TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA OSATZEN DUTEN UDALEN EREMUAN
DAUDEN INDUSTRIA ETA ENPRESA GUNEETAN ETA BESTE JARDUERA
BATZUETAN HONDAKINAK BILTZEKO ZERBITZUA ARAUTUKO DUEN
ORDENANTZA
I. ATALA. Zerbitzuak emateko baldintza orokorrak eta eremua
1. artikulua. Zerbitzuaren xedea.
1. Ordenantza honen xedea da Tolosaldeko Mankomunitatea osatzen duten udalen eremuan
dauden industria eta enpresa guneetako dendatan, enpresatan eta industriatan hiri hondakinekin
bateragarriak diren hondakinak biltzeko zerbitzua Tolosaldeko Mankomunitateak zein
baldintzatan emango duen eta erabiltzaileak nola erabiliko duen arautzea. Hauexek dira
Tolosaldeko Mankomunitatea osatzen duten udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia,
Alkiza, Altzo, Amezketa, Andoain, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi,
Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza,
Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona eta Zizurkil.
2. Zerbitzu hori jasoko dute industrialdeko denda, industria edo zerbitzu guztiek. Erabiltzaile
horiek indarrean dauden xedapenekin eta ordenantza honekin bat etorriz erabiliko dute
zerbitzua.
3. Era berean, ordenantza honen xedea da Tolosaldeko Mankomunitatearen lurralde eremuan –
hirigunean, hiri inguruko auzoetan edo sakabanatutako herrigune landatarretan– dauden
jatetxetan, hanburgesategitan, pizzeriatan, arrandegitan, harategitan, frutategitan eta
antzekoetan, jantoki kolektibotan eta, oro har, batez ere erraz usteltzen diren usain txarreko
hondakin organikoak sortzen dituzten jardueratan hiri hondakinak biltzeko zerbitzua
Tolosaldeko Mankomunitateak zein baldintzatan emango duen eta erabiltzaileak nola erabiliko
duen arautzea.
2. artikulua. Hiri hondakinen eta hondakin bateragarrien definizioa.
Apirilaren 21eko 10/1998 Hondakinei buruzko Legean xedatutakoaren arabera, hiri hondakinak
edo udal hondakinak honako hauek dira: etxebizitza partikularretan sortutako hondakinak,
denda, bulego eta zerbitzuetan sortutakoak, baita arriskutsutzat jo ez direnak ere, baina izaera
edo konposizioa kontuan hartuta lehen aipatu ditugun lekuetan edo jardueretan sortzen diren
hondakinekin bateragarriak direnak.
3. artikulua. Salbuespenak.
1. Zerbitzu mankomunatuak ez ditu hondakin hauek bilduko:
— Une bakoitzean indarrean dagoen ingurumen legedian “arriskutsutzat” jotzen diren
hondakinak, hala nola, pinturak, tindagaiak, erretxinak, kolak, disolbatzaileak, produktu
kimikoak, pestizidak, hodi fluoreszenteak, lanparak, pilak, bateriak, erabilitako olioak, likido
hidraulikoak, osasun edo albaitaritza zerbitzuetakoak edo ikerketako hondakinak, produktu
horiek eduki dituzten ontziak, eta abar. — Eraikuntza eta konponketa lanetan sortu diren obra
hondakinak eta ezertarako balio ez duten hondarrak.
— Produkzio prozesutan bereziki sortutako hondakin industrialak, etxebizitza partikularretan,
denda, bulego eta zerbitzuetan sortzen diren hondakinekin bateragarriak ez direnak.
— Berariazko araudi sektorialean ezarritakoaren arabera kudeatu beharreko hondakinak
(gurpilak, hondakin sanitarioak, erradiaktiboak, animali jatorrikoak, abelazkuntzakoak eta
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abar.), baldin eta kudeaketa horretan, ingurumenaren eta segurtasunaren ikuspegitik begiratuta,
hiri hondakinei buruz exijitzen diren betekizunez bestelakoak bete behar badira.
— Lorategietako mantentze lanetan sortutako hondakinak.
2. Hondakinak biltzeko zerbitzuak ondorengo ezaugarriak dituzten hondakinak ez ditu
onartuko:
— %65etik gorako hezetasuna duten hondakinak.

