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Ekologistak martxan elkartearen ustez, plan hau irtenbide iragankor bat da Hondakinak 

Prebenitzeko, Minimizatzeko eta Kudeatzeko Euskal Legea lortzeko, presazkoa iruditzen zaigu 

hori egitea  eta onartzea. 

Oro har, bat gatoz PPGR203rekin Hondakinak Kudeatzeko 2020 Plana betetzeari buruzko 

diagnostiko negatiboan. 

Horren jarraipena, 2030 Euskadiko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana, 

aurrerantzean Plana, asmo gutxikoa da, eta Euskadi hondakinen kudeaketan erreferente 

bihurtzeko aukera galtzen du. Emaitzen helburuak ez daude goragoko araudietan ezarritakoen 

gainetik (Europakoak, Espainiakoak). 

Ez dago lortu nahi diren emaitza gehienak betetzeko jarduerarik, eta daudenak errausketan edo 

zabortegien edukiera handitzean oinarritzen dira. 

Aurreikusitako jarduketen deskribapenari eta definizioari dagokienez, ikusi dugu asko direla 

sustatu, bultzatu, sustatu, erraztu, lagundu aditzak, eta ia ez daudela behartzeko eta 

debekatzeko aditzak; izan ere, hauexek dira bide betearazle bakarrak baliabideak zentzuz 

erabiltzeko helburua betetzen dela ziurtatzeko, produktuen balio-bizitza luzatzeko eta 

hondakinen sorrera minimizatzeko. Horregatik, uste dugu planak jasotzen dituen neurrien eta 

helburuen irismena deskafeinatuta dagoela. Sustatzeaz hitz egiteak, betearazi beharrean, 

agerian uzten ditu Plan honen mugak. 

Edukiari dagokionez, Plan berriaren zatirik handiena isurketarekin lotutako jarduketetan 

oinarritzen da. Laburbilduz: 

- Helburu nagusia hau da: "Agregakinen, lurren eta bigarren mailako beste lehengai 

batzuen tarteko biltegiratzea eta kalitate-kontrola egiteko instalazio publiko-pribatua". 

(30 milioi euro inbertituko dira hamar urteetan zehar). Zaldibar, Mutiloa eta 

Larrabetzuko zabortegien itxiera konpentsatzea aurreikusten da. (Badirudi Ingurumen 



Ebaluazio Estrategikoaren eskaera proiektu honetara bideratuta dagoela, irismenaren 

eta ezarpen-irizpideen definizioa baitu). Zabortegi bihurtzeko arriskua egon badago. 

 

- Ontzien Itzulera-prozesua (GIIS) aztertu beharreko aukeretako bat bezala 

identifikatzen du, erabaki bat izan beharko lukeenean. 23,25 milioi euroko partida barne 

hartzen du, horietatik 23,1 2024an, ustez GIIS sistemak hedatzeko. Baina ekintza honen 

definizioa lausoa da. 2019/904 Zuzentarauaren helburuak betetzeko, GIIS da sistema 

bideragarri bakarra. Euskadin bereziki garrantzitsua da hori, besteak beste, ardoaren, 

sagardoaren, txakolinaren eta elikadura-kontserben sektoreetan. 

 

- 30 milioi euroko partida bat sartzen da enpresentzako ingurumen-diru-laguntzetan. Ez 

dago argi zein den diru-laguntzen helburua. Planean, diruz lagundu beharreko 

lehentasunezko ildoen karakterizazio bat sartu beharko litzateke, bakoitzerako xede-

aurrekontuaren proportzioa zehaztuz. 

 

- Gainerako jarduerek aurrekontu txikiagoa dute (250.000 euro hamar urteetan). 

Deigarria da 7. jarduketa, hondakin plastikoei eta horien estrategiari dagokiena: 

funtsezko jarduera da plastiko horien azken irteera bermatzea enpresa birziklatzaile eta 

balorizatzaileetan, eta bereziki errausketa-instalazioetan. Arreta handiagoa jarri 

beharko luke prebentzioan, horri buruzko araudi zorrotzekin. 

 

- "Beste jarduketa batzuk" atalean sartu dira garatu gabeko jarduerak (prebentziokoak, 

bilketa selektibokoak, balorizaziokoak eta ezabaketa gutxitzekoak), eta baterako 

aurrekontua 7,39 milioi eurokoa da hamar urteetan. Kopuru horrek oso txikia dirudi 

Funtsezko Jarduerak ez diren jarduketa guztietarako: 6.4.1 Lehentasunezko korronteak 

edo 6.4.2 Prebentzioaren arloko jarduketetan. 

Kudeaketa Plan bat egiteko oinarritzat hartu behar den printzipioetako bat aldez aurreko 

planetan eta dauden jardunbide onenetan eskuratutako ezagutza aprobetxatzea da. Adibidez, 

11. Eranskinean. EAEn dauden bilketa-sistemak zera azaltzen da: 

"2.8.1 bilketen nahitaezkotasuna 

Gaikako bilketetan emaitza onenak dituzten udalerriek beren ordenantzetan ezartzen dute 

nahitaezkoa dela hondakinak jatorrian bereiztea. Gainera, garrantzitsua da herritarrei eta 

sortzaile handiei jakinaraztea bilketa derrigorrezkoa dela, bai eta betebehar hori eragin duten 

ingurumen- eta ekonomia-arrazoiak eta hondakinak jatorrian ez bereizteagatiko zehapenak ere. 

Derrigortasuna beste hainbat neurrirekin osatu beharreko baldintza da, besteak beste, jarraian 

jasotzen direnak. 

Uste oso zabaldua dago "poltsikoa ukituz gero bakarrik lortzen direla emaitzak". EAEko udal-

hondakinen gaikako bilketaren kasuan, ordea, emaitza onak nahitaezkotasunagatik iritsi dira, eta 

ez pizgarri ekonomikoengatik, hala nola materia organikoa bereizteagatiko hobariengatik edo 

gainerakoen zatikia sortzeagatiko ordainketengatik. 

Baina Planean zehar ez da ikusten hori ikasitako ikasgaitzat hartu denik. 



Dokumentu honetan honako hauek sartzen dira 

- Euskadiko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2030 Planari buruzko ohar orokor 

batzuk, Planean jasota ez dauden edo behar bezala tratatuta ez dauden alderdiak 

jasotzen dituztenak. 

 

- Planean definitutako Funtsezko Jarduera bakoitzari dagozkion alegazioak. Atal honetan 

iruzkin orokorrak eta berariazko alegazioak sartzen dira. Hobekuntza-adierazleetan ez 

sartzeko ahalegina egin da; adierazle horiek, kasu guztietan, Europako zuzentarauetan 

adierazitakoak bezain zorrotzak izan beharko dute gutxienez. 

 

- Planean identifikatutako lehentasunezko korronte bakoitzari dagozkion alegazioak. 

  

Planean agertzen ez diren edo behar bezala zehaztuta ez dauden 

ohar orokorrak: 

Hondakinen arloko informazioa eskuratzea eta parte hartzea 
Planak ez du Aarhuseko hitzarmena aipatzen, ez eta ingurumen-informazioari buruzko Europako 

araudia ere: jendearen sarbidea (Aarhuseko Hitzarmena). 1367/2006 (EE) Erregelamendua, 

Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2006ko irailaren 6koa, Aarhuseko Hitzarmeneko 
xedapenak Europako Erkidegoko erakunde eta organismoei aplikatzeari buruzkoa, 
ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeari, jendeak erabakiak hartzean parte hartzeari eta 
justiziara iristeari buruzkoa. 

