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Prebentzioa hondakinen sorrera ekiditeko neurririk hoberena da. Horrela zehazten du 

Europako 2008/98/CE Zuzentarauak eta berau garatzen duen 22/2011 Legeak (hondakinak eta 

lurzoru poluituen ingurukoak) jasotzen duen hondakinen kudeaketarako hierarkiak: 

 

 1.- Prebentzioa eta hondakinen murrizketa 

 2.- Berrerabilpenerako prestatzea 

 3.- Birziklapena 

 4.- Bestelako balioztapena (adibidez, energetikoa)  

 5.- Ezabatzea (zabortegiak) 

 

Kontsumitzen den edozein materialek edo baliabidek hondakina sortzen du. Gainera, hondakin 

horrek bilketa, garraio, kudeaketa eta tratamendua baten beharra eskatzen duenez, ez 

sortzeak hondakin bihurtzea ekiditen du, ingurumen, energia, gizarte eta ekonomia-

ikuspuntutik onura ekarriz.    

 

Ildo honetan, hondakinen sorrera murrizteko helburuarekin, Udalak hamaika ekimen burutu 

ditu, besteak beste: 

 

- 2005. urtean Diputatuen Kontseiluak hondakinak prebenitzeko hartutako erabakia 

bere egitea, Hondakinak Prebenitzeko Dekalogoan jasotako neurriekin eta 

Hondakinen Prebentzioaren gaineko konpromisoekin batera.  

 

- Udalerrian etxeko konposta sustatzea eta auzo-konpostatze ekimenak Gaztaño, 

Fanderia eta Agustinak auzoetan abiaraztea. 

 

- Arrandegi eta harategietako paper eta plastikozko bilgarrien zein poltsen erabilera 

murrizteko tupperren banaketa. 

 

 

2006an Udalak tokiko iraunkortasunerako prozesua abiatu zuen Errenteriako 

Iraunkortasunerako I. Tokiko Ekintza-plana onartzearekin batera (egun berrikuspen fasean 

aurkitzen da Plana). Dokumentu horrek hondakinen esparrua ere jasotzen du.  

 

Era berean, 2009. urtean Udaleko Ingurumen-estrategia onartu zen, administrazioak bere 

burua ingurumen hobekuntzara bideratuz eta, modu honetan, eredugarri izateko hobekuntzak 

egokitu eta ekimen ezberdinak abian jarriz. Estrategia honetan jasotako jardueretariko batzuk 

(paper kontsumoaren murrizketa, kontratazio-pleguen anbientalizazioa, …) garatzen ari dira, 

Udalari hondakinen sorrera murrizten eta ingurumen kalitaterantz pausuak ematen lagunduz. 

 

Beste hainbat lurraldetan bezala, hondakinen ekoizpena gutxitu eta sortzen denaren 

1. Sarrera 
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kudeaketa hobetzea aldarrikatzen duten eragileak ez dira falta Errenterian, batez ere, 2012. 

Urtean Errenteriako Ingurumeneko Aholku-kontseiluko (IAK) Hondakinen Taldearen sortu 

zenetik.  

 

Horrek guztiak Hiri-hondakinen Prebentzio-plan baten osaketa burutzera eraman du 

Errenteriako Udaleko Mendi eta Ingurumen Saila, zeinak udalerriko hiri-hondakinen sorrera 

murrizten laguntzeko neurriak definituko dituen. Horretarako, egungo egoeraren diagnosi bat 

osatu da, ondorengo arloak barneratzen dituena: 
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Hiri-hondakin Solidoak (HHS) edo etxetiarrak, norberaren etxean, komertzioetan, bulegoetan, 

eta antzerako guneetan sortzen diren hondakinak dira, baita arriskutsuak ez direnak eta euren 

izaera edo ezaugarriengatik aipatu toki eta jardueretan sortutakoekin aldera daitezkeenak ere 

bai.  

Honakoak ere Hiri-hondakin Solido gisa har daitezke:  

� Kale, gune berde, aisiarako gune eta hondartzetako garbiketaren ondorioz sortutako 

hondakinak  

� Hildako etxeko-animaliak, altzariak, etxetresnak eta abandonatutako ibilgailuak  

� Eraikin edo etxeen konponketarako obra txikietan sortutako hondakinak edo obra-

hondakinak  

 

HHSak, normalean, honako osaera izan ohi dute: 

‐ Beira: beirazko ontziak, potoak, botilak, … 

‐ Papera eta kartoia: egunkariak, aldizkariak, kartoizko bilgarriak, paperezko poltsak, … 

‐ Hondakin organikoak: janari/elikagai hondarrak, inausketa eta lorazaintzako 

hondakinak, … Pisua, hiri-hondakin solidoen zatiki nagusiena dira 

‐ Ontzi arinak: plastikozko, metalezko eta brik motako ontziak 

‐ Oihalak: jantziak, etxea apaintzeko bestelako oihalak, … 

‐ Metalak: latak, tresna zatiak, sukaldeko tresneria, altzariak, … 

‐ Egurra: paleak, altzariak, … 

‐ Obra-hondakinak: batez ere eraikin edo etxeen konponketarako obra txikietan 

sortutakoak 

 

Era berean, kontuan izan behar dira, euren toxikotasunarengatik, etxeko hondakin arriskutsu 

gisa sailkatzen direnak ere. Hondakin mota hauek beste kudeaketa-bide bat jarraitzen dute:  

- Olio mineralak: motordun ibilgailuengandik eratorriak 

- Ibilgailuen bateriak 

- Hondakin elektronikoak: telefono mugikorrak, ordenagailuak, etab.  

- Lerro zuriko etxetresna elektrikoak: garbigailuak, hozkailuak, … 

- Botikak 

- Pilak 

- Produktu kimikoak: berniza, lekedak, disolbatzaileak, argizariak, ... 

- Termometroak (merkuriozkoak)  

- Fluoreszenteak eta bestelako bonbillak 

2. Lege-esparrua 
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Jarraian aurkezten dira HHSen prebentzioaren esparruan nolabaiteko lotura duten lege, plan 

eta dokumentu estrategikoak. Errenteriako Hondakinen Prebentzio-planaren idazketarako 

garrantzia berezia duten dokumentuen kasuan, euren laburpena edo edukiaren azalpen-testu 

laburra jaso da. 
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2.1 Tokiko araudia 

ARAUDIA, PLANAK ETA DOKUMENTU ESTRATEGIKOAK ARAUDIAREN AZTERKETA 

Errenteriako udalerrian hiri hondakin solido eta hondar bilketa arautuko 

duen Udal Ordenantza (1997/06/16)   

Ordenantza honen helburua Hiri-hondakin Solidoei buruzko alderdi guztiak arautzea da, 

udalerriaren garbitasuna, ingurumenaren babesa eta hondakinen berreskurapen egokia lortzea 

helburu nagusiak izanik.  
 

Honetaz gain, hondakinen inguruan sortzen diren arazoak konpontzeko eta bide publikoan 

sortu daitezkeen arazo estetiko eta osasuntsuak konpontzeko neurriak ere zehazten dira.  

Errenteriako udalerriko hiri hondakin solido eta hondar bilketa arautzen 

duen Udal Ordenantzaren lehen moldaketa (2015/12/12) 
 

Errenteriako udalerriko hiri hondakin solido eta hondar bilketa arautzen 

duen Udal Ordenantzaren bigarren moldaketa (2007/01/18) 
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Errenteriako Iraunkortasunerako I. Ekintza-plana (2006 – 2011) 

Lotura duten lerro eta programak 

LE2: BIZI KALITATEAREN ETA BIZTANLERIAREN ONGIZATEAREN HOBEKUNTZA SOLIDARIOA 

SUSTATU.  

⋅ P2.11 Kontsumo arduratsu, kontziente eta jasangarri bat sustatzeko programa. 

LE3: INGURUMEN KALITATEA HANDITU, HIRI INGURUNEA ETA ERREKURTSOEN 

KUDEAKETA IRAUNKORRA HOBETU. 

· P3.3 Udalerriko hiri hondakinen ingurumen kudeaketa hobetzeko programa. 

LE7: UDAL KUDEAKETAN IRAUNKORTASUN IRIZPIDEAK BARNERATU  

⋅ P7.2 Udalaren jardueran iraunkortasun irizpideak txertatzeko programa. 

Indarrean dauden ekintzak eta gauzatzea garrantzitsuak direnak 

3.6.4E Dagokion erakundeari Sanmarkoko zabortegian osasun eta epidemiologia-

azterketak burutzea eskatu, honek osasunean sortu ditzakeen ondorioak kontrolatu eta 

ebaluatzeko. 

Ingurumeneko Udal-estrategia (2009) 

2009ko martxoan Udalbatzan onartu zen Ingurumen Udal Estrategia; bertan jasotzen dira, 

Udalak (enpresa moduan) ingurumen eragina gutxitu ahal izateko aurrera eraman beharko 

lituzkeen ekintzak. 

 

3. atalean, jarduteko oinarrizko lerroak definitzen dira, eta hauen artean 6. lerroa da 

azpimarragarriena: 6) Hondakinen sorrera eta kudeaketa. 
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Errenteriako Plan Estrategikoa 2013-2025 

Plan Estrategikoaren elaborazio prozesuan sortutako Errenteriako diagnosian (2012), 

hondakinen sorrera eta hiri hondakin solidoen gaikako bilketari buruzko datu aipagarrienak 

zehazten dira. Bestetik aipatu, nahiz eta diagnosia osatzeko gauzatu ziren herritarren 

pertzepzioa ezagutzeko inkestetan, zuzenean hondakinen inguruko galderarik agertzen ez 

zen, herritarren ia %80aren ustetan, oso garrantzitsuak dira airearen kutsadura gutxitu, 

erreketara egiten diren isuriak kontrolatu eta hondakinen sorrera gutxitzen lagunduko 

duten jarduerak aurrera eramatea.  

 

Gainera prozesu honetan zehar sortu ziren batzorde sektorialek, indarguneak, ahuleziak, 

aukerak eta mehatxuak, eta baita gai estrategikoak zehaztu zituzten, Errenteriako Plan 

Estrategikoa 2013-2025 osatzeko. Hondakinen inguruan, ondorengoak dira ingurumen eta 

landa garapeneko batzordeak zehaztutako gogoetak: 
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Errenteriako Plan Estrategikoa 2013-2025 

- Indarguneak eta aukerak: hondakinen kudeaketan hobekuntza garrantzitsuak egiteko 

aukera (batez ere, gaikako bilketaren tasak igotzeko beharra aipatu da eta baita 

konposta egiteko aukera aztertzea, degradatuta dauden guneetan). 

- Ahuleziak eta mehatxuak: uraren kudeaketa eta hondakinak ingurumen gabezia 

garrantzitsuak agertzen dituzte (gaikako bilketaren tasa baxua eta gainera azken 

urteetan honek izan duen beherakada aipatu dira).  

- Hiru dira zehaztu diren landu beharreko lerro estrategikoak, eta hauen artean aurkitzen 

da hondakinen gaia: hondakinen sorrera gutxitze aldera eta hauen kudeaketa hobetze 

aldera.  

 

Hau guztiaz gain, bai Plan Estrategikoaren adierazpenak (ikuspuntua, baloreak, erronkak 

eta lerro estrategikoak), eta baita jarduera planak ere, hondakinen inguruko aipamenak 

jasotzen dituzte: 

- 5. ERRONKA 2025 urtera begira: udalerriko gune naturalak eta ingurune jasangarria 

indartuko dira. Era berean, energiari eta hondakinei dagokienez, Europako Arau 

Zuzentzaileak berdindu edo hobetuko direla jasotzen da. 

 

Erronka estrategiko hauei aurre egiteko, Planak 18 lerro estrategiko zehazten ditu. Hauen 

artean, 16. lerroak, gaikako bilketan oinarritutako udalerria eta baliabide naturalak modu 

eraginkorrean kudeatuko dituen udalerria zehazten du. Beraz, garapen proposamen 

moduan, Europatik zehazten diren helburuak bete eta gainditzea proposatzen da, eta 

horretarako, ondorengo helburuak zehaztu dira: 

- Prebentzioa: 2010 urtean sortutako hondakin kopurua %10a gutxitzea 2020 urterako. 

Helburu hau 2014 urtean berrikusi egingo da, Europako Batzordeak urte berean 

gauzatuko duen berrikuspenean oinarrituz.  
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- Hondakin organikoaren (biohondakinaren) bilketa maximizatu.  

- Gaikako bilketa eta birziklapen tasa orokorra. 2016 urterako %60ko bataz besteko tasa 

lortzea da helburua. Hala eta guztiz, amaierako helburua, Europar Batasunak gauzatuko 

duen berrikuspenaren ondoren zehaztuko da (%70  eta %82ko tasa zehaztu da). 

- Berrerabilpena, birziklapena eta hondakin ez arriskutsuen balorizazioa gutxienez 

%70ekoa izatea 2020 urterako. Hala eta guztiz ere, aurretik aipatu moduan, datu hau 

ere berrikusi egingo da.  

Helburu hauek lortzeko zehaztutako neurri batzuk ondorengoak dira:  

- Garbiguneen sarea finkatu, udalerritik sarrera erraza izango duen moduan: Talaia, …  

- Hiri-hondakin Solidoen (HHS) bilketarako Udal-sistema hornitzea, egoera sozial 

ezberdinetara, bizilekuetara eta udalerriko topografiara egokitua egongo dena. 

- Udalak hondakinei buruzko informazioa zabaltzera emango du, honela, adin 

ezberdineko herritarrak gai hauen inguruan informatuta eta sentsibilizatuta egongo 

direlarik.  

- Hondakinen kudeaketa egokia sustatzeko, sortutako hondakinen araberako ordainketak 

zehaztea, honek gizarte sektore ezberdinetan sortu ditzaken arazoak ekidinez. 

Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana (2014) 

2012 urte amaiera aldera, Errenteriako Udalak Alkateen Ituna sinatu zuen, Europar 

Batasunak 2020 urterako energia aurrezpenean eta Berotegi Efektuko Gasen isurpenaren 

murrizpenerako zehaztutako helburuak bete eta gainditzeko asmoz. Helburuak, udalerriko 

CO2 isurpenak %20an gutxitzea, udalerriko energia kontsumoa %20an murriztea eta energia 

berriztagarriak %20an sustatzea dira.  
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Errenteriako energiaren diagnosia (2013) landu ondoren, Udalak Energia 

Iraunkortasunerako Ekintza plana landu zuen. Honek, 6 lerro estrategiko jasotzen ditu eta 

hauetako bakoitza, Alkateen Itunak zehazten dituen helburuak bete ahal izateko gauzatu 

behar diren ekintza ezberdinez osatuta dago. Laugarren lerro estrategikoa, hondakinen 

sorrera eta kudeaketari dagokio eta 6 ekintzez osatua dago:  

- Ingurumen irizpideak txertatu antolatzen diren kultur ospakizunetan, hau da, plater eta 

mahai-tresna berrerabilgarriak erabili.  

- Hondakinen kudeaketa sistema hobetu eta kudeaketa estrategia zehaztu: bosgarren 

edukiontzia, atez-ateko bilketa, … 

- Kontrolik gabeko hondakindegiak identifikatu eta hauek itxi.  

- Gaikako bilketa eta birziklapena sustatu.  

- Sentsibilizazio kanpainak gauzatu Udaletxeko departamentu ezberdinetan, bizilekuetan 

eta zerbitzu sektorean, hondakinen sorrera murrizteko. 

- Zerbitzu sektorean, eskaeren araberako gaikako bilketa zerbitzua eskaini. 
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2.2. Lurraldeko araudia (Gipuzkoa) 

ARAUDIA, PLANAK ETA DOKUMENTU ESTRATEGIKOAK ARAUDIAREN AZTERKETA 
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Gipuzkoako Foru Aldundiko 2008-2016 Aurrerapen Dokumentua 

Garatzeko Estrategia – ADGE 2008+4 

2012 urtean, Gipuzkoako Foru Aldundiak, 2008-2016 Aurrerapen Dokumentua Garatzeko 

Estrategia (ADGE2008+4) aurkeztu du. Honen helburua, aurreikusten den gaikako bilketaren 

gehikuntza dela eta Gipuzkoan sortutako hiri hondakinen kudeaketa eta egungo legedia 

egokitzea da.  