— Hauts itxurako hondakin solidoak edota kutsadura edo toxikotasun arriskua eragin lezaketen
lohiak.
— Sutan dauden hondakinak.
— Giro tenperatura baino 10ºC gehiagoko tenperaturan dauden hondakinak.
— Bere ezaugarri bereziengatik, biltzean eta garraiatzean edota ondoren balorizatzean edo
desagerraraztean eragozpen garrantzitsuak sortzen dituzten hondakinak. Horrelakoetan,
Mankomunitateak behartu dezake hondakinaren ekoizlea edo jabea, hondakin horiek bildu
aurretik ahal den neurrian ezaugarri berezi horiek kentzera edo murriztera, edo bestela hondakin
horiek modu eta leku egokian uztera. Gainera, behar bezala justifikatuta, hondakinaren jabea
behartu dezake hondakin hori bere kontura kudeatzera.
4. artikulua. Zerbitzua erabili eta hartzea.
1. Hasiera batean, nahi izanez gero erabil eta har daiteke zerbitzua. Hori dela-eta,
mankomunitatearen edozein lurralde eremuko industrialdean dauden enpresek edo tailerrek
eskatu ahal izango dute hiri hondakinen eta hondakin bateragarrien bilketa zerbitzua.
2. Hondakinak biltzeko zerbitzuak interes sanitario eta ingurumenekoak dituenez, zerbitzu hori
erabiltzea eta hartzea derrigorrezkoa dela erabaki dezake Mankomunitateak. Hori dela-eta,
industria edo enpresa gune batean zerbitzu hau eskaintzen bada, bertan dauden establezimendu
edo lokaletako titular, errentari edo jabeei zerbitzuan alta emango zaie. Zerbitzua nahitaez
erabiltzeko eta hartzeko erabakia hartzea Tolosaldeko Mankomunitateko Batzordeari dagokio.
3. Hiri hondakinak edo hondakin bateragarriak dituztenek Tolosaldeko Mankomunitateari eman
behar dizkiote derrigorrez, ordenantza honek zehazten dituen baldintzetan, honek birziklatu,
balorizatu edo desagerrarazi ditzan.
5. artikulua. Hondakinak uztea.
1. Debekatuta dago hondakinak kontrolik gabe utzi, erre, bota edo desagerraraztea eta horien
kudeaketa zailduko duen edozein nahasketa edo diluzio egitea. Erabiltzaileak behartuta daude
hondakin horiek Tolosaldeko Mankomunitateak finkatutako ordutegi eta baldintzen arabera
uztera.
2. Arau-hausleek utzitako hondakinak kendu eta zikindu duten eremua garbitu beharko dute,
dagozkien zigorrak alde batera utzita.
6. artikulua. Hondakinak manipulatzea.
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Debekatuta dago hondakinak ontziz aldatu edo manipulatzea, bilketa zerbitzu mankomunatuek
edo Tolosaldeko Mankomunitateak berariaz baimendutako langileek izan ezik.
7. artikulua. Bilketaz arduratzen diren langileak legitimatzea.
Hondakinak biltzen aritzen diren langileak bakarrik arduratuko dira hondakinak jaso eta
eramateaz. Hondakin horiek beste edozein pertsona fisiko edo juridikori ematen dionak, horien
ondorioz sortutako edozein kalteri biek bat eginda erantzun beharko dio, jar daitezkeen zigorrak
alde batera utzita.
8. artikulua. Hondakinak biltzeko baimenak.
1. Tolosaldeko Mankomunitateko zerbitzuak edo zerbitzuek bakarrik dute hiri hondakinak edo
hondakin bateragarriak jasotzeko ahalmena. Hori dela eta, debekatuta dago beste edozein
pertsona fisiko edo juridikok hondakinak biltzea, ondorengo atalean xedatutakoek izan ezik.
2. Aurrez Tolosaldeko Mankomunitatearen baimena jaso dutenek bakarrik izango dute hiri
hondakinak edo hondakin bateragarriak jasotzeko aukera. Baimena jaso dutenek agiri bidezko
erregistroa osatu beharko dute eta bertan honakoak jasoko dira: kudeatutako hondakinen
kopurua, izaera, jatorria, helburua, bilketaren maiztasuna, garraiobidea eta balorizatzeko
metodoa. Agiri horiek Mankomunitatearen esku jarriko dira, honek eskatzen dituen bakoitzean.
Urte natural bakoitzari dagokion informazioa hurrengo bost urtean gorde beharko da.
3. Tolosaldeko Mankomunitateak hiri hondakinak eta bateragarriak kudeatzeko jarduerak
zuzenean egin ahal izango ditu edo bestela toki araubideari buruzko legedian aurreikusitako
beste edozein kudeaketa modu erabil dezake.
9. artikulua. Zerbitzua emateagatiko tasa.
1. Tolosaldeko Mankomunitatea osatzen duten udaletxeek urtero hondakinak biltzeko zerbitzua
emateari dagokion tasa ezarriko dute. Erabiltzaileek tasa hori ordainduko dute,
mankomunatutako udalerri bakoitzari dagokion ordenantza fiskalak xedatutakoarekin bat
etorriz.
2. Aurreko betebeharra alde batera utzita, Mankomunitateak urtero ezarri ahal izango du tasa
osagarri bat, disuasio neurri moduan edo beste edozein helburu betetzeko. Horretarako, ahal den
neurrian, proportzionaltasun printzipioa aplikatuko du sortutako hondakin kopuruaren eta
ordaindu beharreko kopuruaren artean eta baita tarifaren diskriminazio positiboaren printzipioa,
hau da, tarifa murriztea bultzatuko da, berrerabiltzeak, birziklatzeak eta konpostatzeak azken
tratamenduaren aurrean lortutako mailaren arabera.
II. ATALA. Hondakinen bilketa zerbitzua
10. artikulua. Bilketa zerbitzua.
Bilketa zerbitzuak egituratzeko, ondorengo hondakinak hartuko dira kontuan:
1. Hondakin inerte arruntak, nahasian, ezin daitezkeenak berreskuratu edo balorizatu eta beraz,
desagerraraztera bideratuko direnak.
2. Batik bat organikoak diren hondakinak, erraz usteldu eta/edo usan txarra botatzen dutenak,
ostalaritzan eta elikagaigintzan sortutakoak.
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3. Beren konposizio edo ezaugarriengatik tratatu ondoren birziklapenaren bidez berreskuratu,
berrerabili edo berbalorizatu daitezkeen hondakinak; hala nola, papera, kartoia eta egurra.
Bilketa hau beste zenbait materialetara zabaldu ahal izango da teknikoko eta ekonomikoki
bideragarria denean.Zerbitzua beste material batzuetara zabaltzeko erabakia hartzea
Tolosaldeko Mankomunitateko Batzordeari dagokio.
4. Beren ezaugarriengatik tratamendu berezia behar duten hondakinak. Horrelakoetan,
Mankomunitateak bilketa bereziak sustatu eta koordinatuko ditu Eusko Jaurlaritzak
baimendutako kudeatzaileen bitartez.
III. ATALA. Hondakin inerte arrunten bilketa zerbitzua
11. artikulua. Hondakin inerte arruntak biltzea.
Horrelako hondakinak ondorengo zehaztapenen arabera bilduko dira:
1. Beren ezaugarriengatik berrerabili, birziklatu edo berbalorizatu ezin daitezkeen hondakin
inerte berreskuraezinen nahasketak bilduko dira.
2. Hondakin horiek establezimendu, denda, industria edo lokal bakoitzari Mankomunitateak
emandako edukiontzietan sartuta entregatuko dira derrigorrez. Edukiontzi horiek
Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoek onartutako modelo normalizatukoak izango dira. Hasiera
batean, edukiontzi berde bat erabiltzea aurreikusi da, 1.000 litro litroko ahalmena duena,
dentsitate altuko injekzio bidezko polietilenoz fabrikatutakoa. Mankomunitateak eskubidea
izango du zerbitzuarentzako egokitzat jotzen dituen beste edukiontzi mota batzuk edo
hondakinak biltzeko beste sistema batzuk erabiltzeko. Edukiontzi guztiek Mankomunitatearen
logotipo serigrafiatuta izango dute eta norena den jakiteko zenbaki korrelatiboa izan ahalko
dute, zerbitzuaren erabiltzaile bakoitzari izendatuko zaiona.
3. Mankomunitateak edo bilketa zerbitzuak establezimendu, denda, industria edo lokal
bakoitzari zuzenean emandako edukiontziak erabili ahal izango dira soilik.Edukiontzi horiek
derrigorrez lokalaren barruan egongo dira, bilketa egunera arte.
4. Zerbitzuaren erabiltzaileak Mankomunitateak entregatu dion edukiontziaren identifikazioa
onartu beharko du.
5. Edukiontziak gauez hustuko dira eta horretarako, bilketa egunean bertan, ekoizleek euren
edukiontziak 18,00ak eta 21,00ak bitartean aterako dituzte bere lokaleko atearen ondora, bilketa
zerbitzuak eragozpenik gabe iristeko tokietan jarriz. Dena dela, Mankomunitateko Zerbitzu
Teknikoei dagokie toki horiek zehaztea.
6. Zerbitzua erabiltzen dutenek kontuan izango dute, bai eman zaien edukiontzia bai barruko
edukia beren ardurapekoak direla. Beraz, bilketa zerbitzua edukiontzietatik kanpo edo inguruan
egon daitezkeen hondakinez ez da arduratuko.
7. Edukiontzietan botatako hondakinak gaueko bilketako ibilgailuan hustu ondoren, bilketa
zerbitzuak edukiontzi hori berriz ere hartu duen leku berean utzi beharko du.
8. Edukiontziak behin hustu eta gero, zerbitzua erabiltzen dutenek euren establezimendu,
saltoki, industria edo lokalean sartuko dute berriro, hurrengo goizeko 9:00ak baino lehen.
9. Ezin izango da Tolosaldeko Mankomunitateak edo bilketa zerbitzuak zuzenean emandako
edukiontzia ez den bestelako edukiontzirik erabili, ezta kaxak, zakuak, paletak, kaiolak edo
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bestelako ontzirik ere. Edukiontzien hustuketa eta bilketa ezin izango da establezimendu,
saltoki, industria edo lokal barruan egin, ezta bilketako ordutegia eta erabiltzailearen jarduera
ordutegia bat datozenean edota zaintzailea dutenean ere.
10. Tolosaldeko Mankomunitateak entregatutako edukiontziak ordenantza honen xede den
hondakinen bilketa zerbitzurako baino ez dira erabiliko.
11. Edukiontzi horietan ezin dira gaika bilduko diren hondakinak bota, adibidez, papera, kartoia,
egurra edo Mankomunitateak gaika biltzeko zerbitzu berezia eskaintzen duen beste hondakinik.
Edukia zein den ikusi ondoren, bilketa zerbitzuak hondakinak ez jasotzea erabaki dezake.
12. Edukiontzian hondakin arriskutsuak bota direla egiaztatzen bada, bilketa zerbitzuak eduki
osoa baztertuko du eta zerbitzuko arduradunak Mankomunitateko Zerbitzu Tekniko eta
Juridikoei jakinaraziko die, zigor espedienteari hasiera eman diezaioten.
12. artikulua. Hondakin inerte arruntak biltzeko ordutegia.
1. Edukiontzian bildutako eta desagerrarazi beharreko hondakin inerte arruntak gutxienez astean
bitan bilduko dira. Maiztasun hori benetako beharren arabera aldatu ahal izango da, baina
horretarako aurrez Tolosaldeko Mankomunitateko Lehendakariaren ebazpena beharko da.
2. Edukiontzien hiru laurdenak gutxienez beteta egongo dira.
3. Edukiontziak gauez hustuko dira, 21,00etik aurrera.
4. Bilketa eguna jaieguna baldin bada ez da bilketa zerbitzurik emango.