Parte-hartze publikoaren atala egiteke dago (Planaren 12. or.) 

• Planak eta programak egiten hasten direnetik, alderdi interesdunek parte hartu 
behar dute. 

• Beste erabaki batzuen ondorioz planetan sortutako neurriak prestatzerakoan, 
hasiera-hasieratik parte hartu behar dute alderdi interesdunek. 

• Informazio-sistema bat ezarri behar da 

• Gardena, benetako datuak jasotzen dituena 

• Publikoa, Eusko Jaurlaritzaren webgunean eskuragarri 

• Berehala, jarduketa egiten denean 

• Erabilerraza, eskatu beharrik gabe 

Hurbiltasun- eta autosufizientzia-printzipioak 
• Gertutasun- eta autosufizientzia-printzipioak mota guztietako hondakinen kudeaketan 

aplikatu behar dira, sorrera- eta tratamendu- edo ezabatze-puntuen arteko lekualdaketak 

murrizteko. 

• Debekatu egin behar da egonkortu gabeko materia organikoa isurtzea edo inolako 

tratamendurik jaso ez duten hondakinak isurtzea (edukiontzi grisa edo hondakinena, zeinak 



materia organikoaren% 40 izan ohi baitu hondakin organikoen bilketa bereizia ez dagoen 

lekuetan). 

Kutsatzen duenak ordaindu egiten du 
• Kutsatzen duenak ordaindu egiten du printzipioaren aplikazioa; horrela, isunaren 

zenbatekoa arau-haustearekin lortutako etekina baino txikiagoa bada, zehapena handitu 

egingo da arau-hausleak onura jaso duen zenbatekoraino. 

• Sortzeagatiko ordainketa, zenbat zabor sortzen den eta bereizita nola aurkezten den 

kontuan hartuta ordaintzea. 

Tokiko agintarien erantzukizunak 

• Eskualdeko eta tokiko agintarientzako pizgarri ekonomikoak definitzea, bereziki 

hondakinen prebentzioa sustatzeko eta bilketa bereiziko sistemak areagotzeko, 

zabortegietan eta errausketan laguntzea saihestuz. 

• Udalerri guztiek nahitaez egin, onartu, ezarri eta gauzatu behar dituzte ekonomia 

zirkularreko tokiko planak, hondakinak murrizteko planak barne, ordenantza 

eguneratuekin, bi urteko epean. 

• Halaber, arlo horretako plangintza osoak planen eta programen ingurumen-ebaluazio 

estrategikoa egiteko betebeharra.  

• Toki-erakundeek bereizitako bilketa-sistema eraginkorrenak ezarri beharko dituzte, hala 
nola atez atekoa edo edukiontzi pertsonalizatuak edo adimendunak, edo bien nahasketa, 
nahitaez. Sistema horiei esker, sortutako hondakinen kopuruarekiko proportzionala den 

fiskalitate bat ezarri ahal izango da, sorkuntza bakoitzeko ordainketa-sistema batekin. 

• Toki-erakundeek emandako zerbitzuen tasek eta tarifek tarifa berezituen bidez sustatu 
behar dute ordaintzaileak etxeko edo komunitateko konpostaje-praktiketan parte hartzea. 

• Agintari eskudunek, bakoitzak bere eremuan, ziurtatuko dute hondakinak segurtasunez 
ezabatzen direla, eta giza osasuna eta ingurumena babesteko neurriak hartuko dituzte. 

Hondakinak zabortegian utzi aurretik tratatu beharko dira, aplikatu beharreko araudian 
ezarritakoaren arabera. Inola ere ez da onartuko birziklatu edo berrerabil daitezkeen 

hondakinak erraustea. 

• Agintari eskudunek, bakoitzak bere eremuan, berrerabiltzeko prestatzeko jarduerak 

sustatuko dituzte, bereziki: 

• Berrerabilpenaren kultura indartuko dute, ekonomia soziala eta solidarioa nabarmenduz, 

etxeko hondakinak, hondakin elektronikoak eta informatikoak murrizteko helburua lortzeko 
formula gisa. Horretarako, gizarte-erakundeekin hitzarmenak egingo dituzte, etxeko 

hondakinak murrizteko, tresna elektronikoak eta ehunak konpontzeko eta lanpostuak 

sortzeko, besteak beste. 

• Erabilitako produktuak bigarren eskuko eta trukeko dendak eta azoka txikiak bultzatu eta 
bultzatuko dituzte. 

• Konponketaeta berrerabilpen-jardueren jarduerak sustatzen dituzten hobari ekonomikoko 

sistemak eta ekimenak eta/edo sistemak ezarriko dituzte, batez ere tresna elektriko eta 
elektronikoen, arropen eta altzarien hondakinei dagokienez. 



• Tamaina handiko hondakinen bilketaren eraginkortasuna hobetuko dute, berreskuragarriak 

izan daitezen eta hondakinak (lanparak, pilak, bateriak edo pneumatikoak) kudeatzen 
dituzten enpresen erantzukizuna izan dadin ". 

• Garbiguneak aholkularitzako, ingurumen-hezkuntzako eta hondakinei buruzko 

prebentzioko zentro bihurtuko dituzte, eta truke-sareak sortuko dituzte, unitate mugikorren 
bidez, produktuen balio-bizitza luzatzeko. 

• Tamaina handiko hondakinak modu eraginkorrean biltzea bermatuko dute, 
berreskuragarriak izan daitezen eta hondakinak (lanparak, pilak, bateriak edo 

pneumatikoak) kudeatzen dituzten enpresen erantzukizuna izan dezaten. 

• Hiri-ingurunean edateko uraren iturri publikoak daudela bermatuko dute. 

• Bide pribatuz kudeatutako merkataritza-hondakinen edo industria-hondakinen kasuan, 
nahitaezkoa izango da, halaber, aurreko paragrafoan aipatutako hondakinak bereizita 

biltzea 2021eko abenduaren 31tik aurrera, sistemarik eraginkorrenak lehenetsiz, hala nola 
atez ateko bilketa, bai eta erregelamendu bidez nahitaez bereizita ezartzen diren beste 

batzuk ere. 

Hondakinen kudeatzaileak 
• Bide pribatuz kudeatutako merkataritza-hondakinen edo industria-hondakinen kasuan, 

nahitaezkoa izango da hondakinak bereizita biltzea (ehunak, sukaldeko olio erabiliak, etxeko 

olio arriskutsuak), sistemarik eraginkorrenak lehenetsiz, hala nola atez ateko bilketa, bai eta 

erregelamendu bidez nahitaez bereizita ezartzen diren beste batzuk ere. 

Tasak 
• Hondakinen bilketa-, garraio eta tratamendu-eragiketen benetako kostua islatzen duen tasa 

bereizia ezartzea, eragiketa horien zaintza eta zabortegiak itxi ondorengo mantentze eta 

zaintza-lanak barne, eta sorreraren araberako ordainketa-sistemen ezarpenean aurrera 

egitea ahalbidetuko duena. 

• Hondakinak sortzeagatiko ordainketa-sistemak ("pay-as-you-throw"), sortutako 

hondakinen benetako kopuruaren araberako tasak ezartzen dizkietenak hondakinen 

ekoizleei, eta pizgarriak ematen dituztenak hondakin birziklagarriak jatorrian bereizteko eta 

hondakin nahasiak murrizteko. 

• Produktuak, bereziki elikagaiak, emateko zerga-pizgarriak. 

