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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

ARABAKO BATZAR NAGUSIAK
20/2018 Foru Araua, azaroaren 21ekoa, Arabako Hiri Hondakinen Prebentziorako eta Kudeaketarako Plana, 2017-2030, onartzeko
Arabako Batzar Nagusiek, 2018ko azaroaren 21ean egindako osoko bilkuran ondoko foru
araua onetsi dute:
20/2018 Foru Araua, azaroaren 21ekoa, Arabako Hiri Hondakinen Prebentziorako eta Kudeaketarako Plana, 2017-2030, onartzeko.
ZIOEN ADIERAZPENA
“Arabako Hiri Hondakinak Prebenitu eta Kudeatzeko 2017-2030 Plana” Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailak egin du, 3/1998 Legeak lurralde historikoetako foru
organoei hiri hondakinen arloan esleitzen dizkien eskumenak baliatuz (3/1998 Legea, Euskal
Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteari buruzko orokorra).
Plan hau aurreko Arabako lurralde historikoko hiri hondakinak kudeatzeko 2006-2016 Planaren jarraipena da, zeina otsailaren 19ko 5/2007 Foru Arauaren bidez onetsi baitzen.
Printzipio gidariek europar araudian dute jatorria, eta Estatuko eta autonomia erkidegoetako
araudiak, berriz, egokitu eta garatu egin ditu printzipio horiek. Hauek dira nabarmentzekoak:
kutsatzen duenari dagokio ordaintzea; hondakinen arteko hierarkiaren printzipioa; autosufizientzia eta gertutasun printzipioa; ingurumen babesaren arloko zuhurtasun eta jasangarritasun
printzipioak, bideragarritasun tekniko eta ekonomikoaren printzipioak, baliabideen babesa,
ingurumenaren eta gizakien osasunaren gaineko inpaktua eta ondorio ekonomiko eta sozialak;
ekonomia zirkularraren printzipioa; baliabide kudeaketaren eraginkortasuna eta zerbitzuen
desmaterializazioa. Printzipio horiek guztiak jaso dira Plan honetan.
Arloko zuzenbidearen esparruan, nabarmentzekoa da Europako Parlamentuaren eta Kon
tseiluaren 2018/851 (EB) Zuzentaraua, 2018ko maiatzaren 30ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita
2008/98/EE Zuzentaraua, hondakinei buruzkoa; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2018/852 (EB) Zuzentaraua, 2018ko maiatzaren 30ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita 94/62/EE
Zuzentaraua, bilgarriei eta bilgarrien hondakinei buruzkoa; 22/2011 Legea, hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzkoa; 3/1998 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari
buruzko Orokorra eta 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen ebaluazioari buruzkoa.
“Arabako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2017-2030 Plana”, hiru agiri hauek
osatzen dute: Plana, Parte hartzea eta Ingurumen Azterlan Estrategikoa.
Eduki nagusiaren osagai, berriz: aurrekarien zerrenda bat, zertarakoa, aplikazio eta jardute
eremua, aplikatutako metodologia (parte hartzeko prozesua barne) eta emaitzak, egungo egoeraren deskribapena eta balorazioa (planaren oinarrizko lerroa), etorkizuneko egoera eta onartutako kudeaketa eredua, aurrekontua, finantzaketa eta epekatzea eta bilakaera behatzeko
mekanismoa, ebaluatzekoa eta berrikustekoa.
Artikulu bakarra. – Onestea Arabako Hiri Hondakinak Prebenitu eta Kudeatzeko 2017-2030
Plana, zeina eranskin gisa baitator. Arau honen II. eranskin gisa jaso da Arabako Hiri Hondakinak
Prebenitu eta Kudeatzeko 2017-2030 Planaren aurrekontu-aurreikuspen bat, ekintzen arabera
xehetua.
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Lehenengo xedapen gehigarria. Indarrik gabe uzten da Arabako Hiri Hondakinak Prebenitu
eta Kudeatzeko 2017-2030 Planaren 2. eranskina; eranskin modura jasoko da Arau honen lehen
artikuluan.
Bigarren xedapen gehigarria. Aldatu egin da Arabako Hiri Hondakinen Prebentziorako eta
Kudeaketarako Plana (2017-2030), eta eranskin gisa jaso da Foru Arau honen artikulu bakarrean,
artikulatu berriari dagokionez.
Azken xedapena. Foru Arau hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 21a
Presidentea
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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Autonomia Erkidegoak
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Kontratazio eta erosketa publiko berdea
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AFA

