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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.    

 

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 

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

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

zenetik.  

 

Bestalde, 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. 

1. SARRERA 
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Horrek guztiak Hiri-hondakinen Prebentzio-plan baten osaketa burutzera eraman du Udala, 

zeinak udalerriko hiri-hondakinen sorrera murrizten laguntzeko neurriak definituko dituen. 

Horretarako, diagnosian ateratako ondorioez gain, hondakinen prebentzio-arloan zenbait 

udalerrik abian jarri dituzten neurri esanguratsuak kontuan hartu dira.  

 

Ondorengo orrietan aurkezten den Prebentzio-planak 7 esparru nagusi hatzen ditu kontuan:  

 

• Konpostatzearen kultura zabaltzea: materia organikoa sortu den tokian bertan 

balioan jartzeko aukera ematen duen hondakinen zati da. Horregatik, udalerrian 

materia organikoaren bilketa modu estentsiboan egin aurretik (edukiontzi marroiaren 

edo hautatzen den sistemaren bitartez), etxeko konposta eta auzo-konposta bezalako 

ekimenak balioan jarri eta sustatzea. Era berean, dendek eta saltoki handiek 

iraungitzear dituzten elikagaiak bildu eta ematea (esate baterako Elikagai Bankuari) 

Hiri-hondakin solidoen zatiki organikoa modu nabarmenean murrizteko neurri egokia 

izan liteke, dituen gizarte onurez gain. 

 

• Hondakinik gabeko erosketa: erosten ditugun produktuek geroz eta bilgarri gehiago 

dituzte. Tokiko produktuak soltean edo/eta bilgarririk gabe erosteak, hondakinen 

sorrera murrizteaz gain, bertako nekazariek ekoiztutako produktuen kontsumoa 

sustatu eta gure osasuna hobetzen laguntzen dute.   

 

• Elikadura solidarioa: dendek eta saltoki handiek produktu kopuru handia botatzen 

dute zaborretara iraungitze-data hurbil dutelako edo dagoeneko 

kontsumitzailearentzako itsura erakargarria ez dutelako. Hala ere, kasu gehienetan, 

produktu hauek kontsumorako baldintza honetan daudenez, interesgarria litzateke 

esparru honi heltzea. Baliabide hauen aprobetxamenduak ingurumen hobekuntzez 

gain, gizarte-onurak ekarriko lituzke, produktu hauek jantoki sozialak edo 

antzerakoetara bideratu bailirateke.  

 

• Sentsibilizazioa, informazioa eta kontzientziazioa: prebentzioa guztion ardura da. 

Horregatik, guztiok, gure etxeetan eta lantokian hondakinen murrizketan lagunduko 

duten neurriak ezartzen hasi gaitezke. Halere, sarritan, zer egin eta nola burutu jakitea 

ez da erraza izaten. Horregatik, hondakinen sorrera murriztu nahi bada, ezinbestekoa 

da aurretik biztanleak eta udal-langileak heztea eta informatzea.  

 

• Sektore ezberdinen artean prebentzioa sustatzea: hezkuntza-zentroak, udal-

eraikinak, industria, … hondakin iturri handiak dira. Hori dela-eta, ahal den neurrian 

sektore hauengan eragiteak, sortzen den hondakin-kopurua murriztea ahalbidetuko 

du.  

 

• Hondakinen berrerabilpena bultzatzea: sarritan, tamaina handiko hondakinak, 

liburuak, arropa, etab. egoera onean baztertzen ditugu. Hauetariko batzuk, ehunak 

esaterako, bildu egiten dira berriz ere balioan jartzeko. Hondakin mota hauek 

konpondu edo lan hori burutzen duten erakundeekin lankidetzak sortzea gizarte-
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bazterketa arriskuan dauden pertsonen integrazioan lagunduko luke, eta horrekin 

batera, baita sortu eta kudeatu beharreko hondakin kopurua murriztu ere.  

 

• Hondakinik gabeko festa eta ekitaldiak: festetan eta ospakizunetan erabilera 

bakarreko tresnen edo produktuen hondakinak sortu ohi dira. Produktu hauek iraupen 

luzeagoko beste  batzuengatik ordezkatzea oso erraza da, esate baterako edalontzi 

berrerabilgarriekin egiten dugun moduan. Neurri hau ekitaldi publiko zein 

pribatutarako erabil daiteke.  
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1 LE Udalerri mailan biohondakina murriztea 

1.1 Programa   Biohondakinak konposta egiteko baliatzea 

E1.1.1 Autokonposta ekimena zabaltzea 

E1.1.2 Auzo-konposterako eremuak sortzen jarraitzea 

E1.1.3 Landa eremuan bizi direnentzako biohondakina konpostatzeko erraztasunak ezartzea 

E1.1.4 
Ondoren konpostatu ahal izateko, materia organikoaren gaikako bilketa bermatuko 

duen HHSen bilketarako sistema ezartzea 

E1.1.5 Udal-jabetzako eraikinetako biohondakina biltzea eta tokian bertan konpostatzea 

E1.1.6 
Udalak kudeatzen dituen eremuetan egindako lorezaintza eta inausketa-lanetako 

biohondakinak konposta egiteko erabiltzea 

E1.1.7 
Baratza-parkean sortutako materia organikoaren konpostajea bultzatzea, ondoren 

baratzean bertan ongarri gisa erabil dadin 

E1.1.8 
Beraien biohondakina modu egokian gaika banatu edo/eta kudeatzen duten 

pertsonak hobari fiskalen bidez saritzea 

1.2 Programa   Iraungitzen diren produktuak berreskuratzea 

E1.2.1 
Denda eta azalera handiko merkatal guneekin hitzarmenak bilatu gizarte ekimen 

ezberdinetara zuzendutako elikagaien ematea ahalbidetzeko 

E1.2.2 
Komertzioekin lanketa egitea iraungitzear dauden produktuak prezio merkeagoan 

saldu ditzaten 

 

2 LE Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

2.1 Programa Produktuen garraiorako berrerabili daitezkeen elementuen erabilpena sustatzea 

E2.1.1 Harategi eta arrandegietan erosketa egiteko tupperren erabilera sustatzea 

E2.1.2 
Hiriko taberna, jatetxe eta udal-egoitzekin akordioak bilatzea plastikozko ur-botilak 

erabili ordez, hauek iturriko urez betetako kristalezko ur-pitxarrengatik ordezkatzeko 

E2.1.3 
Ohiko plastikozko poltsen ordez, erosketetarako poltsa berrerabilgarrien edo 

orgatxoen erabilera sustatzea  

E2.1.4 
Aldiro-aldiro, Udalak tupper, oihalezko poltsa edo bestelakoak herritarren artean 

banatzea 

2.2 Programa Kontsumo arduratsua sustatzea 

E2.2.1 Soltean saltzen diren produktuen erosketa bultzatzea 

E2.2.2 
Baserritarren azokak hiriko auzo ezberdinetara zabaltzea, bertan ekoiztutako 

produktua, osasuntsua eta bilgarririk gabekoa dena, hiritarrei hurbiltzeko 

E2.2.3 
Bertan ekoiztutako produktuen salmentarako vending makinak hiriko eremu 

ezberdinetara zabaltzea 

E2.2.4 Kontsumo Taldea bezalako ekimenak herritarren artean bultzatzea 

2. PREBENTZIO-NEURRIAK 
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E2.2.5 Hiriko taberna eta jatetxeetan bertan ekoiztutako produktuen erabilera sustatzea 

E2.2.6  Garaian garaiko tokiko produktuen gida bat argitaratzea 

E2.2.7 
Tokiko industria edo ekonomia-sektoreari ekodiseinuan eta ekoeraginkortasunean 

abiatu daitezen laguntzea 

 

