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Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Pla-
na (2005-2006) onartzea oso garrantzitsua 
izan da gure Lurralde Historikoarentzat, izan 
be, gure ingurumena babesteko goi mailako 
baliabidea dogu, indarrean dagozan arau-
diak eta garapen iraunkorreko printzipioak 
bete ahal izateko. Aldi berean, kudeaketa 
arloan hori guztia erabateko gardentasunez 
egiteko aukera eskaintzen dau, bai baliabi-
deen kudeaketari jagokonez bai kostu eko-
nomikoei jagokenez.

Bizkaiko Foru Aldundiak onartu eta, gero, 
Batzar Nagusiek berretsitako Plan honen in-
guruan adostasun zabala dago gizartean eta 
politikarien artean.

Baliabidea diseinatu ondoren, Garbiker, A.B. 
foru enpresa da ingurumen politika hori gau-
zatzeko arduraduna. Garbikerrek bete dituan 
hogei urteotan, enpresa honen helburua beti 
izan da Bizkaian sortutako hondakinen ku-
deaketan politika eraginkorra eta integrala 
sustatzea.

Basaurin, 1997ko apirilaren 17an, lehenengo 
garbigunea zabaldu genduanean, proiektu 
garrantzitsu bati emon geuntsan hasierea eta 
herritarrei aukerea emon geuntsen berziklau, 
berrerabili eta balorizau egin daitekezan 
etxeko hondakinen eta asimilagarrien gaikako 
bilketarako zentro bat eskura izateko eta, ho-
lan, hondakinak kudeatzeko eredu hurreko eta 
eskuragarri baten parte hartzeko. Gaur egun 
Garbigune sare bat daukagu, eta ingurumen 
arloan oso balorazino positiboak jasoten ditu 
sare horrek.

Ingurumena hondatzen daben eragileen ar-
tean, gizakiak gara garrantzitsuenak; halanda 
ze, erantzukizun handia daukagu, bai indibi-
duala zein kolektiboa, ingurumenagazko ohi-
tura eta jokabideetan.

Mende barri honetan, hondakinen sorrera da 
ingurumen arazorik garrantzitsuena gizarte 
aurreratuetan. Horrek esan gura dau “erabili 
eta bota” kontzeptu zaharkitua bertan be-
hera itxi behar dogula. Hondakina baliabide 
bihurtu behar dogu, eta baliabidea ganoraz 
administrau behar dogu, gure bizitza-kalida-
dea hobetu ahal izateko. Baina hori lortzeko, 
Bizkaiko herritarrak izan behar dira benetako 
protagonistak.

Giza taldea da, goi mailako baliabide tek-
nikoak erabilita, arrakasta izateko kakoa.

Eta horrexetarako aurkezten dogu gure Zer-
bitzuen Gutuna, Garbiguneen Sarearen barri 
eta Garbikerrek bere funtzionamentuaren 
eta prestazinoen kalidadea hobetzeko hartu 
dauan konpromisoaren barri izan daizuen.

Mikel Huizi Leiza
GARBIKERREKO ZUZENDARI GERENTEA



Aurkezpena
hondakina baliabide bihurtu



Bizkaiko Lurralde Historikoko garbiguneen 
sareak GARBIKER foru enpresak kudeatu-
tako garbiguneen unidade funtzional lez 
osotu da. Garbigune horreek modu estrate-
gikoan kokatuta dagoz, erabiltzaile komuni-
dade desbardinetatik hur.

Herritarren esku dagoz, ingurumen osasun-
tsua eta ekologikoki orekatua lortzeko bidean 
laguntzeko, berziklau, berrerabili eta balorizau 
egin daitekezan etxeko hondakinen eta asimi-
lagarrien gaikako bilketa eginez.

