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1. SARRERA
Ondorengo txostenean Usurbilgo udalerriko eraikuntzetan aurki daitekeen amiantozko
egituren sailkapen bat aurkezten da. Lan hau Usurbilgo Udalak ala eskatuta, SENGEOS
ingurumen aholkularitzak egin du.
Amiantoaren inbentarioak adituen eskutik burutu behar dira, bai ikertzailearen zein
inguruan egon daitekeen edozein pertsonaren osasunarentzako arriskuak ekiditeko.
Honexegatik inspekzio hau burutzeko “FIBRECOUNT Environmental Control” enpresako
Marc Gay amianto ikuskatzailearen lankidetza eduki da. FIBRECOUNT enpresa amiantoan
espezializatua dagoen Europa mailako laborategi bat da eta urte askotako esperientzia du
amianto azterketak egiten, gainera 2011ko abuaztuaren 9ko erresoluzio baten ondorioz
Estatu Espainiarrean baimendua dago amiantoaren zuntzak ikertzeko laborategi
espezializatu gisa.

2. IRISMENA
Lan honen helburua Usurbilgo herrian dauden eraikinetan egon daitezkeen amiantozko
elementuak aurkitu eta sailkatzea da, lanaren oinarria inspekzio bisuala izanik.
Era berean herritarrentzat arriskutsuak izan daitezkeen puntuak identifikatu eta
sailkatuko dira puntu bakoitzak izan dezakeen afekzioa ezagutu ahal izateko.
Lanaren herri mailako eskala dela eta helburua Usurbilgo herriko egoera orokor bat
ondorioztatzea da, ondoren kasu bakoitzaren arabera azterketa espezifiko bat beharko
delarik.
Inspekzioa hurrengo arautegiaren babespean egin da:
•

NTP 632 eta 633 (INSHT) nota teknikoak jarraituz

•

SC-540 normarekin konformea den inspekzio eta txostena, non ondorengoa
kontuan hartuko den:
o Aurkitutako amianto kantitateak, kokapena eta arrisku sailkapena
o Inspekzioaren ondorioak
o Gomendioak
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3. AMIANTOAREN OROKORTASUNAK
Amiantoa mineral naturalez osatutako zuntz bat da. Duela hamarkada batzuk asko erabili
izan zen industrian eta eraikuntzaren sektorean. Suarekiko isolatzaile ona izatea, desgaste
txikia jasaten duen materiala izatea, iragazgaitza izatea eta nahiko merkea izatea dira
amiantoaren ezaugarri nagusiak.
Ezaugarri hauengatik sektore ugaritan ibili izan da. Eraikuntzan teilatan, baldosetan,
azulejoetan, paperean edo zementuarekin (fibrozementua) erabili izan da. Beste erabilera
batzuen artean ibilgailuetako sektorean ere asko erabili izan da, bai enbrageetan,
frenoetan edo beste hainbeste produktuetan. Industrian bere propietate termikoengatik
isolatzaile gisa erabili izan da, labeetan, galdaratan edo tutuetako juntetan adibidez.
Amiantoa duten materialek beti konposizioz izaten dute, hau da, produktu ezberdinen
arteko batura izaten da. Amiantozko zuntzak ez dira kohesiboak eta beti nahastuak izan
behar dira aglutinatzaileak diren materialekin , adibidez zementuarekin non amiantoa
gehigarri gisa erabiltzen den. Amiantoa duten materialen iraungitze data aglutinatzailea
den materialak ezartzen du zeren amiantoa suntsiezina dela esan daiteke.
Material aglutinatzailean amiantozko zuntzen atxikipena txikitzen doan einean, zuntz
hauen askatzeko gaitasuna handitzen da, modu honetan osasunerako arriskua handituz.
Duela garai batetik debekatua dago amiantoarekin edo amiantoa duten produktuekin lan
egitea (salbuespen batzuk kenduta). Amiantozko zuntzak arnasteak osasunerako arrisku
handiak sor ditzake, aurrerago hobe azalduko dena.
Terminologia
Hurrengo atalean gehien erabiliko diren kontzeptuen azalpen txiki bat aurkezten da:
Amiantoa

Aktinolita, amosita, antofilita, krisotiloa, krozidolita eta tremolita gisako
zuntzezko silikatoz osatutako mineralak hala nola beste hainbat silikato eduki
dezaketen produktuak.

Amianto azterketak

Amiantoaren presentzia neurtu ahal izateko, homologatutako laborategi batek
material solido bati edo aireari eginiko azterketa, non emaitza gisa amianto mota
eta portzentaia/kontzentrazioa ematen den.

Amianto inbentarioa

SC540 araudiak amianto inbentarioa egiteko 3 metodo deskribatzen ditu:
•

Birmoldaketa edo eraispen baten aurreko inspekzio osoa

•

Salmentara bideratutako inspekzio globala

•

Erabiltzen ari den eta jarraituko duen eraikin baten inspekzioa, amaintoaren
presentziak sor dezakeen arriskuari bideratua

SC540

Eraikuntzen inspekzioa egiteko Holandako araudia

Laginketa

Laginak hartzearen prozesua, non lote baten inguruan hartzen den laginak lote
osoa errepresentatzen duen.
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4. ERAIKUNTZEN KRONOLOGIA
Eraikuntzetan amiantoa dagoen ikertzen hasi aurretik oso garrantzitsua da eraikin horiek
eraikiak izan diren garaia ezagutzea. Aldi berean jasan dituzten birmoldaketak ere ezagutu
behar dira, noiz egin diren eta nola egin diren.
Amiantoa Estatu Espainiarrean 40. hamarkadatik aurrera hasi zen erabiltzen modu
desproportzionatu batean. Amiantoaren komertzializazioak 70. hamarkadan jo zuen
gaina, industrializazioaren indartzearekin batera, eta ondorengo hamarkadetan
beherakada bat jasan zuen 2001. urtean debekatua izan arte.

1.Irudia: Amiantoaren inportazioa Estatu Esapainiarrean (Tn/urteko)

1965 eta 1984 urteen artean eraikitako eraikin askok amiantoa izan dezakete bai euren
elementu konstruktiboetan nola barnealdeko instalazioetan. Garai horretan eraikiak izan
diren eraikinez gain kontutan izan behar dira zaharragoak diren eraikinak baina urte
horien artean birmoldaketaren bat jasan dutenak.
Horrela eraikinak eraikiak edo birmoldatuak izan direneko urteen irizpidea jarraituz
ondorengo sailkapena egin da Usurbilgo eraikinentzako:
•

1900-1940: Arrisku ertaina; nahiz eta eraikin hauek eratu ziren urteetan amianto
komertzializazioa txikia izan, ondorengo urteetan izandako birmoldaketetan
amiantoa erabili izanaren arriskua dute.

•

1940-1990: Arrisku altua, urte hauen bitartean erabili zen gehienbat amiantoa.

•

1990-2002: Arrisku baxua; hamarkada honetan asko jaitsi zen amiantoaren
erabilera eraikuntzan.
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2002. urtetik aurrera eraikiak izan diren etxebizitzak zein instalakuntzak baztertuak izan
dira zeren urte horretan sartu zen indarrean amiantoaren erabilera erregulatzen zuen
07/12/2001 ministerio agindua, amiantoa duten materialak erabiltzeko debekua ezarriz.
A erantsian aurkezten diren fitxetan ikusi daiteke eraikin bakoitzaren eraikitze data eta
jasan dituzten birmoldaketak.

5. IKERKETA ETA EMAITZAK
5.1

IKERKETARAKO METODOA

Amiantoaren inbentarioa egiteko ikerketa metodologia bat jarraitzen da. Lehenik eta
behin aurretik azaldu den sailkapena egin behar da, eraikin bakoitzaren inguruan udal
artxiboan dauden datuak aztertuz. Datu hauek ezagututa inspekzio plan bat egiten da,
eraikinak “in-situ” aztertu ahal izateko.
Usurbil herriaren izaera dela eta, herrigune txikia da baserri eta landa ugarirekin,
sailkapen kronologikoa herrigunean zentratu da eta gainontzeko eraikin eta etxebizitzak
inspekzio bisual orokor batez ikertu dira.
Etxebizitzen kasuan ordena orokor bat jarraitzen da elementu nagusiak ikusi ahal izateko.
Elementu hauen artean lehenik eta behin zona komunak bisitatzen dira, hala nola
eraikinaren kanpoko egitura, teilatua eta atariak. Ondoren kasu bakoitzaren arabera
etxebizitza bakoitzak izan ditzakeen berezitasunak aztertzen dira, galdarak, igogailuak
zein garajeak adibidez.

5.2

INSPEKZIO BISUALAREN EMAITZAK

Inspekzio bisualean amiantoa izan ohi duten material ohikoenak aztertzeaz gain afekzio
sekundarioak deiturikoak ere aztertu dira. Afekzio sekundarioak amianto saneamendu
baten ondorioz edo amiantozko materialen apurtzean geratu diren amianto hondakinei
deritzo.
Honetarako eraikuntzaz eraikuntza joan da amiantoa edukitzeko ohikoenak diren egiturak
aztertuz. Egituraren batek amiantoa duen edo ez %100-ko segurtasunez jakiteko
beharrezkoa da lagin bat aztertzea aditua eta homologatua dagoen laborategi batez. Hala
ere ikerketa honen helburua herri mailako ikerketa orokor bat egitea denez ez da laginik
hartu, modu bisual batean ondorioztatu da amiantoaren presentzia, beti ere azterketa
bisual hau adituak diren teknikoen bidez egin da.
Ondorengo ataletan ikusi daiteke zein eraikuntzetan aurkitu den amiantozko egituraren
bat. Bertan aurkitu den egitura, bere egoera eta ahal izan den kasuan kantitatea aurkezten
da. Kontutan izan behar da egitura askotara hurbiltzea ezinezkoa izan dela ondorioz
detekzio bisualaren ziurgabetasuna handitu egiten da.
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5.3

ERAIKIN PUBLIKOAK

Ikerketa honen helburu nagusietako bat Usurbilgo eraikin publikoen ikerketa sakona
egitea izan da. Eraikin hauetan egindako miaketa xehetasun handiagokoa izan da. Eraikin
bakoitzaren kanpoko elementuak ikuskatzeaz gain barneko egiturak ere miatu dira, hala
nola, galdarak, teilatuak, laborategiak, gelak eta beste zenbait egitura.
Nahiz eta amiantoa duten zenbait elementu aurkitu diren, azpimarratu beharra dago ez
dagoela arriskua suposa dezakeen egoerarik. Aurkitutako elementu gehienak
fibrozementuzko egiturak dira eta egoera onean aurkitzen dira.
1. taula. Amiantoa aurkitu den eraikuntza publikoen zerrenda. Arriskua amiantoarekiko
esposizioarengatik edo min fisiko bat jasateagatik baloratu da.
ERAIKINA

AMIANTOA DUTEN ELEMENTUAK

KANTITATEA

EGOERA

ARRISKUA

Agerialde Ikastola

Eraikuntzaren barneko ur
zorrotenak

Ezjakina

Ona

Baxua

Atxega jauregia

Fibrozementuzko teilatua

340 m2.

Ona

Baxua

Haur eskola eta eguneko zentrua

Zorroten bat

3 m.

Ona

Baxua

-

Ona

Baxua

2 m-ko sei hodi

Ona

Baxua

Oiardo Udal Kiroldegia
Udarregi Ikastola

Galdarako juntak (analitikoki
baieztatu behar)
Baxuetan dauden eta erabili gabe
dauden 6 hodi-Gadarako juntak eta
lokarria

Udaletxea

Teilatua (Fibrozentu estaldura),
Galdaretako juntak

220 m2-ko
estalkia

Ona

Baxua

Urdaiaga txokoalde pilotalekua

Fibrozementuzko teilatua

145 m2..

Ona

Baxua

Usurbilgo lanbide eskola

Galdarako juntak (analitikoki
baieztatu behar)

-

Ona

Baxua

Eraikinez gain herrian dauden beste hainbat elementu behatu dira, hala nola euri hodiak,
zorrotenak eta beste kaleko elementu batzuk. Ondorengo argazkietan azaltzen da kaleko
elementuetan aurkitutako amiantodun elementuak. Hauek ere GIS formatuko artxiboan
aurkitzen dira.
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Arrobitxulo eremuan dagoen Erdiko kale eta Goiko kale arteko pareta

2.Irudia: Santuenea auzoaren atzealdean mendia eusteko dagoen pareta

3.Irudia: Musika eskolara Txaramuntotik igotzeko eskaileratan dagoen paretan aurkitutako hodia

4.Irudia: Kalezar 12. zenbakian dagoen paretan fibrozementuzko zorrotenak daude. Hauek ez dute funtziorik
betetzen bertako eraikina botata dagoelako.
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5.Irudia: Urdaiaga auzoko errekan fibrozementuzko zorroten hondakinak aurkitu dira.