3 LE Festa eta ekitaldietan sortzen den hondakin-kopurua murriztea 

E3.1.1 

Hiriko auzo ezberdinetako jai-batzordeekin elkarlanean, erabilera bakarreko 

edalontzi eta bestelako ontziteria berrerabili daitekeenarengatik ordezkatzea, 

Udaleko diru-laguntzetara lotuz 

E3.1.2 
Jai eta ekitaldietan freskagarri-laten erabilera gutxitzea, hauek beirazko ontzi edo 

kupelengatik ordezkatuz  

E3.1.3 Jai zein ekitaldi gastronomikoetan sortzen den biohondakinen konpostatzea erraztea  

 

4 LE Udaletxearen izaera eredugarria sustatzea 

4.1 Programa Vending motako makinetako hondakinak gutxitzea 

E4.1.1 
Kafe eta ur-makinetako erabilera bakarreko plastikozko edalontziak kentzea, 

norberaren edalontzi berrerabilgarria erabiltzeko aukera emanez 

E4.1.2 
Vending makinetako produktuak bilgarri gutxiago dituzten produktuengatik ordezka 

daitezen bultzatzea 

4.2 Programa Bulego iraunkorraren kontzeptua zabaltzea 

E4.2.1 
Bulegorako materiala erosterakoan, iraunkortasun-irizpideak eta hondakinen 

murrizketarako irizpideak barneratzea 

E4.2.2 Aurpegi batetatik soilik erabilitako orrien aprobetxamendua zabaltzea 

E4.2.3 
Inprimagailuak egokitzea toner-aurrezpena eta bi aldeetako inpresioak egitea 

lehenetsi ditzaten  

E4.2.4 Posta arrunta posta elektronikoarengatik ordezkatzeko aukera aztertzea 

E4.2.5 Eskuak lehortzeko paperezko eskuzapiak haize-lehorgailuengatik ordezkatzea 

 

5 LE Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

5.1 Programa 
Hiriko biztanle sektore ezberdinei zuzendutako hezkuntza eta sentsibilizazio-

jarduerak burutzea 

E5.1.1 Hondakinak murrizteko praktika onen gida bat osatzea online zabaltzeko  

E5.1.2 
Hiri-hondakin solidoen prebentzioari zuzendutako sentsibilizazio- eta formazio-

kanpainak antolatzea 

E5.1.3 
Auzo konposteguneetara bisita gidatuak antolatzea (ikasleentzat, etab.) bertako 

funtzionamendua, emaitzak eta eboluzioa ezagutzeko 

E5.1.4 
Hondakinen prebentzio eta berrerabilpena helburu duen elkarte, enpresa eta tokiko 

erakundeei zuzendutako diru-laguntza lerroa mantentzea 
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E5.1.5 Hondakinak Prebenitzeko Europako Astearekin urtero bat egiten jarraitzea 

E5.1.6 Herritarren artean Elikadura Kontzientea sustatzea  

E5.1.7 Praktika onak eta eredugarriak jendarteratu, ikusiz ikasteko 

E5.1.8 Pixoihal berrerabilgarriak sustatzea 

5.2 Programa Hiritarrekiko komunikazioa hobetzea 

E5.2.1 
Hiritarren partaidetza hobetu asmoz, Udaletik antolatutako kanpainen edo ekimenen 

berri nahikoa denbora tartearekin ematea 

E5.2.2 
Hiritarrei zuzendutako komunikazioa hobetzea, batez ere Udalak burututako 

ekimenen berri ematerakoan 

E5.2.3 
Autokonposta eta auzo-konpostaguneetako emaitzak eta bertan parte hartzen 

dutenen esperientziak ezagutaraztea, bai webaren, bai tokiko hedabideen bitartez  

E5.2.4 
Udalerriko biztanleen hondakinen gaiari lotuta izan ditzaketen zalantzak argitzeko 

informazio-telefono edo eposta bat ezartzea  

E5.2.5 
Eskolako Agenda 21 proiektua hondakinen arazoari aurre egiteko baliabide gisa 

kontuan izatea 

 

6 LE Berrerabilpena erraztea 

6.1 Programa Partekatzeko eta berrerabiltzeko espazioak sortzea  

E6.1.1 
Hirian mikro-garbiguneen sorrera aztertzea, hiritarrek bertan hondakinak utzi edo 

bertan daudenak berrerabiltzeko aukera izan dezaten 

E6.1.2 
“Hotzliburutegien” hiriko eremu ludikoetan ezartzea, hiritarrek nahi duten unean 

aldizkari eta liburuak utzi edo hartzeko aukera izan dezaten 

E6.1.3 Bigarren eskuko azokak sustatzea  

E6.1.4 
Udal-webgunean objektu ezberdinak non konpon daitezkeen jasotzen duen atal bat 

txertatzea 

E6.1.5 Hondakinak birgaitzeko/konpontzeko guneak sortzea 

E6.1.6 
Tamaina handiko hondakinen atez ateko bilketarako akordioak bilatzea, bai 

kontratatutako zerbitzu-enpresarekin, bai EMAUS fundazioarekin (edo antzekoekin) 
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HHSen Prebentzio-plana 6 Lerro Estrategiko edo helburu orokorretan egituratua dago:  

1.- Udalerri mailan biohondakina murriztea 

2.- Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

3.- Festa eta ekitaldietan sortzen den hondakinen bolumena murriztea 

4.- Udaletxearen izaera eredugarria sustatzea 

5.- Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizatzea 

6.- Berrerabilpena erraztea 

Aurreko puntuan aipatutako helburuak betetzeko, Plana bera osatzen dute ekintzak gauzatzea 

beharrezkoa da. Ekintza bakoitza zertan datzan hobeto ulertzeko eta bere eboluzioari 

jarraipena egiteko, ekintza bakoitzaren deskribapen fitxa bat osatu da. 

 

Ekintzan deskribapen fitxak honako atalak hartzen ditu bere baitan: 

� Ekintzaren izena: ekintzaren erreferentzia 

� Lerroa: ekintzari dagokion Lerro Estrategikoa 

� Programa: ekintzari dagokion programa 

� Ildo espezifikoa: ekintzarekin lotura duen esparru espezifikoa 

� Aalborgeko konpromisoa: ekintzarekin lotura duen Aalborgeko konpromiso batekiko lotura  

� Deskribapena: ekintzaren gauzatze eta ebaluaziorako baliagarri izango den oinarrizko 

definizio eta karakterizazioa 

� Exekuzio/ezarpenerako epea: ekintza burutzeko gehienezko epea: motza (1-2 urte), ertaina 

(3-4 urte) edo luzea (5-8 urte). 

� Maiztasuna: ekintzaren gauzatzerako proposatutako maiztasuna 

� Lehentasuna: ekintzaren lehentasun-maila islatzen du (altua, ertaina edo baxua), ezarritako 

helburuak betetzen laguntzeko duen gaitasun-mailaren arabera. Ahal den neurrian, 

lehentasunak irizpide tekniko, politiko eta soziala barneratu behar ditu.  

� Kostua: ekintzaren exekuzio edo ezarpenerako aurreikusitako kostua 

� Ardura: ekintzaren gauzatzearen edo jarraipena egitearen ardura duen pertsona 

3. JARRAIPEN-PLANA 
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� Finantziazioa: ekintza gauzatzeko finantziazio-iturri posibleak 

� Adierazleak: ekintzen exekuzio eta garapena ebaluatu eta hauen jarraipena egiteko aukera 

ematen duten adierazleak. Kasu honetan, ekintza bakoitzari Udalsarea 21ek 

(Iraunkortasunerako Euskadiko udalen sarea) zehaztutako Tokiko Iraunkortasunerako 

Adierazleak egokitu zaizkio. Hauetaz gain, ekintzaren jarraipena egitea erraztuko duten 

adierazle espezifikoak zehaztu dira. 
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EKINTZAREN IZENA E1.1.1 Autokonposta ekimena zabaltzea 

LERROA LE1 Udalerri mailan biohondakina murriztea 

PROGRAMA P1.1 Biohondakinak konposta egiteko baliatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak (biohondakina konpostatzea) 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Autokonpostan parte hartzen duten pertsona/familia kopurua 

mantendu, horretarako aldiriko jarraipena eginez. 