Zeregina
garbiguneen unidade funtzionala

Emondako zerbitzuak

Garbigune sarearen bidez, herritarrek inguru-
menaren arloan daben sensibilizazinoa bultza-
tu gura dogu, holan, herritarrek beren ardurak 
hartu daiezan eta kontrol barik botaten diran 
hondakinen arazoari aurre egiteko zereginean 
inplikau daitezan, izan be, hondakin horreek 
inguruaren itxuran daben eraginaz gainera, 
ingurumena modu nabarmenean kalteten 
dabe, eta, azken baten, herritarrek jakin behar 
dabe arazo horri aurre eginda beren osasuna 
jagoten dabilzala.

- Etxeko hondakinen eta asimilagarrien 
gaikako bilketa, gero, jagokon enpresa 
baimendura eroateko eta, han, behar dan 
moduan kudeatzeko. Eta hori guztiori era-
biltzailearentzako ezelango kostu barik.

 Kudeaketa egokiak ingurumen-eragina 
minimizetan dau eta lehengaiak aurreztea 
dakar.

- Garbigunearen gaineko informazinoa 
emotea erabiltzaileari; emoten diran zer-
bitzuen gainekoa eta erabiltzeko modua-
ren gainekoa, bai eta erabilgarritasunari 
eta garrantziari buruzkoa be.

Zerbitzu horreek “Garbiguneen Funtziona-
mentu Araudian” ezarritakoaren arabera es-
kainiko dira. Araudia garbigunean bertan eta 
Garbikerren web orrian (garbiker.bizkaia.net) 
dago eskuragarri.



Erabiltzailearen erantzukizuna
gehiago eta hobeto berzikletea

- Denbora guztian, erabiltzaileak garbigu-
nearen arduradunaren argibideak jarrai-
tuko ditu.

- Erabiltzaileak bere kabuz itxiko ditu mate-
rialak edukiontzi bakotxean, hondakinen 
izaeraren arabera eta modu ordenauan.

- Erabiltzaileak biltegiaren gunea garbi 
mantentzen lagunduko dau.

Laguntzeko moduak
zure eritxia jakin gura dogu

Garbiguneen Sareko erabiltzaileek zerbitzuak 
hobetzen lagundu leikie euren eritxia emo-
nez inkestetan, eta beren kexa eta iradokizu-
nak jakinarazoz, Zerbitzuen Gutun honetako 
“KEXAK ETA IRADOKIZUNAK” atalean adiera-
zotakoaren arabera.



Konpromisoak
- Instalazinoak ordenauta eta garbi izatea, erabiltzaileek asebetetze inkestan 8 puntutik go-

rako puntuazinoa ipini deieen arlo honetan.

- Erabiltzaileen esku izatea “Garbiguneen Funzionamentu Araudia”, instalazinoetan bertan 
eta Garbiker enpresearen web orrian (http://garbiker.bizkaia.net).

- Garbigune bakotxaren sarreran informazino kartel bat izatea, gitxienez honako honeek adie-
razoteko:

 · ordutegia,
 · erabiltzailearen erantzukizunaren gaineko oharrak, “Garbiguneen Funtzionamentu
   Araudiagaz” bat etorrita,
 · onartu leitekezan eta onartu ezin leitekezan hondakinak,
 · mugak,
 · telefonoa eta web orria.

- Erabiltzaileei errespetuz eta adeitasunez erantzun eta informazinoa emon, erabitzaileak 
asebetetze-inkestan emoten dauan eritxia 8ekoa edo handiagoa izan daiten.

- Jasotako kexa guztiei erantzutea, baldin eta erabiltzailea identifikau egin bada. %90, gitxie-
nez, 15 laneguneko epean edo epe laburragoan erantzungo dira, eta, eta gainontzeko %10, 
gure bulego nagusietan jasoten diranetik 30 laneguneko epean edo epe laburragoan.

- Erabiltzaileari informazinoa eta aholkua eskaintzea, emondako zerbitzuaren erabilera erraz-
teko eta garbigunearen erabilera bultzatzeko. Holan, erabiltzaile portzentajearen urteko 
igoera %2 baino handiagoa izatea lortu gura dogu eta jasotako hondakinen bolumen osoa 
(kg), barriz, urtero %2,5 haztea.

- Gitxienez urtean Garbigune Sarearen zerbitzuakaz erlazionatutako 2 komunikazino egin.



