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 SARRERA - ERAKUNDE ADIERAZPENA

Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauaren eta 2020-2022 Gardentasunaren Planaren bitartez, zerbitzu karta identifikatua du gardentasunerako tresna giltzarri gisa, eta, horrela, ezarria du ezinbestekoa dela informazioa modu eskuragarri eta ulerterrazean argitaratzea, herritarrek eta zerbitzu publikoen erabiltzaileek aukera izan dezaten zerbitzuon betetze maila eta kalitatea ebaluatzeko.
Zerbitzu Karta honek agerian uzten du Bizkaiko Foru Aldundiak bizkaitarrekin duen konpromisoa, eta, apustu irmoa egiten du zerbitzuaren kalitatearen alde eta hobekuntza etengabearen alde. Hori guztia, kudeaketa eredu aurreratu baten esparruan kokatzen da, zeinaren bidez lortu nahi baita herritarren eskaerei erantzutea edo are aurrea hartzea, prozesu eta zerbitzu bikainak erabiliz horretarako.
Helburu hori lortzeko, beharrezkoa da egindako zerbitzuak ezagutaraztea, Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain hartutako konpromisoa kuantifikatzea eta jakitera ematea, horrela izango baitute horren guztiaren berri hala herritarrek nola erabiltzaileek.

Bizkaiko Foru Aldundia


Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia osatzen dugunok erabat jakitun gara herritarren eta zerbitzu publikoen erabiltzaileen eskaeren eta exijentzien Bizkaiko kostaldeko hondartzek eskaintzen dituzten zerbitzuei dagokienez eta, hala, ahalik eta ondoen sustatzen ditugu hondartzen erabilera eta  horien ingurumen-babesa.
Zerbitzu karta honen bitartez, herritarren eskura jarri nahi ditugu Bizkaiko hondartzei dagozkien zerbitzuen kudeaketaz arduratzen den atalak egiten duen zerbitzuaren erabiltzaileekin eginak ditugun konpromisoak, modu horretan lortu nahi baita erabiltzaileen eskaera, behar eta itxaropenei erantzuna ematea. Halaber, Zerbitzu karta hau baliagarria izan behar da gu, zerbitzuaren emaile den administrazioa garen aldetik, eta zuek, erabiltzaile zareten aldetik, batera aritu gaitezen eskainitako zerbitzuaren kalitatea hobetzeko.


Ingurumeneko zuzendari nagusia

xedea

Hondartzak herritarrek aisia-espazio gisa, udan batez ere, asko erabiltzen dituzten eremu natural edo artifizialak dira. Bizkaiko lurralde historikoak 28 hondartza ditu kostaldean zehar, eta gehienek zerbitzu ugari eskaintzen dizkiete bertaratzen diren erabiltzaileei.
Bizkaiko Hondartzak kudeatzea eginkizun konplexua da, hainbat entitateren baterako lana behar duena: Bizkaiko Foru Aldundia; Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila eta hondartza kokatuta dagoeneko udal-mugarteko Udala.
Kudeaketan parte hartzen duten entitateen xedea da giza-baliabideak eta  baliabide tekniko nahiz ekonomikoak optimizatzea herritarrei zerbitzu hobea eman eta hala hondartzez gozatzen diren herritarren nola antolamenduaren ingurumen-jokabidea hobetzeko helburuz. 

zerbitzu-kartaren unitate arduraduna

Ingurumena Lehengoratzeko Atala  /  Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia

Rekalde zumardia 30, 3.solairua
48009 Bilbo
Telefono-zenbakia. 944 068 000
Helbide elektronikoa: seccion.recuperacionambiental@bizkaia.eus
Webgunea: www.bizkaia.eus/hondartzak






ESKAINTZEN DIREN ZERBITZUAK

ZERBITZUAREN IZENBURUA:
 ISTRIPUEI AURREA HARTZEA, SOROSPENA ETA LAGUNTZA


DESKRIBAPEN ZEHATZA:

Hondartzen erabilera eta gozamena ahalbidetzea, eta, horretarako, gerta daitezkeen istripuei aurrea hartzea sustatzea bainatzeko eremuak mugarriztatuz eta jagonez.
	Beharrezko  baliabide materialak eta giza-arlokoak edukitzea istripurik gertatuz gero, erabiltzailearen salbamendu eta sorospenari ekiteko.
	Beharrezko  baliabide materialak eta giza-arlokoak erabiliz, sorospena eta laguntza ematea erabiltzaileei, hondartzan edozelako jardueretan aritzeagatik ebakiak, intsektu eta arrainen ziztadak, zorabioak, digestio-etendurak eta abar gertatzen diren kasuetan.

