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1.- SARREREA 
 
10/2005 Foru Arauaren bidez onartutako 2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. 
Plan Integralean, aurrerantzean, II. BUHKPIn (R1), jarraipen, kontrol eta berrikuspenerako 
mekanismoak aurreikusten dira, azken urteotan oso azkar bilakatu eta garatu diralako UHei 
buruzko arauak eta kudeaketa. Holan, bada, planaren lehen ohiko berrikuspena 2008an egin behar 
dala aurreikusten da. Izan be, Bizkaiko Foru Aldundiak egin behar dau, Bizkaiko Hondakinen 
Lurralde Kontseiluak eskatuta. 
 
Aurrean esandakoa beteteko asmotan, 2008ko urriaren 15ean Bizkaiko Hondakinen Lurralde 
Kontseiluak behar besteko erabagia hartu eban, Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailari II. 
BUHKPI bertako 22. kapituluan aurreikusitakoaren arabera berrikusi eiala eskatzeko. Erabagi hori 
beteteko, 2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren 2006-2008ko 
Berrikuspen Agiri hau egin da. 
 
Plan integralaren berrikuspenean, 2004-2008ko epealdian sorreran zein kudeaketan batutako 
datuak eguneratu dira. Era berean, epealdi horretan arauetan zein estrategietan jazotako 
aldaketen nondik norakoak be azaldu dira bertan. Eguneraketa horreen ondorioz, II. BUHKPIko 
kapitulu honeek berrikusi dira: 
 

- 2. kapitulua. Planaren iraunaldia 
- 4. kapitulua. Oinarri juridiko eta estrategikoak 
- 9. kapitulua. Planeko hondakinen sorrerea 
- 10. kapitulua. Gaur egun nora doazan Bizkaian sortutako hondakinak 
- 11. kapitulua. Hondakinen sorrerearen bilakaera historikoa 
- 12. kapitulua. Biztanle-kopuruaren bilakaera historikoa eta prognosia 2016. urtera arte 
- 13. kapitulua. 2009-2016ko uri-hondakinen etorkizuneko belaunaldiaren prognosia 

 
Berrikuspenean bertan, beste arlo batzuei buruzko oinarrizko premisak be hartu dira kontuan: 
helburuak, inbersinoak, kudeaketaren antolamendua, arauak… Horri esker, hondakinen kudeaketa 
integraurako (HKIrako) aukerak, kudeaketaren helburuak, kudeaketa-eredua eta kasuan kasuko 
azpiegiturak zein inbersinoak eguneratzeko preminea aztertu ahal izan da. Gainera, kasuan-
kasuan, kapitulu honeek be aldatzea egokia zan ala ez balorau da: 
 

- 15. kapitulua. Plan integraleko aukera estrategikoak 
- 16. kapitulua. Planeko hondakinen etorkizuneko kudeaketa integrauaren helburuak 
- 17. kapitulua. 2009-2016ko Bizkaiko hondakinen kudeaketa integraurako ereduaren 

eguneraketa 
- 18. kapitulua. Inbersinoen kuantifikazinoa eta programazinoa 
- 19. kapitulua. Bihar-etziko kudeaketaren antolamendua 
- 20. kapitulua. Arautegiak, erabagiak eta konpromisoak 
- 22. kapitulua. Planaren jarraipena, kontrola eta berrikusketa 
- 23. kapitulua. Erreferentziak 
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2.- II. BUHKPI ONARTU ZANETIK EGON DIRAN GARAPEN 

ESTRATEGIKO ETA JURIDIKO BARRIAK 
 
 
2.1.- Orokorra 
 
2005-2008ko epealdian, hondakinen kudeaketari buruzko agiri estrategikoak eta hondakinen 
kudeaketan eragina daukien arauzko testuak garatu dira berez. 
 
Aldaketa horreek, gainera, hiru administrazino-mailetan jazo dira (Europan, estaduan eta 
autonomia-erkidegoan), eta lurraldeko hondakinen kudeaketan daukie eragina. Hori dala-eta, 
euren nondik norakoak aztertu behar dira, Bizkaiko uri-hondakinen kudeaketaren plangintza 
egunean egon daiten. 
 
 
2.2.- Aldaketa estrategiko eta juridikoak 
 
2005-2016ko II. BUHKPIren Ohiko Berrikuspenaren Agiri honetan aurkezten dan esparru 
estrategiko eta juridikoa 2005. urtean hasi zen eguneratzen, bertako 4. kapitulua zarratu zanean. 
Hona hemen orain arte uri-hondakinen arloan jazo diran aldaketa estrategiko eta juridikoak: 
 
2.2.1.- Europar Batasuna 
 
- Hondakinei buruzko apirilaren 5eko 2006/12/EE Zuzentaraua. (R2) 
 
- Europako Parlamentuak eta Kontseiluak irailaren 6an pilei, metagailuei eta pilen zein 

metagailuen hondakinei buruz emondako 2006/66/EE Zuzentaraua. (R3) 
 
- Hondakinei buruzko zemendiaren 9ko 2008/98/EE Zuzentaraua. Honen bidez, gainera, 

beste zuzentarau batzuk ixten dira indar barik. (R4)   
 
2.2.2.- Espainia 
 
- Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Honen bidez, lurzorua kutsatu daikien 

jardueren zerrendea eta lurzoru kutsatuetarako irizpideak zein estandarrak ezarten dira. (R5) 
 
- Tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinen kudeaketari buruzko 

zezeilaren 25eko 208/2005 Errege Dekretua. (R6) 
 
- Ongarriei buruzko garagarrilaren 8ko 824/2005 Errege Dekretua. (R7) 
 
- Martiaren 3ko 252/2006 Errege Dekretua. Honen bidez, Ontziei eta Ontzien 

Hondakinei buruzko 11/1997 Legeko berziklapen eta balorizazino helburuak berrikusten dira, 
eta 782/1998 Errege Dekretuaren bidez bere garapen eta betearazpenerako onartutako 
araudia ere aldatzen da. (R8) 

 
- Plan eta programa batzuek ingurumenean daukiezan eraginen ebaluazinoari buruzko 

apirilaren 28ko 9/2006 Legea. (R9)  
 
- Garagarrilaren 18ko 27/2006 Legea. Honen bidez, informaziorako, partaidetza 

publikorako eta justiziarako eskubideak arautzen dira ingurumenaren arloan. (R10)  
 
- Zemendiaren 17ko MAM/3624/2006 Agindua. Honen bidez, honako bi honeek aldatzen 

dira: apirilaren 30eko 782/1998 Errege Dekretuaren bidez Ontziei eta Ontzien Hondakinei 
buruz  apirilaren 24an onartutako 11/1997 Legearen garapen zein betearazpenari buruzko 
araudiko 1. eranskina; eta Ontziei eta Ontzien Hondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 
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Legeko 13. artikuluan zehaztutako metal astunen metaketa-mailak beirazko ontzietan ez 
ezarteko baldintzak xedatzen dauzan 2001eko bagilaren 12ko Agindua. (R11) 

 
- Airearen kalidadeari eta atmosferearen babesari buruzko zemendiaren 15eko 34/2007 

Legea. (R12)  
 
- Zezeilaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua. Honen bidez, eraikuntza eta eraispeneko 

hondakinen sorrerea eta kudeaketa arautzen dira. (R13) 
 
- Pilei, metagailuei eta euren hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzko zezeilaren 

1eko 106/2008 Errege Dekretua. 2006/66/EE Zuzentarauagaz dago lotuta. (R14) 
 
- 2009ko urtarrilaren 20ko Ebazpena. Honen bidez, Ministro Kontseiluak 2008-2011rako 

Hondakinen Plan Nazional Integraua onartzeko emondako erabagia argitaratzen da. (R15)  
 
2.2.3.- Euskadiko Autonomia Erkidegoa 
 
- Zezeilaren 4ko 1/2005 Legea, lurzoruaren kutsadurea aurrezaindu eta zuzentzeko. 

(R16)  
 
- Zezeilaren 24ko 49/2009 Dekretua, hondakinak zabortegian itxita ezabatzeko 

prozesua eta betegarrien betearazpena arautzeko. (R17)  
 
 
2.3.- Europar Batasunaren estrategia barriak, hondakinak kudeatzeko 
 
2.3.1.- Europako Batzordearen estrategia tematikoa hondakinen aurrezaintza eta 
berziklapenari buruz. (R18) 
 
2005eko abenduaren 21eko estrategia honek hondakinen politika europarraren oinarrizko alderdi 
batzuk sendotzen dauz, eta, aldi berean, konzeptuak eta jardunak berrikusten dauz, baliabideen 
erabilereak ingurumenean eragin txikiagoa euki daian. 
 
Batez be, hondakinen aurrezaintzari eta berziklapenari buruzko estrategiak hondakinen estrategia 
bateratuaren oinarrizko printzipioak indartzen dauz, honako hauxe baieztukeran: “Gaur egun EBn 
indarrean dagoan hondakin-politikearen oinarrizko helburuek (hondakinak aurrezaintzea eta 
berrerabilpena, berziklapena eta berreskurapena sustatzea, ingurumenaren gaineko eragina 
gitxitzeko) balioa daukie oraindino, eta eragin-estrategia honek aurrerantzean be defendiduko 
dauz”. 
 
Estrategia horren arabera, “…epe luzeari begira, EB hondakinak saihestu eta baliabide moduan 
erabili gura dauzan berziklapen-gizartea izatea da helburua.” 
 
Helburu horreek lortzeko eta ingurumen-babes handia ziurtatzeko, neurri zehatz batzuk imini behar 
dira abian, hondakinen aurrezaintza, berziklapena eta berrerabilpena sustatzeko eta hondakinen 
bizitza teknikoan metatutako eragina gitxitzeko. Euren artean: 
 
- Indarrean dagoan legeriaren erabateko ezarpena barriro sustatzea. 
- Indarreko legeria erraztea eta modernizetea. 
- Bizitza teknikoaren konzeptua sartzea hondakin-politikan. 
- Asmo handiagoko politikak bultzatzea hondakinen aurrezaintzan. 
- Berziklapenerako erreferentzia-arautegi bateratua garatzea. 
- Berziklapenerako politikea arretaz egitea barriro. 
 
Hain zuzen be, aurreikuspenen arabera, estrategia tematiko honek proposatutako aldaketek 
“…eragina eukiko dabe estadu kideen gaur eguneko jardunetan, eta aukera barriak sortuko dabez 
zabortegitik kanpoko hondakin-kudeaketaren testuinguruan, «hondakinen hierarkiak» aurrera egin 
daian”. Halanda ze, honako hauxe lortu beharko litzateke estrategia horren bitartez: 
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- Isuritako hondakin gitxiago 
 
Estrategia tematikoaren esparruan hartutako neurriak lagungarriak izan beharko dira, 
zabortegietako hondakinetatik fluxuak aterateko orduan. 
  
(…) 
 
2010. urtean, EBko zabortegietan itxitako hondakinen kopuruak berrikusiko dira. Oraindino, 
isuritako hondakinen kopuruak eta muetak onartezinak badira eta zabortegiak uste baizen 
azkar bertan behera ixten ez badira, euren erabilerea gehiago mugatu beharko da. 

 
- Konpostgintza gehiago eta energiaren berreskurapena 

 
Zabortegien erabilerea gitxitzen dan neurrian, hondakinak hierarkiako goragoko 
aukeretarantz bideratuko dira, ingurumenaren mesedetan. 
 
Konpostegietarako eta konpostgintzarako erreferentziako kalidade-arauak garatzen badira, 
arrakasta-aukerak are handiagoak izango dira. 
 
Hondakinen energia berreskuratu behar danean, estrategiak berak handituko dau 
eraginkortasun energetikoa. Udal-erraustegietan hondakinen tratamentua sailkatzeko 
orduan, berreskurapenean edo ezabapenean eraginkortasun-atalaseak erabilten hastea 
proposatu dau batzordeak. Holan, bada, EBk berak be bete ahal izango dauz energia 
barriztagarrien iturrietatik datorren elektrizidadea sustatzeko zuzentarauan zehaztutako 
helburuak. 
 
(…) 
 

- Berziklapen gehiago eta hobea 
 
(…) 

 
Estrategia tematiko honek berreskurapen eta ezabapenaren azalpenen inguruan eta udal-
hondakinen errausketak bihar-etzi euki behar dauen zereginaren inguruan adierazotakoa 
nabarmendu beharra dago. Estrategia tematikoak, hain zuzen be, honako hauxe dino gai horri 
buruz: 
 

“Gaur egun, arazo handia dago hondakinei buruzko esparru-zuzentarauan 
berreskurapenaren eta ezabapenaren inguruan emoten diran azalpenakaz, helburu 
desbardinetarako erabilten diralako. Berziklapenari buruzko zuzentarauetan, helburu 
zehatzak zehazteko erabilten dira; eta hondakinen lekualdaketari buruzko araudian, 
hondakinen garraiorako eragiketetan barruko merkaduko arauak ezarten diran ala ez 
zehazteko. 
 
(…) 
 
Legeria honetan adierazotako eta Europako Justizia Auzitegiak interpretautako azalpenek 
ez dabe ingurumen-arloko hobekuntza praktikorik sustatzen, udal-erraustegietan energia 
berreskuratzeko prozesuan, esate baterako. Batzordearen eretxiz, azalpen barriak egin 
behar diranez, esparru-zuzentaraua aldatzea proposatzen dau, berreskurapenaren 
azalpena ekonomiako baliabideen ordezkapenaren konzeptuan oinarritu daiten eta ez 
instalazinoan bertan. (…) 
 
Udal-erraustegietan hondakinen tratamentua sailkatzeko orduan, berreskurapenean edo 
ezabapenean eraginkortasun-atalaseak erabilten hastea proposatu dau batzordeak. 
Europako Justizia Auzitegiko jurisprudentzia kontuan hartuta, udal-erraustegi gehienak 
ezabapen-instalazinoak dira. Sailkapen horrek inplikazino txarrak euki leikez, eta 
ingurumenaren kalterako izan leitekez. Esate baterako, energia berreskuratzen dauen 
errausketa zabortegietatik udal-hondakin biodegradagarriak aterateko baliabidea ei da. 
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Edozelan be, errausketa isuriaren kategoria berean sailkatzen bada, toki-agintari batzuek 
aukera merkeena hautatu leikie (isurketa), eta jokabide hori ingurumenaren kalterakoa 
izango litzateke. Bestetik, eraginkortasun energetiko handia daukien udal-erraustegiak 
baterako errausketako eragiketen aurrean baztertzen dabez, eraginkortasun energetikoa 
antzekoa izan arren, isurketa-kontrolak hain zorrotzak ez diralako. 
 
Berreskurapenaren azalpenean, udal-erraustegiak sortutako energiak beste energia-
zentral batzuetako baliabide-erabilerea ordezten dauela kontuan hartuko balitz, 
bardintasun handiagoaz azalduko litzateke zeintzuk diran errausketaren abantailak. Dana 
dala, udal-erraustegien eraginkortasun energetikoa ikaragarri aldatu daiteke. 
Eraginkortasun energetikoa txikia izan ezkero, baleiteke errausketa isurketa baino hobea 
ez izatea. Eraginkortasun energetikoa handia izan ezkero, ostera, hondakin-fluxu batzuen 
konpostgintza edo berziklapena baizen ona izan leiteke. 
 
Hondakinei buruzko esparru-zuzentaraua aldatzea proposatzen dau batzordeak, 
eraginkortasun energetikoaren atalasea ezarteko eta, hortik gora, udal-errausketa 
berreskurapentzat hartzeko. (…) 

 
Aurrerago, estrategia tematiko horrek hondakinen aurrezaintzarako politikak daukaz aztergai, eta 
egiaztau egiten dau zenbait faktorek zeresan handia daukiena hondakinak aurrezaintzeko 
ahalmenean: hazkuntza ekonomikoa, operadore ekonomikoek hondakinak gitxitzeko jarduera 
egokien inguruan ezarri daben kodea… Horrezaz gainera, aurrezaintza-politikea arrakastatsua 
izan daiten, estrategian bertan nabarmentzen da bizi-zikloetan hartutako erabagi praktikoetan euki 
beharko dauela eragina: produktuaren diseinua, ekoizpena, kontsumitzaileentzako banaketa edo 
erabilerea. Azkenik, argi eta garbi adierazoten da kontsumitzaileen jokabideak udal-hondakinen 
sorreran be badaukana eraginik, bai eta gizarteko egiturak, diru-sarrerek eta aberastasun-maileak 
be. Hori dala-eta, “…estrategia honek ez dau EBn hondakinen sorrerarako helburu zehatzik 
ezarten, ez dalako aurrezaintza sustatzeko era eraginkorrena eta egokiena.” Azkenik, gai horri 
jagokonez, honako hauxe azaltzen da estrategian: “…Aurrezaintza-neurri gehienak, ostera, nazio-
mailan, eskualde-mailan edo tokian-tokian hartu beharko dira. Bertan, gainera, aurrezaintzarako 
helburu zehatzak hartu beharko dira kontuan.” Horretarako, estrategiak hondakinei buruzko 
esparru-zuzentaraua aldatzea proposatzen dau, honako hauxe zehazteko: “…sorrera eta konsumo 
iraunkorren testuinguruan, estadu kideek guztientzako aurrezaintza-programak emon behar dabez 
argitara.” 
 
Bestetik, hondakin biologikoen kudeaketaren atala be nabarmendu behar dogu estrategian bertan. 
Hondakin biologikoen ondorio kaltegarri nagusia zabortegietan botaten dabezanean sortzen dana 
egiaztau ostean (izan be, hori eginkeran metanoa sortzen da, eta negutegi-efektuko gas hori 
karbono dioxidoa baino 21 bider ahaltsuagoa da), estrategiak gogoratu egiten dau Hondakinei 
buruzko 1999/31/EEE Zuzentarauan xedatutakoaren arabera ezin izango dirala udal-hondakin 
biodegradagarrien heren bi isuri. Batzordeak egindako txostenean onartzen dan lez, seguruenik 
estadu kideek helburu hori lortuko ez dabena egiaztau ostean, agian ahalegin osogarriak egin 
beharko dirala adierazoten da bertan. Isuri bako hondakin biologikoen kudeaketarako urtenbide 
bakarra ez dagoanez, honako hauxe adierazoten da aurrezaintzari eta berziklapenari buruzko 
estrategia tematiko honetan: “…hondakin horreek kudeatzeko estrategiak estadu kideek eurek 
zehaztu beharko dabez bizitza teknikoaren konzeptuan oinarrituta.” Halanda ze, bertan behera 
ixten da materia organiko biodegradagarriaren tratamentu biologikoari buruzko zuzentaraua 
onartzeko aurreikuspena. Edozelan be, horrek ez dau esan gura batzordeak bertan behera ixten 
dauenik arlo horretan esku hartzeko edozelako aurreikuspena, honako hauxe adierazoten dau-eta: 
“…Batzordeak konzeptu hori (bizitza teknikoaren azterketa) hondakin biologikoen kudeaketan 
ezarteko jarraibideak egingo dauz.” Holan, bada, estadu kideei lagunduko deutsee arlo horretako 
estrategia nazionalak berrikusten. Era berean, tokian tokiko zein eskualdeko agintarientzat be 
izango dira lagungarriak, oro har udal-hondakinen kudeaketarako planak egiten dabez-eta. EBn 
bertan be, normalizazino teknikoaren inguruko faktoreak landuko dira; esate baterako, 
konpostgintzarako kalidade-erispideak ezartea, esparru-zuzentarau barriari begira hondakina zer 
dan adierazoten dauen xedapena garatukeran. Bestetik, batzordeak proposatu egingo dau 
hondakinen tratamentu biologikoak PCIC Zuzentarauaren ezarpen-eremuaren barruan sartzea 
(kutsadurearen aurrezaintza eta kontrol integrauak), zuzentaraua berrikusten danean. Azkenik, 



 10

86/278/EEE Zuzentaraua be berrikusi egingo da lurzoruen babesari jagokonez, araztegiko lokatzak 
nekazaritzan erabilikeran horretarako arauak zorrotzagoak izan behar diralako. 
 
Era berean, nabarmendu egin behar da estrategiak orio erabiliei buruzko 75/439/EEE 
Zuzentarauaren ezarpenaren emoitzak aztertzen dauzala, eta, bertan, bizitza teknikoaren 
azterketa zelan ezarri dan azaltzen dau. Arautegi horren arabera, orio erabilien birsorkuntza da 
euren lehentasunezko ingurumen-tratamentua. Halanda be, bizitza teknikoaren konzeptua 
erabilten daben azterketa barriek egiaztau egin dabe orio erabilien birsorkuntzari emondako 
lehentasunak ez eukana ezelako ingurumen-abantaila argirik, erregai moduan erabilteko 
aukerearen aurrean. Horrezaz gainera, arlo honetan orio erabilien bilketa-adierazleak oraindino be 
urriak diranez, bizi-zikloaren leku desegokiari emon jakon lehentasuna. Hori dala-eta, 
“…zuzentaraua indar barik geratuko da, eta, horren ordez, xedapen barria agertuko da esparru-
zuzentarauan, estadu kideek orio erabilien bilketa bermatu daien, baina birsorkuntzari lehentasunik 
emon barik.” Holan, bada, ziurtatu egingo da estadu kideek bilketa-betebeharra beteten dabena, 
orio erabiliak kaltegarriak diralako ingurumenari begira. 
 
