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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

GUARDIA-ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA

Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillan udal-hondakinak biltzeko eta tratatzeko zerbitzuaren 
erabilerak arautzen dituen eskualdeko ordenantza behin betiko onartzea

Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillako Batzarrak 2020ko uztailaren 23an egindako bilkuran 
hartutako erabakiaren aurkako erreklamazioak aurkezteko epea igaro da. Erabaki hori 2020ko 
abuztuaren 3ko ALHAOn (87. zk.) argitaratu zen, Baños de Ebro/Mañueta, Eltziego, Kripan, 
Bastida, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda/Moreta, Nabaridas, Samaniego eta Eskuernaga 
udalerrietako hondakinak kudeatzeko ordenantza behin-behinean onartzeari buruzkoa. Erre-
klamaziorik ez, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. 
artikuluak behin betiko bihurtzen du erabaki hori, eta horren berri ematen da 7/1985 Legearen 
70.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako. Ordenantza hau indarrean jarriko da testu osoa 
ALHAOn argitaratu ondoren, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 
65.2 artikuluak indarrean jarraituko du, gerora aldatu edo indargabetzea erabaki arte.

ZIOEN AZALPENA

Arabako Errioxako Guardiako Kuadrillak, Kuadrillei buruzko azaroaren 20ko 63/1989 Foru 
Arauaren 1. artikuluan ezartzen duenez, kuadrilla udalerriek osatutako lurralde-erakunde foral 
gisa eratzen da, beren lurralde-eremuari eragiten dioten gaietan parte hartzeko eta interes 
orokorreko gaiak sustatu eta kudeatzeko, eta 28. artikuluko e eta f letretan esaten da Kuadrillari 
dagokiola Kuadrillaren interes orokorra eta eskumenak bere gain hartzea, udalek, Aldundiak 
eta zuzenbideko beste erakunde batzuek eskuordetuta edo transferituta.

Hondakinei buruzko 2008/98/EE Zuzentaraua (“Hondakinen Esparru Zuzentaraua”) aldatzen 
duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 30eko 2018/851 Zuzenta-
rauaren aldarrikapenak hondakinak kudeatzeko Europar Batasuneko lege-esparrua ezartzen du, 
hazkunde ekonomikoaren eta hondakinen ekoizpenaren arteko lotura bereiztea ahalbidetzen 
duten tresnak emanez, eta bereziki azpimarratzen du prebentzioa, hau da, hondakinen multzoa. 
Hondakin bihurtzen den produktua, substantzia arriskutsuen kopurua eta edukia nahiz hon-
dakinen giza osasunaren eta ingurumenaren gaineko inpaktu kaltegarriak murrizteko Hala, 
hierarkia-printzipioa txertatzen du hondakinen ekoizpenean eta kudeaketan. Printzipio ho-
rrek prebentzioan, berrerabiltzeko prestakuntzan, birziklapenean edo beste balorizazio-modu 
batzuetan jarri behar du arreta, eta Europar Batasuna “birziklatzearen gizarte” bihurtu nahi du, 
klima-aldaketaren aurkako borrokan laguntzeko.

2008/98/EE Zuzentarauaren transposizioa Espainiako ordenamendu juridikoan Hondakinei 
eta Lurzoru Kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legearen bidez egin zen. Lege horrek 
ordeztu egiten du apirilaren 21eko 10/1998 Legea, hondakinei buruzkoa.

I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Zerbitzuak emateko xedea eta eremua

1.1. Ordenantza honen xedea da Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillak konpostajerako eta 
arriskutsuak ez diren udal-eraikinak bildu eta tratatzeko zerbitzuak emateko eta erabiltzaileak 
erabiltzeko baldintzak arautzea Mañueta, Eltziego, Kripan, Bastida, Lapuebla de Labarca, Leza, 
Moreda, Samaniego eta Navaridas udalerrietan.
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1.2. Zerbitzu horiek emateko, erabiltzaile-kategoria dute zerbitzu horien onuradun diren 
edo zerbitzu horien eraginpean dauden pertsona fisiko eta juridiko guztiek, aurreko puntuan 
aipatutako udalerriren batean helbideratuta badaude, eta indarreko xedapenen eta ordenantza 
honen arabera erabiliko dituzte.

2. artikulua. Aplikatu beharreko araudia

Ordenantza honen erregulazioa Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 
22/2011 Legearen (2011ko uztailaren 29ko Estatuko Aldizkari Ofizialaren 181. alean argitaratua) 
eta gainerako xedapen aplikagarrien printzipioei atxikitzen zaie.

3. artikulua. Definizioak

Ordenantza honen ondorioetarako, definizio hauek hartuko dira kontuan:

“Hondakina”: edukitzaileak botatzen duen edo botatzeko asmoa edo betebeharra duen 
edozein substantzia edo objektu.

“Udal-hondakinak”: nahastutako hondakinak eta etxetik bereizita bildutako hondakinak, 
barnean direla papera eta kartoia, beira, ontzi arinak, biohondakinak, zura, ehunak, tresna ele-
ktriko eta elektronikoen hondakinak, pilen eta metagailuen hondakinak, eta tamaina handiko 
hondakinak, koltxoiak eta altzariak barne. Nahasitako hondakinak eta beste iturri batzuetatik 
bereizita bildutako hondakinak ere sartzen dira, hondakin horiek etxeko hondakinen izaera eta 
osaera bertsuak direnean. Udal-hondakinek ez dituzte barne hartzen ekoizpenetik, nekazaritzatik, 
basogintzatik, arrantzatik, hobi septikoetatik eta estolderia-saretik eta hondakin-urak tratatzeko 
instalazioetatik datozen hondakinak, araztegiko lohiak, balio-bizitzaren amaieran dauden ibil-
gailuak eta eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak barne.

“Merkataritzako hondakinak”: merkataritzaren berezko aktibitateak sortutako hondakinak, 
handizkakoak eta txikizkakoak, jatetxeetako eta tabernetakoak, bulegoetakoak eta azoke

takoak, bai eta zerbitzuen sektoreko gainerakoak ere.

“Industria-hondakinak”: industria-aktibitateak sortutako fabrikazio-, eraldaketa-, erabilera-, 
garbiketa- edo mantentze-prozesuen ondoriozko hondakinak, azaroaren 15eko 49/2007 Legean 
araututako atmosferara egindako emisioak izan ezik. Enbalaje industrialeko filmak, iragazkiak, 
lur diatomeoak eta udalekoen parekoak ez diren beste batzuk sartzen dira.

“Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak”: eraikuntza- eta eraispen-jarduerek sortutako 
hondakinak.

“Hondakinen edukitzailea”: hondakinen ekoizlea edo hondakinak dituen beste pertsona 
fisiko edo juridiko bat.

“Negoziatzailea”: hondakinen erosketan eta ondorengo salmentan bere kontura jarduten 
duen pertsona fisiko edo juridiko oro, baita jabetza fisikorik hartzen ez duten negoziatzaileak 
barne.

“Agentea”: hirugarrenen mandatuz hondakinak deuseztatzeko edo balioa emateko ardura 
antolatzen duen pertsona fisiko edo juridiko oro, baita hondakinak fisikoki jabetzan hartzen ez 
dituzten agenteak ere.

“Hondakinen kudeaketa”: hondakinak biltzea, garraiatzea, balorizatzea (sailkapena barne) 
eta ezabatzea, eragiketa horien zaintza barne, bai eta zabortegiak itxi ondoren mantentze-lanak 
egitea ere, negoziatzaile edo agente gisa egindako jarduerak barne.

“Hondakinen kudeatzailea”: hondakinen kudeaketa osatzen duten eragiketetako edozein 
egiten duen pertsona edo erakundea, publikoa edo pribatua, baimen edo komunikazio bidez 
erregistratua, hondakinen ekoizlea izan edo ez.
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“Prebentzioa”: substantzia, material edo produktu bat hondakin bihurtu aurretik hartu-
tako neurriak, honako hauek murrizteko: hondakin-kopurua, baita produktuak berrerabilita 
edo produktuen bizitza erabilgarria luzatuta ere; hondakinak sortzeak ingurumenean eta giza 
osasunean dituen eragin kaltegarriak, edo materialetan eta produktuetan dauden substantzia 
arriskutsuen edukia.