• Agintari eskudunek zerga-pizgarriak garatuko dituzte solteko salmenta sustatzeko eta 

kontsigna-sistemak dituzten ontzi berrerabilgarriak (GIIS) erabiltzeko, janari prestaturako 

eta eramateko prest egoteko. 

• Agintari eskudunek tresna ekonomikoak ezarriko dituzte ontziak garestitzeko, bai eta 

berrerabiltzea zailtzen duten ontziak debekatzeko ere. 

I+G laguntzak 
• Produktuen diseinuan eta garapenean ikerketa eta berrikuntza bultzatzea, bizi-ziklo 

osoa kontuan har dezaten, birziklagarriak, konpongarriak, berrerabilgarriak eta 

eguneragarriak izan daitezen, bai eta hondakinen ekoizpena minimizatuko duten 

teknologia eta prozesuak ere, birziklatzeko teknologia aurreratuetan eta 

birfabrikazioan. Jarduera horien artean egongo da Eusko Jaurlaritzaren eta gainerako 

toki-administrazioen I+Grako laguntza-programekiko koordinazioa. 



Ekoizlearen erantzukizun luzatua (EEL) 
• Ekoizleek ingurumen-agintaritza eskudunei jakinarazi beharko diete zer produktu 

merkaturatzen dituzten urtero, eta zer neurritan bihurtu diren hondakin konpondu edo 

berrerabilitako produktuen kontabilitatetik abiatuta. 

• Ekoizlearen erantzukizun zabaldua (rap) ez geratzea ekoizleen borondatearen pean, 

azpiproduktutzat eta hondakin-izaeraren amaieratzat hartuz. Adibidez, rap tamaina 

handikoei, koltxoiei, altzariei, 

• EELa behar duten produktuei buruzko datuak eta produktu horien ondoriozko hondakinen 

bilketari eta tratamenduari buruzko datuak biltzeko sistema bat sortzea, datuen 

gardentasuna eta trazabilitatea bermatzeko. Gaur egun, hainbat erkidegok eta udalerrik 

adierazi dute ez datozela bat Ekoizlearen Erantzukizun Luzatuko Sistema Kolektiboak 

(EELSK)ek emandako datuak eta kudeaketa-planta eta -zentroetan lortutako emaitzak. 

• Produktu-ekoizleek eta erregistro honetara informazioa ekartzera behartuta dauden 

agenteek Ingurumen Sailera eraman beharko dute zuzenean, eta ez EELSKen bidez. 

Merkaturatutako produktuen edo ontzien datu banakatuak ematera behartuta dago, 

helburuak betetzen direla behar bezala egiaztatzeko. 

• Emaitzazko datuak bildu eta prozesatzeko, datuak eskuragarri egon beharko dira 

ekoizlearen, ontziratzailearen eta hornitzailearen erakunde eskudunaren web-orrian, 

sistemaren gardentasuna bermatzeko. Horrek guztiak ez du eragozten Datuak Babesteari 

buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoa, izaera pertsonala 

dutenentzat. 

• Berreskuratutako ontzien ehunekoa neurtzeko zerbitzu bat sortzea, EELSKek eskainitako 

datuak kontrolatzeko. 

• EAEn merkaturatutako ontzien erregistro bat sortzea, 293/2018 Errege Dekretuan 

(plastikozko poltsena edo aparatu elektriko eta elektronikoena) proposatzen denaren 

antzekoa. Erregistro horrek dagoeneko ezartzen ditu Autonomia-erkidego batzuk, hala nola 

Balear Uharteak. 

 

Berrerabilpena 
• Agintari eskudunek, nork bere eremuan, berrerabiltzeko prestatzeko jarduerak sustatuko 

dituzte. 

• Bigarren mailako merkatuei laguntzea, konponketa sustatuz. 

• Garbiguneetan, gaur egun ezinezkoa baita berrerabiltzea, neurri hori txertatu behar da, 

enplegu jasangarria sortuz. 

• Produktu eta elementu berrerabilgarrien eta toxikorik gabekoen eskaintza zabala ziurtatzea, 

hala nola edari-botilena, beira betetzeko ontziena edo higiene-produktuena. 

• Berrerabiltzeko eta konpontzeko eragileen eskaintza indartzea, pertsonak beren 

zerbitzuetara joan daitezen errazteko, ondasun bat bota eta berri bat erosi beharrean, 

ekonomia soziala eta solidarioa indartzen den bitartean. Garrantzitsua da lehiakorra eta 

kontsumitzaileek erraz eskuratzeko modukoa izatea. Hainbat aukera proposatzen dira 



Konpontzaileentzako sare digitalen plataformak garatzea. 

Ekoerakunde jakin batzuek berrerabiltzeko eta konpontzeko jardueretan parte har 
dezaten indartzea. 

Konpontzaileen arteko lehia eta abantaila ekonomiko edo fiskalak hobetzea, 

konponketa-zerbitzuen prezioak benetan murriztu ahal izateko. 

Erabilitako ordezko piezak emateko betebeharra zabaltzea. 

Kontsumitzaileak legezko bermeari buruz duen informazioa indartzea, ondasun bat 

konpontzea lehenetsiz, haren ordez beste bat jarri beharrean, eta bermearen 

iraunkortasuna 5 urtera zabaltzea. 

Erabilera bakarreko ontziak 
• Agintariek erabilera bakarreko ontziak ezabatzeko beste neurri batzuk hartuko dituzte, hala 

nola: 

• Gehiegizko ontziratzea eta beharrezkoak ez diren ontziak murrizteko zigor-neurriak 

ezartzea ("beharrezko gutxieneko bilgarria" kontzeptua definitzea), hala nola 

ontziratze-elementu jakin batzuk debekatzea edo langileen gaineko tasa 

ekonomikoak sartzea, ingurumen-inpaktuaren arabera. 

• Hondakinen tratamendu-kostuen tarifikazio egokia ezartzea, ondoren hondakinak 

sortzeagatiko ordainketa-sistemak ezarri ahal izateko. 

• Banaketa-kateek beren establezimenduetan solteko produktuak erosteko aukera 

eskaintzeko betebeharra ezartzea. 

 

• Debekatutako eta gero eta produktu eta ontzi gehiagotara zabaltzen diren objektuen eta 

ontzien zerrenda zabaltzea, adibide: 

• Plastikozko poltsa arinak, zigarro-produktuak, puxikak eta erabili eta botatzeko 

beste plastiko arazotsu eta alferrikako batzuk. 

• Erabilera bakarreko produktuak, polibinilo kloruroarekin egindakoak (PVC) ". 

• Erraz birziklatu ezin diren plastikoak edo, birziklatzen badira, jatorrizkoa baino 

kalitate txikiagoko objektu edo ontzi bihurtzen direnak. 

• Murrizketa hori ekoizlearekiko erantzukizun hedatuko politiken bidez (EEL) osatuko da, 

murrizteko eta berrerabiltzeko betebeharrak ezarriz eta ekoizleek gardentasun 

korporatiboa eskatuz. 

• Higiene intimoko produktuei dagokienez, rapa zabaltzea proposatzen da, eta horrek, 

gutxienez, sentsibilizazio-, bilketa-, garraio- eta tratamendu-neurrien kostuak, garbiketa-

kostuak, datuen eta txostenen bilketa estaltzea. Tarifetako batzuk funts berezi batera 

bideratu behar dira, erabilera bakarreko sistemetatik sistema berrerabilgarrietarako 

trantsizioa finantzatzeko (adibidez, pixoihal berrerabilgarrietarako tokiko garbiketa-

sistemak) eta, hilekoen kasuan, hilekoaren pobreziaren aurka borrokatzen duten erakunde 

edo programetarako.  



