
DULANTZIKO 
Udala 

(Araba) 
 

Ayuntamiento 
ALEGRIA-DULANTZI 
(Álava) 

 

 
 

1 

BIDEAK GARBITZEKO ETA HIRI HONDAKINAK KUDEATZEKO ORDENANTZA 
 
I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK 
 
1. ARTIKULUA. Lege oinarria 

 
Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituenak, bere 26.1.a) 

artikuluan ezartzen duenari jarraituz, bideen garbiketa gutxieneko zerbitzu nahitaezkoa da eta horren 
titulartasuna udalarena da. 

 
Aurrekoa betez eta ingurumenaren arloko konstituzionaltasun blokearekin bat etorriz, uztailaren 

28ko 22/2011 Legea, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzkoa, onartu zen. Lege horrek, alde 
batetik, toki erakundeek hondakinen arloan dituzten eskumenak ezartzen ditu 12.5 artikuluan (horrela 
zehaztuz Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak bere 25.2 eta 26. 
artikuluetan xedatutakoa); eta, bestetik, bigarren xedapen iragankorrean, toki erakundeek lege 
horretara 2013ko uztailaren 31 baino lehen egokitzen diren ordenantzak onartzeko duten betebeharra 
ezartzen du. 

 
Ildo beretik, uztailaren 28ko 22/2011 Legeak, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzkoak, 12.5 

artikuluan xedatutakoaren arabera, toki erakundeek eskumena izango dute hiri hondakinak 
kudeatzeko, eta udalerriei dagokie, nahitaezko zerbitzu gisa, etxeetan, saltokietan eta zerbitzuetan 
sortutako etxeko hondakinak biltzea, garraiatzea eta tratatzea, kasuan kasuko ordenantzetan 
ezarritako moduan. 
 

2. ARTIKULUA. Xedea 
 
Ordenantza honen xedea bide publikoa garbitzea da, herritarren erabilera komunaren ondorioz, 

bai eta bide publikoa zikintzea eta udalen eskumenekoak diren hiri hondakinak kudeatzea saihestera 
bideratutako prebentzio ekintzak ere, hierarkia printzipioa errespetatuz, ingurumen emaitza orokorrik 
onena lortzeko, giza osasunaren eta ingurumenaren gaineko inpaktu kaltegarriak arinduz. 
 

3. ARTIKULUA. Nahitaezkotasuna 
 
Ordenantza hau betetzera behartuta daude udalerri honetan bizi diren pertsona guztiak, bai eta 

bisitariak ere, eragiten dieten alderdietan. 
 
4. ARTIKULUA. Bide publikoa 
 
Ordenantza honen ondoreetarako, honakoak dira bide publikoa osatzen dutenak: etorbideak, 

kaleak, pasealekuak, espaloiak, plazak, bideak, lorategiak, eremu lurtsuak, zubiak, oinezkoentzako 
tunelak eta, oro har, herritarrek modu arruntean erabiltzeko modukoak diren udalaren jabetzapeko 
gainerako ondasun guztiak. 
 

II. TITULUA. BIDEEN GARBIKETA 
 
I. KAPITULUA. ERABILERA ERKIDE OROKORRA 
 
5. ARTIKULUA. Betebehar orokorrak 

 
Herritarren betebeharrak dira: 

 
§ Hondakinen bolumena murriztea, poltsen eta edukiontzien edukiera ahalik eta gehien 

aprobetxatzeko moduan trinkotuz. 
§ Hondakinak bereiztea eta ordenantza honen arabera horretarako ezarritako 

edukiontzietara edo bilketa guneetara eramatea. 
§ Hondakinak uzteko eta entregatzeko ordutegiak betetzea. 
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§ Udalari edo agintaritzaren agenteei jakinaraztea bide edo espazio publikoetan utzitako 
hondakinak daudela, hala nola abandonatutako ibilgailuak, altzariak, hildako animaliak, 
eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak, etab. 