 

Estrategiak ondorengo kontzeptu hauek jasotzen ditu: 

- Prebentzio aktiboen politika: hondakinen sorrera urtean, gutxienez %1 gutxitzeko.  

- Gaikako bilketa: 2016an kudeaketa publikoko hondakinen %60 gaika biltzea eta 2020an, 

berriz, %75a, beti ere gaikako bilketaren kalitatea bermatuko den moduan.    

- Hondakinen %100 tratatzea, lor litekeen gehieneko berreskuratze materiala ziurtatu eta 

“zero isurketa” bermatuaz, hau da, aldez aurretik tratatu gabe dauden hondakinak 

isurtzea ekidinez. Eredu honekin, Gipuzkoan bukatu egingo litzateke zabortegien garaia 

eta zabortegiek sortzen dituzten inpaktuen garaia.  

- Ikerkuntza eta aurrerapen teknologia: Ikerkuntza eta garapen ildo berriak sortuaz, 

hondakinen prebentzioa eta balorizazioan helburu berriak sortuko dira.  

- Sentsibilizazioa eta heziketa: Hiri hondakinen kudeaketa orokorrean, hondakinak behar 

bezala bereiztearen balioaz sentsibilizatu eta instalazioak interpretatzeko eredu 

pedagogiko eta hezitzailea erabiliko da.  
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Prebentzioa: 

Hondakinen kudeaketa eraginkorraren lehen oinarria prebentzioa da, eta Gipuzkoako 

hondakinen sorrera murrizte aldera, 2008-2016 Aurrerapen Dokumentua Garatzeko 

Estrategiak (ADGE 2008+4) honako helburuak zehazten ditu 2012-2016 eperako: 

- Hondakinen sorrera %4 murriztea 2016 urterako.  

- Autokonposta eta konpost komunitarioa ezartzea 1.000 biztanletik beherako 

udalerrietan, Materia Organiko Konpostagarriaren kudeaketa modu bakarra izanik. 

- Jarraipen sistema espezifiko bat ezartzea autokonposta eta konpost komunitario 

prozesuaren kudeaketa bermatzeko.  

- Hondakinen prebentziorako estrategia definitzea, elikagai xahuketa ekiditeko.   

- Ontzi-hondakinen prebentziorako estrategia definitzea.  

- Berrerabilpena eta konponketarako estrategia definitzea.  

 

Gipuzkoako Prebentzio Programaren garapenean, ondoren aipatuko diren  jarduerak 

indartzeko beharra jaso da, hondakinen murrizketan eta berrerabilpenean eragin zuzena 

baitute: 

- Autokonposta eta konpost komunitarioa.  

- Elikagai xahuketaren prebentzioa: Europan, elikagai xahuketa (etxekoa zein komertziala), 

bataz beste, 95 kg/biz/urte-koa dela uste da, hau da, sortutako hondakin guztien 

%20koa gutxi gora-behera. Elikagai xahuketaren prebentziorako ekimenetako bat 

Gipuzkoako Elikagai Bankua da, honen bidez, “Azken minutua” izeneko eredua 

jarraituaz, kontsumigarriak diren baina merkaturagarriak ez diren elikagaiak zabortegira 

eramatea ekiditen da.  

- Prebentzio ekintzetarako diru-laguntza lerroa.  

- Berrerabilpena sustatzea.  

- Hezkuntza zentroekin lankidetza: Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta 

Ikerketa Sailarekin lankidetza bitartez, hondakin prebentziorako politikak garatzen dira 

Gipuzkoako lehen eta bigarren hezkuntzako 305 zentroetan.  

- Zerga politika: Europar Parlamentuak 2012ko maiatzaren 24an, gaikako bilketa tasa 

altuko eta errefus maila baxuko ekonomia sustatzeko, fiskalitate ekologikoaren 

erreforma erabiltzea onartu du. Ildo honetan, Gipuzkoako lurraldeari egokitutako zerga 

politika bat garatu behar da. 
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Etxeko konposta eta konpost komunitarioa: 

Materia organiko konpostagarria familiek etxeetan sortzen dituzten hondakinen %40a izanik, 

herritarrek, materia organikoa konpostatuz gero, onura handiak dakarzkiote gizarteari. Ildo 

honetan, bi ezarpen sistema aurreikusten dira Gipuzkoan, udalerriaren ezaugarrien arabera: 

- Autokonposta edo konpost komunitarioa kudeaketa bide bakarra izanik: Kudeaketa 

sistema hau, 500 eta 1.000 biztanle bitarteko udalerrietan aurreikusten da, eta 

autokonposta izango da kudeatzeko bide bakarra, hau da, sortzen de materia 

organikoaren %100 etxeetan edo eremu komunitarioan kudeatuko da.  

- Autokonposta edo konpost komunitarioa kudeaketa bide osagarri moduan: Sistema hau 

1.000 biztanletik gorako eta etxebizitza familiabakar sakabanatuak nagusi diren 

guneetako udalerrietan aurreikusten da. Beraz, sortutako materia organikoa modu 

honetara kudeatuz gero, errefusa gutxitu egingo da.  
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Gaikako bilketa: 

Hiri hondakinak sorburuan bereiztea eta hauek gaikako bilketa gauzatzea da materia 

baloritzatzeko modu eraginkorrena. Honen emaitzak hobetzeko, hondakina sortzen duenari 

(etxekoari, merkatariari, industriari edo erakundeei) erantzukizun bat ezartzen dion bilketa 

sistema ezartzea da modurik eraginkorrena. Bestetik, kontutan izanik, ohiko poltsako 

hondakin birzikla ezinak, guztizkoaren %10 baino gehiago ez direla, begi bistakoa da 

balorizazio sistemarik eraginkorrena sorburuan behar bezala bereiztea dela.  

 

Hau dela eta, Gipuzkoan zehaztu den eredua, sortzaileak erantzukizuna duen derrigorrezko 

sistema ezartzea da, hau da, gaikako bilketa eraginkorragoa eta bildutako zatikiaren kalitatea 

hobea izateko sistema. Beraz, 2012-2016rako gaikako bilketako helburuak hauek dira: 

- 2016 urtean, udalerri edo mankomunitate bakoitzaren gaikako bilketa %60ra iristea, 

sortutako hondakin mota bakoitzari dagokionez (hiri hondakinak eta industria, 

merkataritza eta erakundeen hiri hondakin asimilagarriak). 

- Ontzi arinen gaikako bilketan %10era iristea.  

- Materia organikoaren gaikako bilketa ezartzea Gipuzkoako udalerri guztietan, honela, 

sortutako hondakin guztien %15 baino gehiago izanik, eta inpropioak %5 baino 

portzentaje gutxiago.  

- Errefusa sortutako guztiaren %30 baino gutxiago izatea. 
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Tratamendua eta azpiegiturak:  

Hondakinen tratamendurako honako azpiegiturak dauzka Gipuzkoak (2013 urtean): 

- Konpostatze planta bat Lapatxen (Azpeitian). Honen ahalmen erreala, gehienez 2.100-

2.500 tona materia organiko urtean da.  

- Ontzi arinak bereizteko bi planta, bata Urnietan eta bestea Legazpin. Urnietako 

plantak San Marko eta Txingudiko mankomunitateko ontziak tratatzen ditu, eta beste 

mankomunitateetan bildutako Legazpiko plantara eramaten da.  

 

- Gainerako zatikia, zuzenean botatzen da, aurrez inolako tratamendurik gauzatu gabe, 

gaur egun Gipuzkoan aurkitzen diren titularitate publikoko 3 zabortegietan: Sasieta 

(Beasain), Urteta (Zarautz) eta Lapatx (Azpeitia).  

 

2016rako helburuak ondorengoak dira: 

- Hondakin primarioen %100 tratatzea, materialen berreskurapena eraginkorragoa izan 

dadin.  

- Gainerako zatikia tratatzeko azpiegituren eta hauek eragin ditzaketen ustiapen 

kostuen malgutasuna bermatzea, hau da, trataera behar errealetara egokitzen den 

eredua definitzea.  

- Gipuzkoako hiru zabortegiak ixtea.  

- Energia berriztagarria sortzea, adibidez, Sanmarko Mankomunitateko gaikako 

bilketatik datorren materia organikorik abiatuta.  

- Materia organikoaren trataera deszentralizatua sustatu, amaieran kalitate handiagoko 

konposta bermatzeko eta garraioari lotutako ingurumen eta ekonomia aldetiko 

inpaktuak murrizteko.  

- Inbertsioak deszentralizatu.  

- Dinamizazio ekonomiko deszentralizatua sustatzea, mankomunitate guztietan 

lanpostu zuzenak sortuaz.  

- Bildutako ontzi arinen aukeraketa eta sailkapena bermatzea.  

- Ontzietako transferentzia planten eraikuntza bermatzea mankomunitate guztietan.  

- Trataera kostuak arrazionalizatzea, eta hori gaikako bilketa sustatzeko eta gainerako 

zatikia zigortzeko tresna gisa erabiltzea.  
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2012ko Gipuzkoako etxe hondakinen gainerako frakzioaren ezaugarritzea 

(eta Eranskinak) 
 

2012ko Gipuzkoako etxe hondakinen gainerako frakzioaren 

ezaugarritzearen txostena Gipuzkoako mankomunitateentzako 
 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren atez-ateko bilketari buruzko ZERGAR 

txostena 
 

 

2.3 Erkidego mailako araudia (EAE) 

ARAUDIA, PLANAK ETA DOKUMENTU ESTRATEGIKOAK ARAUDIAREN AZTERKETA 
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3/1998 LEGEA, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko 

lege orokorra 

Hondakinen esparruari lotuta, Autonomia Erkidegoaren politika ondorengo irizpideetan 

oinarrituko da, garrantziaren araberako hierarkia bera mantenduz: 

a) Jatorrian prebenitzea eta murriztea, sorrera eta kaltegarritasuna gutxituz 

b) Berrerabilpena, birziklapena eta balorizaziorako eta zikloen itxierako baliagarri gerta 

daitezkeen bestelako moduak sustatzea 

c) Balorizatu ezin daitezkeen hondakinen deuseztatze egokia, berauen kudeaketa egokirako 

baliabideak ezarriz. 

112/2012 DEKRETUA, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-

hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko dena 

Araudiaren helburuak:  

- Ingurumen-kondizio seguruetan, eraikuntza- eta eraispen-materialen berrerabilpena 

sustatzea. 

‐ Ingurumen-kondizio seguruetan, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen birziklapena eta 

beste balorizazio-modu batzuk -ordena horretan- sustatzea 

‐ Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ezabapena minimizatzea. 

‐ Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ezabapen egokia bermatzea. 

‐ Eraikuntza jasangarria garatzen laguntzea, eraikinen kalitatea eta funtzionaltasuna kaltetu 

gabe. 

Laugarren Xedapen Gehigarrian Erosketa Publiko Berdearen eta Euskal administrazio 

publikoek eta sektore publikoko erakundeek eraikuntza- eta eraispen-hondakinen 

balorizaziotik sortutako produktuak erabiltzea eta haien prebentzioa egitea sustatzeko 

irizpideak zehazten dira. 
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46/2001 DEKRETUA, martxoaren 13koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 

erabiltzen ez diren pneumatikoen kudeaketa arautzeko dena 

Dekretu honen xedea Euskal Autonomia Erkidegoan sortu edo/eta kudeatzen diren 

erabilerarik gabeko pneumatikoak era egokian kudeatzeko jardueren erregimen juridiko 

arautzailea ezartzea da. 

76/2002 DEKRETUA, martxoaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 

hondakin sanitarioak kudeatzeko baldintzak arautzeko dena 

Dekretu honen helburua Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera sanitarioen ondorioz sortzen 

diren hondakin sanitarioen produkzioari eta kudeaketari aplika dakiokeen araubide juridikoa 

ezartzea da, berorren bitartez osasun publikoa eta ingurumena babestu ahal izateko 

Hondakin ez Arriskutsuak Prebenitu eta Kudeatzeko Plana 2009-2012 

 

(*) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila Euskal 

Autonomia Erkidegorako Hondakinen Prebentzio eta Kudeaketarako Plana  

2014-2020 osatzen ari da.  

Batasunaren Ingurumeneko VI. Ekintza-programaren (2002-2012) lau helburuetatik batek 

ondorengoa jasotzen du: ekoizpen eta kontsumo eredu iraunkorragoak ziurtatzeko, 

baliabideen efizientzia eta, hauen zein hondakinen kudeaketa hobetzea, baliabideen 

erabilera, hondakinen sorrera eta hazkunde ekonomikoaren arteko erlazioa apurtuz, eta era 

berean, berriztagarrien diren eta ez diren baliabideen kontsumoa ingurumenaren 

xurgatzeko ahalmena baino handiagoa izan ez dadin bermatzea. Europar xedapen berrienek 

edo osatzen ari direnek, esate baterako, Hondakinen Prebentziorako eta Birziklapenerako 

Estrategia edo Hondakinen Esparru-zuzentaraua aipaturikoari erantzuna eman nahi diote, 

azken urteetan behatutako errealitate eta joerak oinarritzat hartuz. 
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Hondakin Arriskutsuak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2008-2011 

Planaren helburu estrategikoak honakoak dira: 

a) Hondakinak sortzeari eta horien arriskugarritasunari aurrea hartzea 

b) Hondakin arriskutsuen balorizazio materialari dagokionez %65eko tasa lortzea, eta 

kudeaketaren hierarkia betetzen dela ziurtatzea 

c) Ekoizle guztiei hondakin arriskutsuak kudeatzeko zerbitzu eraginkorra ematea  
 

Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020 

Euskal Herriko ingurumen-politika ingurumeneko esparru-programetan islatuko da. Programa 

hauek lau urtetako iraunaldia izango dute eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-

organoak osatuko du Euskal Herriko Ingurumen-batzordean ordezkatutako administrazio 

publikoekin elkarlanean. 
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III. Ingurumeneko Esparru-programa 2011-2014 

 

(Dokumentu hau osatu bitartean, Eusko Jaurlaritza IV Ingurumeneko 

Esparru-programa (2015-2018) osatzen dihardu) 

3. HELBURU ESTRATEGIKOA: Baliabideen erabilera eraginkorra eta kontsumo arduratsua 

sustatzea 

6. Helburu operatiboa: Euskal ekonomiaren produktibitate materiala guztira %4 hobetzea. 

- 22. Jarduera-lerroa 22: lehengaien aurrezkiari buruz, hondakinen sorkuntzaren 

prebentzioari buruz eta kontsumo jasangarriari buruzko proiektuak sustatzea.  

- 23. Jarduera-lerroa: merkatal gune handiekin, banaketa-kateekin edota catering-enpresekin 

hondakinen prebentzioaren eta ontzien murrizpenaren alorrean lanerako plan bat 

diseinatzea eta sustatzea. 

- 24. Jarduera-lerroa: Hondatutako produktuak konpontzea eta berrerabiltzea sustatzea, 

bigarren eskuko merkatuen bidez.  

7. Helburu operatiboa: Industria-hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen balorizazio-tasa %5 

handitzea. 

- 26. Jarduera-lerroa: Lehengaiak azpiproduktuz eta hondakinez modu seguru batean 

ordezkatzea, hondakina eta azpiproduktua zer den erabakitzeko irizpide argiak definitzen 

dituzten estandar eta arau teknikoen garapenaren bitartez; halaber, erabilera posible 

bakoitzerako definitu beharko da noiz uzten dion gai batek hondakin izateari. 