Planaren jarraipena 
Hondakinak Kudeatzeko Plan baten gakoetako bat gardentasuna da. Gutxi esaten da honetaz 

plan honetan. 

EELSKetatik espero den informazio txarrarekin aipatzen da kezka. Baina ez da sakontzen 

informazioa iragartzeko mekanismoetan. Kasuan kasuko hondakinen kasuan, datuak biltzeko 

ardura EELSKena da, baina argiago geratu beharko litzateke Eusko Jaurlaritzak nola ziurtatuko 

duen datu fidagarriak biltzen dituztela (orain arte, adibidez, ECOEMBES egiten ari denaren 

aurka). 

Planaren arabera, "Helburu espezifiko gehienak 2025erako eta 2030erako direnez, adierazle 

horiek 2026an eta 2031n kalkulatzea eta informazio publiko bihurtzea planteatzen da". 

Zergatik ez dira urtero argitaratzen, behin datuak edukita? 

 

• Planaren Jarraipen Kontseilua sortzea, "Eredu aldaketan inplikatutako eragile ekonomiko 

eta sozial guztiekin lankidetza publiko-pribaturako gune gisa ulertuta". Osaera eta 

eginkizunak zehaztu behar dira, interes ekonomiko eta ez-sozialen zerbitzura egon ez dadin. 

Aurreikusitako funtsezko jarduketei egindako alegazioak 
(Urdinez eta letra txikiz, Hasierako Dokumentuaren testu kopiatua): 

Se trata de 10 actuaciones cuya implementación se considera fundamental para la consecución de los 
resultados del PPGR 2030. Se describen brevemente por orden de prioridad en cuanto a efectos sobre los 
resultados del Plan (en el borrador del PPGR 2030 se incorporan fichas específicas descriptivas de cada 
una de estas actuaciones):  
 

Actuación Clave 1. Plan de inversión y hoja de ruta para apoyar las inversiones 

prioritarias que minimicen el vertido y fomentar la circularidad  
Se plantea favorecer a través de ayudas del Departamento las inversiones necesarias más relevantes para 
reducir el 60% del vertido de residuos industriales no peligrosos. Para ello se establecerían como 
prioritarias en las Órdenes anuales de subvenciones de medio ambiente a empresas, y en paralelo se 
avanzaría en agilizar la tramitación de las empresas relacionada y ampliar la dotación económica de dichas 
ayudas. 

 
Alegazioak: 
Bermatu egin behar da emandako laguntzak hondakinak saihesteko edo murrizteko proiektuei 
emango zaizkiela. 
Ezabatu egin behar dira hondakinen hierarkia betetzeko ezabatze-azpiegituretarako diru-
laguntzak. 
Gardentasuna bermatu behar da laguntzak ematean. 
Proiektu eta enpresa onuradunen argitalpena bermatu behar da. 
Emandako laguntzekin batera, zorrotz kontrolatu behar da laguntza nola gauzatzen den eta 
ingurumen-helburuak nola betetzen diren. 
 

Actuación Clave 2. Garantizar la autosuficiencia de vertido de la CAPV hasta 2030, 

en paralelo a la minimización del vertido y el adecuado cierre o clausura de los 

existentes  
A partir del análisis de situación de infraestructuras de vertido de RNP (3-4 MM m3 de déficit de capacidad 
para 2030) y de la prognosis de la generación y gestión de residuos realizada asumiendo el cumplimiento 



de los objetivos establecidos, fomentar las actuaciones necesarias para la suficiencia de instalaciones de 
vertido, garantizando el control de entradas y funcionamiento de dichas instalaciones por parte del 
órgano ambiental.  
Como alternativas se plantean: acciones con vertederos públicos (incremento capacidad remanente hasta 
7,5 MM m3), fomentar la adecuación y transformación de vertederos de inertes en vertederos de RNP, 
fomentar las ampliaciones de proyectos de vertederos privados hasta un tope de 7,5 MM m3 con 
participación y control públicos, y clausurar y restaurar los vertederos al final de su vida útil y avanzar en 
la clausura parcial de vertederos existentes.  

 
 
Iruzkinak: 
Hondakinak tratatzeko hierarkian, isurtzeko aukera azkena da. Horrenbestez, zabortegira 
bidalitako hondakinak minimizatzea eta daudenak ixtea izan behar dira alderdi horren 
helburuak. 
 
Alegazioak: 
Zabortegietako sarrerei eta irteerei buruzko informazio publikoa eta berehalakoa bermatu 
behar da. 
Zabortegiak jabetza eta kudeaketa publikokoak direla bermatu behar da. 
Zabortegiak handitzeko aukera kendu behar da. 
Ikuskapenen maiztasuna eta zorroztasuna handitu behar dira, zabortegi publiko zein 
pribatuetan. 
Zabortegiak ixteko data jakin batzuk ezarri behar dira. 
Zabortegietako lurrak lehengoratuko direla bermatu behar da, ixten direnean.. 
 

Actuación Clave 3. Desarrollos legislativos en materia de residuos (legislación 

marco, Decretos de habilitación de nuevos usos y prohibición de vertido, etc.)  
Se considera imprescindible desarrollar una legislación marco que incorpore el despliegue de la 
obligatoriedad de la asunción de objetivos a las Entidades Locales, competentes en la recogida y gestión 
de residuos, y establezca medidas marco en la CAPV en materia de residuos, como la oficialidad del OCRU 
como órgano ejecutivo y decisorio, o el canon de vertido e incineración a aplicar en nuestra Comunidad 
Autónoma. Este desarrollo legislativo puede fomentar también medidas de fiscalidad ambiental como el 
pago por generación u otras (Impuesto sobre extracción de áridos). Adicionalmente se hace necesario 
desarrollar Decretos específicos para abrir nuevos usos y prohibir el vertido de residuos industriales que 
van teniendo opciones técnicas de valorización.  

 
Iruzkinak: 
Aurkeztutako Araugintza Garatzeko Programak ez du horien edukia deskribatzen. 
Ekoizleek ekoizlearen erantzukizun zabalari dagokionez dituzten betebeharrak ("behartu ahal 
izango dira"... adibidez, GIIS bat ezartzera) ez dira aginduzkoak, eta etorkizuneko onarpenaren 
arabera zehazten dira. Betebehar horiek nahitaez ezarri behar dira Hondakinei buruzko 
Legearen artikuluetan, etorkizunean erregelamendu bidezko garapen batean zehatzago zehaztu 
ahal izatea eragotzi gabe. 
 
Alegazioak: 
Helburuak ezartzeko asmo handiagoa izan behar du, 2030ean bigarren mailako baliabide 
bihurtutako hondakinen% 100era iritsi arte. 
Udalerri guztiek nahitaez egin, onartu, ezarri eta gauzatu behar dituzte ekonomia zirkularreko 
tokiko planak, ordenantza eguneratuekin, bi urteko epean. 
 



Actuación Clave 4. Canon de vertido e incineración en la CAPV  
El establecimiento de un Canon obligatorio y ajustado para la gestión de residuos se ha valorado, tras 
revisar los resultados del período 2015-2020, como fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos 
y dar respuesta a las exigencias europeas en relación con la reducción de los materiales derivados a 
vertedero. Se pretende con él desequilibrar la competencia económica entre el vertido y el reciclaje a 
favor de este último.  

 
Iruzkinak: 
Beharrezkoa da EAE osoan kanon unitario batzuk ezartzea, hondakinak probintzia batetik beste 
batzuetara eramatea eragozteko, zenbateko txikiagoak ordaintzeko. Gomendio hori behin eta 
berriz egin dio Europako Batzordeak Espainiako Erresumari ("Early warning"). 
 
