
 

Donostian, 2016ko apirilaren 15ean 
 
 
Jaun/andre hori: 

 

Ingurumen sailburuordearen 2015eko uztailaren 1eko Ebazpenak, Aizmendiko hondakin inerte 
eta ez-arriskutsuetarako zabortegian Ingurumen Baimen Integratua aldatu eta eraginkor 
bihurtzen duenak, xedatutakoaren arabera, ebazpenaren aurretik egindako onarpen-agiriak 
berraztertu eta berak xedatutakora moldatu beharko dira. 

Honen bitartez obra txikietan sortutako hondakinen kasuan, Aizmendiko zabortegian 
onarpen-irizpideak eta IKS eeM erabiliz izapidetzeari buruzko informazioa bidaltzen dizut. 
 
Lehenik eta behin, hiru gune bereizi egongo dira zabortegian, bakoitzean egindako 
eragiketekin bat eta, beraz, zona bakoitzean hondakin onargarriak desberdinak izango dira. 
 
Bidaia berean gune desberdinetako hondakinak ezingo dira eraman, zabortegiaren 
antolaketa berria kontuan hartuta. Halaber, ez dira hondakinen nahasketak onartuko, hortaz, 
17 09 04 LER kodea duten hondakinak (eraikuntza eta eraispeneko hondakin nahasiak, 17 09 
01, 17 09 02 eta 17 09 03 kodeetan zehaztutakoekiko desberdinak badira) baliogabetzeari 
ekingo zaio. 

 

ERAIKUNTZA- ETA ERAISPEN-HONDAKINEI BALIOA EMATEA (R5 kudeaketa-eragiketa) 

LER 17 01 07 (hormigoi, adreilu, teila eta material zeramikoen nahasketa), LER 17 01 01 
(hormigoia), 17 01 02 (adreiluak) eta 17 01 03 (teilak eta zeramikazko materialak) 

a) Obra bakoitzeko eta aipatu obran sortzen den hondakin bakoitzerako (LER) onarpen-
eskaera bana aurkeztea. 

b) Obra bakoitzerako Oinarrizko Karakterizazio Txostena aurkeztea eta osatzen duten 
material desberdinen zatiak pisuan (9. puntua) adieraztea. 
Oinarrizko karakterizazio txostenari dagokion 5. puntuan, hondakin honek birziklatzeko 
aukerak ditu. 

c) Obra bakoitzari dagokionez, obra txikiaren lizentzia edo obra udalari jakinarazi izanaren 
frogagiria aurkeztea. 

d) Dokumentazio guztia IKS eeM sistemaren bitartez izapidetzea. 
e) Hondakinek beste hondakin mota orokorrekin nahastuak egoteagatik eslei dakiekeen 

poluziorik ez dute izango. 
 
 

ONDOREN KANPOAN BALIOA EMATEKO HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK SALIKATZEA 
(R 13 kudeaketa-eragiketa) 

LER 17 02 03 (Plastikoa) 

a) Obra bakoitzeko eta aipatu obran sortzen den hondakin bakoitzerako (LER) onarpen-
eskaera bana aurkeztea. 

b) Obra bakoitzerako Oinarrizko Karakterizazio Txostena aurkeztea eta osatzen duten 
material desberdinen zatiak pisuan (9. puntua) adieraztea. 



 

Oinarrizko karakterizazio txostenaren 5. puntuan, hondakin honek birziklatzeko aukerak 
ditu. 

c) Obra bakoitzari dagokionez, obra txikiaren lizentzia edo obra udalari jakinarazi izanaren 
frogagiria aurkeztea. 

d) Dokumentazio guztia IKS eeM sistemaren bitartez izapidetzea. 
e) Hondakinek beste hondakin mota orokorrekin nahastuak egoteagatik eslei dakiekeen 

poluziorik ez dute izango. 
 

LER 17 02 02 (Beira laua, ispiluak)  

a) Obra bakoitzeko eta aipatu obran sortzen den hondakin bakoitzerako (LER) onarpen-
eskaera bana aurkeztea. 

b) Obra bakoitzerako Oinarrizko Karakterizazio Txostena aurkeztea eta osatzen duten 
material desberdinen zatiak pisuan (9. puntua) adieraztea. 
Oinarrizko karakterizazio txostenaren 5. puntuan, hondakin honek birziklatzeko aukerak 

ditu. 
c) Obra bakoitzari dagokionez, obra txikiaren lizentzia edo obra udalari jakinarazi izanaren 

frogagiria aurkeztea. 
d) Dokumentazio guztia IKS eeM sistemaren bitartez izapidetzea. 