5.4

UR HORNIDURAREN SAREA

Ikerketaren barne Usurbilgo ur hornidura sarearen egoera behatu da, batik bat ur hodi eta
depositu zaharrenetan zentratu da ikuskapena.
Ur hornidura lur azpitik doan heinean honen ikerketa egitea oso zaila da ez bada
konponketa lanen bat suertatzen. Honegatik sare honen mantenimenduaren
arduradunarekin bilera bat mantendu da. Bilera honen helburua ur hornidura sarearen
egoera aztertzea izan da eta mantentzeaz arduratzen diren langileen prozedimenduak
ezagutaraztea.
Ur horniduraren mantenuaren arduradunaren esanetan sare honen egitura zaharra
fibrozementuzko hodiez osatua zegoen. Denborarekin hodi hauek aldatuz joan dira
(Udaleko ingurumen arduradunak GIS formatuan jasoa duen modura), nahiz eta aldaketa
honek ez dituen hodi zaharrak kanporatu.
Hodi berrien instalazioa hodi zaharren barnetik sartuz egin da kasu gehienetan, nahiz eta
kasu gutxi batzuetan hodi zaharra erretiratu egin den. Teknika honen bidez hodi berria
sartzean zaharra lehertu egiten da eta honen hondakinak lurrean geratzen dira.
Bestalde Urdaiga eta Bordagaña inguruetan aurkitzen diren ur-deposituak bisitatu dira.
Bertan ikusi ahal izan da sare zaharraren hodiak fibrozementuzkoak direla. Azpimarratu
egoera onean daudela.
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6.Irudia: Ikuskatu diren deposituetako fibrozementuzko hodiak. Egoera onean daudela egiaztatu da.

Ondorioz esan daiteke funtzionamenduan dauden fibrozementuzko hodiak egoera onean
aurkitzen direla eta beraien bizitza baliagarria bukatu arte funtzionamenduan jarrai
dezaketela. Bestalde apurketa sistemaren bidez aldatu diren hodiak arrisku bat suposa
dezakete hodi hauen mantenuan ibiltzen diren langileentzat. Berez momentu honetan lurazpian egonik ez dute inolako arriskurik, baina mantenurako lanak egiterako orduan
lubaki bat zabaldu behar bada arrisku potentzial baten aurrean aurkituko ginateke.
Gainera apurtuta dauden fibrozementu zatiek zuntzak askatzeko arrisku gehiago dute.
Langileen segurtasuna bermatzeko eta fibrozementu hodiekin lan egiteko prozedura bat
aurkezten da B. erantsian.
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5.5

ERAIKIN PRIBATUAK

Usurbilgo eraikin pribatuen kasuan azaleko inspekzio biasual bat egin da, ahal izan den
kasuetan eraikinen barneko egiturak aztertuz. Ikerketa honen helburua amiantoa duten
edo izan dezaketen sailkapen bat egitea izan da.
Ondorengo taulan aurkezten da amiantoa aurkitu den eraikinen zerrenda.

2. taula. Amiantoa aurkitu den eraikuntza pribatuen zerrenda. Arriskua amiantoarekiko
esposizioarengatik edo min fisiko bat jasateagatik baloratu da.
ERAIKINA
ARAMENDI (Iru kantoi kalea)

Aginaga 6 (Lutxienea)

Aginaga auzoa 12
Aginaga auzoa 13

Aginaga auzoa 17

Aginaga 20

AMIANTOA DUTEN ELEMENTUAK
Fibrozementu teilatua

KANTITATEA

EGOERA

ARRISKUA

Ona

Baxua

Kanpoko bailaren euskarriak (11) eta
txabolaren estalkia, fibrozementua

1,5 metroko
altura duten 11
euskarri eta 4
m2-ko estalkia

Ona

Baxua

Fibrozementuzko tximinia

14 m.

Ona

Baxua

10 m2.

Ona

Ertaina

Ona

Baxua

Txarra

Ertaina

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Fibrozementuzko teilatua (atzeko
txabola)
Fibrozementuzko tximinia (ez da
segurua)
Fibrozementuzko teilatua,
Fibrozementu hondakinak erretako
txabolan
Tximinia fibrozementuzkoa

2200

m2.

-

7-8 m.
2 metroko
zorroten bat
kanpoaldean eta
6 metroko bi
tximinia
13 metroko bi
zorroten, 350
m2-ko teilatua
eta 14 m2-ko bi
paramentu

Aginaga 28

Fibrozementuzko zorrotenak

Aginaga 29

Teilatua eta zorrotenak
fibrozementuzkoak

Aginaga 30

Tximinia eta etxe gehigarriaren
teilatua. Inguruan fibrozementuzko
teilatua duten 4 txabola.

Tximiniak 6
metro, 295 m2
teilatuetan

Ona

Baxua

Aginaga 32

Fibrozementuzko teilatua

120 m2.

Ona

Baxua

Aginaga 33

Fibrozementuzko tximinia

10m-ko bi
unitate

Ona

Baxua

Kanaloia

10 m.

Ona

Baxua

Ona

Ertaina

Belmonte 1
Fibrozementuzko teilatua (2 txabola)

160

m2.

Belmonte 4

Tximinia, etxe hontakoa edo Zapatari 2
etxekoa

-

Ona

Baxua

Belmonte 8

Kanaloia

10-15 m.

Txarra

Altua

Fibrozementuzko Teilatua (Baserria)

25

m2.

Ona

Baxua

Fibrozementuzko teilatu eta itxiturak

270 m2.

Ona

Baxua

Fibrozementuzko teilatua (txabola)

64 m2.

Ona

Baxua

Bizkarra kalea 11

Baserriaren inguruan fibrozementuzko
teilatua duten lau eraikin daude

Lauren artean
440 m2..

Ona

Ertaina

Berraiartzagoiena

Fibrozementuzko teilatua

300 m.

Ona

Baxua

Berraiar zabarrena

10. orrialdea

ERAIKINA

AMIANTOA DUTEN ELEMENTUAK

KANTITATEA

EGOERA

ARRISKUA

Bordaberri 5

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua

Errekatxiki 1

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua

Errekatxiki 3

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua

Errekatxiki 5

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua

Errotaberri 1,7,9

Fibrozementuzko teilatua

125 m2.

Ona

Baxua

Erriberako kalea 2

Fibrozementuzko zorrotena

2 m.

Ona

Baxua

Erriberako kalea 12

Fibrozementuzko teilatua (Eraikin
gehigarria)

15 m2.

Ona

Baxua

850

m2.

Ona

Baxua

230

m2.

Ona

Baxua

Erriberako kalea 14
Estrata 3-5

Fibrozementuzko teilatua
Fibrozementuzko teilatua
Fibrozementuzko 7 tximini

12 m.

Ona

Baxua

Fibrozementuzko teilatuak

950 m2.

Ona

Baxua

Elutx 1

Fibrozementuzko teilatua

210 m2.

Ona

Baxua

Elutx 5

Fibrozementuzko teilatua (Eraikin
gehigarria)

65 m2.

Ona

Baxua

Etxe-Gain 11

Ezin izan da baieztatu (tximinia)

-

Ona

Baxua

Etxebeste 3

Tximinia

15 m.

Ona

Baxua

Etxebeste 11

Jardineko txabolaren teilatua
fibrozementuzkoa

6 m2.

Ona

Baxua

Fagor

Fibrozementuzko teilatua

-

-

-

Fibrozementuzko zorrotenak, tximinia,

6 tximini 6
metrokoak.
Zorroten ugari.

Txarra

Ertaina

Fibrozementuzko Teilatua (txabola eta
estalkia)

90 m2.

Txarra

Ertaina

Gulas Aginaga

Fibrozementuzko teiltauak

800 m2.

Ona

Baxua

Haur eskola eta eguneko zentrua

Zorroten bat

3 m.

Ona

Baxua

Hirutasun 3

Fibrozementuzko Tximinia

9 m.

Ona

Baxua

Estrata 4

Gernika Ibilibidea Gaztañaga
1,3,5,7

m2-ko

Iguarte 3, 4, 5, 6

Fibrozementuzko teilatua eta zorroten
bat.

530
teilatua eta 4,5
m-ko zorrotena.

Ona

Baxua

Kale Nagusia 10

Ezin izan da baieztatu-Patioko hodi
baten isolatzailea

12 metroko bi
unitate.

Ona

Baxua

Kale Nagusia 13

Zorrotena

6 m.

Ona

Baxua

Kale Nagusia 14

Tabernaren terrazan dagoen
fibrozementuzko estalkia

9 m2.

Ona

Baxua

Kale Nagusia 15

Tximinia

6 m.

Ona

Baxua

Kale nagusia 17,19

Fibrozementuzko zorrotenak, atzeko
kanaloia eta hainbat hondakin
atzekaldean.

Ezin izan da
neurtu.

Ona

Baxua

Kale Nagusia 20

Fibrozementuzko zorroten eta tximinia

7 metroko
zorrotena 10
metroko
tximinia

Ona

Baxua

Kalezar 6

Fibrozementuzko tximinia

14 m.

Ona

Baxua

Kalezar 7

Fibrozementuzko tximiniak

Ona

Baxua

Kalezar 8

Fibrozementuzko zorrotenak,
lorontziak

Ona

Baxua

Kalezar 9

Fibrozementuzko lorotzia

Lorontzi bat

Ona

Baxua

Kalezar 10

Fibrozementuzko zorrotena eta
lorontzia

4 m-ko
zorrotena eta
lorontzi bat

Ona

Baxua

14 m-ko 4
unitate
10 m-ko lau
zorroten eta 5
lorontzi
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ERAIKINA
Kalezar 13, 14

AMIANTOA DUTEN ELEMENTUAK

ARRISKUA

Ona

Baxua

Zorrotenak

Ona

Baxua

Fibrozementuzko Teilatua (txabola)

40 m2.

Ona

Ertaina

Fibrozementuzko Teilatua (txabola)

40 m2.

Ona

Ertaina

Fibrozementuzko Teilatua (txabola)

20 m2.

Ona

Ertaina

Kalezar auzoa 32, 33

Fibrozementuzko tximinia

10 m-ko bi
unitate

Ona

Baxua

Kalezar 36

Fibrozementuzko zorrotenak

10 m.

Ona

Baxua

m2.

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Kalezar 43

Fibrozementuzko teilatua

Kalezar 55

Fibrozementuzko tximinia

100

15

m2.

EGOERA

9 m-ko bi
unitate

Kalezar 17

Fibrozementuzko teilatua

KANTITATEA

5 m.

Legarda 4 Errotaberri 11

Fibrozementuzko teilatua

Ona

Baxua

Legarda 8 Errotaberri 13

Fibrozementuzko teilatua

1.540 m2.

Ona

Baxua

Michelin

Fibrozementuzko teilatua

5.200 m2.

Ona

Baxua

Munalurra ,

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua

Munalurra 10,12

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua

Munalurra 18,20

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua

Munalurra 22,24

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua

Ondarzulo 1,3,5 Zelaiaundi
5,7,9,11 Errotaberri 2

Fibrozementuzko teilatua

7.300 m2.

Ona

Baxua

Puntapax 2

Fibrozementuzko tximinia

10 m.

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Saizar sagardotegia

Fibrozementuzko teilatua

815

190

m2.

m2.

4 m-ko bi
zooroten, r mko tximinia eta
6 m2-ko
estaldura
lorategian.
16 m-ko 4
unitate
14 m-ko bi
unitate
12 m-ko bi
zorroten eta
metro bateko 6
euskarri
12 m-ko 4
zorroten eta 15
m-ko tximinia

San Esteban 7

Bi zorroten, Tximinia, Fibrozementu
estaldura (lorategian)

San Esteban 8

Fibrozementuzko zorrotenak

San Esteban 9,10

Tximinia eta aireatzailea

San Esteban 12

Fibrozementuzko zorrotenak, eta
hodiak

San Esteban 13,14,15,16

Fibrozementuzko zorrotenak

Santuenea 3

Fibrozementuzko zorrotena

2 m.

Ona

Baxua

Santuenea 4

Fibrozementuzko zorrotena

4 m.

Ona

Baxua

Santuenea 8

Fibrozementuzko tximinia

12 m.

