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DEFINIZIOAK 

HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN ESTATISTIKA (090218) 

Hondakinak 

Bere edukitzaileak utzitako edo uzteko asmoa edo obligazioa duen edozein sustantzia edo 
objektuak. 

22/2011 Legearen 3.a artikulua. 

Hondakinen jatorria 

Non sortzen diren aintzat hartuta, hondakinak honela sailka daitezke: etxekoak, merkataritza-

guneetakoak eta industrialak.  

22/2011 Legearen 3 artikulua. 

Hiri-hondakinak (HH) 

Hiri-hondakinak edo udalerrikoak etxebizitza partikularretan, dendetan, bulegoetan eta 

zerbitzuetan sortutakoak dira;  era berean, arriskutsutzat jotzen ez diren guztiak eta beren 

jatorria edo konposizioagatik aurreko lekuetan edo jardueretan sortutakoen antzekoak direnak. 

Honako hauek ere hiri-hondakin kontsideratzen dira:  

 Bide publiko, gune berde, jolasgune eta hondartzak garbitzetik eratorritako hondakinak. 

 Etxe-abere hilak, baita altzari, tresneria eta abandonatutako ibilgailua. 
 Eraikuntzako obra txiki edo etxe konponketek sortzen dituzten hondakin eta obra-

hondakinak.  

Etxeko hondakinak (EH) 

Etxeko jardueren ondorioz etxeetan sortzen diren hondakinak (EBH: Etxebizitzetako 

Hondakinak). Halaber, etxeko hondakinak dira zerbitzu edo industrietan sortu eta aurrekoekin 

pareka daitezkeen hondakinak (ZIHB: Zerbitzu -eta Industrietako -hondakin baliokideak). 

Eta baita etxeetan sortzen diren zenbait hondakin ere, hala nola, tresna elektriko eta 

elektronikoak, arropa, pilak, metagailuak, altzariak eta lanabesak, eta etxeko eraikuntza eta 

konponketarako obra txikiek sortutako obra-hondakinak. 

Etxeko hondakinak izango dira bide publiko, berdegune, aisigune eta hondartzak garbitzen 

direnean sortzen diren hondakinak, bai eta etxeko animalia hilak eta kalean utzitako ibilgailuak 

ere. 

22/2011 Legearen 3.b artikulua. 

Merkataritzako hondakinak (MH) 

Merkataritzaren beraren jarduerak, handizkako zein txikizkako merkataritza-jarduerak, jatetxe 

eta tabernetako zerbitzuak, bulego eta azoketako jarduerak, bai eta zerbitzuen sektoreko 

gainerako jarduerak sortutako hondakinak. 
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22/2011 Legearen 3.c artikulua. 

Industria-hondakinak 

Industria-jarduerako fabrikazio, eraldaketa, erabilera, kontsumo, garbiketa edo mantentze-

lanetako prozesuetan sortutako hondakinak, azaroaren 15eko 34/2007 Legean araututako 
atmosferarako isurketak alde batera utzita. 

22/2011 Legearen 3.d artikulua. 

Hondakin arriskutsuak 

III. eranskinean zerrendatuta dauden baldintza arriskutsuen  bat edo batzuek dituen hondakina, 

eta Europako araudi eta Espainia parte den nazioarteko hitzarmenen arabera, Gobernuak onartu 
dezakeena, baita hondakin horren edukiontzi zein ontzia ere.    

22/2011 Legearen 3.e artikulua. 

Hondakinen kudeaketa 

Hondakinak bildu, garraiatu eta tratatzea, bai eta lan horien jarraipena egitea ere, bai eta 

hondakinak itxi osteko mantentze-lanak ere, negoziatzaile edo eragile gisa eginiko jarduerak 
barne. 

22/2011 Legearen 3.m artikulua. 

Hondakinen kudeatzaile 

Hondakinen kudeaketa osatzen duten lanetako edozein egiten duen eta baimen edo komunikazio 

bidez erregistratutako pertsona edo erakundea, publikoa edo pribatua, hondakinak sortzen 

dituena izan ala ez. 

22/2011 Legearen 3.n) artikulua. 

Hondakin multzoa 

Hondakinak beraien izaeraren arabera bereizten dira. Hondakin talde bakoitzari hondakin mota 

deituko diogu. Hondakin motak taldekatu egingo dira, hauxe dira: 

- Parke eta lorategien zaintzean inausitakoak: hondakin biodegradagarriak, lurra, harriak... 
- Sukaldeetako eta jatetxeetako hondakin biodegradagarriak 

- Papera eta kartoia 

- Beira 
- Ontzi arinak 

- Ontziak ez diren plastikoak 

- Ontziak ez diren metalak 

- Pilak eta bateriak 
- Fluoreszenteak 

- Beste hondakin arriskutsu batzuk 

- Oihalak 
- Egurra 

- Sukaldeko olioak 

- Medikamentuak 
- Erradiografiak 
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- Beste nahasketa batzuk 

- Tresna elektriko eta elektronikoak: TEEHak 

- Tamaina handiko hondakinak 
- Eraikuntzako eta konponketa lanetako hondakinak: RCRak 

- Beste batzuk 

Bilketa 

Hondakinak biltzea, tratamendu-instalazio batera garraiatzeko egiten den hasierako sailkapen 

eta biltegiratzea barne. 