Alegazioak: 
Kanon unitario bat ezarri beharko da EAE osoan, hondakinak zabortegian uzteari eta errausteari 
aplikatzekoa. 
Isurketa- eta errausketa-kanonak ezartzeko legeria bizkortu egin behar da. 
Helburuak ezartzeko asmo handiagoa izan behar du, 2030ean bigarren mailako baliabide 
bihurtutako hondakinen% 100era iritsi arte. 
Jarduera horretatik kendu egin behar da enpresei kanona ordaintzeko diru-laguntzak emateko 
aukera. 
Kanonekin bildutako zenbateko osoa hondakinen prebentzioa sustatzera eta gaika bildutako 
hondakinen kudeaketa eta tratamendua hobetzera bideratuko da.. 
 
 

Actuación Clave 5. Incremento de recursos de inspección y sanción para garantizar 

la adecuación de las instalaciones de gestión de residuos y el destino óptimo de 

los mismos  
Se ha valorado como imprescindible el reforzar los mecanismos de inspección y sanción de 
incumplimientos, incrementando los recursos dedicados a ello. Esta es una de las actuaciones en las que 
se ha comprobado que hay mayor falta de recursos en el órgano ambiental y es clave para el cumplimiento 
de los objetivos.  
 

Iruzkinak: 
Ikuskapeneko langileen eskasia egiaztatu du. Ikuskapen-zerbitzua ez da planifikatu behar 
araudiak ezartzen dituen gutxienekoak betetzeko, baizik eta ziurtatzeko hondakinen fluxuak 
ezingo diola kalterik eragin ekonomiari (lehengaiak eta beste baliabide batzuk xahutzeagatik), 
pertsonei eta ingurumenari. 
 
Alegazioak: 
Ikuskapenen maiztasuna eta zorroztasuna handitu behar dira, zabortegi publiko zein 
pribatuetan. 
Ikuskapenen emaitzen informazio publikoa eta berehalakoa bermatu behar da. 
Ikuskapenen maiztasuna eta zorroztasuna handitu behar dira errausketa-instalazioetan, bai hiri-
hondakinetan, bai hondakin arriskutsuetan, bai zementu-ontzietan. 
Errausketa-instalazioen emisioen neurrian, araudiak eskatzen dituen gutxieneko osagaiak 
neurtzeaz gain, kaltegarriak izan daitezkeen beste batzuk ere neurtuko direla bermatu behar da. 
 
 



Actuación Clave 6. Instalación público-privada de almacenamiento intermedio y 

control de calidad de áridos, tierras y otras materias primas secundarias  
Pretende dar solución, en relación con el vertido de los residuos no peligrosos, a (1) la falta de capacidad 
de almacenamiento que se ha hecho evidente en el último período de planificación, junto con la no 
coincidencia en el tiempo de oferta y demanda de estos materiales, y (2) la frecuente baja calidad de los 
materiales secundarios. Esta instalación almacenará residuos con problemas en este sentido (tierras y 
otros residuos). Contará además con un vertedero para fracciones resto, de manera que no se ocupe 
capacidad de vertederos de RNP ya existentes.  

 
Iruzkinak: 
Beharrezkoa da EAEk behar besteko gaitasuna izatea bertan sortutako hondakin guztiak 
tratatzeko. Hemen aurreikusitako instalazioa tresna egokia izan daiteke, baldin eta haren 
diseinua eta kudeaketa transferentzia-plantaren funtzioari egokitzen bazaizkio, eta ez azken 
gordailuari (zabortegiari). 
Egiaztatu da horrelako instalazioak ekimen pribatuaren esku uzteak berekin dakarrela araudiak 
zorrotz ez betetzea. Horrelako instalazioek jabetza eta kudeaketa publikokoak izan behar dute. 
Hondeatutako lurrak korronte nagusi gisa identifikatzen dira; horretarako, funtsezko zenbait 
jarduketatan sartzen dira, eta bereziki 6. jarduketan. Bermatu behar da instalazio hori ez dela 
zabortegi bihurtuko, eta argi eta garbi bereizi behar dira transferentzia-funtzioak eta 
zabortegikoak. 
 
Alegazioak: 
Bermatu behar da instalazio hori ez dela zabortegi bihurtuko. 
Instalazio horren jabetza eta kudeaketa publikoak bermatu behar dira 
Ikuskapenen maiztasuna eta zorroztasuna handitu behar dira, zabortegi publiko zein 
pribatuetan egin behar den bezala. 
Sarrerako eta irteerako fluxuen informazio publikoa eta berehalakoa bermatu behar da. 
Ikuskapenen emaitzen informazio publikoa eta berehalakoa bermatu behar da. 
Aurreikusitako instalazioaren ingurumen-inpaktuaren azterketa sartu behar da, sarrerako eta 
irteerako materialen garraioaren inpaktua barne. 
 

Actuación Clave 7. Apoyo a soluciones definitivas a los residuos plásticos y su 

desviación de vertedero 
La corriente de plásticos procedentes de distintas fuentes es una de las mayoritarias a vertedero (unas 
350.000 t/año) y con mayor problemática en este destino por su alto potencial calorífico y carga de fuego. 
Por esta razón se hace necesario buscar salidas a esta corriente diferentes al vertedero, garantizando el 
aprovechamiento final de todo el plástico residual generado en la CAPV a través de las siguientes salidas 
por orden de prioridad: reciclado mecánico en recicladores de plásticos, reciclado químico para la síntesis 
de materiales destinados a la fabricación de nuevos plásticos, valorización energética como CDR en 
plantas de la CAPV sustituyendo a CDR importado, valorización energética en plantas de incineración de 
residuos municipales de la CAPV.  
La actuación fundamental es garantizar la salida final de estos plásticos en empresas recicladoras y 
valorizadoras, y especialmente en instalaciones de incineración. 

 

Iruzkinak: 
Hondakinen deuseztapena hondakinak tratatzeko hierarkiaren behealdean dago. 
Hondakinetatik eratorritako erregaiak (HEE) gisa ezabatzea azken aukera izan beharko litzateke. 
Plan osoan faltan sumatzen da birziklagarriak ez diren plastikoen erabilera debekatzeko 
jarduketak, bai erabilera bakarrekoak, bai beste produktu batzuen osagaiak (automobila, 
etxetresna elektrikoak, altzariak, aparatu elektronikoak), bai plastiko birziklagarrien erabilera 
murrizteko jarduketak (argi dago gutxi direla). 



Gaur egun, material plastikoen erabilera orokortuta dago, kostuen artean ez daudelako 
birziklatze-gastuak, eta gastu horiek gizarteari helarazten zaizkio. 
2019/904 (EB) Zuzentarauak eskatzen du estatu kideek erabilera bakarreko plastikoen 
kontsumoa murrizteko helburuak ezar ditzatela 2026rako, 2022ko kontsumoarekin alderatuta. 
Gure ustez, helburu anbiziotsuagoak ezarri behar zaizkie proposatutakoei, 2026 eta 2030erako, 
eta erabilera bakarreko plastiko guztietara zabaldu behar da eremua. 
 
