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PROZEDURA IREKIAREN BITARTEZ AIZMENDIKO ZABORTEGIAREN 

HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUETARAKO GELAXKAREN I. FASEARI 

DAGOZKION OBRETAN ZUZENDARITZA ESKUDUNA 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 zuzendaritza eskuduna eta 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. 
 
 
2. ESLEIPENDUNAREN BETEBEHAR OROKORRAK 

1. Zuzendaritza eskudunaren zerbitzua proiektuari, ebazpenari, aginduari eta agiriei zorrozki 
erreparatuz gauzatu beharko da. 
 
2. Zuzendaritza eskuduna obrak gauzatzeko orduan zuzendaritzaz eta kontrolaz arduratuko da. 
 
3. Zuzendaritza eskuduna obrak gauzatzen ari diren bitartean eta horien berme-epean zabalduko 
da. 
 
4. “2008ko apirilaren 30eko Ebazpenak, Ingurumen sailburuordearenak, San Markoko 
Mankomunitateak Donostiako udalerrian (Gipuzkoa) sustatu ostean, hondakin inerte eta ez-
arriskutsuetarako zabortegiari ingurumen-baimen integratua ematen dionak” D.1.11. atalean 
xedatutakoaren arabera, obra-zuzendaritzak, obrak amaitu arte eta berme-epean, ingurumen-
alderdietan eta neurri zuzentzaileetan nahiz babeslean, orokorrean, aholkularitza prestatua izan 
beharko du. Obra-zuzendaritzaren ebazpenak aipatu gaiei buruz baldintzen agiriak atxikitako 
funtzioei buruzkoak badira, aholkularitza eskaintzen duten adituek txostenak egin ostean 
formulatuko dira. 
 
Aurreko puntuan aipatutako ingurumen-aholkularitzaren zeregina ez da izango obran eta berme-
aldian gauzatu behar diren kontrol desberdinen (urak, lixibiatuak, zaratak…) laginketa eta analisia 
burutzea. Aholkularitzaren lana beste erakunde batzuek egindako neurketetan lortutako emaitzak 
aztertu eta interpretatzea izango da, baita dagozkion txostenak egitea ere eta horietan ondorioak, 
gomendioak eta gainerako proposamenak azalduko dira. 
 
Modu osagarrian, ingurumen-aholkularitzak obrako gainerako partaideek Ebazpenean eta 
Aginduan azaldutako baldintzak betetzen dituztela ziurtatuko du. 
 
Era berean, ingurumen-aholkularitzak txosten bereziak egin beharko ditu, ingurunean ustekabeko 
edozein eragin hautematen denean, negatiboa bada eta saihestu edo zuzentzeko jarduera eskatzen 
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badu. Ildo horri jarraiki, behar bezala jarduteko informazio guztia eskuratuko du. Halaber, txosten 
bereziak egin daitezke, obraren edozein alderdik aurrez ikusitako inpaktuak baino handiagoak edo 
onartezinak sortzen dituenean. 
 
5. Zuzendaritza eskudunak gutxienez ondorengo lanak egin beharko ditu: 
 

• Obra hasi baino lehen egin behar diren jarduerak: 
 

� Obrak gauzatzeko eskaintzen hautatze-prozesuan Mankomunitateari laguntzea eta, 
hala badagokio, 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. 

 
� Proiektua oso-osorik ezagutzea. Esleipendunak zuzendu behar dituen proiektuaren eta 

obren azterlan zehatza egingo du. 
 
� Geosintetikoen saiakuntzak egiteko kontratistak proposatu duen laborategia onartzea. 
 
� Kontratistak proposatu dituen geosintetikoak onartzea. 
 
� Zuinketaren egiaztapen-aktan egon eta hori sinatzea, baita esleipena legeztatu eta 

hasi artean obrak hasi aurreko lanak gauzatzea ere. 
 
� Obren kontratista esleipendunarekin eta Mankomunitatearekin batera, obraren plana 

onartu edo doitzea. 
 