Ona

Baxua

Santuenea 10

Fibrozementuzko zorrotenak

12 m-ko
zorrotenak

Ona

Baxua

Santuenea 11

Fibrozementuzko tximinia

12 m.

Ona

Baxua

Santuenea 13

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Ona

Baxua

15 m-ko 4
zorroten
15 m-ko 4
zorroten
15 m-ko 4
zorroten

Santuenea 17

Fibrozementuzko zorrotenak

Santuenea 18

Fibrozementuzko zorrotenak

Santuenea 19

Fibrozementuzko zorrotenak

Santuenea 23

Lorontziak

8 lorontzi

Ona

Baxua

Santuenea 25

Fibrozementuzko tximinia

12 m.

Ona

Baxua
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ERAIKINA

AMIANTOA DUTEN ELEMENTUAK

KANTITATEA

EGOERA

ARRISKUA

Santuenea 26

Fibrozementuzko lorontziak eta
zorrotenak

9 lorontzi eta
zorroten bat

Ona

Baxua

Santuenea 29

Fibrozementuzko tximinia

10 m.

Ona

Baxua

Santuenea 33

-

-

Ona

Baxua

Santuenea 34

Baratzean fibrozementu plakak

-

Ona

Ertaina

Santuenea 38

Fibrozementuzko teilatua

38 m2.

Ona

Baxua

Toki-Alai 12

Fibrozementuzko teilatua (Atzeko
eraikin gehigarria)

10 m2.

Ona

Ertaina

Txantxonenea

Fibrozementuzko estalkiak eta
depositua

Ona

Baxua

Txiki-Erdi auzoa 2

Fibrozementuzko teilatua

Ona

Baxua

Ugarte industrialdea
1,2,3,4,5,6,7,8

Fibrozementuzko teilatua txapa
metalikoz estalia, 1 pabiloiko estaldura

3.500 m2.

Ona

Baxua

Ugarte industrialdea 9,10,11

Fibrozementuzko zorrotena

1 m.

Ona

Baxua

Ugaldea industrialdea
11,12,13,14,15

Fibrozementuzko teilatua

2.000 m2.

Ona

Baxua

Ugaldea Industrialdea 18

Fibrozementuzko teilatua

6.200 m2..

Ona

Baxua

Urdaiaga 11

Fibrozementuzko teilatuak

350 m2.

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Ona

Baxua

50 m2-ko bi
estalki eta
depositu bat
90 m2-ko bi
unitate

153 m2-ko bi
unitate
140 m2-ko bi
teilatu eta 6 mko tximinia

Urdaiaga 16

Fibrozementuzko teilatua

Urdaiaga 18

Fibrozementuzko teilatua

Urdaiga 21

Fibrozementuzko teilatua

20 m2.

Ona

Ertaina

Urdaiga 26

Fibrozementuzko teilatua

100 m2.

Ona

Baxua

Urdaiaga 29

Fibrozementuzko estalkia

1 m2.

Ona

Baxua

Fibrozementuzko teilatua

m2.

Urdaiaga 31

40

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Urdaiaga 32

Fibrozementuzko tximinia eta
zorrotenak

20 m-ko
tximinia eta 6
m-ko 3 zorroten

Urdaiaga 35

Fibrozementuzko teilatua

50 m2.

Ona

Baxua

Fibrozementuzko teilatua

m2.

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Ona

Baxua

Urdaiaga 37

530

150 m2-ko
teilatua eta 10
m-ko bi hodi
10 m-ko
tximinia, 9m-ko
4 zorroten, eta
10 m-ko bi
kanaloi.
6 m-ko bi
kanaloi, 2m-ko
bi zorroten eta
60 m2-ko
teilatua

Urdaiaga 39

Fibrozementuzko teilatua et bi hodi

Zapatari kalea 2

Fibrozementuzko tximinia, zorrotenak,
kanaloia

Zapatari kaleko eraikin
gehigarria 1

Fibrozementuzko teilatua, zorrotenak
eta kanaloia

Zapatari kaleko eraikin
gehigarria 2

Fibrozementuzko teilatua, zorrotenak
eta kanaloia

30 m2-ko
teilatua

Ona

Baxua

Zubiaurrenea 2

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua

Zubiaurrenea 3

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua

Zubiaurrenea 4

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua

Zubiaurrenea 5-13

Fibrozementuzko tximinia

16 m-ko 3
tximinia

Ona

Baxua

Zubiaurrenea 8

Fibrozementuzko zorrotenak

-

Ona

Baxua
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ERAIKINA

AMIANTOA DUTEN ELEMENTUAK

KANTITATEA

EGOERA

ARRISKUA

Zubieta auzoa 8

Fibrozementuzko teilatua

70 m2-ko etab
90 m2-ko bi
teilatu

Ona

Baxua

Zubieta auzoa 15

Fibrozementuzko tximinia

9 m.

Zubieta auzoa 20
Zubieta auzoa 26

Fibrozementuzko teilatua
Fibrozementuzko teilatua

Zubieta auzoa 27

Fibrozementuzko teilatua

Zubieta auzoa 27A

Fibrozementuzko zorrotenak, eskinako
txabolaren teilatua fibrozementuzkoa

Ona

Baxua

25

m2.

Ona

Baxua

10

m2.

Ona

Baxua

m2.

Ona

Baxua

Ona

Baxua

160

30 m2-ko
teilatua

Eraikin nagusi hauez gain amiantozko egiturak dituzten beste hainbat bigarren mailako
eraikin aurkitu dira, hala nola, txabola zein baretzetako etxolak. Hauen kokapena eta
egoera GIS formatuan aurkeztu den artxiboan dago.
Eraikin hauei dagokienez esan beharra dago amianto egiturek arrisku handiagoa
suposatzen dutela. Gehienbat elementu estrukturalak aurkitu dira, fibrozementuzko
plakak zein teilatuak kasu gehienetan. Nahiz eta egituraren egoera ona izan gehienetan,
eraikin hauen jabeek eraikitako egiturak dira eta elementu guztiak beraiek manipulatzen
dituzte. Ondorioz, fibrozementuzko egiturak izanda eta hauek manipulatzeko posibilitate
handia dagoenez eraikin mota hauek arrisku handia suposatzen dute.

Lehenago aipatu den gisara taula hauetan bisualki aurkitu diren egiturak azaltzen dira.
Honek ez du esan nahi gainontzeko eraikuntzetan amiantorik ez dagoenik. Ikertu
diren eraikuntza guztiak dute amiantoa izateko arriskua eta kanpoko egituretan
amiantorik ez eduki arren gerta liteke eraikuntzaren barnetik doazen elementuren bat
amiantozkoa izatea.
A erantsian ikertutako eraikinen fitxak aurkezten dira. Bertan taula honetan agertzen
dena xehetasun gehiagorekin azaltzen da. Era berean SHP formatuan dagoen inbentario
digital bat aurkezten da txostenarekin atxikita, bertan nahiz eta amiantorik ez aurkitu
ikertuak izan diren eraikuntzak azaltzen dira ere

6. AMIANTO INBENTARIOAREN MUGAK
6.1

AMIANTO INBENTARIOAREN MUGA OROKORRAK

Amiantoaren inbentarioa modu sistematiko batean egin da lehenago aipatutako
normatibak ezartzen duten moduan, amiantoa duten material guztien presentzia
aurkitzeko ahaleginarekin. Ongi prestatutako teknikoen bidez eta amiantoaren
inbentarioa egiteko plangintza zorrotz bat jarraituz identifikatu gabe geratzen diren
amiantoa duten materialen probabilitatea txikiagotu egiten da.
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Hala ere, amiantoak 3500 aplikazio baino gehiago dituela ikusirik, posibilitate handia
geratzen da amiantozko materialen bat identifikatu gabe geratzeko. Gainera inspekzioa
momentu konkretu batean burutzen da, material hauek gerora edozein aldaketa jasan
dezaketelarik euren arrisku maila aldatuaz. Honexegatik ikerketa honen egileak ezin du
emaitza hauei buruzko berme osoa eman gerta litezkeen arazoen gaineko erantzukizunak
baztertuz.

6.2

ERAIKINAREN HELEZINTASUN MUGAKETAK

Inbentario hau eraikuntzetan amiantoa duten material guztien identifikazioa lortzeko
bideratu da. Hala ere egitura bakoitzak bere berezitasunak ditu eta kasu batzuetan
amiantozko egituren ikerketa eraikinaren zati bat apurtuz soilik egin daiteke, hala nola
egituraren barnetik doazen fibrozementuzko hodiak, pareten azpiko fibrozementuzko
plakak, zoruen arteko hutsuneak, zimentuak, tximinien barnealdeak, etab. Erabiltzen ari
diren eraikinetan eraikuntzaren egiturarengatik beti geratuko dira iritsi ezin daitezkeen
tokiak.
Bestalde hainbat eraikuntzetan ez da sartzerik izan ez delako inor aurkitu edo ez
dituztelako ateak ireki.
Honez gain amiantoa izateko arriskua duten eraikinen adinagatik, birmoldaketak jasan
izanaren probabilitatea igo egiten da, beraz gerta daiteke, eraikinaren fatxada berritu
izana eta adibidez fibrozementuzko zorrotenak beste material batengatik aldatu izana eta
bitartean barneko zorrotenak eta egiturak hasierako berdinak izaten jarraitzea. Kasu
hauek garbi ikusten dira 60. hamarkada inguruan eraikitako etxebizitza antzekoetan, non
denborarekin jabego bakoitzak bere birmoldaketa propioak egin dituen.

Eraikinaren
barnetik doan
amiantozko hodia.
Eraikinaren
berezkoa.
Eraikinaren barnetik doazen PVC-zko
hodiak. Ikus daitekeen moduan aldatuak
izan dira

4.Irudia: Eraikinaren barnetik doazen hodiak erakusten dituzten argazkiak. Kasu hauetan behatu ahal izan
dira baina eraikin gehienetan egitura hauek barnetik joaten dira..
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6.3

BEHATUAK IZAN EZ DIREN LEKUAK

Erabiltzen ari diren eraikuntzetan egindako ikerketatan hauskorrak diren ekintzak ekidin
egin dira. Honexegatik ez da inspekzio bisualik egin ikerketa hauskor bat eskatzen zuen
lekuetan, adibidez pareta dobleak, tximiniak, makinen barnealdeak, etab. Horrela pareten
aislanteak, barne egiturak zein barne hodiak ezin izan dira behatu.

7. OSASUNA ETA SEGURTASUNA
7.1

AMIANTOA ETA OSASUNERAKO ARRISKUA

Amiantozko zuntzak osasunerako arriskutsuak dira. Zuntzak giza gorputzera sartu
daitezke ahoaren bitartez, aparatu digestiboaren bidez, azaletik eta arnas bidetik.
Amiantozko zuntzak behin gorputz barnean daudenean ondorio larriak sor ditzakela
hainbat ikerketek egiaztatu dute. Zuntz hauen inhalazioak gaixotasunak edukitzeko
probabilitatea handitzen du.
Amiantozko zuntzen tamaina determinatzailea da osasunaren arriskuarentzako. 5 µm
zuntz luzeagoak, 3 µm-ko diametroa dutenak eta 1:3 proportziodunak (zabalera-luzera)
dira zuntzik arriskutsuenak. Zuntz hauek tamaina mikroskopikoa dute eta ikusgaitzak dira
giza begientzako, honela konturatu gabe inhalatzen dira. Zuntz gehienak ezin izaten dira
biriketatik kanporatu non euren kaltea sortzen duten. Ondorioz sortzen diren
gaixotasunak urte batzuen buruan azaltzen dira.
Amiantoarekiko esposizioak itzulezinak diren hiru motatako gaixotasun sortzen ditu:
amiantoarekin erlazionatutako kantzerra, mesotelioma gaiztoa eta asbestosia. Gaixotasun
hauek amiantoaren zuntzen inhalazioz soilik sortu daitezke.
Amiantoarekin erlazionatutako birika kantzerra:
Amiantoaren zuntzek biraketan dauden albeoloetako zelulak mindu ditzakete. Mindutako
zelulek hauen birsorketarako prozesuan eragin dezakete, birikaren barnean zelula
gaiztoen ugaritzea bultzatuz, biriketako kantzer gisa ezagutzen dena. Amiantoarekin
lotuta dagoen kantzerra edozein amianto zuntzek sor dezake eta amiantoarekiko
esposizio motz baten ondorioz sortua izan daiteke. Erretzearen eta amianto esposizioaren
arteko nahasketak modu eraginkorrean handitzen du biriketako kantzerra edukitzeko
aukera. Amiantoaren esposizioaren eta kantzerra azaltzen den arteko denbora hamar urte
ingurukoa izan ohi da.
Mesotelioma gaiztoa:
Birikak eta bihotza bezalako organoak zuntz batez babestuak egoten dira, poltsa baten
moduan kokatzen dena organoaren inguruan. Horrela organoa mugitu egin daiteke
gorputzeko beste zatiek molestatu ez dezaten. Biriketan edo hesteetan sartzen diren
zuntzak peritoneoko edo pleurako zelulak mindu dezakete. Mindutako zelula hauek
zuntzetan ugaldu daitezke.
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Mesotelioma gaiztoa amiantoaren denbora motzetako eta kontzentrazio baxuetako
esposizioaren ondorioz sor daiteke, nahiz eta geroz eta denbora luzeagoko eta
kontzentrazio altuagoko esposizioek arrisku handiagoa duten. Mesotelioma amiantozko
zuntzen exposizioarekin soilik sortzen da, bereziki krozidolita eta amosita gisako
zuntzekin. Amiantoaren exposizioa eta kantzerraren artean 10etik 60 urte bitartera pasa
daiteke. Mesotelioma gaiztoa sendaezina da. Diagnostikoaren ondoren bizitza esperantza
0,5 urtetik bi urterakoa da.
Asbestosia:
Asbestosia amianto zuntzen kontzentrazio altuko esposizioaren ondorioz sor daiteke.
Asbestosia biriketako gaixotasun bat da. Biriketan metatzen diren amianto kantitate
handiengatik biriketako ahalmena jaisten da, bihotzari lan handiagoa eginaraziz oxigenoa
gorputz osora eramateko. Denborarekin bihotzaren kapazitate faltak organoaren
gainkarga ekarriko du. Asbestosia amiantozko zuntzen esposiziotik 10 urteetatik 30
urteetara azal daiteke eta ezin da sendatu.

