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I) BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAK, indarrean dagoen araudia betez (1381/2009 EDa eta
1084/2009 EDa), informazio hau egin du, Bilboko Portuko “Itsasontzietatik datozen hondakinak
hartzeko eta manipulatzeko plana”ren laburpen gisa, eta erabiltzaile guztien eskura jarri du.
Ingurumena babesteko politika orokorrean, ontziek itsasora hondakin gutxiago botatzea
lehentasunezko helburua da itsas ingurunea babesteko. Kontuan hartu da, besteak beste, “Ontzien
poluzioari aurrea hartzeko hitzarmena” Marpol 73/78 hitzarmenaren azken bertsioa.
II) Marpol 73/78 hitzarmeneko I., II., IV., V. eta VI. eranskinetan agertzen diren ontzi-hondakinak
ontzian bertan jasotzen dituzte enpresa baimendu edo kontratatuek, ontzi edo kamioi bidez.
Getxoko, Abrako eta Santurtziko aisialdiko ontzien elkarteko eta Zierbenako eta Santurtziko
arrantzaleen kofradietako kirol-portuetako I. eranskineko hondakinentzako edukiontziak jarrita
daude instalazioetan.
Petronor SA findegiaren instalazio hartzaileak (I. eranskina, A eta B motak) haren instalazioetan
daude, hango ontziek erabil ditzaten.
III) Instalazio hartzaileen kokapena (Tradebe: Limpiezas Nervión):
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IV) Karga-hondakin hauek ekartzen dituzte ontziek gehienean:
−
−

Nahaste hidrokarburatuak (Marpolen I. eranskina)
Hiri-hondakinen parekoak (Marpolen V. Eranskina kategoria guztietan)

V) I. (B eta C motak), IV., V. eta VI. eranskinetako hondakinak jasotzeko baimendutako enpresa:
Tradebe Puerto de Bilbao
Limpiezas Nervión SA
Punta Sollana, 12
48508 Zierbena

Telefonoa: (34) 944 836 726
Faxa: (34) 944 833 159
Helbide elektronikoa: info.linersa@tradebe.com
www.tradebe.com

VI) Tepsa eta Acideka terminalak, ohiko trafikoetako II. eranskineko hondakin hauek jasotzeko:
− heptanoa eta aromatikoak
− sosa edo potasa kaustikoa
− azido fosforikoa
− anilinadun garbiketa-urak
− Rodimet duten ur organikoak
hitzarmena egin dute entitate honekin
FCC Ambito SA (Ekonor)
Superportua, 5 (Punta Lucero)
48508 Zierbena

Telefonoa: (34) 944 911 908
Faxa: (34) 944 912 179
Helbide elektronikoa: ekonor@fcc.es

VII)
Zerbitzuaren edo instalazio hartzaileen inguruko kontsultak, kexak, erreklamazioak edo
iradokizunak egiteko, hona jo daiteke:
Bilboko Portuko Agintaritza
Lehiakortasuna Saila
Hedapeneko kaia (Ugaldebietako sarbidea)
48980 Santurtzi (Bizkaia)

Telefonoa: (34) 944 871 200
Helbide elektronikoa: oprocesos@bilbaoport.eus

VIII) Ontzietako kapitainek edo haien ordezkariek baldintza hauek bete behar dituzte hondakinak
entregatzeko jakinarazpenak edo adierazpenak egitean:
Ontzia iritsi baino 24 ordu lehenago egin behar dute, gutxienez. Bidaia 24 ordu baino
gutxiagokoa bada, aurreko portutik irtetean.
Jakinarazpena plataforma telematikoaren bidez “e-puertobilbao” (www.epuertobilbao.com)
tramitatuko da “eta-Bilboko Portuko Autoritatearen. . EUDn jasotako informazioak zehatzmehatz adierazi behar ditu portura iristean itsasontzian zeuden hondakin-kantitateak.
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IX) I., IV. eta VI. eranskinetako hondakinak jasotzea: Enpresa kontsignatarioak 12 ordu lehenago
eskatu behar dio zerbitzua enpresa jasotzaileari, eta ontzia entrega hori egiteko prest noiz egongo
den jakinarazi behar dio; enpresa jasotzaileak, berriz, egindako eskaerak denbora gutxiagoan
egiten saiatu behar du.
II. eranskineko hondakinak jasotzea: Enpresa kontsignatarioak 24 ordu lehenago eskatu behar dio
zerbitzua enpresa jasotzaileari, eta ontzia entrega hori egiteko prest noiz egongo den jakinarazi
behar dio; enpresa jasotzaileak, berriz, egindako eskaerak denbora gutxiagoan betetzen saiatu
behar du. Asteburuetako edo jaiegunetako zerbitzuak ostiralean edo azken lanegunean eskatu
behar dira.
V. eranskineko hondakinak jasotzea:
Enpresa jasotzaileak jasotzen ditu egunero ontzitik, enpresa kontsignatarioak aurretik ezer
jakinarazi gabe.