 
6. ARTIKULUA. Debekuak 
 
Debekatuta dago: 

 
a)  Espazio publikoetan horretarako jarritako zakarrontzietatik kanpo, bolumen txikiko 

hondakinak botatzea, hala nola paperak, txikleak, zigarrokinak, gozokiak, azalak, oskolak, 
kutxak, poltsak eta antzeko hondakinak. Udaleko garbiketa zerbitzuek aldian-aldian 
hustuko dituzte. 

b)  Bide publikoan edo Udalak zehaztutako tokietatik kanpo hondakinak botatzea edo uztea. 
Hori gertatuz gero, arduradunak berehala garbitu beharko du, eta hori ez da oztopo izango 
sor daitezkeen zehapenak ezartzeko. 

c)  Etxeko jardueren ondorioz sortutako zaborrak bide publikoan, paperontzietan edo obra 
hondakinetarako edukiontzietan uztea. Nolanahi ere, horretarako ezarritako edukiontzi 
kolektiboetan utzi beharko dira. Ondorio horietarako, udaleko garbiketa zerbitzuek edo 
agindutako kudeaketa zerbitzuek aldizka hustuko dituzte. 

d)  Etxeko leihoetatik eta balkoietatik hondakinak bide publikora botatzea; etxeetako 
hondakinekin batera atera beharko dira zabor poltsetan. 

e)  Bide publikoan, orubeetan, zuhaitzetako txorkoetan eta lorategietan ur zikina botatzea edo 
jarioak edo tantak eragitea. 

f)  Bide publikoan pixa egitea. 
g)  Tresna eta gailu elektriko eta elektronikoak uztea (altzariak, koltxoiak, etxetresna 

elektrikoak, etab.), aldez aurretik bilketa zerbitzu bereziari abisatu gabe, edo hondakin 
solidoak, organikoak eta zaborrak bide publikoan edo edukiontzien ondoan uztea. 

h)  Animaliak edukitzearen ondorioz bide publikoa zikintzea. 
i)  Aurrekoen antzeko edozein ekintza eta jokabide, bide eta espazio publikoen erabiltzaileei 

eragozpenak sor diezazkiekeenean, edo herri osasungarritasunaren kalterako denean. 
 
II. KAPITULUA. ANIMALIEN ZIRKULAZIOA BIDE PUBLIKOAN 

 
7. ARTIKULUA. Etxeko animaliak 

 
Ondokoak hartuko dira etxeko animaliatzat: txakurrak, katuak eta pertsonekin bizitzeko 

helburuz hazten eta ugaltzen diren beste animalia guztiak, oro har, pertsonen etxebizitzetan bizi 
direnak eta pertsonak horiek mantentzen dituztenak, haiei lagun egiteko xedez. 
 

8. ARTIKULUA. Erantzuleak 
 
Jabeak zuzenean arduratzen dira pertsonei edo gauzei eragindako kalteez edo afekzioez, eta 

animaliek bide publikoan zikinkeria eragiten duen edozein ekintzaz. Animaliaren jabea egon ezik, 
zikinkeria eragindako ekintza gertatzen denean, animalia daraman pertsona erantzule subsidiarioa 
izango da. 

 
9. ARTIKULUA. Jabearen edo edukitzailearen betebeharrak 
 
Bide publikotik barrena doazen txakurrek uhala edo katea eta lepokoa izan behar dituzte eta 

behar bezala identifikaturik egon behar dute. Txakurrak edo beste animalia batzuk daramatzaten 
pertsonek saihestu beharko dute animaliek bide publikoan kaka egin dezaten. Animaliek Udalak 
horretarako gaitutako edo baimendutako lekuetan sabelustuko dute. 

 
Gorozkiak baimendu gabeko lekuetan geratuz gero, animalien jabeek edo edukitzaileek 

berehala kendu beharko dituzte animaliek bide publikoan utzitako gorozkiak; era berean, animaliek 
zikindutako bide publikoaren eremua garbitu beharko dute. Gorozkiak poltsa itxietan sartu beharko dira 
eta, gero, edukiontzi edo zakarrontzietan utzi beharko dira, ezabatzeko helburuz. 
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10. ARTIKULUA. Beste animalia batzuk 
 

Zaldien eta behorren jabeak arduratuko dira hirigunean zaldiak egindako sabelusteak 
garbitzeaz. 

 
III. KAPITULUA. ASKOTARIKO OBRAK ETA JARDUERAK 
 
11. ARTIKULUA. Babes hesiak 

 
Udalak eman beharreko baimenari kalterik egin gabe, obrak gauzatu ahal izateko, hesiak edo 

beste babes elementu batzuk jarri beharko dira bide publikoa zikin ez dadin. 
 