- 27. Jarduera-lerroa: EAEn kudeaketa-defizita diagnostikatu zaien hondakinetarako 

kudeaketa-azpiegiturak sortzen laguntzea, merkatu librearen, autoaski izatearen eta 

hurkotasunaren printzipioekiko begirunez.  

- 28. Jarduera-lerroa: EAEko Hiri-hondakinen Arau berrietan ondokoa ezartzea: 

biohondakinak gaika biltzea eta erabiltzeko gaitasuna bermatuta daukan konposta egitea 

sustatzea, kalitate estandarren bitartez. 

- 29. Jarduera-lerroa: Nekazaritza, baso eta abeltzaintzako azpiproduktuen kudeaketa 

sendotzen duten proiektuak sustatzea: nekazaritza sistemako material zikloa ixtea. 

- 30. Jarduera-lerroa: Nekez baloriza daitezkeen hondakinetarako I+G+b proiektuak sustatzea 

(ekoizpen-prozesua aldatzea, lehengaiak ordezkatzea, zikloak ixtea, balorizatzeko bide 

berriak ikertzea, bioteknologiaren edo material estrategikoak birziklatzearen aukerak 

aztertzea, …). Teknologiaren saiakera-proiektuak garatzea eta ekimen publikoaren eta 

pribatuaren arteko lankidetza bultzatzea.    

8. Helburu operatiboa: Lurraldeko birziklatzean eta hiri-espazioan, industria-eremuen eta 

azpiegituren berrikuntzan laguntzea, lurzoru berrien okupazioaren aukera gisa. 
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2.4 Estatu mailako araudia 

ARAUDIA, PLANAK ETA DOKUMENTU ESTRATEGIKOAK ARAUDIAREN AZTERKETA 

1481/2001 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, hondakinen 

deuseztapena zabortegiratzearen bitartez burutzea arautzen duena 

Dekretu honek hondakinak zabortegien bitartez deuseztatzeko jardueren esparru juridiko eta 

tekniko egokia ezartzea du xede, pertsonen osasuna eta ingurumena babesteko helburuarekin, 

hauen kudeaketa, ustiapen eta ezaugarriak arautuz. 

 AAA/661/2013 Agindua, apirilaren 18koa, hondakinen deuseztapena 

zabortegiratzearen bitartez burutzea arautzen duen abenduaren 27ko 

1481/2001 Errege Dekretuaren I, II eta III. eranskinak aldatzen 

1304/2009 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, hondakinen deuseztapena 

zabortegiratzearen bitartez burutzea arautzen duen abenduaren 27ko 

1481/2001 Errege Dekretua aldatzen duena 

 49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinen deuseztapena 

zabortegiratzearen bitartez burutzea eta betelanen exekuzioa arautzen 

duena 

653/2003 Errege Dekretua, maiatzaren 30ekoa, hondakinen errausketari 

buruzkoa 
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11/1997 Legea, apirilaren 24koa, Ontzien eta Ontzi-hondakinei buruzkoa 

Ontziek ingurumenean duten eragina prebenitzea eta murriztea, eta euren bizi-ziklo osoan 

zehar ontzi-hondakinen kudeaketa arautzea du helburu. 

Helburu hauek erdiesteko ontzi-hondakinen prebentzioa lehen neurri gisa zehazten da, 

bigarren mailan ontzien berrerabilpena eta, azkenik, ontzi-hondakinen beste nolabaiteko 

balorizazioa 

 

Estatuko Administrazio Orokorrak eta AAEEek, ontzi-hondakinen sorrera murriztu eta 

prebenitu asmoz, neurriak hartuko dituzte ontziak sortzeko diseinu eta prozesuetan (3. 

artikulua). 

 

Administrazio publikoek ontzien berrerabilpen eta birziklapena errazteko egokitzat jotzen 

dituzten neurriak ezarri ahal izango dituzte (4. Artikulua). 

 

2001eko ekainaren 30a baino lehen murrizketa, birziklapen eta balorizaziorako bete beharreko 

helburuak honakoak ziren (5. artikulua): 

‐ Sortutako ontzi-hondakin guztiaren %50 (gutxienez) eta %65 (gehienez), pisuan, 

balorizatuko da.  

‐ Aurreko helburu orokorraren baitan, sortutako ontzi-hondakin guztien ontzi-materialetatik 

pisuan %25a birziklatuko da gutxienez, eta %45a gehienez, ontzi-materialen pisuaren 

gutxieneko %15a izanik. 

‐ Aurreko paragrafoan aipatutakoren erdibideko helburu gisa, Lege hau indarrean jartzen 

denetik hogeita hamasei hilabetera sortutako ontzi-hondakin guztiaren ontzi-materialen 

pisu totalaren %15a birziklatuko da gutxienez, ontzi-material mota bakoitzeko gutxieneko 

%10eko kopuruan. 

‐ Sortutako ontzi-hondakinak, gutxienez, %10ean murriztuko dira pisuan. 

 

Tokiko erakundeek kudeaketa sistemaren barruan txertatutako ontzi-hondakinen eta 

erabilitako ontzien gaikako bilketa burutzea, banaketa eta sailkatze-plantetarako edo, kasuan 

kasu, birziklatze edo balorizazio guneetarainoko garraioa burutzeko ardura hartuko dute (9. 

Artikulua). 

AAEEak 5. artikuluaren betetze-mailaren inguruko informazioa jasoko dute, berau erabiltzaile 

guztien eskuragarri egongo delarik (15. artikulua). 
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782/1998 Errege Dekretua, apirilaren 30ekoa, Ontzien eta Ontzi-

hondakinei buruzko 11/1997 Legea, apirilaren 24koa, garatu eta 

exekutatzeko Araudia onartzen duena 

3. Artikulua. Ontzi-hondakinen prebentziorako enpresetarako planak. 

 

4. artikulua. Administrazio Publikoek ondorengoetarako laguntzak eta diru-laguntzak ezarri 

ahal izango dituzte: ontzi berrerabilgarrien erabilerarako, ontziak edo bestelako produktuak 

sortzeko ontzien birziklapenaren bitartez lortutako bigarren mailako lehengaien erabilera, edo 

ontzi berrerabilgarri edo birziklagarrien ekoizpenerako beharrezko diren instalakuntzen 

eraldaketa edo hobekuntza helburu duten inbertsioak edo ikerkuntza-jarduerak; 

berrerabilpena edo birziklapena sustatzea helburu duten ekimenak abian jartzea. 
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252/2006 Errege Dekretua, martxoaren 3koa, Ontzien eta Ontzi-

hondakinei buruzko 11/1997 Legeak, apirilaren 24koa, jasotzen dituen 

birziklapen eta balorizazio-helburuak berrikusi eta bere exekuziorako 

Araudia aldatzen duena  

Ontzien eta Ontzi-hondakinei buruzko 11/1997 Legeak, apirilaren 24koa, jasotzen dituen 

birziklapen eta balorizazio-helburuen aldaketa: 

a. (b) eta (c) ataletan jasotakoaren aurka egin gabe, ontzi-hondakinetako ontziratze-

materialen gutxieneko %25eko eta gehienezko %45eko birziklapenera, pisuan, iristea, 

ontziratutako material bakoitzaren gutxieneko %15eko pisuarekin. 

b. 2008ko abenduaren 31 baino lehen, eta ondorengo bi urteetan, pisuan, ontzi-hondakinen 

%55, gutxienez, eta %80a, gehienez, birziklatuko da. 

c. 2008k abenduaren 31 baino lehen, eta ondorengo urteetan, ontzi-hondakinetako 

materialen birziklapenerako jarraian zehazten diren gutxieneko helburuak beteko dira:  

1. Beiraren %60a, pisuan 

2. Papera eta kartoiaren %60a, pisuan 

3. Metalen %50a, pisuan 

4. Plastikoen %22´5a, pisuan, kontuan hartuz soilik plastikoan bihurtuko den materiala 

5. Egurraren %15a, pisuan 

d. Errege Dekretua indarrean jartzen denetik , eta (e) atalean jasotakoaren aurka egin gabe, 

ontzi-hondakinen %50, gutxienez, eta %65, gehienez, balorizatu edo erraustuko dira 

energia berreskuratzeko hondakinen erraustegietan. 

e. 2008ko abenduaren 31 baino lehen, eta ondorengo urteetan, gutxienez ontzi-hondakinen 

%60 balorizatu edo erraustuko dira energia berreskuratzeko hondakinen erraustegietan.  

 

Ontzien eta Ontzi-hondakinei buruzko 11/1997 Legea, apirilaren 24koa, garatu eta 

exekutatzeko Araudia onartzen duen 782/1998 Errege Dekretuaren, apirilaren 30ekoa, 

aldaketa: Administrazio publikoek, beraien eskumenaren barne, birziklatutako ontzi-

hondakinetatik eratorritako materialen erabilera sustatuko dute. Horretarako, aipatu erabilera 

sustatu edo ontzi-hondakinen birziklapenetik eratorritako materialen bigarren mailako 

merkatuen sorrera edo hobekuntza areagotzera zuzendutako nazio-mailako hondakin-planetan 

jasotako neurriak erraztuko dira. 
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1998ko apirilaren 27ko Agindua, zeinaren bitartez, Ontzien eta Ontzi-

hondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legeak araututako jasotze, 

itzulpen eta  itzulera sistemaren bitartez merkaturatzen diren ontzien 

gordetze eta identifikazio-irudiaren kontzeptupean ordaindu beharreko 

zenbatekoak arautzen diren 

 

1999ko urriaren 21eko Agindua, Ontzien eta Ontzi-hondakinei buruzko 

apirilaren 24ko 11/1997 Legearen 13. Artikuluan ezarritako metal 

astunen kontzentrazio-maila ez aplikatzea zehazten duten baldintzak 

ezartzen dituena 

 

2001eko ekainaren 12ko Agindua, Ontzien eta Ontzi-hondakinei buruzko 

apirilaren 24ko 11/1997 Legearen 13. Artikuluan, beirazko ontziei 

dagokionez, ezarritako metal astunen kontzentrazio-maila ez aplikatzea 

zehazten duten baldintzak ezartzen dituena 
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2006/3624/MAM Agindua, azaroaren 17koa, zeinaren bitartez apirilaren 

30eko 782/1998 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Ontzien eta 

Ontzi-hondakinei buruzko 11/1997 Legea, apirilaren 24koa, garatu eta 

exekutatzeko Araudiaren 1. Eranskina aldatzen den, 2001eko ekainaren 

12ko Agindua, Ontzien eta Ontzi-hondakinei buruzko apirilaren 24ko 

11/1997 Legearen 13. Artikuluan, beirazko ontziei dagokionez, ezarritako 

metal astunen kontzentrazio-maila ez aplikatzea zehazten duten 

baldintzak ezartzen dituena 

 

2001/1416 Errege Dekretua, abenduaren 14koa, produktu fitosanitarioen 

ontziei buruzkoa 
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3. Artikulua. Prebentzio-neurriak 

Tresna elektriko eta elektronikoen ekoizleek, hauen material eta osagarrien inguruan honakoa 

bete beharko dute: 

a) Norbanakoen etxeetako tresna eta bonbilla edo luminariak berun, merkurio, kadmio, 

kromo hexabalentea, polibromobifenil edo polibromodifenileterik gabe diseinatzea, II. 

Eranskinean aipatutako kasuetan eta zehazten diren baldintzetan izan ezik. Neurri honek 

ez die I. Eranskineko 8. eta 9. mailetan barneratutako tresnei eragiten. 

Era berean, II. Eranskinak ezartzen dituen salbuespenetarako izan ezin, tresna elektriko 

eta elektronikoen konponketa edo berrerabilpenerako ezingo dira aurreko paragrafoan 

jasotako substantziekin ekoiztutako osagaiak edo zatiak erabili. 

b) Tresnak hauen zatikatze, konponketa eta, batez ere, berrerabilpen eta birziklapena 

errazteko moduan diseinatu eta ekoiztea. Honenbestez, ez dira diseinu-ezaugarri 

espezifikoak edo beraien berrerabilpena eragozten duten ekoizpen-prozesuak burutuko, 

baldin eta ezaugarri horiek ez badute ingurumenerako edo tresnaren segurtasunerako 

abantaila nabarmenik ekartzen. 

c) Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinen kudeatzaileei, eskatzen duten neurrian, 

osagai ezberdinen eta berrerabili eta birziklatu daitezkeen materialen identifikazioa 

errazteko informazioa eskuragarri jartzea, eta bai substantzia zein prestatu arriskutsuak 

aurkitu eta tresna bakoitzean 9. Artikuluan zehaztutako hauen berrerabilpen, birziklapen 

eta balorizazio helburuak betetzeko baldintzak eskaintzea. Aipatu informazioa unean 

egoki irizten den euskarrian erraztuko da, tresna merkaturatzen denetik urte beteko 

gehienezko epearen barruan. 

d) Norbanakoei etxeko tresna elektriko eta elektronikoen ingurumen-kudeaketa egoki 

baterako irizpideen, itzulpenerako sistemen eta hauen doakotasunaz, eta gaikako 

bilketaren inguruko informazioa ematea. Era berean, V. Eranskineko irudiaren 

esanahiaren eta tresnak izan ditzakeen sustantziek ingurumenean edo gizakien 

osasunean izan dezaketen eraginaren inguruko informazioa emango da tresnarekin 

batera doazen erabilpen-argibideetan, bermean edo bestelako dokumentazioan. 

 

4. Artikulua. Tresna elektriko eta elektronikoak ematea 

1. Etxeko tresna elektriko eta elektronikoen erabiltzaileek, tresnak utzi nahi dituztenean, 

modu egokian kudeatzeko eman beharko dituzte. Emate hau, azken jabearentzako 

kosturik gabekoa izango da. 
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MAM/304/2002 Agindua, otsailaren 8koa, hondakinen balorizazio eta 

deuseztatze-lanak eta hondakinen zerrenda europarra argitaratzen 

dituena 
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1383/2002 Errege Dekretua, abenduaren 20koa, ibilgailuen bizi amaieran 

hauen kudeaketa zehazten duena  

Errege Dekretu honen helburua ibilgailuen bizi amaieran, hauetatik eratorritako hondakinen 

sorrera prebenitzea, hauen bilketa arautzea eta kutsadura ezabatzea da, eta baita, ibilgailuen 

bizi-zikloan zehar ingurumen-babesa hobetzeko gainerako tratamendurako lanak arautzea ere. 

 

3. artikuluan bai ibilgailu-ekoizleentzako, bai materialen eta ekipamenduen ekoizleentzako 

prebentzio-neurriak ezartzen dira. 

Berrerabilpen, birziklapen eta balorizazio helburuak 9. Artikuluan definitzen dira: 

a) Eragile ekonomikoek, bere jarduera-esparruaren baitan, ondorengo berrerabilpen, 

birziklapen eta balorizazio helburuak bete beharko dituzte: 

‐ Beranduenez, 2006ko urtarrilaren 1erako, sortutako ibilgailuen bizi amaieran, 

gutxienez, hauen guztien %85a, pisuan, berrerabili edo balorizatuko da. Horretaz gain, 

beraien bizi amaieran, sortutako ibilgailu guztien %80a (ibilgailuaren pisuarekiko eta 

urteko) berrerabiliko edo birziklatuko da. 

1980. urtea baino lehen egindako ibilgailuentzako, berrerabilpen eta birziklapeneko 

balioak ibilgailuen batez besteko pisuaren %70 baino altuagoak izango dira, urteko, 

eta %75ekoak berrerabilpen eta balorizaziorako. 