IV. ATALA. Hondakin organikoen bilketa zerbitzua
13. artikulua. Hondakin organikoen bilketa.
Horrelako hondakinak ondorengo zehaztapenen arabera bilduko dira:
1. Batik bat biodegradagarriak diren edo izaera organikoa duten hondakinak bilduko dira,
ostalaritzako establezimenduetan, enpresetako jangeletan, elikagaiak manipulatzen dituzten
enpresetan eta, industrialdean egonik, beren produkzio prozesuetan hondakin organikoak edo
biodegradagarriak sortzen dituzten establezimenduetan sortutakoak.
2. Hondakin horiek establezimendu, denda, industria edo lokal bakoitzari Mankomunitateak
emandako edukiontzietan sartuta entregatuko dira derrigorrez. Edukiontzi horiek
Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoek onartutako modelo normalizatukoak izango dira. Hasiera
batean, edukiontzi berde bat erabiltzea aurreikusi da, 1.100 litro litroko ahalmena duena,
dentsitate altuko injekzio bidezko polietilenoz fabrikatutakoa. Mankomunitateak eskubidea
izango du zerbitzuarentzako egokitzat jotzen dituen beste edukiontzi mota batzuk edo
hondakinak biltzeko beste sistema batzuk erabiltzeko. Edukiontzi guztiek Mankomunitatearen
logotipo serigrafiatuta izango dute eta norena den jakiteko zenbaki korrelatiboa izan ahalko
dute, zerbitzuaren erabiltzaile bakoitzari izendatuko zaiona.
3. Mankomunitateak edo bilketa zerbitzuak establezimendu, denda, industria edo lokal
bakoitzari zuzenean emandako edukiontziak erabili ahal izango dira soilik. Edukiontzi horiek
derrigorrez lokalaren barruan egongo dira, bilketa egunera arte.
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4. Zerbitzuaren erabiltzaileak Mankomunitateak entregatu dion edukiontziaren identifikazioa
onartu beharko du.
5. Edukiontziak gauez hustuko dira eta horretarako, bilketa egunean bertan, ekoizleek euren
edukiontziak 18,00ak eta 21,00ak bitartean aterako dituzte bere lokaleko atearen ondora, bilketa
zerbitzuak eragozpenik gabe iristeko tokietan jarriz. Dena dela, Mankomunitateko Zerbitzu
Teknikoei dagokie toki horiek zehaztea.
6. Zerbitzua erabiltzen dutenek kontuan izango dute, bai eman zaien edukiontzia bai barruko
edukia beren ardurapekoak direla. Beraz, bilketa zerbitzua edukiontzietatik kanpo edo inguruan
egon daitezkeen hondakinez ez da arduratuko.
7. Edukiontzietan botatako hondakinak gaueko bilketako ibilgailuan hustu ondoren, bilketa
zerbitzuak berriz ere utzi beharko du edukiontzi hori hartu duen leku berean.
8. Edukiontziak behin hustu eta gero, zerbitzua erabiltzen dutenek euren establezimendu,
saltoki, industria edo lokalean sartuko dute berriro, hurrengo goizeko 9:00ak baino lehen.
9. Ezin izango da Tolosaldeko Mankomunitateak edo bilketa zerbitzuak zuzenean emandako
edukiontzia ez den bestelako edukiontzirik erabili, ezta kaxak, zakuak, paletak, kaiolak edo
bestelako ontzirik ere. Edukiontzien hustuketa eta bilketa ezin izango da establezimendu,
saltoki, industria edo lokal barruan egin, ezta bilketako ordutegia eta erabiltzailearen jarduera
ordutegia bat datozenean edota zaintzailea dutenean ere.
10. Edukiontzi horietan ezin dira gaika bilduko diren hondakinak bota, adibidez, papera, kartoia,
egurra edo Mankomunitateak gaika biltzeko zerbitzu berezia eskaintzen duen beste hondakinik.
Edukia zein den ikusi ondoren, bilketa zerbitzuak hondakinak ez jasotzea erabaki dezake. Era
berean, ahalik eta hondakin gehien berreskuratu asmoz, establezimendu hauetan sor daitezkeen
beirazko ontziak ere ez dira onartuko. Beirazko hondakin horiek botatzeko establezimendu
horietatik hurbil erabilera arrunteko iglu-edukiontziak jarriko dira, hiribidean kokatuta dauden
antzekoak. Horrelako hondakinak sortzen dituztenek iglu-edukiontzietan sartuko dituzte, beti
ere edukiontzi horiek erabiltzeko aplikazio arau orokorrak errespetatuz.
11. Edukiontzian hondakin arriskutsuak bota direla egiaztatzen bada, bilketa zerbitzuak eduki
osoa baztertuko du eta zerbitzuko arduradunak Mankomunitateko Zerbitzu Tekniko eta
Juridikoei jakinaraziko die, zigor espedienteari hasiera eman diezaioten.
14. artikulua. Hondakin organikoak biltzeko ordutegia.
1. Hondakin organikoak establezimendu, denda, industria edo lokala dagoen udalerriaren
hiriguneak duen maiztasun berberarekin bilduko dira. Maiztasun hori aldatu ahal izango da,
baina horretarako aurrez Tolosaldeko Mankomunitateko Lehendakariaren ebazpena beharko da.
2. Udalerriko hirigunean udal hondakinak biltzeko ezarrita dagoen ordutegi berberean hustuko
dira edukiontziak.
3. Bilketa jaiegunetan ere egingo da, Urte Berri egunean (urtarrilak 1) eta Eguberri egunean
(abenduak 25) izan ezik.
V. ATALA. Papera eta kartoiaren gaikako bilketa zerbitzua
15. artikulua. Papera eta kartoia gaika biltzea.
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Horrelako hondakinak gaika biltzeko zerbitzua ondorengo zehaztapenekin bat etorriz emango
da:
1. Birziklatuz berreskuratu daitekeen administrazio bulegotako papera eta kartoizko bilgarriak
bilduko dira.
2. Hondakin horiek establezimendu, denda, industria edo lokal bakoitzari Mankomunitateak
emandako ontzietan sartuta entregatuko dira derrigorrez. Ontzi horiek Mankomunitateko
Zerbitzu Teknikoek onartutako modelo normalizatukoak izango dira. Hasiera batean, edukiontzi
urdin bat erabiltzea aurreikusi da, 1.000 litroko ahalmena duena, dentsitate altuko injekzio
bidezko polietilenoz fabrikatutakoa eta baita altzairu herdoilgaitzezko kaiola gurpilduna, gutxi
gorabehera 60 zentimetroko luzera, 80 zentimetroko zabalera eta 170 zentimetroko altuera
duena. Mankomunitateak edukiontzia edo kaiola entregatuko du, ekoizle bakoitzak sortutako
hondakinen arabera. Mankomunitateak eskubidea izango du zerbitzuarentzako egokitzat jotzen
dituen beste edukiontzi mota batzuk edo hondakinak biltzeko beste sistema batzuk erabiltzeko.
Edukiontzi guztiek Mankomunitatearen logotipo serigrafiatuta izango dute eta norena den
jakiteko zenbaki korrelatiboa izan ahalko dute, zerbitzuaren erabiltzaile bakoitzari izendatuko
zaiona.
3. Kartoizko kaxak behar bezala txukunduta eta tolestatuta eta bulegoko papera korapilatutako
poltsatan sartuko dira emandako edukiontzi eta kaiolatan.
4. Mankomunitateak edo bilketa zerbitzuak establezimendu, denda, industria edo lokal
bakoitzari zuzenean emandako edukiontziak eta kaiolak erabili ahal izango dira soilik.
Edukiontzi eta kaiola horiek derrigorrez lokalaren barruan egongo dira, bilketa egunera arte.
5. Zerbitzuaren erabiltzaileak Mankomunitateak entregatu dion edukiontziaren identifikazioa
onartu beharko du.
6. Edukiontziak eta kaiolak egunez hustuko dira eta horretarako, bilketa egunean bertan,
ekoizleek euren edukiontziak goizeko 8:00ak baino lehen, edo bilketa bezperan, 18,00ak eta
22,00ak bitartean, aterako dituzte bere lokaleko atearen ondora, bilketa zerbitzuak eragozpenik
gabe iristeko tokietan jarriz. Dena dela, Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoei dagokie toki
horiek zehaztea.
7. Edonola ere, zerbitzua erabiltzen dutenek kontuan izango dute, bai eman zaien edukiontzia
bai barruko edukia beren ardurapekoak direla. Beraz, bilketa zerbitzua edukiontzietatik kanpo
edo inguruan egon daitezkeen hondakinez ez da arduratuko.
8. Edukiontzietan edo kaioletan botatako hondakinak gaueko bilketako ibilgailuan hustu
ondoren, bilketa zerbitzuak berriz ere utzi beharko du edukiontzi edo kaiola hori hartu duen leku
berean.
9. Edukiontziak eta kaiolak behin hustu eta gero, zerbitzua erabiltzen dutenek euren
establezimendu, saltoki, industria edo lokalean sartuko dute berriro, bilketa eguneko
arratsaldeko 18:00ak baino lehen.
10. Ezin izango da Tolosaldeko Mankomunitateak edo bilketa zerbitzuak zuzenean emandako
edukiontzia edo kaiola ez den bestelako edukiontzirik erabili, ezta kaxak edo bestelako ontzirik
ere. Edukiontzien eta kaiolen hustuketa eta bilketa ezin izango da establezimendu, saltoki,
industria edo lokal barruan egin, ezta bilketako ordutegia eta erabiltzailearen jarduera ordutegia
bat datozenean edota zaintzailea dutenean ere.
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11. Edukiontzi horietan ezin dira papera eta kartoia kutsatu eta birziklatzea oztopatu dezaketen
beste hondakinik bota (film erako plastikoa, poliespana, plastikozko edo metalezko zumitzak,
txirbila eta abar). Edukia zein den ikusi ondoren, hondakinak ez jasotzea erabaki dezake bilketa
zerbitzuak.
12. Edukiontzian hondakin arriskutsuak bota direla egiaztatzen bada, bilketa zerbitzuak eduki
osoa baztertuko du eta zerbitzuko arduradunak Mankomunitateko Zerbitzu Tekniko eta
Juridikoei jakinaraziko die, zigor espedienteari hasiera eman diezaioten.
16. artikulua. Papera eta kartoia gaika biltzeko ordutegia.
1. Papera eta kartoiaren gaikako bilketa gehienez ere astean bitan egingo da. Maiztasun hori
benetako beharren arabera aldatu ahal izango da, baina horretarako aurrez Tolosaldeko
Mankomunitateko Lehendakariaren ebazpena beharko da. Zerbitzuaren erabiltzaileren batek,
arrazoi justifikatuak direla-eta, hondakinak astean hiru aldiz biltzea behar badu,
Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoei jakinarazi beharko dio, zerbitzua arrazionalizatzeko,
edukiontzi gehiago emanez eta/edo bilketa maiztasuna handituz.
2. Edukiontziak egunez hustuko dira, 8:00etatik aurrera.
3. Edukiontzien hiru laurdenak gutxienez beteta egongo dira.
4. Bilketa eguna jaieguna baldin bada ez da bilketa zerbitzurik emango.
VI. ATALA. Egurraren gaikako bilketa zerbitzua
17. artikulua. Egurra gaika biltzea.
Horrelako hondakinak gaika biltzeko zerbitzua ondorengo zehaztapenekin bat etorriz emango
da:
1. Berrerabiliz, birziklatuz edo balorizazio energetiko bidez berreskuratu daitezkeen paletak eta
egurrezko bilgarriak eta pusketak bilduko dira.
2. Egur hondakinak establezimendu, denda, industria edo lokal barruan gordeko dira beti eta ez
da beharrezkoa izango edukiontzi batean sartuta egotea.