� Egin beharreko kontrolak programatzea. Obraren planarekin bat, kontrol geometrikoa, 

kualitatiboa eta kuantitatiboa, zehaztuko da. Obra-unitate guztiak eta beren materialak 
kontrolatzean jarraitu beharreko azalpen sistematikoa egingo da. Hori Mankomunitateari 
aurkeztuko zaio, ikuskatu eta, bidezkoa bada, onartzeko. 

 
• Obrak gauzatzen ari diren bitartean egin beharreko jarduerak: 

 
� Obrak onartutako proiektuari edo behar bezala baimendutako aldaketei eta IBIak 

xedatutakoari zorrozki jarraiki gauzatzen direla bermatzea. Beste alderdi batzuen 
artean, egiaz erabilitako materialekin justifikazio-kalkuluak berriz egin beharko dira, 
IBIak xedatutakoa betetzen dela justifikatzeko. 

 
� Obrak gauzatzeko orduan, etengabe kontrolatu eta jarraitzea, horien kalitatea 

ziurtatzeko. Obrak gauzatzen ari diren bitartean kontratista esleipendunarekin 
koordinatzea. Oso maiz egingo dira obretara aldizkako bisitak. Izan ere, orokorrean 
eta gutxienez, astean bitan izango dira eta, nolanahi ere, presentzia etengabea 
suertatuko da fase kritikoetan, esleipendunak koordinatu eta jarraitzeko kontratuaren 
esku jarri behar dituen beste langile batzuen presentzia fisikoa alde batera utzi gabe. 
Esleipendunak bilera bakoitzean eta obrara egindako bisitetan erabakitakoarekin akta 
bat idatziko du eta obrari buruzko dokumentazioan gordeko da. 

 
� Obrak zabortegiaren jarduerarekin koordinatzeko ikuskatu eta zuzentzea. Aurrekoari 

dagokionez, eta Mankomunitatearen gidalerropean, obrak gauzatzen diren fase 
bakoitzean bi jarduerei buruzko koordinazio-plana behar bezala gauzatzez arduratuko 
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da. Abiapuntutzat hartuko du zabortegiaren ohizko jarduerak une oro aurrera egin 
behar duela, erabiltzaileekiko zerbitzuaren kalitatea lermatu gabe. 

 
� Erakunde ofizialetatik eta partikularretatik obrak gauza eta eragindako ondasunak 

har daitezen, baimenak lortzeko jarduerak proposatzea eta horiekin zerikusia duten 
zerbitzu eta zorrei dagokienez, planteatzen diren arazoak ebaztea. 

 
� Obraren zuzendaritza eskudunak berezkoak dituen lanak egitea eta, xede horrez, 

batetik, proiektuaren dokumentuak behar bezala interpretatu eta, bestetik, eraikuntza-
elementuak nahiz instalazioak zuzen gauzatu, obran jarri eta kokatzeko, idatziz nahiz 
ahoz, argibideak ematea eta aginduen liburuan islatzea. Aginduen liburuaz gain, 
gorabeheren liburua izango da eta bertan egunero obraren edozein alderdiri buruzko 
gorabehera aipagarrienak islatuko dira. 

 
� Kontratistaren giza baliabideek eta bitarteko materialek, baita beren kontrol- eta 

prozedura-neurriek ere proiektuaren edo kontratuaren zehaztapenetan eskatzen den 
kalitatea bermatzen dituztela egiaztatzea. 

 
� Lanen programa eta, beraz, gauzatze-epea betetzen direla bermatzea. Halaber, obrak 

hasteko edo garatu nahiz bukatzeko izan daitezkeen atzerapenak idatziz justifikatzea. 
 
� Mankomunitateak edo beste organo eskudun batzuek antolatzen dituzten bilera eta 

lan-saio guztietan parte hartzea eta, helburu horrekin, bileretan laguntza eskaintzeko 
dokumentazioa prestatzea. 

 
� Obraren zuzendaritza eskuduna bisiten, bileren eta lan-saioen edukia eta emaitza 

islatzen dituzten aktak idaztez arduratuko da eta aginduen liburua osatu beharko du. 
 
