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1 Sarrerea 

Bizkaiko Foru Aldundiak 2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala (II. 

BUHKPI) onartu eban 10/2005 Foru Arauaren bitartez. Plan honen helburuaren arabera, uri-

hondakinen (UH) bihar-etziko kudeaketak kalidadeko zerbitzua eskeini behar deutse 

herritarrei, kostua ahal danik eta homogeneoena eta egokituena izan behar da Bizkaiko 

Lurralde Historiko osoan eta ingurumenaren babes-mailea handiena izan behar da, indarreko 

araudia eta garapen iraunkorraren printzipioak beteteko. 

Plangintza orokorra eta hondakinen inguruko plangintza aldian-aldian berrikusi behar dira, 

urteen joan-etorrian plan horreek egiteko erabilitako esparruak aldatzen diralako. Alde 

horretatik, 2005-2016ko II. BUHKPIren lehenengo ohiko berrikuspena egin zan 2009an. 

Berrikuspen horretan igarri ahal izan zan lez, hurrengo urteetarako egoerea ziurbakoa zanez, 

planaren bigarren ohiko berrikuspena egin arte ez egoan azpiegiturak barriro zehazteko edo 

dimentsionetako erabagia hartzerik. 

2009. urtetik, ez da II. BUHKPIn eta plan horren lehenengo berrikuspenean adierazotako 

aukerak era nabarian aldatzeko araudirik onartu. Dana dala, nabarmendu egin behar da 

2008ko zemendiaren 19an Europako Parlamentuak eta Kontseiluak Hondakinei buruz 

emondako 2008/98/EE Zuzentarauaren (horren bitartez, zuzentarau batzuk itxi dira indar 

barik
1
) transposizinoa egin dala Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko 22/2011 Legearen 

bidez. Transposizino horretan, ostera, ez dira jatorrizko zuzentarauaren aldean egin diran 

barritasun asko kontuan hartu. Lege horretan, hain zuzen be, II. Plan Integralaren helburutik 

harantzago doazan helburuak zehaztu diranez, hondakinei buruzko hurrengo planean jorratu 

beharko dira. 

Lau urtez segidan, uri-hondakinen sorrerea gitxitu da, 2007. urtean lortutako gehienezko 

sorrera-balioa kontuan hartuta (696.087 tona). Bere sasoian hartutako aurreneurriek eta, 

batez be, krisi ekonomikoak eragin erabagigarria euki dabe beheranzko bilakaera horretan. 

Datu horreen arabera, 2016ko egoerea ez ei da inondik inora II. BUHKPIn aurreikusitakoa lakoa 

izango. Hori dala eta, berrikuspen honetan, beharrezko azpiegiturak eguneratu eta 

dimentsionau egingo dira, agiri honetan adierazotako prognosiaren arabera 2016. urtean 

sortuko ei diran uri-hondakin guztiak tratau ahal izateko. 

2005-2016ko II. BUHKPIren bigarren berrikuspen honetan, 2009-2011ko epealdiko sorrereari 

eta kudeaketari buruzko datuak eguneratu dira, baita epealdi horretan arauetan zein 

estrategietan jazo ahal izan diran aldaketei buruzko nondik norakoak be. Era berean, 

helburuei, inbertsinoei, kudeaketaren antolaketari... buruzko oinarrizko aginduak be jorratu 

dira berrikuspen honetan. Horri esker, honako honeexek eguneratzeko preminea be aztertu 

ahal izan da: hondakinen kudeaketa integraurako aukerak (HKI), kudeaketaren helburuak, 

kudeaketa-eredua, azpiegiturak eta kasuan kasuko inbertsinoak. 

                                                           
1
 Hondakinei buruzko Esparru Zuzentaraua (HEZ). 
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Agiri honetan, planaren berrikuspena egin da, eta zazpi kapitulutan egituratu da: 

• 1. kapitulua. “Sarrerea”. 

• 2. kapitulua. “II. BUHKPI egin zanetik onartu diran garapen estrategiko eta juridiko 

barriak”. Kapitulu honetan, planaren lehenengo berrikuspenetik onartutako arau eta 

estrategia barriak azalduko dira, baita euren azalpen laburra be.  

• 3. kapitulua. “2004-2011ko Planaren garapenaren azterketa”. Bertan, Bizkaiko uri-

hondakinen sorrereak eta kudeaketak epealdi horretan euki daben bilakaerea 

azalduko da. Horrezaz gainera, II. BUHKPIn eta indarreko legerian zehaztutako 

helburuak bete diran ala ez be aztertuko da. 

Txosten honetan azaltzen diran datuak Bizkaiko Hondakinen Behatokiak emondakoak 

dira (Bizkaiko Foru Aldundia). Guzti-guztiak benetako datuak dira, 2011ko sorrereari 

eta kudeaketari buruzkoak izan ezean, zenbatetsiak dira-eta
2
.  

• 4. kapitulua. “Biztanle-kopuruaren eta hondakin-sorrerearen bilakaeren prognosiari 

buruzko erabagia”. Kapitulu honetan, hurrengo urteetarako proposatutako uri-

hondakinen sorrereari buruzko prognosiak azalduko dira.  

• 5. kapitulua. “Helburuei, antolaereari eta arlo ekonomiko zein finantzarioari buruzko 

erabagia”. Kapitulu honetan, honako hauxe azalduko da: foru-aldundiak hurrengo 

urteetan garatu beharreko jarduketetan kontuan hartuko diran helburuen 

proposamena, lurralde historikoko kudeaketa-azpiegiturak dimentsionetako 

proposamena eta sortutako hondakinen kudeaketaren antolaera instituzionalagaz 

zerikusia daukien faktoreak. Hain zuzen be, II. BUHKPIn Uri Hondakinak Kudeatzeko 

proposatutako Erakundea gauzatzeko proposamena aztertuko da. 

• 6. kapitulua. “Ondorioak”. 

• Agiriari amaiera emoteko, 7. kapitulua. “Erreferentziak”. 

 

                                                           
2
 Txostenean bertan 2011ko hondakin-sorrereari buruz erakutsitako datuak zenbatetsi egin 

dira, eta urteko lehenengo hiru hilekoetako datuak estrapoletean lortu dira. Estrapolazino hori 

kalkuletako, 2010. urteko hondakinen sorreran azaldutako urtarokotasuna hartu da kontuan. 

Proporzinoan, 2010. urtekoaren antzera garatu da kudeaketa. 



 
 

11 

 

2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren Ohiko Bigarren Berrikuspena 

 

 

2 II. BUHKPIren ohiko lehenengo berrikuspena egin zanetik onartu diran garapen 

estrategiko eta juridiko barriak 

II. BUHKPI 2005. urtetik 2009ko bagilera arteko epealdian berrikusi zan lehenengo biderrez. 

Harrezkero, hondakinen kudeaketari buruzko agiri estrategikoak eta euren garapenean eragina 

daukien arauzko testuak eurak be garatu dira berez. 

Aldaketa horreek lurraldeko hondakinen kudeaketan eragina daukien hiru maila 

administratiboetan jazo diranez (Europan, estaduan eta autonomia-erkidegoan), euren 

irismena aztertu beharra dago, Bizkaiko Lurralde Historikoko uri-hondakinak kudeatzeko 

plangintzari eutsi behar jakon jakiteko. 

Aldaketa nabariena Hondakinei buruzko Esparru Zuzentarauaren transposizinoa izan da, 

2008ko zemendiaren 19an Europako Parlamentuak eta Kontseiluak Hondakinei buruz 

emondako 2008/98/EE Zuzentarauaren (horren bitartez, zuzentarau batzuk itxi dira indar 

barik) transposizinoa egin dalako Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko garagarrilaren 

28ko 22/2011 Legearen bidez. 

2.1 Aldaketa estrategiko eta juridikoak 

2005-2016ko II. BUHKPIren ohiko berrikuspenari buruzko agiri honen esparru estrategiko eta 

juridikoa 2009ko bagilean hasi zan eguneratzen, eta 2011ko abenduan amaitu da. Hona hemen 

uri-hondakinen arloan orain arte jazo diran aldaketa estrategiko eta juridikoak: 

Europar Batasuna 

• 2008ko urtarrilaren 15ean Europako Parlamentuak eta Kontseiluak Kutsadurearen 

Aurrezaintza eta Kontrol Integrauei buruz emondako 2008/1/EE Zuzentaraua
[iv]

 

• 2009ko abuztuaren 5ean Batzordeak hartutako 2009/603/EE Erabagia. Horren 

arabera, behar besteko betekizunak ezarri dira, pilen eta metagailuen ekoizleak 

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emondako 2006/66/EE Zuzentarauaren 

arabera erregistrau daitezan
[i]

 

• 2009ko zemendiaren 25ean Batzordeak hartutako 2009/851/EE Erabagia. Horren 

arabera, behar dan moduko galde-sorta sortu da, estadu kideek Europako 

Parlamentuak eta Kontseiluak Pilei, Metagailuei eta Pilen zein Metagailuen Hondakinei 

buruz emondako 2006/66/EE Zuzentarauaren ezarpenari buruzko txostenak egin 

daiezan
[ii]

 

• 2010eko zemendiaren 24an Europako Parlamentuak eta Kontseiluak Igorpen 

Industrialei buruz (kutsadurearen aurrezaintza eta kontrol integrauak) emondako 

2010/75/EE Zuzentaraua
[v]

 

• 2010eko zemendiaren 29an Batzordeak emondako 1103/2010 Araudia (EB). Bertan, 

hain zuzen be, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/66/EE 

Zuzentarauaren arabera zehaztu dira zer arau ezarri beharko diran bigarren mailako 
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(kargagarriak) eta automobilgintzako pilen zein metagailu eroangarrien ahalmenari 

buruzko etiketea iminteko orduan
[iii] 

• Europako Batzordearen 2011/753/EB Erabagia, euren jarraipenerako 2008/98/EE 

Zuzentarauko 11. artikuluan aurreikusitako helburuen kalkulurako arauak ezarteko  

Espainia 

• Labrantzako Substratuei buruzko garagarrilaren 2ko 865/2010 Errege Dekretua
[vii]

 

• Pilei, Metagailuei eta Euren Hondakinen Ingurumen Kudeaketari buruzko zezeilaren 

1eko 106/2008 Errege Dekretua aldatzen dauen garagarrilaren 23ko 943/2010 Errege 

Dekretua
[x]

 

• Urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege Dekretua, atmosferea kutsatu daikien jardueren 

katalogoa eguneratzeko eta bere ezarpenerako oinarrizko xedapenak zehazteko
[ix]

 

• Aidearen Kalidadearen Hobekuntzari buruzko urtarrilaren 28ko 102/2011 Errege 

Dekretua
[viii]

 

• Martiaren 23ko PRE/630/2011 Agindua, Produktu Ongarriei buruzko garagarrilaren 

8ko 824/2005 Errege Dekretuko I., II., III., IV., V. eta VI. eranskinak aldatzeko
[vi]

 

• Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko garagarrilaren 28ko 22/2011 Legea  

Euskadiko Autonomia Erkidegoa 

• Eraikuntzako eta Eraispeneko Hondakinei buruzko Dekretuaren Zirriborroa. 

• Klima Aldaketaren aurkako Euskal Legearen Aurreproiektua. 

Hona hemen xedapen bakotxaren azalpen laburra. 

2.1.1 Europar Batasuna 

2.1.1.1 2008ko urtarrilaren 15ean Europako Parlamentuak eta Kontseiluak Kutsadurearen 

Aurrezaintza eta Kontrol Integrauei buruz emondako 2008/1/EE Zuzentaraua 

Zuzentarau honek bertako I. eranskinean azaldutako jardueren ondorioz sortutako kutsadurea 

era integrauan aurrezaintzea eta gitxitzea dauka helburu. Bertan, hain zuzen be, behar besteko 

neurriak ezarri dira, jarduera horreek atmosferara, uretara eta lurzorura egindako igorpenak 

saihesteko edo, holakorik egiterik ez dagoanean, igorpen horreek gitxitzeko. Horrezaz gainera, 

hondakinei buruzko neurriak be ezarri dira, ingurumen osoaren babes-maila handia lortzeko, 

baina 85/337/EEE Zuzentarauko xedapenei eta Europar Batasunak arlo horretan zehaztutako 

beste xedapen batzuei ezelako kalterik egin barik. 
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2.1.1.2 2009ko abuztuaren 5ean Batzordeak hartutako 2009/603/EE Erabagia. Horren 

arabera, behar besteko betekizunak ezarri dira, pilen eta metagailuen ekoizleak 

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emondako 2006/66/EE Zuzentarauaren 

arabera erregistrau daitezan 

Erabagi honen arabera, pilen eta metagailuen ekoizleak paperean edo modu elektronikoan 

erregistrauko dira agintari nazionalen aurrean edo estadu kideek baimendutako ekoizleen 

erantzukizunaren arloan eskumena daukien erakunde nazionalen aurrean. Pilen eta 

metagailuen ekoizleak behin baino ez dira erregistrau beharko, pilak eta metagailuak 

lehenengo biderrez modu profesionalean merkaduratzeko aukeratu daben estadu kidean. 

2.1.1.3 2009ko zemendiaren 25ean Batzordeak hartutako 2009/851/EE Erabagia. Horren 

arabera, behar dan moduko galde-sorta sortu da, estadu kideek Europako 

Parlamentuak eta Kontseiluak Pilei, Metagailuei eta Pilen zein Metagailuen 

Hondakinei buruz emondako 2006/66/EE Zuzentarauaren ezarpenari buruzko 

txostenak egin daiezan  

Erabagi honen arabera, estadu kideek 2006/66/EE Zuzentarauaren ezarpenari buruzko 

txostenak egin beharko dabez, erabagi honetako eranskinean azaldutako galde-sorta kontuan 

hartuta. 

2.1.1.4 2010eko zemendiaren 24an Europako Parlamentuak eta Kontseiluak Igorpen 

Industrialei buruz (kutsadurearen aurrezaintza eta kontrol integrauak) emondako 

2010/75/EE Zuzentaraua  

Arau honen bidez, ondo baino hobeto berrikusi da Kutsadurearen Aurrezaintza eta Kontrol 

Integrauei buruzko Zuzentaraua (IPPC). Bertan, gainera, lehendik egozan sei zuzentarau be 

bateratu eta aldatu egin dira. Euren artean, 2000ko abenduaren 4an Europako Parlamentuak 

eta Kontseiluak Hondakinen Errausketari buruz emondako 2000/76/EE Zuzentaraua dago. Era 

berean, nabarmendu egin beharra dago jarduera industrialetarako igorpen-muga zorrotzagoak 

be ezarri dirala eta, aldi berean, esparru juridikoa zein karga administratiboak be erraztu dirala. 

2.1.1.5 2010eko zemendiaren 29an Batzordeak emondako 1103/2010 Araudia (EB). Bertan, 

hain zuzen be, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/66/EE 

Zuzentarauaren arabera zehaztu dira zer arau ezarri beharko diran bigarren mailako 

(kargagarriak) eta automobilgintzako pilen zein metagailu eroangarrien ahalmenari 

buruzko etiketea iminteko orduan 

Araudi honetan, behar besteko arauak ezarri dira, bigarren mailako (kargagarriak) eta 

automobilgintzako pilen zein metagailu eroangarrien ahalmena, neurketa-unidadea eta 

etiketearen diseinua zehazteko. 

2.1.1.6 Europako Batzordearen 2011/753/EB Erabagia, euren jarraipenerako 2008/98/EE 

Zuzentarauko 11. artikuluan aurreikusitako helburuen kalkulurako arauak ezartekoi 

2008/98/EE Zuzentarauan, behar besteko neurriak ezarri dira, ingurumena eta giza osasuna 

babesteko. Horretarako, hondakinen sorrerearen zein kudeaketaren ondorioz sortutako eragin 

kaltegarriak aurrezaindu edo gitxitu egingo dira, hondakinen erabilerearen eragin orokorrak 

gitxituko dira eta erabilera horren eraginkortasuna hobetuko da. 11. artikuluan (2) 

adierazotakoaren arabera, “zuzentarau honen helburuak beteteko eta hondakinen 

eraginkortasun-maila handiz berziklatzen dauen gizarte europarrerantz aurrera egiteko, estadu 
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kideek behar besteko neurriak ezarri beharko dabez, honako helburu honeek lortu egiten 

dirana bermatzeko: 

• 2020. urtea baino lehen, gitxienez bere pisuaren %50 orokorreraino handitu beharko 

da etxeko hondakinetako eta, seguruenik, beste jatorri batzuetako hondakinetako 

(betibe hondakin-fluxu horreek etxeko hondakinak lakoak badira) materialen 

hondakinak berrerabilteko eta berziklatzeko prestaketa; esate baterako, papera, 

metalak, plastikoa eta beirea, behintzat. 

• 2020. urtea baino lehen, gitxienez bere pisuaren %70eraino handitu beharko da 

eraikuntzako eta eraispenetako hondakin ez-arriskutsuetako materialak berrerabilteko, 

berziklatzeko eta beste era batera balorizetako prestaketa. Bertan, gainera, 

betegarrirako eragiketak be hartuko dira kontuan, beste material batzuen ordezko 

moduan hondakinak erabilten dabezanean. Hondakinen zerrendan 17 05 04 kategorian 

zehaztuta eta berez agertzen diran materialak, ostera, ez dira kontuan hartuko.” 

2011/753/EB Erabagiaren arabera, estadu kideek honako helburu honeek ezarri beharko 

dabez, udal-hondakinei buruzko xede hau bete egiten dana egiaztetako: 

• Etxeko hondakinetako papera, metala, plastikoa eta beirea berrerabilteko eta 

berziklatzeko prestetea. 

• Etxeko hondakinetako edo beste jatorri batzuetako antzeko hondakinetako papera, 

metala eta plastikoa berrerabilteko eta berziklatzeko prestetea. 

• Etxeko hondakinak berrerabilteko eta berziklatzeko prestetea. 

• Udal-hondakinak berrerabilteko eta berziklatzeko prestetea. 

2.1.2 Espainia 

2.1.2.1 Labrantzako Substratuei buruzko garagarrilaren 2ko 865/2010 Errege Dekretua 

Nekazaritza intentsiboa bilakatzean, intsumo barriak erabilten hasi dira nekazaritzako 

jardueran; esate baterako, labrantzako substratuak. Labrantzako substratuak ohiko 

lurzoruaren ordezkoak diranez, landarearen sustrai-sistemea behar dan moduan ainguratu eta 

hazi egiten da. Substratu-muetaren arabera, bere elikaduran be euki daikie eragina. Euren 

funtzino guztiak kontuan hartuta, argi dago oso garrantzitsua dana labrantzako substratuen 

ezaugarri fisikoak, kimikoak eta biologikoak zein diran zehaztea. 

Errege-dekretu honen bidez, labrantzako substratuei buruzko oinarrizko araudia ezarri da, 

baita agintari autonomoakaz koordinetako beharrezkoak diran arauak be. Hain zuzen be, 

honako honeexek dira errege-dekretu honen helburuak: 

• Nekazaritzan, lorazaintzan edo paisaiagintzan erabili daitekezan labrantzako 

substratuak zehaztea eta tipifiketea. 

• Labrantzako substratuen zehaztapenak eta beste ezaugarri batzuk errege-dekretu 

honetan adierazotako betekizunen araberakoak dirana bermatzea. 

• Holako produktuak erabilteagaitik osasun eta ingurumenerako sortu daitekezan 

arriskuak aurrezaintzea. 

• Errege-dekretu honetako eranskinak eguneratzeko prozedurea zehaztea. 
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2.1.2.2 Pilei, Metagailuei eta Euren Hondakinen Ingurumen Kudeaketari buruzko zezeilaren 

1eko 106/2008 Errege Dekretua aldatzen dauen garagarrilaren 23ko 943/2010 

Errege Dekretua 

2006ko irailaren 6an Europako Parlamentuak eta Kontseiluak Pilei, Metagailuei eta Pilen zein 

Metagailuen Hondakinei buruz emondako 2006/66/EE Zuzentarauaren transposizinoa egin zan 

Espainiako ordenamentu juridikora, Pilei, Metagailuei eta Euren Hondakinen Ingurumen 

Kudeaketari buruzko zezeilaren 1eko 106/2008 Errege Dekretuaren bitartez. 943/2010 Errege 

Dekretuaren bidez, ostera, xedapen horretan azaldutako hiru artikuluren edukia aldatu da: 5. 

artikuluko 1. eta 7. idatz-zatiak, 8. artikuluko 6. idatz-zatia eta 14. artikuluko 3. idatz-zatia. 

2.1.2.3 Urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege Dekretua, atmosferea kutsatu daikien jardueren 

katalogoa eguneratzeko eta bere ezarpenerako oinarrizko xedapenak zehazteko 

Errege-dekretu honek atmosferea kutsatu daikien jardueren katalogoa eguneratzea dauka 

helburu, eta Aidearen Kalidadeari eta Atmosferearen Babesari buruzko zemendiaren 15eko 

34/2007 Legeko IV. eranskinean agertzen da katalogo hori. Horrezaz gainera, bere 

ezarpenerako beharrezkoak diran oinarrizko xedapenak zehaztea be badauka helburu, baita 

igorpenen kontrolerako neurriei buruzko gitxieneko erespide bateratuak zehaztea be. Holan, 

bada, autonomia-erkidegoek erabili ahal izango dabez katalogo horretan adierazotako 

jardueretarako. 

Hain zuzen be, eranskinean agertu eta atmosferea kutsatu daikien jarduera guztietan ezarri 

beharko dira, euren titularitatea publikoa edo pribadua dan kontuan hartu barik. 

2.1.2.4 Aidearen Kalidadearen Hobekuntzari buruzko urtarrilaren 28ko 102/2011 Errege 

Dekretua 

Errege-dekretu honen bitartez, aidearen kalidadearen ebaluazinoari eta kudeaketari buruzko 

ordenamentu juridiko espainiarra egokituko da 2008/50/EE Zuzentaraura
3
, 34/2007 

Legeko
4
 arauak garatuko dira aidearen kalidadeari buruzko gaietan eta arlo horretako araudi 

nazionala erraztuko da. 

Hona hemen arauaren barritasun nagusiak: 

• Kutsagarri barrirako betekizunak zehaztea: 2,5 µm-tik beherako (PM2,5) tamainua 

daukien partikulak. 

• Trafiko-gune eta landa-guneetako amoniako-metak neurtzea. 

• Ozonoaren substantzia aurrendariak zer gunetan neurtu behar diran eta zelan hartu 

behar diran zehaztea. 

Oso kontuan hartu beharra dago errege-dekretu hori indarrean sartzean honako xedapen 

honeek indar barik geratuko dirala: 

• Atmosferako Giroaren Babesari buruzko abenduaren 22ko 38/1972 Legea garatzen 

dauen zezeilaren 6ko 833/1975 Dekretuko titulu eta idatz-zati batzuk. 

                                                           
3
 2008ko maiatzaren 21ean Europako Parlamentuak eta Kontseiluak Giroko Aidearen Kalidadeari eta 

Europako Atmosfera Garbiagoari buruz emondako 2008/50/EE Zuzentaraua. 
4
 Aidearen Kalidadeari eta Atmosferearen Babesari buruzko zemendiaren 15eko 34/2007 Legea. 
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• Sufre dioxidoa, nitrogeno dioxidoa, nitrogeno oxidoak, partikulak, beruna, bentzenoa 

eta karbono monoxidoa kontuan hartuta, Giroko Aidearen Kalidadea Ebaluetako eta 

Kudeatzeko urriaren 18ko 1073/2002 Errege Dekretua. 

• Giroko Aideko Ozonoari buruzko abenduaren 26ko 1796/2003 Errege Dekretua.  

• Artsenikoa, kadmioa, merkurioa, nikela eta hidrokarburo usaintsu poliziklikoak 

kontuan hartuta, Giroko Aidearen Kalidadea Ebaluetako eta Kudeatzeko bagilaren 

22ko 812/2007 Errege Dekretua. 

2.1.2.5 Martiaren 23ko PRE/630/2011 Agindua, Produktu Ongarriei buruzko garagarrilaren 

8ko 824/2005 Errege Dekretuko I., II., III., IV., V. eta VI. eranskinak aldatzeko 

Produktu Ongarriei buruzko garagarrilaren 8ko 824/2005 Errege Dekretuaren bidez, «EE 

simaurtzat» hartzen ez diran produktu ongarriei buruzko oinarrizko araudia ezarri zan, baita 

autonomia-erkidegoakaz koordinetako beharrezkoak diran arauak be. Xedapen horrek zazpi 

eranskin daukaz, eta, Espainiako nekazaritzan zein lorazaintzan erabili ahal izateko, produktu 

horreek bete behar dabezan ezaugarri teknikoak zein beste betekizun batzuk zehazten dira 

bertan. 

Produktu Ongarriei buruzko garagarrilaren 8ko 824/2005 Errege Dekretuko I., II., III. eta VI. 

eranskinak aldatzen dauzan martiaren 25eko APA/863/2008 Aginduaren bidez errege-dekretu 

hori lehenengo biderrez egokitu ostean, oso egokitzat hartu da eranskinak eguneratzen 

jarraitzea. Holan, bada, mueta barriak (I. eranskina) eta ongarrien ekoizpenerako hondakin 

barriak (IV. eranskina) ezarriko dira, eta behar besteko aldaketak be egingo dira 

identifikazinoaren eta etiketen arloan (III. eranskina). Bestetik, behar besteko muga barriak be 

ezarriko dira eduki kutsagarrietan (V. eranskina), produktu barri horreetarako azterketa-

metodoetan (VI. eranskina) eta tolerantzia-marjinetan (III. eranskina). 

Hain zuzen be, aldaketa horreek izan dira PRE/630/2011 Aginduaren helburu.  

2.1.2.6 Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko garagarrilaren 28ko 22/2011 Legeaii 

Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko garagarrilaren 28ko 22/2011 Legearen bidez, 

Hondakinei buruzko Esparru Zuzentarauaren transposizinoa egin da, eta hondakinei buruzko 

aurreko legea geratu da indar barik. Merkaduari buruzko gaur eguneko esparrua kontuan 

hartuta, hondakinen sorrereari eta kudeaketari buruzko araubide juridikoa eguneratu beharko 

litzateke lortutako esperientziaren, igarritako hutsuneen eta hondakin-politikearen 

bilakaerearen zein modernizazinoaren arabera. Gainera, giza osasuna eta ingurumena 

babesteko oinarrizko printzipioen esparruan, lege honek hondakinak sortzeko eta kudeatzeko 

hierarkiaren printzipioaren arabera bideratzen dau hondakinen politikea, baliabideei ahal 

danik eta onura handiena aterateko eta hondakinen sorrerearen zein kudeaketaren ondorioak 

gitxitzeko. Era berean, lurzoru kutsatuei buruzko araubide juridikoa arautzea be badauka 

helburu. 

Hona hemen lege onartu barriko gai interesgarri nagusiak: 

• 5 mailako kudeaketa-hierarkia ezartea: aurrezaintza, berrerabilpenerako prestaketa, 

berziklapena, beste era bateko balorizazinoa (balorizazino energetikoa, esaterako) eta, 

azkenik, ezabapena. Edozelan be, badago hierarkia horretatik aldentzea, hondakin 
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horreen sorrerearen eta kudeaketaren ondorioengaitik bizi-zikloaren ikuspegiaren 

bidez justifiketan bada. 

• Hondakinak erraustea hondakinak balorizetako eragiketa dala adierazoteko baldintzak 

zehaztea. Uri-hondakinen erraustegiek behar besteko eraginkortasun-atalasea lortu 

behar dabe, hondakinak balorizetan dabezala kontuan hartzeko. Atalase hori 

gaindituko ez balebe, bertan kudeatutako hondakinak ezabatu egiten dirala hartuko 

litzateke kontuan eta ez balorizazino energetikoa egiten dala. 