2.3.2.- Lurzorua babesteko estrategia tematikoa. (R19) 
 
Europako Batzordeak 2006ko irailaren 22an emondako jakinarazpen honetan, lurzorua babesteko 
oinarriak ezarten dira. Lurzorua babesteko estrategia tematiko honen helburu nagusia lurzorua 
babestea eta iraunkortasunez erabiltea da. Horretarako, honako gida-printzipio honeek hartu dira 
kontuan: 
 

- Lurzoruaren edozelako higadura gehigarria aurrezaintzea eta bere eginkizunei eustea. 
- Hondatutako lurzoruak leheneratzea, harik eta aurreikusitako erabilera arruntakaz bat 

datorren funtzionaltasun-mailea lortu arte. Era berean, lurzorua leheneratzeko kostuen 
inplikazinoak kontuan hartzea. 

 
Hondakinei eta euren kudeaketari jagokenez, lurzorua babesteko estrategia tematikoak 
elikadurearen segurtasuna bermatzea dauka kezka nagusi, pentsuen eta elikagaien uztek, 
lurzoruko kutsagarriak xurgatu daikiezan neurrian, eragin adierazgarri euki daikielako elikagaien 
zein bazken segurtasunean. Gainera, barruko merkaduan askatasunez merkaduratzen dirala 
kontuan hartuta, kutsagarrien mailak handitu ezkero, oso kaltegarria izan leitekez gizakien edo 
animalien osasunerako. Iturrira jotea, Europa mailan jokatzea, lurzoruaren kutsadurea 
aurrezaintzea edo kutsadura-mailak gitxitzea beharrezko osogarria da EBk pentsuen zein 
elikagaien segurtasuna bermatzeko garatutako kontrol eta neurri zorrotzetan. 
 
Kezka horren haritik, kalidade txarreko konpostgintza ez litzateke lurzoruan kutsagarri arriskutsuak 
sakabanatzeko bidea izan beharko, gizakien eta animalien osasunerako muga seguruak 
bermatzerik ez dagoanean. 
 
2.3.3.- Europako Parlamentuaren estrategia tematikoa hondakinen berziklapenari buruz. 
(R20) 
 
2007ko zezeilaren 13an, Europako Parlamentuak ebazpen bidez onartu eban hondakinen 
berziklapenari buruzko estrategia tematikoa. 
 
Bertan, hondakinen aurrezaintzari eta berziklapenari buruzko estrategia bateratuaren printzipioak 
ezarten dira, eta, besteak beste, berrerabilpena nabarmentzen da, 25. puntuan Europako 
Parlamentuak hauxe egiten dauela adioerazokeran: 
 

“Batzordeari eskatzen deutso berrerabilpen eta konponketaren sustapenerako neurri 
zehatzak proposatzeko: 

- berrerabilpen-zentroetarako homologazinoa ezartea 
- berrerabilpen-zentro homologauek saldutako produktuetan ezarteko moduko 

BEZ tasa sartzea 
- ibilbide-orria garatzea, EBn berrerabilpen-arauak egiteko 
- berrerabilpen-jardueren inguruko jarraipena eta informazinoa bermatzea 
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2.4.- Printzipio estrategikoak eta arauzko alderdiak 2005-2008ko zuzentarau 
europar barrietan 
 
2.4.1.- Hondakinei buruzko 2006ko apirilaren 5eko 2006/12/EE Zuzentaraua. 75/442/EE 
Esparru Zuzentarauaren eta bere aldaketen testu bateratua. (R2) 
 
Kontseiluak 1975eko garagarrilaren 15ean hondakinei buruz emondako 75/442/EEE Zuzentaraua 
(R21) behin baino gehiagotan aldatu da funtsean. Arrazionaltasun eta argitasunaren mesedetan, 
zuzentarau hori kodetu behar zan. 2006/12/EE Zuzentarauak (R2), hain zuzen be, hondakinei 
buruzko esparru-zuzentaraua eta bere aldaketak kodetzen dauz testu bateratuan. 
 
2.4.2.- Pilei, metagailuei eta pilen zein metagailuen hondakinei buruzko 2006ko irailaren 6ko 
2006/66/EE Zuzentaraua. Honen bidez, gainera, 91/157/EEE Zuzentaraua ixten da indar barik. 
(R3) 
 
Zuzentarau honek pilak eta metagailuak merkaduratzeko arauak zehaztea dauka helburu eta, 
batez be, substantzia arriskutsuak daukiezan pilak eta metagailuak merkaduratzeko debekua 
ezartea. Era berean, pilen zein metagailuen hondakinak batzeko, tratetako, berziklatzeko eta 
ezabatzeko arau bereziak ezartea be badauka helburu. Holan, bada, pilen eta metagailuen 
bilketaren eta berziklapenaren mailak handiak izango dira. 
 
Hondakinok batzeko sistemeari jagokonez, honako hauxe xedatzen da 8. artikuluan, besteak 
beste: 
 

“8. artikulua. Bilketa-sistemea 
 
Estadu kideek pilen eta metagailu eroangarrien hondakinak batzeko sistema egokiak 

dagozala bermatuko dabe. Sistema horreen bidez: 
 
a) erabiltzaileek pilen edo metagailu eroangarrien hondakinak bota ahal izango dabez bilgune 

irisgarri baizen hurrean, biztanle-densidadea kontuan hartuta.” 
 
2.4.3.- Europako Parlamentuak eta Kontseiluak zemendiaren 9an hondakinei buruz 
emondako 2008/98/EE Zuzentaraua. Honen bidez, gainera, zuzentarau batzuk ixten dira 
indar barik. (R4) 
 
Europar Batasuneko Ingurumen Ministroen Kontseiluak 2008ko urriaren 20an Luxenburgon 
hondakinei buruz onartutako esparru-zuzentarau barriak arautegia bete-betean erraztea dauka 
helburu nagusi, indarreko hiru zuzentarau erraz-erraz bateratzen dauzalako: 75/442/EEE 
Zuzentaraua, 75/439/EEE Zuzentaraua eta 91/689/EEE Zuzentaraua. Aldi berean, Europako 
hondakinen kudeaketan ezarri beharreko arautegiaren berrikuspen sakona egiten dau, doktrina 
bateratuaren oinarrizko alderdiak sendotzeko eta funtsezko faktoreak argitzeko; esate baterako, 
berreskurapenaren edo ezabapenaren azalpenak. Horrezaz gainera, agindu barriak sartzen dauz 
orain arte landu barik egozan gaietan, arauen garapena kontuan hartuta; esate baterako, 
hondakinen aurrezaintzagaz zerikusia daukan guztia. 
 
Alderdi nagusien artean, honako honeexek nabarmentzen dira: 
 
• Hondakinen hierarkiaren behin betiko zehaztapena:  
 

“4. artikulua. Hondakinen hierarkia 
 
1. Hondakinen hierarkia hau lehentasunen ordenatzat hartuko da, hondakinen aurrezaintzari 

eta kudeaketari buruzko legerian eta politikan: 
 
a) aurrezaintza; 
b) berrerabilpenerako prestaketa; 
c) berziklapena; 
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d) beste era bateko balorizazinoa; esate baterako, balorizazino energetikoa; eta 
e) ezabapena.” 

 
• Material batzuetan, gitxieneko helburuak zehaztuko dira, berrerabilpena eta berziklapena 

sustatzeko asmotan:  
 

“11. artikulua. Berrerabilpena eta berziklapena 
 
1. (…) 
 

10. artikuluko 2. idatz-zatiari kalterik egin barik, 2015. urtea baino lehen, honako materia 
honeek banatuta batu beharko dira: papera, metalak, plastikoa eta beirea. 

 
2. Zuzentarau honetako helburuak beteteko eta Europako gizartean baliabideen 

eraginkortasun-maila handiko berziklapena lortzeko, estadu kideek behar besteko neurriak 
hartu beharko dabez, honako helburuok lortu egin dirana bermatzeko: 

 
a) 2020. urtea baino lehen, gitxienez bere pisuaren %50 orokorreraino handitu beharko da 

honako material honeen hondakinen berrerabilpen eta berziklapenerako prestaketa: etxeko 
hondakinetako eta, seguruenik,hondakin-fluxuok etxeko hondakinetara asimilau daitekezan 
neurrian, beste jatorri batzuetako papera, metalak, plastikoa eta beirea. 

b) 2020. urtea baino lehen, gitxienez bere pisuaren %70eraino handitu beharko da materialen 
berrerabilpen, berziklapen eta beste balorizazino baterako prestaketa. Era berean, 
betegarri-eragiketak be hartuko dira kontuan, betibe hondakinak beste material batzuen 
eta eraikuntzatik zein eraispenetik datozan hondakin ez-arriskutsuen eratorri moduan 
erabilten badabez. Hondakinen zerrendako 17 05 04 kategoria kontuan hartuta, berez ez 
dagozan materialak baztertuko dira.” 

 
• Biohondakinak banatuta batzeko prozesua bultzatuko da: 

 
“22. artikulua. Biohondakinak 
 
Estadu kideek behar besteko neurriak hartuko dabez 4. eta 13. artikuluen arabera, honako 

hauxe sustatzeko: 
 
a) biohondakinen bilketa banatua, konpostgintzari eta euren digestinoari begira; 
b) biohondakinen tratamentua, ingurumena ahal danik eta gehien babestu ahal izateko; 
c) ingurumenari begira seguruak izanda biohondakinetatik sortutako materialen erabilerea.” 
 

• Hondakinen aurrezaintzarako programak egin behar dira: 
 
“29. artikulua. Hondakinen aurrezaintzarako programak 
 
1. 1. eta 4. artikuluen arabera, estadu kideek hondakinen aurrezaintzarako programak egingo 

dabez, 2013ko abenduaren 12a baino lehen.” 
 

• Energia berreskuratzen dauen errausketa balorizetako modua dala kontuan hartzea, II. 
eranskinean adierazotako eraginkortasun-erispideak beteten badira (R4). 

 
2.4.4.- COM Zuzentarau Proposamena (2006), 232 azkena, lurzoruaren babeserako esparrua 
ezarteko. (R22) 
 
Zuzentarau honetan, lurzoruaren eta lurzoruaren gaitasunaren babeserako esparrua ezarten da, 
zuzentarauaren arabera ingurumenaren, ekonomiaren, gizartearen eta kulturearen arloan 
daukazan eginkizunak beteteko gai izan daiten. 
 
Zuzentarauko 6. artikuluan, lurzoruen arrisku-arloak zehazten dira, eta estadu kideek bost urteko 
epea eukiko dabe, adierazotako arriskupean zer lurzoru dagozan antzemon ahal izateko. 
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Era berean, honako honeei aurre egiteko neurrien programak eta helburuak zehazten dauz: 
higatzea, materia organikoaren edukia gune jakin batzuetan narriatzea, trinkotzea, gazitzea eta 
lurrak mobidutea. 
 
Azkenik, estadu kideei agintzen deutse behar besteko neurriak onartu daiezala, lurzoruaren 
kutsadurea aurrezaintzeko edo Konponketa Estrategia Nazionala diseinetako. 
 
 
2.5.- Espainiako arautegi eta plangintza barriak 
 
2.5.1.- Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Honen bidez, lurzorua kutsatu daikien 
jardueren zerrendea eta lurzoru kutsatuetarako irizpideak zein estandarrak ezarten dira. (R5) 
 
Errege-dekretu honek Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legeko 27. eta 28. artikuluak 
garatzen dauz. Horretarako, lurzorua kutsatu daikien jardueren zerrendea zehazten dau, eta behar 
besteko ereispide zein estandarrak ezarten dauz, lurzoruak kutsatuta dagozala adierazoteko. 
 
2.5.2.- Tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinen kudeaketari buruzko 
zezeilaren 25eko 208/2005 Errege Dekretua. (R6) 
 
Errege-dekretu honek Espainiako barruko zuzenbidera daroaz zuzentarau honeek: Europako 
Parlamentuak eta Kontseiluak 2003ko urtarrilaren 27an tresna elektriko eta elektronikoetan zenbait 
substantzia arriskutsu ez erabilteko murriztapenei buruz emondako 2002/95/EE Zuzentaraua; 
Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2003ko urtarrilaren 27an tresna elektriko eta 
elektronikoen hondakinei buruz emondako 2002/96/EE Zuzentaraua; eta Europako Parlamentuak 
eta Kontseiluak 2003ko abenduaren 8an 2002/96/EE Zuzentaraua aldatzeko emondako 
2003/108/EE Zuzentaraua. 
 
Era berean, errege-dekretuak tresna elektriko eta elektronikoen bizitza teknikoan esku hartzen 
daben eragile guztien ingurumen-jokabidea hobetzea dauka helburu: ekoizleak, banatzaileak, 
erabiltzaileak eta, batez be, tresna horreen ondorioz sortutako hondakinen kudeaketan inplikautako 
eragileak. Errege-dekretua bertako I. eranskinean adierazotako kategorietan agertzen diran tresna 
elektriko eta elektroniko guztietan ezarriko da. 
 
2.5.3.- Ongarriei buruzko garagarrilaren 8ko 824/2005 Errege Dekretua. (R7) 
 
Errege-dekretu honetako 5.1.f) artikuluaren arabera, uri-hondakinetako hondakin 
biodegradagarrietatik sortutako konposta “6. taldea. Medeagarri organikoak” moltsoan dago 
sartuta. 
 
Errege-dekretu honetako 18.1. artikulua kontuan hartuta, hondakinen konposta egiteko, errege-
dekretu honetako IV. eranskinean zehaztutako Hondakinen Zerrenda Europarreko epigrafeetan 
agertzen diran hondakin organiko biodegradagarriak baino ez dira erabiliko. 
 
Udal-hondakinetatik sortutako konpostaren kutsagarrien osoketa eta gehienezko edukia errege-
dekretuko V. eranskinean azaltzen dira: “Hondakinez eta beste osogai organiko batzuez egindako 
ongarrietan ezarri beharreko erispideak”, errege-dekretu honetako 18.3. artikuluan xedatutakoa 
kontuan hartuta. 
 
2.5.4.- Martiaren 3ko 252/2006 Errege Dekretua. Honen bidez, Ontziei buruzko 11/1997 
Legeko berziklapen eta balorizazino helburuak berrikusten dira. (R8) 
 
Errege-dekretu honek 94/62/EE Zuzentaraua aldatzen dauen 2004/12/EE Zuzentarauaren 
transposizino partziala egiten dau. Horretarako, Ontziei eta Ontzien Hondakinei buruzko 11/1997 
Legeko 5. artikuluan berziklapen eta balorizazinorako zehaztutako helburuak aldatzen dauz. 
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2.5.5.- Plan eta programa batzuek ingurumenean daukiezan eraginen ebaluazinoari buruzko 
apirilaren 28ko 9/2006 Legea. (R9) 
 
Hona hemen lege honen helburuak: garapen iraunkorra sustatzea, ingurumenaren babes-maila 
handia lortzea, ingurumen-faktoreak planen zein programen prestaketan eta ezarpenean kontuan 
hartzea eta ingurumenean eragin adierazgarriak euki daikiezanen ingurumen-ebaluazinoa egitea. 
 
Lege honen bitartez, Espainiako ordenamentu juridikoan sartuko da Europako Parlamentuak eta 
Kontseiluak 2001eko bagilaren 27an zenbait planek eta programek ingurumenean daukien 
eraginen ebaluazinoari buruz emondako 2001/42/EE Zuzentaraua. 
 
2.5.6.- Garagarrilaren 18ko 27/2006 Legea. Honen bidez, informaziorako, partaidetza 
publikorako eta justiziarako eskubideak arautzen dira ingurumenaren arloan (2003/4/EE eta 
2003/35/EE hartzen ditu kontuan). (R10) 
 
Lege honek esparru juridikoa zehaztu gura dau, 2004ko abenduan Aarhausko Hitzarmena 
berretsikeran hartutako konpromisoei aurre egiteko eta Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 
2003ko urtarrilaren 28an ingurumen-informazinoa eskuratzeko aukereari buruz emondako 
2003/4/EE Zuzentarauaren transposizinoa egiteko. Horren bidez, hain zuzen be, Kontseiluaren 
90/313/EEE Zuzentaraua eta Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2003ko maiatzaren 26an 
emondako 2003/35/EE Zuzentaraua ixten dira indar barik. Azken zuzentarauaren bitartez, gainera, 
behar besteko neurriak ezarten dira, jenteak ingurumenagaz zerikusia daukien plan eta 
programetan parte hartzeko. Hori dala-eta, partaidetza publikoaren eta justiziarako aukerearen 
arloak aldatuko dira barruko ordenamentuan. 
 
Lege honek bermatu egiten dau jenteak apurka-apurka ingurumenari buruzko informazinoaren 
barri eukiko dauena eta behar baizen zabala, sistematikoa eta teknologiaduna izango dana. 
Halanda ze, honako eskubide honeek arautuko dauz: 
 
• Agintari publikoek edo haien izenean beste subjektu batzuek daukien ingurumen-informazinoa 

eskuratzeko eskubidea. 

• Ingurumenean eragin zuzena edo zeharkakoa daukien gaiei buruzko erabagiak hartzeko 
prozeduretan parte hartzeko eskubidea, betibe prestaketa edo onarpena administrazino 
publikoen esku dagoanean. 

• Edozein agintari publikoren erruz jazo diran egintzen eta hutsegiteen berrikuspen administratiboa 
eta judiziala eskatzeko eskubidea, betibe ingurumen-arloko arautegia urratzen badabe. 

 
2.5.7.- Zemendiaren 17ko MAM/3624/2006 Agindua. (R11) 
 
Ministerio-agindu honek apirilaren 30eko 782/1998 Errege Dekretuaren bidez onartutako Ontziei 
eta Ontzien Hondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legea garatzeko eta betearazteko 
araudiko 1. eranskina eta 2001eko bagilaren 12ko Agindua aldatzen dauz. Horren bidez, hain 
zuzen ere, zenbait baldintza zehazten dira, Ontziei eta Ontzien Hondakinei buruzko apirilaren 24ko 
11/1997 Legeko 13. artikuluan adierazotako metal astunen metaketa-mailak beirazko ontzietan ez 
ezarteko. 
 
2.5.8.- Airearen kalidadeari eta atmosferearen babesari buruzko zemendiaren 15eko 34/2007 
Legea. (R12) 
 
Lege honek kutsadura atmosferikoaren aurrezaintza, zaintza eta murrizketarako oinarriak ezartea 
dauka helburu, kutsadureak personen artean, ingurumenean eta edozelako ondasunetan eragin 
daikezan kalteak saihesteko eta, ezinezkoa izan ezkero, gitxitzeko. 
 
Lege hau atmosferea kutsatu daikien jarduera guztietan ezarriko da, IV. eranskineko Jardueren 
Katalogoan zehaztutakoak kontuan hartuta. Hain zuzen be, II. BUHKPIko eta Berrikuspen Agiri 
honetako hondakinen kudeaketari jagokonez, honako jarduera honeetan ezarriko litzateke legea: 
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09 HONDAKINEN TRATAMENTUA ETA EZABAPENA 
 
09 02 Hondakinen errausketa 
09 02 01 Etxeko edo udal-jatorriko hondakinen errausketa 
09 02 05 Hondakin-uren tratamentutik datozan lokatzen errausketa 
 
09 04 Zabortegiak 
09 04 01 Zabortegi kontrolauak 
09 04 02 Kontrolau bako zabortegiak 
09 04 03 Beste batzuk 
 
09 10 Hondakinen beste tratamentu batzuk 
09 10 03 Lokatzen tratamentua 
09 10 05 Konpostgintza 
09 10 06 Biogasaren sorkuntza 
09 10 08 Hondakinetan oinarritutako erregai-sorkuntza 

 
Era berean, lege honek xedapen indarbakotzailea eta azken xedapena be onartzen dauz, eta 
eragin handia eukiko dabe hondakinen arloan. 
 
Xedapen indarbakotzaile bakarraren arabera, hain zuzen be: 
 

“1. Indar barik geratzen da zemendiaren 30eko 2414/1961 Dekretuaren bidez jarduera 
gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruz onartutako araudia. 
Edozelan be, araudi hori indarrean egongo da arlo horretan onartutako arautegirik ez 
daukien erkidego eta uri autonomoetan, harik eta arautegi hori emon arte.” 

 
Bestetik, lehenengo azken xedapenaren bitartez, Hondakinei buruzko 10/1998 Legea (R20) 
aldatzen da honako termino honeetan: 
 

“Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legeko 11. artikuluko 1. idatz-zatian 
erantsiko da paragrafo barri bat. Honako hauxe adierazoten da bertan: 
 
«Eraikuntzako zein eraispeneko hondakinak izan ezkero, hondakinon edukitzaileak 
material-mueten arabera banatu beharko dauz, arauaren arabera zehaztutako termino eta 
baldintzetan.»” 

 
2.5.9.- Zezeilaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua. Honen bidez, eraikuntza eta eraispeneko 
hondakinen sorrerea eta kudeaketa arautzen dira. (R13) 
 
Errege-dekretu honek eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen sorrerearen eta kudeaketaren 
araubide juridikoa ezartea dauka helburu, ordena honen arabera euren aurrezaintza, 
berrerabilpena, berziklapena eta beste balorizazino-mueta batzuk sustatzeko; ezabatu beharreko 
hondakinak behar dan moduan tratauko dirana ziurtatzeko; eta eraikuntzaren garapen iraunkorra 
bultzatzeko. 
 