X) Hauek dira hondakinak jasotzeko eta tratatzeko tarifak eta aplikazio-arauak:
BILBOKO PORTUAN HONDAKIN SOLIDOAK ETA LIKIDOAK JASOTZEKO
ZERBITZUAREN TARIFA FINKOA (2021. URTEA)
1.- PORTUKO AGINTARITZARI ORDAINDU BEHARREKO TARIFAK
Portuko Agintaritzak, Portuen 2011ko Legearen Testu Bateratuaren 132. artikuluaren arabera, tarifa
finko bat kobratuko die atrakatzen duten itsasontzi guztiei, hondakinak biltzeko zerbitzua erabiltzen
duten ala ez kontuan hartu gabe. Tarifa finko hori ontziaren neurketa gordinaren (GT) unitateen
araberakoa da, eta eskubidea emango die kostu gehigarririk gabe Marpol hitzarmenari eta I. eta V.
eranskinei dagozkien hondakinak deskargatzeko ( kanpoan geratuko dira kargako hondakinak).
Bilketa itsasotik egiten bada edo portuko II. eremuan, tarifa finkoa I. eremuko bilketarako
zehaztutako tarifa baino % 25 garestiagoa izango da.
Portuen 2011ko Legearen Testu Bateratuaren 132. artikuluan, tarifa finkoari aplika dakizkiokeen
ustezko hobariak jasotzen dira, bai eta salbuespenak ere.
Ontzi bati Bilboko Portuko eskala bakoitzean aplikatzen zaion tarifa finkoa oinarrizko zenbatekoaren
(R1) eta koefiziente hauen arteko biderkaduraren emaitza izango da, ontziaren neurketa gordinaren
(GT) unitateen arabera:
ONTZIAREN NEURRIA (GT)

TARIFA FINKOA:

a)
b)
c)
d)

R1 x
R1 x
R1 x
R1 x

0 eta 2.500 GT arteko ontziak
2.501 eta 25.000 GT arteko ontziak
25.001 eta 100.000 GT arteko ontziak
100.000 GT baino gehiagoko ontziak

1,50
(6 x 10-4 x GT)
[(1,2 x 10-4 x GT)+12]
24,00
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Bidaiari-ontziei dagokienez (ferryak, ro-paxak eta gurutzaontziak), hau gehitu behar zaio aurreko
tarifari: oinarrizko zenbatekoa (R2) Eskala Adierazpen Bakarrean ageri den ontziko jende-kopuruaz
biderkatzearen emaitza. Bidaiariak eta tripulazioa sartzen dira kopuru horretan.
(R1) oinarrizko zenbatekoa 80 € da, bidaiari-ontzietarako izan ezik (haientzat, 75 €); (R2) oinarrizko
zenbatekoa, berriz, 0,25 €. Balio horiek aldatu egin ditzake Estatutako Aurrekontuen Lege Orokorrak
edo, hala badagokio, horretarako onartzen den beste legeren batek, portu-sisteman zerbitzuaren
kostuek duten bilakaeraren arabera.
1.03ko koefiziente zuzentzailea tarifa honen zenbatekoari ezarriko zaio.