ZERBITZUAREN IZENBURUA:
HONDARTZAK GARBITU ETA ATONTZEKO ZERBITZUA


DESKRIBAPEN ZEHATZA:

Garbiketa egokia eta hondakinen gaikako bilketa selektiboa bermatzea.
	Hareatzak nibelatzea.
	Hondartzako azpiegitura jarri, mantendu eta kentzea, halako moldez non horren erabilera- eta funtzionamendu- egoera bikaina ziurtatuko den. 

ZERBITZUAREN IZENBURUA:
HONDARTZAINAK


DESKRIBAPEN ZEHATZA:

 Beharrezko baliabide materialak eta giza-arlokoak edukitzea hondartzetan egiten diren zerbitzuei eta jarduerei buruzko kontrol- eta informazio-eginkizunak gauzatzeko, eta, horretarako, jagoletza-arloko ohiko ekintzak burutzea eta gerta daitezkeen gorabeherak jasotzea.
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ZERBITZUEN HELBIDEAK, SARBIDEAK ETA ORDUTEGIAK 

UDALA
HONDARTZA
GARRAIOBIDEA*
KONTAKTUA ETA ORDUTEGIA
ZERBITZUAK




Istripuei aurrea hartzea, sorospena eta laguntza 
Hondartzak garbitu eta atontzeko zerbitzua
Hondartzainak
Muskiz
Arena
Bizkaibus
Udako sasoia ekainaren 1etik irailaren 30era bitartekoa da. Hona hemen ordutegia:
	Istripuei aurrea hartzea, sorospena eta laguntza – 11:00-20:00
	Hondartzainen zerbitzua – 10:00-20:00
	Hondartzak garbitu eta atontzeko zerbitzua: SOS zerbitzua hasi baino lehen.

Sasoitik kanpo  hondartzak garbitu eta atontzeko zerbitzu bat egiten da goizero. 

Tel.: 944068000
e-posta:
seccion.recuperacionambiental@bizkaia.eus
Bai
Bai
Bai
Zierbena






Getxo
Areeta
Bizkaibus
Metroa
Bizkaia Zubia

Bai
Bai
Bai 
4 hondartzetarako 1, koordinatzaile batek lagunduta.

Ereaga
Bizkaibus
Metroa
 Algorta-Ereaga igogailua

Bai
Bai


Arrigunaga
Bizkaibus
Metroa

Bai
Bai


Gorrondatxe
Bizkaibus
Metroa

Bai
Bai

Getxo / Sopela
Barinatxe
Bizkaibus
Metroa
Sopelbus

Bai
Bai
Bai
Sopela
Arriatera Atxabiribil
Bizkaibus
Metroa
Sopelbus

Bai
Bai
Bai
Sopela / Barrika
Meñakoz
Bizkaibus

Ez
Bai
Koordinatzailea, zerbitzuaren beharren arabera
Barrika
Barrika
Bizkaibus

Ez
Bai


Muriola
Bizkaibus

Bai
Bai
Koordinatzailea, zerbitzuaren beharren arabera
Plentzia
Plentzia
Bizkaibus
Metroa

Bai
Bai
Bai
Gorliz
Gorliz
Bizkaibus
Metroa

Bai
Bai
Bai
Lemoiz
Armintza
Bizkaibus

Bai
Bai
Koordinatzailea, zerbitzuaren beharren arabera
Bakio
Bakio
Bizkaibus

Bai
Bai
Bai
Bermeo
Aritzatxu
Bizkaibus
Euskotren

Bai
Bai
Koordinatzailea, zerbitzuaren beharren arabera
Mundaka
Hondartzape
Bizkaibus

Ez
Bai


Laidatxu
Bizkaibus
Euskotren

Bai
Bai

Sukarrieta
Toña
Bizkaibus
Euskotren

Bai
Bai


Kanala
Bizkaibus

Ez
Bai

Busturia
San Antonio
Bizkaibus
Euskotren

Bai
Bai
Bai
Gautegiz Arteaga
Kanalape
Bizkaibus

Ez
Bai
Koordinatzailea, zerbitzuaren beharren arabera
Ibarrangelu
Laida
Bizkaibus