2.5.10.- Pilei, metagailuei eta euren hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzko zezeilaren 
1eko 106/2008 Errege Dekretua. (R14) 
 
Errege-dekretu honek honako helburu honeek daukaz, “kutsatzen dauenak ordaindu egin behar 
dau” eta sortzailearen erantzukizunaren printzipioak kontuan hartuta: 
 

“a) Pilen eta metagailuen hondakinen sorrerea aurrezaintzea, gaika batzea eta behar dan 
moduan tratetea eta berziklatzea, euren arriskugarritasuna ahal danik eta gehien gitxitzeko 
eta erabilitako pilak, metagailuak eta bateriak banatu bako uri-hondakinen fluxuetan ez 
ezabatzeko. 
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b) Pilak, metagailuak eta bateriak merkaduratzeko arauak zehaztea eta, batez be, 
substantzia arriskutsuak daukiezan pilak eta metagailuak merkaduratzeko debekua 
ezartea. 
 
c) Pilen zein metagailuen hondakinak batzeko, tratetako, berziklatzeko eta ezabatzeko 
arau bereziak ezartea, pilen eta metagailuen bilketaren eta berziklapenaren mailak handiak 
izan daitezan.”  

 
Neurri horreek pilen, metagailuen eta baterien eta euren bizitza teknikoan inplikautako operadore 
guztien jardueren ingurumen-errendimentua hobetzea daukie helburu: ekoizleak, banatzaileak, 
azken erabiltzaileak eta, batik bat, pilen zein metagailuen hondakinen berziklatzaileak eta 
gainerako kudeatzaileak. 
 
2.5.11.- 2008-2015erako Hondakinen Plan Nazional Integraua (PNIR), 2009ko urtarrilaren 
20koa. (R15) 
 
Honako hauxe adierazoten da 2008-2015erako PNIR agiriko 1. kapituluan: 

Azken urteotan, Espainiako barruko zuzenbidean txertatu dira hondakinen kudeaketa eta 
garraioagaz zerikusia daukien arau bateratu ia-ia guztiak. Horrezaz gainera, hondakin-moltsoen 
zein lurzoru kutsatuen plan nazionalak onartu dira, euren indarraldia oro har amaitu dan arren. 
Halanda ze, hurrengo urteetarako plana imini behar da abian, helburuak zehazteko, inplikautako 
administrazinoek zein eragile ekonomikoek euren kudeaketa sendotzeko (bertan, gainera, 
hondakinen politika europarreko printzipio zuzentzaileak eraginkortasunez hartu beharko dituzte 
kontuan) eta Espainiako hondakinen kudeaketa nabarmen aldatzeko.  

Hondakinen arloko politikan, honako hauxe helburu daukien printzipioak hartu behar dira kontuan: 

• Hondakin guztien kudeaketa egokia bultzatzea, euren sorrerea gitxitzea eta euren 
kudeaketarako jardun egokienak sustatzea. 

• Kudeaketa-aukeretan, lehentasunak ezartea: aurrezaintza, berrerabilpena, berziklapena, 
balorizazino energetikoa eta, azkenik, ezabapena. 

• Inplikautako eragile guztiek hondakinen arloan daukien erantzukizun-kuotea onartzea: 
administrazino publikoak, eragile ekonomiko eta sozialak, kontsumitzaileak eta 
erabiltzaileak. 

• Behar besteko azpiegiturak eukitea, hondakinak behar dan moduan eta, ahal dala, 
sorlekutik hur kudeatzen dirana bermatzeko. 

 
Planeko helburu nagusiak (4. kapitulua) honako puntu honeetan zehazten dira: 

• Hondakinen sorrerearen hazkuntzaren gaur eguneko joerea aldatzea. 

• Legez kanpoko isurketa desagerrarazotea. 

• Isurketa gitxitzea eta honako hauxe eraginkortasunez sustatzea: aurrezaintza eta 
berrerabilpena, berziklatu daitekean frakzinoaren berziklapena eta berziklatu ezin 
daitekean frakzinoaren beste balorizazino batzuk. 

• Tratamenturako azpiegiturak osotzea eta lehendik dagozan instalazinoen abioa hobetzea.  

• Arlo honeetako estadistika fidagarriak lortzea: azpiegiturak, enpresa kudeatzaileak eta 
hondakinen sorrerea zein kudeaketa.  

• Lehendik dagozan kudeaketa-sistemetan aldaketak sustatzeko asmotan abian iminitako 
tresna ekonomikoak eta, batez be, fiskalak ebaluetea.  
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• Autonomia-erkidego guztietan era harmonizauan ezarri behar diran aztertzea.  

• Hondakinen kudeaketan ezarritako I+G+b programak sendotzea, bilketa-sistemen 
eraginkortasunaren azterketa kontuan hartuta, tratamentuak hobeto ezartea eta 
kudeaketa-prozesu osoak era integrauan ebaluetea (sorreratik ezabapenera).  

 
Hona hemen, labur-labur, etxeko uri-hondakinen arloko helburu kualitatibo nagusiak (planeko 5. 
kapitulua): 

Aurrezaintza  

• 2012: ontzien hondakinen tonak gitxitzea, 2006. urtearen aldean: %4  

• Erabilera bakarreko merkataritza-boltsak: 

o %50 gitxitzea 2010. urtetik aurrera  

o Plastiko ez-biodegradagarriak ordezteko eta apurka-apurka debekatzeko egutegia 
2010ean indarrean egotea  

Berrerabilpena 

Beirazko ontzien berrerabilpena(1): 

� HORECA produktua: ontziratutako urak, %60; garagardoa, %80; edari freskagarriak, %80; 
ardaoa(2), %50  

� Gainerako konsumo-bideak: %15 

� Ehuneko horreek planaren lehenengo berrikuspenean aldatu ahal izango dira, 
informazinoa hobetzen danean  

� Lehenengo berrikuspenean, merkataritza eta industriako ontzietarako eta, batez be, 
bidoietarako berrerabilpen-ehunekoak ezartea  

Berziklapena  

Plana indarrean dagoan bitartean:  

� Gaika: gitxienez 2 milioi tona, HSFOren konpostegirako edo biometanizazinorako.  

� 2006ko gaikako bilketatik datozan tona bilduen gehikuntza:  

o Udal-jatorriko papera/kartoia: 20 kg/bizt/urte (2006an) -> 36 kg/bizt/urte (2015ean) 

o Beirea: 12 kg/bizt/urte (2006an) -> 23 kg/bizt/urte (2015ean) 

o Plastikoa: 3 kg/bizt/urte (2006an) -> 5 kg/bizt/urte (2015ean) 

o Metalak: 1 kg/bizt/urte (2006an) -> 2 kg/bizt/urte (2015ean) 

Balorizazino energetikoa  

Errausketa energetikoa: 

� 2006an, errausketa-ahalmena 2,1 milioi tonakoa izan zan, eta, 2012an, 2,7 milioi tonakoa 
izango da. 

Isurketa  

2006an, isuritako udal-hondakin biodegradagarrien kopurua gitxitzea, isurketari buruzko arautegian 
zehaztutako helburua beteteko: 
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� 2006an isuritako 7.768.229 tona UHBetatik 2016an isuritako 4.176.950 tonatara. 

(1) Berrerabilpen-ehunekoa: beirazko ontzi berrerabilgarriak, elikagai likido horreetarako merkaduratutako beirazko ontzi 
guztien gainean. 

(2) Ardoaren kasuan, berrerabilpen-ehuneko orokorra honako ezaugarriak ez daukiezan ardoetan ezarriko da: eskualde 
zehatz batzuetan egindako kalidadeko ardoak, “bertoko ardoa” aitamenerako eskubidea daukien ardoak, jatorrizko 
deituradunak, xehetasun geografikodunak, xehetasun geografiko bakoak eta urtabea zein bariedadea adierazota 
daukiezanak. Memoria hau egiteko orduan, EBn ardoen kategorien sailkapena berrikusten dabilz.  

Hona hemen, labur-labur, pilen zein metagailuen hondakinen arloko helburu kualitatibo eta 
kuantitatibo nagusiak (planeko 9. kapitulua): 

Helburu kualitatiboak. Plan honek erabilitako pilen zein baterien hondakinen bilketa, 
berreskurapen, berziklapen eta ezabapen segurua sustatu gura dau, kontrol barik ezabatukeran 
ingurumenean sortutako ondorio larriak gitxitzeko. Laburbatuta, honako honeexek dira oinarrizko 
helburuak: 

• Piletan eta bnaterietan dagozan metal astunen edukia gitxitzea. 

• Ingurumen-errendimentu hobeko eta materia arriskutsu edo kutsagarri gitxiagoko pilak, 
metagailuak eta bateriak merkaduratzea eta konsumidutea. 

• Apurka-apurka, erabilitako pilen, metagailuen eta baterien kopurua gitxitzea etxeko 
zaborretan. 

• Materia arriskutsuen edukiaren murrizketari buruz ikertzea, piletan zein baterietan hain 
kutsagarriak ez diran materiak erabiltea eta berziklapen-sistemea aztertzea. 

• Erabilitako pilak eta metagailuak gaika batzea eta kudeatzea.  

Helburu kuantitatiboak. Gitxienez, pilen eta metagailu eroangarrien hondakinen bilketa-indize 
honeek lortu beharko dira: 

• %25, 2011ko abenduaren 31tik aurrera. 

• %45, 2015eko abenduaren 31tik aurrera.  

Hona hemen, labur-labur, tresna elektriko eta elektronikoen hondakinen arloko helburu kualitatibo 
eta kuantitatibo nagusiak (planeko 10. kapitulua): 

Helburu kualitatiboak.  

• Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioko Tresna Elektriko eta Elektronikoen 
Ekoizleen  Erregistro Nazionala osotzea. Kontrolerako mekanismoak. 

• Azken erabiltzaileek TEEH gehiago entregetea. 

• TEEH gehiago batzea banaketa-guneetan. 

• Lurralde nazional osoan batzea eta TEEHetarako tratamentutegi bereziak eregitea, 
sortutako kudeaketa-eskariari aurre egiteko moduan. 

• Hondakin arriskutsuen kudeaketa bereizia gehiago kontroletea.  

Helburu kuantitatiboak.  

• Bilketa-helburua 4 kg/bizt/urtera ez mugatzea eta behar besteko neurriak hartzea, urtero 
merkaduratutako tresna elektriko eta elektronikoen kopuruaren arabera ahal danik eta 
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gehien batu ahal izateko. Helburu hori, gainera, bardintasunez lortu beharra dago, TEE 
kategoria guztietan, merkaduratzeko ehunekoak kontuan hartuta.  

 
2008-2015erako Uri Hondakinen II. Plan Nazionaleko (PNIR) 1. eranskineko 2. kapituluan (R15), 
planaren inspirazino-iturria diran hondakin-kudeaketarako printzipio nagusiak azaltzen dira. 
Honako hauxe adierazoten da, hain zuzen be: 
 
“Uri Hondakinen Plan honetan proposatutako ingurumen-azterketa eta neurriak PNIReko 
Memoriako 5. puntuan adierazotako filosofia ekologikoaren printzipioetan dagoz oinarrituta. Guzti-
guztiak, gainera, modu batera edo bestera txertatu dira Espainiako legerian: 
 

- Hondakinen arazoa esparru zabalagoan kokatu da, eta, bertan, honako honeexek hartzen 
dira kontuan: baliabideak aurrezteko politikea, garapen iraunkorra eta produktuaren politika 
integraua. 

- Orain arte hondakinen eta, batez be, UHen sorrerearen eta hazkuntza ekonomikoaren 
artean egoan paralelismo maltzurra askatu da. 

- Aurrezaintza, lehentasun nagusia. Hondakinei buruzko 10/1998 Legearen arabera, 
aurrezaintza kudeaketa-aukeren hierarkiako lehen mailan dago. Plan honetan, era biko 
aurrezaintza-neurriak aurreikusten dira: aurrezaintza sustatzen daben neurri zehatzak eta 
bigarren mailako edo alboko ondorio moduan aurrezaintza bultzatzeko moduko ondorioak 
sortzen dabezan beste neurri batzuk. 

- Hierarkiaren printzipioa. Aurrezaintzaren ostean, honako hauxe da kudeaketa-aukeren 
lehentasunezko ordenea: berrerabilpena, berziklapena, balorizazino energetikoa eta 
zabortegiko ezabapena. 

- Egia esan, aurrezaintzaren aldaerea dan berrerabilpena sustatu behar da. Neurriak eta 
helburu zehatzak ezarri behar dira, merkaduraketa zein konsumorako zirkuitu batzuetan 
ontziak berrerabili ahal izateko. 

- Sortzailearen erantzukizuna. Hondakin-sortzaileak edo erabiliaren erabiliaz hondakin 
bihurtzen diran objektuak merkaduratzen dauzanak hondakinok batzeko eta ingurumenari 
begira behar dan moduan kudeatzeko erantzukizuna hartu behar dau bere gain. Alde 
horretatik, lehenengo kasuan, Hondakinen Isurketari buruzko 1999/31/EE Zuzentarauaren 
transposizinoa egiten dauen Hondakinen Isurketari buruzko 1481/2001 Errege Dekretuko 
11. artikulua beteten da erabat. Bigarren kasuan, ostera, Hondakinei buruzko 10/1998 
Legeko 1.2. eta 7. artikuluak ezarteko asmotan, plana honako errege-dekretu eta plan 
arautzaileen bitartez osotzen da: tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak (9. 
eranskina), erabilitako pilak eta metagailuak (8. eranskina), eraikuntzako eta eraispeneko 
hondakinak (6. eranskina), erabilten ez diran ibilgailuak (3. eranskina) eta erabilten ez 
diran pneumatikoak (4. eranskina). 

- Tresna ekonomikoak ezarri behar dira, ingurumen-helburuak lortzeko eta, batez be, UHen 
eta hondakin balorizagarrien isurketa zigortzeko. Larregizko bilgarriak era ekonomikoan 
zigortzeko neurriak ezarri behar dira. 

- Buruaskitasunaren printzipioa. Europar Batasuneko eskala geografikoan interpretau 
beharreko printzipioa bada be, ahal dala, zenbait neurri aurreikusten dira, Espainian UHen 
tratamentu egokian ahal danik eta buruaskitasun handiena lortzeko. 

- Klima-aldaketaren aurkako burrukearen printzipioa. 
- Herritarren partaidetza sustatu behar da erabagiak hartzeko orduan, Ingurumenaren 

Aholku Kontseiluaren (CAMAren) bidez eta planaren betearazpenaren jarraipenerako ad 
hoc lan-taldeen bidez. 

- Huen datu fidagarriak eta erabilera publikokoak sortzeko sistema estadistikoak erabili 
behar dira.” 

 
Plan osoaren inspirazino-iturria diran ideia horreen ondorioz, behar besteko ekimenak hartzea 
proposatzen dau agiriak, praktikan helburu ekologikoen eta, batez be, era guztietako 
aurrezaintzaren helburuen lorpenerako neurriak izan daitezan. Hain zuzen be, honako honeexek 
abian iminiko dirala adierazoten da bertan: 
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- “Kasu batzuetan eta produktu edo material batzuetarako, gordailatzeko, itzultzeko eta 
bueltetako sistemak ezartea (SDDR), Ontziei eta Ontzien Hondakinei buruzko 11/1997 
Legeko IV. kapituluan eta ustezko aldaketetan xedatutakoa kontuan hartuta. 

- Barrikuntza teknologikoa bultzatzea, hondakinen sorrerea gitxitzeko eta euren 
tratamenturako teknologiak hobetzeko. Uhetatik datozan materialen ustezko erabilera 
barriak topetea. Material horreen bigarren mailako merkaduak sortzea eta bultzatzea. 

- Teknologia erabilgarri onenak (MTD) eta gitxien kutsatzen daben teknologiak sustatzea. 
Teknologia horreek sorrera-prozesu industrialetan eta hondakinen tratamenturako 
instalazino industrialetan bultzatzea. 

- UHen frakzino organikoaren konpostgintzaren bidezko kudeaketari lehentasun handiena 
emotea. UHen frakzino organiko horren gaikako bilketa bultzatzea, konpostaren kalidadea 
hobetzeko. Kalidade agronomikorako arauak ezartea, nekazaritzan, lorazaintzan, 
basozaintzan eta herri-lanetako erabarriketa ekologikoan be erabilteko. Plan nazionala 
ezartea, materia organiko biodegradagarriaren isurketa gitxitzeko. 

- Oraindino be ezelako kontrol barik zabalik dagozan azken zabortegiak zarratzea eta 
silutzea. Zarratutako guztietako ingurumena leheneratzea. 

- UHen sorrera eta kudeaketaren arloko estadistika zorrotzak sortzeko ekimen guztiak 
bultzatzea. Informazino hori tratetako sistema informatikoak sortzea. Jenteari informazino 
horren barri emotea, Hércules sistemearen bitartez. 

- I+G+b programei jarraipena emotea eta luzatzea, planeko helburuen lorpenerako 
ekimenak sustatu ahal izateko. 

- Hondakin berezi batzuen sorrerea mugatzeko eta, beharrezkoa izan ezkero, gitxitzeko 
neurriak hartzea. 

- Bitarteko informatikoen bidez produktu batzuen desmaterializazinoa eta ordezkapena 
sustatzeko neurriak hartzea. 

- Lehendik dagozan UH erraustegiak EBko arau barrietara egokitzea, euren eraginkortasun 
energetikoa hobetzeko, batik bat. 

- Kontrolautako zabortegien sare espainiarra azkentzea. Euren ahalmena egokitzea, 
besteak beste, balorizazino energetikorako azpiegituren erabilgarritasuna kontuan hartuta. 

- Enpresa txiki eta ertainei (ETE-ei) atentzino berezia eskeintzea, beharginen 
prestakuntzarako programen arloan, batez be. 

- Administrazinoek behar besteko neurriak hartzea, planeko helburuak lortu ahal izateko. 
Helburu bererako, administrazinoen arteko lankidetza sustatzea, baina batez be, 
informazino-trukearen arloan. 

- Herritarren konzientziazinorako eta pedagogia sozialerako programak abian imintea, 
aurreikusitako helburuen lorpenerako jokabide sozialak sustatzeko.” 

 
2008-2015erako PNIReko Memorian, faktore nabari batzuk azaltzen dira, hondakinen eta, batez 
be, uri-hondakinen kudeaketari jagokonez. 5. kapituluan, hain zuzen be, PNIReko printzipio 
zuzentzaileak agertzen dira; eta 7. kapituluan, ostera, derrigorrean bete beharreko helburuak 
(7.1.1. idatz-zatia) eta beste helburu batzuk (7.1.2. idatz-zatia). Azkenik, 8. kapituluan, PNIR 
garatzeko neurri batzuk aurreikusten dira. 
 
2.5.12.- Errege-dekreturako proposamena, energia barriztagarrien iturrietatik datorren 
elektrizidadearen jatorri-bermea arautzeko. (R23) 
 
Errege-dekreturako proposamen honen bitartez, barruko ordenamentuan sartuko da 2001/77/EE 
Zuzentaraua. Halanda ze, bere helburuak eta azalpenak horren bidez txertatuko dira barruko 
zuzenbidean. 
 
Horrezaz gainera, 4. artikuluan jatorri-bermeko ziurtagiriak garatukeran, honako hauxe adierazoten 
da errege-dekreturako proposameneko 5. idatz-zatian: “…industriako eta udal-jatorriko hondakinen 
frakzino biodegradagarria erabilten daben instalazinoetan, frakzino biodegradagarriari egotzi ahal 
jakon energia sortuaren zatia baino ez da ziurtatuko.” 
 
Hau da, udal-hondakinen erraustegiek jatorri barriztagarriaren bermearen ziurtagiriak eukiko 
dabez, euki daukiezan hondakin biodegradagarrien frakzinoari jagokon zatian. 
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2.6.- Euskadiko Autonomia Erkidegoko arautegi eta plangintza barriak 
 
2.6.1.- EAEko uri-hondakinen kudeaketaren esparru-plangintzarako jarraibideak. 2005. (R24) 
 
EAEko uri-hondakinen sorrera historikoaren bilakaerearen zenbatespena egiten dau, II. BUHKPIn 
uri-hondakinetarako diseinautako sailkapenaren metodologia kontuan hartuta. Hau da, II. 
BUHKPIren arabera uri-hondakinak osotzen dabezan korronte bien sorrerearen bilakaerea 
aztertzen dau: etxeko hondakinak (EH) eta industria, merkataritza eta erakunde hondakin 
asimilagarriak (IMEHA). 
 
2.6.2.- Zezeilaren 4ko 1/2005 Legea, lurzoruaren kutsadurea aurrezaindu eta zuzentzeko. 
(R16) 
 
Lurzoruaren Kutsadurea Aurrezaintzeko eta Zuzentzeko Legeak Euskadiko Autonomia Erkidegoko 
lurzorua babestea dauka helburu. Horretarako, jatorri antropikoko ekintzen ondorioz sortutako 
ezaugarri kimikoen aldaketa aurrezaintzen dau.   
 
Hona hemen Euskadiko Autonomia Erkidegoan lurzorua babesteko diseinautako politikearen hiru 
helburuak: 
 

- Lurzoruen aldaketa berrien agerpena aurrezaintzea. 

- Premina handieneko kasuei konponbidea emotea.  

- Lurzoru kutsatu moduan heredautako pasiboaren konponbidearen plangintza egitea epe 
ertain eta luzeari begira. 

 
Hori dala-eta, legeak autonomia-erkidegoko lurzorua babestea eta ekintza antropikoen ondorioz 
sortutako kutsadurea aurrezaintzea dauka helburu. Era berean, lurralde-eremu horretan dagozan 
lurzoru kutsatu eta aldatuetan ezarri beharreko araubidea be ezarten dau, ingurumena eta 
personen osasuna jagoteko asmotan. 
 