12. ARTIKULUA. Obretako hondakinak isurtzea 
 

Udalak horretarako baimena eman ondoren, obretako hondakinak eraikitzaileak berak 
hornitutako edukiontzi egokietan bota beharko dira; inoiz ez bide publikoaren gainean zuzenean. 
Bestetik, eraikitzaileak bide publikoa garbitu beharko du berehala, obraren garapenaren ondorioz 
zikinduko balitz, hala nola ibilgailuak sartu eta irtetearen zioz edo materialen zamalanaren zioz. 
 

13. ARTIKULUA. Baierra daitezkeen materialak garraiatzea 
 
Lurra, obra hondakinak, paperak edo barreia daitekeen beste edozein gai garraiatzen duten 

ibilgailuen gidariek olanekin edo toldoekin estali beharko dute zama, edo produktu horiek bide 
publikora ez erortzeko beste neurri batzuekin. 

 
IV. KAPITULUA. ORUBEAK GARBITZEA 
 
14. ARTIKULUA. Orubeak garbitzea 

 
Orubeen jabeek garbi eta egoera onean eduki behar dituzte, eta debekatuta dago zaborra, obra 

hondakinak edo industria hondakinak botatzea. Orube publiko nahiz pribatuetan, pertsona orok 
debekatuta dauka zaborra, hondakin industrialak, hiri hondakin solidoak, hondakinak, inausketa, 
sasitza, gauza erabilezin edo osasun publikoari kalte eragin diezaiokeen zein apaingarri publikoetan 
eragin txarra izan dezakeen zeinahi sastar botatzea. Era berean, debekatuta dago orubeetan sua 
piztea, edozein helbururekin, baita hesitutako esparruan hazten den landaretza edo natura kentzeko 
ere. 
 

V. KAPITULUA. HIGIEZINETAKO ELEMENTUAK ETA KANPOKO ALDEAK GARBITZEA 
ETA MANTENTZEA 
 
15. ARTIKULUA. Higiezinen kanpoko elementuak eta zatiak garbitzea eta mantentzea 

 
Saltokien, finken eta etxebizitzen jabeek apaingarri publikoak zaindu beharko dituzte, fatxadak 

eta sarrerak behar bezala garbitu eta mantenduz, baita instalazio osagarriak ere, hala nola telebista 
antenak, tximiniak eta higiezina bide publikotik ikusteko moduko beste edozein elementu edo zati. 

 
VI. KAPITULUA. KARTELAK JARTZEA ETA PINTADAK 
 
16. ARTIKULUA. Kartelak 

 
Debekatuta dago horretarako berariaz jarritako lekuetatik kanpo kartelak jartzea. Ildo horretan, 

Udalak panelak jarriko ditu udalerriko hainbat tokitan. Pertsonentzako eta giza eskubideen aurkako 
kartel iraingarriak berehala kenduko dituzte udaleko langileek. Era berean, debekatuta dago kartelak 
jartzeko aurreikusitako paneletan kartelak lekedaz jartzea. 
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17. ARTIKULUA. Pintadak 
 
Debekatuta dago zeinahi pintaketa mota egitea bide publikoan, hala nola galtzadetan, 

espaloietan, hormetan edo hiriko altzarietan. Debekutik kanpokoak dira udalak baimendutako 
pintaketak eta jabearen baimenaz egindako hormako pintaketa artistikoak. Pertsonentzat iraingarriak 
diren pintadak berehala kenduko dira. 
 

VII. KAPITULUA. INAUSTE ETA SEGA HONDARRAK PILATZEKO EREMUAK 
ERABILTZEA 
 
18. ARTIKULUA. Erabiltzaileak 
 
Etxeko jarduera batean erabiltzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoek inausketako eta segako 

hondakinak biltzeko eremuak erabil ditzakete. Debekatuta dago enpresa edo merkataritza jarduera 
batean edo edozein jarduera ekonomiko batean eremu hori erabiltzen duen edozein pertsona fisiko 
edo juridikok gune horiek erabiltzea. 

 
Erabilerari buruzko arauak: 

 
§ Hondakin berdeak eta inausketa hondakinak baino ezin dira utzi. 
§ Debekatuta dago hondakinak plastikozko poltsetan edo beste edozein materialetan uztea. 

