiek 

azt ert u ondoren,  urt ean 440.000 t onako ahalmen gehigarria dagoela esan dait eke,  

i t xi beharreko bi zabort egiek urt ean 850.000 t ona eskaint zen zit uzt en arren.

8. 2020ko ot sailaren 25ean,  Eusko Jaurlarit zako Ingurumen et a Indust ria 

Sailburuordet zek lan-mahai bat erako deia egin ziet en EAEko zement ua ekoizt eko hiru 

inst alazioet ako ordezkariei,  zabort egira biderat ut ako hondakin-korront e nagusien 

balorizazio mat erial  et a energet ikorako gehieneko gait asunak eskat zeko,  balorizazioa 

maximizat zeko et a isurket a minimizat zeko,  uzt ailaren 28ko 22/ 2011 Legearen 8.  

art ikuluak ezarrit ako kudeaket a-eragiket en hierarkiarekin bat .  Era berean,  inst alazio 

horiek maximizaziorako dauden ozt opoak et a hondakinek bet e beharko l i t uzket en 

baldint za t eknikoak adierazi zit uzt en,  haien inst alazioet an balorizazio mat eriala et a 

energet ikoa egin ahal izat eko.

9. Hondakinak Prebenit zeko et a Kudeat zeko Planen bait an,  EAEko ingurumen-

organoak indust ria-hondakinen lehent asunezko korront e bat zuen balorizazio-irt eeren 

bilaket a int ent siboki landu et a babest u du.  Hondakin-korront e horiek honako hauek 

dira,  best eak best e:  al t zairugint zako zepa zuriak et a belt zak (EHZ kodeak:  100201,  

100202),  eraikunt zako et a eraispeneko hondakinak (EHZ kodeak:  170101,  170102,  

170103,  170107,  170904),  hir iko hondakin-uren arazt egiko lohiak (EHZ kodea:  

190805),  kraf t  orearen ekoizpeneko kareharrizko lohiak (EHZ kodea:  030309),  papera 

ekoizt eko t int a-kent zearen lohiak (EHZ kodea:   030305),  uren arazket ako lohiak (EHZ 

kodea:   030311),  hondakin-papera bazt ert zea (EHZ kodea:  030307),  burdinazko 

galdaket ako hareak et a xehekiak (berdez moldekat zea) (EHZ kodeak:   100906,  

100908,  100910) et a ibi lgailuen zat iket aren f rakzio arina (EHZ kodea:  191004).

Korront e horiek balorizat zeko gaur egungo aukerei dagokienez,  honako hau zehazt en 

da:

Altzairugintzako zepa zuri eta beltzak (EHZ kodeak: 100201,  100202): gaur egun,  

nahikoa gait asun dago EAEn ekoizt en diren al t zairu arrunt  et a bereziko zepa zuri et a 

belt z guzt iak t rat at zeko.

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak (EEH) (EHZ kodeak: 170101,  170102,  
170103,  170107,  170904): gaur egun,  t rat amendu-inst alazio f inkoet an nahikoa 

gait asun dago EAEn sort zen diren EEH guzt iak balorizat zeko.

Hiriko hondakin-uren araztegiko lohiak (EHZ kodea: 190805): gaur egun,  

t rat amendu-inst alazioet an nahikoa gait asun dago EAEn sort zen diren hir iko hondakin-

uren arazt egiko ia lohi guzt iak balorizat zeko.

Kraft orearen ekoizpeneko kareharrizko lohiak (EHZ kodea:  030309): 
kareharrizko lohiak aut okudeat u egin dait ezke,  zement u-fabrikan mat erialki 

balorizat u,  edo kareharrizko medeagarriak ekoizt eko erabil i .