“Bilketa”: hondakinak pilatzea, hasierako sailkapena eta biltegiratzea barne, tratamendu-ins-
talazio batera garraiatzeko.

“Gaikako bilketa”: Hondakinen fluxua bereizita mantentzen den bilketa, hondakin-mota eta 
izaera jarraitzen duena, tratamendu espezifikoa errazteko.

“Berrerabiltzea”: Hondakinak ez diren produktuak edo produktuen osagaiak helburu jakin 
batekin berriro erabiltzeko egiten den edozein eragiketa.

“Birziklatzea”: hondakinen materialak berriro produktu, material edo substantzia bihurtzeko 
egiten den balorizazio-eragiketa oro, bai jatorrizko xedearekin, bai beste edozein helbururekin. 
Barnean hartzen du material organikoa eraldatzea, baina ez balorizazio energetikoa, ezta bus-
tigarri gisa edo betelanetarako erabiliko diren material bihurtzea ere.

“Tratamendua”: balorizatzeko edo ezabatzeko eragiketak, balorizatu edo ezabatu aurreko 
prestaketa barne.

“Balorizazioa”: edozein eragiketa, baldin eta horren emaitza nagusia bada hondakinak beste 
material batzuk ordezteko balio izatea, bestela funtzio jakin bat betetzeko erabiliko liratekeenak, 
edo hondakina instalazioan edo gene ral ekonomian funtzio hori betetzeko prestatua izatea.

“Ezabatzea”: balorizazioa ez den beste edozein eragiketa, baita eragiketaren bigarren mai-
lako ondorioa substantzien edo energiaren aprobetxamendua denean ere.

“Paper-kartoia”: kategoria horretan sartzen dira egunkariak, aldizkariak, liburuxkak, kartoiak, 
folio idatziak, paper-kartoizko ontziak, arrautzen kartoizko ontziak, paperezko poltsak, kartoizko 
kutxak, libretak eta koadernoak, karpetak eta antzeko hondakinak. Ez dira sartzen zelofanezko 
papera, aluminiozko papera, tetra brick-ak, argazkiak, erradiografiak, tixu papera edo pixoihalak.

“Beira”: hondakin horien artean sartzen dira beirazko ur-, ardo-, likore-, garagardo-, fres-
kagarri- botilak, kontserba edo jogur potoak, jogurtak, lurrin-flaskoak eta bestelako produktu 
kosmetikoak eta antzekoenak. Ez dira honen barruan sartzen bonbillak, leihoetako kristalak, 
ispiluak, betaurrekoak, pitxerrak, edalontziak, loza, automobilen beirak, portzelanak eta zera-
mikak, eta antzekoak.

“Ontzi arinak”: puntu berdea duten ontzi guztiak, plastikozko ontziak, metalezkoak, tetra 
brick-ak, plastikozko poltsak, metalezko edo plastikozko tapoiak eta txapak, zurezko kutxak, 
aerosol hutsak (desodorante, laka, etabarrenak.). Ez dira sartzen paper-kartoizko ontziak, ezta 
beirazkoak ere, baldin eta bereizteko bide propioa badute.

“Tamaina handikoak”: hondakinak biltzeko ohiko bitartekoen bidez hustu ezin direnak, hala 
nola arriskutsuak ez diren etxetresna elektrikoak, koltxoiak eta altzariak.

“Sukaldeko olioa”: frijitzeko olioak eta kontserba-latetako olioak. Motordun olioak ez dira 
horren barruan sartzen.

“Arropa, ehunak eta oinetakoak”: etxeko ehun-produktu mota guztiak biltzen ditu: oine-
takoak, arropa, gerrikoak, poltsak, diru-zorroak, gorbatak, oheko arropa, mantak, gortinak, 
eskuoihalak eta ehungintzako beste material batzuk.

“Berrerabilgarriak”: arropa-, ehun- eta oinetako-hondakin guztiak, aparatu elektriko eta 
elektroniko txikiak (ile-lehorgailua, mugikorrak, irratiak,), erremintak, koadroak, jostailuak eta 
bazarreko objektuak. Ez da sartzen ebakitzaileak izan daitezkeen elementurik (aiztoak, guraizeak, 
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cutterrak, baxera gaiak…), ezta produktu toxiko edo arriskutsurik ere, hala nola garbiketa-pro-
duktuak, disolbatzaileak, urratzaileak, espraiak eta pinturak.

“Hondakin higienikoak”: pixoihalak, konpresak eta beste hondakin higieniko batzuk sartzen 
dira kategoria honetan.

“Pilak”: zati honek botoi-pilak, pila zilindrikoak eta petaka-pilak hartzen ditu.

“Sendagaiak eta sendagai-ontziak”: sendagaiak: pilulak, kapsulak, anpoilak, supositorioak 
eta sendagaiak biltzen dituzten edozein modu eta ontzi sartzen da, (plastikozko potoak, kartoizko 
edo plastikozko kaxak, blisterrak, etab.).

“Etxeko hondakin arriskutsuak”: arriskugarritasun-ezaugarriak dituzten etxeetan sortzen 
diren hondakin guztiak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 30eko 
2018/851 Zuzentarauaren III. eranskinean arautuak.

“Errefuxa”: zatiki honetan gaika biltzen ez direnak sartzen dira.

“Biohondakina”: lorategi eta parkeetako hondakin biodegradagarria, etxe, bulego, jatetxe, 
handizkari, jantoki, sukaldaritza-zerbitzu eta txikizkako kontsumo-establezimenduetatik datozen 
elikagaien eta sukaldaritzaren hondakinak, eta elikagaiak eraldatzeko instalazioetatik datozen 
hondakinak.

“Konposta”: bereiz bildutako hondakin biodegradagarrien tratamendu biologiko aerobikotik 
lortutako gai organikoa.

“Konpostajea”: materia organiko biodegradagarrien eraldaketa biologiko aerobikoaren eta 
termofiloaren prozesu kontrolatua, ongarri edo gai organikoak edota produktu organiko mota 
batzuk eragiten dituena.

“Komunitate-konpostajea”: hainbat erabiltzailek beren biohondakinak konpostajearen bidez 
espazio komun batean tratatzeko erabiltzen duten sistema.

“Komunitateko konpostaje-instalazioa”: konpostaje-prozesu osoa garatzeko behar den eki-
pamendua edo ekipamendu-multzoa, deskonposizio- eta heltze-faseak barne, bai eta material 
egituratzailea eta ondoriozko konposta leku berean biltegiratzea ere.

“Material egituratzailea”: landare-jatorriko zurezko edo gai lignifikatua da, eta, biohondaki-
narekin proportzio egokietan nahastuta, nahasketaren bidez airea zirkulatzea ahalbidetzen du, 
ez du pilaketarik egiten, karbonoa ematen du eta hezetasuna arautzen du.

“Elikagaien hondakinak”: hondakin bihurtu diren elikagai guztiak, Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren 178/2002 (EE) Arautegiaren 2. artikuluan definitutakoaren arabera.

4. artikulua. Zerbitzua nahitaez erabiltzea eta jasotzea

4.1. Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillari dagokio konpostaje-zerbitzua ematea eta 
udal-hondakinak biltzea, garraiatzea eta tratatzea, ordenantza honetan ezarritako moduan, 
22/2011 Legearen 12.5 artikuluan ezarritakoaren esparru juridikoan, Euskal Autonomia Erkide-
goak hala badagokio ematen dituenetan, eta ekoizlearen erantzukizun zabalaren arloko araudi 
sektorialean ezarritakoaren esparru juridikoan.

4.2. Hondakin horiek dituztenek Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillari eman beharko diz-
kiote, balorizatu edo ezabatu ditzan, ordenantza honetan zehaztutako baldintzetan.

4.3. Halaber, Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillari dagokio zaintzeko eta ikuskatzeko ahala 
erabiltzea, bai eta zehapen-poteak ere, bere eskumenen esparruan.