 
III. TITULUA. HONDAKINEN BILKETA 
 
19. ARTIKULUA. Etxeko hondakinen bilketa 

 
Herritarrek etxeetako, industrietako eta saltokietako etxeko hondakinak bereizi beharko dituzte, 

ordenantza honetan ezarritako bilketa bereizietan, eta horretarako ezarritako edukiontzi, leku eta 
ordutegietan utzi beharko dituzte. Herritarrek hondakin zati hauek bereizi beharko dituzte, bereizita 
jasotzeko: 
 

a)  Errefusa: erabiltzaileek poltsa iragazgaitz eta aski erresistenteetan utzi beharko dute 
errefusa, isurketak eragozteko. Errefusa horretarako identifikatutako edukiontzietan utziko 
da. 

b)  Ontzi arinak (plastikozko, metalezko edo brik motako kartoizko edari ontziak): ontzi arinen 
hondakinak horretarako identifikatutako edukiontzietan utzi beharko dira. 2. Botilen, 
poteen, laten eta materia organikoaren hondarrak dituzten bestelako ontzien kasuan, hala 
nola elikadura hondarrak, herritarrek ontzi horiek erabat hustu beharko dituzte aldez 
aurretik, substantzia horien hondarrak ezabatzeko. 

c)  Papera eta kartoia (paper kartoizko ontziak eta ontziratu gabeko papera): paperaren eta 
kartoiaren hondakin garbiak, ahalik eta gehien tolestuta, horretarako identifikatutako 
edukiontzian utzi beharko dira. Bereziki, kartoizko kutxak modu egokian moztu eta 
tolestuko dira, edukiontzietan sartu eta kokatzeko. Hondakin horiek utzi aurretik, 
herritarrek metalezko, plastikozko, paperezko eta kartoi zikineko hondakin guztiak kendu 
beharko dituzte, eta hondakin horiek ordenantza honetan errefuserako xedatutakoaren 
arabera utzi beharko dituzte. 

d)  Beira: beira hondakinak horretarako identifikatutako edukiontzietan utzi beharko dira. 
Botilen, poteen eta bestelako ontzien kasuan, herritarrek ontzi horiek hustu beharko 
dituzte, gera daitezkeen substantzien hondarrak ezabatzeko, eta metalezko tapak, 
plastikozko tapoiak edo hasiera batean ontziaren zati ziren beste hondakin batzuk bereizi 
eta ontzi edukiontzira bota beharko dituzte. 

e)  Organikoa: konpostajea egiten duten erabiltzaileek poltsarik gabeko zati organikoa 
konpostagailu indibidual edo komunitarioetan utzi beharko dute. Beharrezkoa den 
egituratzailea hartu ahal izango dute hondakin berdeak biltegiratzeko eremuetan, 
inausketen eta lorezaintzako beste hondakin batzuen hondakina birrindu ondoren. Eta 
bosgarren edukiontzi zerbitzua duten erabiltzaileek poltsa konpostagarrietan utziko dute 
errefusa, horretarako identifikatutako edukiontzietan. 
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f)  Erabilitako landare olioak (biohondakinak): debekatuta dago hustubideetan erabilitako 
olioak isurtzea. Herritarrek plastikozko ontzi itxietan isuriko dituzte erabilitako olio 
begetalak, eta horretarako identifikatutako edukiontzian edo Garbigunean utziko dituzte. 
Jatetxe, taberna, hotel eta bestelako jatetxe zerbitzuen titularrek edukiontzi egokiak izan 
beharko dituzte erabilitako landare olioak isurtzeko, eta kudeatzaile baimenduari eman 
beharko dizkiote. 

g)  Tamaina handiko hondakinak (altzariak eta tresnak): altzariak, tresnak eta neurri handiko 
beste hondakin batzuk bota nahi dituzten herritarrek Garbigunean entregatu beharko 
dituzte, edo etxez etxeko bilketa zerbitzu berezia erabili beharko dute hil bakoitzeko lehen 
astearteetan, 945290390 telefono zenbakira baino 24 ordu lehenago telefonoz deitu 
ondoren, edo kudeatzaile baimenduari eman beharko dizkiote. 

h)  Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak: tresna elektriko eta elektronikoen 
hondakinak bota nahi dituzten herritarrek banatzaileari eman beharko dizkiote berria 
erosten dutenean, edo Garbigunean entregatu beharko dituzte. 

i)  Inausketak eta lorezaintzako beste hondakin batzuk: debekatuta dago lorategi 
pribatuetatik datozen landare hondakinak bide publikoan edo lurzati pribatuetan uztea, edo 
ordenantza hauetan aurreikusitako moduan ez uztea. 