• Biohondakinei jagokenez, lege honen arabera, banatutako bilketako materia 

organikotik lortutako produktua baino ez da konposta izango. Halanda ze, ez da 

konpostzat hartuko hondakin nahastauen tratamentutegi mekaniko biologikoetatik 

lortutako material organikoa, hori material bioegonkortua izango dalako. Era berean, 

administrazinoek biohondakinen eta, batez be, landara-frakzinoaren gaikako bilketa 

bultzatu beharko dabe, konpostgintzarako edo digestino anaerobiorako erabili ahal 

izateko. 

• Kudeaketarako plan autonomikoetan, autonomia-erkidegoko lurraldeko hondakinen 

kudeaketaren egoereari buruzko azterketa eguneratua egin beharko da. Horrezaz 

gainera, behar besteko neurriak be azaldu beharko dira, hondakinen berrerabilpena, 

berziklapena, balorizazinoa eta ezabapena bultzatzeko. Horretarako, behar besteko 

helburuak ezarri beharko dira, aurrezaintzeko eta berrerabilpen, berziklapen, 

balorizazino zein ezabapenerako prestaketa egiteko. Bestetik, lege honetan, 

hondakinei buruzko gainerako arauetan eta ingurumenari buruzko beste arau 

batzuetan adierazotako helburuak lortzeko orduan zelako ekarpena daukien be aztertu 

beharko da. 

Hondakinak kudeatzeko planak eta programak sei urtean behin ebaluau eta berrikusi 

egingo dira gitxienez. 2013ko abenduaren 12a baino lehen, administrazino publikoek 

euren eskumenen esparruan onartuko dabez hondakinen aurrezaintzarako programak. 

Bertan, gainera, behar besteko helburuak ezarriko dira, aurrezaintzeko, sortutako 

hondakinen kopurua gitxitzeko eta substantzia arriskutsu edo kutsagarrien kopurua 

murrizteko. Era berean, lehendik egozan aurreneurriak be azaldu beharko dira, eta IV. 

eranskinean adierazotako neurrien adibideen edo beste neurri egoki batzuen 

erabilgarritasuna be ebaluau egingo da. Neurri horreek 2020an sortutako hondakinen 

pisua %10 gitxitzea eukiko dabe helburu, 2010ean zenbat hondakin sortu ziran 

kontuan hartuta.  

• Aurrezaintza bultzatzeko eta hondakinen kudeaketa hobetzeko asmotan, agintari 

eskudunek neurri ekonomiko, finantzario eta fiskalak ezarri ahal izango dabez, 

hondakinen sorrerearen aurrezaintza bultzatzeko, banatutako bilketa ezarteko, 

hondakinen kudeaketa hobetzeko, berziklapenaren merkaduak suspertzeko eta 

indartzeko eta hondakinen sektorearen bidez negutegi-efektuko gasen igorpenak 

gitxitzeko. Helburu horreen bitartez, etxeko hondakinen isurketan eta errausketan 

ezarri daitekezan kanonak zehaztu ahal izango dira. Era berean, administrazino 

publikoek erosketa publikoen kontratazinoaren esparruan bultzatuko dabe produktu 

berrerabilgarrien, erraz berziklatzen diran materialen eta hondakinetatik lortutako 

materialez egindako produktuen erabilerea, betibe euren kalidadeak eskatutako 

zehaztapen teknikoak beteten badauz. Horretarako, berrerabili daitekezan 
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hondakinetarako biltegiak atonduko dabez, eta berrerabilpenerako sareak zein 

zentroak sustatuko dabez, besteak beste. 

Helburuei jagokenez: 

• 2015. urtea baino lehen, gitxienez honako material honeek banatuta batzeko sistemea 

ezarri beharko da: papera, metalak, plastikoa eta beirea. Oso helburu barritzailea da, 

materialak aitatzen ditualako, ontziak diran ala ez kontuan hartu barik. Banatutako 

bilketarako aurretiazko sistemak aurreko paragrafoan aitatutako materialen bilketa 

banatura egokitu ahal izango dira. Hain zuzen be, material bat baino gehiago batu ahal 

izango da frakzino berean, betibe ostean behar dan moduan banatu egingo dana 

bermatzen bada eta, horren ondorioz, lortutako materialen kalidadea galtzen ez bada 

eta kostua handitzen ez bada.  

• Era berean, 2020. urtea baino lehen, paperaren, metalen, beirearen, plastikoen eta 

bihondakinen frakzinoen edo beste frakzino berziklagarri batzuen berrerabilpena eta 

berziklapena prestetako erabiliko diran etxeko hondakinen eta merkataritza-

hondakinen gitxieneko kopurua pisuaren %50ekoa izan beharko da guztira. 

Betearazpen hori ebaluetako asmotan, Euren Jarraipenerako 2008/98/EE Zuzentarauko 

11. artikuluan aurreikusitako helburuen kalkulurako arauak ezarteko Europako 

Batzordearen 2011/753/EB Erabagia argitaratu da. 

Azkenik, legean bertan bultzatutakoaren arabera, plastiko ez-biodegradagarriz egindako 

erabilera bakarreko boltsa komertzialak ordeztu beharko dira apurka-apurka, arrainetarako, 

haragietarako edo beste janari galkor batzuetarako erabilitakoak izan ezean. Halanda ze, 

holako boltsetarako moratoria ezarriko da, eta aukera eskuragarrien arabera berrikusiko da. 

2.1.3 Euskadiko Autonomia Erkidegoa 

2009ko bagilaz geroztik, ez da hondakinei buruzko legeriarik onartu. Izan be, Eraikuntzako eta 

Eraispeneko Hondakinei buruzko Dekretuaren Zirriborroa da hondakinei buruz izapide 

administratibopean dagoan xedapen zehatz bakarra. Era berean, Klima Aldaketaren aurkako 

Euskal Legearen Aurreproiektua be imini da informazino publikopean, eta, bertako 

artikuluetan, hondakinei buruzko xedapenak agertzen dira. 

2.1.3.1 Eraikuntzako eta Eraispeneko Hondakinei (EEH) buruzko Dekretuaren Zirriborroa 

Dekretuak Euskadiko Autonomia Erkidegoko eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen 

sorrereari eta kudeaketari buruzko araubide juridikoa ezartea dauka helburu, ostean 

azaldutako helburuak lortzeko asmotan: 

• Ingurumenari begira seguruak diran baldintzetan, eraikuntzako eta eraispeneko 

materialen berrerabilpena bultzatzea. 

• Ingurumenari begira seguruak diran baldintzetan, eraikuntzako eta eraispeneko 

hondakinen aurrezaintza, berziklapena eta beste era bateko balorizazinoak hurrenkera 

horretan bultzatzea. 

• Aukera bakarra danean, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen ezabapena 

gitxitzea. 



 
 

19 

 

2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren Ohiko Bigarren Berrikuspena 

 

• Eraikinen kalidadea eta funtzionaltasuna murriztu barik, eraikuntza iraunkorraren 

garapena bultzatzea. 

Bestetik, dekretua onartzen danetik hasi eta 12 hileko epean, betibe holakorik ez badaukie, 

udalek eta/edo mankomunidadeek behar dan moduko azpiegiturea euki beharko dabe, 

hondakin horreek hartzeko eta, horren bidez, xedapen honetako helburuak beteteko. Obra 

txikietako eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak hartzen dabezan garbiguneetako 

organismo arduradunek behar besteko mekanismoa ezarri beharko dabe, hondakin horreek 

euren instalazinoetara eroan dirana egiaztetako. 

2.2 Europar Batasunaren estrategia barriak, hondakinak kudeatzeko 

2.2.1 Europar Batasuneko Biohondakinen Kudeaketari buruzko Liburu Berdea 

Europar Batasuneko Biohondakinen Kudeaketari buruzko Liburu Berde honek
iii
 biohondakinen 

kudeaketa are gehiago garatzeko orduan zelako aukerak dagozan aztertu gura dau. Gainera, 

bihar-etziko jarduketari buruzko eztabaidea prestau gura dauenez, biohondakinen kudeaketa 

hobetzeko moduari buruzko eretxiak arakatu gura dauz, honako hauxe kontuan hartuta: 

hondakinen hierarkia; ekonomiaren, gizartearen zein ingurumenaren arloko ustezko 

abantailak; eta helburu hori lortzeko tresna politiko egokienak. Kontzeptu barria izango da 

legerian, eta aldeak eukiko dauz hondakin biodegradagarriakaz, ez dauzalako papera edo 

tratautako egurra kontuan hartuko. 

Liburu Berdean azpimarratu egiten da era guztietako urtenbideak dagozala, bihondakinak 

behar dan moduan kudeatzeko orduan. Tratamentu-sistemek ingurumenean daukien eragina 

tokian tokiko faktoreen araberakoa da; esate baterako, hondakinak batzeko sistemak, 

hondakinen osogaiak, klimearen baldintzak edo produktu eratorriak erabilteko ahalmena. 

Bihondakinak kudeatzeko aukeratutako sistemearen onurek zerikusi handia daukie honako 

honexegaz: 

• Berreskuratu daitekean energiaren kopurua. 

• Energiaren iturria. 

• Berziklatutako konpostaren kopurua, kalidadea eta erabilerea. 

• Tratamentutegi biologikoen igorpenen ezaugarriak. 

Gaur egun, batzordea behar besteko jarraibideak lantzen dabil, bizi-zikloaren kontzeptua 

hondakin biodegradagarrien kudeaketan erabili ahal izateko. Hona hemen batzordeak atera 

dauzan ondorio batzuk: 

• Faktore askok eragin handia daukie UHen kudeaketan inbertiduteko eta ustiatzeko 

kostuetan, baita hondakinen tratamentu biologikoan be. Gainera, eskualdearen edo 

tokian tokiaren arabera aldatu egiten diranez, oso gatxa da batez besteko balioak 

lortzea edo erkaketak egitea. Besteak beste, honako honeexek dira kostu horreekaz 

lotunea daukien aldaera nagusiak: instalazinoaren tamainua, erabilitako teknologia, 

baldintza geologikoak (zabortegietarako), tokian tokiko energia eskuragarriaren 

kostua, hondakin eskuragarrien muetea, garraio-kostuak eta beste gastu batzuk. Ez 

dira giza osasunaren eta ingurumenaren gaineko zeharkako kostuak kontuan hartu. 
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• Oro har, hondakinak zabortegietara eroatea da aukera merkeena, baina, batez be, 

lursailaren prezioa merkea bada edo, oraindino be, hondakinak zabortegietara 

eroateagaitiko ingurumen-kostuak eta zabortegia zarratu eta artatzeagaitiko bihar-

etziko kostuak gordailu-tarifetan kontuan hartu ez badira (estadu kide barrietan, batik 

bat). Zabortegiei buruzko Zuzentarauaren ondorioz, kostuak gehitu egin dira, eta 

sentsibilizazino handiagoa dago instalazinoek epe luzera «benetan» eukiko dabezan 

kostuen inguruan. Hori dala eta, egoera hori aldatu egingo da seguruenik. Era berean, 

energia eta produktu energetikoak berreskuratzean lortutako diru-sarrerek be beste 

kudeaketa-aukera batzuen kostuen zati bat konpentsau ahal izango dabe gitxienez. 

Halanda ze, ia-ia errentagarritasunaren mugaraino iritsi ahal izango diranez, 

hondakinak zabortegietara eroatea baino interesgarriagoak izango dira arlo 

ekonomikoari begira. 

• Errausketarako inbertsinoak handiagoak badira be, eskalako ekonomiak egiteko aukera 

eskeintzen dau, eta ez dira zabortegietara eroango diran UHak batzeko sistemak 

aldatu behar. Aldi berean, diru-sarrerak be lortu daitekez energiaren 

berreskurapenaren bitartez, baina, batez be, ahalik eta eraginkortasun handiena 

lortzen danean; esate baterako, hondakinak errendimentu handiko baterako 

sorkuntzarako unidadeetan erabilten diranean, beroa zein elektrizidadea sortzeko. 

• Ikuspegi sozialetik, biohondakinen berziklapenaren gorakadak be eragin on mugatua 

eukiko dau lanpostuetan. Izan be, lanpostu barriak sortu ahal izango dira hondakinak 

batzeko sektorean eta konpostegietan. Hondakin nahastauak batzeko beharrezkoa dan 

eskulana kontuan hartuta, holako hiru gehiago beharko dira bihondakinak gaika 

batzeko orduan. 

2.2.2 Batzordeak Europako Parlamentuari eta Kontseiluari Europar Batasuneko 

Biohondakinak Kudeatzeko Etorkizuneko Urratsei buruz bialdutako Jakinarazpena 

Batzordeak Europako Parlamentuari eta Kontseiluari Europar Batasuneko Biohondakinak 

Kudeatzeko Etorkizuneko Urratsei buruz bialdutako Jakinarazpenean
iv
, argi eta garbi azaltzen 

da batzordearen eretxiz etapa honetan zer neurri diran beharrezkoak, biohondakinen 

kudeaketa hobetu ahal izateko. Batez be, honako hauxe egin da jakinarazpen horretan: 

• Batzordeak egindako azterketaren araberako ondorioak atera dira. 

• Biohondakinen kudeaketa egokiaren onura guztiak lortzeko jarraitu beharreko bideari 

buruzko gomendioak eskeintzen dira. 

• Europar Batasuneko eta nazino-mailako ustezko ekintza-lerro nagusiak zein diran eta 

onenak zelan ezarri daitekezan azaltzen da. 

Batzordeak aurreikusitakoaren arabera, bihar-etzi gida berezia egin beharko litzateke 

komitologia-prozedurearen
5
 esparruan, bihondakinen aurrezaintzarako planak idazteko, 

lanean jarraitzeko, behar besteko adierazleak proposatzeko eta, euren bidez, bihar-etzi EBko 

hondakinen aurrezaintzarako helburuak ezarri behar diran ala ez ebaluetako. 

Batzordeak azterketa egiten jarraituko dau, HEZen esparruan 2014. urterako helburuak 

zehaztea egokia dan ala ez adierazoteko. Seguruenik, tratamentu biologikoaren inguruko 

                                                           
5
 Batzordearen eskumenen erabileran era askotara esku hartzen daben lantaldeen moltsoa da. 
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helburua ezarten danean, ezinbestekoa izango da gaikako bilketa bera areagotzea, konposta 

eta digestatoa kalidade onekoak dirana ziurtatu ahal izateko. 

Estadu kide batzuetan egindako aurrerakuntzetan egiaztau ahal izan dan lez, hondakinei 

buruzko indarreko legeria oinarri bikaina da, biohondakinen kudeaketa aurreratua garatzeko. 

Edozelan be, funtsezkoa da tresna eskuragarrien ahalmena oso-osorik erabiltea eta behar dan 

moduan betetea. Arauketa barria ezin da zain egon, indarreko legeriaren ezarpen desegokia 

edo betearazpen errukitsua konpentsetako. Halanda ze, batzordeak (estadu kideei aldi berean 

laguntzeko asmotan) modu nabarian indartu dau legeriaren beraren ezarpen hobearen 

garrantzia. Horretarako, batzordea behar besteko jarraibideak lantzen dabil, hondakinen 

sektorean bertan bizi-zikloa eta ebaluazinoa ezarteko. 

Zabortegiei jagokenez, HEZeko xedapenak kontuan hartuta, batzordearen eretxiz, tratau bako 

bihondakinen “zero isurketa" izan behar da estadu kide guztien helburu nagusienetakoa. 

EBrentzat, sektore energetikoa deskarbonizetea da erronka nagusietakoa. Biohondakinak 

aukerako erregai bihurtu eta, nahikoa kostu merkean, elektrizidadea, beroa edo garraioa 

sortzeko erabili daitekez. Hori dala eta, erregai fosil gitxiago erabili eta hornikuntzaren 

segurtasuna areagotu ahal izango da. Estadu kideek aukera hori hartu beharko leukie kontuan, 

honako zuzentarau honen arabera energia barriztagarrien arloko helburu nazional lotesleak 

2020rako lortzeko neurriak lantzen diranean: 2009ko apirilaren 23an Europako Parlamentuak 

eta Kontseiluak Iturri Barriztagarrietatik sortutako Energiaren Erabilerearen Sustapenari buruz 

emondako 2009/28/EE Zuzentaraua. Horren arabera, gainera, 2001/77/EE eta 2003/30/EE
v
 

zuzentarauak aldatu eta indar barik itxi dira.  

2.2.3 Batzordeak Europako Parlamentuari, Kontseiluari, Europako Ekonomia eta Gizarte 

Lantaldeari eta Eskualdeetako Lantaldeari Baliabideen Erabileran Eraginkorra dan 

Europaranzko Ibilbide Orriari buruz bialdutako Jakinarazpena
vi
 

Ibilbide-orri honetan, tarteko helburuak zehaztu dira. Holan, bada, zer egin jakin ahal izango 

dogu, hondakinak erabiltean hazkuntza iraunkorra eta egokia izan daiten. 

Prozesua abian iminteko, behin-behineko adierazle-maila bi zehaztu dira: 

1. Behin-behineko funtsezko adierazlea egongo da -«hondakinen emonkortasuna»-, 

ibilbide-orriko helburu nagusia neurtzeko, hau da, errendimentu ekonomikoa 

hobetzeko eta, aldi berean, baliabide naturalen gaineko presinoa gitxitzeko.  

2. Oinarrizko baliabide naturalen (ura, lurra, materialak eta karbonoa) inguruko adierazle 

osogarriak egongo dira, Europar Batasuneko baliabide horreen kontsumo orokorra 

ebaluetako. 

Jakinarazpenean bertan, epe luzerako (2050) eta epe laburragorako (2020) helburuak zehaztu 

dira, baita helburuok lortzeko bitartekoak be. Batzordeak ekonomia eraldatu eta baliabideen 

erabilera zentzunezkoagoa bultzatu gura dau. Holan, bada, lehiakortasuna indartuko da, eta 

hazkuntzarako zein lanerako iturri barriak egongo dira, eraginkortasuna hobetzean kostuak 

aurreztuko diralako, barrikuntzak merkaduratuko diralako eta hondakinak hobeto kudeatuko 

diralako euren bizi-ziklo osoan. Horretarako, behar besteko politikak ezarri behar dira, 

ekonomiaren, ondoizatearen eta kapital naturalaren artean zelako mendetasuna dagoan 
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ikusteko, baliabideen eraginkortasunaren hobekuntza eragozten daben oztopoak 

desagerrarazoteko eta, horri esker, enpresek bardintasunez, malgutasunez, igargarritasunez 

eta koherentziaz lan egiteko. 

1. irudia. Ekonomiaren eraldaketa ekonomia berderantz  

 

Iturria: Berton egindakoa 

Eraldaketa ekonomiko hori lortzeko, batzordearen jakinarazpenean adierazotakoa kontuan 

hartuta, kontsumo eta ekoizpen iraunkorretarako neurriak hartu beharko dira, hondakinak 

baliabide bihurtu beharko dira, ikerketa zein barrikuntza bultzatu beharko dira, 

ingurumenerako diru-laguntza kaltegarriak kendu beharko dira, prezio egokiak zehaztu 

beharko dira eta zerga-kargea bideratu beharko da barriro. 

Sistema ekonomikoa zehatz-mehatz aztertu ezkero, argi eta garbi dago herrialde 

industrializauetan elikadurea, etxebizitza eta mobikortasuna dirana ingurumenaren gaineko 

eragin osoaren %70-%80 sortzen dabenak. Era berean, sektore horreek be funtsezkoak dira, 

epe luzerako estrategia osogarrietan aitatutako energiaren erronkak eta klima-aldaketa 

jorratzeko orduan. Gainera, jakinarazpenean adierazotako neurriakaz bateratzen dira, 

baliabideen eraginkortasunari buruzko ekimen esanguratsuaren esparruan sinergiei ahal danik 

eta onura handiena atera ahal izateko. Agirian bertan, sektore horreek guztiak aztertu eta 

sektore bakotxerako helburuak zein jarduketak zehazten dira. 

Halanda be, gure oparotasun ekonomikoa eta ondoizatea gure kapital naturalaren eta, batez 

be, gure ekosistemen araberakoak izango dira, era guztietako funtsezko ondasunak eta 

zerbitzuak eskeintzen deuskuezalako: lurzoru aberatsak, lur eta itsaso emonkorrak, ur gaza, 

aide garbia, polinizazinoa, uiolen kontrola eta klimearen erregulazinoa. Holako zerbitzu 

ekosistemiko asko eta asko euren hornikuntza mugabakoa izango balitz lez erabilten dira. 

«Doako» oinarrizko produktutzat hartzen dira, merkaduan ez da euren balio ekonomikoa 

behar dan moduan kontuan hartzen eta, horren ondorioz, oraindino be larregi ustiatu edo 

kutsatu egiten dira. Halanda ze, gure iraunkortasuna eta epe luzerako erresilientzia 

arriskupean dagoz, ingurumenaren arloko presinoen aurrean.  



 
 

23 

 

2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren Ohiko Bigarren Berrikuspena 

 

Funtsezko ondasun eta zerbitzu ekosistemikoen hornikuntza epe luzean bermatzeko, geure 

kapital naturala balorau beharko dogu behar dan moduan. Azpiegitura ekologikoak lako kapital 

naturalean inbertidutean, errentagarritasun handiagoa lortzen da sarritan, eta hasierako 

kostua bera be eregitako edo manufakturautako aukerena baino txikiagoa da. Batzordeak 

zehaztutako tarteko helburuaren arabera, 2020an kapital naturala eta zerbitzu ekosistemikoak 

behar dan moduan balorau beharko dira, eta agintari publikoek zein enpresek kontu-kontuan 

hartu beharko dabez. 

Hori dala eta, baliabideen erabilerari begira EBko ekonomia eraginkorragoa izan daiten, 

itunpeko ekintza garatu beharko da era guztietako politiken bitartez. Batzordeak ekimen 

bateratua imingo dau abian alderdi interesdunakaz, jarduketen orientazinorako eta 

aurrerakuntzen ikuskapenerako egokiak diran adierazleak eta helburuak lantzeko. Helburu eta 

adierazle horreek behar baizen eraldatzaileak izan daitezan, erabateko zeresana euki beharko 

dabe 2020ko Europako Estrategian
vii

. 

2.3 Beste garapen estrategiko eta juridiko interesgarri batzuk 

2.3.1 Energiaren Eraginkortasunari eta Energia Barriztagarriei buruzko Legearen 

Aurreproiektua
viii

 

Energiaren Eraginkortasunari eta Energia Barriztagarriei buruzko Legearen Aurreproiektuaren 

arabera, Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioak eta Ingurumen, Landa Ingurune eta 

Itsas Ingurune Ministerioak erabagi egin ahal izango dabe Berreskuratutako Erregai Solido 

batzuk (BES) aurrerantzean hondakin ez izatea. Horretarako, legea onartu beharko da 

lehendabizi, eta, gero, ministerio biek aurrerantzean BESak hondakin ez izateko erabagia hartu 

beharko dabe. Erabagi horrek, hain zuzen be, Bizkaiko Foru Aldundiak gaur egun kudeatzen 

dauzan hondakin batzuetan eukiko leuke eragina. 

1. taulea. Aurrerantzean hondakin ez izateko baldintzatzaileak 

HEZeko 6. 

artikuluan, 

hondakinek 

hondakin ez 

izateko bete 

beharreko 

baldintzatzaileak 

ezarten dira.  

• Horren ondorioz sortutako substantziak edo objektuak helburu zehatzetarako 

erabiltea. 

• Substantzia edo objektu horreetarako merkadua edo eskaria egotea. 

• Horren ondorioz sortutako substantziek edo objektuek honako hauxe betetea: 

helburu zehatzetarako betekizun teknikoak, indarreko legeria eta produktuetan 

ezarri beharreko arauak. 

• Horren ondorioz sortutako substantziak edo objektuak erabilikeran, ingurumenaren 

edo osasunaren kalterako eraginik ez sortzea. 

Iturria: Berton egindakoa 

Bestetik, Energiaren Eraginkortasunari eta Energia Barriztagarriei buruzko Legearen 

Aurreproiektu horren arabera, hondakinen balorizazino energetikorako inplikazino batzuk be 

ezarten dira. 

• Apurka-apurka, hondakin ez-arriskutsuen erregai-frakzinoaren isurketa gitxitu beharko 

da: 2012an, %25; 2016an, %15; eta, 2020an, %5 (1995. urtea erreferentziatzat 

hartuta). 

• Gobernuak autonomia-erkidegoen (AAEE) laguntzaz zehaztu beharko dauz hondakin 

energetiko batzuen berrerabilpen, berziklapen eta balorizazino energetikorako 

helburuak, sorkuntza-atalase jakin batzuk kontuan hartuta.  
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• Hona hemen arauz ezarri beharrekoak: betebeharpekoak, ikuskapen zein 

ziurtapenerako sistemea eta konpentsazino-ordainketei buruzko araubidea. Industria, 

Turismo eta Merkataritza Ministerioari behar besteko eskumena emongo jako, 

BESetarako erespideak zehaztu daizan. 

• Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioak eta Ingurumen, Landa Ingurune eta 

Itsas Ingurune Ministerioak (MARM) erabagi egin ahal izango dabe BES horreek 

aurrerantzean hondakin ez izatea. 

• Ikaztegiak: biomasea, hondakinak edo BES erabilteko helburuak ezarriko dira (lehen 

mailako energiaren kontsumo guztiaren %): 2010ean, %1; 2012an, %2; 2014an, %4, 

eta, 2020an, %10. 

• Faktore ekonomikoei jagokenez, hondakinak eta BESak zerga bereziei buruzko legetik 

kanpo geratuko litzatekez, eta BEZen tipo gitxituaren ezarpena aztertuko litzateke, 

euren erabilera energetikoari begira. 

2.3.2 2011-2020ko Energia Barriztagarrien Plana  

2005-2010eko Energia Barriztagarrien Planaren (EBP) indarraldia agortuta eta indarreko 

legerian zehaztutako agintaldia kontuan hartuta, Energiaren Aurrezki eta Aniztasunerako 

Institutuak (IDAE) 2011-2020rako Plan barria egin dau. Plan horretan, aukera energetiko 

barriak diseinau dira, eta 2009ko apirilaren 23an Europako Parlamentuak eta Kontseiluak Iturri 

Barriztagarrietatik sortutako Energiaren Erabilerearen Sustapenari buruz emondako 

2009/28/EE Zuzentarauagaz bat datozan helburuak ezarri dauz. Bertan xedatutakoaren 

arabera, gainera, gitxieneko helburu lotesleak zehaztu dira Europar Batasun osorako eta 

estadu kide bakotxerako. Hain zuzen be, zuzentarauan bertan adierazoten dan lez, %20ko 

gitxieneko kuotea iturri barriztagarrietatik datorren energia izan beharko da Europar 

Batasuneko azken energia-kontsumo gordinean, eta Espainiak berak be helburu bera bete 

beharko dau. Horrezaz gainera, %10eko gitxieneko kuotea iturri barriztagarrietatik datorren 

energia be izan beharko da 2020. urterako, estadu kide bakotxeko garraioaren sektoreko 

energia-kontsumoan. 

Hona hemen plan horretan aitatutako energia barriztagarrien iturriak: bioerregaiak, 

biolikidoak, biogasa, biomasea, itsasoko energiak, eolikoa, geotermia, giroko beste energia 

batzuk, hidroelektrikoa, hondakinak (udalekoak, industrialak eta HUAko lokatzak) eta eguzki-

energia (fotovoltaikoa, termikoa eta termoelektrikoa). 

