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II. KAPITULUA: Garbiguneak

 
 

31. artikulua. Garbigune erabiltzaileak

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mankomunitate honen 3 Garbiguneak Debagoienekoek ( Leintz-Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta,
Arrasate, Bergara, Oñati, Elgeta eta Antzuolako herritarrek ) bakarrik erabil ditzakete.

1. Merkatariek  eta  industri  txikiek  ere  erabili  ahal  izango  dituzte  Garbiguneko  zerbitzuak.  Horien
kasuan,  betiere  entregatutako  materialek  etxebizitzetarako 35.  artikuluko  kopuru  eta  mugak 
gainditzen ez badituzte.

2. Salbuespen  gisa,  onar  daitezke  eskualde  honetatik  kanpoko  erabiltzaileak  ere,  baina  aurrez
Mankomunitateko  Ingurumen  Zerbitzuaren  baimena  baldin  badute  eta  Araudi  honetan  ezarritako 
baldintza guztiak betetzen badituzte.

3. Aramaioko (Araba) biztanleek ere erabil dezakete Ibarretako (Arrasate) Garbigunea, Debagoieneko
Mankomunitatearen  eta  Aramaioko  Udalaren  artean  izenpetutako  hitzarmena  indarrean  dagoen
bitartean.

32. artikulua.

1. Zerbitzua doakoa izango da.

2. 35. artikuluko mugak gaindituz gero, gainditutakoagatik dagokion sarrera tasa ezarri ahal izango du 
Mankomunitateak.

33. artikulua. Ordutegia eta egutegia.

Garbiguneen funtzionamendu-orduak beste zerbitzuekin batera argitaratuko ditu mankomunitateak.

34. artikulua. Hondakin onargarriak eta nola ekarri.

Araudi  honetako  2.  eranskinean  agertzen  dira  zein  produktu  diren  garbiguneetan  onargarriak  eta 
zeintzuk ez, erabiltzaile bakoitza aintzat hartuz.

35. artikulua. Kopuruak eta mugak.

Bolumena  2  m³-ra  mugatzen  da,  eta  pisua  750  Kg-ra  asteko  eta  erabiltzaile  bakoitzeko. 
Mankomunitateak hondakin sortzaile mota berezi batzuen kasuan,  salbuespenak ezarri ditzake muga
horiek gehituz edo gutxituz, bai bolumenean bai pisuan.

3.500 Kg-ko baimendutako gehieneko masa  (BGM) duten ibilgailuek bakarrik izango dute Garbigunera 
sartzeko aukera

36. artikulua. Erabiltzailearen betebeharrak.

Erabiltzaileak:

—Instalazioko zaintzaileak agintzen dion guztia bete beharko du.

—Zerbitzuaren funtzionamendu egokirako zaintzaileak eskatzen dion informazioa eman beharko dio

(zer-nolako hondakinak dakartzan,  gutxi  gorabeherako  kopuruak,  hondakinaren  jatorria, 
identifikazio-datuak, etab.).

—Material desberdinak gaika edo bereizita utziko ditu, bakoitzari dagokion edukiontzian eta lekuan. 
—Hondakinak utzi ondoren, ingurua garbituko du, behar izanez gero.

—Egoki eta mantso -mantso ibiliko da ibilgailuz instalazioaren barruan.
 

II. KAPITULUA. ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK
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—Ke-detektagailuak, soilik etxekoak. 

—Linea zuriko etxetresna elektrikoak: Ikuzga dira onartzenetab. Eziluak, hozkailuak,
produkziozkoenpresendituztenekoiztenelektratresnakeztaindustrialak,elektratresna

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

soberakinak.

—Linea gris-marroiko etxetresna elektrikoak: Telebistak, ordenagailuak, etab. Etxe batean sortu
daitezkeen  hondakinen  parekoak  direnak  soilik.  Industrien  kasuan,  gehien  jota  ekipo  oso  bat 
hilero (kaxa, sagua, teklatua, pantaila, inprimagailua).

—Fluoreszenteak: Beren ontzikietan, gehienez 100 un/hilean.

—Geldoak: Etxeetako lan txikien hondakinak, lurrak, errautsak, kristalak, etab.

—Zur  garbia:  Bilgarriak,  taulak  eta  antzekoak,  pinturarik,  bernizik,  itxiturarik  edo  elementu 
arrarorik (plastiko, paper, zabor, etab.ik) gabeak. Ez da onartutako, industriatik eratorritakorik.

—Zuhaitz-adarrak,  belarrak,  sasi  eta  antzekoak,  gehienez  8  cm-ko  diametrokoak,  sortzaile 
handi eta udal zerbitzuetakoak salbuetsita.

