
1

Zer dir
a hondakinak?

Hondakinen eta zatikien sorkuntza

Aurreko bost urteetan bezala, 2014an, 
Bizkaian 608.794 tona sortu ziren guztia, 
hau da, 2013an baino 3.193 tona gehiago (% 
0,5eko hazkundea). Bizkaiko biztanlerian 4.500 
pertsonako murrizpen txikia egon zen, INEaren 
arabera. Hazkunde txiki hori krisialdi ekonomikotik irtetearekin batera 
gertatu da, sei urtez lurraldeko hiriko hondakinen sorreran jaitsierak egon 
ostean. Bilbon Tratamendu Mekaniko eta Biologikoko Planta abiatu zenetik, 
balorizazio material edo energetikoko portzentajea nabarmen gehitu da, % 
90 gainditzeraino. Q sukarraren krisialdiaren ostean, azpiegitura hori 
desinfektatzeko 3 hilabetez ixtera behartu bazuten ere, 2014an sortutako 
zaborraren % 10 baino gutxiago bota zen kontrolatuta dagoen 
hondakindegira. Horrenbestez, Bizkaiak soberan betetzen ditu Europar 
Batasunak hondakinak isurtzearen inguruan 2016rako ezarritako helburuak.

Hiri hondakinen balantzeak, 
beste urte batez, foru erakundeak gaian izan dituen ingurumen politiken arrakasta erakusten du, 
Hiri Hondakinen Kudeaketako II. Plan Integralean (2005-2016) definituak.

Bizkaiak sobera betetzen ditu hondakindegien 1999/31/CE Zuzentarauak 2016. urterako 
jarritako helburuak (zehazki, 2009. urtean lortu zuen hori). 2014an %10,8an murriztu da 
hondakindegietan sartzen diren gai biodegradagarrien kopurua, 1995. urtean sortutakoen 
aldean. %89,2ko murrizpen honekin, Bizkaiak EB-k 2016ko uztailerako eskatutako helburua 
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sobera betetzen du (%65eko murrizpena gutxienez). Murrizpen hori 
%100ekoa izatea nahi du Bizkaiko Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralak 
(isurketa gordina 0). Helburu horretara hurbilduko gara Tratamendu Mekaniko 
eta Biologikoko Planta bere gaitasun osoan martxan jartzen denean. 

Bizkaiko etxeko hondakinen osaerari dagokionez, interesgarria 
da Bizkaiko Lurralde Historikoko Hiri Hondakinen Behatoki 
Iraunkorrak HHen sorkuntzari buruz emaniko datuak aztertzea. 

Hondakinen behatoki iraunkorrerako esteka:  
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7709&idioma=EU&dpto_
biz=9&codpath_biz=9|351|7709

Etxeetan sortzen diren EHak oso anitzak dira: paperak, bilgarriak, janari-hondakinak, ontziak, pilak, 
arropa, etab.

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7709&idioma=EU&dpto_biz=9&codpath_biz=9|351|7709
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7709&idioma=EU&dpto_biz=9&codpath_biz=9|351|7709
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Hurrengo diagramak gaikako zabor-bilketan jasotzen diren hondakin-aniztasuna eta Bizkaiko Lurralde 
Historikoan izan duen bilakaera jasotzen du.
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Hondakin zatikia  

Etxeko Hondakinen gaikako bilketaren alderaketa, urtearen arabera. 
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Gaikako zabor-bilketa geroz eta handiagoa dela ikus dezakegu; alde batetik Foru Aldundiak eta Udalek egindako ahaleginari esker baina, 
batez ere, Bizkaiko herritarren laguntzari eta parte-hartzeari esker. Kopurua dela eta, paper- eta kartoi-hondakinak nagusitzen dira, eta ondoren, 
beira eta bilgarriak.

(*) 2012 urtetik aurrera jasotako datuak, 2011 urteko hondakinei buruzko legeak metodologiaren aldaketa ezarri ondoren eskuratu dira.
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Diagrama horretan ikus daitekeenez, EHen masa-bilketa (hau da, gaika sailkatu barik) beherantz doa kopuruan. Gaikako bilketa gutxitu dela 
ikus daiteke. 

Azken urteetan biztanleko eta eguneko jasotako hondakin-kopuruak behera egin du, Bizkaiko biztanleriak gora egin arren.

(*) 2012 urtetik aurrera jasotako datuak, 2011 urteko hondakinei buruzko legeak metodologiaren aldaketa ezarri ondoren eskuratu dira.
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Horrek joera positibo-positiboa erakusten du, eta joera hori indartu beharra dugu. Zentzu horretan, Foru Aldundiak 2016ra begira HHak 
prebenitzeko eta tratatzeko politika bultzatzen jarraituko du, funtsezko bost ildo estrategikoren arabera: bizimodua aldatzea, kontsumo-ohiturak 
aldatzea, egungo produkzio-ereduan eragitea, beste kudeaketa-bide batzuk sustatzea eta arau- eta administrazio-mailako tresnak sortzea.

Bistakoa denez, alor horretan gaikako zabor-bilketa egiteko ekipamendu berriak eskuratzea, birziklatzea eta hondakinak balioztatzea ere oso 
garrantzitsuak dira, garrantzitsuak diren bezala biztanleak informatzera eta haien parte-hartzea sustatzera bideratutako jarduerak ere. Horrexetan 
ari dira erakunde publikoak, eta bereziki Foru Aldundia.

(*) 2012 urtetik aurrera jasotako datuak, 2011 urteko hondakinei buruzko legeak metodologiaren aldaketa ezarri ondoren eskuratu dira.