 

17 02 02 LER kodea duen hondakina (beira), edukiontzian bota behar dena, onartzeko irizpide 
bereziak: 

 Halabeharrez, bereizte zonan xede horretarako jarria dagoen 
edukiontzian bota beharko da. Horrez gain, bakarrik beira laua 
onartuko da, bestelako hondakinik gabe. 

 Autoetako beirak eta tximinietatik, labeetatik eta bitrozeramiketatik 
datorren beira ez da onargarria izango. 

 Halaber, botatzeko ez dira onargarriak izango egurrezko markoak, 
metalezko markoak edota plastikozkoak, hain zuzen ere, beira 
lauarekin batera doazenak. 

 Hondakinek beste hondakin mota orokorrekin nahastuak 
egoteagatik eslei dakiekeen poluziorik ez dute izango. 

 

ISURKETA-ONTZIAK BOTA BEHARREKO HONDAKINAK (D5 kudeaketa-eragiketa) 

LER 17 08 02 (Igeltsua eta pladurra) 

a) Obra bakoitzeko eta aipatu obran sortzen den hondakin bakoitzerako (LER) onarpen-
eskaera bana aurkeztea. 

b) Obra bakoitzerako Oinarrizko Karakterizazio Txostena aurkeztea eta osatzen duten 
material desberdinen zatiak pisuan (9. puntua) adieraztea. 
Oinarrizko karakterizazio txostenaren 5. puntuan, hondakin honek ez du birziklatzeko 
aukerarik. 

c) Obra bakoitzari dagokionez, obra txikiaren lizentzia edo obra udalari jakinarazi izanaren 
frogagiria aurkeztea. 

d) Dokumentazio guztia IKS eeM sistemaren bitartez izapidetzea. 
e) Hondakinek beste hondakin mota orokorrekin nahastuak egoteagatik eslei dakiekeen 

poluziorik ez dute izango. Ez dira inolaz ere isurketa-ontzian R5 eta R13 kudeaketa-
eragiketetara bideratutako hondakinak. 

 



 

LER 17 06 04 (Isolamendu-materialak: beira-zuntza, arroka-ilea) 

a) Obra bakoitzeko eta aipatu obran sortzen den hondakin bakoitzerako (LER) onarpen-
eskaera bana aurkeztea. 

b) Obra bakoitzerako Oinarrizko Karakterizazio Txostena aurkeztea eta osatzen duten 
material desberdinen zatiak pisuan (9. puntua) adieraztea. 
Oinarrizko karakterizazio txostenaren 5. puntuan, hondakin honek ez du birziklatzeko 
aukerarik. 

c) Isolamenduko materialei dagozkien fitxa teknikoa eta segurtasun fitxa eranstea. 
d) Obra bakoitzari dagokionez, obra txikiaren lizentzia edo obra udalari jakinarazi izanaren 

frogagiria aurkeztea. 
e) Dokumentazio guztia IKS eeM sistemaren bitartez izapidetzea. 
f) Hondakinek beste hondakin mota orokorrekin nahastuak egoteagatik eslei dakiekeen 

poluziorik ez dute izango. Ez dira inolaz ere isurketa-ontzian R5 eta R13 kudeaketa-
eragiketetara bideratutako hondakinak. 

 

LER 17 03 02 (Tela asfaltikoa) 

a) Obra bakoitzeko eta aipatu obran sortzen den hondakin bakoitzerako (LER) onarpen-
eskaera bana aurkeztea. 

b) Obra bakoitzerako Oinarrizko Karakterizazio Txostena aurkeztea eta osatzen duten 
material desberdinen zatiak pisuan (9. puntua) adieraztea. 
Oinarrizko karakterizazio txostenaren 5. puntuan, hondakin honek ez du birziklatzeko 
aukerarik. 

c) Isolamenduko materialei dagozkien fitxa teknikoa eta segurtasun fitxa eranstea. 
d) Obra bakoitzari dagokionez, obra txikiaren lizentzia edo obra udalari jakinarazi izanaren 

frogagiria aurkeztea. 
e) Dokumentazio guztia IKS eeM sistemaren bitartez izapidetzea. 
f) Hondakinek beste hondakin mota orokorrekin nahastuak egoteagatik eslei dakiekeen 

poluziorik ez dute izango. Ez dira inolaz ere isurketa-ontzian R5 eta R13 kudeaketa-
eragiketetara bideratutako hondakinak. 