2.3.3 2011-2020ko Energiaren Aurrezki eta Eraginkortasunerako Ekintza Plana 

Honako hauxe kontuan hartuta: 

• Energiaren eta Zerbitzu Energetikoen Azken Erabilerearen Eraginkortasunari buruzko 

2006/32/EE Zuzentarauan zehaztutako gitxieneko helburu orientagarriaren arabera, 

aurrezki energetikoa %9koa izan beharko da 2016an. Gainera, bertako 14. artikuluan 

xedatzen dan lez, estadu kideek bigarren ekintza-plan nazionala aurkeztu beharko 

deutsie Europako Batzordeari, eta zehaztutako helburuak lortzeko jarduketak eta 

mekanismoak zein diran azaldu beharko dabe bertan. 
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• 2010eko bagilaren 17an, Europako Kontseiluak 2020rako helburua ezarri eban, lehen 

mailako energiaren kontsumoan %20 aurrezteko. 

Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioak IDAEren laguntzaz egin dau 2011-2020ko 

Energiaren Aurrezki eta Eraginkortasunerako Ekintza Plana. Bertako eranskinean, hain zuzen 

be, 2004. eta 2007. urtekoen aldean 2010. urtean lortutako aurrezki energetikoak zenbatu 

dira, Europako Batzordeak aurrezkiak neurtzeko eta egiaztetako emondako gomendio 

metodologikoak kontuan hartuta. Bertan, honako hauxe adierazoten da hondakinen 

kudeaketaren sektoreari buruz: 

� Banaketaren bidez erregai-frakzinoa zabortegietara ez eroateko arauzko neurriak 

ezarriko dira, gaur eguneko isurketa-ehuneko handiak gitxitzeko eta balorizazino 

energetikoaren ehunekoak handitzeko. Neurri horreek epe ertainean ezarriko dira, 

2016. eta 2020. urteen artean.  

� BESen sustapenari jagokonez, 2012-2020ko epealdian PANERek BESen erregistroa 

sortu eta AENOR sistemea ezarri gura dau, BESen sorkuntzarako prozesuetako 

kalidadea ziurtatzeko.  

2.3.4 2020ko Euskadiko Estrategia Energetikoa (3E2020) 

2011ko abenduan, 2020ko Euskadiko Estrategia Energetikoa (3E2020) onartu eban Gobernu 

Kontseiluak. Eusko Jaurlaritzak IX. legealdirako (2009-2013) hartutako konpromisoetakoa 

beteteko asmotan garatu zan, eta bere helburuak Eusko Jaurlaritzako beste politika batzuekaz 

dagoz integrauta eta koordinauta; esate baterako, garapen industrialari, ingurumenari eta I+G-

ri buruzkoak. 

Estrategia horren bitartez, politika energetikoen arloan lan egin ahal izango da Euskadi mailan, 

Europako eta estaduko politiken osogarri. Izan be, zeresan handia daukie, gure enpresen 

lehiakortasuna eta euskal gizarte osoaren ondoizatea bultzatzeko orduan, horren ondorioz 

sortutako energia-sistemea iraunkorragoa izango dalako gizarteari, ekonomiari eta 

ingurumenari begira. 

Estrategia bera hiru ardatz nagusitan dago oinarrituta: aurrezki energetikoaren aldeko apustu 

sendoa, energia barriztagarrien sustapena eta energiagaz lotutako euskal sektore 

industrialaren bultzadea. Hona hemen estrategia horretan proposatu diran helburuak:  

1. 2020. urtean, lehen mailako energiaren kontsumo-mailak 2008ko maximo historikoa 

baino handiagoak ez izatea eta, horretarako, eraginkortasun energetikorako 

jarduketak indartzea sektore guztietan. Hori dala eta, urteko 1.050.000 tep aurreztu 

beharko dira 2020an, eta azken intentsidade energetikoa %22 hobetu beharko da 10 

urtean. 

2. 2010. urtekoaren aldean, 2020an petrolioaren azken kontsumoa %9 gitxitzea. 

Horretarako, garraio-sektoretik aldentzea, merkaduan dagozan 37.100 ibilgailu 

elektriko erabiltea eta errepide bidezko garraioan energia alternatiboen erabilerea 

%15ekoa izatea. 
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3. Energia barriztagarrien ustiapena %87 areagotzea, 2020. urtean 905.000 tep lortzeko, 

hau da, azken kontsumoko barriztagarrien kuotea %14koa izateko. 

4. Elektrizidadea sortzean, baterako sorkuntzaren eta barriztagarrien partaidetza 

handitzea, 2010. urteko %18tik 2020ko %38ra igoteko. 

5. Energiaren arloan, ikerketarako zein garapen teknologiko eta industrialerako 

lehentasunezko 8 arlo bultzatzea eta energiaren sektoreko enpresen fakturazinoa %25 

igotea. 

6. Klima-aldaketa gitxitzen laguntzea eta, horretarako, 2,5 Mt CO2 gitxitzea politika 

energetikoko neurrien bidez. 

7. 10 urtean, 10.710 milioi euro inbertidutea politika instituzional konprometidu eta 

eredugarriaren bitartez, laguntza eta inbertsino publikoak %16,5ekoak izan daitezan. 
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3 2004-2011ko Planaren garapenaren azterketa 

3.1 2004-2011ko epealdiko uri-hondakinen kudeaketari buruzko azterketa 

3.1.1 Bizkaiko biztanle-kopuruaren bilakaerea 

Biztanleen kopuruaren bilakaerea aztertzea oso garrantzitsua da, lurraldeko uri-hondakinen 

sorrerea aztertzeko orduan. Izan be, etxeko hondakinen (EH) urteko sorrereak lotura zuzena 

dauka urte horretako biztanle-kopuruagaz. Biztanleen kopuruaren eta industria, merkataritza 

eta erakundeetako hondakin asimilagarrien (IMEHA) sorrerearen arteko lotunea, ostera, ez da 

hain agirikoa. Kapitulu honetan, 2004-2011ko epealdiko Bizkaiko biztanleen benetako 

kopuruaren bilakaerea eukiko dogu aztergai, eta I. zein II. BUHKPIn egindako prognosiakaz 

erkatuko dogu. 

2. taulan ikusten dogunez, I. zein II. BUHKPIen esparruan egindako aurreikuspenak nahikoa hur 

dagoz 1994-2011ko Bizkaiko biztanleen kopuruaren errealidadetik, EUSTATeko
6
 eta INEko

7
 

datuen arabera. Agiri honetako 4.1. idatz-zatian adierazoten dan lez, 2009-2016ko epealdiari 

begira II. BUHKPIn immigrazinoa KONTUAN HARTUTA egindako prognosia modu nabarian 

egokitzen da epealdiko biztanleen benetako kopurura. 

2. taulea. Biztanle-kopuruaren bilakaera historikoa. 1994-2011 

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   1.144.420  1.141.457  1.140.000  

2008   1.151.113  1.146.421  1.143.000  

2009   1.151.704  1.152.658  1.146.000  

%0,092 2010     1.153.724  1.149.000  

2011     1.155.772  1.152.000  

Iturria: Berton egindakoa 

                                                           
6
 Euskal Estadistika Erakundea.  

7
 Estadistika Erakunde Nazionala. 
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(*) 1994-1997ko epealdirako, EUSTATen oinarritutako datuak. 1998-2008ko eta 2009-2011ko epealdietarako,  INEn 

oinarritutako datuak. 

Bizkaiko biztanleen benetako kopuruari buruzko datuak aztertzean, argi eta garbi dago 1994-

1997ko epealdian biztanleen kopuruaren bilakaerea beheranzkoa zana eta urteko batez 

besteko erritmoa -%0,397koa zana, harik eta 1997an 1.131.514 biztanleetaraino iritsi arte. 

Halanda ze, aurreko urteetakoa lakoa izan zan joerea. Edozelan be, 1998-2008ko epealdian, 

biztanle-kopuruaren bilakaerea aldatu egin zan, gorantz egin eban eta hazkuntzaren batez 

besteko erritmoa %0,077koa izan zan, harik eta 2008an 1.146.421 biztanleetaraino heldu arte. 

Epealdi horretako hazkuntza-tasea oso ahula zan arren, ia-ia hamarkada bitan Bizkaiko 

biztanleen kopuruaren joerea beheranzkoa izan ostean, aldatu egin zan erabat. 2009-2011ko 

epealdian, biztanleen kopurua hazi egin zan barriro, eta 1.155.772 bizilagunekoa zan 2011. 

urtean. Hori dala eta, urteko batez besteko erritmoa %0,092koa izan zan. Tasa hori aurreko 

epealdikoa baino handixeagoa izan zan, azken urteetako goranzko joerearen arabera. 

Etorkizunari begira, inork ez daki zelako eragina eukiko dauen gaur eguneko krisi globalak 

jaiotza-tasan eta migrazino-saldoan, astindua ederra izan dalako Euskadirentzat zein 

Bizkaiarentzat. Dana dala, ez dogu uste azken urteotako joerak 2016. urtera arte nabarmen 

aldatuko diranik.  

Hurrengo grafikoan, II. BUHKPIn biztanle-kopuruaren bilakaerearen inguruan egindako 

aurreikuspenak eta 1998-2011ko epealdiko errealidadea bera erkatuko doguz. 

1. grafikoa. Bizkaiko biztanle-kopuruaren bilakaerea (biztanle-kopurua). 1998-2011 
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Benetako biztanle-kopurua, INEren arabera II. BUHKPI. Biztanleen prognosia, etorkinak KONTUAN HARTUTA

II. BUHKPI. Biztanleen prognosia, etorkinak KONTUAN HARTU BARIK Biztanle-kopuru ofiziala, BFAren arabera
 

Iturria: Berton egindakoa 

Grafikoan ikusten dogunez, II. BUHKPIn immigrazinoa KONTUAN HARTUTA biztanle-

kopuruaren inguruan egindako prognosia ondo-ondo bat dator aztergai euki dogun epealdiko 

errealidadeagaz. Hain zuzen be, biztanleen benetako kopurua II. BUHKPIren esparruan 

egindako hipotesi bietakoa baino handiagoa bada be, ondo-ondo egokitzen da Bizkaiko 

immigrazinoa kontuan hartuta gertatutako hazkuntza handiagora. 

Adierazo dogun lez, argi eta garbi dago biztanle-kopuruaren hazkuntza horrek zelako eragina 

eukiko dauen EHen sorreran, hondakin-korronte horren sorrerearen aldaketak lotura zuzena 
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daukalako biztanleen kopuruagaz. Edozelan be, UHen sorrera gordinean, “biztanle-kopuruaren 

eragina” ez eze, aurkakoak izango litzatekezan beste eragin bi be aztertu beharko dira: krisi 

ekonomiko orokorra eta administrazino publiko guztiek (tokian tokikoek, bateratuek...) abian 

iminitako aurrezaintza-politikak. Hasiera batean, ez dago eragin horreen guztien emoitza 

zelakoa izango dan aurreikusterik. Batetik, inork ez daki krisi ekonomikoak zelako eragina 

eukiko dauen hurrengo urteetan, eta, bestetik, ezin da aurreikusi abian iminitako aurrezaintza-

neurriek zelako eragina eukiko daben biztanleen hondakin-sorrerarako ohituretan. Halanda be, 

hondakinen sorreran euki daikiezan ondorioak zehatz-mehatz aztertu beharko litzatekez 

hondakin-korronte bakotxean. 

3.1.2 EH, IMEHA eta UHen sorrerearen bilakaerea 

3. taulan, Bizkaiko Hondakinen Behatokiak 2004-20011ko epealdian EH, IMEHA eta UHen 

sorrereari buruz batutako datuak agertzen dira. Datu horreek oinarritzat hartu dira, epealdi 

horretako uri-hondakinen sorrereari zein kudeaketari buruz egindako azterketa eta bihar-

etziko sorrereari zein kudeaketari buruz egindako prognosiak egituratzeko orduan. 

Nabarmendu egin behar da 2004. urtetik aurrera hondakinen sorrereari buruzko datuak 

honako kontabilidade-erespide honeen arabera araztu dirala: 

• Udal-jatorriko inausketa eta lorazaintza IMEHA moduan zenbatu dira. 

• IMEHAetako “Erabilten ez diran Ibilgailuen Esterila (EEI)” epigrafea kendu da, hondakin 

horreek ezin diralako uri-hondakintzat hartu, historiari begira batzuetan uri-

hondakinak lez kudeatu ahal izan badira be. Izan be, era guztietako jatorrietako 

hondakinak dira.  

Halanda ze, urte horretatik aurrera, hondakinen sorrereari buruzko datuak homogeneoak 

diranez, behar beste azterketa eta erkaketa egin ahal izango doguz, emoitzen artean ezelako 

desadostasunik agertu barik. 

Taula horretan ikusten dogun lez, euren muetearen, sorlekuaren edo jatorriaren arabera 

erabilten dan kudeaketa bereizgarrienaren arabera sailkatzen dira sortutako hondakinak. 

Holan, bada, honako hauxe da hondakinen sailkapena: etxeko hondakinak (EH) eta industria, 

merkataritza eta erakundeetako hondakin asimilagarriak (IMEHA). Bertan, gainera, kudeatzaile 

publikoen zein pribaduen informazinoa hartzen da kontuan. Bestetik, gaika edo moltsoan 

batzen diran be hartzen da kontuan hondakinak sailkatzeko orduan. 

Hori dala eta, 3. taulea datu-base ofiziala izango da, Bizkaiko uri-hondakinen behinolako eta 

oraingo kudeaketari buruz egin beharreko edozein azterketa eta lurraldeko hondakin berberen 

etorkizuneko kudeaketari buruz egin beharreko edozein prognosi egituratzeko orduan. 
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3. taulea. Bizkaian sortutako UH guztien zatikapena (Tm/urte). 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ETXEKO HONDAKINAK (EH) 

MOLTSOAN BATUTAKOA 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 346.787 347.979 342.216 

GAIKA BATUTAKOA 92.402 98.889 103.000 111.131 112.637 112.000 107.236 105.799 

Materia organiko ustelkorra 194 376 272 436 862 661 643 798 

Inausketak eta lorazaintza 194 376 272 436 862 661 643 798 

Papera/kartoia 33.689 36.192 38.193 41.192 43.207 40.925 38.766 37.175 

Beirea 18.786 19.278 19.097 22.256 23.534 24.608 23.738 24.069 

Ontzi arinak 11.972 12.466 12.819 13.012 13.921 14.659 14.542 14.383 

Ontziak ez diran plastikoak 1.580 1.541 1.049 1.444 1.603 1.683 1.882 1.839 

Ontziak ez diran metalak 3.603 5.162 6.091 6.923 6.720 6.384 4.286 5.713 

Etxeko hondakin arriskutsuak 141 216 152 101 193 180 105 142 

Pilak 141 216 152 101 116 
180 105 142 

Beste batzuk 0 0 0 0 77 

Nahastauak 10.317 11.096 13.294 13.676 13.314 13.792 14.889 13.985 

Oihala 1.003 1.078 1.520 1.575 2.144 2.032 2.164 1.976 

Egurra 9.314 10.018 11.774 12.101 11.170 11.760 12.725 12.009 

Beste batzuk 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tamainu handiko hondakinak 12.120 12.562 12.033 12.091 9.283 9.108 8.385 7.695 

Beste batzuk 10.340 10.486 10.169 9.628 6.979 6.698 6.292 5.445 

Lerro zuria eta marroia 1.336 1.541 1.229 1.852 1.823 1.643 1.548 1.224 

Lerro grisa 444 535 635 611 481 767 545 1.026 

Beste batzuk 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inerteak 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beste batzuk 0 0 0 0 0 0 0 0 

EHen BILKETA GUZTIRA 461.810 468.112 469.373 474.112 470.717 458.787 455.215 448.015 

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA ERAKUNDE HONDAKIN ASIMILAGARRIAK (IMEHA) 

MOLTSOAN BATUTAKOA 83.243 80.323 82.707 85.968 75.727 62.254 56.081 45.672 

Hondakinen nahastea 77.770 74.418 75.886 72.364 62.488 52.065 51.007 41.061 

Bide zein hondartzen garbiketa eta animalia hilak 5.473 5.905 6.821 13.604 13.239 10.189 5.074 4.611 

GAIKA BATUTAKOA 131.891 117.650 120.489 136.011 123.043 105.995 102.457 95.120 

Materia organiko ustelkorra 5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 2.006 1.521 3.653 

Inausketak eta lorazaintza 5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 2.006 1.521 3.653 

Papera/kartoia 72.416 70.813 79.714 90.884 77.027 61.815 59.459 58.743 

Beirea 7.136 0 0 0 0 0 0 0 

Ontzi arinak 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ontziak ez diran plastikoak 2.086 1.930 1.867 2.269 2.378 1.912 2.373 2.008 

Ontziak ez diran metalak 0 13 9 64 217 244 227 175 

Etxeko hondakin arriskutsuak 866 714 710 753 637 614 570 569 

Bateriak eta metagailuak 816 665 649 593 449 469 398 410 

Fluoreszenteak 50 49 61 113 133 94 77 88 

Beste batzuk 0 0 0 47 55 51 95 71 

Nahastauak 44.132 38.452 34.300 33.360 34.308 31.861 30.850 22.077 

Oihala 0 0 0 108 136 313 366 595 

Egurra 44.132 38.452 34.300 33.252 34.172 31.548 30.484 21.482 

EEP 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beste batzuk 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tamainu handiko hondakinak 10 28 3 6.633 6.657 7.543 7.457 7.895 

Lerro grisa 10 28 3 0 0 0 0 0 

Lerro zuria eta marroia 0 0 0 87 141 134 56 305 

Beste batzuk 0 0 0 6.546 6.516 7.409 7.401 7.590 

Inerteak 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beste batzuk 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMEHAen BILKETA GUZTIRA 215.134 197.973 203.196 221.979 198.770 168.249 158.538 140.792 

UH (EH + IMEHA) 

GAIKA BATUTAKOA 224.293 216.539 223.489 247.142 235.680 217.995 209.693 200.919 

MOLTSOAN BATUTAKOA 452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 409.041 404.060 387.888 

EH+IMEHA GUZTIRA 676.944 666.085 672.569 696.091 669.487 627.036 613.753 588.807 

Iturria: Bizkaiko Hondakinen Behatokia. Bizkaiko Foru Aldundia 
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3.1.3 EH, IMEHA eta UHen sorrerearen bilakaerearen azterketa (2004-2011) 

3.1.3.1 EHen bilakaerearen azterketa 

Hurrengo 4. taulan, 2004-2011ko epealdiko EHen sorrerearen bilakaerea agertzen da. Era 

berean, ekitaldi bakotxeko biztanle-kopurua be hartu da kontuan, aurreko 2. taulan 

adierazotakoaren arabera. 

4. taulea. EHen sorrerearen eta biztanle-kopuruaren bilakaerea. 2004-2011 

Urtea 
Biztanle-kopurua 

(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 

2009 458.786 1.152.658 

2010 455.215 1.153.724 

2011 448.015 1.155.772 

Iturria: Berton egindakoa 

Datu horreetan oinarrituta, hurrengo 5. taulea sortu da, eta honako hauxe azaltzen da bertan: 

batetik, EHen sorrerearen urteko aldaketa; bestetik, II. BUHKPIren lehenengo berrikuspenari 

jagokon 2004-2008ko eta berrikuspen honi jagokon 2009-2011ko urte arteko batez besteko 

aldaketa; eta, azkenik, 2004-2011ko epealdiko urte arteko batez besteko aldaketa orokorra. 

5. taulea. EH guztien sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EH guztira (Tm/urte) 461.810 468.112 469.373 474.112 470.717 458.787 455.215 448.015 

Urteko aldaketa (%)   %1,36 %0,27 %1,01 -%0,72 -%2,53 -%0,78 -%1,58 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
%0,48 -%1,63 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%0,42 

Iturria: Berton egindakoa 

EHen sorrera gordina zeozertxu hazi da 2007. urtera arte aztertutako lehenengo epealdian. 

2008. urtetik aurrera, ostera, joera beheranzkoa izan da, eta, aurreko urtearen aldean, 2009an 

jazotako -%2,53ko beherakadea nabarmendu beharra dago. 2004-2011ko urte arteko batez 

besteko aldaketa orokorra -%0,42koa izan da, 2004-2008ko goranzko batez besteko 

aldaketaren (%0,48) eta 2009-2011ko beheranzko batez besteko aldaketaren (-%1,63) arteko 

orekearen ondorioz. Azken epealdi horretan, behera egin dau, 2008. urtetik aurrera be per 

capita sorrerea bera jatsi egin dalako, aurrerago ikusiko dogun moduan. 

Hona hemen EHen sorrerearen bilakaerearen grafikoa: 
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2. grafikoa. EH guztien sorrera gordinaren bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

 

Iturria: Berton egindakoa 

Modu berean, hona hemen urteko aldaketaren eta 2004-2011ko urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorraren grafikoa: 

3. grafikoa. EH guztien urteko aldaketa eta urte arteko batez besteko aldaketa (%). 2004-2011 

 

Iturria: Berton egindakoa 

Aurreko datuen arabera, EHen sorrera gordina aldatu egin da 2007. urtean. Urte horretatik 

aurrera, goranzko joereak beherantz egin dauenez, beherakadea nabarmena izan da 2009. 

urtean. 2010. urtean, ostera, jatsierea ez da hain handia izan, 2011. urtean barriro be nabari-

nabaria dan arren. 
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Emoitza horreen benetako ondorioak zein diran hobeto ikusi ahal izateko, epealdiko EHen per 

capita sorrereari buruzko datuak aztertu beharko geunkez. 

6. taulea. EH guztien per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EHen per capita sorrerea 

guztira (kg/bizt/urte) 
408 412 412 415 411 398 395 388 

Urteko aldaketa (%)  %1,07 -%0,05 %0,87 -%1,15 -%3,06 -%0,87 -%1,76 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
%0,18 -%1,90 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%0,71 

Iturria: Berton egindakoa 

Hain zuzen be, EHen per capita sorrerea be jatsi egin da 2008. urtetik aurrera. Hurrengo 

grafikoan, aztertutako epealdian adierazle hori zelan bilakatu dan azaltzen danez, Bizkaian krisi 

ekonomikoaren eraginak jarraitzen dauen bitartean aurreikusi egin daiteke etorkizun hurrean 

EHen per capita sorrerearen bilakaerea barriro be jatsi egingo dala seguruenik edo urte batzuk 

igaro arte hazten hasiko ez dala, behintzat. 

4. grafikoa. EH guztien per capita sorrerearen bilakaerea (kg/bizt/urte). 2004-2011 

 

Iturria: Berton egindakoa 

Modu berean, hurrengo grafikoan per capita sorrerearen inguruan adierazotako bilakaereari 

esker, ondorio berberak ateraten doguz etorkizunean eukiko ei dauen bilakaereari buruz. 
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5. grafikoa. EH guztien per capita sorrerearen urteko aldaketa eta urte arteko batez besteko aldaketa (%). 2004-

2011 

 

Iturria: Berton egindakoa 

Halanda ze, datu horreen arabera argi eta garbi esan daikegu 2008. urtetik aurrera EHen 

sorrereak per capita sorrerea jatsi danean egin dauena behera. 

Beherakada horretan zeresan handia euki ahal izan dau krisi ekonomikoak kontsumoaren 

jatsieran eta, horren ondorioz, hondakinen sorrerearen jatsieran euki dauen eraginak. Era 

berean, oso kontuan hartu behar da beherakada horrek be zerikusi handia euki daikeala 

aurrezaintza-politiken eraginagaz, honako arlo honeetan, batez be: ontziratzaileek bilgarri 

gitxiago erabiltea edo kontsumitzaileek zentzunez erosteko erespideak ezartea. 

3.1.3.2 IMEHAen sorrerearen bilakaerearen azterketa 

Hurrengo taulan, 2004-2011ko epealdiko IMEHAen sorrera gordinaren bilakaerea agertzen da, 

baita urte bakotxeko Bizkaiko biztanleen kopurua be. 

7. taulea. IMEHAen sorrerearen eta biztanle-kopuruaren bilakaerea. 2004-2011 

Urtea 
IMEHAen 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  

2009 168.249  1.152.658  

2010 158.538  1.153.724  

2011 140.792  1.155.772  

Iturria: Berton egindakoa 

EHetarako egin dogun lez, honako hauxe azaltzen da hurrengo 8. taulan: urteko aldaketa; 

2004-2008ko eta 2009-2011ko epealdietako urte arteko batez besteko aldaketa; eta 2004-

2011ko epealdiko urte arteko batez besteko aldaketa orokorra. 
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8. taulea. IMEHA guztien sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

IMEHA gordinak guztira 

(Tm/urte) 
215.134 197.973 203.196 221.979 198.770 168.249 158.538 140.792 

Urteko aldaketa (%)  -%7,98 %2,64 %9,24 -%10,46 -%15,35 -%5,77 -%11,19 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
-%1,96 -%10,77 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%5,55 

Iturria: Berton egindakoa 

IMEHAen sorrera gordina beherantz bilakatu da aztertutako epealdiko azken lau urteetan, 

hasieran irregularragoa izan bada be. 2004-2011ko urte arteko batez besteko aldaketa 

orokorra -%5,55 jatsi da, 2004-2008ko epealdiko murrizketaren ondorioz eta 2009-2011ko 

epealdiko are beherakada adierazgarriagoaren ondorioz. Era berean, 2008., 2009. eta 2011. 

urteetako jatsierak be nabarmendu behar dira. Hona hemen IMEHAen sorrera gordinaren 

bilakaerearen grafikoa: 

6. grafikoa. IMEHA guztien sorrera gordinaren bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Grafikoan ikusten dogun lez, sorrerearen bilakaerea aldatu egin da 2007. urtean, agiri-agirikoa 

dalako 2005-2007ko goranzko joereak behera egin dauena 2008. urtetik aurrera. Beherakada 

handienak 2008., 2009. eta 2011. urtekoak izan dira, eta 2010ekoa, ostera, txikiagoa izan da. 

IMEHAen sorrerea lurraldeko sektore industrialeko krisi ekonomikoaren ondorioz jatsi dala 

esan leiteke. Hori dala eta, industriako ekoizpena nabarmen gitxitu da azken urteotan. 

Aldaketa horreek hurrengo grafikoan azaltzen dira: 
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7. grafikoa. IMEHA guztien urteko aldaketa eta urte arteko batez besteko aldaketa (%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

9. taulan, 2004-2011ko epealdiko IMEHAen per capita sorrerearen bilakaerea azaltzen da. 

9. taulea. IMEHA guztien per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

IMEHAen per capita 

sorrerea guztira 

(kg/bizt/urte) 

190 174 178 194 173 146 137 122 

Urteko aldaketa (%)  -%8,25 %2,31 %9,09 -%10,84 -%15,81 -%5,86 -%11,35 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
-%2,25 -%11,01 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%5,82 

Iturria: Berton egindakoa 

Bertan adierazotakoaren arabera, hondakin horreen sorrereak behera egin dau per capita 

sorrerea be jatsi egin dalako. IMEHAen per capita sorrerea ez da EHen per capita sorrerea 

baizen adierazle esanguratsua. Izan be, etxeko hondakinen sorrerea biztanleen kopuruagaz 

proporzino zuzenean badago be, IMEHAen sorrerea beste era bateko aldaeren eraginpean 

dago. Euren artean, gainera, oso kontuan hartu behar da industriak eskualdeko barruko 

produktu gordinean daukan zeresana, baita aztertutako epealdiko jarduerea bera be. Edozelan 

be, sorrera gordinari eta per capita sorrereari buruzko datuak bat datoz, eta azken adierazle 

horren beherakada-tasak EHenak baino askoz handiagoak dira.  

Hona hemen IMEHAen per capita sorrerearen balioen grafikoa: 
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8. grafikoa. IMEHA guztien per capita sorrerearen bilakaerea (kg/bizt/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Modu berean, hona hemen urteko aldaketen eta 2004-2011ko IMEHAen per capita 

sorrerearen urte arteko batez besteko aldaketa orokorraren grafikoa: 

 9. grafikoa. IMEHA guztien per capita sorrerearen urteko aldaketa eta batez besteko aldaketa (%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 
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3.1.3.3 UHen sorrerearen bilakaerearen azterketa 

Hurrengo taulan, 2004-2011ko epealdiko UHen sorrerearen bilakaerea agertzen da. Era 

berean, ekitaldi bakotxeko biztanle-kopurua be hartu da kontuan. 

