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Nori dago zuzenduta: Edozein motatako udalerriak 

 

Sartzeko esteka: Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena (Eusko Jaurlaritza) 

Erreferentziako araudia: EHAA (210. zk. 2021/10/21) 

 Esparruak: Ingurumena, jasangarritasuna  

Zenbatekoa: 13.414.105,94€ 

Aurkezteko azken eguna: 2021/12/15 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

10. FITXA. EUSKADIN HONDAKINEN araudia ezartzeko eta EKONOMIA 
ZIRKULARRA sustatzeko dirulaguntzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laburpena 
Laguntzen xedea da hondakinen kudeaketa hobetzeko behar diren inbertsioak bizkortzea eta 

Europar Batasunak udal-hondakinen eta ontzien eta ontzi-hondakinen kudeaketaren arloan ezarritako 

helburu berriak betetzen direla bermatzea. Zehazki, udal-hondakinak berrerabili eta birziklatzeari 

dagokionez, prestatze-helburu berriak hiru denbora-tarte berritarako ezarri dira: 2025ean, % 55eko 

helburua; 2030ean, % 60koa eta 2035ean, % 65ekoa, zeinek 2020rako ezarrita eta indarrean dagoen 

% 50eko helburuak ezarritako bideari jarraitzen dioten. Hondakin horiek, gainera, gehieneko muga bat 

izango dute; 2035ean, sortutako udal-hondakin guztien % 10 bota ahalko dira gehienez.  

Helburu horiei gehitu behar zaizkie ontzien birziklapenean eta ontzien hondakinetan 2025erako eta 

2030erako ezarritako helburuak, globalak eta gaikakoak. Laguntza horiek (bereziki, biohondakinei 

buruzko neurriek, baina baita beste material batzuen birziklatzearekin lotutakoek ere) hondakinen 

hierarkiaren lehenengo aukerak sustatzen dituzten heinean, hondakin gutxiago doaz zabortegira, 

berotegi-efektuko gasen emisioak murrizten dira eta klima-aldaketaren aurkako borrokan laguntzen da. 

Halaber, zenbait produkturen bizitza baliagarria luzatzen eta industria-prozesuetarako bigarren mailako 

lehengaien eskuragarritasuna handitzen laguntzen da, lehengai birjinen kontsumoa murriztu egiten 

delako, eta, azken batean, eskuragarri dauden baliabideak modu efizienteagoan erabiltzen.  

Hondakinen kudeaketaren, baliabideen erabilera efizientearen eta klima-aldaketaren aurkako 

politikaren ikuspegitik lortutako onurei, enplegua sortzearekin lotutakoak gehitu behar dizkiegu, 

biltzeko, berrerabilpenerako prestatzeko eta birziklatzeko jarduerak sustatzearen ondorioz. 

Onuradunak 
1. Udalerriak edo beste toki-erakunde batzuk (udalerriak edo bestelako toki-erakundeak (foru-aldundiak, 

mankomunitateak, kuadrillak, etab.), edo toki-erakunde horiek eta hondakinen bilketa- eta tratamendu-

zerbitzuak beren gain hartuta dituzten sozietate publikoek eratutako partzuergoak. 

2. Hondakinen kudeatzaile baimenduak, zenbait kasutan (2., 3. eta 4. ildoak). 

 

 

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2021/eaen-hondakinen-araudia-ezartzeko-eta-ekonomia-zirkularra-sustatzeko-dirulaguntzak/web01-tramite/eu/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105375e.shtml
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Jarduera-ildoak 

→ 1. ildoa– Bereizitako bilketa berriak abian jartzea, bereziki biohondakinena, eta egungoak 

hobetzea. 

→ 1.1.– Tratamendu biologikoko instalazio espezifikoetara (konposta, digestio anaerobioa edo biak) 

bideratutako biohondakinen bilketa bereizia ezartzeko, handitzeko edo hobetzeko proiektuak.  

→ 1.2.– Biohondakinak jatorrian bereizteko eta birziklatzeko proiektuak, etxean eta komunitatean 

konpostatzearen bidez.  

→ 1.3.– Etxean, merkataritzan eta zerbitzuetan sortutako sukaldeko olio erabilia bereizita biltzea 

ezartzeko edo bilketa hobetzeko proiektuak, olioa balorizatu, eta, bereziki, bioerregaia lortzeko. 

→ 1.4.– Udal-hondakinetako ehun-hondakinak bereizita biltzea ezartzeko edo hobetzeko proiektuak, 

berrerabiltzeko edo birziklatzeko prestatzeko. 

→ 2. ildoa– Bereiz bildutako biohondakinak tratatzeko instalazio espezifikoak eraikitzea.  

→ 2.1.– Konpostatze-instalazioak, digestio anaerobioko instalazioak edo bi tratamenduen konbinazio 

bat eraikitzeko proiektuak, bereizita bildutako biohondakinak tratatzeko. 

→ 2.2.– Dagoeneko badauden tratamendu mekaniko-biologikoko instalazioak egokitzeko 

proiektuak, bereizita bildutako biohondakinak tratatzeko linea independente bat sartzeko.  

→ 2.3.– Dagoeneko badauden konpostatze eta digestio anaerobioko instalazioak hobetzeko 

proiektuak, bereizita bildutako biohondakinak tratatzeko.  