 Lorategi eremuen jabeek eta arduradunek lorezaintzako landare hondakinak bota beharko 
dituzte hondakin berdeak biltegiratzeko eremuetan, betiere astean 3 m3 gainditzen ez 
badituzte, eta zurezko zatia eta belar zatia bereiziko dituzte. Zurezko zatiak gehienez ere 
2.5 m-ko luzera izango du, eta 13 cm-tik beherako diametroa. 

 Lorategi pribatuetako landare hondakinen jabeek, jabeen erkidegoek, ekoizle handiek eta 
lorezaintzako profesionalek, baldin eta astean 3 m3 baino gehiagoko hondakinak 
badituzte, kudeatzaile baimendu baten edo konpostaje edo balorizazio planta baten bidez 
deuseztatu beharko dituzte. 

 Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, herritarrek beren etxeetan konpostatu ahal 
izango dituzte hondakin horiek, baldin eta bizilagunei eragozpenik edo usainik eragiten ez 
badiete. 

 Adierazitako betebeharrak betetzen ez badira, Udalak hondakinak kenduko ditu, 
hondakinak sortu diren finkaren jabearen kontura, hargatik eragotzi gabe betebehar horiek 
ez betetzeagatik ezar daitezkeen zehapenak. 

j)  Obra txikietatik datozen eraikuntza eta eraispen hondakinak: herritarrek obra txikietatik 
datozen eraikuntza eta eraispen hondakinak utzi beharko dituzte, materialez bereizita, eta 
horiek kudeatzaile baimenduari edo Garbigunean entregatu ahal izango dizkiote, behar 
bezala kudeatzeko, dagokion obra baimena aurkeztu ondoren. 

k)  Arropa, zapata erabiliak eta artikulu berrerabilgarriak: herritarrek gai txiki berrerabilgarriak, 
hala nola liburuak, jostailuak, tresna elektriko eta elektroniko txikiak, utziko dituzte 
horretarako seinaleztatutako edukiontzian edo Garbigunean. 

l)  Sendagaien eta haien ontzien hondakinak: iraungitako sendagaiak, erabiltzen ez diren 
sendagaiak, sendagaien hondakinak eta ontziak herritarrek entregatuko dituzte SIGRE 
bilketa guneetan, halakorik dagoen farmazietan. 

m)  Pilak: herritarrek behar bezala seinaleztatutako edukiontzietan utzi beharko dituzte 
erabilitako pilak. Edukiontziak eraikin publikoetan, banatzaileetan, merkataritza lokaletan 
eta Garbigunean kokatu ahal izango dira. 

n)  Ibilgailu abandonatuak eta bizitza baliagarriaren amaieran dauden ibilgailuak: bizitza 
baliagarriaren amaieran ibilgailu bat bota nahi duten herritarrek tratamendu zentro batera 
eraman beharko dute, araudi aplikagarrian ezarritakoaren arabera. 

 Debekatuta dago ibilgailuak abandonatzea, eta titularren erantzukizuna izango da 
ibilgailuak behar bezala kudeatzea, araudi aplikagarrian xedatutakoaren arabera. 

 
Honako kasu hauetan joko da ibilgailua abandonatuta dagoela eta udal hondakin bihurtzen 

dela: 
 
§ Hilabete baino gehiagoz leku berean aparkatuta egon eta bere kabuz mugitzea ezinezko 

egiten duten kalteak dituenean, matrikulazio plakak falta dituenean edo irakurtezinak 
direnean. 