Bai
Bai
Bai

Laga
Bizkaibus

Bai
Bai
Bai
Ea
Ea
Bizkaibus

Bai
Bai
Koordinatzailea, zerbitzuaren beharren arabera
Ispaster
Ogella
Bizkaibus

Bai
Bai

Lekeitio
Isuntza
Bizkaibus

Bai
Bai
Bai
Mendexa
Karraspio
Bizkaibus
Tokiko autobusa

Bai
Bai
Bai
Ondarroa
Arrigorri
Bizkaibus

Bai
Bai
Koordinatzailea, zerbitzuaren beharren arabera
Oharra: Hondartza bakoitzaren webgunean “nola iritsi” izeneko atal bat dago eta bertan azaltzen dira hondartza bakoitzera gerturatzeko garraioak eta helbideak.
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ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
 Eskubideak eta betebeharrak, oro har, eremu hauei aplikagarri zaien eta dokumentu honen 7. atalean jasotzen den askotariko araudian ezarritakoarekin bat datoz.
Zehazki, 1988ko uztailaren 18ko Kostaldeen Legearen 115. artikuluak udalei ematen dizkie eskumenak Estatu-mailako itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoan; eskumenok, hondartzei dagokienez, honakoetan zehazten dira:
— Hondartzak eta bainu-eremu publikoak egoera egokian mantentzea garbitasun, higiene eta osasungarritasunari dagokienez. 
— Giza-bizitzen salbamenduari eta segurtasunari buruz Estatuko Administrazioak ezarritako arauak eta jarraibideak betetzen direla jagotea.
— Hala badagokio, hondartzetan ezar daitezkeen sasoiko zerbitzuak ustiatzea, Toki Erregimeneko legedian jasotako kudeaketa-moduak, zuzenenekoak nahiz zeharkakoak, baliatuz.
Kostaldeei buruzko legediak udalen esku jartzen dituen eskumenen gauzatzea arautzeko udalak garatuz joan diren  Udal Ordenantzetan nabarmentzekoak dira ondorengo eskubide eta betebeharrak, Aldundiak Lurralde Historikoko hondartzetan egiten dituen zerbitzuei dagokienez. Guztiak, azken batean, honakoekin daude lotuta: hondartzen arrazoizko erabilera; bizi-kalitatea babestu eta hobetzea; eta ingurumena babestu eta lehengoratzea.

Eskubideak
Hondartzen erabilera libre, publiko eta doakoa izango da horien izaerarekin bat datozen ohiko erabileretarako, legeei, erregelemenduei eta ordenantzei jarraituz egiten diren kasu guztietan.
 Hondartza egoera egokian mantenduko da garbitasunari, higieneari eta osasungarritasunari dagokienez.
Hondartzan kirol jakin batzuk egin ahal izango dira, baldin eta jarduerek arrisku edo eragozpenik ez badakarkiete pertsonei, baimendutako bestelako jarduerak oztopatzen ez badituzte eta bainurako mugarriztatutako eremuetara sartzea zailtzen ez badute eta, halaber,  libre dagoen espazioak horretarako aukera ematen badu. 
Surf, bodyboard, piraguismo eta Stand Up Paddle (SUP) egiteko bandera gorri eta urdinen bidez mugarriztatutako eremuak bakarrik erabili ahal izango dira. 
 Duten desgaitasunen edo gaixotasunen baten ondorioz bainatzean arriskua izan dezaketen  pertsonek bainatu nahi dutenean euren egoeraren berri eman behar diete Sorospen Zerbitzuei, hala badagokio,  beharrezko neurriak har ditzaten.

Betebeharrak
Debekatuta dago hondartzan bertan eta horren sarbideetan hondakin solidoak, bilgarriak, kartoiak, zaborrak eta sastarrak botatzea edo uztea xede horretarako atondutako ontzietatik kanpo.
Debekatuta dago hondartzetan kokatuta dauden dutxak,  oinak garbitzeko tresnak, komunak eta, oro har, hiri-altzariak berezko ez dituzten erabileretarako erabiltzea (sukaldeko tresnak edo arropak garbitzea, xaboia, gela, xanpua edo antzekoak erabiliz garbitu edo dutxatzea…).
Bainulariek Sorospen Zerbitzuek, segurtasunaren alde, adierazten dituzten orientabideak eta argibideak bete behar dituzte, baita egun dauden edo aurrerantzean erakunde eskudunek ezar litzaketen xedapenak ere.
 Bainu-sasoitik kanpo edo sorospen-zerbitzuetarako ezarrita dagoen ordutegitik kanpo bainatu nahi duten pertsonek euren erantzukizunpean egingo dute. 
 Era berean, euren erantzukizunpean egingo dute ondoren azaltzen den moduan bainatzen direnek, nahiz eta bainu-sasoiaren eta sorospen-zerbitzuetarako ezarrita dagoen ordutegiaren barruan egin:
a) Sorospen Zerbitzuen orientabide eta jarraibideak aintzat hartu barik.
b) Bainurako balizatutako edo banderen bitartez horretarako seinaleztatutako eremuetatik kanpo.