→ 3. ildoa.– Bereiz bildutako beste hondakin-fluxu batzuk berrerabiltzeko eta birziklatzeko 

prestaketa-instalazio berriak eraikitzea. 

→ 3.1.– Bereiz bildutako hondakin-fluxuak berrerabiltzeko prestaketa-instalazioak eraikitzea. 

→ 3.2.– Ehun-hondakinak birziklatzeko instalazioak eraikitzea.  

→ 3.3.– Plastiko-hondakinak birziklatzeko instalazioak eraikitzea. 

→ 4. ildoa-– Bilketa (garbiguneak, kasurako), triajea eta sailkapena (ontziak, papera, etab.) 

egiteko instalazioetako inbertsioak, egungo tratamendu mekaniko-biologikoen instalazioak 

eta berreskuratutako erregai solidoak (BES) prestatzeko instalazioak hobetzeko inbertsioak.  

→ 4.1.– Bilketa-instalazioak eraikitzeko eta hobetzeko proiektuak (hala nola garbiguneak; ehun-

hondakinen eta etxeko hondakin arriskutsuen bilketa barne). 

→ 4.2.– Hondakinen (ontziak, papera, etab.) triajea eta sailkapena egiteko instalazioak eraikitzeko eta 

hobetzeko proiektuak. 

→ 4.3.– Lehendik dauden tratamendu mekaniko-biologikoko instalazioak hobetzeko proiektuak, 

birziklatu daitezkeen materialak berreskuratzeko efikazia areagotzeko. 

→ 4.4.– Berreskuratutako erregai solidoa (BES) prestatzeko instalazioak eraikitzeko eta hobetzeko 

proiektuak (*). 

 

Gastuen aldi hautagarria 
Dirulaguntzaren xede diren proiektuak 2020ko martxoaren 1etik hasita egon ahal izango dira, eta 

exekuzio-epea gehienez ere 2026ko maiatzaren 31n amaituko da.  

 

Nolanahi ere, proiektua 2023ko ekainaren 30a baino lehen hasi beharko da, eta kudeatzaileak edo 

erakunde onuradunak justifikatu beharko du gertakari hori. 

 

 

Laguntzen zenbatekoa eta mota 
Agindu honetan araututako jarduketei eman ahal izango zaien gehieneko dirulaguntza ez da izango 

proiektuaren kostu osoaren % 90 baino handiagoa. 

 

Hauek izango dira dirulaguntzaren mugak onuradun eta proiektu bakoitzeko:  
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→ 1. ildoa (Aurrekontua: 4.758.092,88 €): Proiektu bakoitzerako gehieneko muga: 50.000,00 euro 

udalerrientzat eta sozietate publikoentzat, eta 200.000,00 euro foru-aldundientzat, 

mankomunitateentzat, kuadrillentzat edo zenbait toki erakundek osatutako partzuergoentzat.  

→ 2. ildoa (Aurrekontua: 2.182.475,04 €): Proiektu bakoitzeko gehieneko muga: 1.000.000,00 euro. 

→ 3.ildoa (Aurrekontua: 5.749.313,18 €): Proiektu bakoitzeko gehieneko muga: 1.000.000,00 euro. 

→ 4. ildoa (Aurrekontua: 724.224,84 €): Proiektu bakoitzeko gehieneko muga: 400.000,00 euro.  

 

Muga horiek handitu ahal izango dira, diruz lagundutako proiektua kokatzen den ildoan soberakinik 

geratzen bada. 

 

Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak 
Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 1. eta 4. 

artikuluetan ezarritako ekintzak gauzatzeko egindako gastuak izango dira diruz lagundu daitezkeen 

gastuak. Edonola ere, proiektua garatzeko aldian egindako gastuak bakarrik lagunduko dira diruz. 

 

Ez dira diruz lagunduko honako gastu hauek:  
a) Diruz laguntzen diren ekintzen balio erantsiaren gaineko zergari dagozkionak. 

b) Komunikazio-, partaidetza-, informazio- edo sentsibilizazio-kanpainei dagozkienak, berariaz 

adierazten diren ekintzetan salbu. 

c) Lurrak eskuratzeari dagozkionak. 

d) Udalerriko edo toki-erakundeko edo haiei lotutako enpresetako eta pertsona juridiko publiko eta 

pribatuetako plantillako langileei dagozkien gastuak, eta diruz lagundu ezin diren gainerako gastuak, 

dirulaguntzei buruzko araudian ezarritakoari jarraikiz. 

e) Ez dira diruz lagunduko leasing finantzarioko eragiketak. Renting erako eragiketei dagokienez, 

proiektua gauzatzeko benetako aldiari dagokion kostua baino ez da diruz laguntzekoa izango, deialdi 

honetan ezarritakoaren arabera. 

 

Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikulua betez, azpikontratatu ahal izango dira 

diruz lagundutako jarduera guztiak. 

 

Intereseko beste alderdi batzuk 
Laguntzeko moduko proiektuetan nolabaiteko heldutasuna ziurtatze aldera, lehentasuna emango zaie 

«Euskadi Next» agirian jasotako proiektuei; betiere, proiektu horiek finantzaketa jaso badute beste 

programa batzuetan, gainfinantzaketarik ez dela gertatzen ziurtatuko da. Gainfinantzaketarik izanez 

gero, dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da. 