Alegazioak: 
Erabilera bakarreko plastikozko produktuei dagokienez, merkaturatzea murrizteko egutegi hau 
ezarri da: a) 2026an, 2022. B-ko datuekin alderatuta, %60ko murrizketa lortu behar da) 2030ean, 
2022ko datuekin alderatuta, %80ko murrizketa lortu behar da. 
Material plastikoak debekatzeko neurriak ezartzea plastikoak ez diren materialekin ordezka 
daitezkeen kasu guztietan. 
Plastikoa erabiltzeko kanona ezartzea, birziklatzearen kostua barne. 
Hondakin plastikoak ezabatzeko asmo handiko helburuak ezartzea. 
Hondakin plastikoak balorizazio energetikoko prozesuetara bidaltzeko kanona ezartzea. 
Ontzien kontsumoa murrizteko, administrazio publikoek beharrezko neurriak hartuko dituzte 
beren bulegoetan botilaratutako uraren kontsumoa ezabatzeko, besteak beste, edateko uraren 
iturriak nahitaez instalatuz, elikagaien higienea eta segurtasuna bermatzeko moduan, ontzi 
berrerabilgarrietan ura hornituz. 
Saltoki handiek eta merkataritza-guneek nahitaez ezarri behar dute beren instalazioetan behar 
bezala markatutako eta soilik ontzi berrerabilgarrietan edariak salerosteko eremu bat. 
Betebehar horretatik saltoki txikiek bakarrik egon beharko lukete salbuetsita. 
Ekoizpen- eta kontsumo-eredu jasangarriak sustatzea eta babestea, bereziki solteko salmenta. 
Debekatuta dago ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduetan 2030erako erabiltzea elikagaiak 
dosi bakarretan eta plastikoz egindako erabilera bakarreko tresnetan, bai eta kudeatzeko zailak 
diren beste produktu batzuetan ere. 
Debekatuta dago plastikozko eraztunen bidez lotutako lata-paketeak eta edari-botilak saltzea 
eta banatzea, ezta berrerabilgarriak ez diren bigarren mailako ontziak ere. 
Debekatuta dago soberan ontziratzea eta gehiegi ontziratzea. 
 

Actuación Clave 8. Fomentar la Compra pública y privada verde de materiales 

secundarios procedentes de residuos prioritarios de la CAPV  
El nuevo Programa de Compra y Contratación Verde en elaboración por parte del Gobierno Vasco será un 
instrumento clave para el fomento en el mercado de la mayor parte de los materiales secundarios 
derivados de residuos prioritarios de la CAPV, por parte de administraciones y empresas vascas. Priorizará 
las siguientes líneas de actuación: fomento de oferta y demanda de materiales o productos con marcado 
CE fabricados con materiales secundarios (especialmente áridos), y fomento de oferta y demanda de 
compost con etiqueta ecológica europea procedente de RS de biorresiduos de la CAPV.  

 
Iruzkinak: 
Jarduketa hau idazterakoan, "Sustatu" bezalako aditzak saihestu behar dira, administrazio 
publikoen erantzukizuna baita. 
 
Alegazioak: 
Administrazio publikoek erosketa eta kontratazio publiko berdeko programak edo planak onartu 
beharko dituzte, produktu berrerabilgarriak eta konpongarriak eta erraz birzikla daitezkeen 
materialak erabiltzeko, bai eta hondakinetatik eratorritako materialekin fabrikatutako 
produktuak erabiltzeko ere, baldin eta horien kalitateak eskatutako zehaztapen teknikoak 
betetzen baditu eta substantzia toxikorik ez dagoela egiaztatzen badu. 
Bermatu behar da administrazio publikoek bigarren mailako materialak erosiko dituztela, 
lehengai birjinak erostea debekatuz. 



Debekatu egin behar da EAEn sortutako hondakinak beste erkidego batzuetara bidaltzea. 
Erosketa publiko berdea ezartzeak ez du "sustatzean" geratu behar; konpromiso loteslea izan 
behar du, karbono-aztarnaren erregistroarekin eta etiketa ekologikoaren ezarpenarekin batera. 
Bizi-zikloaren analisia sartu behar da produktuetan eta zerbitzuetan. 
 

Actuación Clave 9. Actuaciones para la prevención de residuos y para el fomento 

de la reutilización y el reciclaje de alta calidad de envases, incluyendo análisis y 

despliegue, si procede, de sistemas GIIS.  
Debido al gap entre la situación actual y los objetivos de las directivas, tanto a nivel de reciclaje de envases 
ligeros, como de recogida selectiva de botellas de plástico de bebidas, como de disponibilidad de PET 
secundario es necesario analizar (y desplegar) alternativas de recogida de envases ligeros, como el GIIS 
para reciclaje.  
Adicionalmente, por el potencial existente para prevención y para reducir la huella ambiental se plantea 
evaluar (y desplegar en su caso) un GIIS para reutilización de envases de vidrio a nivel de persona 
consumidora, y fortalecer el GIIS para reutilización de botellas de vidrio ya existente a nivel de HORECA.  

 
Iruzkinak: 
Ez da ezartzen produktu berrerabilgarriak, birziklagarriak edo konpongarriak diseinatu eta 
merkaturatzeko betebeharrik. Ez dago debeku argirik zaharkitze programatua duten produktuak 
merkaturatzeko. Ez da ziurtatzen Europako Etiketa Ekologikoaren ezarpena (Ecolabel), orain arte 
kontsumitzaileei ingurumen-bermea duten ondasunak eta zerbitzuak emateko balio izan ez 
duen tresna. Etiketa bat dago (ISSOP, Berrikuntza Iraunkorra Obsoleszentzia Programaturik 
gabe), eta etiketa horrek egiaztatu egiten du ez dela zaharkitu. Ezin da onartu birziklatze-prozesu 
bat bermatuta ez duten produktuak merkaturatzea, adibidez, gaur egun tetrabrick-ekin 
gertatzen den bezala. Gaur egun indarrean dagoen Europako Batzordearen "Review of the 
requirements an feasibility of measures to prevent packaging waste" kontsultaren arabera, 
hondakinak saihesteko irtenbide bat da produktuak kalitate handiko birziklagarriak izateko 
aurretiazko diseinua. 
 
2019/904 Zuzentarauak (EB) ezartzen duenez, merkatuan jartzen diren plastikozko botilen %77 
bereizita jaso beharko dira 2025ean. 2029an %90era iritsi beharko da. Proiektuak atea irekitzen 
dio gordailutze-, itzultze- eta itzultze-sistemak ezartzeari, baina ez da ausartzen Ecoembesi 
(ontziratzaileak eta fabrikatzaileak) aurre egitera, gutxienez bermatzen baitu bi kudeaketa-
sistema daudela, egungo SCRAP (ekoizlearen erantzukizun hedatuko sistema kolektiboa) eta 
beharrezkoa den GIIS (itzultze-, biltegiratze- eta itzultze-sistema), natura- eta hiri-ingurunean 
gehien abandonatzen diren ontzietarako. Artikulua. 2019/904 Zuzentarauaren 9.1 artikuluak bi 
bide posible ezartzen ditu helburu horiek lortzeko: GIIS eta EELSK. Proiektuak aitortu beharko 
luke 2025erako eta 2029rako helburu horiek lortzea berma dezakeen sistema bakarra GIIS dela. 
Bilgarriak berrerabiltzeak izan beharko luke planaren ardatzetako bat. 
 
Plastikoari dagokionez, erabilera bakarra debekatu behar da, eta erabilera bat baino gehiago 
oztopatu. 
Beira berrerabiltzea lehenetsi behar da, materialak birziklatzea baino. Horretarako, botilak eta 
kontserba-poteak garbitzeko ekipamendua instalatu beharko da, tokiko ekoizleen beharrei 
erantzuteko (txakolina, sagardoa, ardoa, zukuak, likoreak, kontserbak). 
GIIS sistemak ezarrita egon beharko luke beste herrialde batzuetan aplikatu beharreko onurak 
(PET, beira...) frogatu diren produktuetako batzuetan. 
 