Papera ekoizteko tinta-kentzearen lohiak (EHZ kodea:  030305),  uren arazketako 
lohiak (EHZ kodea:  030311) eta hondakin-papera baztertzea (EHZ kodea:   
030307): hiru korront e horiek bat era balorizat zeko aukera dut e,  t int a-kent ze et a 
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arazt egiko lohiak kiskalt zea et a hondakin-papera bazt ert zearen energia-

aprobet xamendua dakarren ad hoc prozesu bat ean,  gas-prozesu bat en bidez edo 

balorizazio energet ikoaren bidez errausket a-inst alazioet an.  Era berean,  t int a-

kent zearen lohiak zeramika-indust rian balorizat zeko aukera dago et a arazket ako 

lohiak nekazarit za-erabileret an erabil  dait ezke,  baldin et a horiek apl ikat zeko 

indarrean dagoen araudian ezarrit ako kal it at e-ir izpideak bet et zen badit uzt e.

Burdinazko galdaketako hareak eta xehekiak (berdez moldekatzea) (EHZ kodeak: 
100906,  100908,  100910): korront e horrek ad hoc prozesu bat ean birsort zeko 

aukera du (gaur egun EAEn ez dago eskuragarri Ecofond SA enpresaren inst alazioa it xi 

ondoren).  Era berean,  galdaket ako hareak et a xehekiak (berdez moldekat zea) 

baloriza dait ezke zement u-fabriket an,  kl inkerra ekoizt eko;  hala ere,  EAEko hiru 

zement u-inst alazioek dut en gehieneko edukiera erabil iz gero,  ez l i t zaioke erant zunik 

emango sort ut ako korront e gehienari.

Fluff-ligth (zatikatze-frakzio arina) (EHZ kodea: 191004): f luf f -l igt h 

desmet al izat zeko lehen et a bigarren mailako t rat amendu-ahalmena nahikoa da EAEko 

f luf f -l igt h produkzio osorako.  Gainera,  plast ikoak kloroarekin bereizt eko et a,  

ondoren,  ondoriozko hondakinaren balorizazio energet ikoa egit eko nolabait eko 

gait asuna dago,  hau da,  hondakinaren urt eko ekoizpenaren % 5 inguru.

Aipat u behar da zat ikat zearen ondoriozko ia hondakin guzt iak zabort egian ezabat zen 

direla,  et a 2019an 300.000 t ona baino gehiago lort u direla.

Arest ian aipat ut ako guzt iak agerian uzt en du EAEn baimendut ako zabort egiet an 

indust ria-hondakinen isurket a minimizat zeko premia larria,  balorizat zeko bide 

posible guzt iak agort uz,  et a horrek j ust if ikat u egit en du kudeaket a-hierarkian 

lehent asunezko best e aukera bat zuk dit uzt en korront een isurket ak berariaz 

mugat zea.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

1. - Euskal Herriko Ingurugiroa Babest eko ot sailaren 27ko 3/ 1998 Lege Orokorraren 76.  

art ikuluan,  ingurumen-organoaren eskumen gisa,  honako hauek sart zen dira:

1.– Hondakin arriskut su et a gainerako hondakin-mot et an,  Euskal Aut onomia 

Erkidegoko ingurumen-organoari dagokio hondakinen produkzio et a kudeaket ako 

j ardueren baimena emat ea,  ikuskat zea et a zigorrak ezart zea,  indarrean dagoen 

legeriaren arabera t oki-erakundeei dagozkien eskumenen kalt erik gabe.

2. - Era berean,  Euskal Aut onomia Erkidegoko ingurumen-organoari honako hau 

dagokio:

a) Ingurumena babest eko est andar handiak bermat uko dit uzt en hondakin-
kudeaketako azpiegiturak kokat zeko,  ezart zeko et a ustiatzeko baldintza 
teknikoak et a Euskal Aut onomia Erkidegoko esparruko ir izpide-bat asuna 
definitzea.