• Autokonpostan parte hartzen duten pertsona/familia kopurua 

igotzeko, urtero atxikipen-deialdiak bidaltzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 2.000€ 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 

Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

Sanmarko Mankomunitatea 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua (auto-konpostajean) 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak (auto-konpostajean) 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua (auto-

konpostajean) 

Adierazle espezifikoak 

a. Autokonpostatzen duten familia/pertsona kopurua 

b. Banatutako autokonpostagailu kopurua 

c. Konpostatutako biohondakin kopurua 
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d. Autokonpostan baja eman duten pertsona/familia kopurua 

e. Autokonpostari lotutako CO2 isurpenen murrizketa 
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EKINTZAREN IZENA E1.1.2 Auzo-konposterako eremuak sortzen jarraitzea 

LERROA LE1 Udalerri mailan biohondakina murriztea 

PROGRAMA P1.1 Biohondakinak konposta egiteko baliatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak (biohondakina konpostatzea) 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Auzo-konpostan parte hartzen duten pertsona/familia kopurua 

mantendu, horretarako aldiriko jarraipena eginez. 

• Auzo-konpostan parte hartzen duten pertsona/familia kopurua 

handitzeko, urtero atxikipen-deialdiak bidaltzea. 

• Hiriko gune ezberdinetan auzo-konpostarako gune berriak 

egokitzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 30.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua (auzo-konpostan) 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak (auzo-konpostan) 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua (auzo-

konpostan) 

Adierazle espezifikoak 

a. Auzo-konpostan parte hartzen duten familia/pertsona kopurua 

b. Auzo-konposterako egokitutako eremu kopurua 
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c. Konpostatutako biohondakin kopurua 

d. Auzo-konpostean bajan emandako familia/pertsona kopurua 

e. Auzo-konpostari lotutako CO2 isurpenen murrizketa 
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EKINTZAREN IZENA 
E1.1.3 Landa eremuan bizi direnentzako biohondakina konpostatzeko 

erraztasunak ezartzea 

LERROA LE1 Udalerri mailan biohondakina murriztea 

PROGRAMA P1.1 Biohondakinak konposta egiteko baliatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak (biohondakina konpostatzea) 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Autokonpostan parte hartzen duten pertsona/familia kopurua 

handitzeko, urtero atxikipen-deialdiak bidaltzea. 

• Biohondakinaren gaikako bilketarako edukiontziak (5. edukiontzia) 

landa gunean kokatzea. 

• Hondakinak nahasian jasotzeko puntuak ezabatzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Sanmarko Mankomunitatea 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua (konpostajea) 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak (konpostajea) 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

(konpostajea) 

Adierazle espezifikoak 

a. Landa-eremuan autokonpostatzen duten familia/pertsona kopurua 

b. Landa-eremuan biohondakina biltzeko edukiontzi kopurua 
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c. 5. edukiontzia erabiltzen duten familia/pertsona kopurua 

d. Landa-eremuan autokonpostaren bidez jasotako biohondakin 

kopurua 

d. Landa-eremuan 5. edukiontziaren bidez jasotako biohondakin 

kopurua 

e. Autokonpostan bajan emandako familia/pertsona kopurua 

f. Landa-eremuan konpostatutako biohondakinari lotutako CO2 

isurpenen murrizketa 
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EKINTZAREN IZENA 
E1.1.4 Ondoren konpostatu ahal izateko, materia organikoaren 

gaikako bilketa bermatuko duen HHSen bilketarako sistema ezartzea 

LERROA LE1 Udalerri mailan biohondakina murriztea 

PROGRAMA P1.1 Biohondakinak konposta egiteko baliatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak (biohondakina konpostatzea) 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Etxeko biohondakina gaika biltzeko 5. edukiontziaren ezarpena. 

• Denda, ostalaritza eta industria sektorean biohondakina gaika 

biltzeko sistema ezartzea. 

• Ikastetxeetan biohondakina gaika biltzeko sistema ezartzea. 

• Emaitzen arabera, biohondakinaren gaikako bilketa sisteman 

hobekuntzak txertatzen joatea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 150.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 

Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

Sanmarko Mankomunitatea 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua (konpostajea) 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak (konpostajea) 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

(konpostajea) 

Adierazle espezifikoak 
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a. 5. edukiontzia erabiltzen duten familia/pertsona kopurua 

b. Biohondakina biltzeko edukiontzi kopurua 

c. 5. edukiontziaren bidez jasotako biohondakina 

d. Erregistratutako intzidentzia kopurua 

e. Gaika bildutako biohondakin osoari lotutako CO2 isurpenen 

murrizketa 
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EKINTZAREN IZENA 
E1.1.5 Udal-jabetzako eraikinetako biohondakina biltzea eta tokian 

bertan konpostatzea 

LERROA LE1 Udalerri mailan biohondakina murriztea 

PROGRAMA P1.1 Biohondakinak konposta egiteko baliatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak (biohondakina konpostatzea) 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

2. Iraunkortasunerako udal-kudeaketa 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Biohondakina sortzen duten udal-eraikinetan, tokian bertan, berau bildu 

eta konpostatzea, adibidez: Sanmarko jatetxea, Errenteriako Adinekoen 

Udal-egoitza, hezkuntza publikoko zentroak, udal-haurtzaindegiak, etab. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Luzea (5-8 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 20.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua (konpostajean) 

Adierazle espezifikoak 

a. Sortutako biohondakina konpostatzen duten udal-eraikin kopurua 

b.  Konpostatutako biohondakin kopurua 

c. Gaika bildutako biohondakin osoari lotutako CO2 isurpenen murrizketa 
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EKINTZAREN IZENA 
E1.1.6 Udalak kudeatzen dituen eremuetan egindako lorezaintza eta 

inausketa-lanetako biohondakinak konposta egiteko erabiltzea 

LERROA LE1 Udalerri mailan biohondakina murriztea 

PROGRAMA P1.1 Biohondakinak konposta egiteko baliatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak (biohondakina konpostatzea) 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

2. Iraunkortasunerako udal-kudeaketa 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Udaleko inausketa eta lorezaintza jardueretako hondakin organikoak 

(adibidez, lorategi eta parke publikoen mantenutik eratorriak) 

konpostatzea, ondoren eremu hauetan ongarri gisa erabiltzeko. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua (konpostajean) 

Adierazle espezifikoak 

a.  Konpostatutako biohondakin kopurua 

b. Gaika bildutako biohondakin osoari lotutako CO2 isurpenen murrizketa 
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EKINTZAREN IZENA 
E1.1.7 Baratza-parkean sortutako materia organikoaren konpostajea 

bultzatzea, ondoren baratzean bertan ongarri gisa erabil dadin 

LERROA LE1 Udalerri mailan biohondakina murriztea 

PROGRAMA P1.1 Biohondakinak konposta egiteko baliatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak (biohondakina konpostatzea) 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Herri-baratzetan biohondakinak sortzen dira, bai ekoizpen-

jardueragatik (laboreen hostoak eta hondarrak), bai baratza-eremuaren 

prestaketa eta mantenu-lanengatik. Hondakin organiko hori guztia 

tokian bertan kudeatu daiteke, baratzetako erabiltzaileek beraien 

biohondakina bertan bildu eta baratzerako ongarria lortuz. Herri-

baratzetan konpostatzen dutenek Udaletxeak edo beste erakundeek 

antolatzen dituzten konpostaje-ikastaroetan parte hartu beharko dute. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 1.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 

Errenteriako Udala 

Sanmarko Mankomunitatea 

Ekogunea 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua (konpostajean) 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak (konpostajean) 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