ARAUDI ERREGULATZAILEA

	3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzkoa. Planen eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen 211/2012 Dekretuak, urriaren 16koak,  azken aldiz aldatua. 
	 27/2006 Legea, uztailaren 18koa, ingurumen-gaietan informazioa eskuratu, publikoki parte hartu eta auzitegietara joateko eskubideak arautzen dituena (2003/4/EE eta 2003/35EE zuzentarauak txertatzen ditu). Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeak azken aldiz aldatua.
	 22/1988 Legea, uztailaren 28koa, kostaldeei buruzkoa. Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legea aldatzen duen eta itsasbazterraren babes eta erabilera jasangarriari buruzko maiatzaren 29ko 2/2013 Legeak azken aldiz aldatua. 
	10/2015 Legea, abenduaren 23koa,  Jendaurreko Ikuskizunei eta Jolas Jarduerei buruzkoa. 
	 2/2013 Legea, maiatzaren 29koa, itsasbazterraren babesari eta erabilera jasangarriari buruzkoa eta Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legea aldatzen duena.

876/2014 Errege Dekretua, urriaren 10koa, Kostaldeen Erregelamendu Orokorra onartzen duena. 
	Eusko Jaurlaritzaren 196/1997 Dekretua, abuztuaren 29koa, itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenetarako eta lehorretik itsasorako isurketak egiteko baimenak emateko jardunbidea ezartzen duena.
	25/2015 Dekretua, martxoaren 10ekoa,  Uraren Euskal Agentziaren (URA) estatutuak onartzen dituena. 
	 25/2015 Dekretua, martxoaren 10ekoa,  Uraren Euskal Agentziaren (URA) estatutuak onartzen dituena. 
 1/2006 Legea,  ekainaren 23koa,  urarena.  6/2015 Legeak, ekainaren  30koak, azken aldiz aldatua.
	 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uraren Legearen testu bategina onartzen duena. Poluzioaren Prebentzioari eta Kontrol Integratuari buruzko 16/2002 Legearen, uztailaren 1ekoaren, xedapen indargabetzaile bakarrari jarraituz, indargabetuta geratu dira lege horretan araututako komunitate barneko arroetako ur kontinentalera isurketak egiteko baimenak. Ingurumen Ebaluazioari buruzko 21/2013 Legeak, abenduaren 9koak, azken aldiz aldatua.
	1290/2012 Errege Dekretua, irailaren 7koa,  Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua –apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuak onartutakoa– eta martxoaren 15eko 509/1996 Errege Dekretua –hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretua garatzekoa– aldatzen dituena.
	Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua 670/2013 Errege Dekretuak, irailaren 6koak, azken aldiz aldatua.
 459/2013 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzkoa. Akatsen zuzenketa: EHAA  115. zk., 2015eko ekainaren 22koa,
22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa. Lege horren bitartez arautzen da hondakinen kudeaketa, horiek sortzeari aurrea hartzeko neurriak sustatzen dira eta hondakinak sortu eta kudeatzeak giza-osasunean eta ingurumenean dituen ondorio kaltegarriak gutxitzen dira eta baliabideen erabileraren eraginkortasuna hobetzen da. Estatuaren lurraldearen barruko hondakinen lekualdaketa arautzen duen 180/2015 Errege Lege Dekretuak, martxoaren 13koak, aldatu zuen azken aldiz. 
22/2011 Legearen VII. kapitulua, zehapen-erregimenari buruzkoa, eta  apirilaren 24ko 11/1997 Legearen bosgarren xedapen gehigarria, (LBK 1997, 1007), bilgarri eta bilgarrien hondakinei buruzkoa. Gainerako manamenduek, baldin eta  Lege horren aurka ez badaude, indarrean darraite erregelamendu-mailan.
	782/1998 Errege Dekretua, apirilaren 30ekoa,  (Bilgarriei eta bilgarrien hondakinei buruzko Erregelamendua), martxoaren 26ko 367/2010 Errege Dekretuak aldatua.
	10/2005 Foru Araua, abenduaren 16koa, Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala 2005-2016 onartzen duena. 
833/1988 Errege Dekretua,  Hondakin Toxiko eta Arriskutsuei buruzko Erregelamendua onartzen duena,  ekainaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuak aldatua. Ondorengo legeei egokitzeko xedez, ingurumen-arloko hainbat erregelamendu aldatzen dituen 367/2010 Errege Dekretuak, martxoaren 26koak, aldatua: 17/2009 Legea, azaroaren 23koa, zerbitzuetako jardueretan aske sartzeari eta horietan aritzeari buruzkoa; 25 /2009 Legea, abenduaren 22koa, zerbitzuetako jardueretan aske sartzeari eta horietan aritzeari buruzko Legeari egokitzeko zenbait lege aldatzen dituena. Estatuaren lurraldearen barruko hondakinen lekualdaketa arautzen duen 180/2015 ELDk, martxoaren 13koak, azken aldiz aldatua.