10. taulea. UHen sorrerearen eta biztanle-kopuruaren bilakaerea. 2004-2011 

Urtea 
UHen 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  

2009 627.035  1.152.658  

2010 613.753  1.153.724  

2011 588.807  1.155.772  

Iturria: Berton egindakoa 

EHetarako eta IMEHAetarako egin dogun lez, urteko aldaketak eta aztertutako epealdiko UHen 

sorrera gordinaren urte arteko batez besteko aldaketak azaltzen dira ondoren. 

11. taulea. UH guztien sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

UH gordinak guztira 

(Tm/urte) 
676.944 666.085 672.569 696.091 669.487 627.036 613.753 588.807 

Urteko aldaketa (%)  -%1,60 %0,97 %3,50 -%3,82 -%6,34 -%2,12 -%4,06 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
-%0,28 -%4,17 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%1,93 

Iturria: Berton egindakoa 

UHen sorrerea EHen eta IMEHAen baturea danez, haien antzera bilakatzen dira, grafikoan 

bertan adierazoten dan moduan. Datuen joerea berbera da aztertutako epealdian, hasieran 

gora egiten dabelako; eta, 2008. urtetik aurrera, behera. 
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10. grafikoa. UH guztien sorrera gordinaren bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

 

Iturria: Berton egindakoa 

Hona hemen urteko aldaketaren tasen eta urte arteko batez besteko aldaketaren tasen 

grafikoa: 

11. grafikoa. UH guztien urteko aldaketa eta batez besteko aldaketa (%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 
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12. taulea. UH guztien per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EH + IMEHAen per capita 

sorrerea guztira 

(kg/bizt/urte) 

598 586 590 610 584 544 532 509 

Urteko aldaketa (%)  -%1,89 %0,65 %3,35 -%4,24 -%6,85 -%2,21 -%4,23 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
-%0,57 -%4,43 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%2,20 

Iturria: Berton egindakoa 

EHen aldean, biztanleen kopuruak UHen sorreran hainbateko eraginik ez badauka be, taulan 

bertan UHen per capita sorrerearen inguruan adierazotako bilakaerea euren sorreran eragina 

daukien errazoi guztien emoitza dala esan beharra dago. 

Izan be, UHen per capita sorrereak behera egin dau 2008. urtetik aurrera, eta balio horreek 

biztanleko zein urteko 509 kilokoak izan dira 2011. urtean. 2004-2007ko epealdian, ostera, 

biztanleko eta urteko 600 inguru kilokoak ziran. Hondakinen sorrera-maila horreek kontuan 

hartuta, Bizkaia inguruko herrialde europarretako batezbestekoan dagoala esan behar dogu. 

Hona hemen emoitza horreen grafikoa: 

12. grafikoa. UH guztien per capita sorrerearen bilakaerea (kg/bizt/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Horrezaz gainera, hona hemen urteko tasen aldaketen eta aztertutako epealdiko urte arteko 

batez besteko aldaketa orokorraren grafikoa: 
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13. grafikoa. UH guztien per capita sorrerearen urteko aldaketa eta urte arteko batez besteko aldaketa (%). 2004-

2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Geroago aztertuko dogun moduan, UHen guztizkoan IMEHAek EHek besteko zeresanik ez 

daukienez, 2008. urtetik aurrera korronte horretan aztertutako beherakadak moteldu egin dira 

UHen kasuan, EHen beherakada hain nabaria izan ez dalako. 

3.1.4 Nora doazan Bizkaian sortutako uri-hondakinak 

Bizkaian sortutako uri-hondakinen kudeaketa ugaria da. Batutakoan, balorizetako 

tratamentuak egiten dira, edo ezabatu egiten dira, lurraldean eskuragarri dagozan sistemen 

arabera. 

13. taulan, 2004-2011ko Bizkaiko lehen mailako UHak nora doazan azaltzen da. 

13. taulea. Nora doazan lehen mailako UHak. 2004-2011 

Hondakin-

muetea 

Balorizazinoa Ezabapena 

Guztira 
Berrerabilpena Berziklapena Konpostgintza 

Balorizazino 

energetikoa 
Isurketa 

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

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

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

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

2007 - %0,0 244.654 %35,1 2.484 %0,4 238.219 %34,2 210.729 %30,3 696.087 %100 

2008 - %0,0 232.995 %34,8 2.681 %0,4 230.053 %34,4 203.754 %30,4 669.483 %100 

2009 - %0,0 215.328 %34,3 2.667 %0,4 223.110 %35,6 185.930 %29,7 627.035 %100 

2010 1.478 %0,2 206.052 %33,6 2.164 %0,4 207.108 %33,7 196.952 %32,1 613.753 %100 

2011 2.074 %0,3 194.394 %33,0 4.451 %0,8 217.406 %36,9 170.482 %29,0 588.807 %100 

Iturria: Berton egindakoa 

Ikusten dogun lez, 2010. eta 2011. urteetan, uri-hondakinak berrerabilpenerako prestetako 

datuak hartu dira kontuan, berziklatu baino lehen korronte batzuetan egindako 

balorizazinoaren barruan. Hain zuzen be, honako honeexek dira korronte horreek: tamainu 
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handiko hondakinak, oihalak eta lerro zuria zein marroia. 2010. urtea baino lehen, ez ziran 

hondakinen berrerabilpenari buruzko datuak zenbatzen, eta berziklatu, konpostau, modu 

energetikoan balorizau eta isurten ziran UHak baino ez ziran zenbatzen. 

Modu materialean eta energetikoan balorizetan diran hondakinak moltso berean iminten 

badoguz, honako balio honeek azaltzen dira hurrengo 14. taulan: 

14. taulea. Nora doazan lehen mailako UHak. 2004-2011 

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 

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

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

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

2008 235.676 %35,2 230.053 %34,4 203.754 %30,4 669.483 %100 

2009 217.995 %34,8 223.110 %35,6 185.930 %29,7 627.035 %100 

2010 209.694 %34,2 207.108 %33,7 196.952 %32,1 613.753 %100 

2011 200.919 %34,1 217.406 %36,9 170.482 %29,0 588.807 %100 

Iturria: Berton egindakoa 

Hona hemen balio horreen grafikoa: 

14. grafikoa. Nora doazan lehen mailako UHak (%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

2011. urtean, Bizkaian sortutako UHen %34,1 modu materialean balorizau ziran; %36,9 modu 

energetikoan balorizau ziran Zabalgarbiko lantegian, energia berreskuratzen dauen 

errausketaren bitartez; eta gainerakoa (%29) zabortegian ezabatu zan. 

Grafikoan ikusten dogun lez, azken bost urteotan, balorizazino energetikorako lantegia abian 

imini ostean, kudeaketa-sistemetako ratio proportzionala egonkorra izan da: 35/35/30 

(balorizazino materiala, energetikoa eta isurketa). Halanda ze, gaur egun abian dagozan 
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azpiegituretan oinarritutako kudeaketa integraurako sistemearen bidez, gehienezko 

eraginkortasun-ratioak lortu dira. Hori dala eta, ratio horreek gainditu ahal izateko, 

ezinbestekoa izango da II. BUHKPIn aurreikusitako azpiegitura barriak amaituta eta abian 

egotea. 

Bestetik, 15. taulan bertan, datu berberak azaltzen dira, baina oraingoan, talde bakarrean 

agertzen dira balorizetako orduan dagozan aukera guztiak. 

15. taulea. Nora doazan lehen mailako UHak. 2004-2011 

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 

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

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

2007 485.357 %69,7 210.729 %30,3 696.087 %100 

2008 465.729 %69,6 203.754 %30,4 669.483 %100 

2009 441.105 %70,3 185.930 %29,7 627.035 %100 

2010 416.802 %67,9 196.952 %32,1 613.753 %100 

2011 418.325 %71,0 170.482 %29,0 588.807 %100 

Iturria: Berton egindakoa 

Taulan adierazoten dan lez, 2007. urtetik aurrera Bizkaian sortutako UHen %70 ia-ia modu 

materialean edo energetikoan balorizau dira, eta gainerako %30 (Bilbon moltsoan batutako 

uri-hondakinak, hain zuzen be) zabortegian ezabatu da. Hona hemen aztertutako 

bilakaerearen asintota horren grafikoak: 

15. grafikoa. Nora doazan lehen mailako UHak (%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 
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16. grafikoa. Nora doazan lehen mailako UHak (%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

17. grafikoa. Nora doazan lehen mailako UHak (%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Aurreko hiru grafikoen arabera, lehen adierazo dogunez, 2007-2011ko epealdian 

tratamentuen progresinoa 70/30 inguruan egoan egonkortuta (hau da, %70eko balorizazinoa 

eta %30eko ezabapena, gitxi gorabehera). 2010. urtean, ostera, aldaketatxua jazo zan, oso 

adierazgarria ez bada be (Zabalgarbiren jarduera hain handia izan ez dalako), proporzinoa 

68/32koa izan zalako. Halanda be, 2011. urtean 71/29ra igon da barriro. Egoera horretan jauzi 

kualitatiboa emoteko, Artigasko Konpostegia
8
 imini da abian, eta Arraizko Tratamentutegi 

Mekaniko Biologikoa eregiten hasi da, II. BUHKPIn adierazoten zan lez. Aurreikuspenen 

                                                           
8
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arabera, hain zuzen be, 2013. urtearen erdialderako egongo da prest. Azpiegitura horreen 

bidez, helburu estrategikoa lortzeko prest egongo ginateke, hau da, 2016. urtean lehen 

mailako hondakinen isurketa zero izatea, II. BUHKPIn adierazoten zan lez. Lorpen hori 

xehetasun handiagoaz azalduko dogu honako atal honetan: 2016ko azpiegituren mueteari eta 

dimentsionamentuari buruzko erabagia. 

Per capita zenbakien arabera, honako maila honeetara iritsi ziran era guztietako 

tratamentuetara bialdutako hondakinak, 16. taulan adierazoten dan lez. 

16. taulea. Nora doazan lehen mailako per capita UHak (kg/bizt/urte). 2004-2011 

EH+IMEHA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Balorizazino materiala 198 191 196 217 206 189 182 174 

Balorizazino 

energetikoa 
78 160 191 209 201 194 180 188 

Isurketa 321 236 203 185 178 161 171 148 

Guztira 598 586 590 611 584 544 532 509 

Iturria: Berton egindakoa 

Taulan bertan ikusten danez, 2011. urtean sortutako uri-hondakin guztiak kontuan hartuta, 

gitxi gorabehera biztanleko eta urteko 174 kilo eroan ziran balorizazino materialera; hori baino 

kopuru handiagoa (188 kg/bizt/urte), balorizazino energetikora; eta biztanleko zein urteko 148 

kilo inguru, isurketa bidezko ezabapenera. Halanda ze, uri-hondakinen balorizazinoaren arloko 

hobekuntza nabaria izan da aurreko urteen aldean, zabortegira eroandakoakaz erkatu ezkero. 

Hona hemen balio horreen grafikoa: 

18. grafikoa. Nora doazan lehen mailako per capita UHak (kg/bizt/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

3.1.5 EH, IMEHA eta UHen bilketa-mueten bilakaerearen azterketa 

Bizkaiko UHak zenbait eratara batzen diran arren, bilketa-mueta handi bitan dagoz banatuta: 

moltsoan batutakoa eta gaika batutakoa. 
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Orain arte, lurraldeko berziklapena eta konpostgintza gaika batutako hondakinen bitartez egin 

dira. Gaikako bilketak, gainera, zenbait eratara egin daitekez: espaloian iminitako 

berziklontzien bidezko bilketak, bilketa pneumatikoak, atez ateko bilketa, ekarpen-guneetako 

bilketa (garbiguneak)... Era bateko edo besteko bilketa aukeratzeko orduan, batu beharreko 

hondakin-korrontea zein dan eta, batez be, bilketa-eremuko urigintzaren tipologia zelakoa dan 

hartuko da kontuan. Bilketa pneumatikoa garatzeko orduan, barriz, ezinbestekoa izango da 

kasuan kasuko azpiegiturea iminita egotea. Holan, bada, industrialdeetako IMEHAk batzeko 

orduan, gero eta aukera hobea da aterik ate batzea, baina uri-tipologia bertikaletako 

EHetarako, ostera, espaloiko berziklontzien bitartez batzea izan da lurraldean ezarritako 

sistemea. 

Edozelan be, gaikako bilketak Bizkaian zelako garapen-mailea daukan jakiteko, Bizkaiko 

Hondakinen Behatokiak horri buruz emondako datuak aztertuko doguz. 

3.1.5.1 EHen bilketa-mueta guztien bilakaerearen azterketa 

Hona hemen 2004-2011ko epealdiko EHen gaikako bilketaren eta moltsokako bilketaren 

bilakaerea: 

17. taulea. EHen bilketaren bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

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 

2009 346.787 111.999 458.786 

2010 347.979 107.236 455.215 

2011 342.216 105.799 448.015 

Iturria: Berton egindakoa 

Taulan ikusten dogunez, EHen gaikako bilketak gora egin dau aztertutako epealdian, 2004an 

92.042 tonakoa zalako eta 2011n 105.799 tonakoa izan dalako. Dana dala, 2008an hondakin 

gehien batu ziran gaika, 112.635 tona, hain zuzen be. Moltsokako bilketa, ostera, jatsi egin da 

epealdi berean, 2004an 369.408 tonakoa zalako eta 2011n 342.216 tonakoa izan dalako. 

Hona hemen emoitza horreen grafikoa: 
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19. grafikoa. EHen bilketa-mueten bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

18. taulan, emoitza berberak azaltzen dira, baina, oraingoan, ehunekotan: 

18. taulea. EHen bilketaren bilakaerea (%). 2004-2011 

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 

2009 %76 %24 %100 

2010 %76 %24 %100 

2011 %76 %24 %100 

Iturria: Berton egindakoa 

Taulan ikusten dogunez, gaikako bilketaren proporzinoa apurka-apurka igon da aztergai 

daukagun epealdian zehar, eta urteko batez besteko erritmoa %1ekoa izan da 2008. urtera 

arte. Urte horretatik aurrera, ia-ia egonkorra izan dala esan daiteke. Holan, bada, sortutako EH 

guztiak kontuan hartuta, %20tik %24ra igon da 2004-2011ko epealdian. Aldi berean, moltsoan 

batutakoaren proporzinoa modu berean jatsi da, 2004an %80koa zalako eta 2011n %76koa 

izan dalako. 

Bilketa-mueta bien posizino erlatiboen aldaketa hori ona izan da, gaikako bilketaren 

gorakadaren erritmoa ahula bada be, azken urteotan egonkortu egin dalako. Geroago 

aztertuko dogunez, erritmo hori biziagotu egin beharko da, balorizazino materialari begira 

(berziklapena eta konpostgintza) II. BUHKPIn 2016rako zehaztutako helburuak lortu gura izan 

ezkero. 

Hona hemen EHen moltsokako bilketaren bilakaerearen azterketa sakonagoa. 
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19. taulea. Moltsoan batutako EHen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Moltsoan batutako EH 

gordinak (Tm/urte) 
369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 346.787 347.979 342.216 

Urteko aldaketa (%)  -%0,05 -%0,77 -%0,93 -%1,35 -%3,15 %0,34 -%1,66 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
-%0,78 -%1,49 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%1,08 

Iturria: Berton egindakoa 

Taulan ikusten dogunez, EHen moltsokako bilketa apurka-apurka jatsi da 2004. urtetik 2009. 

urtera, epealdi horretako beherakadea -%3,15ekoa izan da-eta. 2010. eta 2011. urteetan, 

ostera, joera hori bat-batean gelditu da, moltsokako bilketa 2010ean egonkortu dalako eta 

2011n barriro be jatsi dalako. Halanda ze, aztertutako epealdirako urte arteko batez besteko 

tasa orokorra -%1,08koa izan da. 

20. grafikoa. Moltsoan batutako EHen sorrerearen urteko aldaketa eta batez besteko aldaketa (%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Hona hemen hondakin-korronte honen moltsokako per capita bilketa: 

20. taulea. Moltsoan batutako EHen per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Moltsoan batutako EHen 

per capita sorrerea 

(kg/bizt/urte) 

326 325 321 318 312 301 302 296 

Urteko aldaketa (%)  -%0,34 %-1,09 -%1,06 -%1,78 -%3,68 %0,25 -%1,83 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
-%1,07 -%1,75 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%1,36 

Iturria: Berton egindakoa 

Egiaztau ahal dogunez, moltsoan batutako per capita EHak be apurka-apurka gitxitu dira 

aztertutako epealdian, eta erritmoa hondakin gordinetarakoa baino handiagoa be izan da, 
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biztanleen kopuruak gora egin dauenean gitxitu dalako moltsokako bilketa. Salbuespen 

moduan, 2010. urtean be joerearen aldaketa bat-batekoa izan da, holako bilketak behera 

egitean. 

21. grafikoa. Moltsoan batutako EHen per capita sorrerearen bilakaerea (kg/bizt/urte). 2004-2011 

 

Iturria: Berton egindakoa 

Bihar-etzi be, joera horrek beherantz egin beharko dau, baina erritmoa are biziagoa izan 

beharko da, Bizkaiko Foru Aldundiak berziklapen zein konpostgintzarako eta, horren ondorioz, 

gaikako bilketarako zehaztutako helburuak bete gura badoguz. 

21. taulan azaltzen da EHen gaikako bilketaren bilakaerea: 

21. taulea. Gaika batutako EHen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gaika batutako EH 

(Tm/urte) 
92.402 98.889 103.000 111.131 112.637 112.000 107.236 105.799 

Urteko aldaketa (%)  %7,02 %4,16 %7,89 %1,36 -%0,57 -%4,25 -%1,34 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
%5,11 -%2,05 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
%2,04 

Iturria: Berton egindakoa 

Taulan ikusten dogunez, gaika batutako EHak goranzko erritmo erratikoan gehitu dira, 2004an 

92.402 tonakoak eta 2008an 105.799 tonakoak ziralako. 2009. urtetik aurrera, ostera, joerea 

aldatu egin da, EHen sorrereak behera egitean. Jatsiera hori, gainera, are nabariagoa izan da 

2010. urtean, beherakadea -%4,25ekoa izan da-eta. 

Hona hemen EHen gaikako bilketaren urteko aldaketaren eta urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorraren erritmoaren grafikoa: 
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22. grafikoa. Gaika batutako EHen sorrerearen urteko aldaketa eta batez besteko aldaketa (%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Grafiko horretan ikusten danez, EHen gaikako bilketa urte arteko %2,04ko batezbestekoaren 

arabera hazi da 2004-2011ko epealdian. Erritmo hori, ostera, 2010. urteko beherakadearen 

ondorioz moteldu da neurri handi batean. Halanda ze, bihar-etzi areagotu beharko da, 

zehaztutako helburuak lortzeko. 

22. taulan azaltzen da EHen gaikako per capita bilketaren bilakaerea: 

22. taulea. Gaika batutako EHen per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2011 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gaika batutako EHen per 

capita sorrerea 

(kg/bizt/urte) 

82 87 90 97 98 97 93 92 

Urteko aldaketa (%)  %6,71 %3,82 %7,74 %0,92 -%1,10 -%4,34 -%1,51 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
%4,76 -%2,32 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
%1,75 

Iturria: Berton egindakoa 

Ikusten dogunez, EHen gaikako bilketa hazi egin da, 2004an urteko eta biztanleko 82 kilokoa 

eta 2008an urteko eta biztanleko 98 kilokoa zalako. 2011n, barriz, urteko eta biztanleko 92 

kiloraino jatsi da berriro. Hain zuzen be, 2004-2008ko %4,76tik 2009-2011ko -%2,32ra jatsi da 

urte arteko batez besteko aldaketa. 
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23. grafikoa. Gaika batutako EHen per capita sorrerearen bilakaerea (kg/bizt/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Berrikuspen-txosten honetako 4.2. atalean egindako prognosia eta 5.1. atalean zehaztutako 

helburuak kontuan hartuta, gaikako bilketarako zehaztutako helburuak lortzeko, 2016. urtean 

urteko eta biztanleko 121-125 kilo EH batu beharko dira gaika. Horren ondorioz, gaur eguneko 

bilketa-mailak %31-%36 hazi beharko dira hemendik data horretara arte, hau da, bost urtean. 

Halanda ze, urte arteko hazkuntzari begira, holako bilketaren hazkuntza-erritmoa areagotu 

beharko da edozein modalitatetan: espaloian iminitako berziklontzien bidezko bilketak, atez 

ateko bilketa, bilketa pneumatikoak, ekarpen-guneetako bilketa (garbiguneak)... Era berean, 

frakzino batzuen gaikako bilketaren asetasun erlatiboa kontuan hartuta, holako bilketa beste 

frakzino batzuetara be hedatu beharko da; konpostau daitekean materia organikora, 

esaterako. 
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24. grafikoa. Gaika batutako per capita EHen urteko gehikuntza eta urteko batez besteko gehikuntza (%). 2004-

2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

2004-2011ko epealdiko urte arteko batez besteko aldaketa orokorra %1,75ekoa danez, 2016. 

urtera arte areagotu beharko da, berziklapenaren eta konpostgintzaren helburuak bete gura 

izan ezkero. 

3.1.5.2 IMEHAen bilketa-mueta guztien bilakaerearen azterketa 

2004-2011ko epealdian, honako honeexek izan dira Bizkaiko IMEHAen moltsokako eta gaikako 

bilketak: 

23. taulea. IMEHAen bilketaren bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

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 

2009 62.254 105.995 168.249 

2010 56.081 102.457 158.538 

2011 45.672 95.120 140.792 

Iturria: Berton egindakoa 

Taulan ikusten dogunez, IMEHAen gaikako bilketa 2004ko 131.891 tonetatik 2011ko 95.120 

tonetara jatsi da. Era berean, moltsokako bilketak be behera egin dau, 2004ko 83.243 

tonetatik 2011ko 45.672 tonetara. 

Hori dala eta, IMEHAen sorrera guztia jatsi egin da azken urteotan, 2006. eta 2007. urteetako 

igoerearen ostean. Azken lau urteotakoak beherakada handienak izan diranez, baliteke 

lurraldeko gaur eguneko krisi ekonomikoaren ondorioz jazo izana. 
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Bestetik, 2004tik 2005era sortutako IMEHAk 215.134 tonetatik 197.973 tonetara jatsi dira, 

joera hori bape zentzunezkoa ez dan arren. Egoera horren ondorioz, egokia izan leiteke 

Bizkaiko Hondakinen Behatokiak erabilitako prozedura estadistikoak gehiago garatzea, 

IMEHAen sorrereari buruz dagozan datu eskuragarri banatuak zehatzago aztertu ahal izateko. 

Hona hemen IMEHAen sorrerearen emoitzen grafikoa, bilketa-muetak kontuan hartuta: 

25. grafikoa. IMEHAen sorrerearen bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Ehunekotan, 24. taulan azaldutakoak dira emoitzak: 

24. taulea. IMEHAen bilketaren bilakaerea (%). 2004-2011 

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 

2009 %37 %63 %100 

2010 %35 %65 %100 

2011 %32 %68 %100 

Iturria: Berton egindakoa 

Alde horretatik, gaika batutako IMEHAen proporzinoa %61etik %68ra igon da, eta, moltsoan 

batutako IMEHAen proporzinoa, ostera, %39tik %32ra jatsi da. Halanda ze, hondakin-korronte 

horren gaikako bilketak hobera egin dau azken urteotan. 

Edozelan be, moltsokako bilketaren beherakada hori ez da etenbakoa izan aztertutako 

epealdian, 2005. eta 2006. urteetan hondakin horreen gaikako bilketaren taseak txarrera egin 

dauelako, hurrengo urteetan hobetzeko. 
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Hona hemen IMEHAen moltsokako bilketaren bilakaerea: 

25. taulea. Moltsoan batutako IMEHAen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Moltsoan batutako IMEHA 

gordinak (Tm/urte) 
83.243 80.323 82.707 85.968 75.727 62.254 56.081 45.672 

Urteko aldaketa (%)  -%3,51 %2,97 %3,94 -%11,91 -%17,79 -%9,92 -%18,56 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
-%2,34 -%15,42 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%7,83 

Iturria: Berton egindakoa 

Kasu horretan, IMEHAen moltsokako bilketa jatsi egin da aztertutako epealdian, eta batez 

besteko erritmoa -%7,83koa izan da 2004tik 2011ra. 

Hona hemen emoitza horreen grafikoa: 

26. grafikoa. Moltsoan batutako IMEHAen sorrera gordinaren urteko aldaketa eta urteko batez besteko aldaketa 

(%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

26. taulan, per capita azterketaren emoitzak azaltzen dira: 

26. taulea. Moltsoan batutako IMEHAen per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Moltsoan batutako 

IMEHAen per capita 

sorrerea (kg/bizt/urte) 

73 71 73 75 66 54 49 40 

Urteko aldaketa (%)  -%3,79 %2,64 %3,80 -%12,29 -%18,24 -%10,00 -%18,70 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
-%2,63 -%15,65 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%8,08 

Iturria: Berton egindakoa 
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Moltsoan batutako per capita IMEHAek behera egin dabe 2004-2011ko epealdian, baina batez 

besteko erritmoa hondakin gordinena baino handixeagoa izan da (-%8,08, biztanleen kopuruak 

gora egin dauenean gitxitu dalako moltsokako bilketa. 

Hona hemen moltsoan batutako IMEHAen per capita sorrerearen bilakaerearen grafikoa: 

27. grafikoa. Moltsoan batutako IMEHAen per capita sorrerearen bilakaerea (kg/bizt/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Bilakaera orokorra beheranzkoa izan da, aztertutako epealdiko lehenengo urteetan zeozertxu 

igon bazan be, 2008. urtetik aurrera jatsiera nabaria izan zalako. Horren ondorioz, IMEHAen 

moltsokako per capita bilketa biztanleko eta urteko 73 kiloetatik biztanleko eta urteko 40 

kiloetara jatsi da 2004-2011ko epealdian.  

IMEHAen moltsokako eta gaikako per capita bilketaren balioen azterketak balio erlatiboa 

dauka, hondakin horreen sorrerearen eta biztanle-kopuruaren arteko loturea zuzena ez 

dalako. Hau da, IMEHAen sorrereak jarduera ekonomikoagaz dauka zerikusia eta, zeozelako 

neurrian, jarduera ekonomiko hori biztanle-mailearen eraginpean dago, baina kontsumo-

jardueran sortutako hondakinen atalean baino ez. Ekoizpen-jarduerakaz zerikusia daukien 

hondakinak, ostera, ez dagoz lurraldeko biztanle-mailearen eraginpean. Halanda ze, IMEHAen 

per capita sorrerearen azterketak ez dau sorrera-maila horreen errazoiak zein diran zehatz-

mehatz adierazoten. 

Hurrengo grafikoaren arabera, epealdi horretan moltsoan batutako IMEHAen urte arteko batez 

besteko aldaketa orokorra -%8,08koa da, hasierako urteko aldaketa goranzkoa izan dalako; eta 

azken urteotakoa, beheranzkoa. 
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28. grafikoa. Moltsoan batutako IMEHAen per capita sorrerearen urteko aldaketa eta urteko batez besteko 

aldaketa (%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Grafikoan ikusten dogunez, 2009. eta 2011. urteetan, moltsoan batutako IMEHAen per capita 

sorrerearen beherakadea -%18,24koa eta %18,70ekoa izan da, hurrenez hurren. IMEHAen 

sorrera guztia egonkortzeko edo handitzeko baldintza arruntetan, gaikako bilketan egindako 

ahaleginak eraginkorrak dirala adierazoko leuke datu horrek. Edozelan be, moltsoan batutako 

IMEHAk, gaika batutako IMEHAk eta IMEHA guztiak aldi berean jatsi diranez, hondakin-

korronte horren sorrerea krisi ekonomikoaren ondorioz jatsi dala esan daiteke. 

