TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2019KO MARTXOAREN 12AN
GOIZEKO 8:30EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAKO AKTA

BERTARATUAK:
Alkatea: Xabier Arregi Iparragirre
Zinegotziak: Alaitz Aizpurua Labaka eta Jone Urdanpilleta Urdanpilleta.
Idazkaria: Irantzu Arrizabalaga Gainza.
Ezin-etorria adierazi dute: Irene Gartzia Palacios eta Josune Estella Arranz.

1.- AURREKO AKTAREN ONESPENA: 2019/02/26KO OHIKO BILKURA.
Batzarkideek, 2019ko otsailaren 26ko bilkurako akta aho batez onartu dute.

2.- ERREKONDO EGUR ZERRA EM ENPRESARI, ZUBIETAKO ERROTA BIDEA 24AN
EZARRITA DUEN ZERRATEGIA ETA EGUR PIEZAK EKOIZTEKO JARDUERAREN UDAL
BAIMENA EGUNERATZEA ETA EMATEA.
Espediente zenbakia: HZ.07/2016-0281
ERREKONDO EGUR ZERRA EM (IFK: B75151209) enpresak, Zubietako Errota
bidea 24an ezarrita duen zerrategia eta egur piezak ekoizteko jarduera baimena
eguneratzea eskatu du, beharrezko dokumentazioa aurkeztearekin batera.
ESPEDIENTE ZKIA: HZ.07/2016-0281
ESKATZAILEA: ERREKONDO EGUR ZERRA EM
JARDUERA MOTA: Zerrategia – egur piezen ekoizpena
NON KOKATUA: Errota bidea 24 – Zubieta
Espedientea jendaurrean jarri zen (GAO, 70. zenbakia, 2018ko apirilaren 12a).
Jendaurreko epealdian ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak berriz, 2018ko apirilaren 16an helarazi zigun
ALDEKO osasun-txostena.
Udal arkitektoaren eta ingurumen teknikariaren txostenak kontutan izanik, Tokiko
Gobernu Batzarrak 2018ko azaroaren 13an aldeko informea eman zuen.
Ondoren, Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Euskadiko Lege Orokorrak
aurreikusten duen moduan, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak
aipatu jarduera sailkatu eta dagozkion neurri zuzentzaileak ezarri ditu.
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Guzti hau kontutan izanik, Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du aho
batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: ERREKONDO EGUR ZERRA EM enpresari, Zubietako Errota bidea
24an ezarrita duen zerrategia eta egur piezak ekoizteko jardueraren udal baimena
eguneratzea eta ematea.
BIGARRENA: Neurri Zuzentzaileak. Jarduerak, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen
Sailak ezarritako honako neurri zuzentzaileak bete eta mantendu beharko ditu:
1.

Erakunde Tekniko aginpidedunek oro har aplikatzeko ematen dituzten
berariazko arauak bete behar dira.

2.

Sustatzaileak lurzorua kutsa dezaketen jardueren titularren eginbeharrak
beteko ditu, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko,
ekainaren 25eko, 4/2015 Legeak ezarritakoak. Bereziki jarduera edo
instalazioa uzten denean lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren
prozedura hasteari dagokion eginbeharra bete beharko da.
Aurreko eginbehar hau betetzeaz salbuetsita geratuko dira kutsatzeko
ahalmen txikia daukaten jarduerak, baldin eta Lurzorua kutsatzea saihestu eta
kutsatutakoa garbitzeko, ekainaren 25eko, 4/2015 Legeko 25. artikuluko
baldintzak ematen badira. Sustatzaileak salbuesteko kasu honen aurretiazko
komunikazioa bidali beharko du ingurumen-organora.

3.

Etorkizunean partzelaren mugen barruan hondeaketak edo lur mugimenduak
aurreikusten dituzten obrak burutuko badira, sustatzaileak, ekainaren 25eko,
4/2015 Legean ezarritako lur kalitatearen arloan dagokion deklarazioaren
markoan ingurumen organoak emandako aldeko pronuntziamendua egiaztatu
beharko du, eta hori lur mugimenduei hasiera eman aurretik.