7.2

INTZIDENTZIAK

Birmoldaketa edo eraiste lanen aurretik edo bitartean, amianto zuntz kantitate handiak
aska daitezkeen istripuak gerta daitezke. Adibidez sute baten edo eraiste baten ondorioz
amianto foko bat aska daiteke kutsadura bat sortuz. Kasu hauetan komeni izaten da
ingurugirora askatzen diren partikulak minimizatzea eta inguruko pertsonen exposizioa
murriztea. Protekzio indibidualerako ekipoak (EPI-ak) erabiltzen ez dituzten pertsonak
ahalik eta gehien urrundu beharko dira amiantoaren fokutik.
Istripu bat gertatzen den kasuan ondorengo instituzioekin kontaktatu: Udala, Ertzaintza,
ingurumen aholkularitzan eta lan segurtasunean adituak diren enpresekin.
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8. ONDORIOAK
Usurbilgo eraikinetan inspekzio orokor bat egin da amiantoaren presentzia ebaluatzeko.
Inspekzio hau eraikinen eratze urteetan oinarritu da amiantoa izateko duten arriskuaz
eraikinen diskriminazio bat egiteko eta orokorrean eraikinen egitura nagusietara bideratu
da.
Alde batetik eraikin publikoak eta ur horniduraren sarea behatu da modu xehatu batean
eta bestetik eraikin pribatuen ikerketa arinago bat burutu da.
Eraikitako urteetan eta jasandako birmoldaketetan oinarrituta 292 eraikinetan burutu da
inspekzioa. Hauetatik 135 eraikinetan aurkitu da amiantoa duen egituraren bat. Nahiz eta
gainontzeko eraikinetan amiantorik ez den aurkitu ezin daiteke elementu honen
presentzia baztertu, zeren ikerketaren irismenagatik eta eraikinetako hainbat egitura
ikertzeko ezintasunagatik baliteke amiantozko egituraren bat egotea.
Alde batetik eraikinen egitura osatzen duten ondorengo amiantozko elementuak aurkitu
dira:
•

Zorrotenak

•

Hodiak

•

Teilatuak

•

Tximiniak

•

Fibrozementu plakak

•

Estaldurak

Orokorrean elementu hauek egoera egokian aurkitzen dira eta 07/12/2001 ministerio
aginduak dioen moduan, agindu hau sartu aurretik jarrita zeuden amianto zuntzak
dituzten elementuak erabiltzen jarraitu ahalko dira hondatuta, egoera txarrean edo
apurtuak egon ezean.
Agindu honek dioena jarraituz hainbat elementu aurkitu dira euren aldaketa edo
bazterketa komeniko zena. Horien artean ondorengoak (A erantsian xehetasun
gehiagorekin azaltzen da eraikin bakoitzaren egitura):
•

Aginaga auzoa 17: Erretako txabola bat dago, fibrozementuzko estalkia zuena.
Fibrozementu hondakinak aurkitzen dira lurrean

•

Belmonte 8: Eraikinaren kanaloia.

•

Gernika ibilbidea 1,3,5,7: Atzealdera ematen duten zorrotenak, tximinia eta
fibrozementuzko estalkia duen txabola.
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Eraikinen isolamenduan amiantoa aurkitzea oso ohikoa izaten da ere. Kasu honetan ez da
horrelako elementurik aurkitu, ikerketa honen irismenak ez duelako ahalbidetu eraikinen
barrualdea aztertzea (kasu hauetan egitura nagusiak apurtu beharko lirateke). Hala ere
ezin da baztertu aztertutako eraikinetan horrelako elementurik aurkitzea.
Amiantozko isolamendua eduki dezakeen eraikin bat soilik aurkitu da. Kale nagusiko 10.
zenbakian amiantoa izan dezaketen bi hodiren isolamenduak aurkitu dira. Lagin bat
hartzea komemeniko litzateke.
Eraikuntzen egitura estrukturalez gain beste zenbait ekipamendutan aurki daiteke
amiantoa. Ikerketa honetan zehar hainbat elementu aurkitu dira amiantoa dutenak, hala
nola galdarak edo lorontziak. Elementu hauek ondorengo eraikinetan aurkitu dira:
•

Amiantozko lorontziak: Kalezar 8 ,10 eta Santuenea 23, 26.

•

Amiantozko elementuak izan ditzaketen galdarak: Oiardo udal kiroldegia,
Udarregi Ikastola, Udaletxea, Lanbide eskola.

Eraikin induastrialen kasuan elementu estrukturaletan beste eraikinetan aurkitzen diren
elementu berdinak aurkitzen dira. Diferentzia barnean ematen den prozesuetan dago eta
aktibitatearen arabera erabiltzen dituzten makinetan. Kasu hauetan enpresaren ardura da
bere langileak amiantoarekiko exposizioa jasaten badute behar diren prebentzio neurriak
hartzea, Lan Arriskuak Prebenitzeko azaroaren 8ko 31/1995 legeak dioena jarraituz.
Ondorioz lehenago aipatu den moduan, amiantozko egiturak egoera egokian baldin
badaude eta beren funtzioa betetzen badute ez dute zertan erretiratuak izan behar.
Hori bai egoera txarrean dauden elementuak eta hondakinak ahalik eta azkarren
kentzea komeni da.

9. BETEBEHAR LEGALAK
Ekainaren 26ko eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpen eta kudeaketa arautzen duen
112/2012 dekretuak hondakinen hauen berrerabilpena, birziklapena, beste balorizazio
modu batzuk sustatzea, eraikuntza jasangarria garatzen laguntzea eta era egokian
egindako ezabapena bermatzea du xedea.
Dekretu honen bigarren puntuak obra handietan sortutako eraikuntza eta eraispen
hodakinak bereiztea erregulatzen du eta zera dio: arriskutsutzat jotzen diren
hondakinak (hala nola amiantoa, PCBak edo harrikatz mundrunak) gainerako
hondakinetatik bereizi behar dira, hondakin arriskutsuak kudeatzeko
baimendutako pertsona batek tratamendu egokia eman diezaien.
Era berean obra txikietan sortutako eraikuntza eta eraispen hondakinak ekoizten dituzten
eta haien jabe diren pertsonen betebeharrak arautzen dituen 9. artikuluan zera esaten da:
Obra txikietan sortutako eraikuntza eta eraispen hondakinak ekoizten dituzten eta
haien jabe diren pertsonek betebehar hauek dituzte:
19. orrialdea

a) Hondakinen ekoizleek, edo, hala dagokionean, haien jabe direnek, jatorrian bertan
bereizi behar dituzte obra txikietan sortutako eraikuntza eta eraispen hondakinak, honako
hiru frakzio hauetan, gutxienez:
1.– Harrizko hondakinak: adreiluak, hormigoia, baldosak, harriak eta arroka (sabai
aizunen igeltsua, moldurak eta panelak izan ezik, harrizko gainerako materialen zenbait
ustiapen eragozten baitituzte).
2.– Hondakin arriskutsuak: amiantoa, pinturak, detergenteak, itsasgarriak, erretxinak,
gehigarriak eta abar.
3.– Hondakin ez arriskutsuak: beira, zura, metalezko hondakinak, PVCzko elementuak,
bestelako plastikoak eta abar.
b) Hondakinen jabe den pertsonak behar bezala bereiziko ditu obrako hondakinok,
eta, ondoren, garraiatu eta behar den tokian utziko ditu, haiek sortu diren tokitik
hurbilen dagoen garbigunean edo udal ordenantzek agintzen duten moduan.
c) Ekoizleak eraikuntza eta eraispen hondakinak behar bezala kudeatu izana
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu behar dizkio Udalari.
Dekretu honek dioenaz gain amiantoa duten elementuen kudeaketan udal ordenantzak
agintzen dutena bete beharko da.
Martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuak, amiantoaren eraginpean egoteko arriskua
duten lanei aplika dakizkiokeen segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen
ditu. Errege Dekretu honen gai dira langileek amianto zuntzen edo amiantoa duten
materialen eraginpean egiten dituzten jarduerak. Besteak beste amiantoa edo amiantoa
duten eraikuntza eraisteko lanak, amiantoa edo amiantoa duten elementuak, makinaria
edo tresnak deuseztatzeko lanak eta amiantoa duten hondakinak garraiatzea, tratatzea eta
suntsitzea.
Amiantoa aurkitu den eraikinetan honen manipulazioak manipulatzailearentzat zein
inguruko pertsonentzat arrisku bat suposatzen du. Honexegatik 396/2006 Errege
Dekretuak 17. artikuluan dioen moduan amiantoa erabiltzearen ondoriozko arriskua
duten enpresen erregistroan inskribatutako enpresak (RERA) soilik egin ahalko
dituzte lan hauek.
Enpresa hauek, lanak hasi aurretik, administrazioarengatik onartuta egon beharko den lan
espeziko hauek egiteko plangintza bat eduki beharko dute non segurtasun eta osasuneko
gutxieneko xedapenak bete beharko diren, 396/2006 Errege Dekretuaren 11. eta 18.
artikuluetan dioen moduan.
Aurrekoa horrela izanda ere, eta langileak amiantoaren eraginpean noizean behin baino ez
badaude, eragina txikia bada eta 396/2006 Errege Dekretuko 5. artikuluan aurreikusitako
ebaluazioaren emaitzen arabera argi eta garbi ez bada lan zonan amiantoaren eraginpean
egoteko gehienezko balioa gainditu, 11., 16., 17. eta 18. artikuluak ez dira aplikatuko
hurrengo kasuotan:

20. orrialdea

•

Mantentze lan laburrak eta etenak badira, eta hauskorrak ez diren
materialekin lan egiten bada.

•

Hauskorrak ez diren materialak apurtu gabe kentzen ari direnean.

10.

GOMENDIOAK

Ikerketa honen ondorioak aztertu ondoren ondorengo gomendioak aurkezten dira:
•

Lehenik eta behin herrian amiantodun hondakinen kudeaketarako plangintza bat
ezartzea. Honetarako garbigunean amiantodun hondakinak jasotzeko puntu berezi
bat jarri beharko da. Puntu honek beharrezko segurtasun neurriak bete beharko
ditu, eta garbiguneko langileek segurtasun neurri hauek bete eta betearazi
beharko dituzte.
Bestalde, amiantodun hondakinak garraiatzeko eta manipulatzeko segurtasun
neurriak ezarri beharko dira, herritarrei informazioa zabalduz eta behar dituzten
segurtasun materialak ahalbidetuz.