‐ Beranduenez, 2015eko urtarrilaren 1erako, gutxienez, ibilgailuaren batez besteko 

pisuaren %95a (urteko) berrerabili eta balorizatuko da. Data horren aurretik, 

gutxienez, ibilgailuaren batez besteko pisuaren %85a (urteko) berrerabili eta birziklatu 

beharko da. 

b) Errege Dekretu honetan zehaztutako lanak burutzeko ematen diren baimenetan, 

hondakin arriskutsuen kudeaketarako izan ala ez, jarduera bakoitzaren esparrurako 

aurretik aipatutako helburuen egokitzapenak barneratuko dira. 
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PRE/370/2012 Agindua, otsailaren 27koa, ibilgailuen bizi amaieran hauen 

kudeaketa zehazten duena abenduaren 20ko 1383/2002 Errege 

Dekretuan jasotako II. Eranskina aldatzen duena 

 

INT/624/2008 Agindua, otsailaren 26koa, beraien bizi-amaieran 

kutsadura ezabatua duten ibilgailuen baja elektronikoa arautzen duena  
 

1619/2005 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, erabileraz kanpo 

dauden pneumatikoen kudeaketari buruzkoa 

Dekretu honek erabileraz kanpo dauden pneumatikoen sorrera ekiditea du helburu. Hauen 

ekoizpen eta kudeaketarako esparru juridikoa ezartzen du, eta horrekin batera, ingurumena 

babesteko helburuarekin, ordena honetan, murrizketa, berrerabilpena, birziklapena eta 

bestelako balorizazioa sustatzen du..  

106/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, pilen eta metagailuen eta 

hauen ingurumen-kudeaketari buruzkoa 
 

943/2010 Errege Dekretua , uztailaren 23koa, pilen eta metagailuen eta 

hauen ingurumen-kudeaketari buruzko otsailaren 1eko 106/2008 Errege 

aldatzen duena 
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45/1996 Errege Dekretua, urtarrilaren 19koa, zenbait materia arriskutsu 

dituzten pilen eta metatzaileren zenbait alderdi arautzen dituena 

Errege Dekretu honen helburua honakoa da: 

a) Pilen eta metatzaileen hondakinen sorrera prebenitzea, hauen gaikako bilketa, 

tratamendua eta birziklapena erraztea, hauen arriskugarritasuna ahal den gehiena 

murriztuz, eta pilak, metatzaileak eta erabilitako bateriak gaika bildu gabeko hiri-

hondakin fluxuan deuseztatzea ekiditea. 

b) Pilen, metatzaileen eta baterien merkaturatzeari buruzko arauak zehaztea, batez ere, 

substantzia arriskutsu zehatz batzuk dituzten pila eta metatzaileen merkaturatzea 

galaraziz. 

c) Pila eta metatzaileen hondakinen bilketa, tratamendu, birziklapen eta deuseztatzeari 

lotutako arauak ezartzea eta hondakin mota hauen bilketa eta birziklapen-maila altuak 

izan daitezen sustatzea. 

Neurri hauen bitartez, pilen, metatzaileen, baterien eta hauen bizi-zikloan parte-hartzen duten 

eragile guztietan ingurumen-eragina murriztu asmo da: ekoizleak, banatzaileak, amaierako 

erabiltzaileak, eta bereziki, pilen eta metatzaileen birziklatzaile eta gainerako kudeatzaileak. 

 

Bestalde, 13. Artikuluan prebentzio-neurriak, pilen eta metatzaileen ingurumen-eragina 

murrizteko neurriak eta tratamendu eta birziklapenerako teknologia berrien sustapena 

definitzen dira. 

 

Administrazio publikoek, beraien eskumenaren baitan: 

a) Pilen, metatzaileen eta baterien bizi-ziklo osoan zehar ingurumen-errendimendua 

hobetzea bultzatu eta ikerkuntza sustatuko dute. Horretaz gain, substantzia kutsagarri 

gutxiago edo kutsagarritasun baxuagoko pila, metatzaile edo baterien garapena eta 

merkaturatzea bultzatuko dute, batez ere merkurio, kadmio eta beruna ordezkatu 

dezaketenak. 

b) Tratamendurako eta birziklapenerako teknologia berrien garapena sustatuko dute eta 

pila eta metatzaile mota guztietarako ingurumenari begirune gehiagoko eta ekonomikoki 

eraginkorragoak (kostu/etekin erlazioari dagokionez) diren birziklapen ereduen ikerketa 

sustatuko dute.  

c) Tratamendu eta birziklapenerako instalazioek Europar Parlamentuko eta Kontseiluko 

2001eko martxoaren 19ko 761/2001/CE Arauarekin bat datozen ziurtagiria duten 

ingurumen kudeaketarako prozedurak erabil ditzaten sustatuko dute. Horrek, hala nahi 

duten erakundeek, ingurumen-kudeaketarako ikuskaritza komunitario bati (EMAS),eta, 

baita, egoki ziurtatutako kalitateko eta lan-segurtasunerako sistemaren bati atxikitzea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 

1310/1990 Errege Dekretua, urriaren 29koa, araztegietako lohiak nekazal 

sektorean erabiltzea arautzen duena 
 

AAA/1072/2013 Agindua, uztailaren 7koa, araztegietako lohiak nekazal 

sektorean erabiltzeari buruzkoa 
  

5/2013 Legea, ekainaren 11koa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol 

bateratuari buruzko 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, eta hondakinen eta 

lurzoru kutsatuen 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, aldatzen dituena 

Lege honek uztailaren 1eko kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateratuari buruzko 16/2002 

Legea eta uztailaren 28ko hondakinen eta lurzoru kutsatuen 22/2011 Legea aldatzen ditu. 

Azken honi dagokionez, 27. Artikuluan zehaztutako hondakin-baimentzeen indarraldirako epea 

aldatzen du. 

22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakinei eta lurzoru kutsatuei 

buruzkoa 

Lege honek hondakinen kudeaketa erregulatzea du helburu, honela, hauen sorrerari eta 

kudeaketari lotuta pertsonen osasunean eta ingurumenean eragin ditzaketen kalteak 

murriztuz, eta baliabideen eraginkortasuna hobetuz. Era berean, kutsatutako lurzoruen 

erregimen juridikoa arautzea du helburu. 

105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, eraikuntza eta 

eraispenetako hondakinen sorrera eta kudeaketa arautzen dituena 

Errege dekretu honek eraikuntza eta eraispenetako hondakinen sorrera eta kudeaketa 

arautzeko esparru juridikoa ezartzea du helburu, era honetan, hauen prebentzio, 

berrerabilpen, birziklapen eta bestelako balorizazio moduak sustatuz, deuseztatzera 

bideratutakoek tratamendu egokia jasoko dutela bermatuz eta eraikuntza-jarduera 

iraunkorrago baten alde eginez. 
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Hiri-hondakinen Nazio-plana (PNUR) 2000-2006  
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Hondakinen Nazio-plan Bateratuak (PNIR) etxeko hondakinak eta antzerakoak, lege 

espezifikoa duten hondakinak, lurzoru kutsatuak eta, araudi zehatzik ez izan arren, ingurunean 

duten eragina eta bolumenarengatik bereziak diren nekazal hondakinak eta industria hondakin 

ez arriskutsuak barneratzen ditu. Horretaz gain, Planak Hondakin Biodegradagarrien Isurketak 

Murrizteko Estrategia jasotzen du, zeinak legearekin bat eginez, zabortegien bizitza luzatzen 

lagundu, ingurunean duten eragina murriztu eta BEGen gutxitzea sustatzen duen. 

 

Hondakinen prebentziorako definitutako helburuak honakoak dira: 

‐ Lehen fase batean etxeko hiri-hondakinen sorrera egonkortzea, ondoren, hauen 

murrizketarekin hasteko. 

‐ Ontzi-hondakinen kopurua eta kaltegarritasuna gutxitzea.  

‐ 2012rako ontzi-hondakinen tonak %4 murriztea 2006 urtearekiko. 

‐ Erabilpen bakarreko dendetako poltsak: alde batetik, 2010 urtetik aurrera %50ean 

murriztea; bestetik, biodegradagarriak ez diren plastikoen ordezkapenerako egutegia 

zehaztu eta 2010etik aurrera debekatze progresiboa bultzatzea. 

Berrerabilpenerako definitutako helburuak honakoak dira: 

‐ Etxeko hiri-hondakinen berrerabilpen-maila ezagutzea (bolumen handikoak, ontziak, 

elektrotresnak, arropa, …), Planaren bigarren berrikuspenean berrerabilpen-programa 

eraginkor bat finkatzeko.  

‐ Industria eta komertzioko ontzietarako zein elikagai likido zehatzetarako, beirazko 

ontzien berrerabilpena areagotzea, batez ere HORECA eremuetan (HORECA eremuak: 

ontziratutako urak %60, freskagarriak %80, ardoa %50. Kontsumorako beste bideak: 

%15). 

Birziklapenerako helburuak honakoak dira: 

‐ Gaika bildutako materia organikoaren konpostazea eta biometanizazioa. 

‐ Nahastutako hondakinen tratamendurako triaje eta konpostatze-planten eraldaketa 

progresiboa deuseztatze aurretiko tratamendu mekaniko biologikoa emateko plantetara. 

‐ Ontzi-hondakinen birziklapen eta balorizazioari lotutako helburu legalen betetzea 

bermatu eta egiaztatzea. 

‐ Etxeko hiri-hondakinetan aurkitzen diren material ezberdinen birziklapen-tasak 

handitzea. 
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Hondakinen Prebentziorako Estatu-programa 2014-2020 

 

Hondakinen Prebentziorako Estatu-programak (2014-2020) egungo araudiaren araberako 

hondakinak prebenitzeko politika garatzen du, 2020 urterako 2010ean sortutako hondakinen 

pisua %10ean murrizteko helburuarekin. 

 

Programa honek hondakinen prebentziorako funtsezkoak diren esparruetan eragiteko lau ildo 

estrategiko zehazten ditu: 

‐ Hondakin-kopuruaren murrizketa 

‐ Berrerabilpena eta produktuen bizi-erabilera luzatzea 

‐ Material eta produktuetan kaltegarriak diren substantzia-kopurua murriztea 

‐ Sortutako hondakinek pertsonen osasunean eta ingurumenean eragiten dituzten kalteak 

murriztea. 
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2.5 Europa mailako araudia 

ARAUDIA, PLANAK ETA DOKUMENTU ESTRATEGIKOAK ARAUDIAREN AZTERKETA 

91/156/CEE Zuzentarau hondakini buruzko 75/442/CEE Zuzentaraua 

aldatzen duena. 
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Hondakinei buruzko Europar Parlamentuko 2008/98/CE  Zuzentaraua, 

2008ko azaroaren 19koa,  zenbait Zuzentarau indargabetzen dituena 

Zuzentarau honek Europar Batasunean hondakinen tratamendurako esparru juridiko bat 

ezartzen du. Hondakinen ekoizpen eta kudeaketak eragiten dituzten kalteak prebenituz, 

ingurumena eta pertsonen osasuna babestea du helburu. 

 

Zuzentarau honen aplikazio eremutik kanpo geratzen dira ondorengo hondakinak: gas 

efluenteak, hondakin erradiaktiboak, material fekalak, hondakin-urak, animalien 

azpiproduktuak, sakrifikatuta hil ez diren animalien hilotzak, meatze-baliabideetako 

hondakinak.  

 

Ingurumena babestu asmoz, estatu kideek, hondakinen tratamendurako, ondorengo 

lehentasun-hierarkia hartu beharko dute kontuan: prebentzioa, berrerabilpenerako 

prestatzea, birziklapena, bestelako balorizazioa (energetikoa, adibidez), deuseztatzea. 

 

Estatu kideek hondakinen kudeaketarako hierarkia hau indartzeko helburu duten neurri 

legalak ezarri ahalko dituzte. Edozein kasutan, hondakinen kudeaketak pertsonen osasuna eta 

ingurumena arriskuan ez jartzea bermatu beharko dute. 

1999/31/CE Zuzentaraua, 1999ko apirilaren 26ko Kontseiluarena, 

hondakinen isurketari buruzkoa 

Zuzentarauak hondakinen isurketek sortu ditzaketen ingurumen-kalteak prebenitzea edo 

murriztea du helburu. Hondakinen maila ezberdinak zerrendatzen ditu (udal-hondakinak, 

arriskutsuak, ez arriskutsuak, geldoak) eta zabortegi guztietarako aplikagarria da, azken hauek 

hondakinak lur gainean edo lurpean utziaz hondakinak deuseztatzeko gune gisa definituz. 
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Batzordearen Erabakia, 2000ko azaroaren 17koa, hondakinen isurketari 

buruzko 1999/31/CE Zuzentarauaren aplikaziorako estatu kideentzako 

galdetegiaren ingurukoa 

 

 

Batzordearen Erabakia, 2002ko abenduaren 19koa, 1999/31/CEE 

Zuzentarauaren 16. Artikuluari eta II. Eranskinari lotutako zabortegietan 

hondakinak jasotzeko irizpide eta prozedurak ezartzen dituena 

 

Europar Batasunaren eta Batzordearen 2000/76/CE Zuzentaraua, 2000ko 

abenduaren 4koa, hondakinen errausketari buruzkoa 

Hondakin arriskutsuen eta ez arriskutsuen errausketak pertsonen osasunerako kaltegarri diren 

eta atmosfera, ura eta lurra kutsatzen duten substantzien isurketak eragin ditzake. Arrisku 

horiek mugatzeko, Europar Batasunak hondakinen errausketa eta ko-errausketarako ustiapen-

baldintzak eta betebehar tekniko zorrotzak inposatzen ditu. 
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94/62/CE Zuzentaraua, ontzien eta ontzi-hondakinen ingurukoa 

Zuzentarau honek ontzi-hondakinen sorrera murriztu eta hauen birziklapena, berrerabilpena 

eta bestelako balorizazio bideen sustatzea du helburu. Hondakin hauen deuseztatzea azken 

aukera gisa hartzen du.  

 

Zuzentaraua europar merkatuan dauden ontzi guztiei eta hauen hondakinei aplikagarri zaie, 

bai industrian, komertzioetan, bulegoetan, zerbitzuetan, etxeetan, eta abarretan erabili zein 

botatzen badira ere eta sortu diren material mota edozein dela ere. 

 

Ingurumenean duten eragina murrizteko, Estatu kideek ontzi-hondakinen sorrera ekiditeko 

neurriak hartu eta ontzien berrerabilpenerako neurrien ezarpena sustatu beharko dituzte.   

Ondoren zehazten diren helburu kuantitatiboak lortzeko, Estatu kideek itzulpenerako, 

bilketarako eta berreskurapenerako sistemak ezarri behar dituzte: 

‐ 2001eko ekainaren 30erako, beranduenez, ontzi-hondakinen pisuaren %50 (gutxienez) 

eta %65 (gehienez) balorizatzea edo balorizazio energetikoa duten errauskailuetan 

erraustea. 

‐ Beranduenez, 2008ko abenduaren 38rako, gutxienez ontzi-hondakinen pisuaren %60a 

balorizatzea edo balorizazio energetikoa duten hondakinen errausketarako 

instalazioetan erraustea. 

‐ 2001eko ekainaren 30a baino lehen, ontzi-hondakinetan dauden bilgarri-materialen 

gutxieneko %25a eta gehieneko %45a, pisuan, birziklatzea. Bilgarri-material 

bakoitzarentzako, gutxienez, %15ekoa izango da pisuan. 

‐ 2008ko abenduaren 31rako, beranduenez, ontzi-hondakinen %55a (gutxienez) eta %80a 

(gehienez), pisuan, birziklatzea. 