2. - Hondakinen et a Kut sat ut ako Lurzoruen 2011ko uzt ailaren 28ko 22/ 2011 Legearen 

12.4 art ikuluaren arabera,  aut onomia-erkidegoei dagokie hondakinak sort zeko et a 

kudeat zeko j arduerak baiment zea,  zaint zea,  ikuskat zea et a zehat zea,  bait a 

hondakinak prebenit zeko programa aut onomikoak et a hondakinak kudeat zeko plan 

aut onomikoak egit ea ere.
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3. - Alde horret at ik,  Hondakinen et a Kut sat ut ako Lurzoruen 2011ko uzt ailaren 28ko 

22/ 2011 Legearen 8.  art ikuluan (Hondakinen hierarkia) xedat ut akoaren arabera:  

"Administ razio eskudunek,  hondakinen prebent zioaren et a kudeaket aren arloko 

pol it ikak et a legeria garat zean,  hondakinen hierarkia apl ikat uko dut e,  ingurumen-

emait za global onena lort zeko,  honako lehent asun-ordena honen arabera:

a) Prebent zioa;

b) Berrerabil t zeko prest at zea;

c) Birziklat zea;

d) Best elako balorizazio-mot ak,  balorizazio energet ikoa barne;  et a

e) Ezabat zea.

4. - Gainera,  aipat ut ako 22/ 2011 Legearen 7. ,  8.  et a 9.  art ikuluet an,  hondakinen 

pol it ikaren et a administ razio-eskumenen lehen hiru print zipioak islat zen dira:  "Giza 

osasunaren et a ingurumenaren babesa",  "Hondakinen hierarkia" et a "aut osuf izient zia 

et a hurbi l t asuna".  Beraz,  EAEko ingurumen-organoak,  bere eskumenak exekut at zean,  

print zipio horiek bet et zen direla zaindu beharko du.  Horret arako,  "hondakinak 

hurbi len dauden inst alazio egokiet an kudeat zea lehenet siko du,  ingurumenaren et a 

osasun publ ikoaren babes-mai la handia ziur t at zeko t eknologia et a met odo egokienak 

erabi l iz” .

5. - 22/ 2011 Legearen 23.1 art ikuluan honako hau j asot zen da:  "Hondakinak ezabat u 

aurret ik t rat at u egin beharko di ra,  salbu et a t eknikoki  bideragarr ia ez bada edo giza 

osasuna et a ingurumena babest eko ar razoiengat ik j ust i f ikat ut a ez badago".  

Horregat ik,  et a bat ez ere 5.  gert akarian aipat zen den EAEn isurt zeko gait asun 

nahikorik ez dagoela kont uan hart ut a,  ingurumen-organoak behar diren neurriak 

ezarri beharko dit u EAEn sort ut ako hondakinak t rat at zeko bide guzt iak agort zeko,  

zabort egian ezabat u ondoren.

6. - Hondakinak hondakindegiet an bil t egirat ut a et a bet elanak eginda ezabat zea 

araut zen duen ot sailaren 24ko 49/ 2009 Dekret uaren 6.h) art ikuluan et a 2.e) 

eranskinean,  baloriza dait ezkeen et a zabort egian ut zi ezin diren hondakinen lehen 

zerrenda bat  j asot zen da.  Zerrenda horret an honako hauek daude:

 Paper-kart oia. Met alak. Eraikunt zako et a eraispeneko hondakinak. Beira. Zura. Ont ziak. Ekipo elekt rikoak et a elekt ronikoak. Toner- et a t int a-kart ut xoak.

6.  h) art ikuluak ezart zen duenez,  "zerrenda hori erregelamendu bidez handit uko da,  

hondakin berriak balorizat zeko kudeat zaile baimenduak sort zen diren neurrian".

7. - Aurreko at alean azaldut akoa kont uan hart ut a,  arku elekt rikoko labeet ako 

al t zairugint zako zepa belt zak balorizat zeko j ardueret arako araubide j uridiko 

apl ikagarriari buruzko apiri laren 9ko 64/ 2019 Dekret ua argit arat u zen.  Horren azken 

xedapenet at ik lehenengoan,  49/ 2009 Dekret uaren 6.h) art ikuluan j asot ako hondakin 

balorizagarrien zerrenda zabalt zen da,  et a zerrenda horri gehit zen zaizkio "baloriza 

dait ezkeen arku elekt rikoko labeet ako al t zairugint zat ik erat orrit ako zepa belt zak".
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8. - Une honet an EAEn indust ria-j at orriko hondakin ez-arriskut suen kudeaket aren 

arloan dagoen premiazko egoera kont uan hart ut a,  egokia da agindu bat  emat ea,  

t art ean dauden operadoreei aldi bat erako premiazko neurriak ezart zeko.  Neurri 

horiek indarrean egon beharko dut e lort u nahi diren helburuak lort zeko behar best e 

denboraz.  Epe hori 12 hilabet ekoa izango dela aurreikust en da,  et a epe hori luza 

dait eke.