(konpostajea) 
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Adierazle espezifikoak 

a. Baratzean bertan beren biohondakina kopostatzen duten herri-

baratzetako erabiltzaile kopurua 

b. Antolatutako formazio-jarduera kopurua 

c. Konpostajera bideratutako biohondakin kopurua 

d. Gaika bildutako biohondakin osoari lotutako CO2 isurpenen 

murrizketa 
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EKINTZAREN IZENA 
E1.1.8 Beraien biohondakina modu egokian gaika banatu edo/eta 

kudeatzen duten pertsonak hobari fiskalen bidez saritzea 

LERROA LE1 Udalerri mailan biohondakina murriztea 

PROGRAMA P1.1 Biohondakinak konposta egiteko baliatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak (biohondakina konpostatzea) 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

2. Iraunkortasunerako udal-kudeaketa 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Zabortegira bidaltzen diren hondakin nahastuen murrizketak, hauen 

kudeaketa-gastuen gutxipena dakar. Aurrezpen hau Errenteriako 

biztanleria autokonpostajean, auzo-konpostajean edo 5. edukiontziaren 

erabileran parte hartzeko pizgarri gisa erabil daiteke. Hobari hauek 

ordenantza fiskaletan jasoko dira. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua (konpostajean) 

Adierazle espezifikoak 

a. Hobari fiskalak eskatu dituzten familia/pertsona kopurua 

b. Beraien biohondakina gaika biltzen duten familia/pertsona kopurua 

c. Konpostajera bideratutako biohondakin kopurua 

d. Hobari fiskaletara zuzendutako aurrekontua 

e. Hondakin-kudeaketarako udal-gastua 
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EKINTZAREN IZENA 

E1.2.1 Denda eta azalera handiko merkatal guneekin hitzarmenak 

bilatu gizarte ekimen ezberdinetara zuzendutako elikagaien ematea 

ahalbidetzeko 

LERROA LE1 Udalerri mailan biohondakina murriztea 

PROGRAMA P1.2 Iraungitzen diren produktuak berreskuratzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Komertzio eta azalera handiko merkatal guneek iraungitzear dauden 

produktuak salmenta-guneetatik baztertu ohi dituzte. Hondakin bihurtu 

aurretik, elikagai hauek zentro edo erakundeetara (Gaztelutxo, 

Elikagaien Bankua, etab.) bideratu ahal izateko akordioak lortzea lortu 

beharko litzateke.   

Horretarako, elikagai hauek nork eta nola jaso eta banatzen diren 

zehaztu beharko da. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Lortutako akordio/hitzarmen kopurua 

b. Banatutako elikagai bolumena 

c. Kanpaina honetara bideratutako aurrekontua 
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d. Pertsona onuradun kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E1.2.2 Komertzioekin lanketa egitea iraungitzear dauden produktuak 

prezio merkeagoan saldu ditzaten 

LERROA LE1 Udalerri mailan biohondakina murriztea 

PROGRAMA P1.2 Iraungitzen diren produktuak berreskuratzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Komertzio eta azalera handiko merkatal guneekin iraungitzear 

dauden produktuen eta, horregatik, hauen salmenta zailagoa duten 

produktuen merkatzea bideragarria izan daitekeen aztertu. 

• Neurri hau abian jartzen duten komertzioen berri eman. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Ekimen honi atxikitako komertzio kopurua 

b. Ekimen honen komunikaziorako bideratutako aurrekontua 
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EKINTZAREN IZENA 
E2.1.1 Harategi eta arrandegietan erosketa egiteko tupperren 

erabilera sustatzea 

LERROA LE2 Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

PROGRAMA 
P2.1 Produktuen garraiorako berrerabili daitezkeen elementuen 

erabilpena sustatzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 
Harategi eta arrandegietan erosteko garaian, produktuak tupperretan 

eramateko herritarrei zuzendutako kanpaina burutzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 

Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

Ekogunea 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 

a. Ekimen honen komunikaziora bideratutako aurrekontua 
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EKINTZAREN IZENA 

E2.1.2 Hiriko taberna, jatetxe eta udal-egoitzekin akordioak bilatzea 

plastikozko ur-botilak erabili ordez, hauek iturriko urez betetako 

kristalezko ur-pitxarrengatik ordezkatzeko 

LERROA LE2 Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

PROGRAMA 
P2.1 Produktuen garraiorako berrerabili daitezkeen elementuen 

erabilpena sustatzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Hiriko taberna eta jatetxeekin akordioak bilatzea, beraien menuetan 

ura plastikozko botiletan zerbitzatu ordez, iturriko ura duten 

pitxarrak erabiltzeko. 

• Ur-pitxarren banaketa ekimen honetan parte hartzen duten taberna 

eta jatetxeen artean. 

• Plastikozko ur-botila eskatu ordez, iturriko urarekin betetako 

pitxerra eskatu dezaten, hiritarrei zuzendutako sentsibilizazio eta 

komunikazio ekimenak burutzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 1.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 

Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

Añarbeko Urak 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 
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16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 

a. Ekimen honi atxikitako taberna eta jatetxe kopurua 

b. Banatutako pitxer kopurua 

c. Ekimen honetarako bideratutako aurrekontua 

d. Ekidindako plastikozko botila kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E2.1.3 Ohiko plastikozko poltsen ordez, erosketetarako poltsa 

berrerabilgarrien edo orgatxoen erabilera sustatzea 

LERROA LE2 Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

PROGRAMA 
P2.1 Produktuen garraiorako berrerabili daitezkeen elementuen 

erabilpena sustatzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Hiritarrei zuzendutako sentsibilizazio eta komunikazio ekimenak 

burutzea poltsa berrerabilgarrien eta erosketa-orgatxoen erabilera 

sustatzeko. 

• Komertzioei zuzendutako sentsibilizazio eta komunikazio ekimenak 

burutzea, erabilira bakarreko plastikozko zein paperezko poltsen 

erabilera baztertu dezaten. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 

Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

Errenkoalde 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 

a. Ekimen honi atxikitako komertzio kopurua 
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b. Banatutako poltsa kopurua 

c. Ekimen honetara bideratutako aurrekontua 

d. Aurreztu den erabilera bakarreko poltsa kopurua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

33 

EKINTZAREN IZENA 
E2.1.4 Aldiro-aldiro, Udalak tupper, oihalezko poltsa edo bestelakoak 

herritarren artean banatzea 

LERROA LE2 Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

PROGRAMA 
P2.1 Produktuen garraiorako berrerabili daitezkeen elementuen 

erabilpena sustatzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Harategi edo arrandegietako produktuak biltzeko erabili ohi den 

bilgarria ekiditeko, komertzio horietan erosten diren produktuak 

jasotzeko tupperren banaketa egitea, bai Udalak bere kabuz, zein 

beste erakunde batekin koordinatuz. 

• Merkatarien artean telazko edo rafiazko poltsen banaketa, bezeroen 

artean banatu ditzaten. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 8.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 

Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

Errenkoalde 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 

a. Ekimen honi atxikitako komertzio kopurua 
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b. Banatutako poltsa kopurua 

c. Banatutako tupper kopurua 

c. Ekimen honetara bideratutako aurrekontua 

d. Ekidindako erabilera bakarreko poltsa kopurua 
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EKINTZAREN IZENA E2.2.1 Soltean saltzen diren produktuen erosketa bultzatzea 

LERROA LE2 Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

PROGRAMA P2.2 Kontsumo arduratsua sustatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Ontziratutako edo banakako produktuen ordez, soltean edo/eta 

bilgarririk gabeko produktuak erosteko hiritarrei zuzendutako 

sentsibilizazio eta komunikazio ekimenak. 

• Komertzioetan, soltean eta bilgarririk gabeko produktuen salmenta 

bultzatzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Luzea (5-8 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 1.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 

a. Ekimen honetara bideratutako aurrekontua 
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EKINTZAREN IZENA 

E2.2.2 Baserritarren azokak hiriko auzo ezberdinetara zabaltzea, 

bertan ekoiztutako produktua, osasuntsua eta bilgarririk gabekoa 

dena, hiritarrei hurbiltzeko 

LERROA LE2 Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

PROGRAMA P2.2 Kontsumo arduratsua sustatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

8. Tokiko ekonomia bizia eta iraunkorra 

DESKRIBAPENA 

Bertako ekoizleek saltzen dituzten produktuak bilgarri gabekoak izan 

ohi dira eta, gainera, 0 kilometro produktuak ere badira. Hori dela eta, 

salmenta gune hauek (Xabier Olaskoaga edo Zumardikoez gain) hiriko 

beste auzoetara zabaltzea interesgarria litzateke.  