2.- ERABILTZAILEAK PORTUAN ZERBITZUAK EMATEN DITUZTEN ENPRESEI
ORDAINDU BEHARREKO GEHIENEZKO TARIFAK
Bilboko Portuko Agintaritzaren “www.bilbaoport.eus” webgunean daude argitaratuta.
Portuan zerbitzuak ematen dituzten enpresek ezingo diote, inolaz ere, erabiltzaileari zerbitzurik
fakturatu. Salbuespena dira 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuan jasotakoak: IV. eta VI.
eranskinetako hondakinen lehorreratzea eta I. eta V. eranskinetako hondakinen lehorreratzea, bai eta
eskalaren 7. egunetik aurrerako lehorreratzeak eta salbuetsitako ontziek egindakoak ere, Portuko
Agintaritzak agindu berezi hauetan ezartzen dituen gehienezko tarifen arabera.
•

Marpol – I. eranskina – . Hondakinak eta nahaste oliotsuak biltzea eta tratatzea.
Bilketa eta tratamendua: 104,54 € m3-ko edo bildutako frakzioko.
Irteerak itsasontziarekin (Punta Lucero, Punta Ceballos, Punta Sollana eremuak eta ainguratutako
ontziak): 162,02 € irteerako
Iraupen luzeko zerbitzuengatiko errekarguak.
o

o

•

I. eranskinean azaltzen den ontzi-aldaketa itsasontziko ponpekin egiten bada eta haien
errendimendua ez bada orduko 5 m3-ra iristen, zerbitzua eman duenak zuzenean fakturatuko
dizkio zerbitzu-ordu guztiak itsasontziaren ordezkariari, orduko edo frakzio bakoitzeko 141,12
€-an.
Eragiketak berandu hasten badira itsasontziari egotz dakizkiokeen kausak direla eta, zerbitzua
eman duenak zuzenean fakturatuko dizkio orduak itsasontziaren ordezkariari, orduko edo
frakzio bakoitzeko 70,56 €-an.

Marpol – IV. eranskina - Ur zikinen bilketa eta tratamendua.
3

Bilketa eta tratamendua: 156,80 € m -ko edo bildutako frakzioko.
Gutxieneko zerbitzua: 1 m3
•

Marpol – V. eranskina - Zaborren bilketa eta tratamendua.
3

Bilketa eta tratamendua: 54,36 € m -ko edo bildutako frakzioko.
Irteerak itsasontziarekin (Punta Lucero, Punta Ceballos, Punta Sollana eremuak eta ainguratutako
ontziak): 162,02 € irteerako
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Marpol –VI. eranskina - Ikatz aktibatuaren iragazkien bilketa eta tratamendua.
Bilketa eta tratamendua: 14,63 € kg bakoitzeko
Gutxieneko zerbitzua: 1 kg.
Oharrak
1.- Gurutzaontzien kaiko jarduera eta segurtasuna hobetzeko, itsas bitartekoekin jaso beharko dira,
ahal dela, ontziek sortzen dituzten hondakinak. Hondakinak lehorretik bildu behar izanez gero,
kaiko jarduera eta segurtasuna zaintzeak lehentasuna izango du.
2.- MARPOLen I. eta IV. eranskinetako hondakinen bilketan, tarifa hau aplikatzeko, mahuka
konektatzen denetik deskonektatzen denera arteko denbora-tartea hartuko da bilketa-denboratzat;
lekualdatzeetan erabilitako denbora ez da kontuan hartuko.
Ontziaren kapitainak edo haren portuko ordezkariek hala eskatuta emango da zerbitzua.
Zerbitzuaren fakturazioa honela xehatuko da:
−

Bilboko Portuko Agintaritzaren fakturazioa.- 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuko 132.
artikuluan ezarritako tarifa finkoa, eskala bakoitzeko lehenengo zazpi egunetan aplikatzekoa.

−

Zerbitzua ematen duenaren fakturazioa.- IV. eta VI. eranskinetan jasotzen diren deskargak, I.
eta V. eranskinetako hondakinak (zazpigarren egunetik aurrera egindako deskargen
ondoriozkoak) eta dagozkien errekarguak.