9. - Kasu zehat z horret arako urgent zia dagoela et a premiazkoa dela egiazt at u 

ondoren,  Administ razio Publ ikoen Administ razio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/ 2015 Legearen 45.1 art ikuluan azaldut ako arrazoiak daude,  agindu hau Euskal 

Herriko Agint arit zaren Aldizkarian j akinarazpenet arako argit arat zeari dagokionez,  

bereziki kont uan hart ut a int eresdun asko daudela j akinarazi beharrekoak,  et a,  beraz,  

argi dago ez dela nahikoa guzt iei j akinaraziko zaiela bermat zea.

10. - Organo honek eskumena du agindu hau emat eko,  honako hauet an ezarrit akoaren 

arabera:  Euskal Herriko Ingurugiroa Babest eko ot sailaren 27ko 3/ 1998 Lege Orokorra;  

Hondakinen et a Kut sat ut ako Lurzoruen 2011ko uzt ailaren 28ko 22/ 2011 Legea;  

hondakinak hondakindegiet an bil t egirat ut a et a bet elanak eginda ezabat zea araut zen 

duen ot sailaren 24ko 49/ 2009 Dekret ua;  et a,  Ingurumen,  Lurralde Plangint za et a 

Et xebizit za Sailaren egit ura organikoa et a funt zionala ezart zen duen apiri laren 11ko 

77/ 2017 Dekret ua.

Honako hauek IKUSIRIK:  Euskal Herriko Ingurugiroa Babest eko ot sailaren 27ko 3/ 1998 

Lege Orokorra,  Hondakinen et a Kut sat ut ako Lurzoruen 2011ko uzt ailaren 28ko 

22/ 2011 Legea;  hondakinak hondakindegiet an bil t egirat ut a et a bet elanak eginda 

ezabat zea araut zen duen ot sailaren 24ko 49/ 2009 Dekret ua;  Ingurumen,  Lurralde 

Plangint za et a Et xebizit za Sailaren egit ura organikoa et a funt zionala ezart zen duen 

apiri laren 11ko 77/ 2017 Dekret ua;  Administ razio Publ ikoen Administ razio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/ 2015 Legea;  et a,  gainerako araudi orokorra.  Honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.  EAEko hondakinen balorizat zaile guzt iei errekerit zea beharrezko 

neurriak har dit zat ela baimendut ako gait asunik handiena lort zeko et a EAEt ik dat ozen 

hondakin-korront eak lehent asunez onart zeko.

Ildo horret at ik,  Ingurumen et a Indust ria Sailburuordet zei berehala helarazi beharko 

dizkiet e at al  honet an errekerit ut akoa zaildu dezaket en gogoet a orokorrak,  halakorik 

balego.  Hori guzt ia,  organo horiek konponbideak ahal den neurrian et a beharrezkoa 

den lekuet an eman dit zat en.

Bigarrena.  Vit oria-Gast eizko Udalari,  Arabako isurket a-azpiegit ura publ ikoaren 

t i t ular den aldet ik,  eskat zea onar dezala lurralde-eremu horret an sort zen diren,  

berehala balorizat u ezin diren et a baimenaren barruan dauden indust ria-hondakin 

guzt ien ahal ik et a kopuru handiena,  hondakin horien j omuga-zabort egia orain art e 

edozein izanik ere.

