
 1

ALEGRÍA-DULANTZIKO UDALERRIAN NEKAZARITZAKO HONDAKINEN ERABILERA ETA 
METAKETA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA  
 
1. ARTIKULUA.- ZIOEN AZALPENA 
 
Azken urteotan nekazaritzan eta abeltzaintzan aldaketa handiak gertatu dira, eta aldaketa horien 

ondorioz zenbait hondakin ekoiztu eta sortzen dira eta hondakin horiek nekazaritzako lurretan metatzen 
dituzte. Horren ondorioz hirigunetako bizilagunentzat zenbait arrisku eta arazo sortzen dira usain txarrak 
eta segurtasunerako arriskuak sortzen baitira, suteak gertatu daitezkeelako.  

 
Horrez gain, 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege 

Orokorrari buruzkoa, kontuan izanik, zeinak honakoa xedatzen duen:  “Atmosferako ingurugiroa 
babesteko politikaren helburuak betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalek ordenantzak 
argitaratuko dituzte edo daudenak moldatuko dituzte. Era berean, beren lurralde plangintzetako 
baliabideetan kalitate-helburuak, mugako balioak eta alerta-atalaseak sartuko dituzte. Poluzio-maila 
handiak detektatu diren lurzoruen erabilpenean murrizketak ezar ditzakete eta beste poluzio-iturri batzuk 
ezartzea ere muga dezakete”.  

 
2. ARTIKULUA.- APLIKAZIO-EREMUA 
 
Ordenantza hau Alegría-Dulantziko udalerri osoan aplikatuko da.  
 
3. ARTIKULUA.-  
 
Debekatuta dago lasto-fardorik uztea hirigunearen mugatik 1000 metro baino gutxiagora.  
 
4. ARTIKULUA.-  
 
Udalerriko gainontzeko lur urbanizagarrian gordailuak jar daitezke honako baldintza hauek bestez 

gero:  
 
a) Gordailuak ezin dira inolaz ere bide publikoetan egon.  
b) Metaketa egiten denetik, gehienez 10 hileko epean kendu behar dira.  
c) Ezin dira horiek erre metatu diren lurretan.  

 
5. ARTIKULUA.-  
 
Ongarri gisa ezin da simaurrik, mindarik edo beste nekazaritza-hondakinik erabili udalerriko 

hirigunean etxebizitzak ditugun eremutik 1000 metro baino hurbilago.  
 
6. ARTIKULUA.- 
 
Gainontzeko landa-finketan simaurrak eta mindak eta beste nekazaritza-hondakin batzuk 

erabiltzeko, honako baldintza hauek bete behar dituzue:  
 
a) Gorozki likido eta solidoak jarri ondoren, horiek guztiak lurperatuko behar dira gehienez 24 

orduz.  
b) Baldintza klimatologikoak kontuan izan behar dira eta ez dugu egingo egun berotsuetan edo 

haize handia dugunean.  
 

7. ARTIKULUA.- ZIGORTZEKO AHALMENA 
 
Alkateak du gai horretan egiten diren arau-hausteak zigortzeko ahalmena, otsailaren 27ko 3/1998 

Legearen (Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorraren) 115. artikuluan eta Hondakinei 
buruzko apirilaren 21eko 10/1998 legearen 37.2. artikuluan bai eta apirilaren 2ko  Toki Araubideak 
Arautzen dituen 7/1985 Legearen 21.1.n)  artikuluan ere ezartzen denaren arabera.  

 
2/1998 Legeak, otsailaren 20koak, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen 

Zigortzeko Ahalmenari buruzkoak, zuzenduko du zigortzeko prozedura.  
 
A8. ARTIKULUA.- ARAU-HAUSTEAK 
 
Ordenantza hauetan jasotzen diren ekintza eta huts-egiteak arau-hauste administratiboak izango 

dira eta, beraz, erantzukizun administratiboa sortuko dute, nahiz eta bide penal edo zibilean besterik 
eska daitekeen.  

 
Ordenantza hauetan jasotzen denaren aurkako arau-hausteak arinak, larriak edo oso larriak izan 

daitezke.  
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1.- Honako hauek dira arau-hauste arinak: 
 
� Hondakinak uztea 4 a) artikuluan jasotakoa bete gabe.  
� Hondakinak gehienezko 10 hileko epean ez kentzea.  
 
2.- Arau-hauste larritzat hartuko ditugu: 
 
� Gorozki likidoak eta solidoak 24 orduko epean ez lurperatzea. 
 
3.- Honako hauek dira arau-hauste oso larriak: 
 
� Lasto-fardoak uztea etxebizitzak diren hirigunetatik 1000 metro baino gutxiagora.  
� Lasto hondakinak erretzea utzitako finketan.  
� Simaur, minda edo beste nekazaritza-hondakin batzuk ongarri gisa erabiltzea 

hirigunean etxebizitzak ditugun eremutik 1000 metro baino hurbilago.  
 
9. ARTIKULUA.- ZIGORRAK 
 
Ordenantza honetan jasotako arau-hausteek honako zigor hauek izango dituzte:  
 
� Arau-hauste arinak: 90 euro eta 600,00 euro bitarteko isuna.  
� Arau-hauste larriak: 601,00 euro eta 1.200,00 euro bitarteko isuna. 
� Arau-hauste oso larriak: 1.201,00 euro eta 3.000,00 euro bitarteko isuna. 
 
AZKEN XEDAPENA 
 
Ordenantza hau Arabako Lurralde Historikoan argitaratuko dute eta ez da indarrean sartuko testu 

osoa argitaratu arte eta Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen Legearen 65.2 artikuluan 
aurreikusitako epea amaitu arte, eta aldatu edo espresuki indargabetu arte egongo da indarrean. 

 
 

Dulantzi, 2005eko ekainaren 27an 
ALKATEA 

 

 

José Luis Martínez Elejalde 
 
 

EGINBIDEA.-  

Alegria-Dulantziko udalerrian nekazaritzako hondaki nen erabilera eta metaketa 
arautzen duen ordenantza behin-behinean onartu zuen Udal honek 2005eko ekainaren 27 ko ohiko 
bilkuran, eta 30 egunez iragarri zen Udal honen iragarki-taulan eta Arabako Lurralde Historikoko 
Aldizkari Ofizialean (86. zk., 2005eko abuztuaren 1ean ). 

 

O.E. 

ALKATEA                                                              IDAZKARIA 

 

 

 

 

 

EGINBIDEA.-  



 3

Alegria-Dulantziko udalerrian nekazaritzako hondaki nen erabilera eta metaketa 
arautzen duen ordenantza behin betiko onartu zen, jendaurrean egon bitartean eta Arabako Lurralde 
Historikoko Aldizkari Ofizialean osorik argitaratu ostean (114. zk., 2005eko urriaren 10ean ) ez baitzen 
erreklamaziorik aurkeztu.  

 

O.E. 

ALKATEA                                                              IDAZKARIA 

 
 
 