—Zur  zikina:  Zurezko  altzariak  eta  zurezko  beste  elementu  batzuk  ,pinturak,  bernizak  eta 
antzekoak dituztenak (armairuak, aulkiak, kaxak, oholak, etab.). Altzariei beira kendu behar zaie 
eta hondakinen edukiontzian utzi.

—Pneumatikoak:  Motorizatu  gabeko  ibilgailuen  gurpil-azalak  (bizikletak,  trizikloak  eta 
antzekoak), metalezko zatiak kenduta. Ez da onartuko pneumatikoak eta antzekoak konpondu,
saldu edota aldatzeko tokietatik ekarritakorik.

—Metalezko beste gauza batzuk: Erradiadoreak, bizikletak, aulkiak, etab.

—Papera eta kartoia: Bilgarriak, aldizkariak, karpetak, etab. 

 

II ERANSKINA 
 

GARBIGUNEETAKO HONDAKINEN ZERRENDA eta mugak 
 

Etxeetako hondakinak, etxeetan lan txikiak egiten dituzten gremioek (igeltseroek, iturginek, etab.ek) 
sortutakoak, baita dendek, ostatuek eta bulegoek sortutakoak ere, onartuko dira. 

Ez dira onartuko industri jatorriko edo lan eta obra handietako hondakinak. Hala ere, industri jardueran 
sortutako hondakinak onar daitezke Garbiguneetan, aurrez Ingurumen Zerbitzuaren baimena baldin 
badute, betiere produkzio-prozesuaren edo industri jardueraren ondorio ez badira, hondakin horiek hiri-
hondakinen pareko badira eta Araudi honetako gainerako betebeharrak betetzen badira. 

Honelako hondakinak onartuko dira: 

—Sukaldeko olio erabiliak: Ontzi itxietan. 

—Motor-olioak: Ontzi itxietan. Ez dira onartuko konponketa-lantegi eta antzekoetako olioak. Eta 
erabiltzaile eta hil bakoitzeko 25 litro onartuko dira gehienez ere. Ez dira onartuko produktu 
hauek saltzen diren dendetatik eratorritakoak ezta industriakoak. 

—Metagailu edo akumuladoreak: Bateria agortuak eta metagailuak oro har. 

—Aerosol-ontziak beteak edo erdi beteak. Herritarrak ez direnen kasuan, soilik etxeetan 
erabiltzen direnen parekoak jasoko zaizkie, eta gehienez 10 unitate hilean. 

—Inprimagailuen toner-karkasak, CDak, disketeak, bideo-zintak eta antzekoak. Inpresio 
hornigaien dendetatik eratorritakoak ez dira onartzen, ezta inprimategi eta grafikagintza lanetan 
diharduten jardueretatik eratorritakoak. 
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—Etxetresna  elektriko  txikiak:  Irabiagailuak,  txigorgailuak,  Telefono  mugikorrak  etab.  Ez  dira 
onartzen etxetresna txiki hauek ekoizten dituzten enpresen produkziozko soberakinak.

—Pestizida  eta  antzekoak:  Ontzi  itxietan.  Ez  dira  onartuko  produktu  hauek  saltzen  diren
dendetatik eratorritako produktu galduak edo iraungituak. Gehienez 10 l/hilean.

—Pilak: Mota guztietako pilak.

—Pinturak  eta  disolbatzaileak:  Ontzi  itxietan,  gehienez  50  l/hilean.  Ez  dira  onartuko  produktu
hauek saltzen diren dendetatik eratorritako produktu galduak edo iraungituak, ezta industrietatik 
datozenak.

—osagai arriskutsuak izan dituzten ontziak: 10 ontzi hilean gehienez, eta ez dira onartuko jatorri
industrialekoak.

—Plastikoak: Ontziak, botilak, jostailuak, bildukiak eta hondakinak oro har.

—Etxeko  garbigarriak  eta  beste  kimiko  batzuk:  Ontzi  itxietan  eta  ondo  identifikatuta.  Ez  dira
onartuko  produktu  hauek  saltzen  diren  dendetatik  eratorritako  produktu  galduak  edo
iraungituak, ezta laborategietatik ekarritakoak.

—Erradiografiak. Ez dira onartzen osasun zentro publiko edo pribatuetatik eratorritakoak. 
—Termometroak.

—Beira: Botilak, poteak, beirazko flaskoak.

- Aprobetxagarriak  izan  daitezkeen  arropa,  ehunki,  osagarri  eta  zapatak,  nahiz  erabat 
hondatuta daudenak eta beste erabilerarik onartzen ez dutenak .

 

 

 
 

 
 

 

 