3. Zerbitzuaren erabiltzaileren batek egur pusketa txiki ugari sortzen baditu eta bai berari bai
bilketa zerbitzuari maneiatzea zaila gertatzen bazaio, orduan Mankomunitateko Zerbitzu
Teknikoei jakinaraziko dio, Mankomunitateak erabiltzaileari edukiontzi berezi bat emateko.
Edukiontzi hori Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoek onartutako modelo normalizatua izango
da. Horrelakoetan, hasiera batean, edukiontzi berde bat erabiltzea aurreikusi da, 1.000 litro
litroko ahalmena duena, dentsitate altuko injekzio bidezko polietilenoz fabrikatutakoa.
Mankomunitateak eskubidea izango du zerbitzuarentzako egokitzat jotzen dituen beste
edukiontzi mota batzuk edo hondakinak biltzeko beste sistema batzuk erabiltzeko. Edukiontzi
guztiek Mankomunitatearen logotipo serigrafiatuta izango dute eta norena den jakiteko zenbaki
korrelatiboa izan ahalko dute, zerbitzuaren erabiltzaile bakoitzari izendatuko zaiona.
4. Mankomunitateak edo bilketa zerbitzuak establezimendu, denda, industria edo lokal
bakoitzari zuzenean emandako edukiontziak erabili ahal izango dira soilik. Edukiontzi horiek
derrigorrez lokalaren barruan egongo dira, bilketa egunera arte.
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5. Zerbitzuaren erabiltzaileak Mankomunitateak entregatu dion edukiontziaren identifikazioa
onartu beharko du.
6. Paletak, egurrezko bilgarriak eta egur pusketak txikiak jasotzeko edukiontziak egunez
hustuko dira eta horretarako, bilketa bezperan, ekoizleek euren edukiontziak 18,00ak eta
21,00ak bitartean edo beranduen, bilketa eguneko goizeko 8,00ak baino lehen, aterako dituzte
bere lokaleko atearen ondora, bilketa zerbitzuak eragozpenik gabe iristeko tokietan jarriz. Dena
dela, Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoei dagokie toki horiek zehaztea.
7. Paletak eta egurrezko bilgarriak lurrean utziko dira ahalik eta modurik txukunenean, bata
bestearen gainean pilatuta, eta gehienez onartuko tamaina 1.300 x 1.100 mm izango da. Bilketa
zerbitzuak egurra ez jasotzea erabaki dezake tamaina hori gaindituz gero eta oro har, zerbitzuak
egurra bildu eta trinkotzeko erabiltzen duen ibilgailu kargatu ezin daitekeen beste edozein egur
hondakin. Zerbitzuak baztertutako egur hondakinak berehala kendu beharko ditu erabiltzaileak
eta bere establezimendu, denda, industria edo lokal barruan gordeko ditu berriro. Horrelako
kasuetan, erabiltzaileak egurrak zatitu egin beharko ditu goian aipatutako neurrietara egokituz,
gaikako egur bilketa zerbitzua erabili nahi badu. Bestela, Mankomunitateak dituen
garbiguneetako batetara eraman edo bere kontura kudeatu ditzake baimendutako egur biltzaile
baten bidez.
8. Edonola ere, zerbitzua jasotzeko egur edukiontzia erabiltzen dutenek kontuan izango dute, bai
eman zaien edukiontzia bai barruko edukia beren ardurapekoak direla. Beraz, bilketa zerbitzua
edukiontzietatik kanpo edo inguruan egon daitezkeen hondakinez ez da arduratuko.
9. Edukiontzietan botatako hondakinak bilketako ibilgailuan hustu ondoren, bilketa zerbitzuak
berriz ere utzi beharko du edukiontzi hori hartu duen leku berean.
10. Edukiontziak behin hustu eta gero, zerbitzua erabiltzen dutenek euren establezimendu,
saltoki, industria edo lokalean sartuko dute berriro, arratsaldeko 15:30ak baino lehen. Ezin
izango da Tolosaldeko Mankomunitateak edo bilketa zerbitzuak zuzenean emandako
edukiontzia ez den bestelako edukiontzirik erabili, ezta kaxak edo bestelako ontzirik ere. Paleten
eta egurrezko bilgarrien bilketa eta edukiontzien hustuketa eta bilketa ezin izango da
establezimendu, denda, industria edo lokal barruan egin, ezta bilketako ordutegia eta
erabiltzailearen jarduera ordutegia bat datozenean edota zaintzailea dutenean ere.
11. Edukiontzi horietan ezin dira egurra kutsatu eta birziklatzea oztopatu dezaketen beste
hondakinik bota (plastikoak, kristalak, metalak eta abar). Materialaren ezaugarriak aztertu
ondoren, egurrak ez jasotzea erabaki dezake bilketa zerbitzuak. Zerbitzuak baztertutako egur
hondakinak berehala kendu beharko ditu erabiltzaileak eta bere establezimendu, denda, industria
edo lokal barruan gordeko ditu berriro. Horrelako kasuetan, erabiltzaileak zikinkeria guztiak
kendu beharko ditu, gaikako egur bilketa zerbitzua erabili nahi badu. Bestela, Mankomunitateak
dituen garbiguneetako batetara eraman edo bere kontura kudeatu ditzake baimendutako egur
biltzaile baten bidez.
12. Edukiontzian hondakin arriskutsuak bota direla egiaztatzen bada, bilketa zerbitzuak eduki
osoa baztertuko du eta zerbitzuko arduradunak Mankomunitateko Zerbitzu Tekniko eta
Juridikoei jakinaraziko die, zigor espedienteari hasiera eman diezaioten.
18. artikulua. Egurra gaika biltzeko ordutegia.
1. Egurraren gaikako bilketa gehienez ere astean bitan egingo da. Maiztasun hori benetako
beharren arabera aldatu ahal izango da, baina horretarako aurrez Tolosaldeko Mankomunitateko
Lehendakariaren ebazpena beharko da.
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2. Egurraren gaikako bilketa egunez egingo da, 08,00etatik aurrera.
3. Bilketa eguna jaieguna baldin bada ez da bilketa zerbitzurik emango.
VII. ATALA. Tamaina handiko trasteen gaikako bilketa zerbitzua
19. artikulua. Tamaina handiko trasteak gaika biltzea.
Horrelako hondakinak gaika biltzeko zerbitzua ondorengo zehaztapenekin bat etorriz emango
da:
1. Berrerabiliz eta birziklatuz berreskuratu daitezkeen bulegoko altzariak eta ekipamenduak, eta
tresna elektriko eta elektronikoak (ordenagailu, monitore, inprimagailu eta abar) bilduko dira.
2. Tamaina handiko traste horiek establezimendu, denda, industria edo lokal barruan gordeko
dira beti eta ez da beharrezkoa izango edukiontzi batean sartuta egotea.
3. Ekoizleek Tolosaldeko Mankomunitateak dituen garbiguneetako batetara eraman beharko
dituzte tamaina handiko trasteak.