Ehungintzari buruzko aipamenak falta dira modak eta publizitateak sortzen duten zaharkitzeari 
dagokionez. Ehungintzako hondakinen zati handi bat ez da sortzen arropa erabiltzeagatik 



hondatuta dagoelako, baizik eta modaren eta publizitatearen bidez sortutako premiengatik. 
Ekoizlearen erantzukizun zabaldua sektore horri aplikatu behar zaio, luzamendurik gabe. 
 
Alegazioak 
"Ekoizlearen betebeharrak merkatuan jarritako produktuen diseinuari dagokionez" araudian 
sartzea, honako betebehar hauek barne hartuta: 
A) Debekatuta dago berrerabilgarriak, birziklagarriak, eguneragarriak edo konpongarriak ez 
diren produktuak merkaturatzea. Teknologia heldua duten instalazioak daudela frogatu behar 
da, merkaturatu aurretik produktuaren hondakinaren kalitate handiko birziklatze osoa egin 
dezaketenak. 
B) Ezin izango dira merkaturatu zaharkitze programatua barne hartzen duen diseinua duten 
produktuak. 
C) Produktuak etiketa ekologiko batek (Ecolabel) edo ISSOP etiketak (Berrikuntza Iraunkorra 
Obsoleszentzia programaturik gabe) estali behar dituzte, ahal bada. " 
 
GIIS ezarri behar da erabilera bakarreko plastikoei buruzko 2019/904 Zuzentarauaren helburuak 
bete ahal izateko eta MITERDek aurkeztutako Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko Lege 
Aurreproiektuak ezartzen dituen ontziak berrerabiltzeko helburuak betetzen direla bermatzeko. 
GIIS da helburu horiek lortzea berma dezakeen sistema bakarra. 
Helburu horiek 2025ean eta 2021ean lortu ahal izateko, lege-proiektu bat egingo da, ontzi horiek 
eta natura- eta hiri-ingurunean gehien uzten diren ontziak gordetzeko, itzultzeko eta itzultzeko 
sistema bat sortzea arautzeko..” 
 
 
2030erako honako edari-ontzi hauek berrerabiltzeko helburuak ezartzea: garagardoak eta edari 
freskagarriak, %80 -ur ontziratuak, %60 - Ardoak eta cavak, %50. 
 
Beirazko ontzien berrerabilpena bermatu behar da (ez bakarrik edariena, baita beste elikagai 
batzuena ere). 
Plastikozko ontzi berrerabilgarriak berrerabiliko direla bermatu behar da. 
Debekatu egin behar da plastikozko ontzi ez-berrerabilgarriak ekoiztea eta saltzea. 
Metalezko ontzien hondakinak minimizatzeko helburuak ezarri behar dira. 
Era guztietako ontzien ekoizpenari buruzko informazio publikoa eta berehalakoa bermatu behar 
da. 
Ontziak garbitzeko plantak erabili behar dira, ontziak erabiltzen diren zentroetatik gertu. 
Ontziratutako elikagaien ontzien alderantzizko logistika sortzera behartu behar da. 
Ontziak ekoizteari eta birziklatzeari dagokienez, AKZRAPak eta ekoizleak beren eragiketei 
buruzko informazio fidagarria eta berehalakoa ematera behartu behar dira. 
Hondakinen fluxuak ikuskatzeko zerbitzu bat ezarri behar da, AKZRAen ardurapekoa. 
Ontzirik behar ez duten produktuak (enbalajeak, kapsulak, etab.) kontsumitzeko eskubidea eta 
sarbidea erraztea, azkenean berrerabiltzen, birziklatzen eta konpostatzen ez diren hondakin 
bihurtzen baitira.. 
 

Actuación Clave 10. Plan de desamiantado (recogida y gestión de fibrocemento 

estructural) en poder de la ciudadanía en colaboración con DDFF y Osalan. 
Iruzkinak: 
Material horiek isurtzean zorroztasunik ez izateak arazo larriak eragiten dituela frogatu da. 
Alegazioak: 
Egiturazko fibrozementua duten hondakin guztiak jabetza eta kudeaketa publikoko ekipamendu 

bakar batean uzten direla bermatu behar da. 
  



Lehentasunezko korronteei buruzko alegazioa: 

Biohondakinak eta elikagaiak alferrik galtzea 
Kezkagarria da biohondakinak tratatzeko azpiegituren beharrari garrantzi gehiago ez ematea 

(Planaren 79. orrialdea).  

Kontuan hartuta Europako Batzordearen 2018/851 Zuzentarauan honako hau esaten dela: 

19) 22. artikuluaren ordez, testu hau jarriko da:  

«"22. artikulua 

Biohondakinak 

• Estatu kideek bermatuko dute, beranduenez 2023ko abenduaren 31n eta 10. 

artikuluko 2. eta 3. paragrafoak betetzen diren guztietan, biohondakinak jatorrian 

banandu eta birziklatzen direla, edo bereizita jasotzen direla eta ez direla beste 

hondakin mota batzuekin nahasten. 

 

Planak helburu horiek lortzeko neurriak jaso beharko lituzke. 

Bizkaian, urtean 29.000 tona har ditzaketen azpiegiturak daude planifikatuta. Nola tratatuko dira 

espero diren urteko tonak, biohondakin guztiak bereizita biltzen badira? Planak honako neurri 

hauek jaso beharko lituzke: 

• Etxeetan hondakin guztiak eta, bereziki, biohondakinak bereizita biltzeko eskatzea. 

• Hoteleta jatetxe-establezimenduetan hondakin guztiak eta, bereziki, biohondakinak 

bereizita biltzeko eskatzea. 

• Materia organikoaren bilketa bereizia 2022ko abenduaren 31ra aurreratzea udalerri 

guztietan. Ez da 2023ra arte itxaron behar. 

• Biohondakinen eta beste hondakin organiko batzuen etxeko konpostaje indibidual eta 

komunitarioa lehenestea. 

• Bilketa bereizietan gutxieneko desegokiak ezarri behar dira, kalitatezko azpiproduktuak 

lortzeko. Ongarriei buruzko (EB) 2019/2009 Erregelamenduaren arabera, konpostean 

gehienez% 5eko ezpurutasuna (beira, plastikoa, metala) egon behar da. "Helburu hori 

lortzeko, inpropioen muga duen lehengai batetik abiatu behar da." 

• Basogintzako hondakinak eta udal-hondakin organikoen tratamendua batera erabiltzea. 

• Elikagaiak alferrik galtzearen erregulazio espezifikoa: 
A) 2030erako elikagaiak alferrik galtzea% 50 murrizteko helburua ezartzea, 
2020an ekoitzitakoaren proportzioan; 
B) 2030erako helburu zehatzak eta epeak izango dituen estrategia bat egitea, 
elikagaiak alferrik ez galtzeko; 
C) Jatorrizko hondakinen prebentzioari lehentasuna ematea, soberakinen 
birbanaketaren aurretik, bai eta elikatze-kate osoan zehar ere; 
D) Agente guztiek urtero alferrik galtzeko mailen berri emateko eta 
kontabilizatzeko duten betebeharra onartzea, Europako Zuzentarauan 
ezarritakoa betetzeko; 
E) iraungitzear dauden edo lehentasunez kontsumitzeko data mugaeguneratuta 
duten elikagaiak merkaturatzen uztea; 
F) Jatetxe-sektorearen betebeharra ezartzea, bezeroei soberakinak eraman ahal 
izateko, ahal dela ontzi berrerabilgarrietan; 



G) Dagokion zehapen-araubidea aurreikustea; 
H) Elikagaien xahutzeari buruzko egungo egoeraren azterketa egitea, 2020ko 
oinarri estatistikoa izateko eta egon daitezkeen aurrerapenen jarraipena egiten 
joateko ".  