5. artikulua. Hondakinak abandonatzea

Debekatuta dago hondakinak kontrolik gabe abandonatzea, isurtzea edo ezabatzea, bai eta 
hondakinak nahastea ere, baldin eta kudeaketa zailtzen badute. Halaber, erabiltzaileak behartuta 
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daude hondakinak Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillak ezarritako egutegiaren, ordutegien 
eta gainerako baldintzen arabera uztera. artikulua.

6. artikulua. Kudeaketako hierarkia

6.1. Kuadrillak hondakinak biltzeko eta tratatzeko zerbitzua antolatu eta garatuko du, lehen-
tasun-ordena honen arabera:

a) Prebentzioa.

b) Berrerabiltzeko prestatzea.

c) Birziklatzea.

d) Beste balorizazio-mota bat, balorizazio energetikoa barne.

e) Ezabatzea.

6.2. Hala ere, hondakinen fluxu jakin batzuetan ingurumen-emaitza global onena lortzeko 
hierarkia horretatik aldendu behar bada, lehentasunen beste ordena bat hartu ahal izango da, 
baldin eta hala gomendatzen badu hondakin horien sorreraren eta kudeaketaren inpaktuei 
buruzko bizi-zikloaren ikuspegi batek.

7. artikulua. Zerbitzua emateagatiko zerga-araubidea edo tasa

Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillak ezarriko du hondakinen bilketa- eta tratamen-
du-zerbitzua emateari dagokion tasa, ahal den neurrian, sortutako hondakinen kopuruaren 
eta ordaindu beharreko kopuruaren arteko proportzionaltasun-printzipioa eta tarifaren diskri-
minazio positiboaren printzipioa aplikatuz, eta tarifaren murrizketa indartuz, deuseztapenaren 
aurrean lortutako berrerabiltze-, birziklatze- eta konpostatze-mailaren arabera. Erabiltzaileek, 
fisikoek zein juridikoek, onartutako ordenantza fiskalean ezarritakoaren arabera ordainduko 
dituzte tasak.

II. TITULUA 
HONDAKINEN BILKETA

I. KAPITULUA. ARAU OROKORRAK

8. artikulua. Ohiko bilketaren xede diren hondakinak

Ordenantza honen ondorioetarako, honako hauek hartuko dira hondakinen ohiko bilketatzat:

a) Etxeko jardueren ondorioz etxeetan sortutako udal-hondakinak. Udal-hondakintzat hartzen 
dira, halaber, zerbitzuetan eta industrietan sortutako aurrekoen antzekoak.

b) Saltokien, jatetxe- eta taberna-zerbitzuen, bulegoen eta merkatuen berezko jarduerak 
sortutako merkataritza- eta industria-hondakin ez-arriskutsuak, bai eta gainerako zerbitzu- eta 
industria-sektoreetakoak ere, baldin eta etxeko jardueren ondoriozkoekin parekagarriak badira.

Hondakin horiek Guardia-Arabako Errioxako Kuadrilla osatzen duten udalekin koordinatuta, 
Kuadrillak berak ezarritako egunean, orduan, moduan eta tokian utziko dira.

9. artikulua. Kudeaketa- eta bilketa-sistema

9.1. Hau izango da Kuadrillak egingo duen bilketa-sistema:

Bilketa bide publikoko edukiontzietan egingo da, errefuxa, ontzi, paper eta kartoi, beira, olio 
eta hondakin berrerabilgarri batzuen hondakinak biltzeko.

Hondakin organikoak kudeatzeko sistema erabiltzaileak, fisikoak zein juridikoak, komunita-
teko konpostaje-guneetan utzita edo etxez etxeko bilketa baten bidez egingo da.

Kuadrillak kontrol-sistema bat jarriko du beharrezkotzat jotzen dituen bide publikoko 
edukiontziak irekitzean, erabiltzailea, fisikoa edo juridikoa, identifikatzeko.
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Gainera, badira bide publikoan dauden edukiontzien zerbitzu osagarriak, udal-hondakin 
gisa definitu ez diren hondakinak biltzeko: Oiongo Garbigunea (uztailaren 1eko 300/2014 Foru 
Aginduaren bidez arautua), Puntu Berde Mugikorra, Landa-garbiguneak, tamaina handiko 
hondakinen bilketa eta inausketa- eta sega-hondakinak biltzeko puntuak.

9.2. Kuadrillak sistema aldatu ahal izango du, lortutako emaitza tekniko eta ekonomikoen 
arabera.

10. artikulua. Bilketa egiteko baimendutako agenteak

10.1. Udal hondakinak biltzeko ahalmena Kuadrillak baimendutako zerbitzu edo zerbitzuek 
baino ez dute izango, salbu eta ekoizlearen erantzukizun hedatuko sistema kolektibo batek 
(SCRAP edo lehen SIG deitua) babestutako hondakinak. Ondorioz, debekatuta dago beste 
edozein pertsona fisiko edo juridikok hondakinak biltzea.

10.2. Udal-hondakin gisa sartzen ez diren merkataritza-hondakinen eta industria-hondakinen 
kudeaketa hondakinak kudeatzen edo biltzen dituzten enpresen bidez egin beharko da.

11. artikulua. Hondakinen jabetza

11.1. Zaborrak eta hondakinak adierazitako lekuetan utzi ondoren, dagozkien zerbitzuek jaso 
arte, Kuadrillaren jabetzakoak izango dira.

11.2. Bilketaren ondorioetarako, aurreko paragrafoan aipatzen diren zabor eta hondaki-
nen gaineko Kuadrillaren jabetza eraginkorra izango da hondakin-materialak bide publikoko 
edukiontzietan uzten direnean edo bilketa publikoaz arduratzen diren langileei ematen zaiz-
kienean.

11.3. Debekatuta dago bide publikoan utzitako hondakinak manipulatu, hautatu eta zapaltzea, 
kasuan kasuko zerbitzuek jaso arte.

12. artikulua. Jasotzeko betebeharra

12.1. Kuadrillak etxeetan eta zerbitzu-establezimenduetan sortutako udal-hondakinak bilduko 
ditu.

12.2. Hala ere, udal-hondakin arriskutsuak edo horien kudeaketa zailtzen duten ezaugarriak 
dituzten hondakinak ekoizten edo edukitzen dituen pertsona edo erakundea behartu ahal izango 
du ezaugarri horiek ezabatzeko edo murrizteko neurriak hartzera, edo horiek modu eta leku 
egokian uztera.

12.3. Eskualdeko enpresa guztiak behartuta egongo dira udal-hondakinak ordenantza ho-
netan jasotzen den moduan entregatzera.

Enpresa bakoitzak bere merkataritzako edo industriako hondakinak kudeatu beharko ditu, 
kontratatzen dituen enpresa baimenduen bidez. Enpresa baimenduarekin sinatutako kon-
tratu bat eduki beharko da, eta hondakinak erretiratu direla egiaztatzen duen dokumentazioa 
artxibatu, eta dokumentazio hori guztia Kuadrillaren esku jarri beharko da, Kuadrillak hala 
eskatuz gero.

Enpresaren batek arazoak baditu Kuadrillak ematen duen bilketa-sistemara egokitzeko, 
kudeatzaile baimendu baten bidez baimendu ahal izango du kudeaketa.

Bestalde, Kuadrillak uko egin ahal izango dio zerbitzua emateari, kokapena, hondakinen 
ezaugarriak, bolumena edo sortutako kantitatea direla eta.

13. artikulua. Bilketaren maiztasuna eta ordutegiak

13.1. Kuadrillak eskualdearen interesetarako komenigarrienak eta egokienak iruditzen zaiz-
kion bilketa-maiztasuna eta -ordutegiak ezarri eta webgunean argitaratuko ditu.
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13.2. Interes publikoko arrazoiengatik komenigarritzat jotzen dituen aldaketak egin ahal 
izango ditu Kuadrillak, eta behar besteko aurrerapenarekin zabaldu ahal izango ditu ordutegian 
edo zerbitzua emateko maiztasunean gertatzen diren aldaketak.