	 MAM/304/2002 Agindua, otsailaren  8koa, balorarizatzeko eta ezabatzeko jarduerak eta Europako hondakinen zerrenda argitaratzen dituena eta 10/1998 Legearen hirugarren azken xedapenaren 2. paragrafoa garatzen duena.  Batzordearen 2014/955/EB Zuzentarauak aldatu izan du Europako hondakinen zerrenda.
21/2015 Dekretua, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari buruzkoa  (martxoaren 26ko  76/2002 Dekretua indargabetzen duena )
	 49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena  (EHAA 54.zk., 09-03-18). 112/2012 Dekretuak, otsailaren 26koak, aldatua (II. eranskina)
 AAA 702/2014 Agindua,  Itsasertza Kutsaduraren aurka Babesteko Estatuko Plana onartzen duena.
 FOM 1793/2014 Agindua, itsas-kutsadurari aurre egiteko Itsas Plan Nazionala onartzen duena.
 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, Zaratari buruzkoa (BOE 276.zk.,03/11/18). Enpresa-jarduera sustatzeko eta administrazioa eraberritzea indartu eta soiltzeko neurriei buruzko 8/2011 Errege Dekretuak, uztailaren 1ekoak, aldatua. 
 212/2002 Errege Dekretua, aire zabaleko makina jakin batzuen erabileraren inguruko zarata-emisioak arautzen dituena. Apirilaren 28ko 524/2006 Errege Dekretuak  partzialki aldatua.
 ITC/2845/2007 Agindua, irailaren 25ekoa, soinu entzungarria neurtzeko tresnen eta kalibragailu akustikoen gaineko Estatuaren kontrol metrologikoa arautzen duena.
213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa. Akatsen zuzenketa: 2012ko abenduaren 31ko EHAA.
	215/2012 Dekretua, urriarren 16koa, eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuarioren Kontserbazio Bereziko Eremuak izendatzea eta kontserbazio-neurriak onartzen dituena. 
	358/2013 Dekretua, ekainaren 4koa. Honen bidez, Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatzen dira Urdaibai eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan dauden Batasunaren Garrantzizko 4 Leku, eta onartu egiten dira KBE horien eta Urdaibaiko itsasadarreko HBBEaren kontserbazio-neurriak. 
	42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa. Azken aldaketa garrantzitsua: Ley  33/2015 Legea, irailaren  21ekoa. 
2011ko urtarrilaren 10eko Agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena. Honen bidez, Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda  aldatu eta  testu bakarra onartzen da. 2013ko ekainaren 18ko Aginduak, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarenak, aldatua. Honen bidez, Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda  aldatu egiten da. 
160/2004 Dekretua, uztailaren 27koa,  Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duena (urriaren 30eko 231/2012 Dekretuak aldatua).
	22/1988 Legea, uztailaren  28koa, Kostaldeei buruzkoa. Itsasbazterraren babes eta erabilera jasangarriari buruzkoa den eta uztailaren 28ko 22/1988 Legea aldatzen duen  2/2013 Legeak aldatua.
	 2000/60/EE Uraren Esparru  Zuzentaraua (Ur-masen egoera, kostaldeko urak). 2014ko urriaren 30eko 2014/101/EB Zuzentarauak aldatua.
	 41/2010 Legea, abenduaren 29koa, Itsas Ingurunea babesteari buruzkoa.  Legearen hirugarren xedapen gehigarriaren hirugarren eta laugarren atalak indargabetu zituen 7/2013 ELDk, tributuei, aurrekontuei eta ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatzeari buruzko premiazko neurriei buruzkoak.
	 2006/7/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2006ko otsailaren 15ekoa, bainatzeko uraren kalitatea kudeatzeari buruzkoa. 2013/64/EB Zuzentarauak aldatua.
	1341/2007 Errege Dekretua, urriaren 11koa,  bainatzeko uraren kalitatearen kudeaketari buruzkoa.
	2011/321/UE Egikaritze Erabakia, maiatzaren 27koa. 2011ko maiatzaren 27ko Egikaritze Erabakia, Europako Batzordearena.