§ Administrazio bajan dagoenean eta bide publikoan kokatuta dagoenean. 
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Ibilgailua abandonatuta dagoela adierazten duten zantzuak izan arren, matrikulazio plakari edo 
titularra identifikatzeko aukera ematen duen edozein zeinu edo marka ikusgarriri eusten badiote, 
titularrari eskatuko zaio, dagozkion epeak igaro ondoren, 15 eguneko epean ibilgailua erretiratzeko, eta 
ohartaraziko zaio epe hori igarotakoan ibilgailu gisa kudeatuko dela bizitza baliagarriaren amaieran. 
Aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuetan, eta ezar daitezkeen zehapenak gorabehera, Udalak 
tratamendu zentro batean entregatuko du abandonatutako ibilgailua, kudeatzeko, eta abandonatutako 
ibilgailuen jabeek ordaindu beharko dituzte bilketaren eta, hala badagokio, kudeaketaren kostuak, 
dagokion ordenantzan eta aplikatu beharreko araudian xedatutakoaren arabera. 
 

20. ARTIKULUA. Edukiontziak 
 
Hondakinak biltzeko betebeharra betetzeko, Udalak, hondakinen frakzioei dagokienez, 

edukiontziak jarriko ditu, eta edukiontziak mantentzea, garbitzea eta birjartzea ere egokituko zaio, 
beharrezkoa denean. Hondakinak biltzeko zerbitzua zeharkako kudeaketako edozein modutara 
ematen denean, emakidadunaren erantzukizuna izango da zerbitzua mantentzea, garbitzea eta behar 
bezala berritzea. 

 
Erabiltzaileek bide publikoan edukiontzi gehiago jartzeko eskatu ahal izango diote Udalari, 

baldin eta hondakinak sortzeko eta irisgarritasunerako beharrak justifikatuta badaude. 
 
Udalak erabakiko du edukiontziak non kokatuko diren bide publikoan, irizpide hauek kontuan 

hartuta: efizientzia, ekonomia, antolaketa, erabiltzaileentzako hurbiltasuna eta irisgarritasuna, eta 
osasun eta segurtasun publikoa. 
 

21. ARTIKULUA. Garbigunea 
 

Garbiguneak udal hondakin onargarrien zerrenda bat dauka, bai eta erabiltzaileak zenbat 
hondakin atera ditzakeen ere. 

 
Bizilagunek honako hondakin kategoria hauek utzi beharko dituzte Garbigunean, besteak beste: 

 
a)  Erabilitako landare olioak. 
b)  Arropa eta zapata erabiliak. 
c)  Pilak. 
d)  Bolumen handikoak: altzariak eta tresnak. 
e)  Obra txikiko eraikuntza eta eraispen hondakinak, dagokion obra lizentzia aurkeztu 

ondoren. 
f)  Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak. 
g)  Inausketak eta lorezaintzako beste hondakin batzuk. 
h)  Erradiografiak. 
i)  Kristalak, hala nola edalontziak, platerak, kopak, leihoetako kristalak eta ateak. 
j)  Produktudun sprayak. 
k)  Presiozko ontziak. 
l)  Pneumatikoak, gehienez 5 unitate pertsonako urtean, eta ordezkapeneko pneumatiko 

berrien erosketa faktura bat aurkeztearekin batera. 
m)  Bestelakoak. 

 
22. ARTIKULUA. Etxeko hondakin komertzialak, industrialak, zerbitzuetakoak eta 
sanitarioak biltzea, etxekoen parekoak 
 
Saltoki, zerbitzu eta industrietako titularrek, egunean 0.3 m3-tik gorako etxeko hondakinak 

sortzen badituzte, kudeatzaile baimenduari entregatu beharko dizkiote. 
 
23. ARTIKULUA. Hildako animaliak 

 
Debekatuta dago edozein motatako lursail edo edukiontzietan hildako animaliak abandonatzea. 

Hildako animalien jabeek eta albaitaritza kliniken titularrek baimendutako kudeatzaileari entregatu 
beharko dizkiote. 
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IV. TITULUA. ARAU HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK 
 
24. ARTIKULUA. Zaintza 

 
Udal langileek (udalaren aguazilek, agintaritzaren ordezkariak diren aldetik) ordenantza 

honetan xedatutakoa bete dadin zainduko dute, eta ondore horretarako beharrezkotzat jotzen diren 
egintzak gauzatuko dituzte. 
 

25. ARTIKULUA. Zehatzeko ahala 
 

Gai honetan egindako arau hausteak zehatzeko ahala alkatetzari esleitzen zaio, uztailaren 28ko 
22/2011 Legeak, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzkoak, bere 12.5 artikuluan ezarritakoaren 
arabera. Zehatzeko ahala gauzatzeko prozeduraren erregelamendua onartzen duen abuztuaren 4ko 
1398/1993 Errege Dekretuak arautuko du zehapen prozedura. 
 