Arabako Foru Aldundia
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maiatzaren
30eko
2018/851
(EB)
ZUZENTARAUA, hondakinei buruzko 2008/98/EE Zuzentaraua aldatzen
duena)

IEE

Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa

EUSTAT

Euskal Estatistika Erakundea

EJ

Eusko Jaurlaritza

EIN

Estatistikako Institutu Nazionala

MOK

Materia organiko konpostagarria

TEO

Teknika Erabilgarri Onenak

HHKO

Hiri Hondakinak Koordinatzeko Organoa

PEMAR

Hondakinen Estatuko Esparru Plana

HHP2030

Arabako hiri hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2017 - 2030 plana

HEA

Hondakin ez arriskutsuak

EEHak

Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinak

GIIS

Gordailu, Itzulketa eta Itzulera Sistemak

ALH

Arabako Lurralde Historikoa

TMB

Tratamendu mekaniko biologikoa

G

Gasteiz
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Agiri honetan agertzen diren hondakinen sorkuntza eta kudeaketaren
estatistika eta zifrei buruzko argibidea

 Agiri honetan adierazitako hiri hondakinen sorkuntza eta kudeaketari buruzko

datu estatistiko guztiak, bertan definitutako helburu estrategikoak barne, pisuan
adierazten dira. Zifra horien interpretazio teknikoa egiteko Europa mailan hondakinen
estatistikak egiteko bateratutako metodologiak aplikatu behar dira. Hauek izan dira haien
erreferentziako agiri nagusiak, agiri hau egiteko kontuan hartu direnak:
 Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko azaroaren 25eko 2150/2002
(EE) Erregelamendua, hondakinen eta haien ondorengo aldaketen estatistikei
buruzkoa (849/2010 (EB) Erregelamendua).
 Guidance on municipal waste data collection (2016). European Commission Eurostat
– Unit E2 – Environmental statistics and accounts; sustainable development.
Nolanahi ere, kalkulatzeko eta irizpideak eta haien interpretazioa ez dira mugiezinak eta
etengabe bilakatzen, garatzen eta hobetzen dira. Plan honen indarraldian, haren adierazle
kuantitatiboak kalkulatzeko unean-unean dauden irizpiderik eguneratu eta finkatuenak
aplikatuko dira, Europa, estatu eta/edo autonomia mailan era bateratuan/adostuan
ezarritakoen
barruan.
Izan
ere,
EUROPAKO
PARLAMENTUAREN
ETA
KONTSEILUAREN 2018ko maiatzaren 30eko 2018/851 (EB) ZUZENTARAUAk,
hondakinei buruzko 2008/98/EE Zuzentaraua aldatzen duenak, aurrera jarraitzen du
irizpide horiek zehazten, eta aurrerapen berriak iragartzen ditu epe laburrean.
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1.

Planaren aurrekariak eta xedea

“Arabako hiri hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko plana (2017-2030)” (aurrerantzean
“Plana” eta “HHP2030 Araba” ere deitua) Arabako Foru Aldundiak egin du indarrean dagoen
Euskadiko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorrak lurralde historikoetako foru organoei
hiri hondakinen arloan ematen dizkien eskumenak erabiliz.

Cuadro 1.