	Bilboko Itsas Kapitainaren Ebazpena, 2012ko martxoaren 9koa, Bilboko itsas-probintziako itsas-uren barneko itsas-nabigazio eta itsas-segurtasunari buruzko arau orokorrak xedatu eta garatzen dituena. Carlos García Buendía  Bilboko Itsas Kapitainaren Ebazpena,  2016ko martxoaren 18koa, Bilboko itsas-probintziako itsas-uren barneko itsas-nabigazio eta itsas-segurtasunari buruzko arau orokorrei buruzkoa eta Itsas Kapitaintzaren Ebazpena, 2012ko martxoaren 9koa, baliogabetzen duena.  Hortaz, Itsas Kapitaintzak utzi dio hondartzetako Jarduera eta Ekitaldietarako Segurtasun Planak onartzeari. 
	 277/2010 Dekretua, azaroaren 2koa, larrialdiei aurre egiteko zenbait jarduera jakin batzuei eska dakizkiekeen  autobabeserako betebeharrak arautzen dituena.
	 17/2019 Dekretua, otsailaren 5ekoa, jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena.
 21/2019 Dekretua, otsailaren 12koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita larrialdi egoerei aurre egiteko jarduera, zentro edo establezimendu jakin batzuei eska dakizkiekeen autobabeserako betebeharrak arautzen dituen 277/2010 Dekretua. 
	1/2017 Legegintzako Dekretua, apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bateratua onartzen duena.
	Eusko Jaurlaritzaren 153/1997 Dekretua,  Euskadiko Babes Zibileko Plana. 1/2015 Dekretua, urtarrilaren  13koa, Euskadiko Babes Zibileko Planaren berrazterketa berezia onartzen duena.  
	Eusko Legebiltzarreko 4/1995 Legea, azaroaren 10ekoa, jendaurreko ikuskizunei eta jolas-jarduerei buruzkoa. Hainbat lege aldatzen dituen 7/2012 Legeak, apirilaren 23koak, azken aldiz aldatua, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Zuzentaraura egokitze aldera. 
	Agindua, 2001eko abuztuaren 1ekoa, Herrizaingo sailburuarena, Larrialdiei Aurre egiteko Euskal Sistemaren taktika operatiboak onartzen dituena. Taktika operatiboei buruzko Eranskinari atxikitutako 2012ko urriaren 8ko Aginduak azken aldiz aldatua.
	Ministro Agindua,  1972ko uztailaren 31koa,  bainu-eremuetan giza-segurtasuna ziurtatzeko arauei buruzkoa.
513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, suteen aurkako babes-instalazioen Erregelamendua onartzen duena. 
	9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen Legeak, azaroaren 8koak, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa.
 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, partzialki garatzen duena. Martxoaren 4ko 300/2011 Errege Dekretuak aldatua. 
 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 3koa, aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren testu bategina onartzen duena.
	169/2014 Foru Dekretua, abenduaren 16koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra onartzen duena, zeinak Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu bategina garatzen baitu. 
 34/2010 Legea, abuztuaren 5ekoa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, aldatzen duena. 
	 5/2005 Foru Araua, maiatzaren 31koa, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridikoa arautzen duena. 5/2005 Foru Araua aldatzen duen 2/2012 Foru Arauak, otsailaren 29koak, aldatua.  
34/2010 Foru Dekretua, martxoaren  22koa, diru-laguntzen Erregelamendua onartzen duena, zeinak Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridikoa arautzen duen 5/2005 Foru Araua, maiatzaren 31koa, garatzen baitu. 
33/2018 Foru Dekretua, martxoaren 13koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratazio-prozeduran klausula sozialak, ingurumenekoak, eta beste politika publiko batzuei dagozkienak sartzeko Erregelamendu betearezlea onartzen duena. 
	Eusko Jaurlaritzaren 223/1996 Dekretua, elikagaien jardunek, industriek eta establezimenduek Euskal Autonomia Erkidegoan jarduteko sanitate-baimenak emateari buruzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Antolamendu Sanitarioari buruzko  8/1997 Legeari, ekainaren 26koari,  aurka egiten ez dioten alderdietan egongo da indarrean. 
	39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea ri buruzkoa (BOE,  2015-10-02).
	40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa.
	Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.
	 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa. Ekonomia Iraunkorrari buruzko 2/2011Legeak, martxoaren 4koak, partzialki aldatua (BOE, 5.zk., 2011ko martxoaren 5ekoa)
	Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa. 
	 308/2005 Dekretua, urriaren 18koa, Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea garatzen duena. 