2.6.3.- Zezeilaren 24ko 49/2009 Dekretua, hondakinak zabortegian itxita ezabatzeko prozesua 
eta betegarrien betearazpena arautzeko. (R17) 
 
Dekretu honek hondakinak zabortegian itxita kudeatzeko arautegi autonomikoa egokitzea dauka 
helburu. Izan be, Euskadiko Autonomia Erkidegoan hondakinak zabortegian ezabatzeko arauzko 
esparrua zehazten dau. 
 
Holan, bada, hondakinak zabortegian ezabatuta behar dan moduan kudeatu ahal izateko, azken 
hondakinak, hau da, tratamentu-prozesuren batetik datozan hondakinak ezin izango dira beste era 
batera kudeatu, eta behar dan moduan ezabatuko dira, ingurunea kutsatu ez daien eta personen 
osasuna eta gauzak arriskupean imini ez daiezan. Horretarako, behar besteko azpiegiturak zuzkitu 
behar dira, euskal herritarrei eta enpresei ingurumenari begira egokiak diran hondakin-
tratamentuak eskeintzeko. Hori dala-eta, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Ingurumenaren II. 
Esparru Programaren arabera (2007-2010), honako honeexek dira helburuak: baliabide naturalen 
konsumo iraunkorra, hondakinen sorrerearen aurrezaintza eta behar dan moduko ezabapena, 
ekidinezina danean. 
 
 
2.7.- Ondorioa 
 
Garapen estrategiko eta arau-aldaketa horreen ondorioz, ez da aldaketa adierazgarririk jazo II. 
BUHKPI eginkeran kontuan hartutako oinarrietan, edukiak bertan txertatuta egozalako. Izan be, II. 
BUHKPI eginkeran, gaur egun indarreko legeria bihurtu diran aurretiazko legegintza-agiriak hartu 
ziran kontuan. Salbuespen moduan, nabarmendu egin behar da Europar Batasuneko Ingurumen 
Ministroen Kontseiluak 2008ko zemendian hondakinei buruz onartutako esparru-zuzentarau 
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barriak agindu barriak sartzen dauzala orain arte landu barik egozan gaietan, arauen garapena 
kontuan hartuta; esate baterako, hondakinen aurrezaintzarako planak eta helburuak ezarri beharra. 
2008/98/EE Zuzentarau horretako 29. artikuluaren arabera, EBko estadu kideentzat bakarrik 
derrigorrezkoa bada be, oso interesgarria izango litzateke II. BUHKPI bera Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Hondakinen Aurrezaintzarako Programa bereziaren bitartez osotzea. 
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3.- 2004-2008ko EPEALDIKO URI-HONDAKINEN KUDEAKETA-
REN AZTERKETA 
 
 
3.1.- Bizkaiko biztanle-kopuruaren bilakaerea 
 
Lurraldeko uri-hondakinen kudeaketa aztertzeko eta hondakinon kudeaketaren bihar-etziko 
plangintza egiteko orduan, ezinbestekoa da benetako biztanle-kopuruaren bilakaerea aztertzea, II. 
BUHKPIn egindako aurreikuspenakaz erkatzea eta Bizkaiko biztanle-kopuruaren bihar-etziko 
bilakaerearen prognosia egitea. Oso kontuan hartu beharra dago lurralde eta epealdi jakin batean 
sortutako uri-hondakinen kopurua proporzino zuzenean dagoala lurralde horretako biztanle-
kopuruagaz, baina batez be, etxeko hondakinen arloan eta, neurri txikiagoan, industria, 
merkataritza eta erakunde hondakin asimilagarrien arloan. 
 
1. taulan, Bizkaiko biztanle-kopuruak 1994-2008ko epealdian euki dauen bilakaerea agertzen da. 
Taula horren arabera, Bizkaiko biztanle-kopuruaren bilakaereari jagokonez 1994tik 2008ra 
hondakin-planetan eta euren berrikuspenetan aurreratutako aurreikuspenak bat datoz erabat 
biztanle-kopuruaren benetako bilakaereagaz. Hain zuzen be, biztanle-kopuruaren bilakaereari 
buruz egindako aurreikuspenak (ikus 1. taulako bigarren eta bosgarren zutabeak) errealidadeagaz 
(taulako hirugarren eta laugarren zutabeak) erkatzen badoguz, aurreikuspenak eta errealidadea 
ondo baino hobeto bat datozana egiaztau ahal izango dogu. Hori dala-eta, immigrazinoa 
KONTUAN HARTUTA 2004an II. BUHKPIren esparruan 2009-2016ko epealdirako biztanle-
kopuruaren bilakaereari buruz egindako aurreikuspenak egokiak dirala esan behar dogu, geroago 
gai hori 4.1. idatz-zatian aztertukeran adierazo ahal izango dogun lez. 
 

1. taulea- Biztanle-kopuruaren bilakaera historikoa. 1994-2008 

Urtea 

Aurreikusitako 
bilakaerea, I. 
BUHKPIren 

arabera 

EUSTAT. 
Abenduaren 
31n egoan 
biztanle-

kopurua, gitxi 
gorabehera 

INE. Urtarrilaren 
1ean egoan 

biztanle-
kopurua, gitxi 

gorabehera 

Immigrazinoa 
KONTUAN 
HARTUTA 

aurreikusitako 
bilakaerea. II. 

BUHKPI 

Epealdiko 
urteko batez 

besteko 
aldaketa (*) 

1994 1.142.300 1.145.111 - 1.142.300 

-%0,397 
1995 1.139.400 1.141.306 - 1.139.400 

1996 1.136.800 1.135.916 - 1.136.800 

1997 1.134.300 1.131.514 - 1.137.594 

1998 1.132.100 1.126.997 1.137.594 1.137.594 

%0,077 

1999 1.130.100 1.123.411 1.137.418 1.137.594 

2000 1.128.500 1.122.180 1.132.729 1.137.594 

2001 1.128.500 1.136.451 1.132.616 1.132.729 

2002 1.128.500 1.137.469 1.133.444 1.132.729 

2003 1.128.500 1.119.697 1.133.428 1.132.729 

2004 1.128.500 1.122.410 1.132.861 1.131.000 

2005 1.128.500 1.127.291 1.136.181 1.134.000 

2006 1.129.064 1.136.852 1.139.863 1.137.000 

2007 - - 1.141.457 1.140.000 

2008 - - 1.146.421 1.143.000 
Iturria: Berton egina 
(*) 1994-1997ko epealdirako oinarrizko datuak: EUSTAT. 1998-2008ko epealdirako oinarrizko datuak: INE. 

 
Bizkaiko biztanle-kopuruaren bilakaereari buruzko datuak aztertu ezkero, 1994-1997ko epealdian 
Bizkaiko biztanleen kopurua 1.131.514 bizilaguneraino jatsi zan EUSTATen arabera, eta urteko 
erritmoa -%0,397koa izan zan, aurreko urteetako joereari eutsita. 1998-2008ko epealdian, ostera, 
INEren arabera, biztanle-kopurua 1.146.421 bizilaguneraino igo zan, %0,077ko urteko batez 
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besteko erritmora. Oso tasa ahula da, baina lurraldeko biztanle-kopuruaren apurka-apurkako 
jatsierako urteak hausten ebazan. Hain zuzen be, ia-ia hamarkada bitan biztanle-kopuruan 
antzemondako beheranzko joerea aldatzen eban. 
 
Immigrazinoa KONTUAN HARTZEN dauen hipotesian, 2005-2016ko II. BUHKPIn biztanle-
kopuruaren bilakaera aurreikusgarriari buruz egindako aurreikuspenak eta zenbakiak bat 
datozanez, biztanle-kopuruaren bilakaerearen inguruko aurreikuspenei eutsi ahal deutsegu, 
geroago 4.1. idatz-zatian aztertzen dan lez. 
 
Etorkizunari begira, ez dakigu zelako eragina eukiko dauen gaur eguneko krisi globalak jaiotza-
tasan eta migrazino-saldoan, Euskadin zein Bizkaian ondorio latzak sortu dauzalako. Dana dala, 
gure eretxiz, azken urteotako joerak ez dira 2016. urtera arte nabarmen aldatuko. 
 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen da II. BUHKPIn biztanle-kopuruaren bilakaereari buruz 
egin ziran aurreikuspenen eta 2008ra arteko errealidadearen arteko erkaketa. 

 

 
 

Iturria: Berton egina 

 
Ikusten dogunez, biztanle-kopuruaren bilakaereari jagokonez, errealidadea bat dator erabat II. 
BUHKPIn immigrazinoa KONTUAN HARTUTA egindako aurreikuspenakaz. Izan be, benetako 
biztanle-kopuruak II. BUHKPIren esparruan egindako bilakaera aurreikusgarriaren inguruko 
hipotesi biak gainditu dauzan arren, errealidadea euretako batera egokitu da ondo, hazkuntza 
handieneko hipotesira edo immigrazinoa KONTUAN HARTZEN dauen hipotesira, hain zuzen be. 
 
Biztanle-kopuruaren hazkuntzak hondakinen sorreran euki daikean eragina argia da, baina batez 
be, UHen sorreran, hondakin-korronte honen sorrerearen aldaketak lotura handia daukalako 
biztanle-kopuruagaz. Edozelan be, “biztanleek” hondakinen sorrera gordinean daukien “eragina” 
aztertu beharra dago kontrako norabidean joango litzatekezan beste eragin bigaz: krisi ekonomiko 
orokorra eta tokian tokiko zein erkidegoko administrazino publikoek abian iminitako aurrezaintza-
politikak. Ez dago fenomeno horreen guztien emoitza zelakoa izango dan hasiera batean 
adierazoterik, baina hondakinen sorreran daukiezan eraginak xehetasunez aztertu beharko 
litzatekez hondakin-korronte bakotxean. 

Bizkaiko biztanle-kopuruaren bilakaerea. 1998-2008
(biztanle-kopurua) 
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3.2.- EH, IMEHA eta UHen sorrerearen bilakaerea 
 
hurrengo taulan, Bizkaiko Hondakinen Behatokiak 2004-2008ko EH, IMEHA eta UHen sorrerearen 
bilakaereari buruz emondako datuak azaltzen dira. Datu horreetan oinarrituta, berrikuspen honen 
zatu handi bat egituratzen da, gainera. 
 

2. taulea- Bizkaian sortutako UH guztien zatikapena. 2004-2008 

  
2004 

(Tm/urte)  
2005 

(Tm/urte)  
2006 

(Tm/urte)  
2007 

(Tm/urte)  
2008 

(Tm/urte)  

ETXEKO HONDAKINAK (EH) 
MOLTSOAN BATUTAKOA 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 
GAIKA BATUTAKOA 92.402 98.889 103.000 111.130 112.635 
Materia organiko ustelkorra 194 376 272 436 862 

Inausketak eta lorazaintza 194 376 272 436 862 

Papera/kartoia 33.689 36.192 38.193 41.192 43.207 
Beirea 18.786 19.278 19.097 22.256 23.534 
Ontzi arinak 11.972 12.466 12.819 13.012 13.921 
Ontziak ez diran plastikoak 1.580 1.541 1.049 1.444 1.603 
Ontziak ez diran metalak 3.603 5.162 6.091 6.923 6.720 
Etxeko hondakin arriskutsuak 141 216 152 101 193 

Pilak 141 216 152 101 116 
Beste batzuk 0 0 0 0 77 

Nahastauak 10.317 11.096 13.294 13.676 13.314 
Oihala 1.003 1.078 1.520 1.575 2.144 
Egurra 9.314 10.018 11.774 12.101 11.170 
Beste batzuk 0 0 0 0 0 

Tamainu handiko hondakinak 12.120 12.562 12.033 12.091 9.283 
Beste batzuk 10.340 10.486 10.169 9.628 6.979 
Lerro zuria eta marroia 1.336 1.541 1.229 1.852 1.823 
Lerro grisa 444 535 635 611 481 

Beste batzuk 0 0 0 0 0 
Inerteak 0 0 0 0 0 

Beste batzuk 0 0 0 0 0 
EHen BILKETA GUZTIRA 461.810 468.112 469.373 474.111 470.715 

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA ERAKUNDE HONDAKIN ASIMILAGARRIAK (IMEHA) 
MOLTSOAN BATUTAKOA 83.243 80.323 82.707 85.967 75.727 
Hondakinen nahastea 77.770 74.418 75.886 72.364 62.488 

Bide zein hondartzen garbiketa eta animalia hilak 5.473 5.905 6.821 13.604 13.239 
GAIKA BATUTAKOA 131.891 117.650 120.489 136.011 123.041 
Materia organiko ustelkorra 5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 

Inausketak eta lorazaintza 5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 
Papera/kartoia 72.416 70.813 79.714 90.884 77.027 
Beirea 7.136 0 0 0 0 
Ontzi arinak 0 0 0 0 0 
Ontziak ez diran plastikoak 2.086 1.930 1.867 2.269 2.378 
Ontziak ez diran metalak 0 13 9 64 217 
Etxeko hondakin arriskutsuak 866 714 710 753 637 

Bateriak eta metagailuak 816 665 649 593 449 
Fluoreszenteak 50 49 61 113 133 
Beste batzuk 0 0 0 47 55 

Nahastauak 44.132 38.452 34.300 33.360 34.308 
Oihala 0 0 0 108 136 
Egurra 44.132 38.452 34.300 33.252 34.172 
EEP 0 0 0 0 0 
Beste batzuk 0 0 0 0 0 

Tamainu handiko hondakinak 10 28 3 6.633 6.657 
Lerro grisa 10 28 3 87 141 
Beste batzuk 0 0 0 6.546 6.516 

Inerteak 0 0 0 0 0 
Beste batzuk 0 0 0 0 0 

IMEHAen BILKETA GUZTIRA 215.134 197.973 203.196 221.976 198.768 
EH+IMEHA GUZTIRA  676.944 666.085 672.569 696.087 669.483 
Iturria: Bizkaiko Hondakinen Behatokia. Bizkaiko Foru Aldundia. 
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2. taulea 2004an ezarritako kontabilidade-erispide barrien arabera araztu da. Hori dala-eta, udal-
jatorriko inausketa eta lorazaintza IMEHA moduan kontabilizauko dira urte horretatik aurrera. 
Horrezaz gainera, “EEIren esterila” eta “Ontziak ez diran metalak” epigrafeak kendu dira 
IMEHAetatik, historian zehar batzuetan uri-hondakinetarako sistemen antzeko zirkuituen bidez  
kudeatu ahal izan badira be, bi hondakin horreek ez diralako uri-hondakinak, era guztietako 
jatorriko hondakinak baino. Halanda ze, 2004. urtetik aurrera, alderdi horreek araztu ostean, 
hondakinen sorrearen serieak homogenoak diranez, behar besteko azterketak eta erkaketak egin 
daikeguz, iturriak desbardinak izatearren emoitzetan agertu daitekezan desadostasunak alde 
batera itxita. 
 
2. taulan ikusten dogunez, euren muetea, jatorria edo sorlekua kontuan hartuta ezarten jaken 
kudeaketaren arabera aurkezten dira sortutako hondakinak. Holantxe sailkatzen dira hondakinak: 
etxeko hondakinak (EH) eta industria, merkataritza eta erakunde hondakin asimilagarriak (IMEHA). 
Azken horreek, gainera, publikoak eta pribaduak izan daitekez, eta informazino-sistema 
publikoaren bitartez erregistrau edo kontrolau daitekez. Bestetik, gaika edo moltsoan batzen diran 
kontuan hartuta be sailkatzen dira hondakinak. 
 
Halanda ze, aurreko taulea datu-base ofiziala da. Horren arabera, gainera, Bizkaiko uri-hondakinen 
iraganeko zein gaur eguneko kudeaketari buruz egin gura dogun edozein azterketa egituratuko da, 
bai eta lurraldeko hondakinen bihar-etziko kudeaketari buruz egin gura dogun edozein prognosi be. 
 
 
3.3.- EH, IMEHA eta UHen sorrerearen bilakaerearen azterketa (2004-2008) 
 
3.3.1.- EHen sorrerearen bilakaerearen azterketa 
 
3. taulan, 2004-2008ko epealdian etxeko hondakinen (EHen) portaerea zelakoa izan dan azaltzen 
da. Era berean, ekitaldi bakotxeko biztanle-kopurua be agertzen da, 1. taulan adierazotakoa 
kontuan hartuta. 
 

3. taulea- EHen sorrerearen eta biztanle-kopuruaren bilakaerea. 2004-2008 

Urtea EH sorrerea 
(Tm/urte) 

Biztanle-
kopurua 

2004 461.810 1.132.861 

2005 468.112 1.136.181 

2006 469.373 1.139.863 

2007 474.111 1.141.457 

2008 470.715 1.146.421 
Iturria: Berton egina 

 
Datu horreetan oinarrituta, 4. taulea lortuko dogu. Bertan, hain zuzen be, 2004-2008ko epealdiko 
urteko aldaketa eta urte arteko batez besteko aldaketa agertzen dira. 
 

4. taulea- EH guztien sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

EH guztira (Tm/urte) 461.810 468.112 469.373 474.111 470.715 

Urteko aldaketa (%)   %1,36 %0,27 %1,01 -%0,72 
Epealdiko urte arteko batez besteko 
aldaketa %0,48 

Iturria: Berton egina 
 
Etxeko hondakinen sorrera gordina zeozertxu hazi da epealdi honetan 2007. urtera arte, orduan -
%0,72 jatsi dalako aurreko urtearen aldean. 2004-2008ko epealdiko urte arteko batez besteko 
aldaketa %0,48 hazi da, biztanle-kopuruak gora egin dauelako batez be, epealdian zehar per 
capita sorrerea gelditu egin da-eta. 
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Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen da EHen sorrera gordinaren bilakaerea: 
 

 
Iturria: Berton egina 

 
Modu berean, hurrengo irudian era grafikoan azaltzen dira urteko aldaketa eta urte arteko batez 
besteko aldaketa, kasuan kasuko ehunekoak adierazota. 
 

 
Iturria: Berton egina 

 
Aurreko datuetan oinarrituta, EHen sorrera gordina gorantz egonkortu dala esan daiteke. Dana 
dala, eskura daukagun serie historikoaren bidez ez daukagu bilakaera horren arrazoiei buruzko eta 
bihar-etzirako ustezko estrapolazinoari buruzko behin betiko ondoriorik ateraterik. 
 
Datuon erradiografia hobea eukiteko, hobe da epealdiko EHen per capita sorrereari buruzko 
datuakaz batera aztertzea. 
 

5. taulea- EH guztien per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

EHen per capita sorrerea guztira 
(kg/bizt/urte) 407,6 412,0 411,8 415,4 410,6 

Urteko gehikuntza (%)   %1,07 -%0,05 %0,87 -%1,15 
Epealdiko urteko batez besteko 
gehikuntza %0,18 

Iturria: Berton egina 
 
5. taulearen arabera, EHen per capita sorrerea gorantz egonkortu da epealdian. Hurrengo irudian, 
hain zuzen be, bilakaera hori azaltzen da adierazle honetako mesetan zein gailurrean. Hori dala-

EH guztien sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 
(Tm/urte) 
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eta, ez dago behin betiko ondoriorik ateraterik adierazleak bihar-etzi eukiko dauen bilakaereari 
buruz, hondakin-korronte honen sorrerearen bihar-etziko aurreikuspenak eginkeran ezinbestekoa 
izan arren. 
 

 
Iturria: Berton egina 

 
Aldi berean, hurrengo irudian azaltzen dan lez, per capita sorrerearen adierazle honen aldaketa 
erratikoa danez, ez dago bihar-etziko bilakaera aurreikusgarriari buruzko ondoriorik ateraterik. 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
Halanda ze, datu horreen arabera ez dago irmotasunez esaterik zergaitik jatsi dan EHen per capita 
sorrerea 2008. urtean, are gehiago ekitaldi horretan eta epealdian zehar Bizkaiko biztanleen 
kopuruak gora egin dauela kontuan hartu ezkero (ikus 1. eta 3. taulak). 
 
Alde horretatik, goizegi da krisi ekonomikoak konsumoaren beherakadan eta hondakinen 
sorrerearen jatsieran zelako eragina eukiko dauen esateko, sorrereari buruzko datuen hiruhileko 
edo hileko azterketan ez dalako eragin hori hain argi igarten. Holan, bada, ezin dogu esan EHen 
sorrera gordinaren eta per capita sorrerarearen 2008ko beherakadea aurrezaintza-politiken 
ondorioa ez danik, ontziratzaileek larregizko bilgarriak murrizteko egindako ahaleginari edo 
kontsumitzaileek zentzunezko erosketarako abian iminitako erispideei jagokenez. 
 

EH guztien per capita sorrerearen bilakaerea. 
2004-2008 (kg/bizt/urte) 
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Datu eskuragarriak, euren zentzuna eta epealdiko aldaketa erratikoak kontuan hartuta, zeozelako 
zuhurtziaz jokatu beharra dago epealdiko EHen sorrerearen portaerearen arrazoiei buruzko 
ondorioak aterateko orduan. 
 
3.3.2.- IMEHAen sorrerearen bilakaerearen azterketa 
 
6. taulan, 2004-2008ko epealdian industria, merkataritza eta erakunde hondakin asimilagarrien 
(IMEHAen) portaerea zelakoa izan dan azaltzen da. Era berean, ekitaldi bakotxeko biztanle-
kopurua be agertzen da, 1. taulan adierazotakoa kontuan hartuta. 
 

