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PROZEDURA IREKIAREN BITARTEZ AIZMENDIKO ZABORTEGIAREN 

HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUETARAKO GELAXKAREN I. FASEARI 

DAGOZKION OBRETAN GEOSINTETIKOAK INSTALATZEAN KALITATE-

KONTROLAREN ZERBITZUA KONTRATATZEKO BALDINTZA 

TEKNIKOEN AGIRIA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

Kontratu honen xedea “Aizmendiko zabortegiaren (Gipuzkoa) ingurumen-baldintza integratua 
eskatzeko proiektuaren” barruan hondakin ez-arriskutsuetarako gelaxkaren I. faseari dagozkion 
obretan geosintetikoak instalatzean kalitatea kontrolatzea da, proiektuan definitzen diren bezala eta 
hurrengoetan jasotzen diren ekarpenak kontuan hartuta: “2008ko apirilaren 30eko Ebazpena, 
Ingurumen sailburuordearena, San Markoko Mankomunitateak Donostiako udalerrian (Gipuzkoa) 
sustatu ostean, hondakin inerte eta ez-arriskutsuetarako zabortegiari ingurumen-baimen integratua 
ematen diona” eta “2008ko abenduaren 9ko Agindua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendurako 
sailburuarena, Ingurumen sailburuordearen 2008ko apirilaren 30eko Ebazpenaren kontra San 
Markoko Udal Mankomunitateak jarritako gora jotzeko errekurtsoa ebazten duena”. Izan ere, horiek 
guztiak kontratuaren barruan sartuko dira. 
 
Obrak Aizmendiko zabortegian, Donostiako udalerrian kokatuta dagoen ibarbidean, egingo dira. 
Sartzeko Donostiako ospitaleen inguruak erabiliko dira, Basozabal bidearen bitartez. 
 
Hondakin ez-arriskutsuetarako hondakinen gelaxkari dagozkion I. faseko obretan zehar 
iragazgaiztu behar den azalera 5.877 m2-koa da. 
 
Konformatuaren gainean jarri beharreko zigiluak honako materialen sekuentzia izango du behetik 
gora (0,60 m-ko lodiera): 
 

• 0,30 m-ko lodiera duen erregularizazio-geruza (harririk gabeko lurra). Instalatu baino lehen, 
ezpondak eta oinarria berriz perfilatu eta moldatuko dira, gainazal uniformea lortzeko. 

• Bentonita-tapakina. 
• Dentsitate handiko polietilenozko geomintzaren (GBR-P) bidez osatua. 2 mm-ko lodiera du eta 

beheko aldean egitura izango du; goian, ordea, leuna izango da. 
• 1.500 g/cm2-ko HDPEko babes-geoehuna. 
• Lixibiatuak drainatzeko geruza, 18-25 mm-ko ofita-legarraren mailak osatua. 0,30 m-ko lodiera 

izango du. 
• 200 g/m2-ko HDPEko iragazki-geoehuna. 

 
2. ESLEIPENDUNAREN BETEBEHAR OROKORRAK 

1. Kalitatea kontrolatzeko zerbitzua proiektuari, ebazpenari, aginduari eta agiriei zorrozki 
erreparatuz gauzatu beharko da. Eta, gainera, nazioartean, estatuan, erkidegoan, probintzian eta 
tokian dauden legezko xedapen eta arau guztiak beteko dira, aplikagarriak eta indarrekoak badira, 
baita obra egiten ari den bitartean indarrean sartzen badira ere. 
 
2. Erakunde independentea geosintetikoen kalitate-kontrolarekin zerikusia duten lan eta jarduera 
guztiak ikuskatzez eta dokumentatzez arduratuko da. 
 
3. Kalitate-kontrolerako erakunde independenteak instalatzaileari aholkuak eman beharko dizkio, 
proiektuaren zehaztapenetan interpretazio desberdinak badaude. Interpretatzeko orduan 
desberdintasunak badaude eta instalazioan akatsak hautematen badira, kalitate-kontrolak 
instalatzaileari edo bere ordezkariari izandako akatsa eta hartu beharreko neurriak adieraziko dizkio. 
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4. Kontratistak lanak giza talde eta baliabide egokietan gauzatu beharko ditu eta une oro lan eta 
espezialitate desberdinen berezko beharrei erantzungo die. 
 