•

Amiantoa duten eraikuntzen jabeei elementu hauek dituztela ohartaraztea, beti ere
egoera onean dauden elementuen arrisku eza azalduz baina elementu hauen
manipulazioak suposatzen duen arriskuaz ohartaraziz. Era berean hondakin
hauekiko dituzten betebehar legalak jakinaraztea.
Bereziki baserri, txabola eta baratzak dituzten jabeei gomendio hauek azaltzea
komeni da. Kasu hauetan oso ohikoa da lursailean dauden eraikinak jabeak berak
eraiki eta birmoldatzea eta era berean oso ohikoa da ere fibrozementuzko
materialak edukitzea eta manipulatzea.
Jabe guzti hauei ezarriko den protokoloaren berri emango zaie.

•

Amiantoa duten edo izan dezaketen eraikinetako jabeei amiantozko egiturak
detektatzeko gida bat banatu, honela elementu solteak (lorontziak, fibrozementu
plaka txikiak, depositoak…) beraiek eraman ahalko dituzte garbigunera ezarritako
sergurtasun neurriak hartuz.

•

Amiantoa duten produktuekin lan egin dezaketen enpresei (igeltseroak,
iturginak…) ere amiantoa detektatzeko gida banatu eta produktu hauekin lan
egiteko arriskuez ohartarazi eta hartu beharreko neurri zein bete behar legalez
ohartarazi.

•

Galdaren kasuan amiantoaren exposizioarekin sortzen den arriskua manipulatzen
duen langileak du. Horregatik komeni da mantenimendua egiten duen
enpresarekin kontaktuan jartzea eta produktu hauek aldatzeko eskatzea.
Honexegatik komeni da galdara hauek aurkitu diren eraikinetako jabeei aspektu
hau adieraztea.

21. orrialdea

•

Udaleko brigada amiantoa erabiltzearen ondoriozko arriskua duten enpresen
erregistroan inskribatu (RERA). Honela ur horniduraren sarean egin beharreko
lanak era egokian bideratu ahalko dira.
Honez gain, erregistro honetan egonik herriko partikularrei amianto hondakinak
jasotzeko gaituta egongo dira. Lan hauek enpresa pribatu baten bidez eginez gero
kostu ekonomiko handia suposatzen du. Hortaz, herriko brigadak lan hauek
egiteko aukera badu, bakoitzaren diru sarreraren araberako sistema bat ezarri
daiteke zerbitzu hau eskainiz.

22. orrialdea
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Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Agerialde Ikastola
1968-1971 urteen artean
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Zorroten zati bat ikusi da fibrozementuzkoa
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
izan daitekeena (ezin izan da baieztatu zegoen
• Fatxadako kanaloiak eta zorrotenak PVC eta metalikoak
altuerarengatik). Hala ere, eraikinaren adinagatik
• Eraikinaren barneko zorrotenak fibrozementuzkoak*
baliteke eraikinaren barnetik doazen hodiak
• Galdarak berriki berrituakGaldararen isolamenduak eta ur beroaren hodienak espuma
fibrozementuzkoak izatea. Kanpoaldekoak aldatuak izan
elastomerikozkoa eta beira zuntzezkoa
dira.
• Komunetako hodiak PVC-zkoak
ELEMENTUA
Eraikuntza barneko zorrotenak*
Kanpoaldeko zorrotenak
Teilatua
Galdara
Igogailua

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

ezjakina
-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
×Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

□Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Amiantozko
zorrotena

1. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Aginaga 20
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: Baserri eta gainerako etxe diseminatuetan
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
fibrozementuzko elementu gehiago egon daitezke
• Fibrozementuzko tximinia
(teilatuak, txabolak, isolamenduak…)
ELEMENTUA
Tximinia
Kanpoaldeko zorrotenak

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
7-8
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1
-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementuzko
tximinia

2. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Aginaga 28
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Zorroten zati bat ikusi da PVC-zkoa. Izan
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
daiteke beste materialezko zorrotenak egotea.
• Fatxadako kanaloiak eta zorrotenak orokorrean PVC eta metalikoak, nahiz eta
fibrozementuzkoren bat badadgoen.
• Fibrozementuzko bi tximini.
• Eraikinaren barneko zorrotenak PVC-zkoak*
ELEMENTUA
Eraikuntza barneko zorrotenak*
Kanpoaldeko zorrotenak
Tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
2
6

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1
2

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

□Bai □Ez ×EZJ
×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementuzko tximinia

Fibrozementuzko
tximinia eta
zorroten zatia

*PVC-zko barne zorrotena

3. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

Data:

Herria:

2014/06/11

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:

Usurbil

Pablo Irizar

Aginaga 29

INSPEKZIO BISUALA
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
• Fatxadako zorrotenak fibrozementuzkoak
• Teilatua fibrozementuzkoa
• Teilatuko paramentuak fibrozementuzkoak
• Kanaloia PVC-zkoa
• Latoizko tximini bat
ELEMENTUA
Kanpoaldeko zorrotenak
Teilatua
Paramentuak

Azale.
m2
350
14

Luze.
(m)
13
-

Fibrozementuzko teilatua

-

Birmoldaketa urtea:
-

Behaketak: Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak ezin
izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

2
1
2

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementuzko
zorrotena

Fibrozementuzko paramentuak

4. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Aginaga 30
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak ezin
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fatxadako zorrotenak PVC eta metalikoak.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Fibrozementuzko tximina.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Eraikuntza nagusiaren iparraldeko eraikin erantsiaren teilatua fibrozementuzkoa.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Inguruko 4 txabolak fibrozementuzko teilatua (Ikusi irudia eta GIS formatua)
ELEMENTUA
Tximinia
A Teilatua
B Teilatua
D Teilatua
E Teilatua
F Teilatua

Azale.
m2
110
56
70
35
24

Luze.
(m)
6
-

Unitateak

EGOERA

1
1
1
1
1
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
×Bai
×Bai
×Bai
×Bai
×Bai
×Bai

□Ez
□Ez
□Ez
□Ez
□Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

Fibrozementuzko tximinia

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

EMAITZA

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

A

E

F
B

D
Fibrozementuzko teilatuak

5. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Aginaga 32
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak ezin
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko teilatua, eraikin nagusiaren alboko eraikinean.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
120

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

-

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementuzko teilatua

6. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Aginaga 33
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak:*Ziurtatu beharreko aspektua
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak ezin izan dira
• Bi tximinia daude fibrozementuzkoak izan daitezkeenak. Urrutitik behatu direnez ezin
aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta barneko
izan da aspektu hau ziurtatu.
egituraren batek amiantoa izatea ezin da baztertu
(pareten barnetik doazen hodiak edo tximiniaren
barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Tximiniak*

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
10

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

2

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

7. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/23
Usurbil
Pablo Irizar
Aginaga 6 (Lutxienea)
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak ezin
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Terrazako barandilaren zutabeak fibrozementuzkoak
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Terrazako txabolaren teilatua
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Barandilaren zutabeak
Txabolaren teilatua

Azale.
m2
4

Luze.
(m)
1,5
-

Barandilaren zutabeak

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

11
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Teilatua

8. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Aginaga 12
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak ezin
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko bi tximinia. Tximinia bakoitzak fibrozementuzko bi hodi.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Fibrozementuzko tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
14

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

4

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

9. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Aginaga 13
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak:
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
• Atzeko txabolaren teilatua fibrozementuzkoa
ELEMENTUA
Txabolaren teilatua

Azale.
m2
10

Luze.
(m)
-

Birmoldaketa urtea:
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

10. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Aginaga 17
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Komenigarria azkar garbitzea.
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
*ezin izan da egiaztatu eraikinaren barneko zorrotenen
• Fibrozementuzko tximinia izan dezake.
materiala.
• Fibrozementuzko teilatua duen txabola. Honen alboan erretako beste txabola bat dago,
fibrozementuzko teilatua zuena. Teilatuaren hondakinak lurretik barreiatuak.
• Eraikinaren barnera doazen zorrotenak PVCa ez den beste material batekoak.
Margotuak eta estaldura berezi batez estaliak.
ELEMENTUA
Tximinia
Txabolaren teilatua
Fibrozementu hondakinak*
Barneko zorrotenak*

Fibrozementuzko teilatua

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
12
-

Unitateak

EGOERA

1
Ezjakina
Ezjakina

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
□Ona □Erregularra ×Txarra
□Ona □Erregularra ×Txarra

Erretako txabola eta fibrozementu hondakinak

AMIANTOA
□Bai
×Bai
×Bai
□Bai

□Ez
□Ez
□Ez
□Ez

Barneko zorrotenak

×EZJ
□EZJ
□EZJ
×EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Tximiniak

11. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza: ARAMENDI
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
(Iru kantoi kalea)
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Lantegia konpotik begiztatu da.
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
• Teilatuaren iparraldean fibrozementuzko sektore bat.
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
2200

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementuzko teilatua

12. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Arratzainalai
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Tximinia margotuta dagoenez ezin izan da
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
egiaztatu amiantoa duen edo ez.
• Tximinia fibrozementuzkoa izan daiteke.

ELEMENTUA
Tximinia*

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
6

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

□Bai □Ez ×EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

13. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/07/08
Usurbil
Pablo Irizar
Atxega jauregia
2.000
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Teilatu nagusian ezin izan da egiaztatu
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
zeren beirazko zuntzekin isolatua dago.
• Barnetik 2.000. urtean berritua.
• Fibrozementuzko teilatua egurraren eta teilen artean.*
• Fatxadako kanaloiak eta zorrotenak PVC eta metalikoak
• Eraikinaren itxiturak harrizkoak.
• Galdara elektrikoa. Galdararen isolamenduak eta ur beroaren hodienak espuma
elastomerikozkoa.
• Aire egokituaren isolamenduak espuma elastomerikozkoa.
ELEMENTUA
Kanpoaldeko zorrotenak
Teilatua
Galdara
Igogailua
Aire egokitua

Azale.
m2
340
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

2*
-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
×Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
□Ez
×Ez
×Ez
×Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko estalkia duen teilatua

Fibrozementuzko estalkia

Teilatu honetan ezin izan da egiaztatu

14. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/23
Usurbil
Pablo Irizar
Arratzainborda
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Tximinia margotuta dagoenez ezin izan da
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
egiaztatu amiantoa duen edo ez.
• Tximinia fibrozementuzkoa izan daiteke.

ELEMENTUA
Tximinia*

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
6

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

□Bai □Ez ×EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

15. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Belmonte 1
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Eraikinaren adin eta egituragatik ezin da
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
baztertu amiantoa duten egitura gehiago ez izatea.
• Baserriaren kanaloiak PVC eta fibrozementuzkoak.
• Zorrotenak PVCzkoak
• Baserriaren iparraldean eta hegoaldean dauden txabolak fibrozementuzko teilatua dute.
ELEMENTUA
Kanaloia
Teilatua 1
Teilatua 2
Zorrotenak
Itxiturak

Teilatua 1

Azale.
m2
110
50
-

Luze.
(m)
10
-

Unitateak

EGOERA

1
1
1
-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

PVCzko zorrotena

AMIANTOA
×Bai
×Bai
×Bai
□Bai
□Bai

□Ez
□Ez
□Ez
×Ez
×Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko zorrotena

Teilatua 2

16. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Belmonte 4
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Etxebizitza honen eta Zapatari 2 kalekoaren
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
artean fibrozementuzko tximinia bat dago (ezin izan da
• Fibrozementuzko tximinia
jakin ze etxeri dagokion).
• 2. tximia bat dago ez zaiona barneko hodia ikusten (baliteke fibrozementuzkoa izatea)

ELEMENTUA
Tximinia 1*
Tximinia 2
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
-

Tximinia 1: Ez dago argi etxebizitza
honi dagokion edo Zapatari 2 kaleko
eraikinari.

Luze.
(m)
6
6
-

Unitateak

EGOERA

1
1
-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
×Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

□Ez
□Ez
×Ez
×Ez
×Ez

□EZJ
×EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Tximinia 2: Barnealdetik
fibrozementuzko hodia izan dezake.

17. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Belmonte 8
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak ezin
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko kanaloiak. Egoera txarrean daude.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Kanaloia
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
10-15
-

Unitateak

EGOERA

4
-

□Ona □Erregularra ×Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
×Bai
□Bai
□Bai
□Bai

□Ez
×Ez
×Ez
×Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko kanaloia

18. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
2014/06/23
Usurbil
Pablo Irizar
Berraiartzagoiena
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak:
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
• Eraikuntza gehigarriaren teilatu zati bat fibrozementuzkoa da.

ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
300

Luze.
(m)
-

Birmoldaketa urtea:
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementuzko teilatua

19. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/23
Usurbil
Pablo Irizar
Berraiar Zabarrena
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak ezin
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Baserriko teilatu bat fibrozementuzkoa.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Baserri pareko eraikinak fibrozementuzko teilatua eta itxiturak ditu.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Baserriaren iparraldeko zelaian fibrozementuzko teilatua duen txabola.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Baserriko teilatu bat
Baserri pareko eraikinaren teilatu
eta itxiturak
Txabolaren teilatua

Azale.
m2
28

Luze.
(m)
-

270
64

Txabola

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

-

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

-

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementu estaldurak

Fibrozementu teilatua

Baserriko teilatua

Alboko eraikina

20. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Bizkarra kalea 11
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Baserriaren inguruan fibrozementuzko teilatua duten lau eraikin daude.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Fibrozementu hondakinak ere aurkitu dira.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
-Arriskua dago jabeek eurak manipulatzen dituztelako
egitura hauek.
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
440

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

4

□Ona ×Erregularra □Txarra

×Bai ×Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

21. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Inspektorea: Eraikuntza:
Eraikitako Urtea: Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Zubiaurrenea 2,4,6,8/ Errekatxiki 1,3,5/ Bordaberri 13,5
1960
INSPEKZIO BISUALA
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
Behaketak: Urte berdinean zein promozio berdinean eraikitako
eraikuntzak.
• Zorrotenak fibrozementuzkoak, pvc eta metalikoak.
• Hainabt eraikinetan barnetik doazen fibrozementuzko zorrotenak ikusi Hainbat eraikinetan egindako obrak direla medio, fibrozementuzko
egiturak kendu izana ikusten da.
dira.
Hala ere, zenbait etxeetan barneko zorretenak fibrozementuzkoak direla
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
ikusi da, beraz etxebizitza guztiek dute aukera horrelako egiturak izateko.
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
*Barneko hodiak fibrozementuzkoak izan daitezke.
• Tximinien irteerak adreiluzko estalkia dute.
Data:

Herria:

ELEMENTUA
Eraikuntza barneko zorrotenak
Kanpoaldeko zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia*
PVC-zko zorrotena (aldatua)

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
Fibrozementuzkozko zorrotena

AMIANTOA
×Bai
×Bai
□Bai
□Bai
□Bai

□Ez
□Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ
×EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Tximinia

22. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Elutx 1
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak ezin
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Fibrozementuzko teilatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
210

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementuzko teilatua

23. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Elutx 5
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak ezin
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Eraikin nagusiaren parean dagoen eraikin txikiak fibrozementuzko teilatua du.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
Eraikin nagusia:
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
*Baliteke barnetik fibrozementuzko materialak izatea.
• Tximinien irteerak adreiluzko estalkia dute.
ELEMENTUA
Teilatua (eraikin gehigarria)
Tximinia*

Azale.
m2
65
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
□Bai □Ez ×EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

24. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Erriberako kalea 12
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak:
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
• Eraikin nagusiaren atzealdean fibrozementuzko teilatua duen txabola.

ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
15

Luze.
(m)
-

Birmoldaketa urtea:
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

-

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

25. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Erriberako kalea 14
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak ezin
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak fibrozementuzkoa.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
850

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

26. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Erriberako kalea 2
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko zorroten zati bat behatu da.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Tximinien irteerak adreiluzko estalkia dute.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
2
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1
-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementuzko zorrotena

27. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Osiñalde industrialdea
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: Eraikuntzen barnetik doazen egiturak ezin
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
izan dira aztertu.
• Teilatuak fibrozementuzko plakez osatua.
ELEMENTUA
Errotaberri 1,7,9
Legarda 4 Errotaberri 11
Legarda 8 Errotaberri 13
Ondarzulo 1,3,5 Zelaiaundi 5,7,9,11
Errotaberri 2

Azale.
M2
125
815
1.540

Luze.
(m)
-

7.300

-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1
1
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

28. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Estrata 3-5
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Fibrozementuzko teilatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
230

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ
×Bai ×Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

29. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Estrata 4
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Itsatsitako eraikin gehigarriz osatua.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Zorrotenak, pvc eta metalikoak.*
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Teilatuak zeramikazko teilaz eta fibrozementuzko plakez osatuak.
• Fibrozementuzko tximiniak.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia

Fibrozementuzko teilatua

Azale.
m2
950
-

Luze.
(m)
12

Unitateak

EGOERA

2
7

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
Fibrozementuzko tximiniak

AMIANTOA
□Bai
□Bai
×Bai
×Bai

×Ez
×Ez
□Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko tximiniak

Fibrozementuzko teilatua

30. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Etxebeste 11
1992-1993
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Lorategian dagoen txabolaren teilatua fibrozementuzkoa.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Jardineko txabolaren teilatua

Azale.
m2
6

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
□Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

31. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Etxebeste 3
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Gutxienez fibrozementuzko tximini bat. Beste tximiniak adreiluzko estalduraz.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia

Azale.
m2
15

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
□Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

32. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Fagor
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Soilik kanpoko behaketa egin da.
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
• Fibrozementuzko teilatu eta estalkiak fabrika osoan zehar.

ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

-

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

33. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Gernika ibilbidea 1,3,5,7
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Kanpoaldetik fibrozementuzko zorroten ugari.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta zementua.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko tximinia.
*Eraikina orokorrean egoera txarrean aurkitzen da.
• Txabolaren eta polikiroldegi ondoan dagoen estalkiaren teilatuak fibrozementuzkoak.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximia

Azale.
m2
90
-

Luze.
(m)
6

Unitateak

EGOERA

Ezjakina
2
6

□Ona □Erregularra ×Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
□Ona □Erregularra ×Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

Fibrozementuzko teilatuak

AMIANTOA
×Bai
□Bai
×Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

EMAITZA

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko tximiniak

Fibrozementuzko zorrotena

34. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Gulas Aginaga
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Fibrozementuzko lau teilatu.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
800

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

4

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementuzko teilatuak

35. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Haur eskola eta eguneko zentroa
1955-1963
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Etxebizitzaren eratze data dela eta barneko
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
egituraren batek amiantoa izatea ezin da baztertu
• Fatxadako kanaloiak eta zorrotenak PVC eta metalikoak
(pareten barnetik doan hodiren bat edo tximiniaren
• Fibrozementuzko zorroten bat aurkitu da
barneko egiturak adibidez).
• Berogailuak eta sukaldeak ez dute amianto zantzurik
• Eraikin barneko hodiak PVC eta metalikoak
• Lur binilikoak ez du amiantorik
• Igogailua 2002 geroztik jarria
• Jardinean beira zuntzezko estalkiak daude (ez dute amiantorik)
ELEMENTUA
Eraikuntza barneko zorrotenak*
Kanpoaldeko zorrotenak
Teilatua
Bergailua
Igogailua
Lur binilikoa

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
3
-

Unitateak

EGOERA

1
-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

□Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko zorrotena

PVC-zko zorrotena

36. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Hirutasun 3
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko tximinia
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
9

Unitateak

EGOERA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
□Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko tximinia

37. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Iguarte 3,4,5, 6
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Pabiloiaren eratze data dela eta
• 3,4 eta 5 pabiloien teilatuetan fibrozementuzko estalkiak. Urrutitik behatu da, beraz
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
dimentsioak eta zona guztien amianto edukia ziurgabetasun handikoa da.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• 6. pabiloian fibrozementuzko zorroten bat dago.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
530

Luze.
(m)
4,5
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1
3

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementuzko teilatuak

Fibrozementuzko zorrotena

38. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Kale Nagusia 10
1976-1977
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Patioan dauden bi hodiren isolatzaileak amiantozkoak izan daitezke.**
**Ezin izan da bisualkin baieztatu beraz lagin bat
hartzea gomendatzen da.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Isolatzailea

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
12

Unitateak

EGOERA

2

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA

LAGINA

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
**□Bai ×Ez

□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

□EZJ
□EZJ
□EZJ
×EZJ

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Amiantozkoak izan daitezkeen isolatzaileak

39. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Kale Nagusia 13
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak fibrozementuzkoak, pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• 13 eta 15 etxeen artean fibrozementuzko tximinia dago. Konkretuki tximini hau 15.
etxeari dagokio. Nahiz eta etxe hontako tximiniari ez zaion kanpotik hodia ikusten ezin
daiteke baztertu antzeko egitura izatea barrutik.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
6
-

Unitateak

EGOERA

1
-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

14. etxeari dagokion tximinia

AMIANTOA
×Bai
□Bai
□Bai
□Bai

PVC-zko zorrotena

□Ez
×Ez
×Ez
□Ez

LAGINA

□EZJ
□EZJ
□EZJ
×EZJ

□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko zorrotena

15. etxeari dagokion fibrozementuzko tximinia

40. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Kale Nagusia 14
1969
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Tabernaren terrazan fibrozementuzko teilatu bat dago etxola batean.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
9

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

41. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Kale Nagusia 15
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko tximia.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
6

Unitateak

EGOERA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
□Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

42. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Kale Nagusia 17, 19
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak fibrozementuzkoak.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Eraikuntzaren atzeko zatian fibrozementuzko kanaloia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
**Gutxienez bi zorroten daude, bat eraikinean eta bestea
• Eraikinaren atzeko zatian dagoen lur zatian fibrozementu hondakinak aurkitu dira
lurrean.
lurretik botata.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Kanaloia
Itxiturak
Teilatua
Fibrozementu hondakinak

Fibrozementuzko zorrotena

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

Ezjakina**
1
Ezjakina

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

Fibrozementuzko hondakinak

AMIANTOA
×Bai
×Bai
□Bai
□Bai
×Bai

□Ez
□Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko zorrotenak

43. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Kale Nagusia 20
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak fibrozementuzkoak, pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
• Fibrozemetuzko tximini bat. Bigarren tximini bat dago, baina honek adreiluzko estaldura tximiniaren barneko egiturak adibidez).
*Bigarren tximinia ere fibrozementuzkoa izan daiteke.
du eta ezin daiteke barneko hodia ikusi.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
7
10

Unitateak

EGOERA

1
1*

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

Fibrozementuzko tximinia

AMIANTOA
×Bai
□Bai
□Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko zorrotena

Fibrozementuzko izan daiteke

44. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Kalezar 6
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko tximini bat.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
14

Unitateak

EGOERA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
□Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

45. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Kalezar 7
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak. Kanpotik aldatuak izan direla ematen du.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko 4 tximinia.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
14

Unitateak

EGOERA

4

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
□Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

46. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Kalezar 8
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak fibrozementuzkoak
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko lorontziak
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Lorontzia
Fibrozementuzko zorrotena

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
10
-

Unitateak

EGOERA

4
5

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
×Bai
□Bai
□Bai
×Bai

□Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko lorontziakl

47. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Kalezar 9
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak pvc eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko lorontzia
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Lorontzia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
□Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

48. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Kalezar 10
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko zorroten bat.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko lorontzi bat.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Lorontzia
Fibrozementuzko zorrotena

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
4
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

1
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai
□Bai
□Bai
×Bai

□Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko lorontzia

49. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Kalezar 13, 14
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak Pvc-zkoak*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatua fibrozementuzkoa.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Kanaloia fibrozementuzkoa izan daiteke, dagoen egoeragatik ezin izan da egiaztatu.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Zorroten

Azale.
m2
100
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

1
-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
×Bai
□Bai

×Ez
×Ez
□Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
×EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

50. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Kalezar 17
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak fibrozementuzkoak*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Etxebizitzaren atzekalkdean fibrozementuzko teilatua duten hiru txabola.**1. txabolan
fibrozementuzko hondakinak daude.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Txabola 1**
Txabola 2
Txabola 3
Txabola 1

Azale.
m2
40
40
20

Luze.
(m)
9
-

Unitateak

EGOERA

2
1
1
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
Txabola 2

AMIANTOA
×Bai
□Bai
□Bai
×Bai
×Bai
×Bai

□Ez
×Ez
×Ez
□Ez
□Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko zorrotenak

51. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Kalezar 32, 33
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak PVC-zkoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko tximinia.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
10

Unitateak

EGOERA

2

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
□Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

52. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/23
Usurbil
Pablo Irizar
Kalezar 36
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak fibrozementuzkoak*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
**Ezin izan da eraikuntza osoa begiztatu. Baliteke
atzealdean unitate gehiago egotea.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
10
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1**
-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

53. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Kalezar 43
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak PVC-zkoak eta metalezkoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatu orokorra zeramikazko teilaz osatua. Eraikinaren zati batean fibrozementuzko
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
teilatua.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
15

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

54. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Kalezar 55
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak PVC eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko tximia.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
5