26. ARTIKULUA. Arau hausteak 
 

Ordenantza honetan ezarritako manuak urratzen dituzten egintzak edo ez betetzeak 
administrazioko arau haustetzat joko dira, eta administrazio izaerako erantzukizuna sortuko dute, bide 
penal edo zibilean galdatu ahal den erantzukizunari kalterik egin gabe. 
 

Hondakinei buruzko legeria orokorrean eta zuzenean aplikagarria den beste araudi sektorial 
batean arau hauste gisa tipifikatutako jokabideak alde batera utzi gabe, ordenantza honen arau 
hausteak dira bertan ezarritakoa urratzen duten egintzak edo ez-egiteak. 

 
Hondakinei buruzko legeria orokorrean eta zuzenean aplikagarria den beste araudi sektorial 

batean arau hauste gisa tipifikatutako jokabideak alde batera utzi gabe, ordenantza honen arau 
hausteak dira bertan ezarritakoa urratzen duten egintzak edo ez-egiteak. 

 
Arau hauste arinak izango dira: 

 
a)  Hondakinak kudeatzeko edo kaleak eta bideak garbitzeko hiri altzariak edo ekipamenduak 

hondatzen edo apurtzen dituzten ekintzak egitea. 
b)  Ordenantza honen 5., 14. eta 15. artikuluetan adierazitako garbiketa betebeharrak ez 

betetzea. 
c)  Ordenantza honen 6., 16. eta 17. artikuluetan adierazitako edozein jokabide gauzatzea. 
d)  Ordenantza honen 11., 12. eta 13. artikuluetan adierazitako babes neurriak ez hartzea, 

bide publikoa hondatu edo zikin ez dadin, edo, bide publikoan egiten diren jardueren 
kasuan, bide publikoa ez garbitzea. 

e)  Bide publikoa zikin dezakeen edozein eragiketa egitea eta, bereziki, ibilgailuak eta 
makinak garbitzea, hiri hondakinak edo hondakinak manipulatzea edo hautatzea, 
garbiketetatik datozen urak isurtzea edo animaliei jaten ematea. 

f)  Bide publikoan, ibaien ertzetan, bideetan eta orubeetan edozein motatako udal 
hondakinak kontrolik gabe uztea, abandonatzea, isurtzea edo deuseztatzea, jardun hori 
hondakinen garrantziagatik edo bolumenagatik larritzat edo oso larritzat jotzen ez bada. 

g)  Ordenantza honen 18., 19. eta 22. artikuluetan hiri hondakinak kudeatzeko adierazitako 
betebeharrak eta beharkizunak ez betetzea. 

h)  Bide publikoan hiri hondakinen gaikako bilketarako jarritako edukiontzien barruan, egokiak 
ez diren hondakinak uztea. 

i)  Garbigunean hondakinen kantitateari eta entregatzeko baldintzei buruzko arauak ez 
betetzea. 

j)  Hildako etxeko animalien hondakinen ezarpenari buruzko betebeharrak ez betetzea. 
k)  Partikularrek bide publikoan dauden edukiontziak manipulatzea. 
 
Arau hauste larriak izango dira: 
 
a)  Hiru arau hauste arin egitea 2 urteko epean. 
b)  Udalaren ikuskapen lanak eragoztea edo oztopatzea. 
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c)  Bide publikoan hiri hondakinak uzteko dagoen edozein elementu mota hondatzea. 
d)  Ekintza bandalikoak egitea, hala nola hondakinak kudeatzeko edo kaleak garbitzeko 

altzariak edo hiri ekipamenduak ostea, su ematea, txikitzea edo margotzea. 
e)  Edukiontzien barruan errekuntzan dauden materialak, obra hondakinak eta metalezko 

objektuak uztea, biltzeko ibilgailuen sistema mekanikoa matxuratu edo arriskuan jar 
dezaketenak. 

f)  Edozein motatako hiri hondakinak abandonatzea, hala nola tamaina handiko hondakinak, 
tresnak, obra hondakinak, etxetresna elektrikoak eta traste zaharrak, pneumatikoak, 
ontziak edo antzekoak, salbu eta aldez aurretik baimena ematen bada edo tamaina 
handiko hondakinak etxerik etxe batzeko zerbitzu bereziak, puntu berde mugikorrak edo 
antzeko beste batek erretiratuko dituela baieztatzen badu. 