Hona hemen gaika batutako IMEHAen sorrerearen bilakaerea: 

27. taulea. Gaika batutako IMEHAen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gaika batutako IMEHA 

gordinak (Tm/urte) 
131.891 117.650 120.489 136.011 123.043 105.995 102.457 95.120 

Urteko aldaketa (%)  -%10,80 %2,41 %12,88 -%9,54 -%13,86 -%3,34 -%7,16 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
-%1,72 -%8,12 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%4,20 

Iturria: Berton egindakoa 

Ikusten dogunez, IMEHAen gaikako bilketa 2004ko 131.891 tonetatik 2011ko 95.120  tonetara 

jatsi danez, moltsoan batutako IMEHAetan azaldutakoaren antzekoa izan da bilakaerea. 

Halanda ze, IMEHAen sorrereak behera egin dau oro har, eta, seguruenik, krisi ekonomikoa 

bera izan da errazoi nagusia eta ez hainbeste gaikako bilketaren gorakadea. 

Hona hemen IMEHAen gaikako bilketaren urteko aldaketaren erritmoaren eta urte arteko 

batez besteko aldaketa orokorraren erritmoaren grafikoa: 
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29. grafikoa. Gaika batutako IMEHAen sorrera gordinaren urteko aldaketa eta urteko batez besteko aldaketa (%). 

2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Aurreko grafikoaren arabera, agirikoa da IMEHAen gaikako bilketa urte arteko batez besteko -

%4,20ko erritmora gitxitu dana 2004-2011ko epealdian. 

28. taulan azaltzen da gaika batutako IMEHAen per capita sorrerearen bilakaerea: 

28. taulea. Gaika batutako IMEHAen per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gaika batutako IMEHAen 

per capita sorrerea 

(kg/bizt/urte) 

116 104 106 119 107 92 89 82 

Urteko aldaketa (%)  -%11,06 %2,08 %12,72 -%9,93 -%14,32 -%3,43 -%7,33 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
-%2,01 -%8,36 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%4,46 

Iturria: Berton egindakoa 

Holan, bada, hondakinon sorrera gordinean ikusitakoaren antzekoa izan da bilakaerea: 
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30. grafikoa. Gaika batutako IMEHAen per capita sorrerearen bilakaerea (kg/bizt/urte). 2004-2011 

 

Iturria: Berton egindakoa 

Aldi berean, hurrengo grafikoan argi eta garbi azaltzen da zeinen hegazkorrak diran gaika 

batutako IMEHAen per capita sorrerearen urteko aldaketaren tasea eta urte arteko batez 

besteko aldaketaren tasea: 

31. grafikoa. Gaika batutako IMEHAen per capita sorrerearen urteko aldaketa eta urteko batez besteko aldaketa 

(%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 
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3.1.5.3 UHen bilketa-mueta guztien bilakaerearen azterketa 

2004-2011ko epealdian, honako hauxe izan da Bizkaiko UHen bilketaren bilakaerea: 

29. taulea. UHen bilketaren bilakaerea. 2004-2011 

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 

2009 409.040 217.995 627.035 

2010 404.060 209.693 613.753 

2011 387.888 200.919 588.807 

Iturria: Berton egindakoa 

29. taulan adierazotakoaren arabera, UHen gaikako bilketa 2004ko 224.293 tonetatik 2011ko 

200.919 tonetara jatsi da. Bestetik, moltsoan batutakoa 2004ko 452.651 tonetatik 2011ko 

387.888 tonetara jatsi da. Azkenik, batutako UH guztien kopurua 2004ko 676.944 tonetatik 

2011ko 588.807 tonetara jatsi da. 

EHetan eta IMEHAetan azaldu dogun lez, UH guztien sorrereak behera egin dau aztertutako 

epealdian, irregulartasunez jazo bada be, neurri handi batean moltsokako bilketak berak be 

behera egin dauelako. 

Hona hemen UHen sorrerearen emoitzen grafikoa, bilketa-muetak kontuan hartuta: 

32. grafikoa. UHen sorrerearen bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 
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Grafikoaren arabera, agiri-agirikoa da 2004-2011ko epealdian UHen moltsokako bilketa 

apurka-apurka jatsi dana. Aztertutako lehenengo urteetan, 2004-2007an, beherakada horregaz 

batera gaika batutako UHen kopurua igon zan, moltsokako bilketaren aldean holako bilketari 

lehentasuna emoteko egindako ahaleginaren ondorioz. 2008. urtetik aurrera, ostera, gaur 

eguneko krisi ekonomikoak sortutako hondakinen kopuruan eragina euki dauenez, moltsoan 

eta gaika batutako UHen sorrereak behera egin dau oro har. 

Hori dala eta, UH guztien sorrerea jatsi egin da aztertutako epealdian, lehenengo urtean gora 

egin ostean. Edozelan be, azterketa horren osogarri, bilketa-mueta bakotxaren hazkuntza-

erritmoak be aztertu beharko dira. 

Ehunekotan, 30. taulan azaltzen da bilketa-mueten bilakaerea: 

30. taulea. UHen bilketaren bilakaerea (%). 2004-2011 

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 

2009 %65 %35 %100 

2010 %66 %34 %100 

2011 %66 %34 %100 

Iturria: Berton egindakoa 

Alde horretatik, UHen gaikako bilketa hazi egin da hasiera batean, gorakada hori nabaria izan 

ez dan arren. Dana dala, zeozertxu jatsi da 2008. urtetik aurrera. Hori dala eta, 2011. urtean 

%34ko tasea lortu da, 2004ko %33ren aldean. Izan be, gaikako bilketaren hazkuntza-erritmoa 

egonkortu egin ei da, eta, lehen aitatu dogun lez, bihar-etzi gaika batu beharreko frakzinoen 

kopurua handitu beharko litzateke, baina konpostau daitekean materia organikoa, batez be. 

Ostantzean, aspalditik batutako frakzinoen bilketak biziagotu beharko litzatekez (beirea, 

papera eta kartoia, ontzi arinak, egurrak, tamainu handiko hondakinak, etxetresna elektrikoak, 

etxeko hondakin arriskutsuak eta, oraintsuago, oihalak zein orioak). Moltsokako bilketaren 

bilakaerea aurkakoa izan da, ostera. 

Ondoren, UHen bilketa-mueten joerea aztertuko dogu banatuta. 

31. taulan, aztertutako epealdian moltsoan batutako UHen sorrera gordinaren bilakaerea 

agertzen da, baita holan batutako hondakinon urteko aldaketaren tasea zein urte arteko batez 

besteko aldaketaren tasea be. 
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31. taulea. Moltsoan batutako UHen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Moltsoan batutako EH + 

IMEHA gordinak (Tm/urte) 
452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 409.041 404.060 387.888 

Urteko aldaketa (%)  -%0,69 -%0,10 -%0,03 -%3,37 -%5,71 -%1,22 -%4,00 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
-%1,06 -%3,64 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%2,16 

Iturria: Berton egindakoa 

Ikusten dogunez, moltsoan batutako UHak apurka-apurka jatsi dira aztertutako epealdian, eta, 

batzuetan, beherakada hori nabaria izan da, gainera. Hain zuzen be, 2004ko 452.651 tonetatik 

2011ko 387.888 tonetara jatsi da, eta beherakada nabaria izan da 2009. urtean (-%5,71). 

2011n, ostera, %4koa izan da jatsierea. 

33. grafikoa. Moltsoan batutako UHen sorrera gordinaren urteko aldaketa eta urteko batez besteko aldaketa (%). 

2004-2011 

 

Iturria: Berton egindakoa 

Beherakada horren erritmoa -%2,16koa izan da epealdian, urte arteko batez besteko tasa 

orokorra kontuan hartu ezkero. 

Hona hemen per capita bilakaereari buruzko datuen taulea: 
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32. taulea. Moltsoan batutako UHen per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Moltsoan batutako EH + 

IMEHAen per capita 

sorrerea (kg/bizt/urte) 

400 396 394 393 378 355 350 336 

Urteko aldaketa (%)  -%0,98 -%0,43 -%0,17 -%3,79 -%6,22 -%1,31 -%4,17 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
-%1,35 -%3,90 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%2,44 

Iturria: Berton egindakoa 

Aurreko 32. taulan eta hurrengo grafikoan adierazotako datuen arabera, UHen moltsokako 

bilketa jatsi egin da, eta beherakada hori are nabariagoa izan da hementxe aztertutako 

moltsokako per capita bilketaren kasuan. 

34. grafikoa. Moltsoan batutako UHen per capita sorrerearen bilakaerea (kg/bizt/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Hain zuzen be, UHen moltsokako bilketa 2004ko biztanleko eta urteko 400 kiloetatik 2011ko 

biztanleko eta urteko 336 kiloetara jatsi da, eta beherakada nabariena 2009. eta 2011. 

urteetakoa izan da. 
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35. grafikoa. Moltsoan batutako UHen per capita sorrerearen urteko aldaketa eta urteko batez besteko aldaketa 

(%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Adierazo dogun lez, bilketa-mueta honen beherakadearen erritmoa hondakinen gordinena 

baino handiagoa da. Horren adierazgarri, UHen moltsokako per capita bilketaren jatsierearen 

batez besteko tasea -%2,44koa izan da aztertutako epealdian, hau da, moltsokako bilketa 

gordinaren jatsieran baino handiagoa izan da erritmoa. 

Hona hemen UHen gaikako bilketak 2004-2011ko epealdian eukitako bilakaerearen inguruko 

zenbakien taulea: 

33. taulea. Gaika batutako UHen sorrera gordinaren bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gaika batutako EH + IMEHA 

gordinak (Tm/urte) 
224.293 216.539 223.489 247.142 235.680 217.995 209.693 200.919 

Urteko aldaketa (%)  -%3,46 %3,21 %10,58 -%4,64 -%7,50 -%3,81 -%4,18 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
%1,25 -%5,17 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%1,40 

Iturria: Berton egindakoa 

Aurreko taulan eta hurrengo grafikoan adierazotakoaren arabera, gaika batutako UHak hazi 

egin dira 2007. urtera arte, eta hazkuntza hori nabari-nabaria izan da urte horretan, batez be. 

Gero, ostera, bat-batean egiten dau behera 2008. urtetik aurrera, eta, seguruenik, azken 

urteotan lurraldean bizitako krisi ekonomikoaren ondorio izan daiteke. Hori dala eta, holako 

bilketa 2004ko 224.293 tonetatik 2011ko 200.919 tonetara jatsi da aztertutako epealdian. 
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36. grafikoa. Gaika batutako UHen sorrera gordinaren bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

 

Iturria: Berton egindakoa 

Hain zuzen be, gaika batutako UHen sorrera gordinaren urteko aldaketaren tasea eta urte 

arteko batez besteko aldaketaren tasea agertzen dira hurrengo grafikoan. Gainera, bertan 

adierazotakoaren arabera, epealdiko UH gordinen gaikako bilketak behera egin dau epealdian, 

eta batez besteko erritmoa -%1,40koa izan da. 

37. grafikoa. Gaika batutako UHen sorrera gordinaren urteko aldaketa eta urteko batez besteko aldaketa (%). 

2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

UHen gaikako per capita bilketa 2004ko biztanleko eta urteko 198 kiloetatik 2011ko biztanleko 

eta urteko 174 kiloetara jatsi da, hurrengo 34. taulan azaltzen dan lez: 
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34. taulea. Gaika batutako UHen per capita sorrerearen bilakaerea. 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gaika batutako EH + 

IMEHAen per capita 

sorrerea (kg/bizt/urte) 

198 191 196 217 206 189 182 174 

Urteko aldaketa (%)  -%3,74 %2,88 %10,43 -%5,05 -%8,19 -%3,90 -%4,35 

Epealdikako urte arteko 

batez besteko aldaketa (%) 
%0,94 -%5,48 

Urte arteko batez besteko 

aldaketa orokorra (%) 
-%1,70 

Iturria: Berton egindakoa 

Hona hemen datu horreen grafikoa: 

38. grafikoa. Gaika batutako UHen per capita sorrerearen bilakaerea (kg/bizt/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Aurreko grafikoan ikusten dan lez, UHen gaikako per capita bilketaren bilakaerea hondakin 

gordinen sorreran azaldutakoa lakoa izan da epealdian. 

Hurrengo grafikoan, epealdiko UHen gaikako per capita bilketaren urteko aldaketaren tasearen 

eta urte arteko batez besteko aldaketa orokorraren tasearen grafikoa agertzen da: 
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39. grafikoa. Gaika batutako per capita UHen urteko gehikuntza eta urteko batez besteko gehikuntza (%). 2004-

2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Grafikoan ikusten dan lez, gaika batutako per capita UHak urte arteko batez besteko -

%1,70eko erritmora jatsi dira, eta erritmo nabariena UHen sorrera gordinarena izan da. 

Halanda ze, agirikoa da aurrezaintzarako politikek eta, batez be, krisi ekonomikoak eragina 

euki dabena biztanleko eta urteko uri-hondakinen sorreran. 

3.1.6 EH/IMEHA proporzinoaren bilakaerea 

Oso datu interesgarria da hondakin-korronte biak, EH eta IMEHA, uri-hondakinetan zer 

proporzinotan dagozan aztertzea, horren arabera kudeaketa-unidade zehatz batean 

hondakinei buruz ezarritako informazino-sistemearen bidez kudeatutako datuak fidagarriak 

diran jakin ahal izango dogulako. Geure kasuan, Bizkaiko Foru Aldundiak azken hamarkadotan 

mantenidutako eta ustiatutako Bizkaiko Hondakinen Behatokia hartuko dogu kontuan. 

Hona hemen 2004-2011ko epealdiko EH, IMEHA eta UH gordinen sorrerearen bilakaereari 

buruzko taulea: 

35. taulea. EH, IMEHA eta UH guztien sorrera gordinaren bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EH gordinak guztira  461.810 468.112 469.373 474.111 470.715 458.786 455.215 448.015 

IMEHA gordinak 

guztira  
215.134 197.973 203.196 221.976 198.768 168.249 158.538 140.792 

UH gordinak guztira  676.944 666.085 672.569 696.087 669.483 627.035 613.753 588.807 

Iturria: Berton egindakoa 

Hona hemen datu horreen grafikoa: 
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40. grafikoa. EH, IMEHA eta UH guztien sorrerearen bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Moltsoan edo gaika batzen dan kontuan hartuta, honako honeexek izango dira emoitzak. Horri 

esker, korronte bakotxak eta bilketa-mueta bakotxak sortutako uri-hondakin guztietan zelako 

pisu erlatiboa daukien jakin ahal izango dogu. 

Hona hemen moltsoaren batutakoaren bilakaerea: 

36. taulea. Moltsoan batutako EH, IMEHA eta UHen sorrera gordinaren bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Moltsoan batutako EH 

gordinak 
369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 346.787 347.979 342.216 

Moltsoan batutako IMEHA 

gordinak 
83.243 80.323 82.707 85.967 75.727 62.254 56.081 45.672 

Moltsoan batutako UH 

gordinak 
452.651 449.546 449.080 448.949 433.807 409.040 404.060 387.888 

Iturria: Berton egindakoa 

Hiru korronteetan, moltsoan batutako UH gordinak 2004ko 452.651 tonetatik 2011ko 387.888 

tonetara jatsi dira. 

Hona hemen datu horreen grafikoa: 
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41. grafikoa. Moltsoan batutako EH, IMEHA eta UHen sorrera gordinaren bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Honako hauxe da gaikako bilketaren bilakaerea: 

37. taulea. Gaika batutako EH, IMEHA eta UHen sorrera gordinaren bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gaika batutako EH gordinak 92.402 98.889 103.000 111.130 112.635 111.999 107.236 105.799 

Gaika batutako IMEHA 

gordinak  
131.891 117.650 120.489 136.011 123.041 105.995 102.457 95.120 

Gaika batutako UH gordinak  224.293 216.539 223.489 247.138 235.676 217.995 209.693 200.919 

Iturria: Berton egindakoa 

Hona hemen emoitza horreen grafikoa: 
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42. grafikoa. Gaika batutako EH, IMEHA eta UHen sorrera gordinaren bilakaerea (Tm/urte). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Ondoren, ehunekotan kalkulau dogu hondakin-mueta bakotxak (EH eta IMEHA) zelako pisu 

erlatiboa daukan aztertutako epealdiko UHetan. 

38. taulea. EHek eta IMEHAek UHetan daukien proporzinoaren bilakaerea (%). 2004-2011 

Urtea EH IMEHA UH 

2004 %68 %32 %100 

2005 %70 %30 %100 

2006 %70 %30 %100 

2007 %68 %32 %100 

2008 %70 %30 %100 

2009 %73 %27 %100 

2010 %74 %26 %100 

2011 %76 %24 %100 

Iturria: Berton egindakoa 

Gure inguruko herrialdeetako uri-hondakin guztiei jagokenez, EHek eta IMEHAek euren artean 

daukien lotunea 70/30-50/50ekoa da. Izan be, zenbat eta garatuagoa izan herrialdea, orduan 

eta hurbilago dago 50/50eko proporzinotik, hau da, uri-hondakinen osaketaren %50 EHak 

izango litzatekez; eta beste %50, IMEHAk. 

Bizkaian, EH/IMEHA lotunea ezer gitxi aldatu dala esan beharra dago, 2004-2008ko 

proporzinoa 70/30ekoa izan dalako. Edozelan be, aztertutako azken hiru urteen arabera, 

balioak joera horretatik aldendu dira, baita herrialde garatuagoetan azken helburua izango 

litzatekean 50/50eko proporzinotik be, EHen proporzinoak gora egin dauelako IMEHAen 

proporzinoaren aldean. Izan be, aurreko kapituluetan ikusi dogun lez, IMEHAen per capita 

sorrerea nabarmen jatsi da, eta EHen per capita sorrera baino proporzino handiagoan, gainera. 
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Bilakaera horren errazoietakoa lurraldeko enpresek bizi daben gaur eguneko krisi ekonomikoa 

izan daiteke, horren ondorioz IMEHA gitxiago sortzen diralako urterik urte. Bestetik, lehen 

zenbait hondakin kudeatzen ziran kudeatzaile pribaduen bitartez, eta enpresek kostu horri 

aurre egin behar eutsien. Orain, ostera, udal-bilketarako berziklontzietan itxi daitekez, kostu 

hori ez ordaintzeko. 

Etorkizunari begira, proporzino horren bilakaerearen jarraipena egin beharko da, eta, neurri 

handi batean, uriko sortzaileen IMEHAk zelan batzen eta zenbatzen diran hartu beharko da 

kontuan (hotelak, jatetxeak, tabernak, kafetegiak, merkataritza xehekaria, uriko 

supermerkaduak...). Jarduera-sektore horreen gaikako bilketak hazten jarraitzen dauen 

bitartean eta eurek sortutako hondakinen kopuruak IMEHA moduan behar dan lez zenbatzen 

diran bitartean, hondakinek korronte bakotxean daukien proporzinoa orekatzen hasi beharko 

litzateke, eta gure inguruko herrialdeetako ratioetara hurreratzen joan beharko litzateke. 

Hona hemen bilakaera horren grafikoa: 

43. grafikoa. EH/IMEHA proporzinoaren bilakaerea epealdian (%). 2004-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Grafikoan ikusten dogun lez, 50/50eko proporzinoaren helburutik aldentzeko egoerea are 

nabarmenagoa izan da aztertutako epealdiko azken lau urteetan. 

Gure inguruko herrialde garatu nagusietan jazoten dan lez, 50/50eko goi-bandan egon 

beharrean, gure EHen eta IMEHAen proporzinoa 70/30eko behe-bandan dagoanez, 

ekoizpenaren zein merkataritzaren egiturea herrialde horreetan baizen garatuta ez dagoala 

esan leiteke eta, horren ondorioz, industria, merkataritza eta erakunde hondakin gitxiago 

sortzen dirala gurean, garapen ekonomiko eta sozialaren adierazle nagusien arabera sortu 

beharko geunkezanak kontuan hartuta. 

Edozelan be, beste era batera be azaldu daiteke. Izan be, gure herri zein urietako urigintza 

nahasia dala eta bertako saltegiak, industriak zein hotelak bizitegi-guneetan nahastauta 
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dagozala kontuan hartuta, askotan jarduera horreen ondorioz sortutako hondakinak etxeko 

gainerako hondakinakaz batera batzen dira. Hori dala eta, ondorio bikotxa sortzen da 

kontabilidadean. Batetik, IMEHA moduan zenbatutako hondakinen kopurua gitxitzen da, eta, 

bestetik, kontabilizautako EHak gehitzen dira kopuru berean. IMEHAetako gaur eguneko 

frakzinoen edo beste frakzino barri batzuen (konpostau daitekean materia organikoa...) 

gaikako bilketak ugaritzen diran neurrian, holantxe batutako hondakinak IMEHA moduan 

zenbatuko dira, EH moduan zenbatu beharrean. 

Halanda ze, EH/IMEHA ratioa txikia izan ezkero, oraindino be IMEHA gehiago batu beharko 

litzatekez gaika. Hori dala eta, berziklapenaren eta konpostgintzaren helburuak hobeto beteko 

litzatekez 2016. urteari begira. 

3.1.7 II. BUHKPIko aurreikuspenen eta 2011. urtera arteko errealidadearen arteko 

alderaketa 

3.1.7.1 EHen sorreran 

Bihar-etzi sortuko ei diran EHen kopurua kalkuletako oinarria hondakinon per capita 

sorrerearen ratioa da. Horretarako, ezinbestekoa izango da ratio hori iraganean zelakoa zan 

aztertzea, bihar-etzirako ondorioak aterateko eta prognosiaren ziurbakotasun ekidinezinak 

mugatzeko. Horrezaz gainera, ondorio hobeak lortzeko, iraganean errealidadeagaz egindako 

prognosiak erkatu behar dira. 

Gaur egun, zortzi urteko seriea daukagu, egindako prognosiak benetan jazotakoagaz 

erkatzeko. Per capita EHen bilakaereari jagokonez, honako honeexen arteko erkaketa agertzen 

da hurrengo 39. taulan: II. BUHKPIn egindako prognosi egokia eta desegokia, 2010-2016ko 

Bizkaiko UHen Aurrezaintza Planean egindako prognosia (bat dator 2010eko urteko datuen 

arabera II. BUHKPIn egindako 1. berrikuspeneko prognosiagaz) eta errealidadea: 

39. taulea. Per capita EHen bilakaerea (kg/bizt/urte). 1999-2011. II. BUHKPIko prognosiaren eta errealidadearen 

arteko erkaketa, II. BUHKPIko lehen berrikuspenekoa eta 2010-2016ko Bizkaiko UHen Aurrezaintza Planekoagaz 

bat datorrena kontuan hartuta. 2004-2011 

Urtea Historikoa 

Prognosi 

egokia. II. 

BUHKPI 

Prognosi 

desegokia. II. 

BUHKPI 

II. BUHKPIren 1. 

berrikuspeneko 

prognosia eta 2010-

2016ko UHen 

Aurrezaintza Planeko 

prognosia 

Errealidadea 

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 

2009   449,0 465,0 398,0 398,0 

2010   455,0 474,0 411,0 394,6 

2011   460,0 483,0 411,0 387,6 
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Iturria: Berton egindakoa 

Holan, bada, EHen per capita sorrerearen benetako bilakaerea II. BUHKPIko prognosi egokiaren 

eta desegokiaren azpi-azpitik geratu da. Praktikan, ostera, sorrera hori egonkorra izan da 2008. 

urtera artea, eta 2009., 2010. zein 2011. urteetan jazo dira beherakada nabarienak, biztanleko 

eta urteko 387,6 kiloko balioetara jatsi arte. Izan be, 2010. eta 2011. urteetako balioak be II. 

BUHKPIren lehenengo berrikuspenean egindako prognosiaren eta 2010-2016ko Bizkaiko UHen 

Aurrezaintza Planean egindako prognosiaren azpitik geratu dira. Bertako aurreikuspenen 

arabera, 2010. urtetik aurrerako per capita sorrerea 2008koa lakoa izan beharko zan. 

Lehenengo datuak onaldi ekonomikoak diranez eta 2008. urtetik aurrera beheraldi 

ekonomikoa azkar-azkarra izan danez, EHen per capita sorrerearen kurbea biztanleko eta 

urteko 411 kiloetatik jatsi da biztanleko eta urteko 390 kiloetara. Seguruenik, aztertutako 

epealdiko azken urteetako krisi ekonomikoaren ondorioa izan da jatsiera hori. Bestetik, 

sorrerea bera 2008. urtera arte egonkortu da, hondakinen sorrerea zeozelan ase dalako eta 

azken zenbaki hori kontsumoagaz lotutako hazkuntza-dinamiken eta 2003-2008ko 

aurrezaintza-neurriakaz lotutako murrizketa-dinamiken arteko tentsino kontrajarrien emoitza 

dalako. Hondakin-korronte horren bihar-etziko prognosiak egiteko, ostera, 2010eko biztanleko 

eta urteko 394,6 kiloko balio kontserbadoreagoa hartuko da kontuan. 

Hona hemen 39. taulako datuen grafikoa: 

44. grafikoa. Per capita EHen bilakaerea (kg/bizt/urte). 1999-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Grafikoan ikusten dogun lez, 2004-2011ko epealdiko EHen per capita sorrerearen benetako 

bilakaerearen joerea goranzkoa da hasieran. Gero, egonkortu egiten da, eta aztertutako azken 

urte bietan hasten da igoten. Bilakaera hori, ostera, II. BUHKPIn kontuan hartutako aukera 

egokia eta desegoki bietan per capita sorrerearen inguruan egindako aurreikuspen azpi-azpitik 

dago. 

Hurrengo 40. taulan azaltzen da EH guztien sorrera gordinaren bilakaerea: 
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40. taulea. EH guztien bilakaerea (Tm/urte). 1999-2011. II. BUHKPIko prognosiaren eta errealidadearen arteko 

erkaketa, II. BUHKPIko lehen berrikuspenekoa eta 2010-2016ko Bizkaiko UHen Aurrezaintza Planekoagaz bat 

datorrena kontuan hartuta. 2004-2011 

Urtea Historikoa 

Prognosi 

egokia. II. 

BUHKPI 

Prognosi 

desegokia. II. 

BUHKPI 

II. BUHKPIren 1. 

berrikuspeneko prognosia 

eta 2010-2016ko UHen 

Aurrezaintza Planeko 

prognosia 

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 

2009   506.999 532.336 458.787 458.787 

2010   512.855 544.404 471.774 455.215 

2011   519.470 556.742 473.006 448.015 

Iturria: Berton egindakoa 

Bere bilakaerea aztertutako epealdiko per capita sorrerearen bilakaerearen antzekoa izan da. 

2007. urtera arte ahul-ahul hazi da, per capita sorrerea egonkorra izan bada be, epealdi 

horretako biztanle-kopuruaren gorakadak ahulak izan diralako. 2008. urtetik aurrera, ostera, 

agiri-agirikoa da hondakin horreen sorrerea nabarmen gitxitu dana. 

Dana dala, 2004-2011ko EHen benetako sorrerea II. BUHKPIko prognosietan egindako 

aurreikuspenen azpi-azpitik dago. Era berean, II. BUHKPIren lehenengo berrikuspenean 

egindako prognosiaren azpitik be badago azken urte bietan, hurrengo grafikoan ikusten dogun 

lez: 



 
 

74 

 

2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren Ohiko Bigarren Berrikuspena 

 

45. grafikoa. EH guztien bilakaerea (Tm/urte). 1999-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

EHen sorrera gordina zeozertxu gehitu da aztertutako lehenengo urteetan. Azken lau urteotan, 

ostera, behera egin dau nabarmen, aurreko grafikoan adierazoten dan lez. Halanda be, 

benetako sorrerea (2011ko 448.015 tonak) orain arte egindako prognosietako aurreikuspenen 

azpi-azpitik dago. 