5. Nahiz eta enpresa instalatzailea landako suntsitze eta ez-suntsitzearen saiakuntzak egitez 
arduratu eta horiek gauzatzeko obran bitarteko materialak eta teknikoak izan, material 
geosintetikoak instalatzean kalitate-kontrolaren erantzukizuna duen kontratistak bitarteko teknikoak 
eta materialak(huts-kanpaina, tentsiometroa, orratz manometrikoak eta presio-saiakuntzetarako 
ponpa, berogailua, mikrometroa eta kalibrea) dituela egiaztatu beharko du. 
 
6. Kalitate-kontrolak landako saiakuntza eta proben emaitzak ikuskatu eta aztertzeari ekingo dio. 
Hala ere, obraren kontratista orokorrak edo, hori izan ezean, material geosintetikoen instalatzaileak 
egin beharko ditu. 
 
7. Kontratistak isilpean gorde beharko ditu datuak eta aurrekariak, publikoak edo nabarmenak ez 
izanik, kontratuaren xedearekin zerikusia badute eta, ondorioz, hori gauzatzen ari den bitartean 
ezagutzen baditu. Beraz, kontratuaren xede den arloari buruz hirugarrenei ez die informaziorik 
emango eta helburu horrekin ez du obran sartzen utziko, xede horietarako administrazioak aldez 
aurretik berariaz baimendu ez badu. 
 
7. Hala eskatzen duten dokumentu guztiak dagokion elkargo profesionalak behar bezala ikus 
onetsiak aurkeztuko dira eta, nolanahi ere, ontzat emateko gastuak esleipendunaren kargura 
izango dira. 
 
8. Kalitate-kontrolerako erakunde independentearen betebeharrak, gutxienez, hurrengoak dira: 
 
Obra hasi baino lehen egin behar diren jarduerak: 
 

� Obrak gauzatzeko eskaintzen hautatze-prozesuan Mankomunitateari laguntzea eta, hala 
badagokio, material geosintetikoei dagokienez, kontratazio-mahaiak eskatzen dizkion 
txosten teknikoak egitea. Kontratu honen esleipendunak eta San Markoko Mankomunitateari 
zerbitzu hau eskaintzeko lankidetzan diharduten enpresek edo profesionalek ezingo 
dizkiote obren enpresa eskaintzaileari eta kontratista esleipendunari aholkuak eman, 
ezta lankidetza-lanetan jardun ere “Aizmendiko zabortegiaren (Gipuzkoa) ingurumen-
baldintza integratua eskatzeko proiektuan” dauden hondakin ez-arriskutsuetarako 
gelaxkaren I. faseko lanetan eskaintzak prestatzeko edo obrak gauzatzeko. 

 
� Geosintetikoen saiakuntzak egiteko kontratistak proposatu duen laborategia onartzea. 
 
� Kontratistak proposatu dituen geosintetikoak onartzea. 
 
� Mankomunitateak deialdia egin ondoren, aldez aurretiko bilera guztietara bertaratzea. 
 
� Proiektua aztertu eta oso-osorik onartzea. 
 
� Obren kontratista orokorraren dokumentazio guztia berraztertzea. Bertan sartuta egongo da 

material geosintetikoen instalatzaileari eta fabrikatzaileari buruzkoa. 
 
� Kalitate-kontrolaren hasierako txostena idaztea. 
 

Obrak gauzatzen ari diren bitartean egin beharreko jarduerak: 
 

� Iragazgaizteko gai guztietan jabeari aholkatzea. 
 

� Proiektuari buruz Mankomunitateak edo beste erakunde aginpidedun batzuek 
antolatzen dituzten bileretara bertaratzea, obren zuzendaritza eskudunari laguntza 
teknikoaren modura. Ildo horri jarraiki, bileretan lagungarria izango den dokumentazioa 
prestatu beharko du. 
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� Obran materialak hartzea. Obran jasotako materialaren erreferentziak eta etiketa 
normalizatuak, UNE-EN-ISO 10320. Geoehunak eta geoehunekin zerikusia duten 
produktuak arauaren arabera. Bertan identifikatzea. Geomintzen eta gainerako 
fabrikazio-loteen kasuan biribilkiko kalitate-kontrolaren ziurtagiriak. Materialen jatorriari 
buruzko ziurtagiriak onartzea. Geosintetikoen fabrikazioari buruzko bermea eta 
kalitate-kontrola onartzea. 
 