13.3. Kuadrillako presidenteak behar diren xedapenak emango ditu larrialdi, ezusteko edo 
ezinbesteko egoeretan. Zehaztasunak lehendakariaren bandoaren bidez arautuko dira.

14. artikulua. Larrialdi-kasuak

14.1. Larrialditzat jotzen diren kasuetan, hala nola gizarte-gatazkak, uholdeak, elurteak edo 
ezinbesteko beste egoera batzuk, zerbitzua ematea ezinezkoa denean, eta Kuadrillak aldez au-
rretik jakinarazita, pertsona fisiko edo juridikoek ez dituzte beren hondakinak utziko zerbitzua 
normalizatu arte edo Kuadrillak jarraibide egokiak eman arte.

II. KAPITULUA. EDUKIONTZIA BIDE PUBLIKOAN BILTZEKO ARAUAK

15. artikulua. Jasotako zatikiak

15.1. Kuadrillak edukiontziak jarriko ditu bide publikoan, honako frakzio hauek gaika biltzeko; 
nolanahi ere, horiek handitu edo murriztu ahal izango dira, sistemaren efizientzia dela-eta:

a) Papel-kartoia.

b) Ontzi arinak.

c) Beira.

d) Olioak.

e) Hondakin berrerabilgarrien zatiak, TEEH txikiak, ehungintza, etab.

f) Errefuxa.

15.2. Erabiltzailea identifikatzeko irekiera-mekanismo bat gehitu ahal izango zaie edukiontziei.

15.3. Halaber, edukiontziak sistema batekin hornitu ahal izango dira, sortutako honda-
kin-kopuruaren arabera ordaintzeko.

15.4. Kuadrillak berak finkatuko ditu edukiontzi-mota, eremu bakoitzeko unitate-kopurua 
eta horien kokapena.

16. artikulua. Hondakinak biltegiratzea

16.1. Erabiltzaileek edukiontzietara eta Kuadrillak zehaztutako lekuetara bota behar dituzte 
hondakinak.

16.2. Nahitaezkoa da udal-hondakinak jatorrian bereiztea (paper-kartoia, ontzi arinak, beira, 
olioak eta hondakin berrerabilgarriak), dagozkien edukiontzietan uzteko. Debekatuta dago 
hondakinak dagozkien edukiontzietan ez uztea.

16.3. Erabiltzaileek isurketarik ez egiteko moduan bota behar dituzte hondakinak. Hondaki-
nak gaizki aurkezteagatik isurketak gertatzen badira, gertaera eragin duena izango da sortutako 
zikinkeriaren erantzulea.

16.4. Inola ere ez da baimentzen hondakinak pakete, kutxa eta antzekoetan igortzea.

16.5. Bide publikoan jarritako edukiontzietan ezin izango da hondakinik utzi, edukiontzien 
tamaina dela-eta edukiontziak jasotzeko ahoa oztopatzen bada.

16.6. Debekatuta dago etxeetako udal-hondakinak paperontzietan uztea. Paperontziak bide 
publikoan sortutako hondakinetarako erabiltzen dira.

16.7. Debekatuta dago hondakin likidoak edo likidotu daitezkeenak edukiontzian uztea, 
olio-edukiontzian izan ezik, azken horretan Kuadrillak adierazitako arauak beteko baitira.

16.8. Debekatuta dago edukiontzitik kanpo inolako hondakinik botatzea.
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16.9. Kuadrillak, modu iraunkorrean edo iragankorrean, normalean aipatu ez diren honda-
kinak libratzeko eta pilatzeko guneak ezarri ahal izango ditu.

16.10. Bide publikoan obrak egiteagatik edukiontziak kendu behar badira, obra hori sustatzen 
duena izango da horren arduraduna, edukiontziak Kuadrillara mugitzeko eskatu beharko du, 
eta, ondoren, behar diren baldintzetan jarri beharko ditu.

17. artikulua. Edukiontzien kontserbazioa

17.1. Kuadrillak zerbitzua ematen dion udal bakoitzak hiri-espazioaren erreserba bereziak 
ezarriko ditu zamalanetarako eta edukiontziak behar bezala kontserbatzeko beharrezkoak diren 
gainerako eragiketetarako.

17.2. Kuadrillako zerbitzuek aldian-aldian garbituko dituzte edukiontziak, haien kontserbazioaren 
arabera eta higiene-baldintza egokiak mantentzeko.

17.3. Erabiltzaileek eta herritarrek, oro har, edukiontziak higiene- eta segurtasun-baldintza 
egokietan kontserbatzeko eta mantentzeko betebeharra dute, eta beren erruz, zabarkeriaz edo 
zuhurtziagabekeriaz edukiontziek jasan dezaketen narriaduraren erantzule izango dira. Betebe-
har bera ezartzen zaie erabiltzaileei, babes-barrei, piboteei, barroteei eta abarrei dagokienez, 
bai eta bilketa-guneetako markei dagokienez ere, halakorik balego.

17.4. Debekatuta dago edukiontziak adierazitako lekutik mugitzea, bai eta edukiontziak 
manipulatzea ere, baldin eta egoera arriskutsuak eragin baditzake edo dagokion zerbitzuko 
langileek bilketa zaildu badezakete.

III. TITULUA 
KOMUNITATE-KONPOSTAJERAKO ARAUAK

18. artikulua. Egokitutako lekuak

18.1. Kuadrillak konpostaje komunitarioko instalazioak jarriko ditu jabetza publikoko lurretan.

18.2. Konpostaje-eremuak ezarri ahal izango dira lursail pribatuetan erkidego bati zerbitzua 
emateko; horretarako, eskaera egin beharko zaio Kuadrillari, jabetzaren titularrek hartutako 
erabakiarekin batera.

19. artikulua. Konpostaje-gunea esleitzea

19.1. Kuadrillak dagokion konpostaje-instalazioa esleituko dio pertsona fisiko edo juri-
diko bakoitzari, betiere erabilgarri badago. Hala ez bada, konpostaje-eremu komunitario bat 
esleitzeko eskatu ahal izango diote interesdunek Kuadrillari.

20. artikulua. Prestakuntza

20.1 Komunitateko konpostajea erabiltzeak Kuadrillak eskaintzen duen beharrezko 
prestakuntza jasotzeko betebeharra dakar, salbu eta beharrezko ezagutzak badituela egiaztatzen 
bada.

21. artikulua. Mantentze-lanak

21.1. Mantentze-lanen barruan sartzen dira konpostaje-guneak kontserbatzeko, konpontzeko 
eta garbitzeko lanak.

21.2. Erabiltzaileek instalazioak eta materialak behar bezala erabiltzeko betebeharra dute, 
beren egoera ona arriskuan jartzen duten jokabiderik izan gabe.

21.3. Konpostaje publikoko instalazioetan, Kuadrillak kontserbazio-lanak egingo ditu: 
aireztatzea, tenperatura neurtzea, ura ekartzea, laginak hartzea eta analitikak egitea, konpostaje 
komunitarioko instalazioen eta jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen 
dituen apirilaren 9ko 63/2019 Dekretua betez.
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22. artikulua. Instalazioak eta materialak

22.1. Kuadrillak udal-jabetzako lursail publikoetako konpostaje-instalazioen proiektuak idatzi 
eta gauzatuko ditu, konpostajea egiteko behar diren ekipoak eta azpiegiturak instalatuz eta 
materialak emanez.

22.2. Kuadrillak material egituratzailea banatuko du konpostaje publikoko instalazioetan, 
eta horien hornidura ziurtatuko du.

23. artikulua. Hondakin konpostagarriak

23.1 Komunitateko konpostaje-instalazioetan biohondakinak utzi ahal izango dira, hala nola 
etxeetako, dendetako edo ostalaritzako eta jatetxeetako janarien hondakinak, hondar gordinez 
edo barazki eta frutez, ogiz, haragi eta arrain-hondarrez, itsaski-oskolez, arrautzez eta fruta leho-
rrez, kafe-posituez eta infusio-hondarrez osatuak. Kortxo ez-sintetikoak, zerrautsa eta sukaldeko 
papera ere utzi ahal izango dira, tintarik, detergenterik eta bestelako produktu kimikorik gabe. 
Kanpoan geratzen dira lorezaintzako inausketa- eta sega-hondakinetatik datozen biohondakinak.