3.1.7.2 IMEHAen sorreran 

Hurrengo taulan, IMEHAen benetako sorrerea eta 2004-2011ko epealdirako egindako 

prognosiak erkatuko doguz: 
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41. taulea. IMEHA guztien bilakaerea (Tm/urte). 1999-2011. II. BUHKPIko prognosiaren eta errealidadearen 

arteko erkaketa, II. BUHKPIko lehen berrikuspenekoa eta 2010-2016ko Bizkaiko UHen Aurrezaintza Planekoagaz 

bat datorrena kontuan hartuta. 2004-2011 

Urtea Historikoa 

Prognosi 

egokia. II. 

BUHKPI 

Prognosi 

desegokia. II. 

BUHKPI 

II. BUHKPIren 1. 

berrikuspeneko 

prognosia eta 2010-

2016ko UHen 

Aurrezaintza Planeko 

prognosia 

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 

2009   241.035 253.049 168.249 168.249 

2010   245.856 260.640 199.762 158.538 

2011   250.773 268.460 201.759 140.792 

Iturria: Berton egindakoa 

Hona hemen datu horreen grafikoa: 

46. grafikoa. IMEHA guztien bilakaerea (Tm/urte). 1999-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

Kasu honetan, IMEHAen sorrerearen bilakaerearen joerea erratikoa izan da, baina, batez be, 

2007. urtera arte. Urte horretan, hain zuzen be, prognosietako aurreikuspenen eta 

errealidadearen arteko desbideraketa txiki samarra zan. Edozelan be, 2008. urtetik aurrera, 

IMEHAen sorrereak behera egin dau erabat, krisi ekonomikoa bat-batean agertzean, 2009. eta 
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2011. urteetan agirikoa izan arren. Oraingoz, ez dakigu murrizketa horren atzean egiturazko 

beste errazoi batzuk be badagozan; esate baterako, aurrezaintza-politikak abian imini izana. 

3.1.7.3 UHen sorreran 

Hurrengo taulan, UHen benetako sorrerea eta 2004-2011ko epealdirako egindako prognosiak 

erkatuko doguz. 

42. taulea. UH guztien bilakaerea (Tm/urte). 1999-2011. II. BUHKPIko prognosiaren eta errealidadearen arteko 

erkaketa, II. BUHKPIko lehen berrikuspenekoa eta 2010-2016ko Bizkaiko UHen Aurrezaintza Planekoagaz bat 

datorrena kontuan hartuta. 2004-2011 

Urtea Historikoa 

Prognosi 

egokia. II. 

BUHKPI 

Prognosi 

desegokia. II. 

BUHKPI 

II. BUHKPIren 1. 

berrikuspeneko 

prognosia eta 2010-

2016ko UHen 

Aurrezaintza Planeko 

prognosia 

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 

2009   748.034 785.385 627.036 627.036 

2010   758.711 805.044 671.536 613.753 

2011   770.243 825.201 674.765 588.807 

Iturria: Berton egindakoa 

Hona hemen datu horreen grafikoa: 

47. grafikoa. UH guztien bilakaerea (Tm/urte). 1999-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

603.647

638.167

652.073 654.990

648.998

648.998

685.421

699.053

712.964
727.161

737.518
748.034

758.711
770.243

648.998 

685.421 705.516

726.205

747.509

766.211

785.385

805.044

825.201

648.998 

676.944
666.085

672.569

696.091

669.487

627.036
613.753

588.807

627.036

671.536
674.765

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

800.000

850.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T
m

/u
rt

e
 

Errealidade historikoa II. BUHKPIko prognosi egokia 
II. BUHKPIko prognosi desegokia Errealidadea 
2010-2016ko UHen Aurrezaintza Planeko eta II. BUHKPIren 1. berrikuspeneko prognosiak-



 
 

77 

 

2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren Ohiko Bigarren Berrikuspena 

 

Neurri batean, UHen sorrerearen bilakaerea IMEHAen bilakaerearen antzekoa izan da. 

Kasu honetan be, 2008. urtetik aurrera UHen sorrereak behera egin dau bete-betean, EHak eta 

IMEHAk gitxitzean. Hain zuzen be, lehen adierazo dogun lez, azken urteotako bat-bateko krisi 

ekonomikoaren ondorioz jazo ahal izan da hori. Edozelan be, II. BUHKPIren aurreko 

berrikuspenean adierazo zan lez, egiturazko beste errazoi batzuk be hartu beharko dira 

kontuan; esate baterako, aurrezaintza-politikak eta Bizkaiko herritarren kontsumo 

iraunkorrerako politikak abian imini izana. Izan be, krisi ekonomikoa agertu baino zenbait urte 

lehenagotik ezarri da hazkuntza ekonomikoa eta hondakinen sorrerearen gehikuntza 

banatzeko joerea, hurrengo grafikoan ikusten dogun lez: 

48. grafikoa. Prezio arruntetarako BPGren bilakaerea, biztanleko eta urteko etxeko hondakinen sorrerearen 

bilakaerea kontuan hartuta 

 

Iturria: Berton egindakoa 

Halanda ze, berrikuspen honi begira, Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako aurrezaintza-

politikak sendotzen diran neurrian eta krisi ekonomikoak hurrengo ekitaldietan be eragina euki 

daikean neurrian, UHen sorrereak behera egingo dau. Halanda be, gaur eguneko egoera 

ekonomiko desegokia gainditzen dan neurrian, sorrerea barriro igongo dalakoan gagoz. Hori 

dala eta, bihar-etziko igoeren bidez konpentsau leitekez hurrengo beherakadak. Edozelan be, 

logikearen arabera, biztanleen kopurua nabarmen gehitu ezean (ez da holako aurreikuspenik 

egin), mende honen hasieratik antzemondako asintoteari eutsiko geunskio. 

3.2 II. BUHKPIn zehaztutako helburuen betearazpenari buruzko azterketa 

3.2.1 Aurrezaintza eta berrerabilpenerako prestaketa 

II. BUHKPIn, UHen murrizketa eta berrerabilpenerako helburuak zehaztu dira, honako hauxe 

lortzeko, batez be: 

Murrizketa 

� Lehen eta bigarren mailako eskarietako enpresa, erakunde eta alkarte sektorial 

nagusiakaz borondatezko hitzarmenak ezartea, honako hauxe lortzeko: 
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o Barriro erabilteko erosketa-boltsen erabilerea bultzatzea. 

o Ahal danik eta ontzi eta/edo ontzi betegarri gitxien erabilten dabezan 

produktuen salmentea sustatzea. 

o Hondakinen kopuruaren eta muetearen araberako zabor-tasa aldagarriak 

ezarteko aukerea aztertzea eta, horrezaz gainera, moltsokako bilketa bera be 

gainkargatzea. 

� Ordenantza eredugarria egin daitekean aztertzea, saltegi eta enpresentzako zabor-tasa 

aldagarria zehazteko. 

� Eusko Jaurlaritzari behar dan moduko eskaerea egitea, lehen eta bigarren mailako 

eskarietako erakunde eta enpresetan hondakinen murrizketarako derrigorrezko 

neurriak ezarri daizan; hondakinak kudeatzeko eta gitxitzeko planak, esaterako. 

� Kontsumitzaile guztien hirugarren mailako eskarian hondakinen murrizketarako 

ekintzak ezartea, honako hauxe lortzeko: 

o Barriro erabilteko erosketa-boltsen erabilerea bultzatzea. 

o Ahal danik eta ontzi, ez itzultzeko ontzi eta/edo barriro erabilteko ontzi gitxien 

erabilten dabezan produktuen kontsumoa sustatzea. 

o Dieta mediterraneoa bultzatzea, produktu fresko gehiago eta ontziratutako 

produktu gitxiago kontsumiduten diralako. 

� Herritarrak hondakinen aurrezaintzaren inguruan sentsibilizetako eta kontzientzietako 

kanpainak egitea. 

� Toki Agenda 21eko prozesuak erabiltea, tokian-tokian aurrezaintza-ekintzak 

bultzatzeko. 

Berrerabilpena 

� Tamainu handiko hondakinen bilketa banatua bultzatzea. 

� Erabilitako tresnak konpondu eta saltzen dabezan irabazi-asmo bako alkarte eta 

erakundeei laguntzea. 

� Erabilitako tresnen salmentarako mekanismoak garatzen laguntzea. 

� Erabilitako etxeko produktuak salerosten dabezan enpresen zabalkundea egitea. 

� Barriro erabilteko hirugarren mailako bilgarrien erabilerea sustatzea. 

� Barriro erabilteko lehen mailako ontzien erabilerea sustatzea. 

� Barriro erabilteko beirazko lehen mailako ontziak batzea, garbitzea eta merkaduratzea. 

Jarduketa horreek era antolatuan garatzeko asmotan, 2010. urtean Bizkaiko Foru Aldundiko 

Gobernu Kontseiluak 2010-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintza Plana onartu eban, 

berrerabilpena bultzatzeko eta 2016an uri-hondakinen sorrerea 697.000 tonatik gorakoa ez 

izateko.  

Agiri honen bidez, II. BUHKPI garatzen da, eta aurrezaintzari emoten deutso lehentasuna, 

aurretiaz zehaztutako helburuak bete egiten dirala bermatzeko.  

� Etxeko hondakinetan, per capita sorrerea ezin da ezelan be gehitu 2010-2016ko 

epealdian, hau da, etxeko hondakinen per capita sorrerearen ratioa biztanleko eta 

eguneko 1,13 kilokoa izan behar da. 

� Bigarrenez, 2016an IMEHAen sorrerea ezin da urteko 220.000 tonatik gorakoa izan.  
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� Azkenik, 2016an uri-hondakin guztien sorrerea ezin da urteko 697.000 tonatik gorakoa 

izan. 

Aitatutako helburuak beteteko asmotan, bost lerro estrategiko zehazten dira Aurrezaintza 

Planean: bizimoduak aldatzea, kontsumo-ohiturak aldatzea, gaur eguneko ekoizpen-ereduan 

eragina eukitea, beste era bateko kudeaketa bultzatzea eta administrazino zein arauketa 

arloko tresnak sortzea. 

Lerro estrategiko bakotxean, zenbait ekintza zehazten dira, eta Bizkaiko Foru Aldundiko 

Ingurumen Sailak 2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala 

betearazoteko garatzen dauzan jarduketen barruan dagoz kokatuta. Horretarako, 

sentsibilizazino zein kontzientziazinorako kanpainak eta plan horretan aurreikusitako 

azpiegiturak bultzatzen dauz. 

Alde horretatik, nabarmendu egin behar da Aurrezaintza Plan hori modu formalean onartu 

baino lehen be Bizkaiko Foru Aldundiak honako honeexen berrerabilpenerako prestaketa-

prozesuetan parte hartzen ebala: tamainu handiko hondakinak, Berziklatuko lantegiaren bidez 

(Ekorrepara kooperatibeak bertan garatzen dau bere jarduerea); oihalak (lurraldeko 

udalerrietan ezarteko berziklontzien erosketaren eta Berohi taldearentzako laguntzen bidez); 

eta jostailuak zein beste material erabilgarri batzuk, garbiguneen sarearen bitartez. 

Horrezaz gainera, aitatu egin behar da 2010ean Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 

behar besteko oinarri arautzaileak eta deialdia onartu ebazala, Ingurumen Sailak 2010-2016ko 

Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintza Planagaz bat datozan jarduketei diru-laguntzak emoteko. 

Ingurumen Sailak hondakinen aurrezaintzarako jarduketa barriak imini gura izan dauz abian, 

eta arlo horretako jarduera egokienak zabaldu gura izan dauz. Dekretu hori onartzea beste 

mugarri bat izan da 2005-2016ko II. BUHKPIren garapenean. Udalek edo mankomunidadeek 

diru-laguntza hori eskatu behar eben. Hain zuzen be, onartutako eskabideak eta emondako 

diru-laguntza zehazteko ezarri ziran balorazino-erispidek honako hauxe hartu eben oinarritzat: 

ekintzaren garapen-mailea, kalidadea eta bideragarritasun teknikoa; jarduketako biztanle 

hartzaileak; eta onura sozial edo ekonomikoa. Diru-laguntzak emoteko aurrekontuaren mugea 

500.000 eurokoa izan zan. 

Bestetik, hondakinen berrerabilpena bultzatzeko asmotan, 2010. urtearen erdialdean Bizkaiko 

Foru Aldundiak berziklontzi barria imini eban abian Uribe Kostako Zerbitzuen 

Mankomunidadean (Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopelana eta Urduliz), Getxon 

eta Santurtzin, ia-ia era guztietako uri-hondakinak ixteko: jostailuak, liburuak, etxetresna 

elektrikoak, tresna elektronikoak, etxeko artikuluak, erropea, oinetakoak, telefono mobilak eta 

ordenagailu eroangarriak. Zenbait sistemaren bidez gaika batzen ziran uri-hondakin asko 

berziklontzi bakar horretara be bota daitekez orain. 

Amaitzeko, azken urteotan, Bizkaiko Foru Aldundiak bete-betean lan egin dau Koopera sare 

sozialeko ekimenetan, Bilbon material berreskuratuen dendea abian iminteko eta Mungian 

zenbait frakzinoren banaketa eta berrerabilpenerako lantegia iminteko. Berziklatuk lez, ekimen 

horreek gizartean bazterketa-arriskupean dagozan biztanleak laneratzea daukie helburu. Talde 
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horreekaz ezarritako hartu-emonaren bidez, Bizkaiko hondakinen sorrerea aurrezaintzeko 

programa handiak garatu dira hezkuntza eta sentsibilizazino sozialaren arloan. 

3.2.2 Berziklapena eta balorizazinoa, balorizazino energetikoa kontuan hartuta 

II. BUHKPIn, hondakinak balorizetako helburu kuantitatibo honeek zehazten dira, eta, 

horretarako, EHak, IMEHAk zein UHak bereizten dira bertan: 

43. taulea. Bizkaiko lehen mailako EH, IMEHA eta UHen balorizazinoaren helburuak (%). 2016 

Hondakin-

muetea 

Tratamentua 

Berziklapena Konpostgintza 

Beste 

tratamentu 

batzuk 

EH %26 %5 %69 

IMEHA %67 %3 %30 

UH %40 %4 %56 

Iturria: Berton egindakoa 

Hurrengo tauletan, Bizkaiko lehen mailako hondakinak aztertutako 2004-2001ko epealdian 

nora doazan agertzen da, hondakinen tipologia kontuan hartuta. Horrezaz gainera, 2016rako 

zehaztutako helburuakaz erkatzen dira, II. BUHKPIn egindako prognosi egokien eta desegokien 

arabera. 

Tauletan ikusten dogun lez, EHen, IMEHAen eta UHen sorrerearen bilakaerea goranzkoa izan 

da epealdiaren hasieran. Hori dala eta, egindako prognosietan goranzko joera hori agertzen 

zan 2016. urtera arte. 2009-2011n, ostera, sorrereak behera egin dauenez, 2016an 

zehaztutako kopuruak lortuko ez diralakoan gagoz. 

Balorizazinoaren ehunekoak kontuan hartuta, epealdiko bilakaerea goranzkoa izan da 

berziklapenari, konpostgintzari eta beste tratamentu batzuei begira, oraindino be 2016rako 

helburuen betearazpenetik urrun badagoz be. Bilakaera hori, ostera, goitik behera aldatuko da, 

Bizkaiko Tratamentutegi Mekaniko Biologikoa (TMB) abian iminten danean. Horren bidez, hain 

zuzen be, moltsoan batutako lehen mailako hondakinak zabortegitik desbideratuko dira, modu 

mekanikoan (material berziklagarrien banaketa) eta modu biologikoan (digestino aerobioa) 

tratau ahal izateko. 



 
 

81 

 

2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren Ohiko Bigarren Berrikuspena 

 

44. taulea. Nora doazan 2004-2011ko lehen mailako EHak eta 2016rako zehaztutako helburuen araberako erkaketa 

EH 

Balorizazinoa Ezabapena 

Guztira 
Berrerabilpena Berziklapena Konpostgintza 

Beste tratamentu 

batzuk 
Isurketa 

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

2004 - - 92.208 %20,0 194 %0,0 84.097 %18,2 285.311 %61,8 461.810 %100 

2005 - - 98.513 %21,0 376 %0,1 172.530 %36,9 196.694 %42,0 468.112 %100 

2006 - - 102.728 %21,9 272 %0,1 208.785 %44,5 157.588 %33,6 469.373 %100 

2007 - - 110.695 %23,3 436 %0,1 229.646 %48,4 133.335 %28,1 474.112 %100 

2008 - - 111.775 %23,7 862 %0,2 221.213 %47,0 136.867 %29,1 470.717 %100 

2009 - - 111.339 %24,3 661 %0,1 214.294 %46,7 132.493 %28,9 458.787 %100 

2010 1.154 %0,3 105.439 %23,2 643 %0,1 200.615 %44,1 147.364 %32,4 455.215 %100 

2011 1.177 %0,3 103.824 %23,2 798 %0,2 208.418 %46,5 133.798 %29,9 448.015 %100 

2016ko 

helburua. 

Prognosi 

egokia. 

- - 142.193 %26 24.358 %5 371.061 %69 0 %0 537.612 %100 

2016ko 

helburua. 

Prognosi 

desegokia. 

- - 158.576 %26 27.165 %5 413.814 %69 0 %0 599.554 %100 

Iturria: Berton egindakoa 

 

45. taulea. Nora doazan 2004-2011ko lehen mailako IMEHAk eta 2016rako zehaztutako helburuen araberako erkaketa 

IMEHA 

Balorizazinoa Ezabapena 

Guztira 
Berrerabilpena Berziklapena Konpostgintza 

Beste tratamentu 

batzuk 
Isurketa 

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

2004 - - 126.646 %58,9 5.245 %2,4 4.426 %2,1 78.817 %36,6 215.134 %100 

2005 - - 111.950 %56,5 5.700 %2,9 9.081 %4,6 71.243 %36,0 197.973 %100 

2006 - - 116.603 %57,4 3.886 %1,9 8.954 %4,4 73.753 %36,3 203.196 %100 

2007 - - 133.963 %60,3 2.048 %0,9 8.573 %3,9 77.395 %34,9 221.979 %100 

2008 - - 121.224 %61,0 1.819 %0,9 8.840 %4,4 66.887 %33,7 198.770 %100 

2009 - - 103.989 %61,8 2.006 %1,2 8.816 %5,2 53.438 %31,8 168.249 %100 

2010 323 %0,2 100.613 %63,5 1.521 %1,0 6.493 %4,1 49.588 %31,3 158.538 %100 

2011 897 %0,6 90.570 %64,3 3.653 %2,6 8.988 %6,4 36.684 %26,1 140.792 %100 

2016ko 

helburua. 

Prognosi 

egokia. 

- - 181.003 %67 8.105 %3 81.046 %30 0 %0 270.154 %100 

2016ko 

helburua. 

Prognosi 

desegokia. 

- - 203.504 %67 9.112 %3 91.121 %30 0 %0 303.737 %100 

Iturria: Berton egindakoa 
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46. taulea. Nora doazan 2004-2011ko lehen mailako UHak eta 2016rako zehaztutako helburuen araberako erkaketa 

UH 

Balorizazinoa Ezabapena 

Guztira 
Berrerabilpena Berziklapena Konpostgintza 

Beste tratamentu 

batzuk 
Isurketa 

Tm/urte % 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 

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

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

2007 - - 244.658 %35,1 2.484 %0,4 238.219 %34,2 210.730 %30,3 696.091 %100 

2008 - - 232.999 %34,8 2.681 %0,4 230.053 %34,4 203.754 %30,4 669.487 %100 

2009 - - 215.328 %34,3 2.667 %0,4 223.110 %35,6 185.931 %29,7 627.036 %100 

2010 1.477 %0,2 206.052 %33,6 2.164 %0,4 207.108 %33,7 196.952 %32,1 613.753 %100 

2011 2.074 %0,4 194.394 %33,0 4.451 %0,8 217.406 %36,9 170.482 %29,0 588.807 %100 

2016ko 

helburua. 

Prognosi 

egokia. 

- - 323.196 %40 32.463 %4 452.107 %56 0 %0 807.766 %100 

2016ko 

helburua. 

Prognosi 

desegokia. 

- - 362.080 %40 36.277 %4 504.935 %56 0 %0 903.291 %100 

Iturria: Berton egindakoa 

Hona hemen emoitza horreen grafikoa: 

49. grafikoa. 2004-2011ko lehen mailako EHen kudeaketa integrauaren bilakaerea eta 2016rako II. BUHKPIko 

helburuaren araberako erkaketa (%) 

 
Iturria: Berton egindakoa 

EHei jagokenez, sailkapen, berziklapen eta konpostgintzaren ehunekoak zelan bilakatzen diran 

kontuan hartuta, baleiteke 2016. urtean helburu hori betetea. Beste tratamentu batzuen 

kasuan, bilakaerea egonkorra da, eta joera hori hautsi egingo da, TMB abian hasten danean. 
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IMEHAei jagokenez, euren bilakaerea EHen bilakaerearen antzekoa izan da, baina, kasu 

honetan, sailkapen nahiz berziklapenaren ehunekoaren goranzko bilakaerea are 

nabarmenagoa da. 

50. grafikoa. 2004-2011ko lehen mailako IMEHAen kudeaketa integrauaren bilakaerea eta 2016rako II. BUHKPIko 

helburuaren araberako erkaketa (%) 

 
Iturria: Berton egindakoa 

UHetarako balioak lortzeko, EHak eta IMEHAk batu diranez, antzemondako bilakaerea 

antzekoa da. Oro har, aztertutako epealdiko uri-hondakinen kudeaketaren joerea egokia da, 

2016rako zehaztutako helburuen betearazpenari begira. 

51. grafikoa. 2004-2011ko lehen mailako UHen kudeaketa integrauaren bilakaerea eta 2016rako II. BUHKPIko 

helburuaren araberako erkaketa (%) 
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Iturria: Berton egindakoa 

2011ko balioak eta II. BUHKPIn 2016rako zehaztutako helburuak erkatu ezkero, honako 

honeexek dira emoitzak: 

52. grafikoa. Bizkaiko lehen mailako EHak balorizetako helburuak (%). 2016 

 
Iturria: Berton egindakoa 

53. grafikoa. Bizkaiko lehen mailako EHen kudeaketa integraua (%). 2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 
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54. grafikoa. Bizkaiko lehen mailako IMEHAk balorizetako helburuak (%). 2016 

 
Iturria: Berton egindakoa 

 

55. grafikoa. Bizkaiko lehen mailako IMEHAen kudeaketa integraua (%). 2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 
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56. grafikoa. Bizkaiko lehen mailako UHak balorizetako helburuak (%). 2016 

 
Iturria: Berton egindakoa 

 

57. grafikoa. Bizkaiko lehen mailako EHen eta IMEHAen kudeaketa integraua (%). 2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

 

Lehen aitatu dogun lez, 2016rako zehaztutako helburuak lortzeko, berziklapenaren, 

konpostgintzaren eta, batez be, beste tratamentu batzuen tasak handitu beharko dira. Azken 

tasa hori neurri handi batean areagotuko da, Bizkaiko Tratamentutegi Mekaniko Biologikoa 

abian iminten danean. Horrezaz gainera, azpiegitura hori berziklapenaren tasak handitzeko be 

izango da lagungarria. 

Tratamentutegi hori 2010. urtearen amaieran hasi zan eregiten, eta inbertsinoa 44 milioi 

eurokoa izango da. Horri esker, ez dira Bizkaiko lehen mailako hondakinak isuriko. 

Tratamentutegia Bilboko Arraizko jatorrizko harrobiaren inguruan egongo da kokatuta, 

Zabalgarbi instalazinoetatik metro gitxira. Guztira, 21.000 m
2
 inguruko azalerea urbanizau eta 

eregi egingo da. Metro koadro horreetatik, 13.000 m
2
 egongo dira eregita, eta 8.000 m

2
-tan 

egingo dira bideak. 
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Tratamentu mekaniko biologikoa modu berezian ustiatu beharreko uri-hondakinen 

aurretratamenturako teknologia modernoa da. Holako prozesuan, frakzino berziklagarrien eta 

erreusen sailkapena eta tratamentu mekanikoa bateratzen dira, baita moltsoan batutako 

hondakinen frakzino organikoaren tratamentu biologikoa be. Hain zuzen be, hondakin horreei 

ahal danik eta hondakin berziklagarri gehien ateratea da helburu nagusia, baita frakzino 

organikoa inertizetea be, hau da, atmosferan (metanoa) eta zorupean (lixibiauak) eragindako 

kalteak ezabatzea. Tratamentutegi horretan garatutako prozesuan, lau urrats emongo dira: 

hondakinak jasotea, tratamentu mekanikoa egitea, sikatzea edo heltzea eta inerteak banatzea. 

Tratamentutegi mekaniko biologikoa urteko 180.000 tona EH eta IMEHA tratetako dago 

diseinauta, eta, aurreikuspenen arabera, 2013. urtean egongo da abian. Zabalgarbiko 

erraustegia kontuan hartuta, Bizkaian sortu eta moltsoan batutako UH guztiak tratetako 

ahalmena eukiko dau, hain zuzen be.  

Konpostgintzari jagokonez, 2011n konpostegi barria imini da abian, Bilboko Artigasko Bizkaiko 

Konpostegia, alegia, hondakinen kudeaketarako estrategia orokorraren barruan. Konpostegiak 

14.000 m
2 

daukaz, eta leheneratutako lursailean dago kokatuta. Izan be, uri-hondakinen 

atxinako zabortegi kontrolaua da, 20 urte inguru daukaz eta zigilatuta eta egonkortuta dago 

gaur egun. Konpostegi horri eta lurraldeko zenbait eskualdetan imingo diran beste konpostegi 

txikiago batzuei esker, Bizkaian sortutako lehen mailako hondakinen %4 konpostetako 

helburua beteko ei da 2016rako (30.000 Tm/urte, gitxi gorabehera).  

Bizkaiko Konpostegiak lorazaintzako hondakinak, elikagaien saltegi handietako biohondakinak 

eta banakako 5. berziklontziaren sistemearen bitartez gaika batutako uri-hondakinen frakzino 

organikoa jasoko dauz. Konpostegiko konposta lorazaintzarako eta nekazaritzarako erabiliko 

da. 

Testuinguru horretan, uri-hondakinen frakzino organikoa gaika batzeko esperientzia 

eredugarria ezarri da Deustun, banakako 5. berziklontziaren sistemearen bitartez. 

Saiakuntzazko gaikako bilketa horren emoitzak aztertu ostean, apurka-apurka hedatuko da 

Bilboren gaineratikora eta Bizkaira. 

3.2.3 Ezabapena  

Aurreko tauletan eta grafikoetan ikusten dogun lez, II. BUHKPIn 2016. urteari begira 

ezabapenerako zehaztutako helburua lehen mailako hondakinen isurketaren %0koa da. 

2013an Bizkaiko TMB abian iminten danean, Bizkaian moltsoan batutako hondakin guztiak 

tratau ahal izango diranez, lehen mailako hondakin bat bera be ez da zabortegira joango 

aurretiaz tratau barik. Halanda ze, urte horretatik aurrera, isurketaren tasea ikaragarri jatsiko 

da, beste tratamentu batzuen tasea proporzinoan handitzeko. 

3.3 Beste xedapen batzuetan zehaztutako helburuen betearazpenari buruzko 

azterketa 

Hurrengo ataletan, Euskadiko Autonomia Erkidegoan (EAE) eta Espainian UHen inguruan 

zehaztutako helburuak eukiko doguz aztergai. Bizkaiko UHen kudeaketa ezarri beharreko 

legerian zehaztutako helburuakaz bat datorren adierazotea II. BUHKPIren helburua ez bada be, 

hona hemen azterketa hori egitean erabiliko diran hasierako datuak. 
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3.3.1 2002-2020ko Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategia 

2002-2020ko Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategian, honako helburu argi bi 

honeek zehazten dira:  

� 2012. urterako UHen per capita sorrerea 2001eko mailetan egonkortzea. 