VIII. ATALA. Beste jarduera batzuen gaikako bilketa zerbitzua
20. artikulua. Arrandegietako hondakinak gaika biltzea.
Horrelako hondakinak ondorengo zehaztapenen arabera bilduko dira:
1. Batik bat organikoak diren hondakinak, erraz usteldu eta/edo usan txarra botatzen dutenak
bilduko dira.
2. Arrandegietako hondakinak establezimendu bakoitzari Tolosaldeko Mankomunitateak
emandako edukiontzietan sartuta entregatuko dira derrigorrez.
3. Edukiontzi horiek Mankomunitateak zuzenean emandakoak eta modelo normalizatukoak
izango dira, eta 120 eta 240 litro bitarteko ahalmena eta bi gurpil izango dituzte.
4. Mankomunitateak emandako edukiontzia derrigorrez establezimenduaren barruan egongo da.
5. Erabiltzaileak Mankomunitateak entregatu dion edukiontzia identifikatu beharko du.
6. Arrandegietako hondakin organikoak establezimendua dagoen udalerriaren hiriguneak duen
maiztasun berberarekin bilduko dira. Maiztasun hori aldatu ahal izango da, baina horretarako
aurrez Tolosaldeko Mankomunitateko Lehendakariaren ebazpena beharko da.
7. Udalerriko hirigunean udal hondakinak biltzeko ezarrita dagoen ordutegi berberean hustuko
da edukiontzia.
8. Ekoizleak bilketa eguneko 20:00ak eta 21,00ak bitartean (bilketa gauez egiten denean) edo
bilketa eguneko goizeko 60:00ak baino lehen (bilketa egunez egiten denean) aterako du
edukiontzia hurbilen dagoen zabor gunera, bilketa zerbitzuak eragozpenik gabe iristeko eta
kalterik sortuko ez duen tokietan jarriz.
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9. Edonola ere, zerbitzua erabiltzen duenak kontuan izango du, bai eman zaion edukiontzia bai
barruko edukia bere ardurapekoak direla.
10. Edukiontzia behin hustu eta gero, zerbitzua erabiltzen duenak bere establezimenduan
sartuko du berriro, hurrengo goizeko 9:00ak (bilketa gauez egiten denean) edo 12:00ak (bilketa
egunez egiten denean) baino lehen.
11. Jaiegun bezperan bilketa zerbitzua emango da, baina erabiltzaileak kaletik kendu beharko du
edukiontzia jaieguneko goizeko 9:00ak baino lehen.
12. Bilketa egunero egingo da, Gabon egunean (abenduak 24) eta Urtezahar egunean (abenduak
31) izan ezik.