24. artikulua. Hondakinak biltegiratzea

24.1. Debekatuta dago konpostaje-eremuetan aurreko artikuluan aipatu ez den beste edozein 
hondakin uztea.

24.2. Hondakin onargarriak poltsarik gabe sartu beharko dira, Kuadrillak eskainitako 
prestakuntzan adierazitako jarraibideei jarraituz. Jarraibide horiek Kuadrillaren webgunean 
argitaratutako gidan ezarriko dira.

24.3. Hondakinak edozein ordutan utz daitezke.

IV. TITULUA 
ETXEZ ETXEKO BILKETARAKO ARAUAK

25. artikulua. Jasotako zatikiak

25.1. Kuadrillak Ordenantza honetako 23. artikuluan zehaztutako biohondakinen etxez etxeko 
bilketa egingo du beren gizarte- eta hirigintza-errealitateagatik komenigarritzat jotzen dituzten 
udalerrietan.

26. artikulua. Biltzeko metodoa

26.1. Kuadrillak kubo bat banatuko du etxebizitza edo lokal bakoitzeko, etxebizitza edo lokal 
horren eta haren erabiltzailearen identifikazio-kodearekin.

26.2. Kuadrillak bildu eta hustu egingo ditu erabiltzaileek bide publikoan aldez aurretik 
utzitako ontziak.

27. artikulua. Erabiltzaileen betebeharrak

27.1. Erabiltzaileei dagokie biohondakinak jatorrian bereiztea, eskualdeko zerbitzuei etxez 
etxeko bilketatik emateko.

27.2. Etxez etxeko bilketa-zerbitzua nahitaezkoa da erabiltzaileentzat, eta Kuadrillak ezarritako 
programazio eta ordutegien arabera egingo da. Hondakinak ordutegitik kanpo eta/edo egokiak 
ez diren egunetan edo egunetan uztea zehatzeko arrazoia izango da.

27.3. Kuboa etxeko atetik edo ataritik hurbilen dagoen puntuan utzi beharko du erabiltzaileak 
bide publikoan, kuadrillak hala adierazten duen egun eta orduetan.

27.4. Bilketa zerbitzuek Ordenantza honetan ezarritako baldintzak bete gabe (ordutegiak, 
maiztasunak, bereizketa, higiene baldintzak, etab.) aurkezten diren hondakinak ez jasotzeko 
aukera izango dute. Aurrekoa gorabehera, zerbitzua betetzat joko da dagokion tasaren zerga-
peko egitatea sortzearen ondorioetarako.
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28. artikulua. Etxeko erabiltzaile barreiatuak

28.1. Etxez etxeko bilketaren ondorioetarako, etxebizitza sakabanatutzat joko dira ate berean 
jaso ezin diren etxebizitza guztiak, irisgarritasun-arazoak dituztelako edo, Kuadrillaren iritziz, 
kostu handia eragiten dutelako.

28.2. Etxebizitza horietarako, Kuadrillak konpostaje komunitarioko eremuak izango ditu, 
eta ordenantza honetako III. tituluan ezarritakoaren arabera bota beharko dituzte hondakinak 
eremu horietan.

28.3. Etxebizitza sakabanatutzat hartzea eskualdeko zerbitzu teknikoei dagokie, eta ez du 
inolako alderik eragingo tasen ordainketari dagokionez.

29. artikulua. Ekarpen-eremuak

29.1. Kuadrillak konpostaje komunitariorako guneak izango ditu, arrazoi justifikatuengatik 
hondakinak hurrengo bilketa baino lehen bota behar dituzten erabiltzaileentzat.

V. TITULUA 
BESTE HONDAKIN BATZUK BILTZEKO ARAUAK

30. artikulua. Hildako animaliak

30.1. Animalia bat hilda dagoela ikusten dutenek Kuadrillari jakinarazi behar diote, gorpua 
beharrezko higiene-baldintzetan ken dadin.

30.2. Debekatuta dago etxeko zaborretan, edozein motatako lurretan, edozein motatako 
animalien gorpuak uztea, baita hustubidetik, ibai, aintzira, hustubide edo estoldetara botatzea 
eta jabetza publikoko lurretan lurperatzea ere.

30.3. Arau hau ez betetzeagatiko zehapenak ez du zerikusirik izango osasun-arloko araudian 
aurreikusitako erantzukizunekin.

31. artikulua. Tamaina handiko tresnak biltzea

31.1. Kuadrillak tamaina handiko gauzen gida berezia egiteko zerbitzua ezartzen du. 
Zerbitzuaren erabiltzaileek tamaina handiko gauzak eman behar dituzte Kuadrillak ezarritako 
egunean, orduan, moduan eta lekuan.

31.2. Entregatzeko baldintzak interes publikoko arrazoiengatik aldatu ahal izango dira, 
zerbitzuaren beharren arabera.

31.3. Bilketa maiztasuna hilabete bakoitzeko hirugarren ostegunean izango da. Jaieguntzat 
jotako egun batekin batera egiten bada bilketa, bilketa aurreko edo ondorengo lanegunera 
eramango da, Kuadrillako web orri ofizialean argitaratuko den programazioaren arabera.

31.4. Edukitzaileek Kuadrillari jakinarazi behar diote aldez aurretik. Lanorduetan egingo 
zaie abisua Kuadrillako bulego nagusiei, 9: 00etatik 14: 00etara, eta abisua jasotzeko egunaren 
aurreko astelehena izango da azken eguna.

31.5. Edukitzaileek gauzak Kuadrillak adierazitako lekuetan utziko dituzte, modu ordenatuan, 
lurrean, oinezkoen pasabidea eta ibilgailuen trafikoa oztopatu gabe.

31.6. Ekoizleek beren kabuz entregatu ahal izango dituzte tamaina handiko entseinak Gar-
bigunean (uztailaren 1eko 300/2014 Foru Aginduaren bidez arautua).

31.7. Tamaina handiko tresnen zatiak altzari eta etxeko beste tresna erabilezin batzuk hartzen 
ditu, aplikagarri den ingurumen-araudiak baimentzen dituenak.

31.8. Debekatuta dago bitarteko mekanikoak (garabiak, poleak, etab.) erabili behar dituz-
ten hondakinak uztea, bai eta garraiorako prestatuta ez daudenak ere. Debekatuta dago ta-
maina handiko tresnekin beste edozein hondakin mota entregatzea, eta, bereziki, eraikuntzako 
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eta etxeko konponketako obra txikietatik datozen hondakinak. Debekatuta dago Kuadrillako 
zerbitzuek bi tresna uztea ezarritako egun eta ordutegitik kanpo.

31.9 Kuadrillak jasotzen dituen tresnen gehieneko kopuruak logela bat eraberritzea eragin 
dezakeela kalkulatzen da. Hondakinak higiezin bat (etxebizitza, aterpea, atentzioa) birgaitzetik 
badatoz, sustatzaileak kontratatu beharko du hondakin horien kudeaketa baimendutako 
kudeatzailearen bidez.

32. artikulua. Abandonatutako ibilgailuak

32.1 Debekatuta dago bide publikoan edo erabilera orokorreko eremuetan erabiltzen ez 
diren ibilgailuak uztea, baldin eta horiek zaintzea eta zaintzea udalaren eskumenekoak badira.

32.2. Ibilgailua abandonatuta dagoela ulertuko da leku berean hilabetez baino gehiagoz 
aparkatuta egon bada eta bere kabuz lekualdatzea ezinezko egiten duten kalteak baditu edo 
matrikulazio-plakak falta bazaizkio.

32.3. Ez dira erabileraz kanpokotzat joko agindu judiziala duten ibilgailuak, Kuadrillak 
ezagutzen dituenak, egoera berean egon daitezen. Kuadrillak hiri-higienea zaintzeko neurri 
egokiak hartzea eskatu ahal izango du.