Hirugarrena.  EAEko hondakin ez-arriskut suen zabort egi baimenduen t it ularrei et a 

hondakin ez-arriskut su hauen ekoizleei ondoren aipat zen diren isurket ak mugat zeko 

neurriak ezart zea:

a) Beste eremu geografiko batzuetatik datozen hondakinak:
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Larrialdiaren egoera koiunt urala et a EAEn dagoen isurket a-ahalmenaren def izit a 

kont uan hart ut a,  EAEn ezabat u nahi diren best e eremu geograf iko bat zuet ako 

hondakinak,  zuzenean edo zeharka,  % 51t ik beherako pisuko balorizazio-t asekin 

t rat at u ondoren zabort egian onart zeko,  ingurumen-organoak berariaz onart u 

beharko du.  Horret arako,  laugarren at alean adierazit ako edukia j asot zen duen 

kont sult a egin beharko da aurret iaz.

b) Altzairugintzako zepa zuriak eta beltzak (EHZ kodeak: 100201,  100202):

Baimendut ako balorizazio-inst alazioet at ik dat ozen hondakin horien bazt ert ze-

zat iak baino ez dira onart uko zabort egian.

Salbuespen gisa,  et a al t zairu herdoilgait zen zepen kasuan,  zabort egian 

ezabat zeko baimena emat eko,  ingurumen-organoak berariaz onart u beharko du.  

Horret arako,  laugarren at alean adierazit ako edukia j asot zen duen kont sult a egin 

beharko da aurret iaz.

Zabort egiek ezin izango dit uzt e horrelako hondakinak onart u,  ezt a eraikunt za-

helburuet arako ere;  horret arako,  baimendut ako balorizazio-inst alazioet at ik 

dat ozen bigarren mailako agregakinak erabil i  beharko dit uzt e.

c) Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak (EHZ kodeak: 170101,  170102,  
170103,  170107,  170904):

Baimendut ako balorizazio-inst alazio f inkoet at ik dat ozen hondakin horien 

bazt ert ze-zat iak baino ez dira onart uko zabort egian.

Hondakin horiet an dauden bal iabideen aprobet xamendua opt imizat zeko et a 

isurket a minimizat zeko,  baimendut ako inst alazio mugikorret at ik dat ozen 

bazt ert zeak lehen aipat ut ako inst alazio f inkoet ara biderat u beharko dira;  beraz,  

ezin da zuzenean onart u zabort egian inst alazio mugikorret at ik dat orren 

bazt ert ze-zat ia.

Zabort egiek ezingo dit uzt e eraikunt zako et a eraispeneko hondakinak onart u,  

ezt a eraikunt za-helburuet arako ere;  horret arako,  baimendut ako balorizazio-

inst alazio f inkoet at ik dat ozen bigarren mailako agregakinak erabil i  beharko 

dit uzt e.

d) Hiriko hondakin-uren araztegiko lohiak (HUA) (EHZ kodea:190805):

Horrelako hondakin ia guzt iak baloriza dait ezke.  Beraz,  hondakin horiek 

zabort egian onart zeko,  ingurumen-organoak berariaz onart u beharko dit u.  

Horret arako,  laugarren at alean adierazit ako edukia j asot zen duen kont sult a egin 

beharko da aurret iaz.  

e) Kraft orearen ekoizpeneko kareharrizko lohiak (EHZ kodea: 030309),  
papera ekoizteko tinta-kentzearen lohiak (EHZ kodea: 030305),  
efluenteen arazketako lohiak (EHZ kodea: 030311) eta hondakin-papera 
baztertzea (EHZ kodea:030307):

Gaur egun,  hondakin-korront e horiet arako isurket a-mugak ezin dira hain 

zorrot zak izan;  izan ere,  EAEn ez dago balorizat zeko adinako ahalmenik,  et a 

ezinbest ekoa da hondakin asko ezabat zen dit uzt en (epigrafe honet ako 

hondakinen bat uket a >10.000 t / urt e) et a aut okudeaket a-inst alaziorik ez dut en 

ekoizleei eskat zea hondakinen arazoari premiazko konponbidea emat eko.
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Hondakin horiek zabort egian onart zeko,  ingurumen-organoak berariaz onart u 

beharko dit u.  Horret arako,  laugarren at alean adierazit ako edukia j asot zen duen 

kont sult a egin beharko da aurret iaz.