21. artikulua. Establezimendu batzuetako paper hondakinak biltzea.
Horrelako hondakinak ondorengo zehaztapenen arabera bilduko dira:
1. Haien jarduera dela-eta paper hondakin asko sortzen dituzten establezimenduen (Udaletxeak,
ikastetxeak, bidaia agentziak, inprimategiak eta abar) paper hondakinak bilduko dira.
2. Paper hondakinak ekoizle bakoitzari Tolosaldeko
edukiontzietan sartuta entregatuko dira derrigorrez.

Mankomunitateak

emandako

3. Edukiontzi horiek Mankomunitateak zuzenean emandakoak eta modelo normalizatukoak
izango dira, eta 360 litroko ahalmena eta bi gurpil izango dituzte.
4. Mankomunitateak emandako edukiontzia derrigorrez establezimenduaren barruan egongo da,
Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoak ekoizle bakoitzarentzat finkatzen duen bilketa egunera
arte.
5. Erabiltzaileak Mankomunitateak entregatu dion edukiontzia identifikatu beharko du.
6. Paper hondakinen bilketa astean behin egingo da.
7. Bilketa egunean, ekoizleak hurbilen dagoen zabor gunera aterako du edukiontzia, bilketa
zerbitzuak eragozpenik gabe iristeko eta kalterik sortuko ez duen tokietan jarriz.
8. Edonola ere, zerbitzua erabiltzen duenak kontuan izango du, bai eman zaion edukiontzia bai
barruko edukia bere ardurapekoak direla.
9. Edukiontzia behin hustu eta gero, zerbitzua erabiltzen duenak bere establezimenduan sartuko
du berriro, hurrengo goizeko 9:00ak (bilketa gauez egiten denean) edo 13:00ak (bilketa egunez
egiten denean) baino lehen.
VIII. ATALA. Arau bereziak
22. artikulua. Noizbehinka hondakin gehiegi sortzea.
Hondakin ekoizle edo jaberen batek, noiz edo noiz, ohikoa baino askoz hondakin kopuru
handiagoa badu botatzeko, eta ondorioz bilketa sistemari eragozpen handia eragiten badio, ezin
izango ditu hondakin horiek normalean ateratzen dituen hondakinekin batera atera. Horrelako
kasuetan, erabiltzaileak bere kabuz kenduko ditu eta Mankomunitateak dituen garbiguneetako
batetara eramango ditu Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoek aldez aurretik emandako
baimenaz edo bere kontura kudeatuko ditu baimendutako biltzaile baten bidez.

11

23. artikulua. Hondakin gutxi sartzea.
1. Aurreko ataletan deskribatutakoen ezaugarri berak dituzten edukiontzi normalizatuak erabili
ahal izango dira, baina 360 litroko ahalmena dutenak, hondakin gutxi sortzen dituztela
egiaztatzen duten jardueretarako, beti ere hondakin horiek bi astean behin baino ez bildu behar
direnean. Horrelakoetan, ekoizleak gehienez ere unitate bakarra eduki ahal izango du gaika
bildu daitekeen frakzio bakoitzerako.
24. artikulua. Norbere kontura egindako bilketa.
1. Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoen ustez ekoizle edo jabearen hondakinek –egoera,
konposizio edo kopurua dela-eta– biltzea, garraiatzea, balorizatzea edo desagerraraztea
galarazten dutenean, Mankomunitateak ekoizlea behartu dezake horiek bere kontura kudeatzera
eta hala balitz, Mankomunitateak horretarako egokitutako toki edo tokietara garraiatzera.
2. Kasu horretan, ekoizle guztiek edo bilketa bere kontura egiten dutenek, beharrezko neurriak
hartu beharko dituzte hondakinen bolumena ahalik eta gehien murrizteko eta garraioa eta
amaierako tratamendua ordenantza honekin eta indarrean dagoen gainerako araudiarekin bat
etorriz egin direla ziurtatzeko. Horiek guztiak segurtasun eta higiene baldintzak beteta egingo
dira.
3. Artikulu honetan adierazitako salbuespenaren ondorioz eragindako kalte-galeren
erantzukizuna hondakinen ekoizle edo jabearena bakarrik izango da. Mankomunitateak izango
du horrelakoak ikuskatzeko ahalmena, eta hondakinak eramateko orduan edozein aldaketa edo
erreforma egin dadin eska dezake.
25. artikulua. Industrialdeetara bilketako ibilgailuak sartzea.
1. Zenbait industria edo enpresa gunetan, aspaldikoak direlako, kokapenagatik, sarbideengatik,
ateak edo hesiak izateagatik etab. bilketako ibilgailuarekin ibiltzeko edo maniobrak egiteko edo
ekoizleen lokaletara iristeko zailtasunak baldin badaude, Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoek
hondakinak biltzeko tokiak zehaztu eta zerbitzurako egokitzat jotzen dituzten hondakinak
biltzeko beste sistema batzuk ezarriko dituzte.
2. Industria edo enpresa gunearen ezaugarriengatik zerbitzua ezin bada behar bezala eman edo
ematerik ez badago, Tolosaldeko Mankomunitateak, ekoizlea edo jabea behartu dezake
hondakinak bere kontura kudeatzera eta hala balitz, Mankomunitateak horretarako egokitutako
toki edo tokietara garraiatzera.
26. artikulua. Erabiltzaileari emandako edukiontzi kopurua.
1. Mankomunitateak edo bilketa zerbitzuak zerbitzuaren erabiltzaile bakoitzari zuzenean
emandako edukiontzi kopurua eta ahalmena sortutako hondakinen ezaugarri eta kantitate
osoaren araberakoa izango da.
2.
Hondakinen ekoizle edo jaberen batek, bere ustetan, bi edukiontzi edo gehiago behar
baditu, horrela jakinarazi beharko dio Tolosaldeko Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoei.
Eskaera hori Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoek aztertu eta egiaztatzen dutenean bakarrik
onartuko da. Nolanahi ere, zerbitzuaren erabiltzaile berberak Mankomunitateak emandako
zerbitzu bakoitzeko 1.000 litroko bi edukiontzi izan ditzake gehienez ere.
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3. Gehienezko edukiontzi kopuru hau nahikoa ez bada eta ekoizleak edo jabeak hondakin
kopuru handiago sortzen badu eta bilketa zerbitzuan eragozpen handiak sor baditzakete, orduan,
bidezko arrazoiak direla medio, ekoizlea edo jabea behartu dezake hondakinak bere kontura
kudeatzera eta hala balitz, Mankomunitateak horretarako egokitutako toki edo tokietara
garraiatzera.
27. artikulua. Edukiontzien mantentze lanak.
1. Edukiontziak, kaiolak eta bestelako ontziak erabiltzeko moduan egongo dira uneoro, bai
erabiltzaileen aldetik bai bilketa zerbitzuen aldetik. Bilketa zerbitzuak ez ditu onartuko gaizki
dauden eta hustuketa lanak galarazten dituzten edukiontziak.
2. Mantentze edo konponketa lanak doakoak izango dira, baldin eta edukiontziak Tolosaldeko
Mankomunitateko logotipoa ez badute, aurreko zerbitzuetatik datozen berrerabilitako
edukiontziak direlako.
3. Mantentze edo konponketa lanak edukiontziaren erabiltzailearen kontura izango dira, baldin
eta edukiontziak Tolosaldeko Mankomunitateko logotipoa badute.
4. Hauxe da konponketaren kostua:
- Edukiontziaren zati bat konpontzea (tapa, gurpila, balazta,...): 70 €/ordua.
- Garbiketa zerbitzua: 80 €/ordua.
- Garabi zerbitzua; besteak beste, lubetetatik behera bota edo erori diren edukiontziak
berreskuratzeko: 100 €/ordua.
- Edukiontzi berria ematea (ekoizleari aurrez entregatutako edukiontzia hondatu, galdu edo
desagertu delako): 180 €/edukiontzia.
IX. ATALA. Bilketa zerbitzua emateko ordutegi bereziak
28. artikulua. Bilketaren maiztasuna eta ordutegia aldatzea.
1. Zerbitzua emateko ordutegi, modu edo maiztasunean edozein aldaketa gertatzen denean,
Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoek behar den aurrerapenarekin emango dute aldaketa horren
berri, larrialdi egoeretan erakunde eskudunak emandako xedapenak izan ezik.
2. Mankomunitateak bilketaren maiztasuna eta ordutegiak alda ditzake, erabiltzaileen
intereserako onuragarria dela uste duenean, baina horretarako aurrez Tolosaldeko
Mankomunitateko Lehendakariaren ebazpena beharko da.
3. Hondakinak biltzeko eguna aste barruko jai egun batean egokituz gero, egun horretako
bilketa bertan behera geratuko da.
4. Oharrak Tolosaldeko Mankomunitateko web orrian jakinaraziko dira: www.tolosaldea.org
5. Larrialdietan edo ezinbesteko kasuetan bilketa zerbitzu arrunta ematea ezinezkoa bada,
Tolosaldeko Mankomunitateak jakinarazi ondoren, erabiltzaileek ez dituzte hondakinak aterako
zerbitzua normalizatu arte edo Mankomunitateak bidezko jarraibideak eman arte. Jakinarazpena
hondakinak atera ondoren egiten bada, erabiltzaile bakoitzak berriz ere hondakinak jaso eta
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behar bezala gorde beharko ditu, eta ez dituzte aterako zerbitzua normalizatu arte edo
Mankomunitateak bidezko jarraibideak eman arte.
6. Horrek ez du inola ere tasak murrizteko eskubiderik sortuko, ezta kalterik sortzen bada hori
lehengoratu beharrik ere.
X. ATALA.