32.4. Ibilgailua uzteko kasuei dagokienez, jabeei ibilgailua zein egoeratan dagoen jakina-
raziko zaie, eta gehienez 15 egun naturaleko epean ibilgailua kentzeko eskatuko zaie, salbu 
eta arriskugarritasun-, osasungarritasun- edo ordena publikoko baldintzak direla-eta ibilgailua 
berehala kendu behar denean.

32.5. Ibilgailua kendu eta utzi ondoren, Kuadrillak ibilgailuaren titularrari edo jabeari jaki-
naraziko dio.

32.6. Jakinarazpenean, titularrari eskatuko zaio adieraz dezala ea ibilgailua Kuadrillaren esku 
uzten duen, eta kuadrillak bere jabetza eskuratuko duen, edo, bestela, ibilgailua ezabatzeaz 
arduratzea erabakitzen duen. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, 15 eguneko epean erantzunik 
ematen ez bada, lehenengo aukera aukeratzen duela ulertuko dela. Jabea ezezaguna bada, 
jakinarazpena arau orokorren arabera egingo da.

32.7. Ibilgailua gehienez ere bi hilabetez utziko da gordailuan. Epe hori igarotakoan, Kuadri-
llak dagokion helmuga emango dio ibilgailuari, eta azken aurreikuspen hori arriskugarritasun-, 
osasungarritasun- eta ordena publikoko baldintzengatik erretiratutako ibilgailuei aplikatuko zaie.

32.8. Bidezkoak diren zehapenei kalterik egin gabe, jabeen edo edukitzaileen kontura izango 
dira ibilgailua erretiratzeak eta gordailutzeak edo udalak arlo horretan egindako edozein jar-
duerak eragindako gastuak.

33. artikulua. Inausketak eta antzekoak

33.1. Lorategietako jabeak eta arduradunak behartuta daude lorezaintzako hondakinak beren 
kabuz jasotzera eta kudeatzera, eta, horretarako, beren jabetzan konpostatu behar dituzte, edo 
garbigunera, garbigunera edo hondakin-mota horiek biltzeko guneetara eraman.

33.2. Pertsonek Kuadrillak horretarako prestatutako lekuetan utzi beharko dituzte hondakin 
horiek, prozesatu eta konpostaje-prozesuetarako material egituratzailea lor dezaten.

34. artikulua. Etxeko hondakin arriskutsuak

34.1. Etxeetan sortutako etxeko hondakin arriskutsuak honela entregatu beharko dira:

a) Hala badagokio, ezartzen diren bilketa-guneetan.

b) Garbigunean (uztailaren 1eko 300/2014 Foru Aginduaren bidez arautua).
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35. artikulua. Sukaldeko olioa

35.1. Debekatuta dago sukaldeko olioa isurtzea uren saneamendu-sarearen bidez, bai eta 
olioez bestelako hondakin-zatietarako prestatutako edukiontzietan uztea ere.

35.2. Etxeetan sortutako sukaldeko olioak horretarako prestatutako edukiontzietan sartu 
beharko dituzte erabiltzaileek, Kuadrillak adierazten duen moduan.

35.3. Edukiontzi horietan ezin izango dira sukaldeko olioak baino hondakin gehiago sartu.

35.4. Bide publikoan edukiontzirik ez badago, erabiltzaileek garbigunera edo puntu berde 
mugikorrera eraman beharko dituzte olioak.

35.5. Zerbitzu eta industrietako sukaldeko olioa pertsona edo erakunde titularrek kontratatu 
beharko dituzten bilketa pribatuko zerbitzu baimenduen bidez kudeatu beharko da, hondaki-
nak erretiratu direla egiaztatzen duen dokumentazioa artxibatuz, eta dokumentazio hori guztia 
Kuadrillaren esku jarri beharko da, Kuadrillak hala eskatuz gero.

36. artikulua. Pilak

36.1. Erabilitako pilak honako leku hauetan utzi beharko dituzte erabiltzaileek:

a) Behar bezala seinaleztatutako edukiontziak, zentro publikoetan, banatzaileetan eta aba-
rretan aurkitu ahal izango direnak.

b) Garbigunean edo puntu berde mugikorrean.

36.2. Ez dira inola ere poltsetan utzi behar, ezta bestelako hondakinetarako edukiontzietan 
ere.

VI. TITULUA 
IKUSKAPENA, KONTROLA ETA ZEHAPENA

I. KAPITULUA. IKUSKAPENA ETA KONTROLA

37. artikulua. Ikuskapen-zerbitzua

37.1. Ordenantza honetan xedatutakoa betetzen dela ikuskatzeko eta zaintzeko eginkizunak 
Kuadrillari atxikitako langileek, 1. artikuluan zerrendatutako udalerrietako edozein udalek edo 
Kuadrillak zerbitzua eta ikuskapena eskuordetutako edozein pertsonak beteko dituzte.

37.2. Aurreko paragrafoan ezarritakoari kalterik egin gabe, horretarako izendatutako zerbitzu 
eskuduneko teknikariak ikuskatu ahal izango ditu.

37.3. Udal edo eskualdeko beste zerbitzu batek, bere eskumenak baliatuz, ordenantza hau 
betetzen ez duela antzemanez gero, zerbitzu eskudunari jakinaraziko dio.

37.4. Ikuskapen-bisitak ikuskapen-aktetan formalizatuko dira, jarduleak sinatuta. Akta horien 
kopia bat emango zaio pertsona edo erakunde interesdunari, eta indarreko legeriak eskatzen 
dituen baldintzak beteko dituzte; gainera, egiazkotasun-presuntzioa eta froga-balioa izango 
dituzte, hargatik eragotzi gabe pertsona edo erakunde interesdunek beren eskubideak eta in-
teresak defendatzeko aurkez ditzaketen gainerako frogak.

38. artikulua. Ikuskapen-zerbitzuen izaera

38.1. Indarreko legeriarekin bat etorriz, aurreko artikuluan aipatzen diren langileak, beren 
ikuskapen-eginkizunak betetzean, agintaritzaren agente izango dira, eta ahalmena izango dute 
aldez aurretik abisatu gabe sartzeko, dagokion egiaztagiriaren bidez identifikatuta, ordenantza 
honetan araututako jarduerak garatzen diren instalazioetara.

38.2. Halaber, zabor-poltsen edo hondakinen gainerako edukiontzien edukia ikuskatzeko 
ahalmena izango dute.
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39. artikulua. Laguntzeko betebeharra

39.1. Pertsona edo erakunde edukitzaileek, hondakinen ekoizleek eta kudeatzaileek eta 
ikuskapen-titularrek instalazioetara sartzeko baimena eta erraztasunak eman beharko dizkiete 
funtzionarioei beren eginkizunetan dihardutenean, bai eta haiei laguntza eman ere, eta, hala 
eskatuz gero, ikuskapen-lanak egiteko beharrezko dokumentazioa eman beharko diete.

40. artikulua. Laguntza teknikoak

40.1. 1. artikuluan eta Kuadrillan zerrendatutako udalerrietako udalek kontrol-lanak egin ahal 
izango dituzte kanpoko pertsona fisiko edo juridikoen laguntzarekin. Pertsona horiek beren 
jarduketei buruzko txostena egingo dute eta behatutako gertakariak material grafikoaren bidez 
dokumentatuko dituzte

40.2. Kontrol horien emaitza salaketatzat hartuko da, dagozkion zehapen-prozedurak ofizioz 
irekitzeari dagokionez.

II. KAPITULUA. ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK

41. artikulua. Subjektu erantzuleak

41.1. Ordenantza honetan adierazitako betebeharrak ez betetzearen ondoriozko 
erantzukizunak subjektu erantzuleei eskatu ahal izango zaizkie, ez bakarrik beren egintzengatik, 
baita erantzun behar dieten pertsonen egintzengatik ere.

41.2. Ordenantza honetan ezarritakoaren ondorioetarako eta indarrean dagoen legeriarekin 
bat etorriz, hondakinek titular arduradun bat izango dute beti, eta ezaugarri hori pertsona edo 
erakunde edukitzaile, ekoizle eta kudeatzaileei dagokie.