� Obren kalitate-kontrolerako plan orokorra ikuskatu eta betearaztea, kalitate-

kontrolaren liburua prestatzea eta obrak amaitutakoan kalitate-kontrolaren ziurtagiria 
igortzea barne. Geosintetikoen kalitate-kontrolak ikuskaritza berezia izango du. 

 
� Hilero Mankomunitateari obraren eraikuntza- eta ekonomia-abiadari buruzko txostenak 

idaztea. 
 
� Hileko ziurtagiriak igortzea eta hilero esleipenean aurrez ikusitakoaren eta egindakoaren 

artean alderaketa egitea. 
 
� Mankomunitateak eskatu ostean, obrekin zerikusia duten bestelako edozein alderdiri 

buruz txosten osagarriak idaztea. 
 
� Obra-prozesuan argazkiak ateratzea eta, bereziki, ezkutuan geldituko diren zatiei 

erreparatzea. Argazkiak, behar bezala datatu eta identifikatu ondoren, hileko txostenei 
erantsiko zaizkie. 

 
� Hala badagokio, obrak gauzatzearen ondorioz proiektu-doikuntzen dokumentazioa 

idaztea. Kontratuaren barruan sartuak egongo dira proiektuetan eta bestelako 
dokumentu teknikoetan beharrezkoak diren aldaketak, bai Mankomunitatearen 
argibideen ondoriozkoak, bai beste administrazio batzuekin lizentziak, baimenak edo 
administrazio-baimenak izapidetzearen ondoriozkoak. Esleipendunak, 
Mankomunitatearekin batera, onartutako konponbideak organo aginpidedunaren 
aurrean defendatuko ditu. 

 
� Obretan planteatutako gorabeherak eta arazoak aztertzea, kontratua ohiz betetzea 

saihesten badute edo aldatzea gomendatzen badute. Ildo horri eutsiz, 
Mankomunitateari hautabidezko konponbideak proposatuko dizkio. 
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� Proiektu ezagatik edo urritasunarengatik desbideratze ekonomikoak badaude eta 

proiektu aldatua izapidetzera behartzen badute, esleipendunak oso-osorik idatzi 
beharko du, esleipen-ordainsarien gainean gainordainik gabe.  

 
� Ingurumen-organoari aldaketaren bat kontsultatu behar bazaio, zuzendaritza 

eskudunak beharrezko dokumentazioa prestatuko du eta jabeari izapide horietan 
aholkuak emango dizkio. 
 

� Bai kanpoko erakundeek, UNE-EN-ISO/IEC 17025 arauaren arabera egiaztatutako 
laborategiek, bai II. mailako ECA izenekoek obretan eta berme-epean gauzatutako 
kontrolak aztertzea eta kontratistak IBIaren baldintzak betetzen dituela egiaztatzea, bai 
obrak gauzatzeari dagokionean, baita ingurumen-baimen integratuan xedatutako 
igorpen-balio mugei buruz ere. 

 
� Eragindako hirugarrenen eskeekin batera ingurumen-problematikari arreta berezia 

eskaintzea. 
 
� UTM-ETRS89 koordenatuetan zabortegiaren azaleari buruz plano takimetrikoa 

altxatzea, gainazala berritzen denean, aldapak egokiak izan daitezen eta zigilatu 
behar den azalera definitzea. 

 
• Obrak hartu eta likidatzeko egin beharreko jarduerak: 

 
� Obraren harreran egon eta hori sinatzea, hartu aurreko txostena idaztea barne. 
 