6. taulea- IMEHAen sorrerearen eta biztanle-kopuruaren bilakaerea. 2004-2008 

Urtea IMEHA sorrerea 
(Tm/urte) 

Biztanle-
kopurua 

2004 215.134 1.132.861 

2005 197.973 1.136.181 

2006 203.196 1.139.863 

2007 221.976 1.141.457 

2008 198.768 1.146.421 
Iturria: Berton egina 

 
Datu horreetan oinarrituta, 7. taulea lortuko dogu. Bertan, hain zuzen be, 2004-2008ko epealdiko 
urteko aldaketa eta urte arteko batez besteko aldaketa agertzen dira. 
 

7. taulea- IMEHA guztien sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

IMEHA gordinak guztira (Tm/urte) 215.134 197.973 203.196 221.976 198.768 

Urteko aldaketa (%)   -%7,98 %2,64 %9,24 -%10,46 
Epealdiko urte arteko batez besteko 
aldaketa -%1,96 

Iturria: Berton egina 
 
IMEHAen sorrera gordinaren bilakaerea erratikoa izan da, 7. taulan adierazoten dan lez. 2004-
2008ko epealdiko urte arteko batez besteko aldaketa nabarmen jatsi da, %2, alegia. Horrezaz 
gainera, epealdiko gorakadak eta beherakadak oso-oso nabariak izan dira. Hurrengo irudian, era 
grafikoan azaltzen da IMEHAen sorrera gordinaren bilakaerea: 
 

 
Iturria: Berton egina 

 
Aurreko irudian antzemoten dan lez, sorrera gordinaren bilakaereak zerra-hortzaren itxurea dauka, 
beherakadak eta gorakadak handiak diralako. Dana dala, ezin da esan krisi ekonomikoaren 
ondorioa bakarrik diranik, jatsierak 2005ean eta 2008an jazo diralako. Halanda ze, nahiko urrunak 
dira, beherakada horreen arrazoiak beste batzuk izan daitezan edo krisi ekonomikoaren ondorioa 
bakarrik izan ez daitezan. 
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Horrezaz gainera, Bizkaiko Hondakinen Behatokiak hondakin-korronte horri buruz emondako 
informazinoak ez dauka behar besteko elementurik, hurrengo irudian era grafikoan azaltzen diran 
aldaketa horreen arrazoien azterketa kualitatiboa egiteko: 
 

   
Iturria: Berton egina 

 
8. taulan, 2004-2008ko epealdiko IMEHAen per capita sorrerearen bilakaerea azaltzen da. 
 

8. taulea- IMEHA guztien per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

IMEHAen per capita sorrerea 
guztira (kg/bizt/urte) 190 174 178 194 173 

Urteko gehikuntza (%)   -%8,25 %2,31 %9,09 -%10,84 
Epealdiko urteko batez besteko 
gehikuntza 

-%2,25 

Iturria: Berton egina 
 
Modu berean, adierazo egin daikegu 2005eko eta 2008ko sorrera-beherakadak hondakinon 
sorrera gordinean gertatutako jatsierak baino nabariagoak dirala. Hurrengo irudian, era grafikoan 
azaltzen dira IMEHAen per capita sorrerearen balioak: 
 

 
Iturria: Berton egina 

 
Modu berean, hurrengo irudian era grafikoan azaltzen dira 2004-2008ko epealdiko IMEHAen per 
capita sorrerearen urteko aldaketak eta urte arteko batez besteko aldaketak. 
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Iturria: Berton egina 

 
IMEHAen per capita sorrerea EHen per capita sorrereak baino adierazgarritasun txikiagoa daukan 
adierazlea da. Izan be, etxeko hondakinen sorrerea eta biztanle-kopurua proporzino zuzenean 
badagoz be, IMEHAen sorrerea beste era bateko aldaeren eraginpean dago; besteak beste, 
industriak eskualdeko barruko produktu gordinean daukan pisua eta aztergai daukagun epealdiko 
jarduerea. 
 
3.3.3.- UHen sorrerearen bilakaerearen azterketa 
 
9. taulan, 2004-2008ko epealdian uri-hondakinen (UHen) portaerea zelakoa izan dan azaltzen da. 
Aurreko kasuetan lez, ekitaldi bakotxeko biztanle-kopurua be agertzen da, 1. taulan adierazotakoa 
kontuan hartuta. 
 

9. taulea- UHen sorrerearen eta biztanle-kopuruaren bilakaerea. 2004-2008 

Urtea UH sorrerea 
(Tm/urte) Biztanle-kopurua 

2004 676.944 1.132.861 

2005 666.085 1.136.181 

2006 672.569 1.139.863 

2007 696.087 1.141.457 

2008 669.483 1.146.421 
Iturria: Berton egina 

 
Datu horreetan oinarrituta, 10. taulea lortuko dogu. Bertan, hain zuzen be, 2004-2008ko epealdiko 
urteko aldaketa eta urte arteko batez besteko aldaketa agertzen dira. 
 

10. taulea- UH guztien sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

UH gordinak guztira (Tm/urte) 676.944 666.085 672.569 696.087 669.483 

Urteko aldaketa (%)   -%1,60 %0,97 %3,50 -%3,82 
Epealdiko urte arteko batez besteko 
aldaketa -%0,28 

Iturria: Berton egina 
 
Uri-hondakinak EHen eta IMEHAen baturea diranez, euren antzera portetan dira. Hain zuzen be, 
10. taulan agertzen da 2004tik 2008ra UH guztiek eukitako sorrera gordinaren bilakaerea. 
 
Bertan, era grafikoan adierazoten dan lez, datuen portaera erratiko bera azaltzen da, aztergai 
daukagun bosturtekoan gehikuntzak eta murrizketak egon diralako. 
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Iturria: Berton egina 
 
Hurrengo irudian, aldaketa erratiko horreek agertzen dira urteko aldaketaren eta urte arteko batez 
besteko aldaketaren tasetan: 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
11. taulan, UHen per capita sorrereari buruzko datuak agertzen dira. 
 

11. taulea- UH guztien per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

EH + IMEHA per capita sorrerea guztira 
(kg/bizt/urte) 598 586 590 610 584 

Urteko gehikuntza (%)   -%1,89 %0,65 %3,35 -%4,24 
Epealdiko urteko batez besteko 
gehikuntza -%0,57 

Iturria: Berton egina 
 
UHen per capita sorrereak holako adierazleak EHetarako daukan baino adierazgarritasun txikiagoa 
badauka be, zeozelan islatzen dau uri-hondakinen sorreran elkarreragina daukien arrazoi guztien 
ingurakaria. 
 
Bizkaian, uri-hondakinen per capita sorrerea beherantz egonkortu da biztanleko eta urteko 600 
kiloen inguruan, eta, euretatik, 410 inguru jagokez per capita EHei. Hondakinen sorrera-maila 
horreek kontuan hartuta, Bizkaia inguruko herrialde europarretako batezbestekoan dago 
lekuratuta. 
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Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen da UHen per capita sorrerearen bilakaerea: 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
Horrezaz gainera, hurrengo irudian azaltzen dira urteko tasetan eta urte arteko batezbestekoetan 
jazotako aldaketak. 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
Gero aztertuko dogun lez, UH guztiak kontuan hartuta, IMEHAek EHek baino pisu gitxiago 
daukienez, 2005ean eta 2008an korronte horretan aztertutako beherakadak leunagoak dira UHen 
kasuan, EHen portaerea ez dalako hain erratikoa. Hain zuzen be, UHen sorrereak 2005ean eta 
2008an eukitako beherakadak IMEHAenak baino txikiagoak dira. Datu horreen guztien ondorioz, 
epealdian zehar UHak beherantz egonkortu dirala esan beharra dago. 
 
 
3.4.- Nora doazan Bizkaian sortutako uri-hondakinak 
 
Bizkaian sortutako uri-hondakinak zenbait eratara batzen dira, eta, batutakoan, balorizau edo 
ezabatu egiten dira lurraldean. 
 
12. taulan, 2004-2008ko ekitaldietan lurraldean sortutako lehen mailako uri-hondakinak nora joan 
diran azaltzen da. 
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12. taulea- Nora doazan lehen mailako UHak. 2004-2008 

Hondakin-
muetea 

Balorizazinoa Ezabapena 
Guztira 

Berziklapena Konpostgintza Baloriz. energetikoa Isurketa 

Tm/urte % Tm/urte % Tm/urte % Tm/urte % Tm/urte % 

2004 218.854 %32,3 5.439 %0,8 88.523 %13,1 364.128 %53,8 676.944 %100,0 

2005 210.463 %31,6 6.076 %0,9 181.610 %27,3 267.936 %40,2 666.085 %100,0 

2006 219.331 %32,6 4.158 %0,6 217.739 3%2,4 231.341 %34,4 672.569 %100,0 

2007 244.654 %35,1 2.484 %0,4 238.219 3%4,2 210.729 %30,3 696.087 %100,0 

2008 232.995 %34,8 2.681 %0,4 230.053 %34,4 203.754 %30,4 669.483 %100,0 
Iturria: Berton egina 
 
Ikusten dogunez, azken ekitaldian, 2008. urtean, uri-hondakinen %34,8 berziklatu ziran, %0,4 
konpostau ziran, %34,4 balorizau ziran energiari begira eta %30,4 ezabatu ziran. 
 
Biak berziklapen materiala diranez, berziklapen eta konpostgintzarako hondakinak epigrafe bakar 
batean alkartzen badoguz, 13. taulako balioak daukaguz: 
 

13. taulea- Nora doazan lehen mailako UHak. 2004-2008 

Hondakin-
muetea 

Balorizazinoa Ezabapena 
Guztira 

Materiala Energetikoa Isurketa 

Tm/urte % Tm/urte % Tm/urte % Tm/urte % 

2004 224.293 %33,1 88.523 %13,1 364.128 %53,8 676.944 %100,0 

2005 216.539 %32,5 181.610 %27,3 267.936 %40,2 666.085 %100,0 

2006 223.489 %33,2 217.739 %32,4 231.341 %34,4 672.569 %100,0 

2007 247.138 %35,5 238.219 %34,2 210.729 %30,3 696.087 %100,0 

2008 235.676 %35,2 230.053 %34,4 203.754 %30,4 669.483 %100,0 
Iturria: Berton egina 

 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen dira 13. taulako balioak: 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
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Grafikoan adierazoten dan lez, gaur egun, 2008an, Bizkaian gitxi gorabehera uri-hondakinen 
herenetan ezarten da balorizazino materiala, berziklapen eta konpostgintzaren bitartez. Beste 
heren batean, ostera, balorizazino energetikoa ezarten da, Zabalgarbi lantegian energia 
berreskuratzen dauen errausketaren bidez. Beste herena, barriz, zabortegian bertan ezabatzen da. 
 
Gehitzen segidu ezkero, 14. taulan, balorizazinora edo ezabapenera doazan kontuan hartuta 
alkartuko dira uri-hondakinak. 
 

14. taulea- Nora doazan lehen mailako UHak. 2004-2008 

Hondakin-
muetea 

Balorizazinoa Ezabapena 
Guztira 

Era guztietakoa Isurketa 

Tm/urte % Tm/urte % Tm/urte % 

2004 312.816 %46,2 364.128 %53,8 676.944 %100,0 

2005 398.149 %59,8 267.936 %40,2 666.085 %100,0 

2006 441.228 %65,6 231.341 %34,4 672.569 %100,0 

2007 485.357 6%9,7 210.729 3%0,3 696.087 %100,0 

2008 465.729 %69,6 203.754 %30,4 669.483 %100,0 
Iturria: Berton egina 

 
Ikusten dogunez, 2008. urtean, Bizkaian sortutako uri-hondakinen %69,6 balorizazino material edo 
energetikora joan ziran; eta %30,4 baino ez, zabortegian itxita ezabatzeko prozesura. 
 
Hurrengo irudietan, era grafikoan azaltzen dira balio horreek: 
 

 
 

Iturria: Berton egina 

 
Hurrengo irudian, aurreko datuak daude ikusgai barren grafikoan: 
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Iturria: Berton egina 
 
Hurrengo irudian: 
 

 
Iturria: Berton egina 

 
Aurreko hiru irudiak kontuan hartuta, agerikoa da tratamentuen progresinoa 70/30 inguruan 
egonkortu dana. Hau da, %70 balorizau egiten da; eta %30, ezabatu. Egoera horretan jauzi 
kualitatiboa emoteko, II. BUHKPIn aurreikusitako azpiegiturak eregi behar dira, baina batez be, 
gaika batutako materia organiko konpostagarrirako konpostegiak eta gaur egun proiektuan dagoan 
tratamentutegi mekaniko-biologikoa. Ondoren, balorizazino energetikorako lantegiko bigarren 
lerroa egin beharko litzateke, eta, holan, 2016rako, lehen mailako hondakinen isurketa 
desagertzeko helburu estrategikoa beteko litzateke, I. BUHKPIn (1997) eta II. BUHKPIn (2004) 
adierazoten dan lez. 
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Per capita zenbakietan, 15. taulan azaltzen dira tratautako hondakinen mailak. 
 

15. taulea- Nora doazan lehen mailako per capita UHak. 2004-2008 
EH+IMEHA 2004 2005 2006 2007 2008 

Balorizazino materiala 198 191 196 217 206 

Balorizazino energetikoa 78 160 191 209 201 

Isurketa 321 236 203 185 178 

Guztira 598 586 590 611 584 
Iturria: Berton egina 

 
15. taulan ikusten dan lez, gaur egun Bizkaian sortutako uri-hondakin guztien 200 kilo inguru doaz 
balorizazino materialera. Beste hainbeste, ostera, balorizazino energetikora doaz; eta gitxixeago, 
biztanleko eta urteko 178 kilo inguru 2008an, isurketa bidezko ezabapenera. 
 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen dira zenbaki horreek: 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
 
3.5.- EH, IMEHA eta UHen bilketa-mueten bilakaerearen azterketa 
 
Uri-hondakinak zenbait eratara batzen dira Bizkaian, eta bilketa-kategoria handi bitan alkartzen 
dira: moltsoan batutakoak eta gaika batutakoak. 
 
Gaur arte, gaika batutako hondakinak berziklatu eta konpostau dira lurraldean. Gaikako bilketak 
era askotara egin daitekez: espaloiko berziklontzien bidezko bilketak, bilketa pneumatikoak, atez 
ateko bilketa, ekarpen-guneetako bilketa, garbiguneak… Bilketa pneumatikoa albo batera itxita, 
honako hauxe hartzen da kontuan hondakinak era batera edo bestera batukeran: kasuan kasuko 
azpiegitura, hondakin-korrontea eta, batez be, bilketa egiteko aukeratutako urigintza-tipologia. 
Holan, bada, IMEHAei begira, industrialdeetan aterik ate batzea gero eta aukera handiagoa bada, 
EHetan espaloiko berziklontzien bidezko bilketa izan da lurraldean ezarritako sistemea, uri-
tipologia bertikalak kontuan hartuta. 
 
Edozelan be, Bizkaian gaikako bilketa zenbateraino garatu dan jakiteko, Bizkaiko Hondakinen 
Behatokiak horri buruz emondako datuak aztertuko doguz. 
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3.5.1.- EHen bilketa-mueten bilakaerearen azterketa 
 
Azken bost urteotan, 2004-2008an, holantxe bilakatu dira Bizkaiko etxeko hondakinen bilketak. 
 

16. taulea- EHen bilketaren bilakaerea. 2004-2008 

Urtea Moltsoan 
batutakoak 

Gaika 
batutakoak Guztira 

2004 369.408 92.402 461.810 

2005 369.223 98.889 468.112 

2006 366.373 103.000 469.373 

2007 362.981 111.130 474.111 

2008 358.080 112.635 470.715 
Iturria: Berton egina 

 
Taulan adierazotakoa kontuan hartuta, EHen gaikako bilketa 2004ko 92.042 tonetatik 2008ko 
112.635 tonetara igo da. Moltsoan batutakoa, ostera, beherantz bilakatu da, 2004ko 369.408 
tonetatik 2008ko 358.080 tonetara jatsi dalako. 
 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen dira emoitza horreek: 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
 
Aurreko zenbakiak, ostera, ehunekotan agertzen dira 17. taulan: 
 

17. taulea- EHen bilketaren bilakaerea. 2004-2008 

Urtea Moltsoan 
batutakoak 

Gaika 
batutakoak Guztira 

2004 %80 %20 %100 

2005 %79 %21 %100 

2006 %78 %22 %100 

2007 %77 %23 %100 

2008 %76 %24 %100 
Iturria: Berton egina 

 
Aurreko taulan ikusten danez, azken bost urteotan, gaikako bilketak gora eta gora egin dau, urteko 
%1eko erritmora. Halanda ze, %20tik %24ra igo da, sortutako EH guztiak kontuan hartuta. Aldi 
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berean, moltsoan batutakoak behera egin dauenez, %76koa da aztergai daukagun epealdiaren 
amaieran. 
 
Bilketa-mueta bien posizino erlatiboen aldaketa positiboa da, gaikako bilketaren gehikuntza-
erritmoa ahulegia dan arren. Geroago aztertuko dogunez, erritmo hori biziagotu egin behar da, II. 
BUHKPIn 2016rako zehaztutako balorizazino materialaren helburuak bete gura badoguz 
(berziklapena eta konpostgintza). 
 
Hona hemen EHen moltsokako bilketaren bilakaerearen azterketa. 
 

18. taulea- Moltsoan batutako EHen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Moltsoan batutako EH gordinak 
(Tm/urte) 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 

Urteko gehikuntza (%)   -%0,05 -%0,77 -%0,93 -%1,35 
Epealdiko urteko batez besteko 
gehikuntza -%0,78 

Iturria: Berton egina 
 
Aurreko taulan adierazotakoa kontuan hartuta, bilketa-mueta hori eten barik jatsi da bosturtekoan 
zehar, eta erritmoa -%0,78koa izan da, 2004 eta 2008 arteko urte arteko batez besteko taseari 
begira. 
 
 

 
Iturria: Berton egina 

 
Hondakin-korronte honen moltsokako per capita bilketa aztertzen badogu, 19. taulan azaltzen dira 
emoitzak: 
 

19. taulea- Moltsoan batutako EHen per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Moltsoan batutako per capita EH 
(kg/bizt/urte) 326 325 321 318 312 

Urteko gehikuntza (%)   -%0,34 -%1,09 -%1,06 -%1,78 
Epealdiko urteko batez besteko 
gehikuntza -%1,07 

Iturria: Berton egina 
 
Aurreko taulan eta hurrengo grafikoan egiaztetan dan lez, moltsoan batutako per capita EHak eten 
barik gitxitu dira epealdian zehar, baina erritmoa hondakin gordinena baino bizixeagoa izan da, 
moltsoaren batutakoaren murrizketa biztanle-kopuruaren gehikuntza-testuinguruan jazo dalako. 
 

Moltsoan batutako EHen sorrerearen urteko aldaketa 
eta batez besteko aldaketa. 2004-2008 (%) 
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Iturria: Berton egina 
 
Etorkizunean be, joera horri eutsi behar jako, baina erritmoa biziagoa izan behar da, 
berziklapenaren, konpostgintzaren eta, horren ondorioz, gaikako bilketaren helburuak bete gura 
badoguz. Izan be, berrikuspen honetako 4.3. puntuan dagoz egiaztauta. 
 
EHen gaikako bilketa kontrako norabidean bilakatu da, ostera. 20. taulan, 2008. urtera arteko 
bilakera hori agertzen da. 
 

20. taulea- Gaika batutako EHen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Gaika batutako EH (Tm/urte) 92.402 98.889 103.000 111.130 112.635 

Urteko gehikuntza (%)   %7,02 %4,16 %7,89 %1,35 
Epealdiko urteko batez besteko 
gehikuntza 

%5,07 

Iturria: Berton egina 
 
Aurreko taulan ikusten dogunez, gaika batutako EHak 2004ko 92.402 tonetatik 2008ko 112.635 
tonetara igo dira aztergai daukagun epealdian zehar. Hondakin-korronte horren sorreran termino 
absolutuetan beherakadea jazoten daneko azken urtean be, adierazgarria da hondakinon gaikako 
bilketa barriro handitu izana. Horrezaz gainera, urteko gehikuntza-ehunekoak garrantzitsu 
samarrak diranez, hazkuntza-erritmoa eutsia izan da epealdian zehar. 
 
Aurreko taulan EHen gaikako bilketaren inguruan adierazotako urteko aldaketaren eta urte arteko 
batez besteko aldaketaren erritmoa era grafikoan azaltzen da barra-irudi honetan: 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
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Aurreko irudian ikusten dan lez, EHen gaikako bilketaren gehikuntza-erritmoa %5,07ko urte arteko 
batezbestekoaren arabera hazi da 2004-2008ko epealdian. Erritmo horri eutsi egin behar zaio, eta, 
bihar-etzi, azkartu egin behar da, gainera, berziklapenaren eta, horren ondorioz, gaikako bilketaren 
helburuak bete ahal izateko. Izan be, 2016rako berrikuspen honetako 4.3. idatz-zatian dagoz 
egiaztauta. 
 
21. taulan, EHen gaikako bilketaren per capita bilakaerea agertzen da. 