Bilketa egutegia

29. artikulua. Bilketa egutegia.
Tolosaldeko Mankomunitateak emandako zerbitzuen bilketa egutegi zehatza Mankomunitateko
web orrian jakinaraziko da: www.tolosaldea.org
XI. ATALA.

Hondakin ekoizleen erantzukizuna

30. artikulua. Erantzukizuna.
1. Hiri hondakin edo hondakin bateragarrien jabeek Mankomunitateari eman behar dizkiote,
ordenantza honetan zehaztutako baldintzetan, horiek birziklatu, baloratu edo desagerrarazteko.
Ematen diren unetik Mankomunitateak hartuko du horien jabetza eta jabeek ez dute hondakin
horiek sor ditzaketen kalteekiko inolako erantzukizunik izango, baldin eta hondakin horiek
ematerakoan ordenantza hau eta gainerako arau aplikagarriak bete badira. Baldintza horiek
beteta, hondakinak bilketako ibilgailuan kargatutakoan soilik joko dira entregatutzat.
2. Hondakinak sortzen dituzten enpresek arduradun-solaskide bat izendatu beharko dute,
hondakinen bilketarako une bakoitzean jarduketa egokienak direnak koordinatzeko.
31 artikulua. Hirugarrenei sortutako kalteak.
Hondakin ekoizlea Tolosaldeko Mankomunitateak eman dizkion edukiontziak gaizki
erabiltzearen ondorioz hirugarrenei sortutako kalte edo galeren erantzule izango da.
Bereziki, edozein arrazoirengatik (bilketa egunetan edukiontziak enpresatik kanpo daudelako,
balaztatze gailuetan akatsak daudelako edo halakorik ez duelako, bandalismoa, etab.)
edukiontzi, kaiola edo ontziak nahi gabe edo nahita mugitu eta talka egin dutelako sortzen diren
kalte edo galerak ekoizlearen ardura izango dira, eta Tolosaldeko Mankomunitateak ez du
inolako erantzukizunik izango.
32. artikulua. Ikuskapena eta zaintza.
1. Hondakin ekoizleek edo jabeek lankidetza osoa eskaini beharko diete Tolosaldeko
Mankomunitateko ikuskapen zerbitzuei, hauek beren azterketak eta kontrolak egin ditzaten,
laginak hartu eta informazioa bil dezaten eta bere betebeharrak egin ahal izateko beste edozein
lan egiteko.
2. Ikuskapen lanak egiten dituzten pertsonak agintaritzaren agenteak izango dira eta hauek
egiaztatutako eta aktaren bitartez formalizatutako gertakariek froga ondorioetarako
ziurtasunezko presuntzioa izango dute.
XII. ATALA. Hondakinak kendu direla egiaztatzeko dokumentu erregistroa edo agiria
33. artikulua. Hondakinak kendu direla egiaztatzeko dokumentu erregistroa edo agiria.
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Ingurumeneko Gestio Sistema, ISO arauak, EMAS eta antzekoak direla-eta, enpresaren batek
hondakinak kendu direla egiaztatzeko dokumentu erregistroa edo agiria behar badu,
Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoei eska diezaieke.
XIII. ATALA. Arau-hausteak eta zigorrak
34. artikulua. Arau-hausteak.
Ordenantza honetan jasotako zehaztapenak ez betetzea arau-haustetzat joko da, honakoekin bat
etorriz: Euskal Herriko ingurumena babesteko 3/1998 Lege orokorraren 108. artikulua eta
hurrengoetan xedatutakoa, eta Hondakinei buruzko 10/1998 Legearen 34. artikulua eta
hurrengoetan xedatutakoa.
Ordenantza honetako arau-hausteak ekintza egiten denetik edo ingurumenari egindako kaltea
detektatzen denetik (kaltea berehalakoa ez denean) kontatzen hasi eta urtebetera preskribituko
dira.
Beste organo eskudun batzuek ezar ditzaketen arau-hausteez gain, hondakinekin lotutako
jarduerei buruzko arau-hausteak honela sailkatzen dira: oso larriak, larriak eta arinak.
Ondoren tipifikatu diren arau-hausteren bat egiten bada, dagozkion zigorrak jarriko dira,
ordenantza honetan aurreikusitako moduan eta zenbatekoan.
1. Arau-hauste oso larriak:
a) Ordenantza honek arautzen dituen jarduketekin lotutako baimen edo lizentziak lortzeko
administrazio espedienteari emandako datuak maltzurkeriaz aldatzea edo horietako batzuk
ezkutatzea.
b) Hondakin arriskutsuak kontrolik gabe utzi, bota edo desagerraraztea.
c) Beste edozein hondakin kontrolik gabe utzi, bota edo desagerraraztea, baldin eta horren
ondorioz ingurumenean kalte handia eragin badu, edo pertsonen osasuna arrisku larrian jarri
badu.
d) Edukiontzietan hondakin arriskutsuak botatzea edo hondakin horiek beren artean edo
arriskutsu ez direnekin nahastea, baldin eta horren ondorioz ingurumenean kalte handia eragin
badu, edo pertsonen osasuna arrisku larrian jarri badu.
e) Hondakinak zehaztutako lekuetatik kanpo uztea, kontrolik gabeko zabor guneak sortuz.
f) Arau-hauste larriak behin eta berriz egitea edo horrelakoak pilatzea.
2. Arau-hauste larriak:
c) Arriskutsua ez den beste edozein hondakin kontrolik gabe utzi, bota edo desagerraraztea,
baldin eta horren ondorioz ingurumenean kalte handia eragin ez badu, edo pertsonen osasuna
arrisku larrian jarri ez badu.
b) Aplikagarria den araudiak edo baimenean jasotako baldintzek eskatzen duten dokumentazioa
ematearen betebeharra ez betetzea edo datuak ezkutatu edo faltsutzea, eta dokumentazio hori
zaindu eta gordetzeko betebeharra ez betetzea.
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c) Edukiontzia beti enpresaren kanpoan egotea, beste edozein ekoizleren esku.
d) Hondakin arriskutsuak dituzten ontziak etiketatu gabe egotea edo etiketa okerra edo partziala
izatea.
d) Edukiontzietan hondakin toxikoak eta/edo arriskutsuak botatzea edo hondakin horiek beren
artean edo arriskutsu eta/edo toxiko ez direnekin nahastea, baldin eta horren ondorioz
ingurumenean kalte handia eragin ez badu, edo pertsonen osasuna arrisku larrian jarri ez badu.
f) Arriskutsuak ez diren hondakinak eskuratu, saldu edo ematea Hondakinei buruzko 10/1998
Legean adierazi gabeko pertsona fisiko edo juridikoei; baita hondakin horiek onartzea ere,
baldin eta dagozkien baimenetan edo aipatutako Legean ezarritako arauetan adierazitako
baldintzetan egiten ez bada.
g) Bilketa zerbitzuaren erabiltzaileak, arrazoi justifikaturik gabe, uko egitea berak sortzen dituen
hondakinak Mankomunitatearen esku jartzeari.
h) Hondakinen zamaketa lanak eta garraioa oztopatzea.
i) Administrazio publikoaren ikuskapen eta kontrolak eragoztea.
j) Arau-hauste arinak behin eta berriz egitea edo horrelakoak pilatzea.
k) 1. puntuan adierazitako arau-hausteren bat egitea, baina duen garrantzi txikiagatik, ezin
direnak oso larri moduan kalifikatu.
3.