� Obran materialen metaketa kontrolatzea. 
 

� Zigilu-materialen (bentonita-xaflak, geomintza, etab.) adostasun-probetarako 
laginak hartzea. 
 

� Geosintetikoen oinarri-azalera onartzea. Iragazgaizpen-lanei ekin baino lehen, 
geosintetikoak eusteko oinarria egiaztatu eta onartu behar da eta proiektuarekin bat 
ainguraketa-zangak gauzatuko dira. Oinarri-azalera onartzeko ziurtagiria luzatzea.  
 

� Zigilu-paketea osatzen duten material desberdinen adostasun-probak (bai 
saiakuntzak, bai laginketa-prozedurak) onartzea, UNE 104.425 Material sintetikoak. 
obran jartzea. HDPEko xaflekin hondakinen zabortegiak iragazgaizteko sistemak 
arauaren eta UNE 13493 Hesi geosintetikoak. Biltegiratzeko obrak eta hondakin 
solidoen zabortegiak eraikitzean erabiltzeko baldintzak” arauaren gomendioei jarraiki.  

� Zigilu-paketea osatzen duten material desberdinen artean zuzeneko ebakitze-
saiakuntzak onartzea, DIN-EN-ISO 12957-1 arauaren arabera, dagoen ukipen 
bakoitzean. 

 
� Materialen adostasun-testari eta saiakuntzei buruzko txostena idaztea. Txostenak 

gutxienez ondorengo informazioa izango du: 
 

• Materialen portaerari (proba-eremua) buruzko saiakuntzen eta adostasun-
testen emaitzak, hautatutako materialen egiazko portaera ezagutzeko. 
Horretarako, obran jartzeko metodologia bera erabiliko da. 

• Ondorioak. 
 

� Geosintetikoen instalazioa jarraitzea. Instalazioaren ikuste-kontrola: etengabe eta 
obren erritmoari moldatua egingo da. Ildo horri eutsiz, geosintetikoak jartzeko lan 
guztietan egongo da. Esleipenduna obran instalazioaren denboraren % 100ean 
egongo da. 
 

� Landako saiakuntza suntsitzaileak eta ez-suntsitzaileak gauzatzea. Kontrola egiteko 
beharrezkoak diren aparatuak obran egongo dira geosintetikoen instalazio-kontrolaren 
zerbitzuak dirauen % 100ean. Horiek obran egotea zerbitzuaren prezioan sartuta 
egongo da eta ezingo dira bereizita fakturatu. 
 

� Landako probak eta saiakuntzak kontrolatu eta onartzea. 
 
� Egunero eragiketen eta area kritikoen argazkiak ateratzea. 

 
� Instalatzeko orduan, aldaerak edota hobekuntzak proposatzea. 

 
� Gorabehera eta jarduerekin, baita instalatutako materialen kopuruarekin edo 

gauzatutako obra-unitateekin ere egunero parteak egitea. 
 

� Kontrolaren hasierako txostena idaztea. Kontratista orokorrak eta instalatzaileak 
eman ostean, txostenak honako informazioa izango du: 
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 Lehengaiari dagokionez: 

• Ekoizlearen datuak: izena, helbidea, etab. 
• Lehengaiaren ekoizpenaren jatorria eta data, lehengaiaren hornitzailearen 

kalitate-kontrolari buruzko ziurtagiriaren kopiak barne. 
• Lehengaiaren kalitate-kontrolaren ziurtagiriaren kopiak, erakunde kontrolatzaile 

independentearenak. Kontrolatzailea independentea baduela azaltzen duen 
kontratua aurkeztuko da. 

• Erabilitako material desberdinen (berria edo birziklatua) ehunekoei buruzko 
aitorpena. 

