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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

GUARDIA-ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA

Guardia-Arabako Errioxa Kuadrillan udal-hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzuaren erabile-
rak arautzen dituen eskualdeko ordenantzaren aldaketa behin betiko onartzea. Aldaketa hori 
2020ko irailaren 30ean argitaratu zen

Guardia-Arabako Errioxa Kuadrillako Batzarrak 2021eko maiatzaren 27an egindako bilkuran 
hartutako erabakiaren aurkako erreklamazioak aurkezteko epea igaro da. Erabaki hori 2021eko 
ekainaren 28ko 71 zenbakiko ALHAOn argitaratu zen, eta Guardia-Arabako Errioxa Kuadrillan 
udal-hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzuaren erabilerak arautzen dituen eskualde-orde-
nantzaren aldaketaren hasierako onarpenari buruzkoa da. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, erabaki hori 
behin betiko egiten da eta argitara ematen da 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan aurreikusitako 
ondorioetarako.

ALHAOn argitaratu ondoren eta Toki-Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legea-
ren 65.2 artikuluan adierazitako hogeita hamar egun balioduneko epea igaro ondoren jarriko 
da indarrean aldaketa hau, eta indarrean jarraituko du geroago aldatzea edo indargabetzea 
erabakitzen ez den bitartean. Behin betiko onartuko da, eta honela idatzita geratuko da:

1. artikuluko 1. paragrafoan Lantziego, Oion eta Iekora udalerriak sartu dira, eta honela 
geratu dira:

1.1. Ordenantza honen xedea da Guardia-Arabako Errioxa Kuadrillak zer baldintzatan 
emango dituen eta erabiltzaileak zer baldintzatan erabiliko dituen Mañueta, Eltziego, Kripan, 
Bastida, Lantziego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda Araba, Navaridas, Oion, Samaniego, 
Eskuernaga eta Iekora udalerrietan sortutako udal-hondakin ez-arriskutsuak ko eta biltzeko eta 
tratatzeko zerbitzuak.

16. artikuluan, paragrafo hauek gehitzen dira:

16.11. Beira dagokion edukiontzian utziko da, poltsarik gabe.

16.12. Gainerako zatikien hondakinak, hala nola errautsak, konpresak edo pixoihalak, dago-
kien edukiontzian utzi beharko dira, poltsa itxi baten barruan. Errautsen kasuan, giro-tenpera-
turan utzi beharko dira.

19. artikuluan, beste paragrafo bat gehitu da:

19.2. Konpostatze-eremua esleitzeak pertsona fisikoa edo juridikoa behartzen du bere bio-
hondakinak eremu horretan uztera.

22. artikuluan, 22.1 paragrafoa aldatu da, eta honela geratu da:

22.1. Kuadrillak konpostatze-instalazioen proiektuak idatzi eta gauzatuko ditu, ekipoak eta 
azpiegiturak instalatuz eta konpostatzea egiteko behar diren materialak emanez.

24. artikuluan, beste paragrafo bat gehitu da:

24.4. Erabiltzaileak, biohondakinak utzi ondoren, Kuadrillak eremu bakoitzean hornitzen 
duen material egituratzailearekin estaliko ditu.
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47. artikuluan, 1. paragrafoan, beste azpiatal bat gehitu da:

aa) Industria-hondakinak bide publikoko edukiontzietan uztea.
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