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila  

Behemendi 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Tokiko produktuak saltzen diren azoka kopurua 

b. Azoka-egun kopurua  

c. Ekimen honetara bideratutako aurrekontua 

d. Azoketako bezero kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E2.2.3 Bertan ekoiztutako produktuen salmentarako vending makinak 

hiriko eremu ezberdinetara zabaltzea 

LERROA LE2 Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

PROGRAMA P2.2 Kontsumo arduratsua sustatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

8. Tokiko ekonomia bizia eta iraunkorra 

DESKRIBAPENA 

Egun Xabier Olaskoaga plazan Basosoro baserriko esnea saltzen duen 

vending makina bat dago eta, horren alboan, tokiko esnekiak saltzeko 

bigarren makina bat.  

Tokiko produktuen kontsumoa sustatzeaz gain, makina hauen bitartez, 

esne ontzi edo briken sorrera ekiditen da. Horregatik, udalerriko auzo 

garaietan (Beraun, Galtzaraborda) makinaren bat ezartzea egoki 

litzateke. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 25.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Behemendi 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Tokiko produktuen salmentarako vending makina kopurua 

b. Egunean saldutako esne bolumena  
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EKINTZAREN IZENA 
E2.2.4 Kontsumo Taldea bezalako ekimenak herritarren artean 

bultzatzea 

LERROA LE2 Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

PROGRAMA P2.2 Kontsumo arduratsua sustatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

8. Tokiko ekonomia bizia eta iraunkorra 

DESKRIBAPENA 

Ekoizpen-gunera hurbiltzeaz gain, baratzeko produktuak zuzenean 

kontsumitzaileari saltzea kontsumo-taldeen oinarrietako bat da. 

Gainera, produktuak bilgarririk gabe saldu ohi dira, hondakinen (batez 

ere plastikoak) sorrera ekidinez.  

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Behemendi 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Kontsumo-talde kopurua 

b. Kontsumo-taldeetako kide kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E2.2.5 Hiriko taberna eta jatetxeetan bertan ekoiztutako produktuen 

erabilera sustatzea 

LERROA LE2 Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

PROGRAMA P2.2 Kontsumo arduratsua sustatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

8. Tokiko ekonomia bizia eta iraunkorra 

DESKRIBAPENA 

Bertako ekoizleek, normalean, ez dute bilgarririk erabiltzen beraien 

produktuak saltzeko. Horregatik, tokiko ekoizpena sustatzeaz gain, 

bilgarri-hondakinen sorrera ekidingo litzateke, batez ere plastikozkoak 

direnak. 

Taberna eta jatetxeek menuak osatzeko garaian tokiko produktuak 

erabili ditzaten sustatu beharko litzateke. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Behemendi 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Ekimen honi atxikitako taberna/jatetxe kopurua 

b. Ekimenari atxikitako tokiko ekoizle kopurua 
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EKINTZAREN IZENA E2.2.6 Garaian garaiko tokiko produktuen gida bat argitaratzea 

LERROA LE2 Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

PROGRAMA P2.2 Kontsumo arduratsua sustatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

8. Tokiko ekonomia bizia eta iraunkorra 

DESKRIBAPENA 

Tokiko produktuak kontsumitzeko garaia, hauen salmenta-guneak, 

jatorria, etab. jasotzen dituen gida osatzea, tokiko produktuen 

ekoizpena sustatu eta hiritarrak hauek erostera animatzeko. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Lau urtean behinekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 1.500 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 

Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

Behemendi 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Argitaratutako gida kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E2.2.7 Tokiko industria edo ekonomia-sektoreari ekodiseinuan eta 

ekoeraginkortasunean abiatu daitezen laguntzea 

LERROA LE2 Ontzien eta bilgarrien bolumena murriztea 

PROGRAMA P2.2 Kontsumo arduratsua sustatzea  

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

8. Tokiko ekonomia bizia eta iraunkorra 

DESKRIBAPENA 

• Tokiko enpresei eta industriei jakinaraztea IHOBEk 

ekoeraginkortasun eta ekodiseinurako irizpideak ekoizpen-

jardueretan txertatzen laguntzeko jardunaldi eta ekimenak antolatu 

ohi dituela (Oarsoaldearekin elkarlanean). 

• Ekoeraginkortasun eta ekodiseinuaren arloan, tokiko enpresei 

zuzendutako jardunaldiak antolatzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 3.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

IHOBE 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

09(01) Enpresa handi eta ETTetan ingurumen-kudeaketa sistemen 

ezarpen-maila 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Antolatutako ekoeraginkortasun eta ekodiseinu arloko jardunaldiak 

b. Jardunaldietan parte hartu duten enpresa kopurua 

c. Beren ekoizpen-prozesuetan ekodiseinuaren irizpideak ezartzen 
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dituzten enpresak 
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EKINTZAREN IZENA 

E3.1.1 Hiriko auzo ezberdinetako jai-batzordeekin elkarlanean, 

erabilera bakarreko edalontzi eta bestelako ontziteria berrerabili 

daitekeenarengatik ordezkatzea, Udaleko diru-laguntzetara lotuz 

LERROA LE3 Festa eta ekitaldietan sortzen den hondakin-kopurua murriztea 

PROGRAMA P3.1 Festa eta ekitaldietan sortzen den hondakin-kopurua murriztea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Edalontzi eta ontziteria berrerabilgarria jai-batzordeen eskura 

jartzea, bai udaletxekoa dena, edo honek ez badu, Sanmarko edo 

beste erakunde batek eskaintzen duena. 

• Baxera berrerabilgarria erostea. 

• Udaletxeak festak antolatzeko ematen dituen diru-laguntzetan edo 

baimenetan, edalontzi eta ontziteria berrerabilgarria erabiltzeko 

beharra jasotzen duen klausula ezartzea.  

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 1.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Sanmarko Mankomunitatea 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Edalontzi edo baxera berrerabilgarria erabili den festa kopurua 

b. Ospatutako festa kopurua 

c. Festen antolakuntzarako onartu diren diru-laguntzak 
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EKINTZAREN IZENA 
E3.1.2 Jai eta ekitaldietan freskagarri-laten erabilera gutxitzea, hauek 

beirazko ontzi edo kupelengatik ordezkatuz 

LERROA LE3 Festa eta ekitaldietan sortzen den hondakin-kopurua murriztea 

PROGRAMA P3.1 Festa eta ekitaldietan sortzen den hondakin-kopurua murriztea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Festa-batzordearekin freskagarri-lata edo botilak beira edo 

aluminiozko kupel berrerabilgarriengatik ordezkatu daitezkeen 

aztertzea. 

• Udaletxeak festak antolatzeko ematen dituen diru-laguntzetan edo 

baimenetan, edalontzi eta ontziteria berrerabilgarria erabiltzeko 

beharra jasotzen duen klausula ezartzea (beirazko ontziak eta 

upelak) 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Sanmarko Mankomunitatea 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Lata edo plastikozko botilak saltzen ez duten txosna edo antzerakoen 

kopurua 

b. Txosna edo antzerakoen kopurua  

c. Festen antolaketarako diru-laguntza eskaerak 
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d. Festan jasotako hondakin bolumena 
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EKINTZAREN IZENA 
E3.1.3 Jai zein ekitaldi gastronomikoetan sortzen den biohondakinen 

konpostatzea erraztea 

LERROA LE3 Festa eta ekitaldietan sortzen den hondakin-kopurua murriztea 

PROGRAMA P3.1 Festa eta ekitaldietan sortzen den hondakin-kopurua murriztea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Sukaldaritzari lotutako ospakizunetan (Extremadurako kultura astea, 

Landa-azoka, etab.), non jakien salmenta edo prestaketa-guneak 

dauden, jakien prestaketan sortutako hondakin organikoak edo 

janari hondarrak biltzeko edukiontzi marroiak ezartzea.  