‐ 2008ko abenduaren 31a baino lehen ontzi-hondakinetan dauden materialen ondorengo 

gutxieneko birziklapen-tasetara iristea:  

· Beira, papera eta kartoiaren %60a 

· Metalen %50a 

· Plastikoen %22´5a 

· Egurraren %15a 

 

Energia-balorizazioa burutzen duten azpiegituretan hondakinak erraustea helburu hauek 

lortzen lagungarri direla onartzen da. 
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Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 2004/12/CE Zuzentaraua, 

2004ko otsailaren 11koa,  ontzien eta ontzi-hondakinen 94/62/CE 

Zuzentaraua aldatzen duena 

 

Batzordearen Erabakia, 1997ko urtarrilaren 28koa, ontziei eta ontzi-

hondakinei buruzko Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 

94/62/CE  Zuzentarauak jasotakoarekin bat etorriz, ontzi-materialen 

identifikazio-sistema ezartzen duena 

 

Batzordearen Erabakia, 1999ko otsailaren 8koa, ontziei eta ontzi-

hondakinei buruzko 94/62/CE  Zuzentarauan jasotako metal astunen 

kontzentrazio-mailak plastikozko kaxei eta plastikozko paletei ez 

aplikatzeko baldintzak ezartzen dituena 

 

Batzordearen Erabakia, 1999ko otsailaren 8koa, ontziei eta ontzi-

hondakinei buruzko Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 

94/62/CE  Zuzentarauaren araberako ontzi-materialen identifikazio 

sistema zehazten duena 
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Batzordearen Erabakia, 2001eko ekainaren 28koa, ontziei eta ontzi-

hondakinei buruzko 94/62/CE  Zuzentarauaren esparruan, Europako 

Komunitateetako Aldizkari Ofizialean EN13428:2000, EN13429:2000, 

EN13430:2000, EN13431:2000 eta EN13432:2000 arauak argitaratzeari 

ingurukoa 

 

Batzordearen Erabakia, 2005eko martxoaren 22koa, ontziei eta ontzi-

hondakinei buruzko Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 

94/62/CE  Zuzentarauak jasotakoarekin bat, datu-baseen sistema-eredu 

ezberdinak ezartzen dituenaren 

 

Batzordearen Komunikazioa, 1994ko abenduaren 10eko ontziei eta ontzi-

hondakinei buruzko Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 

94/62/CE  Zuzentarauaren aplikazio-esparruari buruzkoa 

 

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

zerrendari dagokionez, 2000/532/CE Erabakia aldatzen duena 
 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000/53/CE Zuzentaraua, 

2000ko irailaren 18koa, ibilgailuen erabilera-biziaren amaierari buruzkoa 
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Batzordearen Erabakia, 2005eko apirilaren 1ekoa, ibilgailuen erabilera-

biziaren amaierari buruzko 2000ko irailaren 18ko Europako 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000/53/CE Zuzentarauan jasotzen 

diren berrerabilpen eta balorizazio-helburuak eta berrerabilpen eta 

birziklatze helburuak betetzea bermatzeko araudia zehazten duena 

 

Batzordearen Erabakia, 2005eko ekainaren 10ekoa, 2005/63/CE Erabakia 

bertan behera uzten duena zeinaren bitartez ibilgailuen erabilera-

biziaren amaierari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 

2000/53/CE Zuzentarauan jasotako II. Eranskina aldatzen duena 

 

Europako Parlamentuko eta Batzordeko 2012/19/UE Zuzentaraua, 

2012ko uztailaren 4koa, tresna elektriko eta elektronikoei buruzkoa 
 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011/65/UE Zuzentaraua, 

2011ko ekainaren 8koa, tresna elektriko eta elektronikoetan zenbait 

substantzia arriskutsuren erabilera mugatzeari buruzkoa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/66/CE Zuzentaraua, 

2006ko irailaren 6koa, pilak eta metatzaileak eta hauen hondakinei 

buruzkoa, eta, beraz, 91/157/CEE Zuzentaraua bertan behera uzten 

duena 

 

Kontseiluaren Zuzentaraua, 1986ko ekainaren 12koa, ingurumena 

babesteari buruzkoa, eta, batez ere, lurzoruak araztegietako lohiak 

erabiltzen dituzten nekazaritzatik babestekoa 

 

Hondakinen Kudeaketa-planak osatzeko Europako Batzordearen gida   

Hondakinen prebentziorako eta birziklapenerako Estrategia  

 

 



 

 

Sortzen den hondakin bolumenak ondorengo alderdiekin lotura du:  

‐ Egungo krisi ekonomikoa: hainbat udalerrietan sortutako hondakin bolumena 

murrizten ari dela antzeman da, kontsumoa ere gutxitu egin delako.  

‐ Prebentzio-plan edo antzerako programan garapena: prebentzio-neurrien 

ezarpenak sortutako hondakin-kopuruaren murrizketa dakar.  

‐ Hondakinen bilketarako sistema: bilketa sistema berez prebentzio-neurri bat ez 

bada ere, gaiko bilketaren bitartez jasotako hondakinen kopuruaren igoera eta 

sortutako hondakinen murrizketaren arteko erlazioa antzeman da. Hau da, 

hondakinak jatorrian bereizteko sistema geroz eta eraginkorragoa izan, orduan 

txikiagoa da sortutako hondakinen bolumena. Bilketa sistemak berak 

erabiltzailearengan eragiten duen kontzientziazioa da horren arrazoi nagusi, 

sortzen duen hondakin kopuruaren jabe egiten baita.    

Hau kontuan izanik, gure inguruan ditugun bilketa sistema ezberdinen deskribapena eta 

konparaketa egitea egoki iritzi da: 

� Hondakinen lau zatiki (papera/kartoia, ontziak beira eta errefusa) nagusien 

edukiontzi bidezko bilketarako sistema tradizionala. 

� 5. edukiontziaren edo edukiontzi marroiaren bidezko bilketa, zeinaren bide, 

materia organikoaren gaikako bilketa egin daitekeen.  

� Atez ateko sistema, zeinaren bidez, egun kalean kokatuta dauden gaikako 

bilketarako edukiontziak erabiltzaileen etxeko atari inguruan egiten den banan-

banako gaikako bilketarengatik ordezkatzen diren.  

� Sistema mistoa. Azaldutako azken bi sisteman arteko nahasketan datza.  

 

3. Esperientzia ezberdinak hondakinen bilketan 
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LAU EDUKIONTZIEN EREDUA 

Duela urte gutxira arte Gipuzkoan egon den sistema zabalduena da. Halere, 2009 urte 

ingurutik gaurdaino egoera hau aldatuz joan da, abian jarri diren ekimen berrien ondorioz.  

Sistema tradizionalaren bitartez (egun Errenterian dagoen sistema), hondakinak gaika biltzen 

dira kalean kokatutako hainbat edukiontziren bitartez: 

• Ontzi arinak (edukiontzi horia) 

• Beira (edukiontzi berdea)  

• Papera eta kartoia (edukiontzi urdina) 

• Errefusa (berde iluneko edukiontzia) 

• Olioa (edukiontzi gris/naranja) 

• Pilak (kubotxo horia) 

• Oihalak (edukiontzi txiria)  

 

Edukiontzi hauek hirian zehar sakabanatuta daude eta hiritarrak dira edukiontzietara sortutako 

hondakina botatzera hurbildu behar dutenak. Zaborren eta hiri hondakinen bilketari buruzko 

udal Ordenantzak jaso bezala (1997ko ordenantza honek dagoeneko bi aldaketa izan ditu, 

bata 2005ean eta bestea 2007an), hondakinak dagokion toki edo gunean utzi behar dira 

derrigorrez, aurreko paragrafoan aipatutako hondakinen kasua azpimarratuz. 

Sistema honek errefusa botatzeko egutegi eta ordutegi jakin bat ezartzen du, normalean Udal-

ordenantza batek arautzen duena (arau-hauste bakoitzarentzako zigorrak ere bilduko lituzke 

ordenantzak. Errenteriaren kasuan, Udal-ordenantzaren 2. artikuluak ezartzen du kolore berde 

iluneko edukiontziaren (errefusarena) erabilera-ordutegia zein den. Era berean, zehaztutako 

ordutegitik kanpo errefusarentzako edukiontzien barruan inolako hondakinik ezin dela bota 

adierazten da bertan.   

Hondakinak uztea arautzen duen araudia badago ere, ez dago hori betetzen den ala ez 

egiaztatzeko (ordutegiak, gaikako banaketa, etab.) kontrol neurri eraginkorrik. 

Sistema honen bitartez, birziklapen tasa %35era iristen da gehienez. Azken urtean, sortutako 

hondakin-kopuruaren %31´4a gaika bildu da (Sanmarko, 2013), Gipuzkoako bataz bestekoaren 

paretsu egonik (%34´4, 2012. Iturria: CRG-GHK). Gaur egun sortzen diren hondakinen %90 

inguru birziklagarriak direnez, gaikako bilketa tasa %90era hurbildu beharko litzateke.  

Honez gain, aipatu beharra dago sistema honek ez duela materia organikoa gainerako 

hondakinengandik bereizteko modurik.  

2. Irudia 
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5. EDUKIONTZIAREN BIDEZKO BILKETA 

Sistema honekin bilketa sistema tradizionaleko edukiontziak mantentzen dira kalean, baina 

horiekin batera 5. edukiontzi bat ezartzen da 

(normalean marroi kolorekoa), hondakin 

organikoak biltzeko.  

Kasu honetan ere errefusa eta materia 

organikoa data eta ordu zehatzetan atera 

behar da, ez norberak nahi duenean. Era 

berean, HHSak zehaztutako guneetan utzi 

behar dira (edukiontzietan, garbiguneetan, 

etab.).  

Aipatu beharra dago materia organikoaren bilketarako edukiontzi marroiaren erabilera 

boluntario adela. Berau erabili nahi duten herritarrek giltza bat jaso ohi dute (edo txartel bat) 

edukiontzia ireki eta hondakin organikoak barnean uzteko.  

Edukiontzi hauek herrian zehar kokatuta daude eta erabiltzaileak dira hondakin organikoak 

botatzeko edukiontzi hauetara hurbildu behar dutenak.  

Birziklapen tasa %35-45 artean kokatzen da.  

Sistema hau Sanmarko Mankomunitateko (Urnieta, Donostia), Txingudiko (Irun, Hondarribia), 

Zumarraga, Urola Kostako Mankomunitatea, eta antzerako beste zenbait herri eta hirietan 

ezarrita dago: 

� Urola Kostako Mankomunitatean, esaterako, (Zarautz eta Zumaiako udalerrietan, hain 

zuzen ere) Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako ekimen pilotu batean parte hartu 

zuten 2008. urtean, zeinaren bitartez materia organikoaren bilketa 5. edukiontziaren 

bitartez egiten hasi ziren. Esperientzia hau baloratu ostean, 2010. urtean bilketa zerbitzu 

hau Mankomunitateko gainerako udalerrietara zabaltzea erabaki zen (Aia, Getaria eta 

Orio). Eskualdeko hauetako udalerrietan 5. edukiontziaren erabilera hautazkoa da eta 

parte hartzen dutenek animalia zein landare jatorriko hondakinak utz ditzakete bertan 

(kuzinatuak edo gordinak). 

Datuei dagokionez, Urola Kostako eskualdean, 2011 urtean, 621.527 kg. Materia 

organiko bildu ziren, aurreko urtean baino %51´51 gehiago (14´75 kg biztanleko).  

 

� Bidasoaldeko eskualdean, berriz, 2013an ezarri zuten edukiontzi marroia eta biztanleen 

%50ak hartu zuen Irun eta Hondarribiko edukiontzi marroiak irekitzeko txartela. 2013an 

%38´7ko birziklapen tasa lortu zuten Bidasoaldean. Hondakinen bilketarako zerga 

130´08€/urteko da eta, 5. edukiontziaren erabiltzaileek %1 gutxiago ordaintzen dute 

(128´8€/urte).  

3. Irudia 
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5. edukiontziaren erabilera hautazkoa da hemen ere, baina Urola Kostan ez bezala, 

Txingudiko Mankomunitateak landare hondakinak (kuzinatuak zein gordinak) baino ez 

ditu onartzen edukiontzi marroian.   

� Urnietaren kasuan, edukiontzi marroia 2012ko azaroan ezarri zen, materia organikoaren 

bilketa boluntarioa egiteko. Modu honetan, gaika bildutako hondakin-kopurua %10ean 

igo zen lehen urtean, %32-33% biltzetik %44-45 igaroz (2013 ekainean %46´5eko 

maximoa lortu zuten).  

Bestalde, aipatu, hondakinen bilketarako tasa %20 hazi dela (126€/urte) 2014an. Halere, 

5. edukiontzia erabiltzen dutenek %5eko igoera baino ez dute izan (106 €/urte). Aldiz 

euren etxeetan autokonposta egiten dutenek %0´7ko beherapena dute 2013koarekin 

alderatuz (%75 €/urte).  

 

� Beasainen 5. edukiontzi boluntarioa 2012 urte amaieran ezarri zen, eta 2.300 familiek 

izena eman zuten (2014 hasierarako 3.250 familiek hartu zuten parte, etxeen %48ak). 

Orain arte, edukiontzi marroia giltza bidez ireki da, baina txipa duen txartelarengatik 

ordezkatzeko asmoa du Udalak. 2011an birziklapen tasa %35´6koa zen eta 2013aren 

amaieran %45ekoa. Hondakinen bilketagatiko tasa 100€/urte da, baina 5. edukiontzia 

erabiltzen dutenek %20 gutxiago ordaintzen dute (80€/urte).  

 

� Donostian edukiontzi marroia Amara (200an) eta Grosen (2010an) ezarri zen hasiera 

batean. 2014. urtean udalerri osora zabaldu dute 5. edukiontziaren bidezko bilketa. Kasu 

honetan bere erabilera borondatezkoa da ere bai. 2012. urtean 2.727 familia ziren 

Amaran giltza zutenak (auzoko %29a) eta Grosen, berriz, 1.341 (auzoko %18a). 

Birziklapen-tasa %31´7koa zen 2011an, eta 2012, aldiz, %38koa.  

Donostiak ez du, momentuz, tasetan ingurumen hobaririk aplikatzen. Hondakinen 

bilketa-tasa etxeko uraren kontsumoaren arabera fakturatzen da. 
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HONDAKINEN BILKETARAKO SISTEMA MISTOA 

Sistema honen bidez, aurreko sisteman azaldutako edukiontziak baliatzen dira (5. edukiontzia 

edo marroia barne), hondakinak nahasian jasotzen zituen edukiontzi berdea izan ezik. 

Edukiontzi berdea errefusa biltzeko balio duen beste edukiontzi batengatik edo kubotxo 

batzuengatik ordezkatzen da.  

Errefusa uzteko egun eta ordu zehatza ezartzen da, 

baina gainerako gaikako bilketarako edukiontziak 

edozein ordutan erabili daitezke. Derrigorrezkoa da 

hondakin bakoitza bere edukiontzian botatzea 

(herrian zehar banatuta daude edukiontziak) eta 

erabiltzaileak dira edukiontzietara hurbildu behar 

dutenak.  

Horrelako esperientzietan %75eko gaikako bilketara iritsi dira. 

Legazpiko esperientzia 

Sistema hauxe, aldaketa txikiren batekin, Legazpin ezarri zen (Sasietako Mankomunitatea).  

Legazpin ezarritako bilketa eredu misto berri honen bitartez, gaikako bilketa %60-80 bitartera 

igo nahi da (%70-75era) eta ezabatzera bideratutako errefusa, berriz, %60tik %30era murriztu 

nahi da.  

Legazpiko bilketarako sistema hau ezberdina da barreiatutako guneetan eta hiri-eremuan: 

(a) BARREIATUTAKO EREMUETAKO BILKETA: zatiki organikoa etxeko konpostaren 

bitartez kudeatzen da eta errefuserako edukiontziak kendu egin dira. Bestalde, beira, 

papera eta kartoia, ontzi arinak eta errefus abiltzeko edukiontziak dituzten gune itxiak 

prestatu dira. Edukiontzi hauek eremu horretako bizilagunek soilik erabiltzeko da eta 

bertara sartzeko identifikazio sistema bat baliatzen da.   