� 2006. urteari begira, zabortegira eroandako UHen kopurua gitxitzea sortutako 

hondakin guztien %75eraino; 2012rako, %45eraino; eta, 2020rako, %30eraino. 

Hona hemen aztertutako epealdian Bizkaian kg/bizt/urteko sortutako UHak: 

47. taulea. Bizkaiko per capita UHen sorrerearen bilakaerea (kg/bizt/urte) 

 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EH 400 412 415 411 398 395 388 

IMEHA 127 178 194 173 146 137 122 

UH 527 590 610 584 544 532 509 

Iturria: Berton egindakoa 

 

58. grafikoa. Bizkaiko per capita EH, IMEHA eta UHen sorrerearen bilakaerea (kg/bizt/urte). 2001-2011 

 
Iturria: Berton egindakoa 

 

Grafikoan ikusten dogun lez, aztertutako epealdiko azken lau urteetan, biztanleko UHen 

sorrereak behera egin dau, eta 2011ko balioak 2001ekoak baino txikiagoak izan dira. Halanda 

ze, 2012rako zehaztutako helburua be bete egin da. Dana dala, nabarmendu egin behar da 

azken urte horreetako beherakadan gaur eguneko krisi ekonomikoaren ondorioz sortutako 

kontsumo-jatsierak euki ahal izan dauela eragina. Halanda ze, 2012. urtearen amaieran balio 

horrek gora egingo ez dauelakoan gagoz.  

Bestetik, 48. taulan azaltzen da zabortegian ezabatutako UHen ehunekoaren bilakaerea: 
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48. taulea. Bizkaiko UHen kudeaketa. 2004-2011 

Hondakin-

muetea 

Balorizazinoa Ezabapena 

Guztira 
Berrerabilpena Berziklapena Konpostgintza 

Balorizazino 

energetikoa 
Isurketa 

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

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

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

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

2007 - %0,0 244.658 %35,1 2.484 %0,4 238.219 %34,2 210.730 %30,3 696.091 %100 

2008 - %0,0 232.999 %34,8 2.681 %0,4 230.053 %34,4 203.754 %30,4 669.487 %100 

2009 - %0,0 215.328 %34,3 2.667 %0,4 223.110 %35,6 185.931 %29,7 627.036 %100 

2010 1.477 %0,2 206.052 %33,6 2.164 %0,4 207.108 %33,7 196.952 %32,1 613.753 %100 

2011 2.074 %0,4 194.394 %33,0 4.451 %0,8 217.406 %36,9 170.482 %29,0 588.807 %100 

Iturria: Berton egindakoa 

 

48. taulan agertzen diran balioen arabera, 2006. urterako zehaztutako helburua bete da oso-

osorik. Gainera, 2012rako helburuaren arabera, zabortegiaren tasea %45eraino jatsi behar 

danez, ezelako arazo barik beteten da 2006. urteaz geroztik. Halanda ze, ez da helburu hori 

beteteko arazorik egongo. 2020. urteari begira, tasa hori %30eraino gitxi behar da, baina 

helburu hori 2011. urtean bertan bete da. 2010erako balioa handixeagoa bada be, epealdiko 

joerea goranzkoa danez, helburu hori be beteta egongo ei da 2020. urtean. 

3.3.2 2007-2010eko Ingurumeneko Esparru Programea 

Hona hemen 2007-2010eko Ingurumeneko Esparru Programan
9
 2010. urterako zehaztutako 

helburu batzuk: 

� Zabortegira joan baino lehen ezelan be tratau ez diran UHen zero isurketa lortzea. 

� Uri-hondakinen berziklapenaren tasea %35ekoa izatea. 

Aurretiaz tratau bako hondakinen zero isurketari jagokonez, helburu hori zehaztutako urtean 

bete ez bada be, hurrengo urteetan lortuko ei da, aurreikusitako azpiegitura barriak abian 

iminten diranean. Aurreikuspenen arabera, 2013. urterako, Bizkaian tratamentutegi mekaniko 

biologikoa imingo da Zabalgarbiko erraustegiaren alboan, lurraldean eta Bilbon sortutako 

hondakin guztiak tratetako. Bilbo, hain zuzen be, isuri aurretik uri-hondakinak tratetan ez 

ebazan udalerri bakarra zan Bizkaian. 

2010erako UHen berziklapenaren arloan zehaztutako helburuari jagokonez, 48. taulan 

adierazoten dan lez, 2010. urtean berziklapenaren tasea %33,6koa zan; eta, 2011n, %33koa. 

Holan, bada, urte horretarako zehaztutako helburua bete ez bada be, egiaztau egiten da 

helburu hori betetear dagoana, azken urteotako balioak 535etik nahikoa hur dagoz-eta. 

Hurrengo urteetan, UHen berziklapenaren tasea handitu ahal izateko, II. BUHKPIn zehaztutako 

neurri batzuk ezarri beharko dira. Hain zuzen be, honako hauxe daukie helburu:  

                                                           
9
 II. IEP. 
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� Beste frakzino batzuen gaikako bilketa edo bilketa banatua sustatzea: ontziak ez diran 

metalak, etxeko hondakin arriskutsuak, oihalak, egurra, erabilitako orioak... 

� Zenbateko aldagarriko tasak ezartea IMEHAetarako, industria, merkataritza eta 

erakunde arloko sortzaileek sorlekuan bertan banatzen dabezan ala ez kontuan 

hartuta, eskatutako material-mueten arabera: materia organikoa, beirea, papera eta 

kartoia, plastikoak, egurrak, beste batzuk... 

3.3.3 Hondakin eta Lurzoru Kutsatuei buruzko 22/2011 Legea (HLKL) 

Hondakinei buruzko Esparru Zuzentarauaren transposizino moduan, hondakinen 

berrerabilpenaren eta berziklapenaren arloko helburu hau zehazten da 22/2011 Legeko 22. 

artikuluan: 

� 2020. urtea baino lehen, paperaren, metalen, beirearen, plastikoaren eta 

biohondakinen
10

 frakzinoak edo beste frakzino berziklagarri batzuk berrerabilteko eta 

berziklatzeko asmotan, prestau beharreko etxeko eta merkataritzako hondakinen 

kopuruaren pisu guztia %50ekoa izan beharko  gitxienez. 

22/2011 Legea onartu barri egin dala, helburua 2020. urterako dala eta II. BUHKPI 2005-

2016ko epealdirako dala kontuan hartuta, egokia izan da helburu horren betearazpen-mailea 

zelakoa izan dan ez aztertzea. Halanda ze, 2016an idatzi beharreko Bizkaiko lurraldeko 

hondakinak kudeatzeko etorkizuneko plana egiten danean ebaluauko da. 

3.3.4 Pilen eta baterien hondakinak 

106/2008 Errege Dekretuan azaldutako helburuen arabera
11

, merkaduratutako pilen arabera 

derrigorrean lortu beharreko berreskurapen-ehunekoak dagoz. Holan, bada, 2011. urteari 

begira, gaikako bilketaren indizea %25ekoa izan behar da, merkaduratutako pila guztiak 

kontuan hartuta. Helburu horrek, gainera, urian zein industrietan batutako pila guztietan 

eukiko dau eragina. Atal honetan, urian batutako pilen helburua bete dan baino ez dogu 

aztertuko. 

Kudeaketa Sistema Integrauek merkaduratutako pilei buruzko datuak badagoz be, ez dago 

jakiterik zenbat pila erabilten diran etxean edo antzeko egoeretan. Halanda ze, uri-hondakin 

moduan sortutako pila guztiakaz parekatu dira merkaduratutako pilak. 

49. taulan adierazotakoaren arabera, sortutako pilen eta baterien %27,2 gaika batzen diranez, 

helburua zeozelako marjinaz beteten dala egiaztauko litzateke. 

                                                           
10

 Lorategi eta parkeetako hondakin biodegradagarriak; etxean, sukaldaritza kolektiboko zerbitzuetan eta kontsumo txikizkariko 

saltegietan sortutako elikagai eta sukaldaritza hondakinak; eta elikagaien eraldaketa-lantegietan sortutako hondakin 

erkagarriak. 

11
 Orain dala gitxi, 943/2010 Errege Dekretuaren bidez aldatu da, baina 106/2008 Errege Dekretuan zehaztutako helburuei eutsi 

jake. 



 
 

91 

 

2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren Ohiko Bigarren Berrikuspena 

 

49. taulea. Bizkaiko pilen gaikako bilketa (Tm/urte eta %). 2011 

Pilak (2011) 
Gaika 

batutakoak 

Moltsoan 

batutakoak 
Guztira 

Tm/urte 213 570 783 

% %27,2 %72,8 %100 

Iturria: Berton egindakoa 

2015. urterako helburuaren arabera, pilen gaikako bilketa %45ekoa izan behar da, 

merkaduratutako guztiak kontuan hartuta. Helburu hori 2011n beteko dan aztertzeko orduan, 

baleiteke 2015. urterako betetea, asmo handiko xedea bada be. 

3.3.5 Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak (TEEH) 

Kategoria honetako produktuen zerrendea Tresna Elektriko eta Elektronikoei eta Euren 

Hondakinen Kudeaketari buruzko zezeilaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan agertzen da. 

Horren arabera, uri-jatorriko TEEHen kategoriaren barruan sartzen dira etxetresna elektrikoak, 

ekipo informatikoak, kontsumoko beste tresna elektroniko batzuk eta argi-tresnak. 

Berrikuspen honetan UHen arloan kontuan hartutako frakzinoen arabera, lerro zuria, lerro 

marroia, lerro grisa eta fluoreszenteak eukiko geunkez berbabide. 

Bizkaian, honako honeexek gaika batu dira 2011. urtean: 

• 0,47 kg/bizt/urte lerro zurian 

• 0,85 kg/bizt/urte lerro marroian 

• 0,89 kg/bizt/urte lerro grisean  

• 0,08 kg/bizt/urte fluoreszenteetan  

Guztira, biztanleko eta urteko 2,29 kilo TEEH batu dira. 

59. grafikoa. Bizkaiko TEEHen gaikako bilketa lerroka (kg/bizt/urte). 2006-2011 
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Iturria: Berton egindakoa 

TEEHko lerroetan bildutako kopuruen batuketa egin ezkero, biztanleko eta urteko kopurua 

2,29 kilokoa da, grafikoa ikusten dan lez. 

208/2005 Errege Dekretuan zehaztutako helburuaren arabera, 2006. urterako partikularren 

etxean sortutako biztanleko eta urteko 4 kilo TEEH batu behar ziran gaika. 

Ikusten danez, balio horrek ez dau biztanleko eta urteko 4 kiloko helburua inondik inora bete. 

60. grafikoa. 2011ko TEEHen gaikako bilketa eta 2006rako helburuaren araberako erkaketa (kg/bizt/urte) 

 
Iturria: Berton egindakoa 

 

3.3.6 Ontzien eta bilgarrien hondakinak 

Ontzien eta bilgarrien hondakinei buruz berba egitean, honako honeexek daukaguz berbabide: 

• Beirazko ontziak 

• Paper/kartoizko ontziak 

• Egurrezko ontziak 

• Ontzi arinak. Aldi berean, gainera, honako honeexek be euki daikiez osogai: 

papera/kartoia, metalak, plastikoak...  

Atal honetan, materialen
12

 arabera banatutako beirazko ontziei, paper/kartoizko ontziei eta 

ontzi arinei buruzko datuak azaltzen dira, 11/1997 Legean berziklapen eta balorizazinorako 

zehaztutako helburuak berrikusten dauzan martiaren 3ko 252/2006 Errege Dekretuan 

adierazotako helburuak kontuan hartuta.  

Honako honeexek dira 2008ko abenduaren 31tik aurrera zehaztutako helburuak: 

• Ontzien %55-%80 berziklatzea pisuan, baita honako honeexek be: 

o Beirea: %60 

                                                           
12

 Ez dakigu zenbateko ontzi-proporzinoa dagoan gaika batutako egurrean. 
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o Papera/kartoia: %60 

o Metalak: %50 

o Plastikoak: %22,5 

o Egurra: %15 

• Guztien %60 balorizetea pisuan. 

Bestetik, hona hemen bizkaiko hondakinen frakzino horreen kudeaketari buruzko datuak, 

2011. urteari begira: 

50. taulea. 2011n sortutako ontzien kudeaketa materialka (Tm/urte eta berziklapenaren %) 

2011 (Tm/urte) Sorrerea Zabortegia Berziklapena 
Balorizazino 

energetikoa 

Berziklapenaren 

% 

Beirazko ontziak 50.524 10.908 24.069 15.547 %47,6 

Paper/kartoizko 

ontziak 
59.837 10.397 36.612 12.828 %61,2 

Ontzi arinak 75.295 27.920 14.383 32.993 %19,1 

Plastikoak 50.226 19.494 9.727 21.005 %19,4 

Metalezkoak 14.211 4.823 2.867 6.521 %20,2 

Beste batzuk 10.859 3.602 1.790 5.467 %16,5 

GUZTIRA 185.656 49.224 75.064 61.367 %40,4 

Iturria: Berton egindakoa 

 

Ikusten danez, papera/kartoia izan ezean, aparte hartutako material batek be ez dau 

berziklapenaren banakako helburua beteten. Batuketa osoa egin ezkero, berziklapenaren tasea 

%40,4koa danez, ontzien %55-%80 pisuan berziklatzeko helburu bateratua baino txikiagoa be 

bada. 

Guztien %60 pisuan balorizetako helburuari jagokonez, berziklatutakoaren eta modu 

energetikoan balorizautakoaren batuketa egin ezkero, material guzti-guztiek beteten dabe 

helburua. Halanda ze, batura osoa balorizazinoaren %75ekoa danez, helburua bera be oro har 

beteten da. 

51. taulea. 2011n sortutako ontzien kudeaketa materialka (Tm/urte eta balorizazinoaren %) 

2011 (Tm/urte) Sorrerea Zabortegia Berziklapena 
Balorizazino 

energetikoa 

Balorizazinoar

en % 

Beirazko ontziak 50.524 10.908 24.069 15.547 %78,4 

Paper/kartoizko ontziak 59.837 10.397 36.612 12.828 %82,6 

Ontzi arinak 75.295 27.920 14.383 32.993 %62,9 

Plastikoak 50.226 19.494 9.727 21.005 %61,2 

Metalezkoak 14.211 4.823 2.867 6.521 %66,1 

Beste batzuk 10.859 3.602 1.790 5.467 %66,8 

GUZTIRA 185.656 49.224 75.064 61.367 %73,5 

Iturria: Berton egindakoa 
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3.3.7 Hondakin biodegradagarriak 

Hondakin biodegradagarrien helburuak aztertu aurretik, hobe da hondakin biodegradagarri eta 

hondakin ez-biodegradagarrien artean zelako aldeak dagozan azaltzea. 

• Honako honeexek dira hondakin biodegradagarriak: inausketako eta lorazaintzako 

hondakinak, papera/kartoia, oihalak eta egurra.  

• Honako honeexek dira hondakin ez-biodegradagarriak: beirea, ontzi arinak, metalak, 

etxeko hondakin arriskutsuak, nahastautako gainerako hondakinak, tamainu handiko 

hondakinak, beste batzuk eta inerteak. 

Hondakin biodegradagarrien frakzinoak zelan kudeatzen diran aztertzeko orduan, argi eta 

garbi dago papera/kartoiaren %20,1, egurraren %7,4, oihalen %38,8 eta inausketako zein 

lorazaintzako hondakinen %41,9 zabortegian ezabatu dirana 2011. urtean. 52. eta 53. tauletan 

azaltzen da korronte horreen kudeaketa. 

52. taulea. Bizkaiko hondakin biodegradagarrien kudeaketa (Tm/urte). 2011 

2011 (Tm/urte) Sorrerea Zabortegia Berziklapena 
Balorizazino 

energetikoa 
Konpostgintza 

Biohondakinak 139.628 58.480 0 76.697 4.451 

Papera/kartoia 173.965 34.939 95.918 43.108 0 

Oihala 22.397 8.687 2.571 11.139 0 

Egurra 39.445 2.906 33.491 3.048 0 

BIZKAIAN 

GUZTIRA 
375.434 105.012 131.980 133.991 4.451 

Iturria: Berton egindakoa 

 

53. taulea. Bizkaiko hondakin biodegradagarrien kudeaketa (%). 2011 

2011 (%) Sorrerea Zabortegia Berziklapena 
Balorizazino 

energetikoa 
Konpostgintza 

Biohondakinak %100 %41,9 %0,0 %54,9 %3,2 

Papera/kartoia %100 %20,1 %55,1 %24,8 %0,0 

Oihala %100 %38,8 %11,5 %49,7 %0,0 

Egurra %100 %7,4 %84,9 %7,7 %0,0 

BIZKAIAN 

GUZTIRA 
%100 %28,0 %35,2 %35,7 %1,2 

Iturria: Berton egindakoa 

 

Hondakinak Zabortegiaren bitartez Ezabatzea arautzeko abenduaren 27ko 1481/2001 Errege 

Dekretuaren arabera, gehienez be honako kopuru honeek eroan daitekez zabortegira, 

1995erako lortutako datuak kontuan hartuta: 

� 2006: zabortegira eroandakoa %75 gitxitzea, 1995eko balioen aldean. 

� 2009: zabortegira eroandakoa %50 gitxitzea, 1995eko balioen aldean. 

� 2016: zabortegira eroandakoa %35 gitxitzea, 1995eko balioen aldean. 

54. taulan bertan, Bizkaian 1995. urteari begira erreferentziatzat eukitako balioak kontuan 

hartuta, zehaztutako helburuak bete diran aztertuko dogu: 
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54. taulea. Hondakin biodegradagarriak zabortegian ezabatzeko helburuen betearazpena (Tm/urte). 2011 

Ezabatu beharreko 

biodegradagarriak 

(Tm/urte) 

1995 2011 2006rako helburua 2009rako helburua 
2016rako 

helburua 

Bizkaia 373.622 105.012 280.216 186.811 130.768 

Iturria: Berton egindakoa 

 

Ikusten danez, Bizkaian 2016rako zehaztutako helburua beteten da 2011. urtean, zabortegian 

ez diralako 130.768 tona hondakin biodegradagarri baino gehiago ezabatu. Hain zuzen be, 

2011. urtean 105.012 tona hondakin biodegradagarri eroan dira zabortegira. Emoitzak onak 

izan dira, moltsoan batutako hondakin gehienak Zabalgarbin errausten diralako, zabortegian 

ezabatu beharrean. Horrezaz gainera, bihar-etzi tratamentutegi mekaniko biologikoa eregiko 

da, eta, gitxi gorabehera, urteko 180.000 tona inguru tratetako ahalmena eukiko dau. Hori dala 

eta, zabortegira eroandako hondakin biodegradagarrien kopurua are txikiagoa izango da. 
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3.3.8 Helburuen betearazpenaren laburpen-taula 

55. taulan, autonomia-erkidegoan zein estaduan zehaztutako helburuen betearazpen-mailea 

zehazteko egindako azterketaren laburpena egingo da. 

55. taulea. Helburuen betearazpenari buruzko azterketaren laburpena 

Helburuen betearazpenari buruzko azterketaren laburpena 

Urtea Helburua 2011ko balioa Balorizazinoa 

1. 2002-2020ko Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategia 

2012 UHen per capita sorrerea 2001eko mailetan egonkortzea. 
509 kg/bizt/urte, 2001eko 

527 kg/bizt/urteren aldean 

 

2012 Zabortegira eroandako UHak %45era gitxitzea. %20,9 
 

2020 Zabortegira eroandako UHak %30era gitxitzea. %29,0 Bihar-etzi 

2. 2007-2010eko Ingurumeneko Esparru Programea (II. IEP) 

2010 Aurretiaz tratau bako hondakinik ez isurtea. 2013an lortuko ei da 
 

2010 Berziklapenaren tasea %35eraino handitzea. %33,0  

3. Pilen, metagailuen eta baterien hondakinak (106/2008 ED) 

2011 Merkaduratutako kopuruaren %25 gaika batzea. %27,2 
 

4. Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak (208/2005 ED) 

2006 Gaikako bilketa biztanleko eta urteko 4 kiloraino handitzea. 2,29 kg/bizt/urte 
 

5. Ontzien eta bilgarrien hondakinak (252/2006 ED) 

2008 

Berziklapenaren tasea pisautako ontzien %55-%80raino 

handitzea: 

      * Beirea: %60 

      * Papera/kartoia (P/K): %60 

      * Metalak: %50 

      * Plastikoak: %22,5 

      * Egurra: %15 

Beirazko ontziak: %47,6 
 

 

 

 

 

 

 

P/K ontziak: %61,3 

Metalezko ontziak: %20,2 

Plastikozko ontziak: %19,4 

2008 Balorizazinoaren tasea pisautako guztiaren %60raino handitzea. 

Beirazko ontziak: %78,4 
 

 

 

 

 

 

 

P/K ontziak: %82,7 

Metalezko ontziak: %66,1 

Plastikozko ontziak: %61,2 

6. Hondakin biodegradagarriak (1481/2001 ED) 

2006 
1995eko balioen aldean, zabortegira eroateko joerea %75era 

gitxitzea. 

105,012 Tm, helburu diran 

280.216 Tm-en aldean 

 

2009 
1995eko balioen aldean, zabortegira eroateko joerea %50era 

gitxitzea. 

105,012 Tm, helburu diran 

186.811 Tm-en aldean 

 

2016 
1995eko balioen aldean, zabortegira eroateko joerea %35era 

gitxitzea. 

105,012 Tm, helburu diran 

130.768 Tm-en aldean 
Bihar-etzi 

 

Iturria: Berton egindakoa
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4 Biztanle-kopuruaren eta hondakin-sorrerearen bilakaeren prognosiari buruzko 

erabagia  

Beharrezko azpiegituren tamainua dimentsionetako orduan, oso-oso garrantzitsua da 

prognosia egitea. sortutako uri-hondakin guztiak tratetako azpiegiturarik euki ezean, arazo 

larria gertatuko litzateke ingurumenean. Halanda be, euren tratamentu-ahalmenetik urrunegi 

dagozan azpiegiturak abian euki ezkero, kalte ekonomiko argiak sortuko litzatekez. Dana dala, 

gaur eguneko ziurbakotasuna kontuan hartuta, agiri-agirikoa da egindako prognosiak aldian-

aldian egokitu behar dirana. 

Historiari begira, uri-hondakinen bihar-etziko sorrerearen prognosiak egiteko orduan, biztanle-

kopuruaren bilakaerearen prognosia eta EHen per capita sorrerearen zein IMEHAen sorrera 

gordinaren urteko aldaketaren ratioak hartu dira kontuan. 

Azken urteotako krisi ekonomikoa hasi arte, prognosi horreek errealidadearen araberakoak 

ziran nabarmen. 2007. urtean Bizkaiko UHen sorrerearen balio handiena lortu zanetik, ostera, 

sorrereak lau urtez jarraian egin dau behera, biztanleen kopuruak gora egin badau be. Hori 

dala eta, II. BUHKPIren bigarren berrikuspen honetan, ez dogu biztanleen kopurua kontuan 

hartuko, EHen sorrerearen prognosia egiteko orduan. 

Egoera ekonomikoaren bilakaerearen inguruko ziurbakotasuna agiri-agirikoa da gaur egun. Oso 

gatxa da hurrengo hileetan zer jazoko dan jakitea, eta are gatxagoa da hurrengo urteetan zer 

gertatuko dan jakitea. Horren adierazgarri, etorkizunari begira EUSTATek ez dau urtebetetik 

gorako proiekzinorik egingo. Halanda ze, oso gatxa da bihar-etziko uri-hondakinen sorrerearen 

prognosia egitea, beste era bateko adierazleetan oinarrituta: demografikoak edo 

ekonomikoak, esaterako. 

4.1 2012-2016ko biztanle-kopuruaren prognosiari buruzko erabagia 

Honako hauxe agertzen da 56. taulan: II. BUHKPIn aurreikusitako prognosia, EUSTATek eta 

INEk zenbatutako biztanle-kopurua eta II. BUHKPIn Immigrazinoa kontuan hartuta 

aurreikusitako biztanle-kopurua. 
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56. 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 

%0,078 

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 - 1.144.420 1.141.457 1.140.000 

2008 - 1.151.113 1.146.421 1.143.000 

2009 -   1.152.658 1.146.000 

%0,211 

2010 -   1.153.724 1.149.000 

2011 -   1.155.772  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 egindakoa 

 

61. taulan adierazoten dan lez, biztanle-kopuruaren benetako bilakaerea eta “immigrazinoa 

KONTUAN HARTZEN DAUEN” hipotesiko biztanle-kopuruaren prognosia bat datoz ia-ia. 

2009an, alde txikiren bat egon da, baina 2010ean gitxitu egin da; eta, are gehiago, 2011n. 

Halanda ze, II. BUHKPIn egindako prognosiari eutsi jako. 
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61. grafikoa. Bizkaiko biztanle-kopuruaren prognosiaren eta benetako bilakaerearen arteko erkaketa (biztanle-

kopurua). 1998-2016 

 

Iturria: Berton egindakoa 

Prognosi horren arabera, Bizkaiko biztanleen kopurua 1.163.000 lagunekoa izango da 2016. 

urtean. 56. taulan eta 61. grafikoan, 2012-2016ko epealdirako biztanle-kopurua eta 

hondakinen sorrerearen prognosia agertzen dira, eta hondakinen per capita sorrerea 

kalkuletako erabiliko dira. 

4.2 2012-2016ko EH, IMEHA eta UHen sorrerearen prognosiari buruzko erabagia 

4.2.1 EHen sorrerearen prognosia 

Krisi ekonomikoa hasi ostean, II. BUHKPIren lehenengo berrikuspenean eta 2010-2016ko 

Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintza Planean EHetarako helburu moduan zehazten zan 

2008ko per capita sorrerearen ratioari eustea. 2008tik 2009ra, ostera, EHen per capita 

sorrerea ikaragarri jatsi da (-%3,06), eta 2010ean (-%0,87) eta 2011n (-%1,76) be berbera 

gertatu da, hain nabaria izan ez dan arren. 

Datu horreek guztiak kontuan hartuta, egokia izan da 2016ko EHen sorrerearen prognosia 

egitea, 2010eko EH guztien sorrerearen balio berberak kontuan hartuta. 2010ekoa baino 

txikiagoa dan 2011ko datua euki arren, azken hori erabilteko erabagia hartu da ezpabere. Izan 

be, oraindino 5 urte igaro behar dira 2016ra arte, eta, egoera ekonomikoak berak be hobera 

egin daikeanez, uri-hondakin gehiago be sortu leitekez.  

2010-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintza Planean hartutako erabagian, 2008. urteko 

per capita sorrerearen datua erabili zan prognosirako oinarri moduan. Berrikuspen honetan, 

ostera, 2010eko EHen tonako eta urteko sorrera gordinaren datua erabili da 2012-2016ko 

epealdiko prognosia egiteko oinarri moduan. Alde hori dago, per capita sorrerearen datua 

hartu ezkero, epealdi horretako EHen sorrera gordinaren bilakaerea goranzkoa izango 
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litzatekealako biztanle-kopuruaren gorakadearen ondorioz. Edozelan be, azken urteotako 

goranzko joereari erreparau ezkero, egokiagoa da hurrengo urteetarako sorrerea iraunkorra 

eta 2010. urtekoa lakoa aurreikustea. Joerearen proiekzino egitean zuhurtziaz jokatu gurean, 

azken berrikuspenean egin zan lez (2009ko datua euki arren, 2008ko datua erabili zan oinarri 

moduan), kasu honetan be 2010eko datua erabili da, 2011koa erabili beharrean. 