f) Burdinazko galdaketako hareak eta xehekiak (berdez moldekatzea) (EHZ 
kodeak: 100906,  100908,  100910):

Gaur egun,  hondakin-korront e horiet arako isurket a-mugak ezin dira hain 

zorrot zak izan;  izan ere,  EAEn ez dago balorizat zeko adinako ahalmenik,  et a 

ezinbest ekoa da hondakin asko ezabat zen dit uzt en (epigrafe honet ako 

hondakinen bat uket a >10.000 t / urt e) et a aut okudeaket a-inst alaziorik ez dut en 

ekoizleei eskat zea hondakinen arazoari premiazko konponbidea emat eko.

Hondakin horiek zabort egian onart zeko,  ingurumen-organoak berariaz onart u 

beharko dit u.  Horret arako,  laugarren at alean adierazit ako edukia j asot zen duen 

kont sult a egin beharko da aurret iaz.

g) Ibilgailuen zatiketaren frakzio arina (EHZ kodea: 191004):

Baimendut ako bigarren mailako desmet al izazio-inst alazioet at ik dat ozen hondakin 

horien bazt ert ze-zat iak baino ez dira onart uko zabort egian.

Gaur egun,  hondakin-korront e horiet arako isurket a-mugak ezin dira hain 

zorrot zak izan;  izan ere,  EAEn ez dago balorizat zeko adinako ahalmenik,  et a 

ezinbest ekoa da hondakin asko ezabat zen dit uzt en (epigrafe honet ako 

hondakinen bat uket a >10.000 t / urt e) et a aut okudeaket a-inst alaziorik ez dut en 

ekoizleei eskat zea hondakinen arazoari premiazko konponbidea emat eko.

Hondakin horiek zabort egian onart zeko,  ingurumen-organoak berariaz onart u 

beharko dit u.  Horret arako,  laugarren at alean adierazit ako edukia j asot zen duen 

kont sult a egin beharko da aurret iaz.

Laugarrena.  Lehen aipat ut ako hondakinen edozein ekoizlek ingurumen-organoari 

igorri beharreko aurret iazko kont sult ek,  gut xienez,  honako eduki hau izango dut e:  

ezabat uko den hondakin-kant it at ea,  hondakinaren helmuga et a balorizazioa 

eragozt en dut en arrazoi t eknikoak (a at alaren kasuan),  balorizazioaren % 51ra ir ist ea 

eragozt en dut enak.

Gainera,  a),  e),  f ) et a g) epigrafeet an ident if ikat ut ako ekoizleek,  zabort egian 

hondakin asko ezabat zen dit uzt enez,  konponbide t ekniko bat  plant eat u beharko dut e 

hondakina balorizat u ahal izat eko,  bait a kronograma bat  ere,  benet an ezarri ahal 

izat eko,  baldin et a konponbide hori gaur egun eskuragarri ez badago.  Kronograma 

horrek epe laburrean (sei hi labet e baino gut xiagoan) ezarpen hori hast eko aukera 

emango du.

Ingurumen-organoak,  gehienez ere hamabost  eguneko epean,  aurret iazko kont sult a 

j asot zen duenet ik zenbat zen hasit a,  berariazko erabakia emango du,  et a,  aldekoa 

bada,  zabort egian kont sult at ut ako hondakina kudeat zeko baldint zak et a kudeaket a-

bide hori onart zen den aldi zehat za adieraziko dit u.  Epe hori igarot a,  best e kont sult a 

bat  egin beharko da.

Bosgarrena.  Hilero hondakinen erregist ro kronologikoa ingurumen-organo honet ara 

bidalt zeko errekerit zea,  Ingurunet  bidez,  honako int eresdun hauei:

 Baimendut ako hondakin ez-arriskut suen zabort egiak.
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 Agindu honet an adierazt en diren hondakinen balorizat zaile baimenduak. EAEt ik kanpo ezabat zen ari diren hondakin ez-arriskut suen ekoizleak. Agindu honet an zehazt en diren et a EAEt ik kanpo balorizat zen ari diren 

hondakin ez-arriskut suen ekoizleak.