4.

Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko, ekainaren 25eko,
4/2015 Legeko 22.2. artikuluak adierazitakoaren arabera, lurzorua kutsatuta
dagoela adierazten duen zantzurik antzematen bada, egoera horren berri
berehala eman behar zaie Udalari eta Erkidego Autonomoko ingurumenorganoari.

5.

Jarduera zaratak ahalik eta gehien murrizteko eran burutuko da beti.

6.

Zarata kutsadura saihesteko neurriak jarriko dira martxan, eragin akustiko
txikiagoa duten teknologiak aplikatuta, kontuan izaki Eskuragarri dauden
Teknikarik Onenak, hau da, teknikoki eta ekonomikoki bideragarri diren eta
kutsadura gutxien sortzen duten teknologiak, eta aintzat harturik zarataren
igorlearen ezaugarriak. Jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoko hots-
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kutsadurari buruzko, urriaren 16ko, 213/2012 Dekretuko 51. artikuluan
aipatutako zarata-foku berriei aplikatzeko muga-balioak eta bat datorren gainontzeko araudikoak beteko ditu.
7.

Jardueraren garapenean erabilitako makina eta ekipamenduen zarata-emisio
mailek aplikaziozkoa zaien araudia bete beharko dute, eta batez ere Aire
zabalean erabilitako makina batzuek ingurunean sortzen dituzten zarataemisioak arautzen dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretua.

8.

Dardarak aldameneko nabe eta lokalen egiturei transmititzea ekiditeko,
beharrezkoa den makinerian dardaren aurkako elementu egokiak ezarriko
dira.

9.

Jarduerak sor dezakeen kutsadura atmosferikoa murrizteko eta auzokideak
gogaitu ditzakeen usainik ez sortzeko, beharrezkoak diren neurriak hartuko
ditu titularrak instalazioen diseinuari eta ustiapenari dagokienez.

10.

Prozesuan zehar atmosferara igortzen diren partikula emisioak bildu eta hodi
egokietatik zehar kanpora bideratuko dira, behar denean, kutsatzaileen
ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro
ondoren.

11.

Hautsak eta zerrautsak sortzen eta biltzen diren tokiak itxita egon beharko dira
ahal den heinean.

12.

Aldizka prebenitzeko mantentze lanak eta garbiketa egingo dira, erabili ezinik
egongo diren aldiak gutxienekora murriztu ahal izateko.

13.

Jakinarazpen izapidetzea egin behar duen atmosfera kutsa dezaketen
jarduera bezala, titularrak Atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako
instalazioak arautzen dituen, abenduaren 27ko, 278/2011 Dekretuak 16.
artikuluan ezarritakoa bete beharko du. Bertan jardueraren osoko edo
partekako hasieraz geroztik 6 hilabeteko epea ezartzen da Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetzari jakinarazpena egiteko. Behin
jakinarazpena egin ondoren, titularrak izapide hori egin izana justifikatzen
duen dokumentazioa aurkeztu beharko du Udalean.

14.

Era berean, Jarraibide teknikoak ematen dituen Atmosfera kutsa dezaketen
jardueretarako instalazioak arautzen dituen abenduaren 27ko 278/2011
Dekretua garatzeko den, 2012ko uztailaren 11ko, Ingurumen, Lurralde
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren Aginduak ezarritako
baldintzak beteko dira.

15.

Saneamendua banatzailea izango da eta ondo definituak eta independenteak
izango diren ondoko sareak edukiko ditu:
− Pabiloiaren estalkietako urak jasoko dituen poluitu gabeko euri-uren sarea.
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− Komunetako uren sarea. Saneamendu sarera konektatu beharko dira eta
kolektorera isurtzeko baimena eduki.
− Zerrautsa arrastatu daitekeen guneetako euri urak. Ubidera isuri aurrerik
tratatu egin beharko dira eta Uraren Euskal Agentziak emandako baimena
eduki.
16.