 

(b) BILKETA HIRI-EREMUAN: hondakinen bilketa modu honetan antolatzen da hiri-

eremuan: 

Errefusaren kudeaketa, modu pertsonalizatuan biltzen da, akatsak zuzendu eta 

gaikako bilketa tasa handiak lortzea baimenduz. Bilketa tag-a (irakurketa elektronikoa 

egiteko eranskin bat) duen 10 litrotako kubo itxien bitartez egiten da, etorkizunean, 

sortzen denaren araberako ordainketa egitea, intzidentzien jarraipena burutzea eta 

bilketaren eboluzioa aztertzeko datu baliotsuak eskuratzea ahalbidetuko duena. Kubo 

grisen bilketa astean behin egiten da, banakako zein blokean dauden etxeko atarian. 

Banakako kuboa erabiltzeak bertan hondakin birziklagarriak eta konpostagarriak erraz 

aurkitzea baimentzen du, kalitate kontrola mantenduz. Honela, bilketa eta 

4. Irudia 



 

  

57 

tratamenduaren kostuan abarmen murrizten da. 

 

 

 

Beiraren bilketa iglu formako edukiontzi berdearen bitartez egiten da (eredu honekin 

teorikoki sortutako beira guztia biltzen da). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papera eta kartoiaren bilketa edukiontzi urdinaren bitartez egiten da, eta sortutako 

paper kopuru teorikoaren erdia biltzen da honela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontzien arinen bilketa edukiontzi horiaren bitartez burutzen da. Edukiontzi honen 

bitartez teorikoki sortzen diren ontzi arinen herena baino ez du biltzen, bertara zer 

bota behar den eta zer ez zalantza sortzen baitu oraindik.   

 

 

5. Irudia 

1. Grafikoa (Iturria: Legazpiko Udala) 

2. Grafikoa (Iturria: Legazpiko Udala) 
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Zatiki organikoa bi modutara jasotzen da: kalean kokatutako edukiontzi marroien 

bidez edo atez ateko bilketaren bidez. Edukiontzi marroiaren bidezko bilketarako 10 

litrotako kubotxo zuloduna banatzen zaie erabiltzaileei, poltsa konpostagarriekin eta 

edukiontzia zabaltzeko giltzarekin batera. Kubotxo zulodunak lixibiatuak eta kiratsa 

sortzea ekiditen du, eta sukaldean zatiki organikoa bereiztea errazten du.  

 

 

 

 

 

Ateza ateko sistemaren bidezko materia organikoaren bilketa tag-a duen 20 litrotako 

kubo itxiaren bitartez egiten da (kubo honek poltsa 1 edo 2 gordetzeko aukera ematen 

du, bilketa maiztasuna gutxitzeko aukera emanez).  

Edukiontzi marroiarekin alderatuz, sistema honek materia organikoaren kalitatearen 

kontrol eraginkorragoa baimentzen du, eta ezpurutasunak aurkitzen diren ala ez 

irizpide gisa erabil daiteke kuboa husteko.  

Kubo marroien bilketa astean hirutan egiten da banakako etxe edo etxebizitza-

blokearen atarian. Kuboak 20:00-23:00 bitartean atera behar dira (neguan 19:00-23:00 

bitartean).  

3. Grafikoa (Iturria: Legazpiko Udala) 

6. Irudia (Iturria: Legazpiko Udala) 
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Hasiera batean zatiki organikoaren bilketa egiteko bi aukera hauek badaude ere, 

Legazpiko udalak autokonposta eta auzokonposta sustatzeko asmoa du.  

Hondakinen bilketako zerga 100 €/urte da eta autokonposta egiten dutenek %40ko 

beherapena dute tasetan (hau da, 60€/urte).  

Etxetresnen bilketa astean behin egiten da. Horretarako aldez aurretik zerbitzua nahi 

duela jakinarazteko telefono bidez eta jasotzea nahi duen hondakinak atarian utzi. 

Honetaz gain, hondakin hauek garbigunera eramateko aukera ere badute herritarrek. 

Pilak, oihalak eta landare-olioaren bilketa edukiontzi berezien bidez burutzen da. Tinta 

kartutxoa keta tonnerrak, aldiz, kubo berezietan.  

(c) KOMERTZIOETAKO BILKETA: Hondakinak motaren arabera banatu behar dituzte 

komertzioek. Horretarako, beraien beharretara eta beren jarduerak duen espaziora 

hobekien egokitzen den edukiontzia hautatzen dute.   

 

Bilketa sistema abian jarri eta hilabete gutxitara Legazpiko hondakinen gaikako bilketa %78ra 

igo zen, ezarpeneko helburuak beteaz. 

Aipatu beharra dago, gaika biltzen den zatikirik nagusiena organikoa dela (bolumen osoaren 

%33a) eta kalitate onekoa gainera. Horren ondorioz, errefus-kopuruak beherantz egin du 

nabarmen (bildutako osoaren %22a suposatzen du).  

Honenbestez, derrigorrezko edukiontzi marroiarekin eta atez atekoarekin, 5. edukiontzia 

duten antzerako udalerrietan gaika biltzen dutenaren bikoitza jasotzen da Legazpin.  

Jasotako materia organiko guztiaren %70a edukiontzi marroian biltzen da eta gainerako %30a 

atez ateko bidetik.  

Edukiontzi horiaren bidezko ontzi arinen bilketa %55an handitu da, 5. edukiontzia duen 

sistema erabiltzen duen udalerri batekin alderatuz gero.   

Edukiontzi urdinaren eta komertzioei egiten zaien bilketa zuzenaren bitartez jasotako papera 

eta kartoia %25ean hazi da sistema berria abian jarri zenetik.  

Halere, gaikako bilketen 5 zatiki nagusietan %19ko beheramena antzeman dela aipatu beharra 

dago.  

Legazpiko sistema mistoaren balantze ekonomikoa, modu laburrean, honakoa da:  

 

BILKETA SISTEMA BILKETA-ZERBITZUAK ALTAKO KANONAK 
LOTUTAKO 

SARRERAK 

AURREKOA 0,00 € 13.428,86 € -21.707,31 € 

MISTOA 13.428,86 € 30.234,34 € -30.874,44 € 
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EZBERDINTASUNA 13.428,86 € -36.605,21 € -9.167,13 € 

 

 HIRUHILEKO BALANTZEA -32.343,48 € 

 

HILEKO 

BATAZBESTEKOA 
4.476,29 € -12.201,74 € -3.055,71 € 

 

 HILEKO BALANTZEA -10.781,16 € 

 

 

 

Bergarako esperientzia 

Bergarako Udalak ezarri berri duen sistemarekin, hondakin zatiki ezberdinak gaika biltzea du 

helburu. Modu honetan, hondakin zatiki bakoitzak bere bidea egin ahal izango du birziklatua 

edo konpostatua izateko. Udalak %80 gaikako bilketa jarri du helburu gisa. 

 

Bergarako bilketa sistemaren ezaugarriak honakoak dira:   

• Honako hondakinen bilketarako edukiontziak mantendu dira kalean: ontzi arinak, 

papera eta kartoia, olioa eta ehunak, beira.  

• Kolore berde iluneko edukiontzia ezabatuko da (hondakinak nahasian biltzen zituena), 

eta, bere ordez, hondakin organikoak eta errefusa kalean kokatutako zintzilikarioetan 

jasotzen dira kubotxoen bidez.   

• Herritarrek beraien hondakin organikoak eta errefusa, ondo bereizita, berauen 

bilketarako egokitu diren kubotxoetan jaso eta bilketa-gunean utzi behar dira. Bilketa-

zerbitzuaren eraginkortasuna bermatzeko, hondakin zatiki bakoitza asteko egun 

zehatzetan jasotzen da.  

• Materia organikoarekin konposta egiten duten etxebizitzei hondakinen bilketako 

zergetan %25eko hobaria ezartzen zaie.  

• Bi larrialdi-gune daude (Labegaraietan eta Matxiategin). Herritarrek bertara eraman 

ditzakete orduz kanpo edo/eta berezko moduan atera ezin izan dituzten hondakinak.   

• Errefusaren eta hondakin organikoa ateratzeko ordutegia 20:00etatik 23:00ra 

bitartean da. Modu honetan, hondakinek kalean igarotzen duten denbora oso murritza 

da eta, ondorioz, eragin estetikoa oso mugatua da (behin bilketa egin ondoren, guneak 

hutsik geratzen dira hurrengo egunera arte).  

 

1. Taula (Iturria: Legazpiko Udala) 
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Landa eremuko bilketa ez da hirigunean bezala egiten. Kasu honetan, hondakin organikoak eta 

errefusa ez dira atez ate biltzen, ekarpen gune deituriko eremuen bitartez baizik (zatiki 

bakoitzaren bilketarako edukiontziak dituzten guneak dira). Puntu hauetan, erabiltzaileek 

beraien hondakinak asteko edozein egun eta ordutan utzi ditzakete. Etxebizitza bakoitzak gune 

honetara sartzeko giltza du. 

Komertzio eta industrietako bilketa establezimenduek beraiek dituzten edukiontzien bidez 

egiten da, eta Udalak ezarritako egun eta orduetan atera behar dituzte bilketa gunera.  

Bolumen handiko hondakinen bilketa Garbigunearen bitartez bideratzen da (tresna 

elektrikoak, fluoreszenteak, egurrezko altzariak, CDak, disketeak, erradiografiak, telefono 

mugikorrak, hondakin geldoak, toner kartutxoak, termometroak, inausketa hondarrak, etab.)- 

Gainera, hilean bitan Garbigune ibiltari bat izaten da Udaletxearen aurrean (10:00etatik 

21:00era) 

7. Irudia: Bergarako HHSen bilketa egutegia 

(Iturria: www.bergara.net) 
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ATEZ ATEKO BILKETA 

Bilketa-sistema honen bitartez modu bereizian jasotzen dira, etxe atarietan, hondakin 

organikoak, errefusa, papera/kartoia eta ontzi arinak. Honenbestez, gaikako bilketarako ohiko 

edukiontziak kaletik ezabatzen dira, beira biltzeko ontzi izan ezik.   

Hondakinak sistema honekin biltzeko egutegi eta ordutegi bat 

ezarrita dago zatiki bakoitzerako. Horretaz gain, hondakin bakoitza 

bere gune eta ordutegiaren barruan utzi behar da nahitaez 

(hondakinak egutegi edo/eta orduz kanpo uzten direnean, akatsa 

zuzentzeko, ohar bat bidaltzen zaio erabiltzaileari).  

Materia organikoa (elikagai eta janari-hondarrak) kubotxo batean 

banatuta jasotzen dira ondoren konpostatu ahal izateko.  

Hondakinen bilketa atez ate egiten bada ere, larrialdi guneak (hondakinak bere ordutegiz 

kanpo uzteko) eta ekarpen guneak (landa eremuko bilketa-guneak) ezartzen dira. 

Bilketa-sistema honen bitartez, gaikako bilketa %80-90ra iritsi ohi da. 

Gure inguruko hainbat herrietan (Oiartzun, Lezo, Usurbil, Hernani edo Pasaiako Antxo eta 

Donibaneko barrutiak). Zatiki bakoitzerako bilketarako egutegi eta ordutegia ezberdina izan 

badaiteke ere, gehienek eredu bera jarraitzen dute.   

Kasu honetan, materia organikoa astean hirutan, txandaka, biltzen da. Zatiki hau kuzinatu edo 

kuzinatu gabeko barazki eta animalia jatorriko hondakinez osatua dago.  

Ontzi arinen bilketa (latak, poltsak, plastikozko ontziak, porexpanezko bandejak, brikak, …) 

astean bitan atera ohi dira.  

Papera eta kartoia astean behin bildu ohi da, normalean paperezko poltsa batean, kartoizko 

kutxa batean, soka batekin lotuta edo kubo batean. 

Errefusa astean behin ateratzen da. Zatiki hau ondorengo erabilpenik izan ez dezaketen 

materialez osatua dago (tiritak, hautsa, zeramika zatiak, hautsitako ispiluak, zigarro muturrak, 

berniza duten errautsak, plastifikatutako papera, material mistoak, etab.). 

Pixoihal eta konpresak egunero atera daitezke, eta beira, ez da atez ate biltzen, kaleak 

kokatutako iglu itxurako edukiontzietan baizik. 

Gainera atez ate jasotzen ez diren hondakin bereziak biltzeko Garbigunea ere badago. 

Errenteriatik hurbilen dauden Garbiguneak Talaiakoa (Oiartzunen) eta Garberakoa (Donostian) 

dira. 

Atez ateko bilketa-sistemaren balantze ekonomikoa erakusteko Usurbilgo datuak hartu dira, 

gure inguruan bilketa-sistema hau abian jartzen lehenak izan zirenez, eboluzio ikusteko datu 

gehiago dituelako. Sistema hau Usurbilen 2009an jarri zuten abian, hortaz, 2008 urteari 

8. Irudia 
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dagozkion datuak ohiko lau edukiontzi bidezko bilketari dagozkio (egun Errenterian ezarria 

dagoen sistema). 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

GASTUAK 

Bilketa-zerbitzua 188.784 € 232.613 € 316.898 € 456.786 € 390.922 € 

Bilketaren kudeaketa 0 € 135.071 € 119.039 € 107.980 € 60.635 € 

Hondakinen trataera 87.156 € 59.537 € 196.547 € 175.933 € 136.275 € 

Sanmarkoren kuota 61.644 € 62.084 € 62.084 € 65.515 € 67.381 € 

GASTUAK OROTARA 337.584 € 489.305 € 694.568 € 806.214 € 655.213 € 

SARRERAK 

Zergak 135.523 € 194.083 € 252.060 € 388.189 € 384.583 € 

Gaikako bilketaren ondorioz 

lortutako diru-sarrerak 
0 € 54.000 € 142.000 € 160.000 € 134.000 € 

SARRERAK OROTARA 135.584 € 248.083 € 394.060 € 548.189 € 518.583 € 

BALANTZEA 

Sarreran bitartez 

finantzatutako gastuak 
40,14 % 50,70 % 56,73 % 68,00 % 79,15 % 

Defizita (estali gabeko 

gastuaren ehunekoa) 
59,86 % 49,30 % 43,27 % 32,00 % 20,85 % 

 

 

2010an poligonoetako hondakinak biltzen hasi zenez, urte horretan gastuak gora egin zuela 

ikusten da. Era berean, poligonoetan jasotzen den errefusa erdia baino gehiago denez, 

tratamenduko gastua ere handitu egiten da. Horretaz gain, urte horretan Gipuzkoako 

Hondakinen Kontsortzioa hondakin organanikoen tratamenduarengatik kobratzen hasi zen.  

Bestalde, Usurbilgo hondakin bilketari lotutako zerga oso baxua izan zen 2008ra arte 

(50´6€/urte), baina 2009an %50a igo zen. Ondorengo urteetan, zergari KPIaren igoera aplikatu 

zaio soilik. 

Bestalde, Udalak ohiko lau edukiontzien bidezko bilketa egiten jarritu izan balu gastu eta 

diru-sarreren eboluzioa nolakoa izango litzatekeen ikusteko taula prestatu zuen.  

 2008 2009 2010 2011 2012 

GASTUAK 

Bilketa-zerbitzua 188.784 € 190.672 € 316.898 € 456.786 € 390.922 € 

Bilketaren kudeaketa 0 € 0 € 119.039 € 107.980 € 60.635 € 

Hondakinen trataera 87.156 € 110.015 € 196.547 € 175.933 € 136.275 € 

Sanmarkoren kuota 61.644 € 62.084 € 62.084 € 65.515 € 67.381 € 

GASTUAK OROTARA 337.584 € 362.771 € 694.568 € 806.214 € 655.213 € 

SARRERAK 

Zergak 135.523 € 194.083 € 212.351 € 231.065 € 239.737 € 

Gaikako bilketaren ondorioz 

lortutako diru-sarrerak 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

SARRERAK OROTARA 135.584 € 194.083 € 212.351 € 231.065 € 239.737 € 

BALANTZEA 

Sarreran bitartez 

finantzatutako gastuak 
40,14 % 53,50 % 34,13 % 39,06 % 45,62 % 

Defizita (estali gabeko 

gastuaren ehunekoa) 
59,86 % 46,50 % 65,87 % 60,94 % 54,38 % 

2. Taula (Iturria: www.usurbil.net) 
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2008ko bilketa-zerbitzuari dagokion datua erreala da, baina ondorengoetarako IPCaren igoera 

aplikatu zaio. Bestalde, hondakinen tratamenduari lotutako gastua, Sanmarko 

Mankomunitatea osatzen duten eta atez ateko sistema ezarrita ez duten udalerrien datuari 

lotutako estimazioa da. Azkenik, taulan jasotzen diren zergak urtekoak dira, poligonoen 

bilketari lotutako tasa izan ezik. Gainera autokonposta egiteagatiko tasa ez da kontuan izan.   