Halanda ze, 2016an 455.215 tona EH sortuko dira aurreikuspenen arabera. Gaur eguneko 

ziurbakotasunaren inguruko salbuespenak salbuespen, oso kontuan hartu dogu hondakinen 

sorrerea barriro jatsi daitekeala hurrengo urteetan eta, gero, barriro igon daitekeala, krisia 

gainditu ostean. Edozelan be, epe laburrean ez ei dira barriro lortuko krisia hasi baino 

lehenagoko indize ekonomikoak. Horrezaz gainera, 2010-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinen 

Aurrezaintza Planean zehaztutako neurriek be eragina euki daikie, hazkuntza ekonomikoa eta 

hondakinen sorrerea bereizteko orduan. 57. taulan eta 62. grafikoan azaltzen dira II. 

BUHKPIren bigarren berrikuspen honetan EHen sorrerearen arloan 2016. urterako 

proposatutako prognosiak. 

57. taulea. 2016ko EHen sorrerearen prognosia, aurretiko prognosiak eta gaur eguneko datuak (Tm/urte) 

URTEA Epealdia 

EHen prognosi 

egokia. II. BUHKPI 

(Tm/urte) 

EHen prognosia. 

Planaren lehen 

berrikuspena 

(Tm/urte) 

EHen gaur 

eguneko 

prognosia eta 

errealidadea 

(Tm/urte) 

2004 

Errealidadea 

470.287  461.810 

2005 478.541  468.112 

2006 486.939  469.373 

2007 495.485  474.112 

2008 501.209 470.717 470.717 

2009 506.999 470.542 458.787 

2010 512.855 471.774 455.215 

2011 519.470 473.006 448.015 

2012 

Prognosia 

523.049 474.237 444.587 

2013 526.653 475.059 447.244 

2014 530.282 475.880 449.901 

2015 533.935 476.701 452.558 

2016 537.612 477.522 455.215 

Iturria: Berton egindakoa 
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62. grafikoa. 2016ko EHen sorrerearen prognosia, aurretiko prognosiak eta gaur eguneko datuak (Tm/urte) 

 
Iturria: Berton egindakoa 

4.2.2 IMEHAen sorrerearen prognosia 

Batez be, UHen sorrerea IMEHAen ondorioz gitxitu da azken urteotan, jarduera 

ekonomikoaren murrizketa etxeko kontsumoarena baino askoz be nabarmenagoa izan dalako. 

Bestetik, oraindino be IMEHAen zati handi bat EHen bilketarako zirkuituaren bidez kudeatzen 

diranez, ez dira IMEHA moduan agertzen. 2009., 2010. eta 2011. urteetan, IMEHAen 

sorrerearen urte arteko murrizketa -%15,81ekoa, -%5,86koa eta -%11,35ekoa izan da, 

hurrenez hurren. 

Bilakaera ekonomikoaren inguruko ziurbakotasuna nagusi danez, ez dago adierazle 

ekonomikorik erabilterik, IMEHAen bihar-etziko sorrerea iragarteko. Hori dala eta, EHetan lez, 

2016ko IMEHAetarako iragarritako sorrerea 2010ean sortutakoa lakoa izatea erabagi da: 

158.538 tona. Kasu honetan, IMEHAen sorrereak biztanle-kopuruaren bilakaereagaz lotura 

zuzenik ez daukanez, ez da zentzunezkoa per capita sorrerearen datua prognosirako oinarri 

moduan erabiltea. 
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58. taulea. 2016ko IMEHAen sorrerearen prognosia, aurretiko prognosiak eta gaur eguneko datuak (Tm/urte) 

URTEA Epealdia 

IMEHAen prognosi 

egokia. II. BUHKPI 

(Tm/urte) 

IMEHAen 

prognosia. 

Planaren lehen 

berrikuspena 

(Tm/urte) 

IMEHAen 

gaur eguneko 

prognosia eta 

errealidadea 

(Tm/urte) 

2004 

Errealidadea 

215.134  215.134 

2005 220.512  197.973 

2006 226.025  203.196 

2007 231.676  221.979 

2008 236.309 198.768 198.770 

2009 241.035 198.768 168.249 

2010 245.856 199.762 158.538 

2011 250.773 201.759 140.792 

2012 

Prognosia 

254.535 205.795 133.798 

2013 258.353 211.968 139.983 

2014 262.228 216.208 146.168 

2015 266.162 218.370 152.353 

2016 270.154 219.462 158.538 

Iturria: Berton egindakoa 

63. grafikoa. 2016ko IMEHAen sorrerearen prognosia, aurretiko prognosiak eta gaur eguneko datuak (Tm/urte) 

Iturria: Berton egindakoa 
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4.2.3 UHen sorrerearen prognosia 

EH eta IMEHAetarako egindako prognosia kontuan hartuta, 2016ko UHetarako prognosia 

613.753 tonakoa da. 59. taulan eta 64. grafikoan adierazoten dan lez, agiri-agirikoa da II. 

BUHKPIren lehen berrikuspeneko eta bigarren berrikuspen honetako prognosiak desbardinak 

dirana. 

59. taulea. 2016ko UHen sorrerearen prognosia, aurretiko prognosiak eta gaur eguneko datuak (Tm/urte) 

URTEA Epealdia 
Bizkaiko biztanle-

kopurua 

UHen prognosi 

egokia. II. BUHKPI 

(Tm/urte) 

UHen 

prognosia. 

Planaren 

lehen 

berrikuspena 

(Tm/urte) 

UHen gaur 

eguneko 

prognosia eta 

errealidadea 

(Tm/urte) 

2004 

Errealidadea 

1.132.861 685.421   676.944 

2005 1.136.181 699.053   666.085 

2006 1.139.863 712.964   672.569 

2007 1.141.457 727.161   696.091 

2008 1.146.421 737.518 669.485 669.487 

2009 1.152.658 748.034 669.310 627.036 

2010 1.153.724 758.711 671.536 613.753 

2011 1.155.772 770.243 674.765 588.807 

2012 

Prognosia 

1.155.000 777.584 680.032 578.385 

2013 1.157.000 785.006 687.027 587.277 

2014 1.159.000 792.510 692.088 596.069 

2015 1.161.000 800.097 695.071 604.911 

2016 1.163.000 807.766 696.984 613.753 

Iturria: Berton egindakoa 

64. grafikoa. 2016ko UHen sorrerearen prognosia, aurretiko prognosiak eta gaur eguneko datuak (Tm/urte) 
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Iturria: Berton egindakoa 

 

5 Helburuei, antolaereari eta arlo ekonomiko zein finantzarioari buruzko erabagia 

5.1 II. BUHKPIko helburuei buruzko erabagia 

Berrikuspen-agiri honetan, 2016ko lehen mailako EHen, IMEHAen eta UHen kudeaketaren 

helburuak hartu dira kontuan, ehunekotan adierazota dagoz eta II. BUHKPIn zehaztutakoakaz 

bat datoz. Hurrengo taulan, erabagi horren emoitzak azaltzen dira: 

60. taulea. 2016ko lehen mailako EH, IMEHA eta UHen kudeaketaren helburuak (%) 

hondakin-muetea 
Tratamentua Ezabapena 

Guztira 
Berziklapena Konpostgintza Beste tratamentu batzuk Isurketa 

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

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

UH %40,0 %4,0 %56,0 %0,0 %100 

Iturria: Berton egindakoa 

Halanda be, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruz onartu barri dan garagarrilaren 28ko 

22/2011 Legearen ondorioz, uri-hondakinen kudeaketaren arloan erronka barriak dagozala 

aitatu beharra dago. 

22/2011 Legearen arabera, 2015. urtea baino lehen gitxienez honako material honeetarako 

bilketa banatua egon beharko da ezarrita, ontziak diran ala ez kontuan hartu barik: papera, 

metalak, plastikoa eta beirea. Gaur egun, hondakin horreek batzeko sistemak dagoz Bizkaian: 

espaloian iminitako berziklontziak, garbiguneak edo garbigune mobilak. Halanda ze, BFAk gaur 

egun uri-hondakinen inguruan egindako plangintzan sartuta dago helburu hori. 

Bestetik, lege horren arabera, helburu kuantitatiboak be ezarri dira 2020. urteari begira: 

2020an sortutako hondakinen pisua %10 gitxitzea 2010ean sortutakoen aldean eta, guztira, 

pisuan gitxienez %50 erabiltea, paperaren, metalen, beirearen, plastikoaren eta biohondakinen 

frakzinoen edo beste frakzino berziklagarri batzuen berrerabilpena eta berziklapena 

prestetako. Helburu horreek 2005-2016ko II. BUHKPIren epealditik harantzago doazanez, ez 

dira bertan aitatu. Hurrengo planetan, ostera, behar besteko ekintzak landu beharko dira, 

helburu horreek beteteko eta II. BUHKPIko helburuak aldatzea egokia dan ala ez jakiteko. 

Horren guztiorren ondorioz, konpostgintza kontuan hartuta, berziklapena %44koa izan 

beharko danez, beste tratamentu batzuetarako kopuruak gainerako %56 izango litzatekez. 

Horrezaz gainera, urte horretarako epealdi horretan sortutako lehen mailako hondakinen zero 

isurketa lortzeko helburu estrategikoari be eutsi egingo jako. 

5.2 2016rako azpiegituren dimentsionamentuari eta mueteari buruzko erabagia 

2016ko UHen sorrerearen gaur eguneko prognosia ez dator bat II. BUHKPIn egindakoagaz, 

azken urteotako testuinguru ekonomikoa eta hondakinen sorrerea bete-betean aldatu 

diralako. Aurreko atalean egindako prognosi barriaren arabera, 194.013 tona UH gitxiago 

sortuko dira, II. BUHKPIko prognosi egokian aurreikusitakoen aldean; eta 289.538 tona UH 

gitxiago, prognosi desegokian aurreikusitakoen aldean. 
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Azken urteotan inbertsino handiak egin dira, Bizkaiko uri-hondakinen gaur eguneko kudeaketa 

lortzeko. Horri esker, Orkonerako Berziklatu tamainu handiko hondakinen tratamentutegia 

eregi da, baita Artigasko Ekoparkea be. Bertan, hain zuzen be, konpostegia eta tratamentutegi 

mekaniko biologikoa egongo dira kokatuta. Holako azpiegiturek sistemearen hobekuntza 

bermatuko dabe, behar besteko ahalmena daukielako, hurrengo urteetan Bizkaian sortuko ei 

diran UHak tratetako eta aurretiaz tratau bako hondakinik ez isurteko. 

Hori guztiori dala eta, gaur eguneko egoerea kontuan hartuta, ez da Zabalgarbiko bigarren 

lerroa eregi beharko, II. BUHKPIn holantxe adierazoten bazan be. Oso kontuan hartu beharra 

dago II. BUHKPIn UHen tratementurako aurreikusitako azpiegituren ahalmena bat datorrela 

2016an sortutako lehen eta bigarren mailako hondakin guztiakaz, hau da, 1.066.768 tona UH, 

prognosi egokian; eta 1.210.427 tona UH, prognosi desegokian. 61. taulan eta 2. irudian 

azaltzen dira baieztapen hori oinarritzen daben datuak eta eskemea. 
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61. taulea. Bizkaiko lehen eta bigarren mailako uri-hondakinen sorrerearen eta kudeaketaren inguruko aukerak (Tm/urte) 

  

II. BUHKPIn sorrerearen 

inguruan aurreikusitako 

aukerea. 

Prognosi egokia 

II. BUHKPIn sorrerearen 

inguruan aurreikusitako 

aukerea. 

Prognosi desegokia 

2010-2016ko Bizkaiko UHen 

Aurrezaintza Planean 

sorrerearen inguruan 

aurreikusitako aukerea 

II. BUHKPIren bigarren 

berrikuspenean sorrerearen 

inguruan aurreikusitako 

aukerea 

UHen sorrerea 807.766 903.291 696.984 613.753 

Moltsoan batutakoa 452.107 504.935 385.650 335.720 

Gaika batutakoa 355.659 398.357 311.334 278.033 

          

TMB 141.061 183.814 180.000 180.000 

Konpostgintza 32.463 36.277 32.463 32.463 

Berziklapena 443.365 496.666 325.938 291.248 

Lehen mailako hondakinak 323.196 362.080 261.550 230.316 

Bigarren mailako hondakinak 120.169 134.586 64.388 60.931 

Zabalgarbiko balorizazino energetikoa 424.079 464.779 230.000 213.618 

Lehen mailako hondakinak 311.046 321.121 205.650 155.720 

Berziklapeneko erreusak eta konpostgintzako erreusak 19.932 22.341 17.354 15.417 

TMBko estabilizaua 93.101 121.317 6.996 42.480 

TMBko BES balorizetako lantegia 0 0 43.110 43.110 

Zabortegia (bigarren mailako hondakinak) 25.800 28.891 67.548 31.343 

Konpostgintzako erreus inerteak  487 544 487 487 

Berziklapeneko erreus inerteak  1.279 1.430 1.104 972 

EBE errausketako errautsak  21.213 23.241 8.280 7.690 

TMBko erreus ez-balorizagarria 2.821 3.676 22.194 22.194 

TMBko estabilizaua 0 0 35.484 0 

          

Lehen eta bigarren mailako hondakinak guztira 1.066.768 1.210.427 879.059 791.782 

Iturria: Berton egindakoa 
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Konpostegia eta TMB abian iminten diranean, Bizkaiko uri-hondakinak kudeatzeko 

azpiegituren mapea osotuko da. II. BUHKPI berrikusten dauen gaur eguneko txostenean 

sorrerearen inguruan egindako prognosiaren arabera, 2016. urtean 87.277 tona UH gitxiago 

sortuko dira Bizkaian, 2010-2016ko UHen Aurrezaintza Planean aurreikusitakoen aldean; 

274.986 tona UH gitxiago, II. BUHKPIko egoera egokian aurreikusitakoen aldean; eta 418.646 

tona UH gitxiago, II. BUHKPIko egoera desegokian aurreikusitakoen aldean. Hain zuzen be, 

horrexen arabera dimentsionau ziran azkenean aurreikusitako azpiegiturak. Agirikoa danez, 

gaur eguneko egoerea eta II. BUHKPIren berrikuspen honetan 2016rako aurreikusitako 

egoerea kontuan hartuta, lehendik edo proiektupean dagozan azpiegiturak nahikoak dira, 

epealdi horretan sortuko ei diran lehen eta bigarren mailako 791.782 tona UH tratetako. 

2. irudia. Nora doazan 2016an Bizkaian sortutako UHak 
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* Konpostgintzan, inpropioen kopurua %5ekoa 

da, eta, heldutasun zenbatetsiaren ondorioz,  
10.279 tona be galtzen dira pisuan (%33,33, 

gainerako %95en aldean).

** TMBn bertan, ura lurruntzen da digestino-
prozesuan. Galera horreek, gainera, 50.940 

tonakoak dira, hau da, tratautako guztiaren

%28,3koak.
** Zabalgarbiko urtenaldiak ez eze, errekuntzako

gasen pisua be hartu beharra dago kontuan

(162.285 tona). 
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Iturria: Berton egindakoa 

Erantsitako irudian proposatutako azpiegiturei esker, 2016an Bizkaian sortuko diran lehen eta 

bigarren mailako uri-hondakin guztiak kudeatu ahal izango dira. Lehen mailako hondakinak 

etxeetan zuzenean sortutakoak dira, baita beste jatorri batzuetako antzeko hondakinak be. 

Edozelan be, lehen mailako hondakinak kudeatzaileenera eroan ostean, hondakinen zati bat 

berreskuratzen dabe, baina, aldi berean, beste hondakin batzuk be sortzen dabez, bigarren 

mailako hondakinak, alegia. Bigarren mailako hondakin horreek beste kudeatzaile batzuei 

eroaten jakez, eta honako tratamentu honeek ezarriko dabez bertan: 

• Berziklapena: TMBko frakzino batzuk edo Zabalgarbiko metalak eta zepak, esaterako.  

• Balorizazino energetikoa: berziklontzi horian itxitako ontzien sailkapenerako lantegiko 

erreusak, esaterako. 

• Zabortegiko ezabapen segurua, beste era batera berreskuratu ezin diranean. 
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5.3 Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko Erakundearen eraketa (Lurralde 

Partzuergoa) 

II. BUHKPI onartu zanetik, Bizkaiko Foru Aldundiak eta lurralde historikoko udal zein 

mankomunidade gehienek lankidetza-hitzarmenak sinatu dabez kudeaketaren 

antolakuntzaren arloan, uri-hondakinak kudeatu ahal izateko. 

Lankidetza-hitzarmen horreen arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak Garbiker foru-soziedade 

publikoaren bidez emoten dau udalerri zein mankomunidadeetan sortutako uri-hondakinak 

tratetako zerbitzua. Izan be, hondakinak tratetako udal-eskumena lagaten jako foru-

administrazinoari. 

Hitzarmen horreen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan hondakinen arloan garatutako 

kudeaketa integrala osotu da, eta, horri esker, Bizkaiko uri-hondakinen zero isurketa 

gordinaren helburua bete egiten dala bermatzen da. Hitzarmen horreei estaldura ekonomikoa 

emoteko asmotan, garagarrilaren 126/2006 Foru Dekretua onartu zan. Horren arabera, 

Bizkaiko Foru Aldundiak uri-hondakinak behin betiko ezabatzeko emondako tratamentu-

zerbitzuagaitiko prezio publikoari buruzko arauketaren ezarpena hitzartu eta garatu egiten da. 

Foru-dekretu hori aldatu egin da, uri-hondakinen berrerabilpen eta berziklapenerako 

azpiegiturak abian imini diran neurrian. Holan, bada, gaika batutako hondakin-frakzino 

bakotxak bere prezio publikoa dauka, bere tratamentuaren arabera. 

Bizkaiko Uri Hondakin Solidoak Kudeatzeko Lurralde Kontseiluak egindako lana nabarmendu 

beharra dago. Hain zuzen be, lurralde historikoan udal-administrazinoaren eta foru-

aldundiaren arteko koordinazino zein partaidetzarako dagoan organua da, eta jakintza nahiz 

alkarrizketa bultzatzen dauz. Bertan, gainera, kudeaketaz arduratzen diran erakunde nagusien 

artean zehazten dabez helburuak. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren eretxiz, orain arte emondako urratsen ondorioz, oso egokia da 

Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko Erakundea eratzea. Erakunde hori, hain zuzen be, 1997-

2001eko Bizkaiko Uri Hondakin Solidoak Kudeatzeko Lehen Plan Integralean (ERSU) dago 

aurreikusita, baita BUHKPIn bertan be. Hurrengo urteetan, II. BUHKPIn zehaztutako UHen 

kudeaketa integralerako eredua sendotu beharko litzateke Lurralde Partzuergo bakarraren 

bitartez. Holan, bada, Bizkaia osoko uri-hondakinen kudeaketa eraginkorra bermatu ahal 

izango da, baita tokian tokiko erakunde eskudunen partaidetza be. 

Halanda ze, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko udalek zein 

mankomunidadeek parte hartuko dabe Bizkaiko Hondakinen Partzuergoan. Erakunde publiko 

horrek, hain zuzen be, Bizkaiko uri-hondakinak kudeatu eta tratau egingo dauz, hau da, 2005-

2016ko II. BUHKPIn aurreikusitako azpiegiturak ustiatzeko jarduera guztiak garatuko dauz. 
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6 Ondorioak 

a) II. BUHKPIren ohiko lehen berrikuspena idatzi zanetik egindako garapen estrategiko eta 

aldaketa juridiko barrien ondorioz, ez dira oinarriak lar aldatu, plan ha egiteko kontuan 

hartutakoen aldean. Izan be, edukiak planean bertan egozan txertatuta, gaur egun 

indarreko legeria diran aurretiazko legegintza-agiriak kontuan eukitean. Salbuespen 

moduan, EBko Hondakinei buruzko Esparru Zuzentarauaren transposizinoa dan 

Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko 22/2011 Legean, hondakinen kudeaketaren 

arloko helburu eta jarraibide barriak zehazten dira. Foru-aldundiak euretako asko euki 

dauz kontuan, HEZeko lehen zirriborroak idazten hasi ziranetik. 

b) Hondakinei buruzko Lege barrian zehaztutako barritasunean artean, nabarmendu egin 

behar da hondakinen aurrezaintzarako plana egin behar dala, materia organikoaren 

bilketa bultzatu behar dala eta papera, beirea, plastikoak zein metalak gaika batu behar 

dirala, ontzitzat hartzen doguzan ala ez kontuan hartu barik. Alde horretatik, foru-

aldundiak 2010-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintza Plana, materia 

organikoaren lehenengo bilketa eredugarriak eta konpostegia daukaz abian, baita 

aitatutako lau materialak batzeko sistemak be (espaloian iminitako berziklontziak, 

garbiguneak eta garbigune mobilak). 

c) Bizkaiko Foru Aldundiak egindako hondakin-planetan eta orain arte garatutako 

berrikuspenetan aurreratutako 1994-2011ko biztanle-kopuruaren bilakaereari buruzko 

aurreikuspenak oso ondo egokitu dira biztanleen kopuruaren benetako errealidadera. 

Halanda be, azken urteotan uri-hondakinen sorrerea jatsi egin dala kontuan hartuta, 

egokia da II. BUHKPIko prognosia zuzentzea eta, barriro be, 2010eko UHen sorrerearen 

balioa (613.753 Tm) 2012-2016ko epealdirako erreferentzia-balioa izatea. 

d) EHen sorrera gordina aldatu egin da 2007. urtean, harrezkero antzemondako goranzko 

joereak behera egin dauelako eta 2011n 448.015 tona sortu diralako. Ezelako zalantza 

barik, krisi ekonomikoak, kontsumoaren beherakadak eta hondakinen sorrerearen 

jatsiereak eragina euki dabe hondakinon horreen per capita sorrerearen beherakadan. Era 

berean, oso kontuan hartu behar da EHen sorrera gordin eta per capita sorrerea 

aurrezaintza-politiken eraginaren bidez jatsi ahal izan zirala, honako arlo honeetan: 

ontziratzaileek bilgarri larregi ez erabiltea edo kontsumitzaileek zentzunez erosteko 

erispideak kontuan hartzea. 

e) IMEHAen sorrera gordinaren bilakaerea 2007. urtean aldatu da, 2005-2007ko  goranzko 

joerea alde batera itxi eta, argi-argi, beherantz egiten hasten dalako 2008. urtetik aurrera. 

Beherakada nabarienak  2008., 2009. eta 2011. urteetakoak dira, eta 2010eko jatsierea 

txikixeagoa da. IMEHAen sorrereak behera egin dau lurraldeko sektore industriala krisi 

ekonomikopean dagoalako. Hori dala eta, ekoizpen industriala ikaragarri jatsi da azken 

urteotan. 

f) IMEHAk zenbateko metodologia zehaztu behar da hobeto, baita Bizkaiko Hondakinen 

Behatokiak erabilitako prozedura estadistikoak be. Holan, bada, IMEHAen sorrereari 

buruzko datu banatu eskuragarrien azterketa zehatzagoak egin ahal izango dira. 

g) Bizkaian, UHen per capita sorrereak behera egin dau 2008. urteaz geroztik. 2011n, hain 

zuzen be, biztanleko eta urteko 509 kilokoa izan da, eta, 2004-2007ko epealdian, 
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biztanleko eta urteko 600 kiloetan egoan egonkortuta. hondakinen sorrera-maila horreen 

arabera, gure inguruko herrialde europarretako batezbestekoa beteten dau Bizkaiak. 

h) Gaur egun, gitxi gorabehera, Bizkaian sortutako uri-hondakinen %71 balorizetan dira 

modu material edo energetikoan. Bestetik, gainerako %29 baino ez da ezabatzen 

zabortegira eroanda. Egoera hori hobetzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko 

Konpostegia imini dau abian, eta Arraizko Tratamentutegi Mekaniko Biologikoa eregiten 

hasi da, II. BUHKPIn aurreikusi zan lez. 

i) 2004-2011ko epealdiko UHen per capita sorrerearen benetako bilakaerea 2010-2016ko 

UHen Aurrezaintza Planeko eta II. BUHKPIko prognosiaren azpi-azpitik geratu da, egoera 

egokian nahiz desegokian. Azken urteotan, Bizkaiko hondakinen kudeaketak aurrera egin 

dau nabarmen, tentsino kontrajarriak egon diralako epealdiko lehen urteetako kontsumo-

gehikuntzaren dinamiken eta 2008. aurrerako krisi ekonomikoagaz zein aurrezaintza-

neurriakaz lotutako murrizketa-dinamiken artean. Uri-hondakinen sorrerea jastea 

erabagigarria izan da, 2016rako gaur eguneko prognosia aldatzeko orduan. 

j) Berrikuspen honetan adierazotakoaren arabera, EHen eta IMEHAen sorrerea ez da 

inondik inora 2010-2016ko epealdian. Holan, bada, II. BUHKPIko hipotesi egokienaren 

arabera, UHen sorrerea 807.766 tonakoa izango zan 2016. urtean. Gaur eguneko 

berrikuspenaren arabera, ostera, UHen sorrerea 613.753 tonakoa izango da. 

k) 2011. urtean, EHen eta IMEHAen arteko banaketa 76/24koa izan danez, lortutako 70/30 

proporzinotik aldendu da, eta erreferentziako herrialde europarretako ohiko 50/50etik 

urrun dago. Izan be, gure herri zein urietako urigintza nahasia dala eta bertako saltegiak, 

industriak zein hotelak bizitegi-guneetan nahastauta dagozala kontuan hartuta, IMEHA 

asko EH moduan kudeatzen dira. IMEHAetako gaur eguneko frakzinoen edo beste frakzino 

barri batzuen (konpostau daitekean materia organikoa...) gaikako bilketak ugaritzen diran 

neurrian, holantxe batutako hondakinak IMEHA moduan zenbatuko dira, EH moduan 

zenbatu beharrean.  

l) Hurrengo urteei begira, ziurbakotasuna nagusi izango danez, hobe da berrikuspen 

honetan egindako estrapolazinoak behin betikotzat ez hartzea. Halanda be, UHen 

sorrerea ikaragarri jatsi danez eta 2016ko lehen zein bigarren mailako hondakinen 

tratamentu-preminek behera egin dabenez (II. BUHKPIn aurreikusitakoak baino 400.000 

tona UH gehiago), sistema integraua ixteko azpiegiturea dimentsionau behar da barriro, 

gaur eguneko egoerearen arabera ez dagoalako bere ahalmena zertan bikoizturik. 

Halanda ze, oraingoz Zabalgarbiko bigarren lerroa ez eregitea proposatzen da, II. BUHKPIn 

aurreikusita egon arren. Edozelan be, sorrerea bera bihar-etzi zelan bilakatzen dan ikusi 

beharra dago, horri buruzko behin betiko erabagiak hartzeko. Hori dala eta, itxaron egin 

beharra dago, harik eta konpostegia eta TMB abian imini eta euren ahalmen bete-betean 

lanean hasi arte. Halaber, hondakinen sorrerearen bilakaerea bera be aztertu beharra 

dago, krisi ekonomikoa gainditu ostean. 

m) Amaitzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak eta lurralde historikoko udal zein mankomunidade 

gehienek lankidetza-hitzarmenak sinatu dabez, uri-hondakinak kudeatu ahal izateko. Horri 

esker, praktikan, uri-hondakinak kudeatu dabez batera. Horrezaz gainera, Bizkaiko Uri 

Hondakin Solidoak Kudeatzeko Lurralde Kontseiluagaz batera, uri-hondakinak altan 

kudeatzeko erakunde publikoa eratzekotan be badabilz. Erakunde hori Bizkaiko 

Hondakinen Partzuergo moduan eratuko litzateke, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko 
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Lurralde Historikoko udalek zein mankomunidadeek parte hartuko leukie bertan eta 2005-

2016ko II. BUHKPIn aurreikusitako azpiegiturak ustiatzeko eskumena eukiko leuke. 
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