Arau-hauste arinak:

a)
Aplikagarria den araudiarekin edo baimenetan jasotako baldintzekin bat etorriz,
Administrazioari eman beharreko dokumentazioa aurkezterakoan atzeratzea.
b)
1. eta 2. puntuetan adierazitako edozein arau-hauste, baldin eta pertsonengan, hauen
ondasunetan edo ingurumenean izan duen eragin txikiagatik, ezin bada oso larri edo larri
moduan kalifikatu.
c) Oro har, ordenantza honek ezartzen dituen betebeharrak ez betetzea eta hondakinak biltzeko
zerbitzuaren funtzionamendu ona eragotziko duten gainerako egite eta ez-egite guztiak.
35. artikulua. Zigorrak.
1. Aurreko artikuluan aurreikusitako arau-hausteak egiten badira, honako zigorrak ezarri ahal
izango dira:
a) Arau-hauste oso larriak:
— Isuna: 600 euro eta 900 euro bitartekoa.
b) Arau-hauste larriak:
— Isuna: 300 euro eta 600 euro bitartekoa, eta edukiontzia kentzea.
c) Arau-hauste arinak:

16

— Isuna: 300 euro bitartekoa, hondakin arriskutsuen kasuan izan ezik. Horrelakoetan isuna 900
euro bitartekoa izango da.
2. Zigorrak ezartzeko kontuan izango dira erantzulearen egoera, bere erru-maila, behin baino
gehiagotan errepikatzea, parte-hartzea eta lortutako onura, eta ingurumenari eragindako kaltemaila edo pertsonen osasunean eragindako arrisku-maila.
3. Zigorrak jartzeak ez du alde batera uzten Administrazioak kalte-galerak jasotzeko izan
dezakeen eskubidea.
36. artikulua. Arau-hauste eta zigorren preskripzioa.
Arau-hauste oso larriak hiru urtera preskribituko dira, larriak bi urtera eta arinak sei hilabetera.
Arau-hauste oso larrien ondorioz jarritako zigorrak hiru urtera preskribituko dira; arau-hauste
larrien ondorioz jarritakoak bi urtera; eta arinen ondorioz jarritakoak urtebetera.
Zigortzeko ahalmena preskribitu eta igarotako denbora edozein izanda ere, Tolosaldeko
Mankomunitateak erantzuleei eska diezaieke gauzak lehengoratzeko eta berriz ere hasieran
zeuden moduan uzteko.
37. artikulua. Nahitaez betearaztea. Lehengoratzeko betebeharra, hertsatzeko isunak eta
subsidiarioki betearaztea.
1. Arau-hausleak behartuta daude gauzak lehengoratzeko eta berriz ere arau-haustea egin
aurretik zeuden egoeran uzteko, jarri zaien zigorra alde batera utzita.
2. Arau-hausleek aurreko puntuan ezarritakoarekin arabera, dagokion errekerimenduan
adierazitako epeak igaro ondoren gauzak lehengoratzen edo berritzen ez badituzte, organo
eskudunak hertsatzeko isunak jar ditzake azaroaren 26ko administrazio publikoen eta ohiko
jardunbide administratibo erregimen juridikoko 30/1992 Legearen 99. artikuluarekin bat etorriz.
Isun horren kopuruak ez du gaindituko egindako arau-hausteari ezarritako isunaren herena.
3.
Era berean, kasu hauetan eta lehengoratzeko lanak egiten ez badira, Mankomunitateak
subsidiarioki egin ahal izango ditu, arau-hauslearen kontura.
4. Zigorren, kalte-ordainen eta aldatutakoa lehengoratzeko kostu ekonomikoaren kopuruak
premiamendu administratibo bidez eskatu ahal izango dira, dagozkien ebazpenek bide horretan
irmotasuna hartu ondoren.
38. artikulua. Beste administrazioekiko erantzukizuna.
Arau-hausleak egindako ekintzak beste administrazio publiko baterako hutsegite
administratiboak izan badaitezke, Tolosaldeko Mankomunitateak ahalik eta azkarren
jakinaraziko dizkie.
39. artikulua. Erantzukizun penala. Agintaritza judizialaren esku-hartzea.
1. Arau-hausleak egindako ekintzak delitu edo hutsegite izan badaitezke, Tolosaldeko
Mankomunitateak agintaritza judizialari jakinarazi beharko dizkio.
2. Ekintza horiengatik arau-haustearen espedientea irekitzen bada, jarduketak agintaritza
judizialari helarazi ondoren, Mankomunitateak zigor prozedura eten egingo du, agintaritza
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horrek erabaki arte. Zigor prozedura eteteak ez dio Mankomunitateari galaraziko aldatutako
egoera lehengoratzeko beharrezko neurriak hartzera.
3. Ebazpen judiziala emandakoan, hori absoluziozkoa izanda ere, Mankomunitateak zigor
espedientea izapidetzen jarrai dezake, baina Auzitegiak frogatutzat jo dituen ekintzak
errespetatuko ditu. Hala ere, inolaz ere ezingo da agintaritza judizialak zigortutako
arrazoiengatik administrazio-zigorrik jarri.
40. artikulua. Arau-hausteak bideratzea eta zigortzea.
Arau-hauslearen lokala edo instalazioa dagoen Udalak izango du ordenantza honetan aipatutako
arau-hausteak bideratzeko eta zigortzeko eskumena.
Horretarako, Mankomunitateko zerbitzuek eta mankomunatutako Udal zerbitzuek elkarrekin lan
egingo dute, ordenantza honetan aurreikusitako arau-hausteak ikuskatzeko eta salatzeko.
Mankomunitateak hala eskatuta, Udalak ez badu zigor prozedura hasten, eskaera egin den
egunetik kontatzen hasita 10 eguneko epean, Mankomunitateko Lehendakariak arau-haustea
bideratu eta zigortu ahal izango du.
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