Laburbilduz, atez ateko bilketaren bitartez, Usurbilen hondakinen kudeaketak sortzen duen 

defizita, urtez urte, murriztuz joan da. Aldiz, ohiko lau edukiontzien bidezko bilketari lotutako 

datuak aplikatuz, defizita bere horretan mantentzen da.  

 

3. Taula (Iturria: www.usurbil.net) 
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SISTEMA EZBERDINEN ARTEKO ALDERAKETA 

Atez ateko, 5. edukiontzi bidezko edo Sistema Mistoaren bidezko bilketa-sistemak alderatzen 

baditugu, eraginkortasunaren aldetik ezberdintasunak ikus daitezke:   

• Atez ateko bilketa-sistemaren bitartez jasotako hondakin birziklagarri eta 

konpostagarri kopurua %70-90 bitartean kokatzen da. 

• 5. edukiontziaren bitartez jasotako hondakin birziklagarri eta konpostagarri kopurua 

%35-50 bitartean kokatzen da. 

• Sistema mistoaren bitartez jasotako hondakin birziklagarri eta konpostagarri kopurua 

%70-90 bitartean kokatzen da. 

• Ohiko bilketa sistemaren bitartez jasotako hondakin birziklagarri eta konpostagarri 

kopurua %25-35 bitartean kokatzen da. 

 

Ezberdintasun nagusia honetan datza: 5. edukiontziaren bidezko bilketan matera organikoaren 

gaikako bilketa hautazkoa dela.  

Ateaz atekoa duten udalerriak: 

UDALERRIA BIRZIKLAPEN-TASA (2014) ZABORTEGIRA (2014) 

Zaldibia %83 %17 

Legorreta %74 %26 

Itsasondo %89 %11 

Segura %73 %27 

Ordizia %79 %21 

Lazkao %79 %21 

Pasai Donibane %86 %14 

Pasai Antxo %86 %14 

Oiartzun %83 %17 

 

5. edukiontzia duten udalerriak: 

UDALERRIA BIRZIKLAPEN-TASA (2014) ZABORTEGIRA (2014) 

Beasain %52 %48 

Zumarraga %42 %58 

Urretxu %48 %52 

Idiazabal %46 %54 

 

Sistema mistoa duten udalerriak: 

UDALERRIA BIRZIKLAPEN-TASA (2014) ZABORTEGIRA (2014) 

Ormaiztegi %70 %30 

Zegama %72 %28 

Ataun %78 %22 

Legazpi %83 %17 

Arama %86 %14 

4. Taula (Iturria: Elkarrekin 21) 

5. Taula (Iturria: Elkarrekin 21) 

6. Taula (Iturria: Elkarrekin 21) 
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Ohiko sistema duten udalerriak: 

UDALERRIA BIRZIKLAPEN-TASA (2013) ZABORTEGIRA (2014) 

Errenteria %31,4 %68,6 

Donostia %30 %70 

 

 

 

7. Taula (Iturria: Elkarrekin 21) 
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Hasierako diagnosia 

Errenteriako egungo egoera ez dator bat Europako Batasunak ezarritako irizpide eta 

zuzentarauekin, ez eta, hurrengo urtetan barneratu behar diren estatu mailako araudiei 

dagokionean ere; gabezia ugari ditu. Azken urteetan Errenterian biztanle bakoitzak sortutako 

hondakin-kopurua murriztu bada ere, eta zentzu horretan, datu hoberenak dituzten udalerrien 

pare egon, birziklapen-tasak desegokiak dira. Edozein kasutan, Europar Batasunak ezarritako 

hierarkia kontuan izan beharra dago, zeinetan prebentzioa lehen neurri gisa izendatua dagoen. 

2005 eta 2012 urteen artean, biztanle eta eguneko sortu den hondakin kopurua modu 

progresiboan murriztuz joan da, datu horretarako bilatzen den eboluzio-joerarekin bat eginez. 
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(gaikako bilketakok barner)

 
 

Eboluzio-joera eta azken urteko balioa nahikoa positibotzat jotzen dira, Udalsarea 21en 

baitan Tokiko Agenda 21en 6. Jarraipen-programan parte hartzen duten udalerrien bataz 

bestekoaren (1´3kg/biztanle/egun) eta 15.000 biztanletik gora dituzten udalerrien bataz 

bestekoaren (1´2kg/biztanle/egun) azpitik kokatzen baita.  

Birziklatu asmoz gaika biltzen diren hondakinen kopuruak, ordea, ez dute bilatzen den joera 

jarraitzen (igoera). 2008-2012 bitartean, Errenteriako gaikako hiri-hondakinen bilketak 7´9 

puntutan egin zuen beherantz %30era iritsi arte (halere, baliteke hondakin gutxiago sortu 

izanarekin nolabaiteko lotura izatea). 

Gaikako bilketaren emaitza hau, Udalsarea 21en baitan Tokiko Agenda 21en 6. Jarraipen-

programan parte hartzen duten 15.000 biztanlez gorako udalerrien bataz bestekoren (%30) 

parekoa den arren, ez du goranzko joerarik agertzen eta Ingurumeneko II. Esparru-programan 

birziklapenaren harira jasotako helburuetatik (gutxienez hiri-hondakin solidoen %35era iristea) 

urrun kokatzen da. 2011-2014 bitarterako Ingurumeneko III. Esparru-programak ez du 

4. Errenteriako Hiri-hondakin Solidoen ezaugarritzea 

4. Grafikoa (Elkarrekin 21ek egina Sanmarkoko eta Udaleko datuekin) 
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birziklatze-kopururik zehazten.  

Era berean, Errenteriako gaikako bilketaren emaitzak Gipuzkoako Hiri-hondakinen 

Kudeaketa-plan Integralaren helburuetara ere ez da iristen, zeinak 2016. urterako %45eko 

birziklapen-tasa zuen erdietsi nahi baitzuen. Eta are urrunago geratzen da Plan horren 

berrikuspenean (2012an burutua) ezarritako helburu berriekin, 2016 urterako %60 birziklapen-

tasara iristea ezartzen baitu.  
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Errenteria Sanmarko Mankomunitatearen parte da eta, honenbestez, gaika jasotzen diren hiri-

hondakinak honakoak dira: papera eta kartoia, ontzi arinak, beira, pilak, oihalak, erabilitako 

olioa, hondakin elektriko eta elektronikoak, egurra eta etxeko hondakin arriskutsuak. 

Errenterian, hiri-hondakin solidoak kalean aurkitzen diren edukiontzien bitartez jasotzen dira: 

papera eta kartoia, beira, ontzi arinak, erabilitako olioa, pilak, arropa eta ehunak eta errefusa 

(azken honek materia organikoa eta gaika bildu ezin denaren arteko nahastea hartzen du bere 

baitan, nahiz eta zati gaika bildu daitezkeen material asko dagoen tartean -Errenteriako zabor 

poltsaren karakterizazioa-). 

(Atal hau modu zabalagoan azter daiteke Errenteriako Iraunkortasunerako Diagnosia 2014 

dokumentuan) 

 

Errenteriako HHSen datu banakatuak 

HHSen karakterizazioa egiteko, alde batetik, Sanmarko Mankomunitatearen bilketa datuak 

hartu dira kontuan; bestetik, kolore berde iluneko edukiontzian (errefusarena) aurkitutako 

zabor poltsen azterketatik. 

Ondorengo taulan azken bi urteetako datuak ikus daitezke: 

 

 

5. Grafikoa (Elkarrekin 21ek egina Sanmarkoko eta Udaleko datuekin) 
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ERRENTERIAKO HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN (HHS) BANAKETA 

 2012 2013 

Autokonposta 26.578 26.578 

Gaikako udal-bilketa   

Organiko guztia  0 0 

Paper/kartoi guztia 1.460.556 1.418.896 

Ontzi arin guztia 693.208 712.169 

Beira ontzi guztia 905.309 907.345 

Lorezaintza hondakinak 475.460 418.480 

Pilak 6.529 7.053 

Oihalak biltzeko kaleko edukiontziak 156.566 128.641 

Sukaldeko olioa 36.627 39.072 

Udal zerbitzuek jasotako TEEH 320 1200 

Tamaina handikoak eta egurrak 544.200 480.560 

GAIKAKO BILKETA GUZTIRA 4.278.775 4.113.416 

Gainerakoa / errefusaren udal-bilketa   

Errefusa guztira  9.083.620 8.965.520 

Kale-garbiketa guztira 89.960 98.820 

GAINERAKOA/ERREFUSA GUZTIRA 9.173.580 9.064.340 

Bildutako HIRI-HONDAKINAK GUZTIRA 13.452.355 13.177.756 

Kudeatutako HIRI-HONDAKINAK GUZTIRA 13.478.933 13.204.334 

Gaikako bilketa udal-bilketa guztiarekiko 31,8% 31,2% 

Gaikako bilketa kudeatutako guztiarekiko 31,9% 31,4% 

 

 

2013. urtean gaikako hondakinen bilketa %31´4koa zen Errenterian, eta gainerako %68´6a 

zabortegira bidaltzen zen. Hau da, Errenterian sortutako hondakinen bi heren zabortegian 

amaitzen zuten beraien ibilbidea.  

Aipatu beharra dago HHSen bilketa sistemak ez duela zatiki organikoa gaika biltzea 

baimentzen, hortaz, zabortegira iristen den hondakinak materia organikoa du bere osagaien 

8. Taula (Iturria: Sanmarko Mankomunitatea) 
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artan eta berau konpostagarri litzateke. Goiko taulan agertze den biohondakina (26´5 tona) 

udalerrian burutzen ari diren autokonpostatze ekimenei dagokie. 

Errenteriako datuak Lurralde Historikoan 2012an lortutako emaitzen antzerakoak dira. Beheko 

irudian ikusten den moduan, birziklatzeko gaika banatu ez diren hondakinak %66´2a suposatu 

zuten Gipuzkoan. 

Hurrengo puntuan azaltzen den moduan, errefusaren edukiontziaren karakterizazioan 

lortutako emaitzek irudian agertzen den datuekin alderatuz apur bat ezberdinak diren arren, 

zatirik handiena biohondakinari dagokiola islatzen dute. 

 

 

 

 

 

Egoera honen aurrean, edukiontzi berdeetan uzten den zabor-poltsaren osaketa nolakoa zen 

ezagutzea interesgarritzat jo zen. Hurrengo puntuan zehaztasunez azaltzen dira egindako 

laginketaren emaitzak. 

 

Zabor-poltsaren karakterizazioa 

Karakterizazio hau burutzeko, Errenteriako 15 auzoetako hainbat edukiontzietako zabor 

poltsak aztertzea erabaki zen. Horretarako, auzo bakoitzean errefuserako 3 edukiontzietako 

6. Grafikoa (Iturria: Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa) 
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laginak hartu ziren.  

 

      AUZO BAKOITZEKO LAGIN-KOPURUA 

   

Agustinak 4  

Alaberga 3  

Beraun 4  

Fanderia 3  

Gabierrota 3  

Galtzarborda 3  

Gaztaño 3  

Igantzi 3  

Iztieta 3  

Kaputxinoak  3  

Lartzabal 2  

Markola 2  

Pontika 3  

Zamalbide 3  

Erdigunea 3  

 

 

Gaikako bilketarako edukiontziekiko hurbiltasunak zabor poltsaren edukian eraginik zuen ala 

ez ikusteko, auzo bakoitzean laginketa ezaugarri ezberdinetako puntuetan egin zen: 

� Errefusarentzako edukiontzia soilik zuen isurketa-gunea 

� Errefusarentzako edukiontziaz gain, gaikako bilketara edukiontzi gehienak 

zituen isurketa-gunea 

� Aurreko bien tarteko gunea 

Laginketa-puntuen hautaketa ausazkoa izan da, Mendi eta Ingurumen Sailak erraztutako 

edukiontzien kokapen-planoan oinarrituta (ikus III. Eranskina) 

Aholkularitza teknikoaren bi teknikari bertaratu ziren behaketa puntuetara, ondorengo 

materiala beraiekin eramanez: 

9. Taula (Elkarrekin 21) 
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� Pisua (zabor poltsa bere osotasunean pisatzeko) 

� Hondakinen Checklista 

� Zabor-poltsak irekitzeko guraizeak 

� Eskularruak 

� Argazki-kamera 

� Zabor-poltsak irekitzeko udal-baimena 

� Laginketa-gunea berezko garbitasun-baldintzetan uzteko tresnak 

Laginketa-puntu bakoitzean zabor-poltsa bat hartu da edukiontzi berdetik eta ondorengo 

urratsak eman dira: 

� Hautatutako edukiontziaren barrualdeari argazkia ateratzea 

� Hautatutako edukiontziaren kanpoaldeari argazkia ateratzea  

� Zabor-poltsa edukiontzitik hartzea 

� Poltsa pisatzea 

� Zabor-poltsa zabaltzea 

� Zabor-poltsaren barruan aurkitutako hondakinak beren ezaugarrien arabera 

sailkatu eta antolatzea 

� Zabor-poltsaren barruko edukiari argazkia ateratzea 

� Hondakin frakzio bakoitzaren ehunekoaren estimazioa egitea 

� Checklista eta argazkian oinarrituz, hondakin zati bakoitzaren ehunekoa 

kalkulatzea 

Ondoren jasotzen den grafikoan laginketaren emaitzak ikus daitezke (checklista eta puntu 

bakoitzaren emaitza zehatzak II eta IV eranskinetan daude). 

 

40,3
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1,4 4,1

Zabor-poltsaren ezaugarritzea (2014)

Organikoa

Ontziak

Paper/kartoi

Beira

Oihalak

Bestelakoak

 

 

 

 

7. Grafikoa (Elkarrekin 21) 
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Grafikoak erakusten duenez, zabor poltsa biohondakinez (%40´3) eta ontzi arinez (%38´3) 

osatua dago, batez ere. Eranskinean doazen argazkietan argi ikusten da, gainera, organikoak 

ez diren hondakinak erraz gaika bildu eta birziklatzeko edukiontzietan uzteko modukoak direla. 

Horregatik, ezjakintasuna organikoak ez diren hondakin horiek zabor poltsan amaitzearen 

erantzule izatea baztertzen da.  

Horrez gain, zabor poltsan errefus gisa har daitekeen zaborraren kopuru txikia deigarria da, 

poltsaren %4´1a suposatzen baitu. 

Karakterizazio honetarako lanetan lortutako bestela informazioa ere interesgarria da: 

� Laginketa gehienak goizez egin badira ere, zaborrak uzteko ordutegia nahikoa 

ondo errespetatzen dela baieztatu da (nahiz eta auzo batzuen eta besteen 

artean alde handia egon). 

� Aztertutako 45 poltsetatik, 23tan biohondakinaren bolumena nabarmentzekoa 

da. 19 poltsetan, berriz, aurkitutako plastiko kopurua deigarria da. 

� Zabaldutako 44 edukiontzietatik 30etan errefusaren edukiontzian bota behar 

ez ziren hondakinak aurkitu dira.  

� Aztertutako 44 eremuetatik 25 egoera onean aurkitzen ziren, baina 19 

guneetan altzariak, etxetresna elektrikoak, hondakinak, etab. aurkitu dira 

edukiontziaren inguruan. 