• Udaletxeak festak antolatzeko ematen dituen diru-laguntzetan edo 

Udal-baimenetan, hondakin organikoak edo janari hondarrak gaika 

biltzeko beharra jasotzen duen klausula ezartzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Sukaldaritza-kutsua duten ospakizunetan sortutako biohondakina 

biltzeko ezarritako edukiontzi kopurua 

b. Festen antolaketarako diru-laguntza eskaerak 

c. Sukaldaritza kutsua duten ospakizunetarako eman diren udal-

baimenak 
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EKINTZAREN IZENA 

E4.1.1 Kafe eta ur-makinetako erabilera bakarreko plastikozko 

edalontziak kentzea, norberaren edalontzi berrerabilgarria erabiltzeko 

aukera emanez 

LERROA LE4 Udaletxearen izaera eredugarria sustatzea 

PROGRAMA P4.1 Vending motako makinetako hondakinak gutxitzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

2. Iraunkortasunerako udal-kudeaketa 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Kafe makinak egokitzea, nahi duenak bere ontzi berrerabilgarria 

erabiltzeko aukera izan dezan. 

• Kafe eta ur-makinetarako kikara berrerabilgarriak erostea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 500 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Kikara berrerabilgarria erabiltzeko aukera ematen duen kafe-makina 

kopurua 

b. Kafe-makina kopurua 

c. Erabili diren erabilera bakarreko edalontziak 

d. Erositako kikara kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E4.1.2 Vending makinetako produktuak bilgarri gutxiago dituzten 

produktuengatik ordezka daitezen bultzatzea 

LERROA LE4 Udaletxearen izaera eredugarria sustatzea 

PROGRAMA P4.1 Vending motako makinetako hondakinak gutxitzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

2. Iraunkortasunerako udal-kudeaketa 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Enpresa hornitzaileekin vending makinetan bilgarri gutxiagoko edo 

bilgarririk gabeko produktuak salgai jartzeko aukera aztertzea. 

• Udal-langileei vending makinetan bilgarri gutxiko edo bilgarririk 

gabeko produktuen onuren berri ematea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Bilgarri gutxiko edo bilgarririk gabeko produktuak saltzen dituzten 

makina kopurua 

b. Bilgarri gutxiko edo bilgarririk gabeko produktuak 

c. Ekimen honetara bideratutako aurrekontua 
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EKINTZAREN IZENA 
E4.2.1 Bulegorako materiala erosterakoan, iraunkortasun-irizpideak 

eta hondakinen murrizketarako irizpideak barneratzea 

LERROA LE4 Udaletxearen izaera eredugarria sustatzea 

PROGRAMA P4.2 Bulego iraunkorraren kontzeptua zabaltzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

2. Iraunkortasunerako udal-kudeaketa 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Bulegoko materialaren erosketa iraunkortasun edo hondakinen 

prebentziorako irizpideak barneratzea (birkarga daitezkeen 

boligrafoak, bilgarri gutxiagoko zuzentze-gailuak, tonner 

berrerabilgarriak, etab.) 

• Erosketa-arduradunei zuzendutako formazio saioak antolatzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 1.500 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

IHOBE 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 

a. Iraunkortasun irizpideak barneratzen dituzten plegu kopurua 

b. Formazio-tailer kopurua  

c. Formazio-tailerretan parte hartu duten pertsona kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E4.2.2 Aurpegi batetatik soilik erabilitako orrien aprobetxamendua 

zabaltzea 

LERROA LE4 Udaletxearen izaera eredugarria sustatzea 

PROGRAMA P4.2 Bulego iraunkorraren kontzeptua zabaltzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

2. Iraunkortasunerako udal-kudeaketa 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Botatzekoa den eta alde bakarretik erabilitako paperaren erabilera 

hobetu eta zabaltzea, oharretarako koadernoak egiteko, dokumentuen 

zirriborroak inprimatzeko, etab. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Jarraia 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun Adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Administrazioan kontsumitutako papera 

b. Botatako papera 
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EKINTZAREN IZENA 
E4.2.3 Inprimagailuak egokitzea toner-aurrezpena eta bi aldeetako 

inpresioak egitea lehenetsi ditzaten 

LERROA LE4 Udaletxearen izaera eredugarria sustatzea 

PROGRAMA P4.2 Bulego iraunkorraren kontzeptua zabaltzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

2. Iraunkortasunerako udal-kudeaketa 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Tokiko administrazioko inprimagailuak egokitzea aurretik zehaztutako 

inprimatze-aukera orrialdearen bi aldeetatik eta toner aurrezpenarekin 

izan dadin, modu honetan, paper gutxiago kontsumitzeaz gain, tinta 

gutxiago erabiltzeko. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun Adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Administrazioak kontsumitutako papera 

b. Administrazioak kontsumitutako toner kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E4.2.4 Posta arrunta posta elektronikoarengatik ordezkatzeko aukera 

aztertzea 

LERROA LE4 Udaletxearen izaera eredugarria sustatzea 

PROGRAMA P4.2 Bulego iraunkorraren kontzeptua zabaltzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

2. Iraunkortasunerako udal-kudeaketa 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Online tramitazioa zabaltzeko aukera aztertzea. 

• Online fakturazioa hornitzaile eta kontratatutako zerbitzuetara 

zabaltzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun Adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Administrazioak kontsumitutako papera 

b. Posta arruntez egindako bidalketa kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E4.2.5 Eskuak lehortzeko paperezko eskuzapiak haize-

lehorgailuengatik ordezkatzea 

LERROA LE4 Udaletxearen izaera eredugarria sustatzea 

PROGRAMA P4.2 Bulego iraunkorraren kontzeptua zabaltzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 

2. Iraunkortasunerako udal-kudeaketa 

4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Garbiketa-enpresarekin edo enpresa hornitzailearekin eskuak 

lehortzeko eskuzapiak aire-lehorgailuengatik ordezkatzeko aukera 

aztertzea, eskuak lehortzea hondakinen sorrera-puntu bat izan ez 

dadin. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun Adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Administrazioak erabilitako lehortze-paperaren bolumena 
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EKINTZAREN IZENA 
E5.1.1 Hondakinak murrizteko praktika onen gida bat osatzea online 

zabaltzeko 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA 
P5.1 Hiriko biztanle sektore ezberdinei zuzendutako hezkuntza eta 

sentsibilizazio-jarduerak burutzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• HHSen prebentzioan praktika egokiak biltzen dituen gida bat 

osatzea, non besteak beste, objektuak konpontzeko dendak, 

hondakinak murrizteko aholkuak, etab. jasotzen diren. 

• ingurumena.errenteria.eus web gunean atal berezi bat sortzea 

gidaren hedapenerako. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 1.500 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun Adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Gida dagoen webguneak jasotako bisita kopurua 

b. Banatutako gida kopurua 

 

 



 

 

 

 

 

55 

EKINTZAREN IZENA 
E5.1.2 Hiri-hondakin solidoen prebentzioari zuzendutako 

sentsibilizazio- eta formazio-kanpainak antolatzea 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA 
P5.1 Hiriko biztanle sektore ezberdinei zuzendutako hezkuntza eta 

sentsibilizazio-jarduerak burutzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Hiritarrei zuzendutako bisitak antolatzea interes-puntu edo 

azpiegituretara (zabortegiak, konpostatze-plantak, etab.). 

• Eskolako Agenda 21 sentsibilizazio eta formazio-programaren 

bitartez, prebentzioa eskola-komunitatean zabaltzea. 

• HHSen prebentzioa udaleko komunikazio-politikan txertatzea, 

HHSen prebentzio-irizpideak Udalak garatutako ekimenetan 

kontuan har daitezen.  