g)  Establezimendu pribatuek hartzen duten espazioa ez garbitzea, hala nola terradak eta 
horien eragin eremua. 

h)  Edozein kartel, pankarta edo itsasgarri baimenik gabeko lekuetan jartzea. 
i)  Etxeko edozein hondakin likido isurtzea estolderia sarean. 
j)  Hiri altzarietako edozein elementu mugitzea edo lekualdatzea udalaren berariazko 

baimenik gabe obrako edukiontziak kokatzeko. 
k)  II. motako hondakin sanitarioak udal edukiontzian uztea. 
l)  Txakurren edo beste animalia batzuen gorozkiak ez biltzea eta garbitzea. 
m)  Animalien gorpuak uztea edo lurperatzea edo erraustea. 
n)  Udal hondakinak baimenik gabeko hirugarrenei ematea. 

 
Arau hauste oso larriak izango dira: 
 
a)  Bi urteko epean bi arau hauste larri egitea. 
b)  Bide publikoan hiri hondakinak biltzeko dagoen edozein edukiontzi mota suntsitzea edo 

larriki hondatzea. 
c)  Hondakin arriskutsuak edo beste edozein hondakin kontrolik gabe uztea, isurtzea edo 

deusestatzea, betiere pertsonen osasuna arrisku larrian jarri badu edo ingurumenari kalte 
edo narriadura larria eragin badio. 

d)  Baimenik ez duten enpresek obrako edukiontziak bide publikoan jartzea. III. eta IV. 
Motako hondakin sanitarioak udal edukiontzira botatzea. 

e)  Ibilgailuak bide publikoan abandonatzea, behin hiri hondakin bihurtu ondoren. 
f)  Bide publikoan pintadak egitea egiturazko elementuen gainean. 
g)  Interes publikoari kalte larria eragiten dioten orube partikularrak higiene eta apaindura 

publikoko baldintza egokietan ez mantentzea, hondakinak biltzeko gune gisa erabiltzea 
saihestu gabe. 

h)  Ordenantza hau urratzen duten eta pertsonen osasuna edo ingurumena arrisku larrian 
jartzen duten egoera guztiak. 

 
Era berean, ordenantza honetan ezarritakoa urratzen duten eta uztailaren 28ko 22/2011 

Legean, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzkoan, jasota ez dauden gainerako egintzak edo ez-
egiteak arintzat joko dira. 

 
27. ARTIKULUA. Zehapenak 

 
Ordenantza honetan jasotako arau hausteak honela zehatuko dira: 
 
§ Arau hauste oso larriak: 1.501 eurotik 3.000 eurora bitarteko isuna. 
§ Arau hauste larriak: 751 eurotik 1.500 eurora bitarteko isuna. 
§ Arau hauste arinak: 300 eta 750 euro bitarteko isuna. 
 
Uztailaren 28ko 22/2011 Legeak, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzkoak, bere 46. 

Artikuluarekin bat etorriz, hondakinak kontrolik gabe abandonatu, isuri edo deuseztatzeko arau 
hausteak uztailaren 28ko 22/2011 Legeak, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzkoak, bere 47. 
artikuluaren arabera zehatu ahal izango dira.  
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Era berean, kasuan-kasuan ezartzen den zigor edo administrazio zehapena gorabehera, arau 
hausleek gauzak birjarri edo leheneratu beharko dituzte egindako arau haustearen aurreko egoerara, 
zehapena ezarri duen organoak agintzen duen eran. Ordenantza honetan ezarritako arau hausteak eta 
zehapenak preskribatzeko, uztailaren 28ko 22/2011 Legeak, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei 
buruzkoak, bere 51. Artikuluan xedatutakoa beteko da. 
 

AZKEN XEDAPENA 
 
Ordenantza hau indarrean sartuko da testu osoa Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari 

Ofizialean argitaratzen denean eta apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 artikuluan aurreikusitako epea 
igarotakoan, lege horrek bere 70.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz; indarrean jarraituko du aldatu edo 
berariaz indargabetu arte. 

 
Alegria-Dulantzi, 2020ko urtarrilaren 8an 

ALKATEA 
 
 
 

Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 