KONPROMISOAK BETE DIRELA ETA INDARREAN DIRAUTELA JAKINARAZTEKO MODUAK

Urtero jakinarazten da konpromisoak bete direla, horri buruzko emaitzak Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren webgunean argitaratuz eta Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean
Kartaren bertsiorik gaurkotuena Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren webgunean dago eskuragarri (www.bizkaia.eus/hondartzak) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean (www.garentasuna.bizkaia.eus)

Indarraldia: 2021-2022.






ERABILTZAILEEK PARTE HARTZEKO MODUAK 

Erabiltzaileek hainbat modutan har dezakete parte egindako zerbitzuen hobekuntzan: euren iritzia adieraziz asebeteze-inkesten bitartez; “Zerbitzuen helbideak, sarbideak eta ordutegiak” izeneko atalean harremanetan jartzeko adierazten diren moduen bitartez; edo euren kexak eta iradokizunak helaraziz zerbitzu karta honetako “Nola aurkeztu kexak, erreklamazioak eta iradokizunak” izeneko atalean deskribatzen diren bideei jarraituz. 





10. NOLA AURKEZTU KEXAK, ERREKLAMAZIOAK ETA IRADOKIZUNAK 

Hona hemen kexak eta iradokizunak aurkezteko bideak:
	“Zerbitzuen helbideak, sarbideak eta ordutegiak” izeneko atalean  harremanetan jartzeko adierazten diren bideen bitartez.
	Idatziz zein ahoz ondorengoengana joz: Hondartzainak; sorosleak; Udalak; edo BFA.  Adierazpenetan argi agertu beharko da zehazki zein den erreklamazioa, baita nork aurkezten duen eta erreklamazioaren azterketaren emaitza jakinarazteko telefonoa edo helbidea (posta-helbidea edo helbide elektronikoa) ere. 
	BFAk erabiltzaileen eskura duen “Kexak eta iradokizunak” inprimakia erabiliz. 
	Foru Aldundiko Erregistro eta Herritarren Arretarako Bulegoan. 
	Foru Aldundiko  bizkaia.eus  webguneko “Kexak eta iradokizunak” atalean. 


Kexa, erreklamazio eta iradokizun guztien %90ek  15 egun balioduneko epean jasoko dute erantzuna eta gainerako %10ek, gehienez, 30 egun balioduneko epean,  hondartza-zerbitzuan jasotzen diren datan zenbatzen hasita. 




ZERBITZU kartaREN KONPROMISOAK

ZERBITZUA
KONPROMISOA
BETETZE-MAILAREN ADIERAZLEA



ISTRIPUEI AURREA HARTZEA, SOROSPENA ETA LAGUNTZA
Erabiltzaileek sorosleen aldetik arreta eta tratu atsegin eta profesionala jasotzea eta, ondorioz, arlo horri buruzko galderetan asebetetze-inkestan batez beste 8etik gorako puntuazioa eskuratzea.
Asebetetze-inkestan erabiltzaileen asebetetze-mailaren balorazioa, sorosleen aldetik jasotako tratu atsegin eta profesionalari dagokionez.

Bainatzen ari direnean, erabiltzaileen segurtasuna kontrolatzea sorosleak etengabe pasieran ibiliz; halako moldez non asebetetze-inkestan erabiltzaileen %90ek, gutxienez, adieraziko duten seguru sentitzen direla bainatzen ari direnean. 
Asebetetze-inkestaren emaitza, bainatzen ari direnean seguru sentitzen direla adierazten duten erabiltzaileen ehunekoari dagokionez. 

Desorientatu diren umeen gurasoak aurkitzeko eskumuturrekoen sistema eta/edo megafonia erabiltzea, eta, asebetetze-inkestako arlo horri buruzko galderan, batez beste, 8tik gorako puntuazioa eskuratzea.
Desorientatu diren umeen gurasoak aurkitzeko erabilitako kanalak. 
 
Asebetetze-inkestan erabiltzaileek adierazitako asebetetze-mailaren balorazioa, desorientatu diren umeen gurasoak aurkitzeko erabilitako kanalei dagokienez.

Hondartzen erabiltzaileei megafonia dagoela  jakinaraziko zaie eta sistema horren bidez komunikatuko zaizkie prebentzio-neurriak, gomendio  orokorrak eta COVIDari buruzkoak, banderaren kolorea, uraren kalitatea, uraren eta giroaren tenperatura, baita  itsasgoraren eta itsasbeheraren ordutegiak ere.
Megafoniaren bitartez igorritako mezuak
HONDARTZAINAK
Erabiltzaileek hondartzainen aldetik arreta profesionala jasotzea eta, ondorioz, arlo horri buruzko galderan asebetetze-inkestan batez beste 8etik gorako puntuazioa eskuratzea.
Asebetetze -inkestan erabiltzaileen asebetetze-mailaren balorazioa, hondartzainen aldetik jasotako tratu atsegin eta profesionalari dagokionez.

Hondartzaren erabiltzaileak sostengatzea hondartzainak etengabe pasieran ibiliz, eta  ondorioz, arlo horri buruzko galderan asebetetze-inkestan batez beste 7tik gorako puntuazioa eskuratzea.
Asebetetze -inkestan erabiltzaileen asebetetze-mailaren balorazioa, herritarren segurtasunari (ebasketak eta lapurretak) dagokionez. 
HONDARTZAK GARBITU ETA ATONTZEKO ZERBITZUA
Hondartzen garbitasun-egoera egokia ziurtatzea erabiltzaileei eta, ondorioz, arlo horri buruzko galderan asebetetze-inkestan batez beste 7,5etik gorako puntuazioa eskuratzea.
Asebetetze -inkestan erabiltzaileen asebetetze-mailaren balorazioa, hondartzaren garbitasun-egoerari dagokionez.