� Dagokion txostenarekin batera, obren azkeneko ziurtagiria egitea gehienez hilabeteko 

epean, obrak hartzen direnetik zenbatzen hasita, kontratazio-organoak harreratik hiru 
hilabeteren buruan onartzeko, SPKLTBak 235.1. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 
� IBIan definitzen den bezala, hondakin ez-arriskutsuetarako gelaxkaren I. faseari 

dagozkion obrak amaitu ondoren, esleipendunak horiek IBIan eta dokumentazio 
teknikoan xedatutako baldintzei moldatuta egin direla egiaztatuko du. Hala, oinarritzat 
erabiliko da. Egiaztatzeko, obraren azkeneko ziurtagiria burutuko eta obra-
zuzendariak sinatuko du. Gainera, hurrengo dokumentazioa erantsiko da: 

 
o “As built” eraikuntza-proiektuari dagokiona, bere elkargo ofizial profesionalak ikus 

onetsia, plano-sorta batekin eta obra-fasean sartutako aldaketek IBIan eta 
dokumentazioan xedatutako baldintzekiko segurtasuna murrizten ez dutela 
azaltzen duen justifikazioarekin. Hain zuzen ere, oinarri bezala erabiliko da. 
Horrez gain, obra amaitzean ikusten ez diren elementuekin eta beren 
ezaugarriekin argazki-erreportajea egingo da eta xehetasun-bistak nahiz bista 
panoramiko orokorrak sartuko dira. Lehenengo kasuan, planoaren gainean kokatu 
beharko dira. 
 
Obra garatu den bitartean sortutako gorabeherak. 
 

o UTM-ETRS89 koordenatuetan eta kota absolutuetan, iragazgaizpen-sekuentziako 
geomintzen goiko gainazalaren plano topografikoa. 
 

o Obraren amaierarekin zabortegiaren plano topografiko eguneratua. 
 

o Eraikuntzari buruzko kalitate-bermearen eta -kontrolaren planari dagozkion 
emaitzak, honakoekin: egindako lanak deskribatzen dituen txostena, emaitzen 
nahiz ondorioen laburpen-taulak, landako nahiz laborategiko (azkeneko hauetatik 
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txosten osoak sartuko dira) analisien emaitza guztiak jasotzen dituzten eranskinak 
eta plano takimetrikoaren gainean laginketa-puntuen kokapena. 

 
o IBIaren Ebazpenean jasotzen diren neurri babesle nahiz zuzentzaileen eta 

hondeaketa-materialak behar bezala kudeatzeko ingurumen-organoak eskatu 
dituen neurrien betetze-mailari buruzko txostena. 

 
o Obran garatutako ingurumen-zaintzari buruzko programaren emaitzekin 

txostena, sortutako hondeaketa-materialen kopurua eta jomuga zehatza barne. 
 
� Berme-epea amaitzen denean, berraztertze zehatza eta dagokion txostena burutzea. 

Ezkutuko akatsak edo okerrak eta arrazoiak nahiz nori egotzi behar zaizkion 
aztertzea. 

 
� Mantentze-lanen plana idaztea. 

 
� HAKLAOak 173. artikuluan aurrez ikusitakoa betez, lanen esleipendunak obren 

hartze-aktarekin batera, horren dimentsioen eta ezaugarrien egoera aurkeztuko du eta 
zehatz-mehatz definituko dira egindako obrak, harreraren unean dauden moduan. 
Aipatu dokumentuak ezaugarri orokorren adierazpenik zehatzena izango du, obrak 
Mankomunitateko Ondasunen Inbentario Orokorrean sartzeko, 1372/1986 Errege 
Dekretuak, ekainaren 13koak, Tokiko Erakundeen Ondasunei buruzko Araudia 
onartzen duenak, xedatutakoari jarraiki. 

 
5. Enpresa esleipendunak beharrezko dokumentu tekniko eta administratibo guztiak egingo ditu 
eta obrak eraginkortasunez egin direla azaltzeko legeztapen, baimen eta lizentzietarako jarduera 
tekniko-profesionaletan jardungo du. 
 
6. Oro har, proiektuari buruz Mankomunitateak edo beste erakunde aginpidedun batzuek 
antolatzen dituzten bileretara bertaratuko da, Mankomunitateari laguntza teknikoa eskaintzeko. Ildo 
horri jarraiki, bileretan lagungarria izango den dokumentazioa prestatu beharko du. 
 
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. Enpresa esleipendunak 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. 