Aipatutako isurketak baino ez dira existituko.

17.

Sortutako hondakinak, Hondakinen eta kutsatutako lurzoruen, uztailaren 28ko,
22/2011 Legean ezarri-takoaren arabera kudeatuko dira udal-araudiaren
kalterik gabe.

18.

Espreski debekatuta geratzen da sortutako hondakin tipologia desberdinak
nahastea, nahiz arriskutsuak zein ez arriskutsuak izan. Hondakinak jatorrian
banatuko dira eta aipatutako nahasketak ekiditearren hondakinak jasotzeko
eta biltegiratzeko baliabide egokiak eduki beharko dira.

19.

Hondakinen sorkuntza ahal den heinean murriztu beharko da. Sortzen diren
hondakinak uztailaren 28ko, 22/2011 Legeko 8 artikuluan ezarritako hierarkiak
adierazitako lehentasunaren ordenarekin kudeatuko dira, hau da: prebentzioa,
berrerabilpenerako prestaketa, birziklapena eta beste balorizazio mota batzuk,
balorizazio energetikoa barne. Arrazoi tekniko edo ekonomikoengatik
aipaturiko prozedurak aplikatu ezin badira, ingurumenaren gaineko eragina
ekidin edo ahal bezain beste murrizteko eran eliminatuko dira.

20.

Sortutako hondakin ez arriskutsuei buruz (plastiko, paper, kartoi, egur, beira
hondakinak, hondakin metaliko ez arriskutsuak, osagai arriskutsurik gabeko
tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak etab.), hondakinak lehen aldiz
kudeaketa-instalazio batera eraman aurretik jardueraren titularrak hondakin ez
arriskutsuen adierazpena egin beharko du. Horretarako hondakinak
hondakindegietan biltegiratuta eta bete-lanak eginda ezabatzea arautzeko,
otsailaren 24ko, 49/2009 Dekretuko VI. eranskinean agertzen den inprimakia
erabili beharko du.

21.

Makineriaren mantenu lanetako olioen hondakinak, konpresoreko purgetako
urak, osagai arriskutsuak dauzkaten tresna elektriko eta elektronikoen
hondakinak eta orokorrean arriskutsu kontsideratutako gai/prestakinen
hondakinak sortzekotan, horiek gorde dituzten ontziak, kutsatutako iragazkiak,
xurgatzaileak, trapuak eta kotoiak, eta hodi fluoreszenteak, merkuriozko
lanparak etab. deuseztatu nahi izatekotan, dagozkien baldintzak betez jasoko
dira, hau da, Hondakinen eta kutsatutako lurzoruen, uztailaren 28ko, 22/2011
Legeak, Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinei buruzko, otsailaren
20ko, 110/2015 Errege Dekretuak eta hondakin arriskutsuei buruzko
gainerako araudian ezarritakoa jarraituz. Hondakin arriskutsu horiek
biltegiratuta dauden denboran behar bezala etiketatuta egongo dira,
teilatupean eta zoru iragazgaitzaren gainean eta egon daitezkeen isurketa
akzidentalak atxikitzeko sistema bat edukiko dute.
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22.

Aipatutako uztailaren 28ko, 22/2011 Legeko 29. artikuluan ezarritakoari
jarraituz, eta izaera sektorialeko gainontzeko araudiak ezarritakoaren kalterik
gabe, hondakinen sortzaile aurre-komunikazioa aurkeztu beharko da jarduera
abian jarri aurretik Ingurumen Sailburuordetzan. Komunikazio honen edukia
Legearen VIII eranskinean aipatutakoa izango da.

23.