 
 
2016ko apirilaren 28tik aurrera berariaz debekatuta dago elkarren artean hondakin tipologia 
desberdinak nahastea nahiz batera eraman eta bertan bereiztea, kudeaketa-eragiketa 
berdinekoak ez badira. 
 
Onarpen-irizpide berri hauetan zehaztutakora zure enpresa errazago moldatzeko, bi hilabeteko 
epe iragankorra (2016ko ekainaren 15era arte) izango duzu, IKS eeM sistemaren bitartez 
irizpide berrien arabera hondakinen kudeaketa egokitzeko. Epea amaitutakoan, aurreko 
onarpen-irizpideekin lortu ziren onarpen agiri guztiak baliogabetzeari ekingo zaio. 
 
 
Edozein zalantza argitzeko arreta-telefonoa: 943 02 19 33 edo 943 33 68 80. 
 



 

 

IKS eeM PROGRAMARA ATZIPENA 

https://apps.euskadi.eus/s99aSeguridadWar/comunJSP/s99aLogin.do 

 

IKS eeM sistemari buruzko informazioa 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/informacion/guia-de-tramitacion-electronica-
medioambiental/ 

 

IKS eeM SISTEMARAKO BEZEROARENTZAT ARRETA ZERBITZUA 

Edozein argibide edota zalantza azaldu nahi izanez gero, jarri harremanetan Bezeroarentzat 
Arreta Zerbitzuarekin honako telefono-zenbakietan: 012 edo 945018000 Autonomia 
Erkidegoaren kanpotik deitzen baduzu ala posta elektronikoz hurrengo helbidera: 
dmausuario@yahoo.es 

 

 

1. Sortu zentro berri bat egiten den obra bakoitzeko: 

Kopiatu zentroa jada sortua duzun batetik:  

“zentroa” atalaren barruan, “sortu dagoenetik” 

 



 

Bilatu kopiatu nahi den zentroa eta jarraitu: 

 

Bete izartxoa duten atal guztiak gehi “helbidea”. 

Gorde ostean, beheko aldean askatu “kontaktuak” 

 

“Sortu” 



 

 

“Zentroko ingurumen ordezkaria” izango den pertsona sortu eta esleitu rol hori. Jardun modu 
berean “gidariaren” rola atxikitzeko eta gorde. 

2. Hondakinen kudeaketa-kodeak kode berrira (D5, R5 eta R13) moldatzea edo obran 
sortuko diren hondakin berriak sortzea, zerrendan ez badaude 

Hautatu zentroa eta joan “poltsen kudeaketa” atalera 

 

“Hondakin ez arriskutsuen poltsa”, hautatu jarduera eta “eguneratu” 



 

 

Aukeratu hondakina, “aldatu” eta zabaldu “kodea” “hondakinen deskribapen taula” atala 

 

Geziekin eraman ezkerraldera okerra dena eta eskuinera hautatutako hondakinari dagokion 
kudeaketa-eragiketa. 

Hondakin berriak eranstean behar izanez gero, “aldatu” erabili ordez “sortu” klikatu beharko 
da. 



 

 

Izartxoa duten atal guztiak bete eta “gorde”. 

 

3. Obran sortuko diren hondakinen onarpen eskaera (SANP) (Hondakin motaren (LER) 
arabera eskaera bana 

Ikusi erantsitako eskuliburua. 

Onarpen eskaera bakoitzak (hondakin-mota bakoitzeko) Oinarrizko Karakterizazio Txostena 
(OKT), ezinbestekoa, izan beharko du. 

http://www.merka2sanmarcos.org/aceptacion_residuos/formulario.html 

Nola bidali Oinarrizko Karakterizazio Txostena (ICB) Onarpen Eskaerarekin (SANP) batera? 



 

 

Hautatu SANP: 

Oinarrizko Karakterizazio Txostena eransteko: 



 

 

 

Dokumentuak/Sortu/ 

 



 

 

  

Lehenetsiz, jada betetako eremuan agertzen dira 

 



 

 

Bete gainerako eremuan eta erantsi dokumentua hurrengotik: (*) Fitxategia-Hautatu 
fitxategia: 



 

 

 

Obra-lizentzia eransteko, errepikatu prozesua SANP hautatzetik eta falta diren eremuak 
betetzetik: 

 

Dokumentu-mota: OINARRIZKO KARAKTERIZAZIO TXOSTENA 

Deskribapena: OBRA LIZENTZIA 

Hautatu fitxategia eta erantsi obra lizentzia. 

 

 

 