Hondartzako ekipamenduan kalterik gertatuz gero gehienez egun bateko epean aintzat hartu eta konponduko da (betiere materialen hornidurak konponketa baldintzatzen ez badu)
Identifikatutako kaltea aintzat hartu eta konpotzeko erabiltzen den denbora-tartea, kalteari buruzko jakinarazpena jasotzen den unetik neurtzen hasita.

Edukiontzi-kopuru nahikoa jartzea erabiltzaileen eskura, sor daitezkeen hondakinak bertan uzteko; eta, ondorioz, arlo horri buruzko galderan asebetetze-inkestan batez beste 7tik gorako puntuazioa eskuratzea. 
Asebetetze -inkestan erabiltzaileen asebetetze-mailaren balorazioa, paperontzi eta edukiontzi erabilgarrien kopuruari dagokionez.

Uda-sasoian egunero-egunero aztertzea hondarrean dauden elementuak.
Hondarrean dauden elementuak aztertu diren aldiek planifikatutakoen zenbateko ehunekoa (%) osatzen duten
ISTRIPUEI AURREA HARTZEA, SOROSPENA ETA LAGUNTZA 
eta
HONDARTZAINAK
Sorosle eta  hondartzain guztiek oinarrizko euskara-maila edukiko dute eta, ondorioz, asebetetze-inkestan arazoen %5 baino gehiago ez egotea gai horri lotuta.  
Asebetetze-inkestaren emaitza hondartzako langileei euskaraz mintzatzean arazoren bat eduki dutela eta euskaraz komunikatzea ezinezkoa izan zaiela adierazi duten erabiltzaileen ehunekoari dagokionez.

Covidaren aurrean prebentzio neurriak ezartzea, erabiltzaileak seguru sentitu daitezen, hala hondarrean nola uretan, eta,  asebetetze-inkestako arlo horri buruzko galderan erabiltzaileen %70ek baino gehiagok hori berrestea.
Asebetetze-inkestaren emaitza, Covid dela eta, hondarrean zein uretan seguru sentitzen direla berresten duten erabiltzaileen ehunekoari dagokionez. 

Hondartzetako karteleria bidez,  Covid dela eta hondartzan egoteko gomendioen eta arau orokorren  berri ematea.
Hondartzetako kartelerian Covidari buruz erabilgarri dagoen informazioa.
GUZTIAK
Hondartzetako ingurumen-balioen zaintza egokia eskaintzea erabiltzaileei eta, ondorioz, arlo horri buruzko galderan asebetetze-inkestan batez beste 7´5etik gorako puntuazioa eskuratzea.
Asebetetze-inkestan erabiltzaileen asebetetze-maila baloratzea, hondartzen kontserbazio-egoerari eta ingurumen-alderdiei dagokienez. 

Uda-sasoian  webgunearen bidez egunero helaraziko zaie herritarrei ondorengo alderdiei buruzko informazioa: uraren kalitatea; sorospen-zerbitzua duten hondartzak;  bainua lagunduta egiteko aukera;  itsasaldien ordutegia; nola heldu hondartzetara; banderen kolorearen esanahia; hondartzen ziurtagiria; eguraldia; gorabeherei buruzko informazioa;  hondartzez modu egokian gozatzeko aholkuak eta gomendioak; hondartzetako fauna eta flora; eta COVIDari dagokionez, hondartzaren segurtasun eta okupazio arauei buruzko informazioa.
Webgunearen bitartez jakinarazitako informazioa

Informazioaren gaurkotze-epea

App mugikor bat izatea BFAko hondartzei buruzko informazioa kontsultatu ahal izateko (hondartzaren eta aparkalekuaren betetze-maila, banderaren kolorea, uraren eta giroaren tenperatura, eguraldia, olatuak, haizea, gorabeherak, itsasaldien ordutegiak), eta, asebetetze-inkestako arlo horri buruzko galderan, batez beste, 7tik gorako puntuazioa eskuratzea.
 BizkaiUp aplikazio mugikorraren bidez emandako informazioa.
 
Asebetetze-inkestan erabiltzaileek adierazitako asebetetze-mailaren balorazioa, BizkaiUp aplikazio mugikorrari dagokionez.

ZUZENDU ETA KONPENTSATZEKO NEURRIAK

Lehenago jasotako konpromisoren bat bete ez delakoan dauden erabiltzaileek jakitera eman ahal izango dute iradokizun eta erreklamazioak biltzeko atondu diren kanalen bitartez. Ez-betetzeren bat egiaztatuz gero, idatziz emango zaie erabiltzaileei ez-betetzearen arrazoien berri eta, halaber, idatzian jakinaraziko zaizkie antzemandako ez-betetzea zuzendu edo ahal den heinean horren ondorioak arintzeko hartu diren  neurriak. 
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