Adierazleak
- Ordenari eta garbiketari jagokenez, erabiltzaileak inkestan adierazotako asebetetze mailaren 

balorazinoa.

- Informazino faltagaitik jasotako kexen kopuruak zero izan behar dau.

- Adeitasunari eta langileen laguntzeko prestutasunari jagokenez, erabiltzaileak inkestan 
adierazotako asebetetze mailaren balorazinoa.

- Erantzunik bako kexen kopurua.
- Ezarritako epean erantzundako kexa eta iradokizunen %a.

- Garbiguneen erabiltzaileen urteko hazkundea %tan.
- Batutako hondakinen bolumen osoaren (kg) urteko hazkundea %tan.

- Urtero egindako komunikazinoen kopurua.
- Garbigune Sarearen zerbitzuei lotutako dokumentazinoa ezagutzen daben erabiltzaileen ko-

puruaren %aren hazkunde.



Kexak eta iradokizunak

Kexak eta iradokizunak idatziz aurkeztu 
leikez:

- garbigune guztietan erabiltzailearen es-
kura dagoan erantzun-kupoia betez,

- posta elektroniko bidez bidalita honako 
helbidera:

 garbiker@bizkaia.net

- telefonoz, 94.403.40.95 telefono zenbaki-
ra deituta.

Konpromisoak bete izana
komuniketako sistema

Konpromisoak bete izanaren barri urtero-
urtero emoten da, emoitza horreek Garbiker 
enpresearen web orrian argitaratuz.

garbiker.bizkaia.net

Era berean, garbigune guztietan be kopia bat 
dago eskuragarri.



Garbiguneen
helbideak

Garbigunea  Helbidea

Basauri *   San Migel Arkanjeluaren azoka-barrutia, z/g

Amoroto   Leigarreta auzoa

Durango   Motorretas poligonoa, 4

Getxo   Los Chopos etorbidea, 56

Derio   Larrauri auzoa, z/g

Barakaldo   Florida eta Resurrección Maria de Azkue kaleen arteko elkargunea

Sestao   Vega Nueva kalea, z/g

Bermeo   Landabaso industrialdea

Markina   Ubilla-Uberuaga auzoa, z/g

Gernika-Lumo  San Pedro auzoa, z/g

Urduña - Orduña  Santa Clara auzoa, z/g

Amorebieta-Etxano  Zalaieta auzoa

Muskiz   La Sonda auzoa, z/g

Santurtzi   Cabieces auzoa. Camino de los Hoyos

Sopelana   Aita Gotzon, z/g

Gautegiz Arteaga  Muruetagane auzoa, z/g

Mungia   Mungia-Plentzia errepidea, Elorduigoitia kalea, 29

Karrantza Harana  La Concha auzoa, z/g
Valle de Carranza

Erandio   La Avanzadako errepidea, 10. km

Güeñes   Otxandategi auzoa, 1 bis

Bakio   Arza-Albe auzoa, 5-behea-Artzalde

Zalla   Basoaga auzoa, z/g

Igorre   Olabarri auzoa, z/g

Ordutegia
Astelehenetik barikura
9:30 – 13:30
15:30 – 18:30

Zapatuetan
10:00 – 14:00

Domeketan
10:00 – 14:00
(Barakaldo, Basauri, Durango,
Getxo eta Santurtzin baino ez)

* 2010ean itxiko da. Oraindino zehazteko dago 
non egingo dan.

Baltzez nabarmendutako garbiguneek berre-
rabilerarako txabola daukie.



Heltzeko moduak
eta garraioa
Erabiltzaileak garbiguneetara euren kabuz 
joango dira, beti be “Garbiguneen Funtziona-
mentu Araudian” ezarritako mugak errespeta-
tuz.

Zerbitzuen gutunaren
atal arduraduna
GARBIKER AB, S.A.
Kale Nagusia 44, 1. ezk.
48011 Bilbao
garbiker@bizkaia.net
garbiker.bizkaia.net
Tel.:  94.403.40.90