3.- IV. eranskineko hondakinei dagokienez, aplikatuko diren tarifak MARPOL 73/78 hitzarmeneko
IV. eranskinean definitzen diren ur zikinenak dira. Hondakinak aztertzean hidrokarburoekin edo
beste produktu kimiko batzuekin poluituta daudela ikusiz gero, kasuan kasuko tarifa aplikatuko
da, tratamenduaren kostuaren arabera, eta aldez aurretik Bilboko Portuko Agintaritzak onespena
eman beharko du.
4.- 3.- MARPOLen V. eranskineko hondakinen bilketari dagokionez, ontziak portuan ematen duen
egun bakoitzeko fakturatuko da, ontziak hondakinak entregatu ala ez; ezer entregatzen ez badu,
kondizio normaletan merkataritza-ontzi bakoitzak egunean sortzen duena 1 m3 baino gutxiago
dela joko da.
Zerbitzua egunero emango da, horretarako eskaerarik egin gabe, eta Punta Luceroko olatuhormaren barruko aldean atrakatuta nahiz ainguratuta dauden ontzi guztiak bisitako dira.
Zaborra plastikozko poltsetan ontziratuta entregatuko da, eta MARPOL hitzarmenaren V.
eranskinean zabortzat jotzen dena bakarrik hartuko da zabortzat (kategoria guztietan). Zerbitzuemaileak salgai izango ditu itsasontzian hondakinak bereizteko poltsa egokiak, eta itsasontziek
erosteko aukera izango dute.
---------------------------------------Marpol – II. eranskina
(Tepsa eta Acideka terminalek hondakinen kudeatzaile FCC Ámbito SArekin egindako
hitzarmena)
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Halogenorik gabeko disolbatzaile organikoak dituzten uren bilketa eta tratamendua
(28001-00 motakoak), adibidez, heptanoa, hexanoa edo toluenoa duten urak.
Onartzeko baldintzak: likidoa, kloroa < 2.000 ppm, solidoa <% 3, CN/NH3rik gabe
Jasotzea Tratamendua
110,00 € orduko
275,00 € tonako

•

Azido fosforikoa, sosa edo potasa kaustikoa duten uren bilketa eta tratamendua.
Onartzeko baldintzak: likidoa, lohirik eta beste poluitzailerik gabea.
Jasotzea Tratamendua
110,00 € orduko
176,50 € tonako

•

Anilinadun garbiketa-uren edo Rodimet duten ur organikoen bilketa eta tratamendua.
Onartzeko baldintzak: likidoa, lohirik eta beste poluitzailerik gabea.
Jasotzea Tratamendua
110,00 € orduko
312,50 € tonako
Errekarguak
Aparteko ordua (lanegunetan 18:00etatik 22:00etara):
Gaueko ordua (lanegunetan 22:00etatik 22:00etara):
Jaiegunetako ordutegia (00:00etatik 24:00etara):

160,00 € orduko
184,40 € orduko
184,40 € orduko

Oharrak
1.- Arreta-zerbitzua egunean 24 orduz, astelehenetik ostiralera.
2.- Zerbitzua jaiegunetan eta asteburuetan jasotzeko, ostiralean edo jaiegunaren bezperan
jakinarazi behar da.
3.- Ohiko ordutegia: lanegunetan 08:00etatik 18:00etara.
4.- Asteburuetarako edo jaiegunetarako zerbitzuetan, gutxienez 7 ordu fakturatzen dira.
5.- Zerbitzua 5.000 eta 18.000 kg arteko gaitasuna duten kamioiekin ematen da.
6.- Kamioia beteta egindako garraio-lanaren prezioa: 215,00 € / bidaia.
7.- Egunean gehienez onartzen den edukia: 30.000 litro. Gaitasuna guztira: 180.000 litro.
8.- BEZa ez dago sartuta prezioetan.
---------------------------------------XI) Bilboko Itsas Agintaritzari hondakin-bilketaren hutsuneen berri emateko, ikus informazio honen VII.
atala. Eskuragarri duzu zerbitzua ematean gerta daitezkeen hutsuneen berri emateko erreklamazioeredua.
XII) Enpresa kontsignatarioek informazio hau eman behar diete Bilboko Portuan lehorreratzen diren ontzi
guztiei; atzerriko ontziak direnean, ingelesez emango diete.