22/2011 Legearen 3.ñ artikulua. 

Bilaketa mota 

Bi bilaketen mota bereizten dira: 

- Masan bilaketa 

- Gaikako bilaketa 

Masan bilaketa 

Masiboki jasotzen den hondakina da banatuta jasotzen ez dena. Hondakin frakzioa ere deitzen 

zaio. 

Gaikako bilketa 

Hondakin-fluxu bat bereizita biltzea, hondakin mota eta izaeraren arabera, hondakin horren 

berariazko tratamendua errazteko asmoz. 

22/2011 Legearen 3.o artikulua. 

Tratamendu-operazioaren edo hondakin kudeaketaren mota 

Trataera eragiketa legez ulertzen da zein motatako kudeaketa ematen zaion hondakinari. 
22/2011 Legeak zerrendatu egiten ditu I eta II. Eranskinetan tratatzeko eragiketa ezberdinak, bai 

ezabatzeko zein balorizatzeko.  Era berean, tratamendu eragiketok azpi sailkatu daitezke: 

birziklaketa, konposta, balorizazio energetikoa, ezabatzea...  

Berrerabilpenerako prestatutakoa 

Egiaztatze, garbiketa eta konponketa balorizazio eragiketa da, haren ondorioz, hondakin bihurtu 
diren produktu edo produktuaren osagaiak prestatzen dira berrerabiltzeko bestelako ezelako 

aurretiazko aldaketarik gabe.    

22/2011 Legearen 3.s artikulua. 

Berrerabiltzea 

Hondakinak ez diren produktuak edo produktuen osagaiak sortu zirenean zuten xede bererako 

berriz erabiliz egiten den edozein operazio. 

22/2011 Legearen 3.p artikulua. 
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Birziklatzea 

Hondakin-materialak berriz produktu, material edo substantzia bihurtzen dituen baliotze-

operazio oro, jatorrizko xedea izan edo beste edozein xederekin egiten bada ere. Gai 

organikoaren eraldaketa ere barne hartzen du, baina ez baliotze energetikoa, ez eta erregai gisa 
edo betelanetarako material gisa erabiliko diren material bihurtzeko prozesuak. Tratamendua: 

Baliotze edo ezabatze operazioak, baliotu edo ezabatu aurretik egiten den prestaketa-lana barne. 

22/2011 Legearen 3.t artikulua. 

Konpostajea 

Sailkatuta jasotako hondakin biodegradagarrien tratamendu biologiko aerobio eta termofiloaren 
ondorioz lortutako medeapen organikoa.  Nahastutako hondakinak dituzten hiri-hondakinen 

tratamendu mekaniko biologikoko plantetan lortutako material organikoa ez da konposta, 

material bioegonkortua baizik.  

22/2011 Legearen 3.y artikulua. 

Balioztatzea 

Edozein operazio izan daiteke baldin eta emaitza nagusia beste material batzuk 

ordezkatzerakoan hondakina baliagarri bihurtzen badu, beste modu batera, hondakin hori 

funtzio jakin bat betetzeko erabili behar bazen, edo hondakina funtzio hori instalazioan edo 
ekonomian, oro har, betetzeko prestatzen badu. 

22/2011 Legearen 3.r artikulua. 

Deuseztapena 

Baliotzea ez den beste edozein operazio, nahiz eta operazioak, bigarren mailako ondorio gisa 

substantziak edo energiaren aprobetxamendua izan. Ezabatzeko eragiketn zerrenda ez oso 

zehatza jasotzen da I eranskinean.  

22/2011 Legearen 3.v artikulua. 

Olio erabilia berroneratzea  

Oinarrizko olioa produzitzea ahalbidetzen duen ezein birziklapen prozesu, erabilitako olioen 

fintzeen bidez lortutakoak, bereziki kutsatzaileak kenduta, olioa duten oxidazio-produktuak eta 

gehigarriak.    

22/2011 Legearen 3.u artikulua. 

Hondakin mota: HEZ kodeak 

Hondakinen Europako Katalogoarekin ( HEZ) bat datorren hondakin sailkapena.  Hondakin 

arriskutsuen zerrendan asterisko batez eta Hondakinen Europako Katalogoaren laburpen txiki 

batekin adierazita agertuko da (Hondakinen Europako Katalogoa, HEZ, maiatzaren 3an 
Batzordeak onartua, Erabakia 2000/532/CE, eta honako erabaki hauen bidez moldatua: 

Batzordearen Erabakia 2001/118/CE, urtarrilaren 16koa; Batzordearen Erabakia 

2001/119/CE, urtarrilaren 22koa, eta Kontseiluaren Erabakia 2001/573/CE, uztailaren 23koa).  

 