41.3. Ordenantza eta gainerako araudi aplikagarriak betez Kuadrillari entregatu dizkiote-
nak bakarrik geratuko dira administrazio-erantzukizunetik salbuetsita, edo ordenantza hone-
tan jasotakoaren arabera hondakinak kudeatzeko administrazio-baimena duten pertsona edo 
erakundeei hondakinak laga dizkietenak, eta lege- eta araudi-betekizunak betetzen dituztenak.

41.4. Erantzukizuna solidarioa izango da hondakinak eduki, ekoitzi eta kudeatzen dituzten 
pertsona edo erakundeek aplikatu beharreko araudian adierazitakoaz bestelako pertsona fisiko 
edo juridiko bati entregatzen badizkiote, edo pertsona edo erakunde erantzuleak daudenean 
eta ezin denean zehaztu bakoitzak arau-haustean izan duen partaidetza-maila.

41.5. Betebehar kolektiboen kasuan, hala nola edukiontzien edo komunitateko konposta-
je-instalazioen erabilera, kontserbazioa eta garbiketa, erantzukizuna dagokion kolektiboari 
esleituko zaio hura osatzen duten pertsonei, hura eratu gabe dagoenean.

42. artikulua. Arau-hausteen eta zehapenen preskripzioa

42.1. Arau-hauste arinak urtebetera preskribatuko dira, larriak hiru urtera eta oso larriak 
bost urtera.

42.2. Arau-hausteen preskripzio-epea arau-haustea egin den egunetik hasiko da kontatzen.

42.3. Arau-hauste jarraituen kasuan, preskripzio-epea jarduera amaitzen den unetik edo 
arau-haustea gauzatzen den azken egintzatik hasiko da kontatzen. Arau-haustea dakarten egi-
tateak edo jarduerak ezagutzen ez badira kanpoko seinalerik ez izateagatik, epe hori zenbatzen 
hasiko da horiek agertzen direnetik.

42.4. Zehapen-prozedura hasten bada, eta interesduna jakinaren gainean badago, preskri-
pzio-epea eten egingo da, baldin eta zehapen-espedientea hilabetez baino gehiagoz geldirik 
badago ustezko erantzuleari egotzi ezin zaion arrazoiren batengatik.

42.5. Arau-hauste arinak egiteagatik ezarritako zehapenak urtebetera preskribatuko dira, 
falta astunengatik ezarritakoak hiru urtera eta falta oso astunengatik ezarritakoak bost urtera.
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42.6. Zehapenen preskripzio-epea zehapena ezartzen duen ebazpena irmo bihurtzen den 
egunaren biharamunetik hasiko da kontatzen.

42.7. Preskripzioa eten egingo da betearazpen-prozedura hasten bada, pertsona edo 
erakunde interesdunari horren berri emanda, eta epea berriro igaro, baldin eta prozedura hila-
betez baino gehiagoz geldirik badago, pertsona edo erakunde arau-hausleari egotzi ezin zaion 
arrazoiren batengatik.

43. artikulua. Berriz jartzeko betebeharra

43.1. Ordenantza honetan xedatutakoa ez betetzeagatik egindako arau-hausteen ondoriozko 
erantzukizunak bateragarriak izango dira arau-hausleari aldatutako egoera jatorrizko egoerara 
itzultzeko eskatzearekin.

43.2. Ez-betetzea gertatuz gero, ordezko exekuzio bidez egingo du kuadrillak birjarpen hori. 
Egin beharreko jarduketek eragindako kostuak arau-haustearen erantzulearen kontura izango 
dira, eta, gainera, sortutako kalte eta galerengatiko kalte-ordaina eskatuko da.

44. artikulua. Zehapen-prozedura

44.1. Ordenantza honetan tipifikatutako arau-hausteengatiko administrazio-prozedura 
zehatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari 
buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatutakoaren arabera izapidetuko dira.

44.2. Kuadrillako presidentea izango da zehapena jartzeko organo eskuduna, Toki Araubi-
dearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 n) artikuluaren arabera.

45. artikulua. Administrazioko arau-hausteak

45.1. Hauek joko dira arau-hauste administratibotzat: ordenantza honetan xedatutakoaren 
aurka egiten duten egite edo ez-egiteak, bai eta sartzen diren gaiak arautzen dituen Estatuko edo 
autonomia-erkidegoko legerian tipifikatuta daudenak ere, hargatik eragotzi gabe ordenantza 
honetako aginduek arau-hausteak zehatzago identifikatzen lagundu ahal izatea.

45.2. Arau-hauste administratiboak arinak, larriak eta oso larriak izan daitezke, hurrengo 
artikuluetan ezarritakoaren arabera.

46. artikulua. Arau-hauste arinak

46.1. Arau-hauste arintzat joko dira honako jokabide hauek:

a) Hondakinak edukiontzietatik edo kasu bakoitzean adierazitako tokietatik kanpo uztea.

b) Bide publikoa zikintzea hondakinen poltsetatik ihes egin dezaketen hondakinekin edo 
likidoekin.

c) Pintadak egitea eta edukiontzietan itsasgarriak eta kartelak jartzea.

d) Hondakinak gaizki itxitako poltsetan edo poltsa desegokietan uztea.

e) Hondakin likidoak edo likidogarriak edukiontzietan uztea (sukaldeko olioa izan ezik, da-
gokion edukiontzian).

f) Hondakinak soltean uztea, ordenantzak horretarako poltsa erabili behar dela xedatzen 
duenean.

g) Komunitateko konpostaje-instalazioetan konpostatu ezin diren hondakinak uztea, eta 
ordenantza honetan ezarritako biltegiratze-arauak edo Kuadrillara eramaten diren erabilera-ja-
rraibideak ez errespetatzea.

h) Onartu gabeko biohondakinak komunitateko konpostaje-instalazioetara eramatea.

i) Kuboak edo edukiontziak garbitzeko betebeharrak ez betetzea, hala eska daitekeenean.
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j) Hondakinak udal-hondakinen edukiontzietara botatzeko egutegia eta/edo ordutegia ez 
betetzea.

k) Edukiontziak edo kuboak edo hondakinak ezarritako egutegitik eta/edo ordutegitik kanpo 
ateratzea bide publikora, edo ezarritako epean ez erretiratzea bilketa-zerbitzuak igaro ondoren.

l) Paperontzietan etxeetan edo establezimenduetan sortutako hondakinak uztea.

m) Konpostatutako hondakinei buruzko informazioa Kuadrillari ez ematea, hark hala 
eskatzen duenean.

n) Komunitateko konpostaje-instalazioetan hondakinak uztea Kuadrillaren baimenik gabe.

o) Paper-kartoizko hondakinak tolestu gabe edo ordenantza honetan ezarritakoa bete gabe 
uztea.

p) Halaber, arau-hauste arina izango da ordenantza honetan ezarritako edozein debeku 
ez betetzea edo behartzen dituen egintzak ez egitea, betiere arau-hauste astuntzat edo oso 
astuntzat hartzen ez badira hurrengo artikuluen arabera.