Sortutako hondakin arriskutsuak mantenu lanetan hirugarren batzuek
sortutakoak besterik ez badira, eta hauek hondakinak euren kargu hartu eta
eurenak balira bezala kudeatuz gero, puntu hori bi aldeek sinatutako
kontratuan agertu beharko da. Kontratu hori da uztailaren 28ko, 22/2011
Legeko 29. artikuluan adierazitako komunikazioa egitetik salbuesteko eskaera
egiteko enpresak aurkeztu beharko duena.

24.

Sustantzia arriskutsuen biltegiratzea euren arteko bateraezintasuna kontuan
izanik eta segurtasun datuen fitxen argibideak jarraituz egingo da. Material
horientzako iragazgaitz, erresistente eta eraldaezin izango den lurzoru
gainean biltegiratuko da, euri urekin kontaktua edukitzea ekidingo da eta
isurketak atxikitzeko sistema bat edukiko du.
Isurketa baten ondoren atxikitzeko kubetoak berehala hustuko dira eta
isuritako likidoa leku egokian biltegiratuko da berriro.
Haizea, uholdeak, euria edo ibilgailuen joan-etorrien ondorioz produktuak
biltegi gunetik kanpora arrastatzea edo isurtzea ekiditeko beharrezko neurriak
hartuko dira.

25.

Likido kutsakorren isuriak sor ditzaketen makineria eta instalazioek likido
horien atxikipenerako sistema estanko bat eduki beharko dute eta hauen
ekintza fisiko eta kimikoari eutsi. Sistemaren bolumena atxikiko dituen likidoek
gainezka egitea ekiditeko adinakoa izango da. Kubetoan atxikitako isurketak
sortzen direnean jasoko dira, eta aurreko neurrian deskribatutako baldintzetan
biltegiratuko dira kudeatzaileak jaso arte, horrela kubetoa uneoro hutsik eta
funtzional egon dadin.

26.

Garbiketa, konponketa eta instalazioen bestelako mantenu lanak, hondakinen,
isurketen edo emisioen sorrera murrizteko eran burutuko dira.

27.

Arazketarako eta kutsaduraren prebentziorako ekipamenduen eta instalazioen
(aireko iragazkiak, atxikipen kubetoak etab.) egoera ona bermatzeko
helburuarekin, titularrak egin beharreko mantenu, ikuskaritza eta kontrol lanak
eta lan hauen maiztasuna jasotzen dituen programa bat eduki beharko du.
Lan hauen, emandako gertakarien eta, bere kasuan, hartutako soluzioen
erregistro bat eraman beharko da.

28.

Titularrak berehala informatu beharko dio Administrazioari kanpoko ingurunea
kutsa dezakeen istripu edo jazoerarik ematen bada.
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29.

Suteen aurkako neurriek erakunde eskudunak ezarritakoa jarraituko dute.

30.

Proiektuan jasotzen diren zehaztapen eta neurri zuzentzaileak derrigorrez
bete beharko dira, beti ere aurrez aipatutako neurrien aurka ez doazenean.

31.

Txosten honetan ezarritako neurri zuzentzaileak aurkeztutako proiektuari
buruzkoak dira, jardueraren funtsezko edozein zabalkunde edo aldaketa
izapidetu egin beharko da, horretarako Udalean dagokion izapidetzea egin
beharko delarik, dagokion lizentzia lortu xedez.

32.

Txosten hau eta honen ondoren udaleko sailkatutako jarduera lizentzia
emateak ez die amaiera jartzen sustatzaileak aintzat hartu behar dituen
ingurumen
arloko
eginbeharrei.
Horrela
honek,
bere
jarduera
funtzionamenduan mantentzen den denboran zehar, hasieran baimendutako
jarduera egokitu egin beharko dio indarrean sartzen doan, eta aplikaziokoa
zaion, araudi berriari.

HIRUGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari eta Kontuhartzailetzari ematea.

Eta eztabaidarako gaiak amaiturik, alkateak batzarraldia bukatutzat eman du, goizeko
8:43etan bilera agiri hau jaso da, batzordekideek izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus •
idazkaritza@usurbil.eus