 

Plastikozko eta zabor barreiatuko ontziak (itsasoko zaborrak barne), ontzi arinen 

sailkapenaren hondakinak eta TMB hondarra Hondakinen tratamendutik 

sortutako hondakin plastikoak (TMB, zatikatzaileak, sailkapen-plantak): 191212 

eta 191204 
 

Oso kezkagarria da plastikozko hondakinen prebentzioan arreta handiagoa ez jartzea. Eta 

erantzuna errausketa izan dadila, Hondakinetatik eratorritako erregaiak (HEE) sortu ondoren 

(Planaren 110. orrialdea), 

Eta baztertu egin behar da "plastikoen tratamenduaren gainerako frakzioen balorizazio 

energetikorako planta (ez bakarrik izaera horretakoa, oro har, 191212koa)" baten aukera (23. 

taula, Planaren 127. orrialdean). 

Ontzien kalitate handiko berrerabilpena eta birziklapena sustatzeko 9. Funtsezko Jardunari 

dagokionez, ez da jarduketa argirik definitu, hainbat aukera dituen amalgama bat baizik. 

Beste neurri batzuk 

• Itsasoko zabor-bilketa sustatzearekin batera, zerga-pizgarriak eta laguntzak ere jaso behar 

dira. 

• Debekatuta dago eskola-jantokietarako eta haurren amatasuneta sendabide-

zerbitzuetarako plastikozko elikagaien ontziak erabiltzea. 

• Produktu freskoa eta edariak saltzen dituzten saltokiek kontsumitzaileek elementu 

berrerabilgarriak, behar bezala higienizatuak, erabiltzea onartzeko betebeharra.. 

 

Gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak (GEEH), pilak eta metagailuak 
GEEH, pila eta metagailuetarako GIISak ezartzea. 
 

Ehunak, tamaina handikoak eta etxeko hondakin arriskutsuak 
• Ekoizlearen erantzukizun zabaldua EAEko ehungintza-sektorera hedatu behar da. 

• Merkatuan jarritako ehunen %50 berrerabiliko dira. Merkatuan jarritako hondakinaren %5 

baino gehiago ezingo da zabortegira bota. 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak (EEH) 
• Planean sakon aztertzen da, eta hondeatutako lurrak korronte nagusi gisa identifikatzen 

dira; horretarako, funtsezko zenbait jarduketatan sartzen dira, bereziki 6. jarduketan. 

Bermatu behar da instalazio hori ez dela zabortegi bihurtuko, eta argi eta garbi bereizi behar 

dira transferentzia-funtzioak eta zabortegikoak. 

• Nahitaezkoa izango da eraikin bat eraitsi aurretik auditoretza bat egitea, atalase jakin batetik 

abiatuta. Atalase horretan, sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak identifikatuko 



dira, eta eraispen- eta eraispen-praktikak zehaztuko dira. Eraikuntzako eta eraispeneko 

hondakinak zati hauetan sailkatu beharko dira gutxienez: egurra, mineralen zatiak 

(hormigoia, adreiluak, azulejuak, zeramika eta harria), metalak, beira, plastikoa eta igeltsua. 

Sailkapen hori hondakinak sortzen diren lekuan egingo da lehentasunez. 

Erabiltzen ez diren pneumatikoak 
• Erabiltzen ez diren pneumatikoen kasuan (EEP) zirkularitatea handitzeko 

proposatutako neurriak ez zaizkigu nahikoak iruditzen. Zementu-fabriketan EEP 
ugari errausten dira oraindik ere, eta hori ez da Ekonomia Zirkularraren teknika bat, 
hondakinaren erabilera materialetan (aglomeratzaile asfaltikoak, kirol-instalazioen 
oinarria, etab.) EEPak berrerabiltzea edo birziklatzea sustatu beharko lukeena). 

 

Erabiltzen ez diren ibilgailuak, bateriak eta metagailuak 
Planaren aukera "balorizazio energetikoa" da. Zatiki horren existentzia minimizatzea erabaki 

behar da, berrerabili edo birziklatu ezin diren osagaiak ekoiztea debekatuz. 

Prebentzio-arloko jarduketa gisa, honako hau identifikatzen da: Tratamendurako baimendutako 

zentroak (TBZ)ek osagai berrerabilgarriak eraits ditzaten sustatzea, diru-laguntzen bidez; horrek 

ez du barne hartzen beharrezko debeku-neurririk. 

 

Erabiltzen ez diren ontzi eta itsasontzia 
Ez da neurririk zehazten, ez berrerabiltzeko, ez araudia betetzen dela ikuskatzeko. Ikerketa-

proiektuetan, beira-zuntzaren edo poliesterraren hondakinetarako birziklatze- edo balorizazio-

irteerak bilatzea baino ez da aipatzen. 

 

Burdinazko galdaketako hondarrak eta finak 
Ez da jarduketarik aurreikusten ("irteera berriak aztertzen ari dira"). Ez da nahikoa 
(Planaren 69. orrialdea) adierazpena " 2025erako korronte horren guztizkoa tratatzeko 
eta balorizatzeko gaitasun nahikoa izatea espero da.” 

 

Errausketa-zepak 
Errausketa-instalazioen arazo larria da, eta ez zaio erantzunik ematen. Araudi berria 

aurreikusten da 2022rako. 

Erregogorrak 
Gehienak zementu-ontzietan erabiltzen dira edo zabortegian uzten dira. 

(Planaren 69. orrialdea) "garrantzitsua litzateke administrazioak laguntzea eta dauden 

instalazioak indartzea,% 100eko tratamendu-ahalmenera iristeko." 

Araudiak zorrotza izan behar du hondakin-mota horien ekoizleen aurrean. 

Pasta eta paperaren sektoreko hondakinak (karbonato kaltzikoaren lohiak, tinta-

kentzearen lohiak, uren arazketaren lohiak, paperaren errefusa) 
Hondakin-korronte garrantzitsuetako bat. 



(Planaren 84. orrialdea) "zentzu negatiboan nabarmentzen dira pasta eta paperaren sektoreko 

hondakinak eta galdaketa-hondarrak; izan ere, adierazle orokorraren %60tik urrun, biak 

%34koak dira, eta balorizazio-tasak 2010ekoen ia berdinak dira, nahiz eta administrazio 

autonomikoak ahaleginak egin dituen." 

Araudi berri bat aurreikusten da 2022rako. Eta dauden erraustegien balorizazio energetikorako 

gaitasunak erabiltzea. 

Araudiak zorrotza izan behar du hondakin-mota horien ekoizleen aurrean. 

 

Sortzen ari diren korronteak (konpositeak, hondakin teknologikoak, 

bioekonomiara bideratutako hondakinak, Kutsatzaile organiko iraunkorrak duten 

hondakinak) 
Haren garrantzia identifikatzen da, baina ez da neurririk planteatzen. 

Industriako hondakin arriskutsuak 
Horrek dakartzan arriskuengatik frakzio garrantzitsua denez, atal espezifiko bat izan beharko 

luke jarduketa bakoitzean. 

Zabalgarbiren errautsak ez dira esplizituki identifikatzen. Partida hori handitu egingo da Zubieta 

martxan jartzen denean. 