• Hiritarrei (Hondakinen mahaia, etab.) zuzendutako formazio-saioak 

antolatzea, HHSen prebentzioa jantzi daitezen. 

• Udal-langileei zuzendutako formazio-saioak antolatzea, hondakinen 

prebentzioa udaleko sail bakoitzean modu paraleloan eman dadin. 

• Udalerriko sektore ekonomikoari prebentzio arloan sentsibilizatzea 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Jarraia 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 15.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 

Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

Sanmarko Mankomunitatea 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun Adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 
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07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 

a. Sentsibilizazio eta formazio-saioen garapenerako bideratutako 

aurrekontua 

b. Antolatutako bisita kopurua 

c. Formazio-saioen kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 

E5.1.3 Auzo konposteguneetara bisita gidatuak antolatzea 

(ikasleentzat, etab.) bertako funtzionamendua, emaitzak eta 

eboluzioa ezagutzeko 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA 
P5.1 Hiriko biztanle sektore ezberdinei zuzendutako hezkuntza eta 

sentsibilizazio-jarduerak burutzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Auzo-konposteguneetara bisita gidatuak antolatzea (ikasleentzat eta, 

orokorrean, hiritarrentzat) bertako funtzionamendua, emaitzak eta 

eboluzioa ezagutzeko eta, bide batez, sentsibilizaziorako eta ekimen 

hau gainerako auzoetara hedatzeko baliabide izan dadin.  

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Jarraia 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 3.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Sanmarko Mankomunitatea 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun Adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 

a. Auzo-konpostera atxikitzeko eskaera kopurua 

b. Bisita gisatu kopurua 
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c. Bisita gidatuetako partaide kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 

E5.1.4 Hondakinen prebentzio eta berrerabilpena helburu duen 

elkarte, enpresa eta tokiko erakundeei zuzendutako diru-laguntza 

lerroa mantentzea 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA 
P5.1 Hiriko biztanle sektore ezberdinei zuzendutako hezkuntza eta 

sentsibilizazio-jarduerak burutzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Tokiko eragileei beraien jardueren garapenenean prebentzio-irizpideak 

barneratzea errazteko diru-laguntza lerroa mantentzea eta hiritarren 

artean prebentzioa sustatzeko baliagarri diren ekimenak garatzea 

(tailerren antolaketa tokiko elkarteen eskutik, etab.) 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Jarraia 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 10.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 

a. Diru-laguntza eskaerak 



 

 

 

 

 

60 

b. Jasotako diru-laguntzen bidez garatutako ekimen kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E5.1.5 Hondakinak Prebenitzeko Europako Astearekin urtero bat 

egiten jarraitzea 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA 
P5.1 Hiriko biztanle sektore ezberdinei zuzendutako hezkuntza eta 

sentsibilizazio-jarduerak burutzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 
Hondakinak Prebenitzeko Europako Astearekin urtero bat egiten 

jarraitzea, kanpainari lotutako ekimenen garapenarekin jarraitzeko. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Jarraia 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 10.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 

a. HPEAren barne abian jarritako ekimen kopurua 

b. HPEAren barne abian jarritako ekimenetako partaide kopurua 
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EKINTZAREN IZENA E5.1.6 Herritarren artean Elikadura Kontzientea sustatzea 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA 
P5.1 Hiriko biztanle sektore ezberdinei zuzendutako hezkuntza eta 

sentsibilizazio-jarduerak burutzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Elikadura kontzientea, osasun arloa kontuan izateaz gain, gure 

gorputzaren beharren eta elikagai-kopuruaren arteko erlazioa du bere 

baitan. Besteak beste, elikaduraren arloan kontsumo arduratsua du 

oinarri. Hortaz, ekimen hau bultzatzeak tokiko produktuen kontsumoa 

dakar, prestatutako jakien ordez elikagaiak erostea, eta ondorioz, 

sortutako hondakin kopurua murriztea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Luzea (5-8 urte) 

MAIZTASUNA Jarraia 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 5.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Elikadura kontzientea sustatzeko abian jarritako ekimen kopurua 

a. Elikadura kontzientea sustatzeko abian jarritako ekimenetako 

partaide kopurua 
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EKINTZAREN IZENA E5.1.7 Praktika onak eta eredugarriak jendarteratu, ikusiz ikasteko 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA 
P5.1 Hiriko biztanle sektore ezberdinei zuzendutako hezkuntza eta 

sentsibilizazio-jarduerak burutzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Hirian garatu eta arrakasta izan duten ekimen (auzo-konposta, 

tupperren banaketa, …) komunikazioa eta hedapena sentsibilizazio 

tresna gisa erabiltzea. 

• Beste udalerrietan arrakasta izan duten ekimenak (objektuak 

konpontzeko guneak, etab.) aztertu eta Errenterian errepikatzeko 

aukerak aztertzea. 

• Gizarte-eragileekin esperientziak partekatzea eta hauen 

garapenerako partaide egitea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Jarraia  

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 5.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 
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a. Prebentzio arloan abian jarritako ekimen kopurua 

b. Prebentzio arloan abian jarritako ekimenetako partaide kopurua 
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EKINTZAREN IZENA E5.1.8 Pixoihal berrerabilgarriak sustatzea 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA 
P5.1 Hiriko biztanle sektore ezberdinei zuzendutako hezkuntza eta 

sentsibilizazio-jarduerak burutzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Hiritarrei pixoihal berrerabilgarriak zer diren eta hauen ezaugarrien 

berri ematea. 

• Tupperrekin bezala, 2 urte edo gutxiagoko umeak dituzten 

biztanleen artean pixoihal berrerabilgarriak banatzeko kanpaina 

burutzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala  

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 15.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 

a. Banatutako pixoihal berrerabilgarri kopurua 

b. Prebentzio arloan abian jarritako ekimenetako partaide kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E5.2.1 Hiritarren partaidetza hobetu asmoz, Udaletik antolatutako 

kanpainen edo ekimenen berri nahikoa denbora tartearekin ematea 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA P5.2 Herritarrekiko komunikazioa hobetzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Udal-ekimen eta kanpainetako partaide potentzialei zuzendutako 

komunikazioa hobetzea: egitaraua nahikoa denborarekin bidaliz, 

ingurumeneko webgunea erabiliz, komunikazio baliabideak zabaltzeko 

eremu sozialak (tabernak, Eskolako Agenda 21) baliatuz, etab. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 3.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

16(01) Ingurumen-hezkuntzako jarduerak 

16(02) Ingurumen-hezkuntzako jardueretako partaide kopurua 

Adierazle espezifikoak 

a. Garatutako ekimen kopurua 

b. Prebentzio arloan abian jarritako ekimenetako partaide kopurua 

c. Erabilitako hedapen-baliabide kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E5.2.2 Hiritarrei zuzendutako komunikazioa hobetzea, batez ere 

Udalak burututako ekimenen berri ematerakoan 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA P5.2 Herritarrekiko komunikazioa hobetzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Kaleko informazio-panelen erabilera hobetzea. 

• Tokiko prentsaren erabilera areagotzea. 

• Buzoneatutako edukietako hizkien tamaina handitzea. 

• Barne-komunikazioa hobetzea udal-ekimenen antolaketan 

koordinazioa erraztu eta ekimen horien komunikazio bateratua 

ahalbidetzeko. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Jarraia 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 5.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Webguneak jasotako bisita kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 

E5.2.3 Autokonposta eta auzo-konpostaguneetako emaitzak eta 

bertan parte hartzen dutenen esperientziak ezagutaraztea, bai 

webaren, bai tokiko hedabideen bitartez 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA P5.2 Herritarrekiko komunikazioa hobetzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Autokonposta edo auzo-konposta bezalako ekimenetan parte 

hartzen duten pertsonen esperientziak jasotzea, bai bideoz zein 

idatziz. 

• ingurumena.errenteria.eus webgunearen bitartez autokonposta eta 

auzo-konposta ekimenetako partaideen esperientziak zabaltzea.  