 
21. taulea- Gaika batutako EHen per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2008 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Gaika batutako per capita EH 
(kg/bizt/urte) 82 87 90 97 98 

Urteko gehikuntza (%)   %6,71 %3,82 %7,74 %0,92 
Epealdiko urteko batez besteko 
gehikuntza %4,76 

Iturria: Berton egina 
 
Aurreko taulan eta hurrengo grafikoan ikusten dan lez, EHen gaikako bilketa 2004ko biztanleko eta 
urteko 82 kiloetatik 2008ko biztanleko eta urteko 98 kiloetara igo da. 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
Berrikuspen honetako 4.2. idatz-zatian egindako prognosia eta geroagoko 4.3. idatz-zatian 
egiaztautako helburuak kontuan hartuta, 2016an, gaikako bilketaren helburuak lortzeko, biztanleko 
eta urteko 127-143 kilo EH batu beharko dira gaika. Hori dala-eta, gaur eguneko bilketa-mailak 
%30-%46 hazi behar dira ordura arte, hau da, zazpi urteko epean. Urte arteko hazkuntza-
terminoetan adierazo ezkero, holako bilketaren hazkuntza-erritmoari eutsi beharko jako edo 
areagotu egin beharko da edozein modalidadetan: espaloiko berziklontzien bidezko bilketa, atez 
ateko bilketa, bilketa pneumatikoa, garbiguneen antzeko ekarpen-guneetako bilketa… Era berean, 
frakzino batzuen gaikako bilketaren asetasun erlatiboaren mailea kontuan hartuta, holako bilketa 
frakzino barrietan ezarri beharko da; esate baterako, etxeko materia organiko konpostagarrian. 
 

Gaika batutako EHen per capita sorrerearen bilakaerea. 
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Iturria: Berton egina 
 
Gaika batutako per capita EHen urte arteko batez besteko aldaketaren erritmoa %4,76 danez, 
eutsia izan beharko da 2016ra arte, gitxienez, berrikuspen honetan baieztautako berziklapen eta 
konpostgintzaren helburuak bete gura izan ezkero. 
 
3.5.2.- IMEHAen bilketa-mueten bilakaerearen azterketa 
 
Azken bost urteotan, 2004-2008an, holantxe bilakatu dira Bizkaiko IMEHAen bilketak: 
 

22. taulea- IMEHAen bilketaren bilakaerea. 2004-2008 

Urtea Moltsoan 
batutakoak 

Gaika 
batutakoak Guztira 

2004 83.243 131.891 215.134 

2005 80.323 117.650 197.973 

2006 82.707 120.489 203.196 

2007 85.967 136.011 221.976 

2008 75.727 123.041 198.768 
Iturria: Berton egina 

 
22. taulan adierazotakoari erreparauta, IMEHAen gaikako bilketa 2004ko 131.891 tonetatik 2008ko 
123.041 tonetara jatsi da. Era berean, moltsokako bilketa be beherantz bilakatu da, 2004ko 83.243 
tonetatik 2008ko 75.727 tonetara jastean. 
 
Aurreko zenbakien arabera, IMEHAen sorrerea beherantz egonkortuta dago, eta ez dago portaera 
horri buruzko ondorio argirik ateraterik, sorrerearen bilakaerea zerra-hortzen antzera mobidu 
dalako eta urteko beherakada adierazgarriak euki dauzalako gaur egunekoa lako krisirik ez 
egoanean. Esate baterako, 2004 eta 2005 artean, sortutako IMEHAk 215.134 tonetatik 197.973 
tonetara igaro ziran, baina ez dago portaera hori koherentziaz azaltzeko modurik. Ondorio 
moduan, egokia izango litzateke Bizkaiko Hondakinen Behatokiak erabilitako estadistika-
prozedurak gehiago garatzea. Holan, bada, IMEHAen sorrereari buruzko datu zatikatuen azterketa 
zehatzagoak egin leitekez. 
 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen dira IMEHAen sorrerearen emoitzak, bilketa-muetak 
kontuan hartuta: 
 

Gaika batutako per capita EHen urteko gehikuntza eta 
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Iturria: Berton egina 
 
Aurreko zenbakiak, ostera, ehunekotan agertzen dira 23. taulan: 
 

23. taulea- IMEHAen bilketaren bilakaerea. 2004-2008 

Urtea Moltsoan 
batutakoak 

Gaika 
batutakoak Guztira 

2004 %39 %61 %100 

2005 %41 %59 %100 

2006 %41 %59 %100 

2007 %39 %61 %100 

2008 %38 %62 %100 
Iturria: Berton egina 

 
Aurreko taulan ikusten dogun lez, azken bost urteotan, gaika eta moltsoan batutako IMEHAen 
posizino erlatiboa egonkorra izan da ehunekoei jagokenez. Halanda ze, hondakin-korronte honen 
gaikako bilketaren aukeren mugara iritsi gara. Hori dala-eta, gaika batutako hondakinon kopuruak 
handitzeko, ahalegin gehigarriak egin beharko litzatekez gaika batutako fakzinoetan, eta bilketa-
sistemak biziagotu beharko litzatekez; esate baterako, frakzino zehatzak aterik ate batuko 
litzatekez. 
 
Hona hemen IMEHAen moltsokako bilketaren bilakaerearen azterketa. 
 

24. taulea- Moltsoan batutako IMEHAen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Moltsoan batutako IMEHA 
gordinak (Tm/urte) 

83.243 80.323 82.707 85.967 75.727 

Urteko gehikuntza (%)   -%3,51 %2,97 %3,94 -%11,91 
Epealdiko urteko batez besteko 
gehikuntza 

-%2,34 

Iturria: Berton egina 
 
Aurreko taulan azaldutakoaren arabera, IMEHAen moltsokako bilketa eten barik jatsi da 
bosturtekoan zehar, eta 2004 eta 2008 arteko urte arteko batez besteko tasea -%2,34koa izan da. 
 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen dira emoitza horreek: 
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Iturria: Berton egina 
 
Hondakin-korronte honen moltsokako per capita bilketa aztertzen badogu, 25. taulan azaltzen dira 
emoitzak: 
 

25. taulea- Moltsoan batutako IMEHAen per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Moltsoan batutako per capita IMEHA 
(kg/bizt/urte) 

73 71 73 75 66 

Urteko aldaketa (%)   -%3,79 %2,64 %3,80 -%12,29 

Epealdiko batez besteko aldaketa -%2,63 
Iturria: Berton egina 

 
Aurreko taulan eta hurrengo grafikoan egiaztetan dogun lez, moltsoan batutako per capita 
IMEHAek behera egin dabe 2004-2008ko epealdian, baina erritmoa hondakin gordinena baino 
handixeagoa izan da, moltsoan batutakoaren murrizketa biztanle-kopuruaren gehikuntza-
testuinguruan jazo dalako. 
 
Hurrengo irudian, moltsoan batutako hondakinen per capita sorrerea zelan bilakatu dan azaltzen 
da: 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
Grafikoa aztertu ezkero, bilakaerearen profila zerra-hortzekoa izan dala esan beharra dago, 
biztanleko eta urteko balioak 66-77 kilokoak izan diralako. Moltsoan eta gaika batutako IMEHAen 
pre capita sorrerearen balioen jarraipenak balio erlatiboa dauka, IMEHAen sorrerearen eta 
biztanle-kopuruaren arteko loturea zeharkakoa dalako, hau da, holako hondakinen sorrereak 
jarduera ekonomikoagaz dauka zerikusia eta, neurri batean, jarduera ekonomikoa biztanle-
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mailearen araberakoa da, baina kontsumo-jardueretan sortutako hondakinei jagoken zatian baino 
ez. Ekoizpen-jarduerakaz zerikusia daukienak, ostera, ez dagoz lurraldeko biztanle-mailearen 
menpe. Halanda ze, sorrera-maila horreek sortzen dabezan arrazoien azalpen zehaztubakoa 
eskeintzen dau IMEHAen per capita sorrerearen azterketak. 
 
Hurrengo irudian, epealdian moltsoan batutako IMEHAen batez besteko aldaketa urte arteko -
%2,63 jatsi da batez beste, eta urteko aldaketa hurrengo irudian azaldutako zenbakien arabera 
bilakatu da: 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
Aurreko irudian ikusten dogun lez, 2008an, moltsoan batutako per capita IMEHAen sorrerea -
%12,29 jatsi da. IMEHAen sorrerea egonkortzeko edo handitzeko baldintza arruntetan, gaikako 
bilketan egindako ahaleginak arrakastatsuak izan dirala adierazoko leuke datu horrek. Edozelan 
be, moltsoan batutako IMEHAk, gaika batutako IMEHAk eta IMEHA guztiak aldi berean jatsi 
diranez, krisi ekonomikoaren ondorioz hondakinen-korronte horren sorrereak gainbehera egin 
dauela esan leiteke, kautela osoz. 
 
Hona hemen gaika batutako IMEHAen sorrerearen bilakaerearen azterketa: 
 

26. taulea- Gaika batutako IMEHAen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Gaika batutako IMEHA gordinak 
(Tm/urte) 131.891 117.650 120.489 136.011 123.041 

Urteko aldaketa (%)   -%10,80 %2,41 %12,88 -%9,54 

Epealdiko batez besteko aldaketa -%1,72 
Iturria: Berton egina 

 
Aurreko taulan ikusten dogun lez, gaika batutako IMEHAk 2004ko 131.891 tonetatik 2008ko 
123.041 tonetara igaro dira epealdian. Bilakaerea, gainera, zerra-hortzekoa izan da, moltsoan 
batutako IMEHAetan lez. Halanda ze, agirikoa da IMEHAen sorrereak behera egin dauena, gaur 
eguneko krisi ekonomikoaren ondorioz eta ez gaikako bilketaren gehikuntzaren ondorioz. 
 
Aurreko taulan IMEHAen gaikako bilketaren inguruan adierazotako urteko aldaketaren eta urte 
arteko batez besteko aldaketaren erritmoa era grafikoan azaltzen da barra-irudi honetan: 
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Iturria: Berton egina 
 
Hau da, 2004-2008ko epealdian, gaika batutako IMEHAk -%1,72ko erritmora jatsi dira, urte arteko 
batezbestekoa kontuan hartuta. 
 
Gaika batutako IMEHAen per capita sorrerearen bilakaerea aztertu ezkero, 27. taulan azaltzen dira 
datuak: 
 

27. taulea- Gaika batutako IMEHAen per capita sorrerearen bilakerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Gaika batutako per capita IMEHA 
(kg/bizt/urte) 116 104 106 119 107 

Urteko aldaketa (%)   -%11,06 %2,08 %12,72 -%9,93 

Epealdiko batez besteko aldaketa -%2,01 
Iturria: Berton egina 

 
Hurrengo irudian, emoitza horreek zelan agertzen diran kontuan hartuta, gaika batutako IMEHAen 
per capita sorrerearen bilakaerearen profila zerra-horzduna da: 
 

 
Iturria: Berton egina 

 
Aldi berean, hurrengo irudiak agirian iminten dau gaika batutako per capita IMEHAen sorrerearen 
urteko aldaketaren eta urte arteko batez besteko aldaketaren tasen hegazkortasuna handia dana: 
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Iturria: Berton egina 

 
Hegazkortasun horrek agirian ixten dau oso gatxa dana aztergai daukagun epealdiko IMEHAen 
sorrerearen portaera erratikoa zergaitik jazo dan azaltzea. 
 
3.5.3.- UHen bilketa-mueten bilakaerearen azterketa 
 
Azken bost urteotan, 2004-2008an, holantxe bilakatu dira Bizkaiko UHen bilketak: 
 

28. taulea- UHen bilketaren bilakaerea. 2004-2008 

Urtea Moltsoan 
batutakoak 

Gaika 
batutakoak Guztira 

2004 452.651 224.293 676.944 

2005 449.546 216.539 666.085 

2006 449.080 223.489 672.569 

2007 448.949 247.138 696.087 

2008 433.807 235.676 669.483 
Iturria: Berton egina 

 
28. taulan adierazotakoa kontuan hartuta, UHen gaikako bilketa 2004ko 224.293 tonetatik 2008ko 
235.676 tonetara igo da. Bestetik, moltsokako bilketa 2004ko 452.651 tonetatik 2008ko 433.807 
tonetara jatsi da. Azkenik, batutako UH guztiak 2004ko 676.944 tonetatik 2008ko 669.483 tonetara 
igaro dira. 
 
UH guztien sorrereak behera egin badau be, aurreko zenbakiek argi eta garbi adierazoten dabe 
hondakin horreen gaikako bilketak termino absolutuetan be hazten segidu dauena. Aldi berean, 
ostera, moltsokako bilketa gitxitu da. Albiste ona da, agirian ixten dauelako gaikako bilketak 
termino porzentualetan be hazten segiduten dauena aztergai daukagun bosturtekoan. Hau da, 
gaikako bilketa handitzeko ahaleginak emoitzak emon dauz barriro, eta abiapuntu ona da, gaikako 
bilketaren eta berziklapenaren ehunekoak handitzen segiduteko eta, horren ondorioz, 2016rako 
zehaztutako helburuak beteteko. 
 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen dira UHen sorrerearen emoitzak, bilketa-muetak kontuan 
hartuta: 
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Iturria: Berton egina 

 
Irudian agirian iminten da 2004-2008ko epealdian UHen sorrerea egonkortu egin dana, gaika 
batutakoek hazten segiduten dabena eta moltsoan batutakoak zenbateko berean jatsi dirana. Oso 
datu onak dira, argi eta garbi adierazoten dabelako berziklapenaren helburuak beteteko apustua 
indarrean dagoana oraindino. Edozelan be, azterketa hori osotzeko, bilketa-modalidade horren 
erritmoak aztertu behar dira. 
 
29. taulan, bilketa-mueten bilakaerea agertzen da ehunekoetan: 
 

29. taulea- UHen bilketaren bilakaerea. 2004-2008 

Urtea Moltsoan 
batutakoak 

Gaika 
batutakoak Guztira 

2004 %67 %33 %100 

2005 %67 %33 %100 

2006 %67 %33 %100 

2007 %64 %36 %100 

2008 %65 %35 %100 
Iturria: Berton egina 

 
Halanda ze, ehunekoetan, UHen gaikako bilketa hazi egiten da, baina hazkuntza hori ez da lar 
nabaria. Hori dala-eta, baleiteke gaikako bilketaren hazkuntzaren erritmoa egonkortu izana. Horren 
ondorioz, lehen esan dogun lez, etorkizunean gaika batu beharreko frakzinoen kopurua gehitu 
beharko litzateke: materia organiko konpostagarria eta oihalak, batez be. Ostantzean, aspaldidanik 
batutako frakzinoen bilketak biziagotu beharko litzatekez (beirea, papera eta kartoia, ontzi arinak, 
egurrak, tamainu handiko hondakinak, etxetresna elektrikoak, etxeko hondakin arriskutsuak…). 
 
Hona hemen UHen bilketa-mueten portaereari buruzko azterketa zatikatua. 30. taulan, hain zuzen 
be, aztergai daukagun epealdian moltsoan batutako UHen sorrera gordinaren bilakaerea agertzen 
da, bai eta holantxe batutako hondakinon urteko aldaketaren zein urte arteko batez besteko 
aldaketaren tasak be. 
 

30. taulea- Moltsoan batutako UHen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Moltsoan batutako EH + IMEHA gordinak (Tm/urte) 452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 

Urteko aldaketa (%)   -%0,69 -%0,10 -%0,03 -%3,37 

Epealdiko batez besteko aldaketa -%1,06 
Iturria: Berton egina 
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Aurreko taulan eta hurrengo irudian adierazoten dan lez, moltsoan batutako UHek behera egin 
dabe apurka-apurka eta, batzuetan, era nabarmenean be, aztergai daukagun epealdian zehar, 
2004ko 452.651 tonetatik 2008ko 433.807 tonetara jatsi diralako, eta beherakadea -%3,37koa izan 
dalako azken ekitaldian. 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
Moltsoan batutakoaren jatsierearen erritmoa -%1,06koa izan da epealdian zehar, urte arteko batez 
besteko tasea kontuan hartuta. 
 
31. taulan, moltsoan batutako per capita UHen bilakaereari buruzko datuak agertzen dira: 
 

31. taulea- Moltsoan batutako UHen per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Moltsoan batutako per capita EH + 
IMEHA (kg/bizt/urte) 

400 396 394 393 378 

Urteko aldaketa (%)   -%0,98 -%0,43 -%0,17 -%3,79 

Epealdiko batez besteko aldaketa -%1,35 

Iturria: Berton egina 
 
31. taulan eta hurrengo irudian era grafikoan azaldutako datuek agirian ixten dabe UHen 
moltsokako bilketak behera egin dauena eta beherakada hori are nabariagoa izan dana 
moltsokako per capita bilketaren kasuan. 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 

Moltsoan batutako UHen per capita sorrerearen bilakaerea. 
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Hain zuzen be, UHen moltsokako bilketa 2004ko biztanleko eta urteko 400 kiloetatik 2008ko 
biztanleko eta urteko 378 kiloetara jatsi da. 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
Aldi berean, holako bilketaren murrizketa-erritmoa hondakin gordinena baino handiagoa da. Horren 
adierazgarri, UHen per capita moltsokako bilketaren beherakadearen batez besteko tasea -
%1,35ekoa izan da bosturtekoan, hau da, moltsoan batutako hondakin gordinen beherakadearena 
baino handiagoa da erritmoa. 
 
32. taulan, 2004-2008ko epealdian UHen gaikako bilketa zelan bilakatu dan azaltzen da. 
 

32. taulea- Gaika batutako UHen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Gaika batutako EH + IMEHA gordinak 
(Tm/urte) 224.293 216.539 223.489 247.138 235.676 

Urteko aldaketa (%)   -%3,46 %3,21 %10,58 -%4,64 

Epealdiko batez besteko aldaketa %1,25 
Iturria: Berton egina 

 
Aurreko taulan eta era grafikoan hurrengo irudian agertzen dan lez, gaika batutako UHek gora egin 
dabe epealdian. Era absolutuan, ostera, bi ekitalditan jatsi dira, 2005ean eta 2008an, alegia, 2004-
2008ko epealdiko bost urteak kontuan hartuta. Halanda be, azken emoitzaren arabera, holako 
bilketa gehitu egin da, 2004ko 224.293 tonetatik 2008ko 235.676 tonetara igo dalako. 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
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Hain zuzen be, hurrengo irudian azaltzen dira gaika batutako UHen sorrera gordinaren urteko 
aldaketaren eta urte arteko batez besteko aldaketaren tasak. Bertan, argi eta garbi adierazoten da 
epealdiko emoitzaren arabera, UH gordinen gaikako bilketa handitu egin dana eta batez besteko 
erritmoa %1,25ekoa izan dana epealdian zehar. 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
UHen per capita gaikako bilketa bera 2004ko biztanleko eta urteko 198 kiloetatik 2008ko biztanleko 
eta urteko 206 kiloetara igo da, 33. taulan azaltzen dan lez: 
 

33. taulea- Gaika batutako UHen per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Gaika batutako per capita EH + IMEHA 
(kg/bizt/urte) 198 191 196 217 206 

Urteko aldaketa (%)   -%3,74 %2,88 %10,43 -%5,05 

Epealdiko batez besteko aldaketa %0,94 
Iturria: Berton egina 

 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen dira datu horreek: 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
Aurreko irudian ikusten dan lez, per capita UHen gaikako bilketa areagotu egin da epealdian zehar. 
Hori dala-eta, agirikoa da gaikako bilketaren aldeko apustu estrategikoak bere horretan dirauena. 
 
Hurrengo irudian, era grafikoan agertzen dira epealdiko per capita UHen gaikako bilketaren urteko 
aldaketaren eta urte arteko batez besteko aldaketaren tasak: 
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Iturria: Berton egina 
 
Hau da, moltsoan batutako per capita UHak %0,94ko urte arteko batez besteko hazkuntza-
tasearen arabera handitu dira, aurreko irudian agertzen dan lez. 
 
 
 
3.6.- EH/IMEHA proporzinoaren bilakaerea 
 
Oso datu interesgarria da hondakin-korronte biak, EH eta IMEHA uri-hondakinen barruan 
zenbateko proporzinoan dagozan jakitea, kudeaketa-unidade zehatz batean hondakinei buruzko 
informazinorako ezarritako sistemearen bitartez kudeatutako datuen fidagarritasunaren 
adierazgarri da-eta. Gurean, Bizkaiko Hondakinen Behatokia dogu, eta Bizkaiko Foru Aldundiak 
eutsi eta ustiatu dau azken hamarkadotan. 
 
34. taulan, 2004 eta 2008 arteko EH eta IMEHA gordin guztien sorrerearen bilakaerea azaltzen da: 
 

34. taulea- EH, IMEHA eta UH guztien sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

EH gordinak guztira (Tm/urte) 461.810 468.112 469.373 474.111 470.715 
IMEHA gordinak guztira 
(Tm/urte) 215.134 197.973 203.196 221.976 198.766 

UH gordinak guztira (Tm/urte) 676.944 666.085 672.569 696.085 669.479 
Iturria: Berton egina 

 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen dira zenbaki horreek: 
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Iturria: Berton egina 
 
Ostean, hiru hondakin-korronteen (EH, IMEHA eta UHen) sorrereari buruzko datuak aztertuko 
doguz, moltsoan eta gaika batzen diran kontuan hartuta. Datu horreen bidez, korronte bakotxak eta 
bilketa-mueta bakotxak sortutako uri-hondakin guztietan daukien pisu erlatiboaren ikuskera 
orokorra lortuko dogu. 
 