47. artikulua. Arau-hauste larriak

47.1. Arau-hauste larritzat joko dira honako jokabide hauek:

a) Bide publikoa garbitzeko betebeharrak ez betetzea edukiontziak aldatzean edo kentzean.

b) Giza kontsumorako ez diren animalia-hondakinen eta -azpiproduktuen kudeaketa 
egiaztatzen duen informazioa ez ematea edo aurkeztea, ordenantza honetan ezarritako 
baldintzetan.

c) Konpostajearen bidez lortutako konposta erabiltzailearen jabetzatik kanpo uztea, 
barreiatzea edo uztea, Kuadrillaren baimenik gabe.

d) Gaikako bilketarako edukiontzietan haientzat adierazi ez diren hondakinak uztea, edo 
gainerako zatikiko edukiontzira gaikako bilketa dagoen hondakinak botatzea.

e) Hondakinak gune publikoetan uztea, bilketa-zerbitzua aldi baterako aldatzen edo eteten 
den larrialdi-egoeretan edo ezinbesteko egoeretan.

f) Aurre-ordainketako poltsak edo eranskailuak ez erabiltzea, hori nahitaezkoa denean.

g) Hondakinak udal-bilketako zerbitzuaz bestelako bideen bidez kudeatzea, ordenantza ho-
nen arabera atxikitzea nahitaezkoa den kasuetan.

h) Kuadrillak baimendu gabeko erakunde bati hondakinak entregatzea.

i) Bilketa-zerbitzutik kanpo utzitako pertsonek udal-edukiontzietan hondakinak uztea.

j) Hondakinen edukiontzietan horrelako produktuak saltzen dituzten establezimenduetatik 
datozen haragi edo arrain hondarrak uztea.

k) Hondakinen zamalanak eta lekualdaketak eragoztea edo oztopatzea.

l) Kuadrillaren baimenik gabe, Kuadrillaren baimenik gabeko edozein udal edukiontzi lekuz 
aldatzea, eta ondoren jatorrizko kokapenean baldintza egokietan ez jartzea.

m) Hondakinak kontrolik gabe uztea, botatzea, botatzea edo ezabatzea espazio publiko edo 
pribatuetan, horrek arau-hauste oso larria ez badakar.

n) Kuadrillak emandako ontziak eta konpostatzeko instalazioak kaltetzea, betiere hori arau-
hauste oso astuna ez bada.

o) Altzariak, etxetresna elektrikoak, tresnak edo tamaina handiko beste edozein hondakin 
uztea beste hondakin batzuetarako edukiontzietan, eta hondakin horiek bide publikoan edo 
orube edo lursail publiko zein pribatuetan uztea.
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p) Hondakin horretarako ez diren edukiontzietan uztea erabilitako sukaldeko olioa, eta sa-
neamendu-sarera isurtzea.

q) Beste hondakin batzuk biltzeko poltsetan edo edukiontzietan pilak uztea.

r) Ibilgailuak bide publikoan uztea.

s) Animalien gorpuak edo gorpuzkiak uztea, hondakinen edukiontzietan uztea, baita 
lurperatzea edo erraustea ere, hori arau-hauste oso larria ez denean.

t) Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak behar bezala ez bereiztea.

u) Edukiontzien eta/edo elementu gehigarriak dituzten ibilgailuen altuera handitzea, betiere 
horrek pertsonentzako arrisku larririk ez badakar.

v) Edozein erreketa edo su egitea udalaren baimenik gabe edo Udalari aldez aurreko jaki-
narazpena egin gabe.

w) Urtebetean bi arau-hauste arin edo gehiago egitea.

x) Udal-edukiontzietan onargarriak ez diren hondakin arriskutsuak uztea.

y) Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketari buruzko azken txostena ez aurkeztea, 
nahitaezkoa den kasuetan.

z) Udalaren ikuskapen- edo kontrol-lana oztopatzea edo eragoztea.

48. artikulua. Arau-hauste oso larriak

48.1. Arau-hauste larritzat joko dira honako jokabide hauek:

a) Komunitateko konpostaje-eremuak instalatzea Kuadrillaren baimenik gabe, edo Kuadrillak 
ezarritako edo ordenantza honetan adierazitako baldintzak urratzen dituzten baldintzak bete 
gabe.

b) Udal-edukiontzietatik hondakinak atera edo manipulatzea.

c) Edukiontziak ordeztea.

d) Hondakinak bide publikoan biltzeko baimenik gabeko edukiontziak instalatzea.

e) Hondakinak kontrolik gabe uztea, botatzea, botatzea edo ezabatzea espazio publiko edo 
pribatuetan, horrek pertsonentzat edo ingurumenarentzat arrisku larria sortzen duenean.

f) Amianto-hondakinak baimendutako instalazioetatik kanpo eta/edo baimendutako 
kudeatzailerik gabe uztea, pilatzea, uztea, isurtzea edo ezabatzea.

g) Edukiontzien eta/edo elementu gehigarriak dituzten ibilgailuen altuera handitzea, betiere 
horrek pertsonentzako arrisku larria badakar.

h) Kuadrillak emandako ontziak larriki kaltetzea, bai eta konpostatzeko instalazioak ere.

i) Animalien gorpuak edo gorpuzkiak uztea, baita lurperatzea edo erraustea ere, baldin eta 
pertsonen osasuna edo ingurumena arrisku larrian jarri bada.

j) Udalaren eskumeneko hondakinak kudeatzea Kuadrillaren baimenik gabe.

k) Urtebeteko epean bi arau-hauste larri edo gehiago egitea.

49. artikulua. Zehapenak

49.1. Artikulu honetako hurrengo paragrafoetan xedatutakoa gorabehera, eta hala dago-
kionean, erantzukizun penal edo zibilak eskatzeari kalterik egin gabe, ordenantza honetako 
aginduen aurkako arau-hausteak Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 141. artikuluan ezarritako moduan zehatuko dira:

a) Arau-hauste oso larriak: 1.501,00 eurotik 3.000,00 eurora bitarteko isuna.
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b) Arau-hauste larriak: 751,00 eurotik 1.500,00 eurora bitarteko isuna.

c) Arau-hauste arinak: 750,00 euro arteko isuna.

49.2. Epigrafe hauetan aurreikusitako arau-hausteak hondakinei eta lurzoru kutsatuei 
buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legean aurreikusitakoaren arabera zehatuko dira:

a) Udal-eskumeneko edozein hondakin kontrolik gabe uztea, isurtzea edo ezabatzea.

b) Dokumentazioa emateko betebeharra ez betetzea, bai eta animalien hondakinak eta 
azpiproduktuak behar bezala kudeatzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa zaintzeari eta 
mantentzeari buruzkoa ere, hala eskatzen denean.

c) Kuadrillako zaintza-, ikuskaritza- eta kontrol-jarduera oztopatzea.

d) Hondakin arriskutsuak eraikuntzako eta eraispeneko beste hondakin batzuekin edo etxeko 
beste hondakin batzuekin nahastea.

e) Kuadrillakoak ez diren erakundeei hondakinak entregatzea, hori nahitaezkoa denean, 
eta udal-jarduerarako erreserbatutako zerbitzua ematen duten erakundeek hondakin horiek 
onartzea.

49.3. Arau-hausteak batera gertatzen badira, kalifikazio handienekoa aplikatuko da.

50. artikulua. Zehapenak mailakatzeko irizpideak

50.1 zehapenaren zenbatekoa zehazteko, zehapena eragin zuten gertakarien inguruaba-
rrak hartuko dira kontuan, hala nola arau-haustearen izaera, eragindako kaltea, errepikapena, 
intentzionaltasun-maila, jarduketarekin lortutako kostuen aurrezpena, bai eta erantzulearen 
inguruabarrak ere, aringarritzat edo astungarritzat jo daitezkeenak.

51. artikulua. Behin-behineko neurriak

51.1. Indarrean dagoen araudia aplikatuz, egoki iritzitako behin-behineko neurriak hartu ahal 
izango dira eman daitekeen ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatzeko, kautelazko esku-hartzea 
eta materialak kentzea barne.

51.2. Behin-behineko neurri horiek ez dute zehapen-izaerarik izango, eta aplikatu beha-
rreko araudian aurreikusitakoak izango dira; nolanahi ere, saihestu nahi den kaltearekiko 
proportzionalak izan beharko dute. Honako hauek izan daitezke:

a) Zuzenketa-, segurtasun- edo kontrol-neurriak, kaltearen jarraitutasuna eragozten dutenak.

b) Aparatuak, ekipoak edo ibilgailuak zigilatzea.

AZKEN XEDAPEN BAKARRA

Ordenantza hau Arabako Lurralde Historikoko ALHAON argitaratu eta hogeita hamar egun 
baliodunera jarriko da indarrean.

INFORMAZIO OHARRA

Ordenantza honen gaztelaniazko aldaerak lehentasuna du, ulermen- edo itzulpen-arazoak 
izanez gero, euskarazko aldaeraren aldean.
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