� Zabaldu diren unean edukiontzien betetze-maila honakoa izan da:   

 

Betetze-maila 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 

Edukiontzi kopurua 26 13 2 3 

 

 

Jarraian auzo bakoitzean aztertutako edukiontzien kokapena eta jasotako emaitza orokorrak 

azaltzen dira (datu zehatzak V. Eranskinean aurkitzen dira):  

 

 

 

 

 

 

 

10. Taula (Elkarrekin 21) 
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75 

a) Agustinak 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Beira Oihalak 

%37 %13´8 %32´6 %14´8 %1´8 

    
 

 

9. Irudia: Agustinak auzoa (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia) 

8. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 
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b) Alaberga 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak 

%61 %10´3 %28´7 

 

 

10. Irudia: Alaberga auzoa (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia) 

9. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 
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c) Beraun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Beira Bestelakoak 

%20´5 %23´5 %52´5 %3´25 %0´25 

  

  

11. Irudia: Beraun auzoa (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia) 

10. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 
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d) Erdigunea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Beira Bestelakoak 

%47´3 %7´3 %42 %3 %0´4 

 

12. Irudia: Erdigunea (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia) 

11. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 



 

  

79 

e) Fanderia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Oihalak 

%49 %7´7 %39´3 %4 

 

13. Irudia: Fanderia auzoa (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia) 

12. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 
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f) Gabierrota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Oihalak Bestelakoak 

%39´7 %5´7 %20´3 %1 %33´3 

 

14. Irudia: Gabierrota auzoa (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia) 

13. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 



 

  

81 

g) Galtzaraborda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Beira Bestelakoak 

%50´7 %7´3 %40 %1´3 %0´7 

 

15. Irudia: Galtzaraborda auzoa (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia) 

14. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 
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h) Gaztaño 

 

 

 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Beira Oihalak Besteak 

%35 %17 %42´3 %2´3 %2 %1 

 

16. Irudia: Gaztaño auzoa (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia) 15. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 
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i) Igantzi 

 

 

 

 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Beira Oihalak Besteak 

%21 %22 %49´3 %5´3 %1´7 %0´7 

17. Irudia: Igantzi auzoa (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia) 
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j) Iztieta 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Beira Oihalak Besteak 

%25 %16 %56 %0´3 %1 %1´7 

16. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 
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k) Kaputxinoak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Oihalak Besteak 

%56 %10,7 %28´3 %4´3 %0´7 

19. Irudia: Kaputxinoak auzoa (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia) 

17. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 
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l) Lartzabal  

 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Beira Besteak 

%57 %9´5 %32´5 %0´5 %0´5 

18. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 
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m) Markola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Beira Oihalak 

%61 %8´2 %28´8 %1 %1 

21. Irudia: Markola auzoa (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia) 

19. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 



 

  

88 

 

 

 

 

 

 

 

n) Pontika 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Oihalak Besteak 

%36´7 %15´7 %44 %2 %1,6 

20. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 
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o) Zamalbide 

 

 

 

Organikoa Paper/kartoia Ontzi arinak Oihalak Beira 

%47´3 %20 %29´4 %1´3 %2 

21. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 
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23. Irudia: Zamalbide auzoa (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia) 

22. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21) 
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Ekonomia-balantzea bi pausutan garatzen da: lehenik eta behin, balantzearen defizita edo 

superabita ezagutzeko diru-sarrerak eta gastuak ebaluatu dira. Bigarrenik, aurreko kopurua 

ezagututa, udaleko ekarpenen kalkulua egiten da. 

 

5.1 Diru-sarrerak 

Udalekoak 

Hondakinen bilketa-zerbitzuarengatik Errenteriako Udalak dituen diru-sarrerak ondorengo 

grafikoan jasotzen dira. Bertan ikus daitekeen moduan, diru-sarrerek gorantz egin dute azken 

urteotan, nahiz eta aurrekoekin alderatuz gero igoera hau txikia izan den azkeneko urteetan. 
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Bestalde, aipatu diru-sarrerak Errenteriako biztanle bakoitzeko hondakinen bilketa-tasari 

lotuta aztertuz gero, ondorengo taulan ikusten den bezala, %119 igo dira 2007 urtearekin 

alderatuz: 

5. Azterketa ekonomikoa 

23. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21ek osatua udaletxeko datuekin) 
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Bilketagatiko diru-sarrerak 

Diru-sarrerak hau errefusa eta biohondakina ez diren eta gainerako hondakin zatikien 

Hondakinen Kudeaketa Sistema Bateratuen (SIG) bilketetatik lortzen da. SIGetara atxikitako 

ekoizleen ekarpenei esker, entitate hauek itzulkin bat ordaintzen dute zatiki bakoitzeko, 

sortutako hondakinaren kopuru eta kalitatearen arabera aldatzen dena. 

Itzulkinik oparoena Ecoembesek ontzi arinengatik ordaintzen duena da: 263´4€ tonako. 

Bigarren diru-sarrera nagusiena paper eta kartoiaren salmentatik dator: 97´9€ tonako. 

2013 urterako, honako diru-sarrerak izan ziren (aplikatzen diren tasa aldakorrak kontuan izan 

gabe): 
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24. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21ek osatua udaletxeko datuekin) 

25. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21ek osatua udaletxeko datuekin) 
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5.2 Gastuak 

Bilketa-gastuak 

Bilketa-gastuak hondakin zatiki bakoitzaren kostuari dagokio, hau da: ekarpen-guneetatik hasi 

eta tratamendu-plantetara, behin hondakin zatikia azken hauetan utzi ondoren tratamenduari 

dagokion kostua kontuan hartu gabe. 
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Gastuak guztira 

Ondorengo taulan hondakinen bilketagatiko gastu guztira zenbatekoak diren jasotzen da. Ikus 

daitekeen bezala, urtez urte gastuak gorantz egin dute nabarmen, nahiz eta 2010-2013 

bitartean aldaketa oso txikia izan. Halere, 2013ko datuak 2007koekin alderatuz gero, gastua 

914.308€-koa izatetik 2.732.930€-koa izatera igaro da, %20ko igoera, alegia.  
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26. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21ek osatua udaletxeko datuekin) 

27. Grafikoa (Iturria: Elkarrekin 21ek osatua udaletxeko datuekin) 
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5.3 Balantze ekonomikoa 

Beharrezkoa da balantze ekonomiko bat egitea hondakinen bilketa eta kudeaketari lotutako 

defizita edo superabita zenbatekoa den jakin ahal izateko.  

DIRU-SARRERAK (2013) 

UDAL-ZERGEN SARRERAK 1.950.015,93 

BILKETA-SARRERAK 326.494,64 

SARRERAK GUZTIRA 2.276.510,57 

GASTUAK (2013) 

BILKETA-GASTUAK 2.732.930,00 

GASTUAK GUZTIRA 2.732.930,00 

AZKEN EMAITZA - 456.419,43 

 

 

 

Alde batetik, 2.732.930€-ko gastua agertzen da eta, bestetik, 2.276510,57€-ko diru-sarrera. 

Honenbestez, balantzeak 456.419,43€-ko defizita dagoela islatzen du. 

 

11. Taula (Iturria: Elkarrekin 21ek osatua udaletxeko datuekin) 
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- Errenterian, beste zenbait herrietan gertatzen den moduan, geroz eta hondakin 

gutxiago sortzen dira biztanleko, ziurrenik, egungo krisiak eragindako kontsumoaren 

beherakadarengatik. 

 

- Hondakinen bilketa-tasa Gipuzkoako bataz bestekoaren parekoa bada ere, inguruko 

eta Lurraldeko zenbait udalerrietakoekin alderatuz gero, emaitzak oso baxuak direla 

ikus daiteke. Hori dela-eta, bilketa sistema eraginkorrago batera aldatzea eta gaikako 

bilketa hobetzeko neurri osagarriak ezartzea garrantzitsua izango litzateke.  

 

- Hondakinak nahastuta jasotzen dituen edukiontzi berdearen karakterizazioak islatzen 

duenez, isurketa nagusiak materia organikoa (%40) eta ontzi arinenak dira (%38). 

 

- Era berean, zabor-poltsen azterketan bertan aurkitutako hondakinen %95a gaika bildu 

eta birziklatzera bideratzeko frakzioak zirela ikusi da. Hau da, zabor-poltsen bataz 

besteko errefusaren kopurua %5ekoa dela antzeman da.  

 

- HHSen bilketa sistema aldatzearen aldeko hautua eginez gero, egun indarrean dagoen 

ordenantza aldatzeko beharra legoke, batetik, egungo errealitatera egokitzeko, eta 

bestetik, aukeratzen den bilketa-sistema berriari erantzuna emateko (HHSen 

Prebentzio-planarekin batera ordenantzaren zirriborro bat aurkeztu da). 

 

- Biltzen den papera eta ontzi arinen salmentak 326.494,6€ sortzen ditu Errenterian, eta  

udal-zergen bidez jasotzen den diru-kopurua, berriz, 1.950.015,9€-koa da. Halere, 

gastuak 2.732.930€-koak dira, batez ere zabortegira bideratzen den hondakinen 

kudeaketarengatik ordaintzen denarengatik. Hortaz, interesgarria litzateke gaur egun 

errefus gisa baztertzen den zatikiaren kopurua murrizteko neurriak definitzea, ikusi 

den bezala, birziklagarriak diren hondakin ugari baititu beregan. Modu honetan, 

zabortegira bidaltzen diren hondakinen kudeaketari lotutako gastua murriztea eta 

papera eta ontzi arinen salmentatik lortutako diru-sarrerak handitzea lortuko litzateke. 

 

6. Ondorio nagusiak 
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I. Eranskina 

(Edukiontzia ireki eta aztertzeko baimena) 

 

UDAL BAIMENA / PERMISO MUNICIPAL 

7. Eranskinak 



 

  

97 

Errenteriako Hondakinak murrizteko Udal 

Prebentzio-plan bat idazteko helburuarekin, 

Errenteriako Udalak Izadi 21 enpresa kontratu 

du. Plana osatu asmoz enpresak burutuko 

dituen lanen artean, lehen urrats modura, 

Errenteriako biztanleek eta hainbat eragilek 

sortutako hondakinen karakterizazioa egitea 

dago.  

 

Hori dela-eta, 2013ko azaroa eta abenduan 

zehar Izadi 21eko teknikariek Errenteriako 

auzo ezberdinetan, gaika biltzen ez den 

frakzioa, hau da, hondakinak nahasian 

jasotzen dituen zenbait edukiontzi zabaldu 

eta bertan utzitako bizpahiru poltsa irekiko 

dituzte beren edukia aztertzeko. 

 

Karakterizazio lan hauetan, poltsan aurkitu 

daitezkeen izaera pertsonaleko datuak 

(fiskalak, postalak, …) ez dira kontuan 

hartuko. Poltsa bakoitzaren edukia soilik 

hondakinen izaeraren ikuspegitik aztertuko 

da.  

 

Lan horiek burutzeko, Errenteriako Udalak 

Izadi 21eko teknikariei baimena ematen die 

2013 azaroa eta abenduan zehar, Errenteriako 

auzo ezberdinetako hondakinak nahasian 

jasotzeko ezarrita dauden kaleko edukiontzi 

berdeak zabaldu eta bertan utzitako hondakin 

poltsak aztertzeko.  

 

 

Poltsa bakoitzaren azterketa egin ostean, 

hondakinak edukiontzi berera itzuliko ditu 

enpresak, inguruak azterketa egin aurreko 

egoera berean utziaz. 

Con objeto de redactar un Plan municipal 

para la Prevención de Residuos de Errenteria, 

el Ayuntamiento ha contratado a la empresa 

Izadi 21. Entre los primeros trabajos que 

realizará para la elaboración de dicho plan, la 

empresa llevará a cabo una caracterización de 

los residuos generados por los habitantes y 

otros agentes de Errenteria.  

 

Con ese fin motivo, a lo largo de noviembre y 

diciembre de 2013, los técnicos de Izadi 21 

recorrerán los diferentes barrios de 

Errenteria, abriendo en cada uno de ellos, 

varios contenedores para la recogida de 

residuos en masa (no selectiva), y extraerán 

tres bolsas para analizar su contenido.   

 

Los datos de carácter personal (fiscales, 

postales,…) que puedan hallarse durante 

estos muestreos, no se tomarán en cuenta. 

Tan solo se analizará la composición de los 

residuos y la tipología de las bolsas que se 

analicen.  

 

Para poder desarrollar los trabajos, el 

Ayuntamiento de Errenteria autoriza a los 

técnicos de Izadi 21 a abrir, a lo largo de 

noviembre y diciembre, los contenedores 

verdes urbanos para la recogida en masa de 

residuos ubicados en los diferentes barrios de 

Errenteria y analizar las bolsas de residuos 

depositados en ellos.  

 

Una vez analizado el contenido, la empresa 

devolverá los residuos al mismo contenedor, 

dejando el entorno en el mismo estado previo 

a la apertura de la bolsa.   
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Jose Manuel Ferradas 

Errenteriako Udaleko Mendi eta Ingurumen Zinegotzia 

Concejal de Medioambiente y Montes del Ayto. de Errenteria 
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II. Eranskina 

(Checlisterako fitxa) 

 

ERRENTERIAKO EDUKIONTZIEN KARAKTERIZAZIO FITXA 

DATU OROKORRAK           

            

Kokapena:  

Data: 

Ordua:  

            

EDUKIONTZIAREN KANPOALDEA         

            

Zaborra dago 

Ontziak Paperak Kartoiak Elektratresnak   

Zabor 

poltsak 
Altzariak Beira Arropa 

  

Bestelakoak:   

Ez dago zaborrik 
  

  

    

EDUKIONTZIAREN BARRUALDEA         

            

Betetze-maila %0-25 %25-50 %50-75 %75-100 100% 

Osaketa 

Zabor 

poltsak 
Kartoiak Ontziak 

Inausketa 

hondarrak 
Hostoak 

Altzariak Beira Egur-kaxak Papera/Kartoia   

Bestelakoak: 

POLTSAREN EDUKIA           

            

Poltsaren pisua:  

        gr. % 

Janari hondarrak     

Elikagai-hondarrak     

Inausketa     

Sukaldeko papera/mukizapiak     

Kortxoak     

Zerrautsa     

            

Egurra tratatu gabekoa      
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Egurra tratatua     

            

P-K ontziak/bilgarriak     

P-K ez ontzi/bilgarriak     

            

Pixoihalak     

Konpresak     

            

Oihalak      

Arropa     

Zapatak     

            

Beira botilak     

Beira potoak     

Kristala     

            

Plastikoak 

Tapoiak     

Botilak     

Bilgarriak     

Poltsak     

Poliespana     

Film     

Jogurt potoak     

Bestelakoak     

            

Metalezko ontziak 
Freskagarri latak     

Janari-latak     

            

Ontzi nahasiak 

Brik motakoak     

Kafe kapsulak     

Harategi/arrandegiko papera     

Okindegiko papera (plastikoduna)     

Tabako paketeak     

Bestelakoak     

            

Altzariak     

Elektrotresnak     

Pilak     

Olioak     
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Margoak eta antzerakoak     

Aerosolak     

Aluminio papera     

Ontziak ez diren plastikoak     

Botikak     

Obra hondakinak     

Zeramika     

Bonbillak     

Kableak     

Ontzia ez den poliespana     

Zartaginak     

Bestelakoak:           

            

OHARRAK: 

 

Iturria: Elkarrekin 21 
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III. Eranskina 

(Aztertutako edukiontzien kokapen-planoa) 

Zamalbide 
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IV. Eranskina 

 (Aztertutako puntu bakoitzerako osatutako fitxa -CDan-) 
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V. Eranskina 

(Auzokako eta udalerriko ezaugarritzea)  
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Anexo VI 

(Aztertutako eremuen argazkiak -CDan-) 

 