Hona hemen 2004. urtetik moltsoan batutako hondakinen gordinen bilakaerea, hiru korronteak 
kontuan hartuta: 
 
35. taulea- Moltsoan batutako EH, IMEHA eta UHen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Moltsoan batutako EH gordinak (Tm/urte) 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 

Moltsoan batutako IMEHA gordinak (Tm/urte) 83.243 80.323 82.707 85.967 75.727 

Moltsoan batutako UH gordinak (Tm/urte) 452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 
Iturria: Berton egina 

 
Hau da, hiru korronteen moltsokako bilketak behera egin dau, moltsoan batutako UH gordinak 
2004ko 452.651 tonetatik 2008ko 433.807 tonetara jatsi diralako. 
 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen dira datu horreek: 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
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36. taulan, 2004-2008ko epealdian hiru korronteetan garatutako gaikako bilketei buruzko datuak 
azaltzen dira: 
 

36. taulea- Gaika batutako EH, IMEHA eta UHen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Gaika batutako EH gordinak (Tm/urte) 92.402 98.889 103.000 111.130 112.635 

Gaika batutako IMEHA gordinak (Tm/urte) 131.891 117.650 120.489 136.011 123.041 

Gaika batutako UH gordinak (Tm/urte) 224.293 216.539 223.489 247.138 235.676 
Iturria: Berton egina 

 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen dira emoitza horreek: 
 

 
Iturria: Berton egina 

 
Datu horreek guztiak kontuan hartuta eta korronte bakotxak guztizkoan daukan pisua eta epealdian 
eukitako bilakaerea kalkulauta, 37. taulea lortuko dogu, eta, bertan, 2004-2008an sortutako UH 
guztietan EHek eta IMEHAek daukien proporzinoaren bilakaerea azaltzen da: 
 

37. taulea- EHek eta IMEHAek UHetan daukien proporzinoaren bilakaerea. 2004-2008 
Urtea EH IMEHA UH 

2004 %68 %32 %100 

2005 %70 %30 %100 

2006 %70 %30 %100 

2007 %68 %32 %100 

2008 %70 %30 %100 
Iturria: Berton egina 

 
EHek eta IMEHAek inguruko herrialdeetako uri-hondakin guztietan daukien loturea 70/30ekoa eta 
50/50ekoa da. Izan be, zenbat eta garatuago egon herrialdea, proporzino hori orduan eta hurreago 
egongo da 50/50eko loturatik, hau da, honako hauxe izango litzateke uri-hondakinen osoerea: 
%50, EH; eta %50, IMEHA. 
 
Aurreko taulan adierazotakoaren arabera, EH/IMEHA loturea 70/30eko proporzinotik mobidu barik 
egon da ia-ia, azken bost urteotan. Etorkizunari begira, proporzino horren bilakaerea hartu beharko 
da kontuan, neurri handi batean, eragin handia daukalako zelan batu eta kontabilizetan diran uri-
sortzaileen IMEHAk (hotelak, jatetxeak, tabernak, kafetegiak, merkataritza xehekaria, uriko 
supermerkaduak…). Jarduera-sektore horreetako gaikako bilketak hazten segiduten dauen 
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neurrian eta bertan sortutako hondakin-kopuruak IMEHA moduan behar dan lez kontabilizetan 
diran neurrian, korronte bakotxeko hondakin-proporzinoa orekatu egingo da, eta gure inguruko 
herrialdeetako ratioetara hurreratuko da. 
 
Hurrengo irudian, era grafikoan agertzen da lotura horrek aztergai daukagun epealdian eukitako 
bilakaerea: 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
Aurreko grafikoaren arabera, EH/IMEHA proporzinoaren bilakaerea egonkortu egin da azken bost 
urteotan. 
 
Gure inguruko herrialde garatu gehienetan lez, 50/50eko goi-bandan egon beharrean, EH eta 
IMEHA arteko proporzinoa 70/30eko behe-bandan dagoanez, baleiteke hemengo ekoizpen eta 
merkataritza egiturea herrialde horreetan baizen garatuta ez egotea eta, horren ondorioz, industria, 
merkataritza eta erakunde hondakin asimilagarri gitxiago sortzea, garapen ekonomiko eta 
sozialaren adierazle nagusien arabera itxuraz gehiago sortu behar badoguz be. 
 
Edozelan be, badago beste era batera interpreteterik. Izan be, gure herri eta urietako egituran, 
urigintza nahasia da nagusi, eta, bertan, merkataritza, industria eta ostalaritzako instalazino ugari 
dagoz nahastauta bizitegi-guneetan. Hori dala-eta, askotan jarduera horeetan sortutako 
hondakinak etxeko gainerako hondakinakaz batzen dira, eta, horren ondorioz, kontabilidade-efektu 
bikotxa sortzen da. Batetik, IMEHA moduan kontabilizautako hondakinak gitxitzen dira; eta 
bestetik, zenbateko berean gehitzen dira kontabilizautako EHak. IMEHAetatik datozan gaur 
eguneko frakzinoen edo beste barri batzuen (MOK…) gaikako bilketak areagotzen diran neurrian, 
holantxe batutako hondakinak IMEHA moduan kontabilizauko dira, eta ez dira EH moduan 
kontabilizauko. Kontabilidade-efektu bikotxaren ondorioz, EH/IMEHA proporzinoa zeozertxu 
hurreratuko litzateke gure inguruko herrialde garatuentzat zehaztutako ratioetara. 
 
Halanda ze, EH/IMEHA ratioa txikia bada, oraindino ere IMEHA gehiago batu behar litzatekez 
gaika, eta, 2016rako, hobeto beteko litzatekez berziklapen zein konpostgintzaren helburuak. 
 
 
3.7.- II. BUHKPIko aurreikuspenen eta 2008. urtera arteko errealidadearen 
arteko alderaketa 
 
3.7.1.- EHen sorreran 
 
Bihar-etzi zenbat EH sortuko diran kalkuletako oinarria etorkizunean sortuko ei diran per capita 
hondakin horreen sorrera-ratioa da. Datuen bihar-etziko proiekzinoaren edo prognosiaren 
ziurbakotasunak mugatu gura izan ezkero, ratio horrek iraganean euki dauen portaerea aztertu 
behar da. Holan, bada, etorkizuneko ondorioak atera eta prognosiaren ziurbakotasunak mugatu 
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ahal izango dira. Horrezaz gainera, iraganean egindako prognosiak badaukaguz, prognosi horreek 
errealidadeagaz erkatzea da onena, are ondorio hobeak atera ahal izateko. 
 
Kasu hori II. BUHKPIren berrikuspen honetan jazoten da. Gaur egun, bost urteko seriea daukagu, 
eta egindako prognosiak benetan jazotakoagaz erkatu daikegu. Hain zuzen be, per capita EHen 
bilakaereari jagokonez, 38. taulan azaltzen da II. BUHKPIn egindako prognosi egokiaren eta 
desegokiaren eta errealidadearen arteko erkaketa: 
 
38. taulea- Per capita EHen bilakaerea. 1998-2008 (Tm/urte). II. BUHKPIko prognosiaren eta 

errealidadearen arteko erkaketa. 2004-2008 

Urtea Historikoa 
Prognosi 
egokia. II. 
BUHKPI 

Prognosi 
desegokia. 
II. BUHKPI 

Errealidadea 

1998 364,7       
1999 375,0       
2000 396,0       
2001 399,8       
2002 405,8       
2003 412,7 412,7 412,7 412,7 
2004   416,0 416,0 407,6 
2005   423,0 426,0 412,0 
2006   431,0 436,0 411,8 
2007   439,0 446,0 415,4 
2008   444,0 455,0 410,6 

Iturria: Berton egina 
 
Taulako datuen arabera, 2004-2008ko epealdiko EHen per capita sorrerearen banetako bilakaerea 
prognosi egokien eta desegokien azpi-azpitik geratu da. Izan be, EHen per capita sorrearen 
ustezko gehikuntzen inguruan egindako aurreikuspenak moderau samarrak ziran arren, 
errealidadea azpi-apitik geratu da, praktikan EHen per capita sorrera hori egonkorra izan dalako 
epealdi horretan, hau da, 2004ko 412,7 kg/bizt/urte eta 2008ko 410,6 kg/bizt/urte artekoa. 
 
Datu horreek ongialdi ekonomikoaren sasoikoak diranez, 2008an, irailetik aurrera, batik bat, 
higadura ekonomikoa oso azkarra izan dala kontuan hartuta, EHen per capita sorrerearen kurbea 
411 kg/bizt/urte inguruko maila asintonikora heldu ei da, hondakinen sorrerea zeozelan ase dalako 
eta azken zenbaki hori konsumoagaz lotutako gehikuntza-dinamiken zein aurrezaintza-neurriakaz 
lotutako murrizketa-dinamiken arteko tensino kontrajarrien emoitza dalako. Esan leiteke aurkako 
dinamika horreek euren artean ezeztetan dirala, eta, horren ondorioz, per capita EHen sorrerea 
411 kg/bizt/urte inguruan egonkortzen dala. Hain zuzen be, II. BUHKPIren berrikuspen honek 
zenbaki hori hartuko dau kontuan, hondakin-korronte honen bihar-etziko prognosia egiteko orduan. 
 
Irudi honetan, era grafikoan azaltzen dira 38. taulako datuak: 
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Iturria: Berton egina 
 
Irudian ikusten dogun lez, EHen per capita sorrerearen benetako bilakaerearen joerea asintonikoa 
izan da 2004-2008ko bosturtekoan, eta II. BUHKPIn kontuan hartutako aukera egoki eta desegoki 
bietan per capita sorrereari buruz egindako aurreikuspenen azpi-azpitik dago. 
 
39. taulan, EH guztien sorrera gordinaren bilakaerea azaltzen da: 
 

39. taulea- EH guztien bilakaerea. 1999-2008 (Tm/urte). II. BUHKPIko prognosiaren eta 
errealidadearen arteko erkaketa. 2004-2008 

Urtea Historikoa 
Prognosi 
egokia. II. 
BUHKPI 

Prognosi 
desegokia. 
II. BUHKPI 

Errealidadea 

1999 426.537       
2000 448.603       
2001 452.799       
2002 459.927       
2003 467.774 467.774 467.774 467.774 
2004   470.287 470.287 461.810 
2005   478.541 482.852 468.112 
2006   486.939 495.748 469.373 
2007   495.485 508.986 474.111 
2008   501.209 520.532 470.715 

Iturria: Berton egina 
 
Ikusten dogun lez, EHen sorrera gordina be ahuleziaz hazi da, per capita sorrerea egonkortu dan 
arren, epealdi honetan biztanle-kopuruaren gehikuntzak ahulak izan diralako. Dana dala, 2004-
2008ko EHen benetako sorrerea II. BUHKPIko prognosietan egindako aurreikuspenen azpi-azpitik 
geratu da, 39. taulan eta hurrengo grafikoan ikusten dan lez: 
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Iturria: Berton egina 

 
EHen sorrera gordinak gora egin dau zeozertxu, aurreko irudian azaldu dan lez. Halanda be, 
gehikuntza horren arabera, benetako sorrerea (470.715 tona, 2008an) prognosi egokiko (501.209 
tona, 2008an) edo desegokiko (520.532 tona, 2008an) aurreikuspenen azpi-azpitik geratu da. 
 
3.7.2.- IMEHAen sorreran 
 
40. taulan, 2004-2008ko IMEHAen benetako sorrerearen eta II. BUHKPIko prognosi egokian eta 
desegokian egindako proiekzinoen arteko erkaketa agertzen da: 
 

40. taulea- IMEHA guztien bilakaerea. 1998-2008 (Tm/urte). II. BUHKPIko prognosiaren eta 
errealidadearen arteko erkaketa. 2004-2008 

Urtea Historikoa 
Prognosi 
egokia. II. 
BUHKPI 

Prognosi 
desegokia. 
II. BUHKPI 

Errealidadea 

1999 177.110    
2000 189.564    
2001 199.274    
2002 195.063    
2003 181.224 181.224 181.224 181.224 
2004  215.134 215.134 215.134 
2005  220.512 222.664 197.973 
2006  226.025 230.457 203.196 
2007  231.676 238.523 221.976 
2008  236.309 245.679 198.768 

Iturria: Berton egina 
 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen dira datu horreek: 
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Iturria: Berton egina 
 
Ikusten dogun lez, IMEHAen sorrerearen bilakaerearen joerea erratiko samarra izan da, 2007an 
prognosi egokiaren eta errealidadearen arteko desbideraketa oso txikia zan arren (231.676 
tonakoa, prognosian; eta 221.976 tona, errealidadean). Edozelan be, 2008an, IMEHAen sorrereak 
behera egin dau erabat, 2008an krisi ekonomikoa bete-betean zabaldu danean, hain zuzen be. 
Oraingoz, ez dakigu murrizketa horren atzean egiturazko beste arrazoi batzuk dagozan ala ez; 
esate baterako, aurrezaintza-politikak abian imintea… 
 
Halanda ze, berrikuspen honen arabera, krisi ekonomikoak indarreko eta hurrengo ekitaldietan 
oraindino eragina eukiko dauenez, IMEHAen sorrerea geldiro-geldiro suspertuko da, gaur eguneko 
egoera ekonomiko desegokia gainditzen dogun neurrian. Ñabardura hori, hain zuzen be, 
posizinotzat hartzen da, hurrengo urteetan berrikusi beharreko sorrera-prognosiak eginkeran. 
 
3.7.3.- UHen sorreran 
 
41. taulan, 2004-2008ko UHen benetako sorrerearen eta II. BUHKPIko prognosi egokian eta 
desegokian egindako proiekzinoen arteko erkaketa agertzen da. 
 

41. taulea- UH guztien bilakaerea. 1999-2008 (Tm/urte). II. BUHKPIko prognosiaren eta 
errealidadearen arteko erkaketa. 2004-2008 

Urtea Historikoa 
Prognosi 
egokia. II. 
BUHKPI 

Prognosi 
desegokia. 
II. BUHKPI 

Errealidadea 

1999 603.647    
2000 638.167    
2001 652.073    
2002 654.990    
2003 648.998 648.998 648.998 648.998 
2004  685.421 685.421 676.944 
2005  699.053 705.515 666.085 
2006  712.964 726.205 672.569 
2007  727.161 747.509 696.087 
2008  737.518 766.210 669.483 

Iturria: Berton egina 
 
Hurrengo irudian, era grafikoan azaltzen dira datu horreek: 
 

IMEHA guztien bilakaerea. 1999-2008 (Tm/urte) 
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Iturria: Berton egina 

 
Aurreko datuen arabera, UHen sorrerearen bilakaerearen joerea erratiko samarra izan da, 
IMEHAetan jazotakoaren antzera. 
 
Hemen be, 2008. urtean, UHen sorrereak behera egin dau, baina batez be, IMEHAek eurek be 
gainbehera egin dabelako. Izan be, joan dan ekitaldian bat-batean agertutako krisi ekonomikoaren 
ondorioa izan dala esan leiteke. Oraingoz, IMEHAen kasuan lez, ez dakigu murrizketa horren 
atzean egiturazko beste arrazoi batzuk dagozan ala ez; esate baterako, aurrezaintza-politikak 
abian imintea… 
 
Halanda ze, berrikuspen honen arabera, krisi ekonomikoak indarreko eta hurrengo ekitaldietan 
oraindino eragina eukiko dauenez, UHen sorrerea geldiro-geldiro suspertuko da, gaur eguneko 
egoera ekonomiko desegokia gainditzen dogun neurrian, IMEHAen kasuan lez. Ñabardura hori, 
hain zuzen be, posizinotzat hartzen da, hurrengo urteetan berrikusi beharreko sorrera-prognosiak 
eginkeran. 
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4.- BIZTANLE-KOPURUAREN ETA HONDAKIN-SORREREAREN 

BILAKAERA-PROGNOSIEI ETA II. BUHKPIko HELBURU ZEIN 

AZPIEGITUREI BURUZKO ERABAGIAK 
 
 
4.1.- UHko biztanle-prognosiari buruzko erabagia (2008-2016) 
 
42. taulan, 1994-2008ko biztanle-kopuruaren bilakaera historikoa eta 2016ra arte immigrazinoa 
KONTUAN HARTUTA II. BUHKPIn biztanle-kopuruari buruz egindako prognosia azaltzen dira: 
 

42. taulea- Immigrazinoa KONTUAN HARTZEN DAUEN biztanle-kopuruaren bilakaera historikoa 
eta bihar-etziko prognosia. 1994-2016 

Urtea 

Aurreikusitako 
bilakaerea. 

1997-2001eko 
Plan Integrala 

EUSTAT. 
Abenduaren 
31n egoan 
biztanle-

kopurua, gitxi 
gorabehera 

INE. Urtarrilaren 
1ean egoan 

biztanle-
kopurua, gitxi 

gorabehera 

Immigrazinoa 
KONTUAN 
HARTUTA 

aurreikusitako 
bilakaerea. II. 
BUHKPI 2005-

2016 

Epealdiko 
urteko batez 

besteko 
aldaketa (*) 

1994 1.142.300 1.145.111  1.142.300 

-%0,397 
1995 1.139.400 1.141.306  1.139.400 

1996 1.136.800 1.135.916  1.136.800 

1997 1.134.300 1.131.514  1.137.594 

1998 1.132.100 1.126.997 1.137.594 1.137.594 

%0,077 

1999 1.130.100 1.123.411 1.137.418 1.137.594 

2000 1.128.500 1.122.180 1.132.729 1.137.594 

2001 1.128.500 1.136.451 1.132.616 1.132.729 

2002 1.128.500 1.137.469 1.133.444 1.132.729 

2003 1.128.500 1.119.697 1.133.428 1.132.729 

2004 1.128.500 1.122.410 1.132.861 1.131.000 

2005 1.128.500 1.127.291 1.136.181 1.134.000 

2006 1.129.064 1.136.852 1.139.863 1.137.000 

2007 -  1.141.457 1.140.000 

2008 -  1.146.421 1.143.000 

2009 -   1.146.000 

%0,211 

2010 -   1.149.000 

2011 -   1.152.000 

2012 -   1.155.000 

2013 -   1.157.000 

2014 -   1.159.000 

2015 -   1.161.000 

2016 -   1.163.000 
Iturria: Berton egina 
(*) 1994-1997ko epealdirako oinarrizko datuak: EUSTAT. 1998-2008ko epealdirako oinarrizko datuak: INE. 2009-2016ko 
epealdirako oinarrizko datuak: II. BUHKPI. 
 
Biztanle-kopuruaren benetako bilakaerea “immigrazinoa KONTUAN HARTUTA” hipotesiko 
biztanle-kopuruaren prognosiagaz alderatzen badogu, egiaztau egingo dogu euren arteko 
bateratasuna oso nabaria dana 2008. urtera arte. Hori dala-eta, berrikuspen honen arabera, II. 
BUHKPIn immigrazinoa KONTUAN HARTUTA egindako prognosiak behar besteko balioa dauka 
ezelako zuzenketarik egin barik, etorkizunerako, hau da, 2016ra arteko proiekzinoa egiteko. 
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Halanda ze, 2016ra arte bihar-etziko prognosiari jagokonez, berrikuspen honek II. BUHKPIn 
immigrazinoa KONTUAN HARTZEN DAUEN hipotesiari eutsiko deutso. Hurrengo irudian, era 
grafikoan azaltzen da erabagi hori: 
 

 
Iturria: Berton egina 

 
Aurreko grafikoan adierazoten dan lez, errealidadeagaz gehien bat datorren prognosiaren arabera, 
bihar-etzi Bizkaiko biztanleen kopurua 1.163.000 lagunekoa izango da 2016an. 2009-2015eko 
epealdiari begira aurreko irudian eta 42. taulan zehatz-mehatz azaltzen diran biztanle-kopuruak 
oinarritzat hartuko dira berrikuspen honetan, uri-hondakinen bihar-etziko sorrerearen proiekzinoa 
kalkuletako. 
 
 
4.2.- EH, IMEHA eta UHen sorrera-prognosiari buruzko erabagia (2008-2016) 
 
4.2.1.- EH eta IMEHAen sorrerearen urteko aldaketaren ratioei buruzko erabagia 
 
Hondakin-korronteen bihar-eztiko prognosiak eginkeran, ezinbestekoa da EHen per capita 
sorrerearen eta IMEHAen sorrera gordinaren urteko aldaketaren ratioak zehaztea. Ratio horreei 
eta bihar-etziko biztanle-kopuruaren bilakaera aurreikusgarriaren prognosiari esker, 2016ra arte 
zeozelako erispideaz zehaztu ahal izango doguz EHen eta IMEHAen sorrera-prognosiaren balioak. 
Historian zehar, hain zuzen be, metodo horren bitartez kalkulau da sorrerearen prognosia, eta 
horixe bera be erabiliko dogu berrikuspen honetan. 
 
Ezer baino lehen, argitu egin behar da bihar-etziko proiekzinoak egitea zientzia barik artea dala 
eta, finantza-erakundeen esamoldea gogora ekarrita, argi eta garbi euki behar da “iraganeko 
arrakastak ez dauana etorkizunekoa bermatzen”. Izan be, egiten diran iragarpenak eten barik 
ebaluau beharko dira, errealidadeagaz bat datozana ziurtatzeko, hondakin-korronteen sorrereari 
buruzko benetako datuak eskura doguzan neurrian. 
 
Gure kasuan, historiari begira, 1997ko I. BUHKPItik gaur arte egin diran prognosietako 
proiekzinoak nahikoa ondo bat datoz errealidadeagaz, 2004an EHen eta IMEHAen sorrerarako 
egindako prognosietan izan ezean, bateratasun-faltea nabaria izan dalako. Halanda be, ez da 
gauza bera jazo biztanle-kopuruaren bilakaerearen prognosiagaz, errealidadeagazko bateratasuna 
nabaria izan dalako immigrazinoa KONTUAN HARTZEN DAUEN hipotesian. 
 