Seigarrena.  Agindu honen bidez ezarrit ako neurrien indarraldia 12 hilabet ekoa izango 

da,  et a epe hori aurreikusit ako helburuak bet et zeko aurreikust en da.

Epe hori luzat u ahal izango da,  j ust if ikat ut ako arrazoiengat ik et a,  nolanahi ere,  

ingurumen-organo honek ebazpen espresu et a arrazoit ua eman beharko du,  

int eresdunei ent zun ondoren.

Zazpigarrena.  Halaber,  agindu honen hirugarren at alean edo hondakinak 

hondakindegiet an bil t egirat ut a et a bet elanak eginda ezabat zea araut zen duen 

ot sailaren 24ko 49/ 2009 Dekret uaren 2.e) eranskineko zerrendan aipat ut ako 

hondakinak zabort egi bat era ir ist en badira,  zabort egiaren t i t ularrak bazt ert u egin 

beharko dit u.  Ildo horret at ik,  berehala eman beharko dio ingurumen-organoari 

gorabehera horren berri,  et a honako hauei buruzko informazioa eman beharko dio:  

zer hondakin mot a den et a zenbat ,  zer pert sona f isiko edo j uridiko den hondakin 

horren t i t ularra,  et a garraiolariaren ident if ikazio-dat uak.

Zortzigarrena.  Organo honek lehenago emandako ebazpenet ako xedapenak agindu 

honen aurkakoak,  kont rakoak edo bat eraezinak badira,  administ razio-egint za 

honet an xedat ut akoari lot uko zaizkio,  indarrean dagoen bit art ean.

Bederatzigarrena.  Agindu hau aipat ut ako korront eak ekoizt en dit uzt en hainbat  

enpresa bil t zen dit uzt en sekt oreko enpresa-elkart eei edo klust errei j akinarazt ea.  

Hamargarrena.  Agindu hau j akinarazt ea hirugarren at alean aipat zen diren et a 

aurreko at alean aipat ut ako elkart e edo klust erret ako kide ez diren korront een 

ekoizleei,  eraikunt zako et a eraispeneko hondakinen ekoizleei izan ezik.  

Hamaikagarrena.  Agindu hau EAEko hondakin ez-arriskut suen zabort egi baimenduen 

t i t ularrei j akinarazt ea.  

Hamabigarrena.  Agindu honet an aipat zen diren hondakin-korront eak balorizat zeko 

inst alazioen t i t ularrei j akinarazt ea agindu hau.

Hamahirugarrena.  Agindu hau ACLIMA-Basque Environment  Clust er et a APRREUS 

erakundeei j akinarazt ea.

Hamalaugarrena.  Agindu hau Adegi,  Cebek,  Confebask et a SEA erakundeei 

j akinarazt ea.

Hamabosgarrena.  Agindu hau Arabako Foru Aldundiari,  Bizkaiko Foru Aldundiari et a 

Gipuzkoako Foru Aldundiari j akinarazt ea.

Hamaseigarrena.  Agindu hau EHAAn argit arat zeko agint zea,  Administ razio Publ ikoen 

Administ razio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/ 2015 Legearen 45.1.a) 

art ikuluan xedat ut akoaren arabera.

ERREKURTSOAK
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Agindu honen aurka,  aukerako berrazt ert ze-errekurt soa aurkez dakioke Ingurumen,  

Lurralde Plangint za et a Et xebizit zako sailburuari,  hi labet eko epean,  agindua 

j akinarazi et a hurrengo egunet ik aurrera,  Administ razio Publ ikoen Administ razio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/ 2015 Legearen 123.  et a 124.  art ikuluet an 

xedat ut akoarekin bat .

Vit oria-Gast eiz,  sinadura-dat a

Ingurumen,  Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ

 (Elekt ronikoki sinat ua)
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