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ZALDIBARKO ZABORTEGIAN (VERTER RECYCLING 2002), ALBERTO ETA JOAQUIN 

BILATZEKO OPERATIBOARI BURUZKO INFORMAZIOA  

Bilaketa-operatiboari buruzko informazio eguneratua 2020/06/19an 

BILAKETA-OPERATIBOAN BAHETUTAKO MATERIALAREN ETA OBRA-LANEN PARTEA 

 
Arresteilua daraman erretro-

hondeamakina bat eta karga-
lanetarako hondeamakina bat lanean 
aritu dira aste osoan zehar, 08:30etik 
19:00ak arteko ordutegi jarraituan, 
B1 bilaketa-gunetik hondakinak 

atera, bahetu eta garraiatzeko 
zereginetan, zabortegiko lixibiatuen 

putzua zegoen tokian, baskulako plataformaren kokapen-mailaren azpitik. Bilaketa-
gune horretatik, guztira, 83.000 m ³ hondakin atera dira dagoeneko, otsailaren 6ko 
luizian zabortegiaren erdiko ontzitik AP8 autobideraino iritsi zen  1D lerradurari 

dagozkionak.  
 

B4 bilaketa-eremuan, goialdeko materiala ateratzeko, bahetzeko eta garraiatzeko lanak 
egiten aritu dira aste honetan. Horretarako, bilaketa lanak, D2 eremuko ezpondaren 
lurrak eta hondakinak lekuz mugitzeko zereginekin konbinatzen ari dira, oraindik ere 
lerraduran jausitako eta mugitutako 
hondakinak egonkortzeko eta 

finkatzeko lanak egiten ari baitira, 
bai eta DS1 segurtasun-biltegia 
handitzeko eta egokitzeko lanak ere. 
B4 bilaketa-eremu honetan 48.000 
m ³ hondakin atera eta bahetu dira 

orain arte. 
 

Bestalde, B1 indusketa- eta bilaketa-eremuaren azpitik, oso aurreratuta daude harrizko 
dikea eraikitzeko lanak. Euskarri horren helburua da segurtasun-elementuak finkatzea, 
ibarbidearen goiko aldeko edozein luizi paraje horretan igarotzen den AP8 autobide 

zatiaren trazadurara ez iristeko. 
Leherketa-harriz eraikitzen ari diren 

dikearen ezponda beharrezko kotara 
eta segurtasun-mailara iristen denean 
eta, aldi berean, autobidearen albotik, 
Eibar-Ermuko ordainlekura irteteko 
sarbide zaharraren lurretan aldi 

baterako biltegiratutako hondakinak 
kentzen direnean, oraindik itxita 

dauden bi erreiak ireki ahal izango ditu autobideak Donostia-Irun norabidean.  
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Verter Recycling 2002 enpresa, zabortegiaren jabegoa arduratuko da aldi baterako 
biltegi horretako materialak dauden lekutik erretiratzeaz. Hondakinak zabortegiaren 
barruko pilaketa-eremuetara eramatea ahalbidetuko duen pista oso aurreratuta dago 
dagoeneko, alboan doazen argazkietan ikus daitekeenez. 

 

 
ALBERTO SOLOLUZEREN FAMILIAREN BISITA 

 
Gaur, ekainak 18, ostirala, Alberto Sololuzeren alabak eta suhiak, Nahiak eta Jonek, 
beste bisitaldi bat egin dute zabortegira, oraingoan ere obra-zuzendaritzako teknikariek 

eta Segurtasun Saileko Larrialdietako 

Zuzendaritzako lankideek lagunduta. 
 

Lekuan bertan, egiten ari diren obren 
egoerari buruzko informazioa jaso dute 
eta Alberto eta Joaquín Beltran  
aurkitzeko operatiboaren garapenari 

buruzko jakinmina agertu dute. 
 
 
 
 

OHARRA: 
 

Zabortegiko obren eta bilaketa-lanen egoera zein den erakusten duten irudiak ikus 

daitezke boletín hau argitaratzen den leku berean, Eusko Jaurlaritzako IREKIA web-

gunean / Segurtasun-Saila / Albisteak atalean 
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MATERIALA ARAKATU, ATERA ETA BAHETZE LANEN EMAITZAK, BILAKETA-EREMUEN 
ARABERA, 2020/06/18 ARTE 

 

 
 

 
 
 
 

ZALDIBAR INGURUKO URAREN ANALISIEN EMAITZAK 

 
Uraren Euskal Agentziaren txostena lortzeko, hemen: 
 
https://bit.ly/3hltvJn 
 
 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/3hltvJn
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EGURALDIAREN AURREIKUSPENA – 25/06/2020 OSTEGUNERA ARTEKO JOERA 

 
 
 

 