Bizkaiko biztanle-kopuruaren prognosiaren eta benetako 
bilakaerearen arteko erkaketa. 1998-2016 (biztanle-kopurua) 
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Hori dala-eta, prognosiak prognositzat hartu behar dira, hau da, arriskupean eta 
ziurbakotasunpean dagozan gida ez-perfektutzat. Dana dala, etorkizuna baldintza hobeetan 
irudikatzeko aukerea emoten deuskue. Kasu honetan garrantzitsuak dira, proiekzino horreei esker, 
proposamen estrategikoetan eta plangintzagileak zehaztutako helburuetan oinarrituta garatu 
beharreko azpiegituren tamainua zedarritu daitekealako. 
 
43. taulan, bihar-etziko prognosiak kalkuletako erabilten diran oinarrizko ratioak azaltzen dira: 
 

43. taulea- EHen per capita sorrerearen eta IMEHAen sorrera gordinaren aldaketaren 
bilakaera historikoa eta bihar-etziko prognosia. 2004-2008/2008-2016 

URTEA 

EHen urteko 
per capita 
gehikuntza 

(%) 

Epealdiko 
EHen urteko 

batez besteko 
hazkuntza 

IMEHAEn 
urteko 

gehikuntza 
(%) 

Epealdiko 
IMEHAen 

urteko batez 
besteko 

hazkuntza 

2004 %1,27 

%0,18 

%24,34 

-%1,96 
2005 %1,07 -%7,98 

2006 -%0,05 %2,64 

2007 %0,87 %9,24 

2008 -%1,15 -%10,46 

2009 %0,00 

%0,00 

%0,00 

%1,42 

2010 %0,00 %0,50 

2011 %0,00 %1,00 

2012 %0,00 %2,00 

2013 %0,00 %3,00 

2014 %0,00 %2,00 

2015 %0,00 %1,00 

2016 %0,00 %0,50 
Iturria: Berton egina 

 
Horren arabera, 2004-2008ko epealdian, EHen per capita sorrerea %0,18ko urte arteko 
batezbestekoaren arabera hazi da, eta, etorkziunari begira, berrikuspen honek proposatu egiten 
dau 2016ra arte per capita sorrerea ez gehitzea. Hau da, proposatutakoaren arabera, EHen per 
capita sorrerea ez da ezelan be gehituko 2009-2016ko epealdian. Erabagi hori hartzeko orduan, 
agiri honetan adierazle horregaz iraganean jazotakoari buruz egindako azterketak euki dira 
kontuan. 
 
Proposatutakoaren arabera, IMEHAk ez dira ezertxu be aldatuko 2009an, eta, hurrengo urteetan, 
apurka-apurka haziko da 2013ra arte. Orduan, %3ra iritsiko da, eta korronte horren urteko 
aldaketak behera egingo dau, harik eta 2016an gehikuntza %0,5ekoa izan arte. Batetik, IMEHA 
korronte barrien agerpenari hartzen jako aurrea, kontabilidadeko erispide barriak ezarri ostean. 
Bestetik, sorrerea gitxitu egingo da, aurrezaintza-politikek aurrera eginkeran, industria-sektorean, 
batez be. Hipotesi horreen ondorioz, proposatutako prognosia kontuan hartuta, 2009-2016ko 
epealdiko IMEHAen sorrerea %1,42ko urteko batez besteko tasa metagarriaren arabera haziko 
litzateke. 
 
Hipotesi horreetan oinarrituta, EHen eta IMEHAen bihar-etziko sorrererearen prognosia egiten 
dogu 2016. urteari begira. 
 
4.2.2.- EHen sorrera-prognosiaren egokitzapena 
 
2009ko berrikuspen honetan zehaztutako biztanle-prognosia kontuan hartuta, 2009-2016ko 
epealdiko EHen sorrera-prognosia kalkulauko dogu. 44. taulan, kalkulu horreetako emoitzak 
azaltzen dira: 
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44. taulea- EHen sorrera gordinaren eta per capita sorrerearen bilakaera historikoa eta 
bihar-etziko prognosia. 2004-2008/2008-2016 

URTEA 
Bizkaiko 

biztanleen 
kopurua 

EHen per 
capita 

sorrerea 
(kg/bizt/urte) 

EH 
(Tm/urte) 

2004 1.132.861 408 461.810 

2005 1.136.181 412 468.112 

2006 1.139.863 412 469.373 

2007 1.141.457 415 474.111 

2008 1.146.421 411 470.715 

2009 1.146.000 411 470.542 

2010 1.149.000 411 471.774 

2011 1.152.000 411 473.006 

2012 1.155.000 411 474.237 

2013 1.157.000 411 475.059 

2014 1.159.000 411 475.880 

2015 1.161.000 411 476.701 

2016 1.163.000 411 477.522 
Iturria: Berton egina 

 
Prognosi honen arabera, 2016rako aurreikusitako EHak 477.522 tonakoak izango litzatekez, eta 
per capita EHen sorrera-ratioa 411 kg/bizt/urtekoa izango litzateke urte horretan. 
 
II. BUHKPIko prognosi egokiko hipotesiko EHen sorrera-datuak berrikuspen honetan zehaztutako 
sorrera-prognosiagaz erkatzen badoguz, 45. taulea egingo dogu: 
 

45. taulea- EHen sorrerearen bilakaera historikoa eta bihar-etziko prognosia. 2004-2016 

URTEA Epealdia 
Bizkaiko 

biztanleen 
kopurua 

EH   
Prognosi 
egokia. II. 
BUHKPI 

(Tm/urte) (1) 

EH 
Errealidadea 

eta 
prognosia 

(Tm/urte) (2) 

Aldea (1)-(2) 

2004 

Errealidadea 

1.132.861 470.287 461.810 8.477 

2005 1.136.181 478.541 468.112 10.429 

2006 1.139.863 486.939 469.373 17.566 

2007 1.141.457 495.485 474.111 21.374 

2008 1.146.421 501.209 470.715 30.494 

2009 

Gaur 
eguneko 
prognosia 

1.146.000 506.999 470.542 36.456 

2010 1.149.000 512.855 471.774 41.081 

2011 1.152.000 519.470 473.006 46.464 

2012 1.155.000 523.049 474.237 48.812 

2013 1.157.000 526.653 475.059 51.595 

2014 1.159.000 530.282 475.880 54.402 

2015 1.161.000 533.935 476.701 57.233 

2016 1.163.000 537.612 477.522 60.090 
Iturria: Berton egina 

 
Aurreko taulan antzemoten danez, alde nabariak dagoz bi prognosien artean (2004koa eta gaur 
egunekoa). Halanda ze, II. BUHKPIren arabera, EHen sorrerea 537.612 tonakoa izan behar zan 
2016. urtean. Berrikuspen honen arabera, ostera, EHen sorrerea 477.522 tonakoa izango za, 
gehienez be, 2008. urtearen aldean EHen sorrerea egonkortzen daneko proiekzino praktikoan. 
 
Hurrengo irudian, 2004-2016ko epealdian 2004ko prognosiaren eta 2004-2008ko errealidadearen 
eta prognosi barriaren artean dagoan aldea azaltzen da era grafikoan: 
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Iturria: Berton egina 
 
Proiekzino bien arteko aldea 2016an izango da gehienezkoa, ordurako aurreikuspenen arabera 
60.090 tonakoa izango dalako. 
 
4.2.3.- IMEHAen sorrera-prognosiaren egokitzapena 
 
II. BUHKPIko prognosi egokiko hipotesiko IMEHAen sorrera-datuak berrikuspen honetan 
zehaztutako sorrera-prognosiagaz erkatzen badoguz, 46. taulea egingo dogu: 
 
46. taulea- IMEHAen sorrerearen bilakaera historikoa eta bihar-etziko prognosia. 2004-2016 

URTEA Epealdia 
Bizkaiko 

biztanleen 
kopurua 

IMEHA 
Prognosi 
egokia. II. 
BUHKPI 

(Tm/urte) (3) 

IMEHA 
Errealidadea 

eta gaur 
eguneko 

prognosia 
(Tm/urte) (4) 

Aldea  
(3)-(4) 

2004 

Errealidadea 

1.132.861 215.134 215.134 0 

2005 1.136.181 220.512 197.973 22.539 

2006 1.139.863 226.025 203.196 22.829 

2007 1.141.457 231.676 221.976 9.700 

2008 1.146.421 236.309 198.768 37.541 

2009 

Gaur 
eguneko 
prognosia 

1.146.000 241.035 198.768 42.267 

2010 1.149.000 245.856 199.762 46.094 

2011 1.152.000 250.773 201.759 49.014 

2012 1.155.000 254.535 205.795 48.740 

2013 1.157.000 258.353 211.968 46.384 

2014 1.159.000 262.228 216.208 46.020 

2015 1.161.000 266.162 218.370 47.792 

2016 1.163.000 270.154 219.462 50.692 
Iturria: Berton egina 

 
Aurreko taulan antzemoten danez, alde nabariak dagoz prognosi bien artean (2004koa eta gaur 
egunekoa). Halanda ze, II. BUHKPIren arabera, IMEHAen sorrerea 270.154 tonakoa izan behar 
zan 2016. urtean. Berrikuspen honen arabera, ostera, IMEHAen sorrerea 219.462 tonakoa izango 
da, gehienez be. Gainera, gehikuntza moderaua izango da 2008an sortutako IMEHAen aldean. 
 
Hurrengo irudian, 2004-2016ko epealdian 2004ko prognosiaren eta 2004-2008ko errealidadearen 
eta prognosi barriaren artean dagoan aldea azaltzen da era grafikoan: 
 

EH. 2004ko prognosiaren eta gaur eguneko 
prognosiaren arteko erkaketa (Tm/urte) 
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Iturria: Berton egina 
 
Proiekzino bien arteko aldea 2016an izango da gehienezkoa, ordurako aurreikuspenen arabera 
50.692 tonakoa izango dalako. 
 
4.2.4.- UHen sorrera-prognosiaren egokitzapena 
 
II. BUHKPIko prognosi egokiko hipotesiko UHen sorrera-datuak 2009ko berrikuspen honetan 
zehaztutako sorrera-prognosiagaz erkatzen badoguz, 47. taulea egingo dogu: 
 

47. taulea- UHen sorrerearen bilakaera historikoa eta bihar-etziko prognosia. 2004-2016 

URTEA Epealdia 
Bizkaiko 

biztanleen 
kopurua 

UH 
Prognosi 
egokia. II. 
BUHKPI 

(Tm/urte) (5) 

UH 
Errealidadea 

eta gaur 
eguneko 

prognosia 
(Tm/urte) (6) 

Aldea (5)-
(6) 

2004 

Errealidadea 

1.132.861 685.421 676.944 8.477 

2005 1.136.181 699.053 666.085 32.968 

2006 1.139.863 712.964 672.569 40.395 

2007 1.141.457 727.161 696.087 31.074 

2008 1.146.421 737.518 669.483 68.035 

2009 

Gaur 
eguneko 
prognosia 

1.146.000 748.034 669.310 78.724 

2010 1.149.000 758.711 671.536 87.176 

2011 1.152.000 770.243 674.765 95.478 

2012 1.155.000 777.584 680.032 97.552 

2013 1.157.000 785.006 687.027 97.979 

2014 1.159.000 792.510 692.088 100.422 

2015 1.161.000 800.096 695.071 105.025 

2016 1.163.000 807.766 696.984 110.782 
Iturria: Berton egina 

 
Aurreko taulan antzemoten danez, alde nabariak dagoz prognosi bien artean (2004koa eta gaur 
egunekoa). Halanda ze, II. BUHKPIren arabera, UHen sorrerea 807.766 tonakoa izan behar zan 
2016. urtean. Berrikuspen honen arabera, ostera, UHen sorrerea 696.984 tonakoa izango da, 
gehienez be. Gainera, gehikuntza moderaua izango da 2008an sortutako UHen aldean. 
 
Hurrengo irudian, 2004-2016ko epealdian 2004ko prognosiaren eta 2004-2008ko errealidadearen 
eta prognosi barriaren artean dagoan aldea azaltzen da era grafikoan: 
 

IMEHA. 2004ko prognosiaren eta gaur eguneko 
prognosiaren arteko erkaketa (Tm/urte) 
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Iturria: Berton egina 
 
Proiekzino bien arteko aldea 2016an izango da gehienezkoa, ordurako aurreikuspenen arabera 
110.782 tonakoa izango dalako. 
 
2004ko prognosia, 2004-2008ko errealidadea eta 2009ko prognosia erkatzen badoguz, hurrengo 
irudia egingo dogu hiru korronteetarako porgnosi-aldeei jagokenez (EH, IMEHA, UH): 
 

 
 

Iturria: Berton egina 
 
Aurreko taulan antzemoten danez, alde nabariak dagoz prognosi bien artean. Unada honetan, ez 
dogu ez bata ez bestea aukeratzerik. Aurreko irudietan eta, batez be, aurreko irudian 
adierazotakoak zenbait urkila islatzen dauz, eta etorkizunean hondakin-korronteen sorrerea 
bertatik mobiduko dala esan leiteke. 
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Hori dala-eta, hondakinen eta, batez be, 2008ko beherakadaz, IMEHAen eta, horren ondorioz, 
UHen sorrerearen bilakaeran jazotako ziurbakotasunak kontuan hartuta, unada honetan ezinezkoa 
da erabagitea epe ertainean zelako mailetara iritsiko dan hondakinen sorrerea. Alde horretatik, 
berrikuspen honetan proposatutakoaren arabera, hobe da 2004an azpiegituren ahalmenari buruz 
hartu ziran erabagiak ez aldatzea, eta hurrengo urteetan EHen zein IMEHAen sorrerea zelan 
bilakatzen dan ikustea. 
 
Krisi ekonomikoak behar besteko ziurbakotasunak sortzen dauzanez, ez dago berrikuspen 
honetan egindako estrapolazinoak behin betikotzat hartzerik. Hurrengo urteetan, Bizkaiko 
Hondakinen Behatokiak behar besteko azterketak egin beharko dauz uri-hondakinen korronteen 
sorrereari buruz. Era berean, ziurtatu egin beharko dau zelako bateratasun-mailea daukien orain 
arte egindako prognosiek. Holan, bada, behar dan moduko erabagiak hartu ahal izango dira II. 
BUHKPIn aurreikusitako azpiegituran tamainu egokiari buruz. 
 
4.3.- II. BUHKPIko helburuei buruzko erabagia 
 
Berrikuspen honek II. BUHKPIn 2016rako zehaztutako lehen mailako EH, IMEHA eta UHen 
kudeaketa-helburuak onartzen dauz. Erabagi horren emoitzak hurrengo taulan agertzen dira: 
 

48. taulea- lehen mailako EH, IMEHA eta UHen kudeaketa-helburuak 2016an 

Hondakin-
muetea 

Tratamentua Ezabapena 

Guztira 

Berziklapena Konpostgintza 

Beste 
tratamentu 

batzuk Isurketa 
EH %26,4 %4,5 %69,0 %0,0 %100,0 

IMEHA %67,0 %3,0 %30,0 %0,0 %100,0 

UH %40,0 %4,0 %56,0 %0,0 %100,0 
Iturria: Berton egina 

 
II. BUHKPIn zehaztutako helburuak onartu dira, berrikuspen honetan azaldutako nondik norakoen 
argitan egingarriak diralako. 
 
Horren ondorioz, 2016. urteari begira, berziklapena, konpostgintza kontuan hartuta, %44,0koa izan 
beharko danez, beste tratamentu batzuetarako kopuruak gainerako %56koak izango litzatekez. 
Horrezaz gainera, urte horretarako epealdi horretan sortutako lehen mailako hondakinen isurketa 
desagerrarazoteko helburu estrategikoari eusteko erabagia hartu dogu. 
 
 
4.4.- 2016rako azpiegituren dimensionamentuari eta mueteari buruzko erabagia 
 
Berrikuspne honetan azaldu dogun lez, uri-hondakinen eta, batez be, IMEHAen sorrerearen 
gainbeherea salbuespenezko egoerea dala kontuan hartuta, ez da zuhurra II. BUHKPIn onartutako 
azpiegiturak barriro zehaztea eta euren tamainua barriro dimensionetea. Serie historikoen 
hausturea hain erratikoa danez, hobe da bihar-etziko uri-hondakinen sorrereari buruzko behin 
betiko erabagirik ez hartzea. Halanda ze, bihar-etziko sorrerea zelan bilakatzen dan ikusi beharra 
dago, horri buruzko behin betiko erabagiak hartzeko. II. BUHKPIn 2012an egingo dan bigarren 
ohiko berrikuspenari itxarotea da zuhurrena, ordurako behar besteko informazinoa eukiko dogulako 
hondakinen sorrereari buruz, II. BUHKPIn zehaztutako azpiegitura barrien garapenaren emoitzei 
buruz eta, horren ondorioz, abian iminitako tratamentu-sistemen helburuen betearazpenari buruz. 
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5.- ONDORIOAK 
 
1.- II. BUHKPI onartu zanetik jazo diran garapen estrategiko eta aldaketa juridiko barriek ez dabez 
planaren oinarriak era adierazgarrian aldatu, edukiak bertan txertatuta egozalako, gaur egun 
indarreko legeria diran aurretiazko legegintza-agirietan kontuan hartukeran. Salbuespen moduan, 
EBko Hondakinei buruzko Esparru Zuzentarau barriaren arabera, hondakinen aurrezaintzarako 
planak eta helburuak ezarri behar dira. EBko estadu kideentzat bakarrik derrigorrezkoa bada be, 
oso egokia izango litzateke II. BUHKPI Bizkaiko Lurralde Historikoko Hondakinen Aurrezaintzarako 
Programa Bereziaren bidez osotzea. 
 
2.- II. BUHKPIn biztanle-kopuruaren bilakaereari buruz egindako aurreikuspena, immigrazinoa 
KONTUAN HARTZEN DAUEN prognosia, hain zuzen be, bat dator erabat 2004-2008ko epealdiko 
benetako bilakaereagaz. Halanda ze, ezelako zuzenketarik egin barik 2016ra arte eusteko 
modukoa da. 
 
3.- Bizkaiko uri-hondakinen per capita sorrerea beherantz egonkortu da biztanleko eta urteko 600 
kiloen inguruan, eta, euretatik, 410, gitxi gorabehera, per capita EH hondakinei jagokez. Zenbat 
hondakin sortzen diran kontuan hartuta, inguruko herrialde europarretako batezbestekoan dago 
Bizkaia. Edozelan be, hondakin-frakzinoen sorrereari buruz daukaguzan serie historikoetatik ez 
daukagu behin betiko ondoriorik ateraterik, bilakaerearen arrazoiak zeintzuk diran eta etorkizunean 
erabilgarriak izango diran jakiteko. 
 
4.- IMEHAk kuantifiketako eta Bizkaiko Hondakinen Behatokiak erabilitako estadistika-prozedurak 
ezarteko metodologia hobeto zehaztu beharra dago, IMEHAen sorrereari buruzko datu bereizien 
azterketa zehatzagoak egin ahal izateko. 
 
5.- Gaur egun, Bizkaian sortutako uri-hondakinen %70 balorizazino material edo energetikora doaz, 
eta %30 baino ez dira ezabatzen zabortegian itxita. Egoera hori hobetzeko, II. BUHKPIn lehen 
mailako tratamenturako aurreikusitako azpiegiturak eregi behar dira, konpostegia eta 
tratamentutegi mekaniko-biologikoa, hain zuzen be. 
 
6.- 2004-2008ko epealdiko UHen per capita sorrerearen benetako bilakaerea II. BUHKPIko 
prognosi onenen zein txarrenen azpi-azpitik geratu da. Azken urteotan, Bizkaiko hondakinen 
kudeaketak aurrera egin dau erabat, tensino kontrajarriak egon diralako konsumoagaz lotutako 
gehikuntza-dinamiken eta aurrezaintza-neurriakaz eta, azken urtean, krisi ekonomikoagaz lotutako 
murrizketa-dinamiken artean. Ziurbakotasun hori erabagigarria izan da, hurrengo urteetarako 
sorrera-prognosi berrikusiak egiteko orduan. 
 
7.- Berrikuspen honen arabera, EHen per capita sorrerea ez da ezelan be gehituko 2009-2016ko 
epealdian, eta, epealdi berean, IMEHAen sorrerea %1,42 haziko da, urteko batez besteko tasa 
metagarriaren arabera. Holan, bada, II. BUHKPIko hipotesi onena kontuan hartuta, UHen sorrerea 
807.766 tonakoa izan behar zan 2016. urtean, eta, gaur eguneko berrikuspenaren arabera, UHen 
sorrerea 696.984 tonakoa izango da gehienez be. Gehikuntza, gainera, moderaua izango da, 
2008an sortutako UHen aldean. 
 
8.- Hurrengo urteei begira, ziurbakotasuna nagusi danez, berrikuspen honetan egindako 
estrapolazinoak ez dira behin betikotzat hartu behar. Hori dala-eta, ez da zuhurra ez II. BUHKPIn 
onartutako azpiegiturak barriro zehaztea, ezta euren tamainua barriro dimensionetea be. Behin 
betiko erabagiak hartu baino lehen, bihar-etzi sorrerearen bilakaerea zelakoa dan aztertu beharra 
dago. II. BUHKPIn 2012. urtean egingo dan bigarren ohiko berrikuspenera arte itxarotea da 
zuhurrena, ordurako behar beste informazino eukiko dogulako hondakinen sorrerearen bilakaereari 
buruz, II. BUHKPIn zehaztutako azpiegitura barrien garapenaren emoitzei buruz eta, horren 
ondorioz, sustatutako tratamentu-sistemen helburuen betearazpenari buruz. 
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