Unitateak

EGOERA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
□Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

55. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Michelin
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Soilik kanpoko behaketa egin da.
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
• Fibrozementuzko teilatua.
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
5.200

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

56. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza: Munalurra
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
1968
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzen barnetik doazen egiturak ezin
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
Promozio berdinean egindako etxebizitzak. Egitura berdina dute. Hauetako etxebizitza
izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
batzuk berrituak izan direla ikus daiteke
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• 6,8,10,12,18,20,22 eta 24 etxeetan Zorrotenak fibrozementuzkoak. Beste eraikinetan
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
zorrotenak berrituak izan direla ikusten da. Hala ere ezin daiteke baztertu beste
fibrozementuzko edo amiantozko egiturak egotea.*
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

57. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Musika eskola
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak:
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
• Fatxadako kanaloiak eta zorrotenak PVC eta metalikoak.
• Eraikinaren barneko zorrotenak PVC eta metalikoak.
• Itxiturak harrizkoak eta zementuzkoak.
• Kanpoaldean, lorategira ematen duen pareta batean fibrozementuzko zorrotena aurkitu
da. Eraikina eta lorategira jaisteko dagoen eskaileraren artean dagoen paretan aurkitu
da.
• Beira zuntzezko isolamenduak.
ELEMENTUA
Eraikuntza barneko zorrotenak*
Kanpoaldeko zorrotenak
Teilatua
Itxiturak

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA

LAGINA

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
*□Bai ×Ez

□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

Birmoldaketa urtea:
-

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Amiantozko zorrotena

58. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Oiardo Udal Kiroldegia
1990-1993
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak:*Lagin bat hartu beharko litzateke
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
baieztatzeko. Mantenimendua egiten duen enpresarekin
• Fatxadako kanaloiak eta zorrotenak PVC eta metalikoak.
kontaktuan jartzea komeni da.
• Eraikinaren barneko zorrotenak PVC eta metalikoak.
• Pistinaren depuradoran eta ur punpaketa sisteman ea da amiantzoko egiturarik aurkitu.
• Galdaretako juntak amiantozkoak izan daitezke (lagina hartzea komeni da).
ELEMENTUA
Eraikuntza barneko zorrotenak*
Kanpoaldeko zorrotenak
Teilatua
Galdara*

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA

LAGINA

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
*□Bai ×Ez

□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

□EZJ
□EZJ
□EZJ
×EZJ

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

GALDARA (amiantozko junta eta lokarria

59. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Puntapax 2
1956
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak PVC eta metalikoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko tximinia
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
10

Unitateak

EGOERA

2

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
□Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

60. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Saizar sagardotegia
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Teilatuaren zati bat fibrozementuzkoa.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
190

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

61. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
San Esteban 7
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak fibrozementuzkoak, PVC eta metalikoak.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko tximinia.
• Fibrozementuzko estaldura lorategian.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia
Lorategiko estaldura

Azale.
m2
6

Luze.
(m)
4
8
-

Unitateak

EGOERA

2
1
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

Fibrozementuzko txikminia

AMIANTOA
×Bai
□Bai
□Bai
×Bai
×Bai

□Ez
×Ez
×Ez
□Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko estalkia

Fibrozementuzko zorrotena

62. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
San Esteban 8
1966
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak fibrozementuzkoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).

ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
16
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

4
-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

63. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
San Esteban 9,10
1966
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak PVC eta metalikoak*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko tximini eta aireatzaileak.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximini eta aireatzaileak

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
14

Unitateak

EGOERA

2

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
□Bai
□Bai
□Bai
×Bai

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

64. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
San Esteban 12
1966
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak PVC eta fibrozementuzkoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Etxebizitzaren beheko zatiak fibrozementuzko euskarriak.
• Fibrozementuzko hondakinak aurkitu dira (zorroten zati apurtuak konkretuki).
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Euskarriak

Azale.
m2
-

Fibrozementuzko euskarriak

Luze.
(m)
12
1

Unitateak

EGOERA

2
6

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
×Bai
□Bai
□Bai
×Bai

□Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko zorrotena
Fibrozementuzko hondakinak

65. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
San Esteban 13,14,15,16
1966
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak PVC eta fibrozementuzkoak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Fibrozementuzko tximinia.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua
Tximinia

Azale.
m2
-

Fibrozementuzko tximinia

Luze.
(m)
12
15

Unitateak

EGOERA

4
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
PVC-zko zorrotenak

AMIANTOA
×Bai
□Bai
□Bai
×Bai

□Ez
×Ez
×Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko zorrotenak

66. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Santuenea auzoa
1960 hamarkada
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
1960. hamarkadan eraikitako auzoa. Eraikuntza gehienak antzeko materialez osatuak daude ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
eta promozio berdinekoak dira. Hainbat etxebizitzetan amiantozko egiturak aurkitu dira,
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
kanpotik beti ere. Amiantozko egiturarik ikusi ez den eraikinetan ez du esan nahi ez
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
dagoenik, zeren hauek hainbat birmoldaketa jasan dituzte urteetan zehar.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
Ondorengo zenbakietan aurkitu da fibrozementuzko egituraren bat: 3,4,8,10,11,13,17,18,19,
23,25,26,29,33,34,38. Ondoren agertzen dira aurkitutako elementu orokorrak.
*Inguruan fibrozementua duten txabola ugari daude.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Tximiniak
Teilatua*
Lorontzia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

AMIANTOA
×Bai
×Bai
×Bai
×Bai

□Ez
□Ez
□Ez
□Ez

□EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

LAGINA
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

×Ez
×Ez
×Ez
×Ez

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementuzko tximinia

Fibrozementuzko zorrotena
Fibrozementuzko lorontziak

67. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/23
Usurbil
Pablo Irizar
Toki Alai 12
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zorrotenak PVC eta metalikoak.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak adreilu eta hormigoia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Atzealdean fibrozementuzko teilatua duen txabola.
ELEMENTUA
Zorrotenak
Itxiturak
Teilatua

Azale.
m2
10

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

□Bai ×Ez □EZJ
□Bai ×Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

68. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/23
Usurbil
Pablo Irizar
Txantxoenea
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko estalki eta teilatuak.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Itxiturak harrizkoak.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Fibrozementuzko depositua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua
Depositua

Azale.
m2
50
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

2
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementu depositua
Fibrozementu teilatua

69. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Txiki erdi auzoa 2
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Eraikinaren atzealdean fibrozementuzko teilatua duten bi eranskin.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).

ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
90

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

2

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

70. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Udaletxea
1.990
1.900 mende hasiera
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak:*Lagin bat hartu beharko litzateke
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
egiaztatzeko. Matenimendu enpresarekin kontaktuan
• Zorrotenak PVC eta metalikoak.
jartzea gomendatzen da.
• Eraikinaren barneko zorrotenak PVC-zkoak.
• Galdararen juntak eta lokarria amiantozkoak izan daitezke.*
• Galdararen isolamenduak eta ur beroaren hodienak beira zuntzezkoak.
• Teilatuaren zati batean, teilen azpian fibrozementuzko estalkiak daude.
ELEMENTUA
Eraikuntza barneko zorrotenak
Kanpoaldeko zorrotenak
Teilatua
Galdara*
Igogailua
Galdararen isolamenduak

Azale.
m2
220
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
Galdararen juntak

AMIANTOA

LAGINA

×Ez
×Ez
□Ez
□Ez
×Ez

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
*□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Bai
□Bai
×Bai
□Bai
□Bai

□EZJ
□EZJ
□EZJ
×EZJ
□EZJ

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Fibrozementu plakak teilatuan

71. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Udarregi Ikastola
1980-1983
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Lagin bat hartu beharko litzateke
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
egiaztatzeko. Matenimendu enpresarekin kontaktuan
• Fatxadako kanaloiak eta zorrotenak PVC eta metalikoak.
jartzea gomendatzen da.
• Barneko zorrotenak PVC-zkoak dira.
**Lagin bat hartzea gomendatzen da aspektu hau
• Galdararen juntak eta lokarriak fibrozementuzkoak izan daitezke.*
baieztatzeko edo ez.
• Galdararen isolamenduak eta ur beroaren hodienak beira zuntzezkoa.
• Uraren hodi nagusiak hormigoizkoak.
• Fibrozementuzko 6 hodi solte daude eraikinaren sotoan.
• Zeramika tailerrean dauden labeek amiantoa izan dezakete.**
ELEMENTUA
Eraikuntza barneko zorrotenak
Kanpoaldeko zorrotenak
Teilatua
Galdara*
Igogailua
Fibrozementu hodiak
Tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
2
-

Unitateak

EGOERA

ezjakina
6
-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

Galdaretako isolamendua

Galdaretako juntak eta lokarriak

Galdaretako juntak

AMIANTOA

LAGINA

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez
×Ez
□Ez
×Ez

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
*□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
×Bai
□Bai

□EZJ
□EZJ
□EZJ
×EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Zorrotenak

Ur hodien
isolamendua

Fibrozementu hodiak

72. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Ugaldea industrialdea
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Eraikinak barnetik ez dira ikuskatu.
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
Baliteke amiantoa duten egitura gehiago izatea.
• Fibrozementuzko teilatua.*

ELEMENTUA
11,12,13,14,15
18

Azale.
m2
2.000
6.200

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

11,12,13,14,15

8

11,12,13,14,15
18

73. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Ugarte industrialdea
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Eraikinak barnetik ez dira ikuskatu.
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
Baliteke amiantoa duten egitura gehiago izatea.
• Fibrozementuzko teilatua 1,2,3,4,5,6,7 eta 8 pabiloietan, txapazko estalkiaren azpian.
**Zorrotena eraikinaren barrualdera sartzen dela
• Fibrozementuzko zorroten bat 9,10 eta 11 pabiloietan.**
ikusten da, beraz baliteke eraikinaren barnetik zorroten
gehiago jartzea.

ELEMENTUA
1,2,3,4,5,6,7 eta 8 pabiloiak Teilatua
9,10 eta 11 pabiloietako zorrotenak

Azale.
m2
3.500
-

Luze.
(m)
1

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

74. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Usurbilgo lanbide eskola
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: *Lagin bat hartu beharko litzateke
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
egiaztatzeko. Matenimendu enpresarekin kontaktuan
• Fatxadako kanaloiak eta zorrotenak PVC eta metalikoak.
jartzea gomendatzen da.
• Barneko zorrotenak PVC-zkoak dira.
**Lagin bat hartzea komeni da aspektu hau baieztatzeko.
• Galdararen juntak eta lokarriak fibrozementuzkoak izan daitezke.*
• Galdararen isolamenduak eta ur beroaren hodienak beira zuntzezkoa.
• Labe baten lokarriak aztertu dira baina ez dute amianto zanzturik.**
• Itxiturak eta teilatua ladrillo, hormigoi eta zeramikazko teilaz osatuak.
ELEMENTUA
Eraikuntza barneko zorrotenak
Kanpoaldeko zorrotenak
Teilatua
Galdara*
Igogailua
Itxiturak
Labea

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

-

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

Beira zuntzezko isolamendua

AMIANTOA

LAGINA

×Ez
×Ez
×Ez
□Ez
×Ez
×Ez
×Ez

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
*□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
**□Bai ×Ez

□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai
□Bai

□EZJ
□EZJ
□EZJ
×EZJ
□EZJ
□EZJ
□EZJ

Amiantozkoak izan daitezkeen juntak

EMAITZA
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa
□Positiboa

□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa
□Negatiboa

Amiantozkoa izan daitekeen lokarria

75. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Urdaiaga-txokoalde pilotalekua
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak:
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
• Fibrozementuzko teilatua.

ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
145

Luze.
(m)
-

Birmoldaketa urtea:
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

76. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Urdaiaga 11
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko hainbat teilatu.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
350

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

2

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

77. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Urdaiaga 16
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko teilatua.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
153

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

2

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

78. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Urdaiaga 18
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko teilatuak bi eraikin gehigarrietan.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Fibrozementuzko tximinia eraikin nagusian.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatuak
Tximinia

Azale.
m2
140
-

Luze.
(m)
6

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

2
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Tximinia

79. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Urdaiaga 21
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko teilatua.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
20

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

80. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Urdaiaga 26
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko bi teilatu.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
100

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

81. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Urdaiaga 29
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko estalki bat, erabilerarik gabe (hondakina).
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Estalkia

Azale.
m2
1

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

2

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

82. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Urdaiaga 31
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko teilatua eraikin nagusiaren atzeko zatian.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
40

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

83. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Urdaiaga 32
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko tximinia eta zorrotenak.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Zorroten zaharrak fibrozementuzkoak direla ikusten da eta berriak PVC-zkoak.*
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Zorrotenak
Tximinia

Azale.
m2
20

Luze.
(m)
6
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

3
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Tximinia

Fibrozementuzko zorrotena

84. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Urdaiaga 35
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko teilatua.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
50

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

85. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Urdaiaga 37
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko teilatua eta tximinia (eraikin nagusian)
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
530

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

Teilatua

Tximinia

86. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/10
Usurbil
Pablo Irizar
Urdaiaga 39
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko teilatua.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Paretan fibrozementuzko bi hodi.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Eraikina egoera txarrean aurkitzen da, teilatu zati bat apurtua du.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua
Hodiak

Azale.
m2
150
10

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1
2

□Ona □Erregularra ×Txarra
□Ona ×Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementu hodiak
Fibrozementu teilatua

87. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Zapatari kalea 2
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko tximinia.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Zorrotenak eta kanaloia fibrozementuzkoak*
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Itxiturak harria, zementua eta igeltsuzkoak.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
• Teilatuak zeramikazko teilaz osatua.
**Beste tximini bat dago eraikin honena izan daitekeena.
ELEMENTUA
Tximia
Zorrotenak
Kanaloia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
10
9
10

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1**
4
2

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Zorrotena
Tximiniak
Kanaloiak

Zorrotena

88. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza: Zapatari kalea Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
(bi eraikin gehigarri)
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Zapatari kalean dauden bi eraikin, gehienbat gaodailu edo garaje moduan erabiliak.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Fibrozementuzko teilatua, zorrotenak eta kanaloia.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
• Itxiturak adreilu eta zementua.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua
Zorrotenak
Kanaloia

Azale.
m2
90
-

Luze.
(m)
2
6

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

2
2
2

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Teilatua

Teilatua
Kanaloia

Zorrotena

89. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Zubiaurrenea 5,13
1964
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko tximiniak 5. zenbakian hiru ikusi dira. 13. zenbakian ezin izan da
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
begiztatu teilatua, baina promozio berdineko eraikinak izanda tximiniak ere
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
fibrozementuzkoak izango dira.
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
16

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

3

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

90. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Zubiaurrenea 3
1965
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko zorrotenak. Eraikuntza barnera doan zorroten zati bat
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
fibrozementuzkoa dela ikusi da. Beraz litekeena da egitura originalak
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
fibrozementuzkoak izatea.*
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
Kanpoko zorroten gehienak PVC-ra aldatuak izan dira.
ELEMENTUA
Zorrotenak

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

PVC-zko zorroten berria

Fibrozementuzko zorroten zaharra

91. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Zubieta auzoa 8
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko bi teilatu.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
Azale.
m2
70
90

ELEMENTUA
Teilatua 1
Teilatua 2

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1
1

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

2

2

1

1

92. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Zubieta auzoa 15
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko tximinia.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Tximinia

Azale.
m2
-

Luze.
(m)
9

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

93. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Zubieta auzoa 20
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko teilatua.
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
25

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

94. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Zubieta auzoa 26
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko teilatua.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
10

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

95. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/11
Usurbil
Pablo Irizar
Zubieta auzoa 27
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko teilatua.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
ELEMENTUA
Teilatua

Azale.
m2
160

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1

×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa

96. orrialdea

Mugitegi industrialdea; C Kalea, 17 pab. 20700 Urretxu
Tfno: 688 806 613--E-mail: irizarpablo@gmail.com--www.irizarpablo.com

ERAIKUNTZETAN AMIANTOA AURKITZEKO FITXA TEKNIKOA
Data:
Herria:
Inspektorea:
Eraikuntza:
Eraikitako Urtea:
Birmoldaketa urtea:
2014/06/09
Usurbil
Pablo Irizar
Zubieta auzoa 27A
INSPEKZIO BISUALA
Behaketak: * Eraikuntzaren barnetik doazen egiturak
Eraikinaren xehetasunak (zoruak, paretak, kubiertak, fatxada…):
ezin izan dira aztertu. Etxebizitzaren eratze data dela eta
• Fibrozementuzko zorrotenak.*
barneko egituraren batek amiantoa izatea ezin da
• Eraikinaren iskinean dagoen eraikin gehigarriak fibrozementuzko teilatua du.
baztertu (pareten barnetik doazen hodiak edo
tximiniaren barneko egiturak adibidez).
**Ezin izan da eraikuntza guztia begiztatu. Baliteke
atzealdean unitate gehiago egotea.
ELEMENTUA
Teilatua
Zorrotenak

Azale.
m2
30
-

Luze.
(m)
-

Unitateak

EGOERA

AMIANTOA

LAGINA

EMAITZA

1
?**

×Ona □Erregularra □Txarra
×Ona □Erregularra □Txarra

×Bai □Ez □EZJ
×Bai □Ez □EZJ

□Bai ×Ez
□Bai ×Ez

□Positiboa □Negatiboa
□Positiboa □Negatiboa

Fibrozementuzko zorrotena
Fibrozementuzko zorrotena

Fibrozementuzko teilatua

97. orrialdea

B. ERANTSIA
FIBROZEMENTUZKO HODIEKIN LAN
EGITEKO PROTOKOLOA

Edateko uren sareak kudeatzen dituzten udal erakunde edo enpresak sarritan aurkitzen
dira sare zaharretako fibrozementuzko hodiekin, non adinagatik edo egoerak ala eskatuta
aktuazioren bat egin beharra dagoen.
Hodi hauek amiantoa dutenez,
erregulazioetara daude behartuak.

396/2006

Errege

Dekretuak

ezartzen

dituen

Gerta litezkeen ekintza ezberdinak desberdintzen ditugu:
•
•
•

Hodi zati osoen aldaketa
Hodien mozketa suposa dezaketen konponketa puntualak
Aurreko hodi zaharrak apurtuz sartutako hodi berrien konponketa

Amiantoa duten materialen mantenua, konponketa edo aldaketa eragiten duten ekintzak
erregulatuko dituen protokoloak esandako legedia bete beharko du.
Honetarako lan hauek egiten dituen enpresa (kasu honetan udal brigada) amiantoa
erabiltzearen ondoriozko arriskua duten enpresen erregistroan inskribatu (RERA)
beharko da. Honetarako lan konpetentzia duen departamentuan erregistro formularioa
bete beharko da, eta behin administrazioak onartuta kode bat ezarriko zaio lan hauek
egingo dituen enpresari.
Enpresak (kasu honetan udala) lan hauetara bideratuko dituen langileak behar bezala
informatuak eta formatuak izan beharko ditu, 296/2006 Errege Dekretuak dioena
jarraituz. Hau urtean 8 orduko formazio minimo batean datza non formazioa hau enpresa
barneko zein kanpoko prebentzio zerbitzu batek emango duen.
Amiantoa duten elementuak manipulatuko diren lanetan errekurtso prebentibo baten
presentzia eskatuko da, hau da, lan arriskuen prebentziorako 50 orduko formazio minimo
bat duen langile bat.
Langileek 39/2006 Errege Dekretuko 5. erantsiak ezartzen dituen baldintzak beteko
dituen mediku azterketa gainditu beharko dute, gutxienez urtean behin.
Enpresak lanen segurtasunerako beharrezkoak diren ekipo eta materialak izan beharko
ditu. Elementu hauen artean kolektiboaren segurtasuna bermatuko dituen tresnak (sare
bertikal zein horizontalak, andamioak, lotzeko sitemak, fibrak xurgatzeko ekipoak, etb.)
zein segurtasun tresna pertsonalak (partikulentzako P5-P6 mailako buzoak, FPP3
filtrodun maskarak, eskularruak, segurtasun botak, etb.).
Behin lana bukatutakoan langileen deskontaminazioa bermatuko duen unitate
deskontaminatzaile bat eduki beharko litzateke. Tresneria hau edukitzerik ez balego,
langileen deskontaminazioa beste bitarteko batzuez bermatu beharko da: buzoen
aspirazioa, segurtasunerako buzo bikoitzen erabilera, etab.
396/2006 Errege Dekretuak gomendatzen duen moduan, lanak irauten duten bitartean
airean dauden fibren kontrolak burutuko dira MTA/MA-051/A04 metodoaren bitartez.

Enpresak 396/2006 Errege Dekretuko 11. artikuluak ezartzen dituen baldintzak betetzen
dituen lan-plan bat prestatu beharko du, baldintza gehienak artikulu honetan aipatu
direnak izanik. Lan-plan honen hiru kopia OSALAN-en aurkeztu beharko dira. 396/2006
Errege Dekretuak dioena jarraituz administrazioaren baimena 45 egunen buruan emango
da.
HODI OSOEN KENTZEA
Lan-planak lan hauek nola egin adierazi beharko ditu. Orokorrean hodiak batzen dituzten
elementuen apurketa inplikatzen du (hauek metalezkoak diren kasuetan desenrroskatu
egin behar izaten dira) eta hodiak lur mailara igotzeko sistema altxatzaile baten ezarrera.
Hodi osoa, apurtu gabe, erresistentzia nahikoa duen plastikotan bildu eta prezintatuko
dira, amiantoa duten hondakinei ezartzen zaien etiketa espezifikoa ezarriz.
Fibrozementuzko egiturak apurtu behar direnean, hainbat teknika erabiliko dira amianto
zuntzak airera ez barreiatzeko:
•
•

Enkapsulatzeko soluzioa duten pulberizatzaileen erabilera, humedadearekin lan
egitean ahalbidetzen duena zuntzak airera barreiatzea ekidinez
Platiloaren erabilera apurketa puntuak estaltzeko. Behin apurketa puntua
plastikoz estalia, bridak mailuaz edo antzeko erremientaz apurtuko dira.

FIBROZEMENTUZKO HODIEN MOZKETA
Batzuetan mantenu lanetan fibrozementuzko hodien mozketa beharrezkoa izaten da, bai
zati ezberdinak birkolokatzeko, arketa berriak jartzeko edo beste hainbat lanerako.
Hodien mozketa egiteko garaian amianto zuntzak airera zabaltzea ekidin beharako da,
ondorioz akzio hau ahalbidetzen dituzten tresnak ezingo dira erabili.
Adibidez egiaztatuta dago rotaflexak, radialak edo zerra elektrikoak oso kontrajarriak
daudela lan hauetarako hauts partikula oso finak sortzen dituztelako eta
fibrozementuaren kasuan hauts honek amiantoa eramango luke.
Herrietako edateko uren arduradun diren enpresek “sierra de sable” izeneko tresna bat
erabiltzen dute lan hauetarako, mozketa abiadura erregulatzea uzten duen tresna.
Abiadura txikietan lan egitean amiantodun hautsaren sorrera ekiditen duzu oso arrunta
dena beste tresnak erabiltzean.
Ondorengo irudietan merkatuan aurki daitezkeen “sierra de sable” adibide pare bat
azaltzen dira:

1.Irudia: Amiantodun hodiak segurtasunez mozteko erabilgarriak diren tresnak.

HODI ZAHARREN HONDAKINAK
Gaur egun Usurbilgo ur hornidura sarearen zati handiena berrituta egon arren,
lehenagoko fibrozementu hodi zaharren hondakinak lurrean jarraitzen dute . Hodi berri
gehienak lehenagoko hodien barnetik sartu ziren azken hauek lehertuz. Ondorioz tarte
guzti hauetan hodi berriaren inguruko lurrak fibrozementuzko zatiez beteta egongo dira.
Langileak hodi berri hauen konponketarako lubaki bat ireki behar dutenean, alde batetik
beraien osasunarentzako arriskutsua izan daitekeen amiantozko zuntzak zabaldu
ditzakete eta bestetik lurra mugitzearekin lur hau amiantoz kutsa dezakete. Ondorioz lan
hauek egiterako orduan lan-planean jasotako segurtasun neurriak bete beharko dira, eta
honez gain ondorengo aspektuak ere:
•

•

Lubaki bat irekitzean fibrozementu hondakinak atzematean, hauek banandu egin
beharko dira eta erresistentzia nahikoa duen plastiko batean jaso eta prezintatu.
Plastikoak amianto hondakinek eramaten duten etiketa eraman beharko du.
Bestalde hondakin horiekin kontaktuan egon den lurraren azterketa analitiko bat
egitea komenigarria litzateke, kutsatua izan den kasuan dagokion kudeaketa eman
ahal izateko

Azken aspektu hauek lan-planean jaso beharko dira.