 
 Materialei dagokienez: 

• Ekoizlearen datuak: izena, helbidea, etab. 
• Fabrikatzailearen saiakuntzei buruzko ziurtagiriaren kopia. Izan ere, horrek 

proiektuak eskatzen dituen ezaugarriak betetzen direla bermatuko du. 
• Fabrikatzailearen ziurtagiria, karakteristiko bezala adierazitako gutxieneko eta 

batez besteko balioen baliozkotasuna bermatzen duena. 
• Fabrikatzailearen kalitate-kontrolaren ziurtagiria, kontrolatutako parametroak, 

aplikatutako arauak eta kontrol-maiztasunak adierazten dituena. 
• Material desberdinen kalitate-kontrolaren ziurtagiriaren kopiak, erakunde 

kontrolatzaile independentearenak. 
• Materiala birziklatua bada, ekoizpen-eguneko edo ekoizpen-loteko material 

birziklatuaren ehunekoa aitortzea. 
 
  Materialen multzoari dagokionez: 

• Geosintetikoen hornitzaileak zigilua osatzen duten geruza desberdinen artean 
marruskadura-angeluen zerrenda aurkeztu beharko du eta proiektuaren 
baldintzetara (zuzeneko ebakitze-saiakuntza) moldatuko da, hau da, bertan 
dauden materialak, aldapak, etab.  

• Kalitate-kontrolaren erakunde independenteak zigilua osatzen duten 
geosintetikoen egonkortasuna aztertu beharko du eta, xede horrez, 
hornitzaileak eskuratutako informazioa erabiliko du. 

 
 Bitarteko tekniko eta materialei dagokienez: 

• Obran erabili behar badira, saiakuntzarako makinen eta tresnen (soldadura-
makina egiaztapen-kanalarekin, estrusioko soldadura-makina, landa-
tentsiometroa, mikrometroa, manometroak, termohigrometroak, etab.) 
kalibratze-ziurtagiriak eta fitxa teknikoa. 

• Estrusioetan erabili beharreko erretxina instalatu beharreko geomintzen 
erretxinaren mota berdinekoa dela adierazten duen ziurtagiria. 

• Instalatze-metodologia. 
• Instalatu beharreko geosintetiko desberdinen panelen kokapen-planoa, 

xehetasunak, aldaketa-proposamenak, etab. barne. 
• Obraren planinga. 
• Jasotako informazioa proiektuan xedatutakoarekin alderatzea. 

 
Obrak hartu eta likidatzeko egin beharreko jarduerak: 
 

� Instalazioaren azkeneko txostena egitea. Kalitatearen kontrol-plana aplikatu eta 
eboluzionatzeari buruzko deskribapen-txostena. Emaitzak egindako lanak 
deskribatzen dituen txostenean islatuko dira eta emaitzekin nahiz ondorioekin 
laburpen-taulak izango ditu. Halaber, landako eta laborategiko analisien emaitza 
guztiak eranskinetan jasoko dira. Txostenak gutxienez ondorengo informazioa izango 
du: 
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• Proiektuan eta kalitate-kontrolean nahasitako langileak eta parteak. 
• Kalitate-kontrolaren xedea. 
• Proiektuaren laburpena eta definizio orokorra. 
• Kalitate-kontrolari buruzko berme-metodoak. 
• Egiaztapen-ziurtagiriak, alde guztien sinatu eta onartutakoak. 
• Saiakuntzen emaitza ziurtatuak eta geosintetikoen kalitatea bermatzeko 

laborategiko proiektuaren buruak sinatuak. 
• Geosintetikoen panelen behin betiko kokapenaren planoa. 
• Gauzatze partzialen ziurtagiriak eta gauzatzearen azkeneko ziurtagiria, alde 

guztiek onartu eta sinatutakoa. 
• Iragazgaizpenaren kalitatea bermatzeko kontrolaren ziurtagiria. 
• Instalazioan izandako gorabeherak. 
• Argazkiak, eranskinak, eguneroko datuen bilduma, laginketa, panelak 

identifikatzeko taulak, panelen eta biribilkien arteko erlazioa, saiakuntzen 
emaitzak, etab. 