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Jarraia 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 2.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Autokonposta egiten duten partaide kopurua 

b. Auzokonposta egiten duten partaide kopurua 

c. Webgunean dituen bisita kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E5.2.4 Udalerriko biztanleen hondakinen gaiari lotuta izan ditzaketen 

zalantzak argitzeko informazio-telefono edo eposta bat ezartzea 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA P5.2 Herritarrekiko komunikazioa hobetzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Hondakinekin zerikusia duten zalantza edo kezkak argitzeko 

(konpostatzearen inguruan, garbiguneen kokapenaz, 5. Edukiontziaren 

erabileraz, etab.) informazio-telefono edo eposta bat egokitzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Egindako kontsulta kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E5.2.5 Eskolako Agenda 21 proiektua hondakinen arazoari aurre 

egiteko baliabide gisa kontuan izatea 

LERROA LE5 Hondakinen sorrera murrizteko sentsibilizazioa 

PROGRAMA P5.2 Herritarrekiko komunikazioa hobetzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Eskolako Agenda 21i atxikitako eskolekin koordinatuz, hondakinen 

prebentzioa lantzea, ikasturtean landuko duten ingurumen aldagaia 

edozein dela ere. 

• Eskolako Agenda 21 programa hondakinen arazoa murrizteko eta 

eskoletatik etxeetara iristeko tresna gisa baliatzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Jarraia 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Udala 

Ingurumen eta Lurralde Politika Saila 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 
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EKINTZAREN IZENA 

E6.1.1 Hirian mikro-garbiguneen sorrera aztertzea, hiritarrek bertan 

hondakinak utzi edo bertan daudenak berrerabiltzeko aukera izan 

dezaten 

LERROA LE6 Berrerabilpena erraztea 

PROGRAMA P6.1 Partekatzeko eta berrerabiltzeko espazioak sortzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Hirian mikro-garbiguneak sortzeko aukera aztertzea, hiritarrei beraien 

hondakinak hurbil eta modu errazean uzteko aukera emateko, 

Sanmarko Mankomunitatearen garbiguneetarainoko desplazamenduak 

ekidinez eta prebentzio arloan sentsibilizatzeko baliabide gisa erabiliz. 

Bideragarritasuna aztertu ondoren, bi mikro-garbigune ezarri litezke 

hirigunean, bata behealdean (Zumardian, Iztietan, …) eta bigarrena 

udalerriko auzo garaietan (Beraunen). 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Luzea (5-8 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 50.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 

Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

Sanmarko Mankomunitatea 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 



 

 

 

 

 

72 

a. Sanmarko Mankomunitatearen garbiguneen erabilera 

b. Udalaren mikro-garbiguneen erabilera 

c. Udalaren mikro-garbigune kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 

E6.1.2 “Hotzliburutegien” hiriko eremu ludikoetan ezartzea, hiritarrek 

nahi duten unean aldizkari eta liburuak utzi edo hartzeko aukera izan 

dezaten 

LERROA LE6 Berrerabilpena erraztea 

PROGRAMA P6.1 Partekatzeko eta berrerabiltzeko espazioak sortzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• “Hotzliburutegiak” eremu ludiko edo jende asko dabilen eremuetan 

(Zumardia, Xabier Olaskoaga plaza, etab.) ezartzeko aukera 

aztertzea liburu eta aldizkarien doako trukea errazteko. 

• Hasierako liburu eta aldizkariak hornitzea, “Hotzliburutegi”etako 

erabiltzaileek hauek ordezkatu edo berriak jartzea errazteko. 

• Hiritarrei “Hotzliburutegi”ak jarriko direla eta beraiekin erdietsi nahi 

diren helburuen berri ematea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 1.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 
Errenteriako Udala 

Udaleko Kultura, Hezkuntza eta Gazteria Saila 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Ezarritako “hotzliburutegi” kopurua 

b. “Hotzliburutegi”en erabiltzaile kopurua 
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EKINTZAREN IZENA E6.1.3 Bigarren eskuko azokak sustatzea 

LERROA LE6 Berrerabilpena erraztea 

PROGRAMA P6.1 Partekatzeko eta berrerabiltzeko espazioak sortzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

• Dagoeneko abian dauden bigarren eskuko azokak sustatzea. 

• Webgunea eta tokiko hedabideak erabiliz dagoeneko abian diren 

bigarren eskuko azoken berri ematea. 

• Hiriko auzo ezberdinetan bigarren eskuko azoken sorrera aztertzea. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 1.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 

Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

Sanmarko Mankomunitatea 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Abian dauden bigarren eskuko azokak 

b. Bigarren eskuko azoken maiztasuna 

c. Bigarren eskuko azoketako postu kopurua 

d. Bigarren eskuko azoketara hurbildutakoen kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 
E6.1.4 Udal-webgunean objektu ezberdinak non konpon daitezkeen 

jasotzen duen atal bat txertatzea 

LERROA LE6 Berrerabilpena erraztea 

PROGRAMA P6.1 Partekatzeko eta berrerabiltzeko espazioak sortzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

ingurumena.errenteria.eus webgunean objektu ezberdinak (altzariak, 

zapatak, arropa, etab.) konpontzeko denda edo guneak zeintzuk diren 

jasotzen duen atal bat sortu eta elikatzea, modu honetan, bota aurretik, 

objektuen konponketa sustatzeko. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Motza (1-2 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Webguneko atalak jasotako bisita kopurua 
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EKINTZAREN IZENA E6.1.5 Hondakinak birgaitzeko/konpontzeko guneak sortzea 

LERROA LE6 Berrerabilpena erraztea 

PROGRAMA P6.1 Partekatzeko eta berrerabiltzeko espazioak sortzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Hiritarrek beraien hondakinak konpontzeko guneak gaitzea, 

horretarako lokal bat egokituz edo mikro-garbiguneetan gune bat 

kokatuz. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Puntuala 

LEHENTASUNA Ertaina 

KOSTUA 5.000 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA 

Errenteriako Udala 

Ingurumeneko eta Obra hidraulikoetako Zuzendaritza Orokorra 

Sanmarko Mankomunitatea 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Hondakinak konpontzeko gunea erabiltzen duten pertsona kopurua 
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EKINTZAREN IZENA 

E6.1.6 Tamaina handiko hondakinen atez ateko bilketarako akordioak 

bilatzea, bai kontratatutako zerbitzu-enpresarekin, bai EMAUS 

fundazioarekin (edo antzekoekin) 

LERROA LE6 Berrerabilpena erraztea 

PROGRAMA P6.1 Partekatzeko eta berrerabiltzeko espazioak sortzea 

ILDO ESPEZIFIKOA Hondakinak 

AALBORGEKO 

KONPROMISOAK 
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

DESKRIBAPENA 

Tamaina handiko hondakinak biltzeko enpresarekin edo beste 

entitateekin (EMAUS, etc.) akordioak bilatzea, hondakin hauen atez 

ateko bilketa erraztu eta berrerabilpena sustatzeko. Honela, tamaina 

handiko hondakinak kalan pilatzea ekidingo da. 

EXEKUZIO/EZARPEN 

EPEA 
Ertaina (3-4 urte) 

MAIZTASUNA Urtekoa 

LEHENTASUNA Altua 

KOSTUA 0 € 

ARDURA Udaletxeko Mendi eta Ingurumen Saila 

FINANTZIAZIOA Errenteriako Udala 

ADIERAZLEAK 

US21en Iraunkortasun-adierazleak 

07(01) Biztanle eta eguneko sortutako hiri-hondakinak 

07(02) Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa 

07(03) Hondakinen kudeaketa: errausketa 

07(04) Hondakinen kudeaketa: zabortegia 

07(09) Hiri-hondakinen edukiontziak 

14(01) Ingurumeneko udal-gastua 

Adierazle espezifikoak 

a. Bilketa-zerbitzu kopurua 

b. Atez ate jasotako tamaina handiko hondakinen bolumena 

 

 