Foru organoen eskumenak hiri hondakinetan

74.artikulua.– Lurralde historikoetako foru-organoen eskumenak
Hiriko hondakin solidoen arloan, lurralde historikoetako foru organoei dagozkie ondoko
eskumenak:
a) Lurralde historiko bakoitzean hiriko hondakin solidoen esparru-plangintza beren foruplanen bidez garatzea.
b) Lurralde historiko bakoitzean, arlo horretako zerbitzu guztien eskaintza bermatze aldera,
udal jarduerak koordinatzea.
c) Hondakinen kudeaketan udalaz gaindiko azpiegiturak bultzatzea.
3/1998 LEGE orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babestekoa

Agiri honen xedea Arabako Lurralde Historikoko hiri hondakinen esparru plangintzarako 20172030 aldirako foru plana aurkeztea da, Arabako Foru Aldundiak (aurrerantzean AFA) egin
duena, Gasteizko Udalaren (aurrerantzean GU), Arabako gainerako kuadrillen, Ihoberen (Eusko
Jaurlaritzaren Ingurumena Kudeatzeko Sozietate Publikoa), Arabako Lurralde Historikoan
diharduten sektore publikoko, pribatuko eta sozietate zibileko agente eta alderdi interesdunen
eta Planaren azken onuradun diren Arabako herritarren laguntzaz.
Plan honek jarraipena ematen dio 5/2007 Foru Arauaren bidez onartutako Arabako Lurralde
Historikoko Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2006-2016 Planari.
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2.

Aplikazio eremua

Hondakinen eremua. Hiri hondakinak (etxeko hondakinak edo udal hondakinak ere esaten
zaie, agiri honen eta Planaren ondorioetarako, hiru moduak sinonimo gisa erabiltzen baitira)
jasotzen ditu planak bere eremuan.
Hondakin horiek bat datoz Europako Hondakinen Zerrendaren1 20 kapituluan (“Udal
hondakinak (etxeko hondakinak eta denda, industria eta erakundeetatik datozen hondakin
parekagarriak), gaika bildutako zatikiak barne”) sartutakoekin.
Halaber, Plan honen eremuan sartzen dira 15 01 kapituluko udal gaikako bilketatik datozen
ontzien zatikia, baita Europako hondakinen zerrenda horren 19. kapituluan jasotako zatiki
hauek ere (ALHko udal hondakinak tratatzeko instalazioetan sortutako bigarren mailako
hondakinei buruzko zerrenda): 19 05 Hondakin solidoen tratamendu aerobikoaren hondakinak;
19 06 Hondakinen tratamendu anaerobikoaren hondakinak; 19 12 Hondakinen tratamendu
mekanikoaren hondakinak.
Plan honetan hartutako hiri hondakinaren definizioa indarreko hondakin eta lurzoru kutsatuei
buruzko 22/2011 Legeak etxeko hondakinei buruz jasotzen duena da.

Cuadro 2.

Etxeko hondakinen indarreko definizioa

«Etxeko hondakinak»: etxeetan etxeko jardueren ondorioz sortutako hondakinak. Etxeko
hondakintzat jotzen dira zerbitzu eta industrietan sortutako arestikoen antzekoak.
Kategoria horretan sartzen dira etxeetan sortzen diren gailu elektriko eta elektronikoen,
arropen, pilen, metagailuen, altzarien eta etxeko tresnen hondakinak, baita eraikuntza eta
etxe konponketa lan txikietatik datozen hondakinak ere.
Etxeko hondakintzat joko dira herri-bideen, berdeguneen, atseden guneen eta hondartzen
garbiketatik datozen hondakinak, etxeko animalia hilak eta abandonatutako ibilgailuak.
Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legea. 3. artikulua. Definizioak. b) letra

Hondakinen
Esparru
Zuzentarauak
(EUROPAKO
PARLAMENTUAREN
ETA
KONTSEILUAREN 2018ko maiatzaren 30eko 2018/851 (EB) ZUZENTARAUA, hondakinei
buruzko 2008/98/EE Zuzentaraua aldatzen duena) udal hondakinaren definizio berria ezartzen
du. Definizio horretatik etxeak eraiki eta konpontzeko obra txikietatik datozen hondakinen
zatikia desagertzen da. Hiri hondakinaren definizio hori aurkezten da hemen, Plan honen
aplikazio eremua zehaztuko duena, lege testu hori barne antolamendura eraman ondoren.

1 BATZORDEAREN 2014ko abenduaren 18ko 2014/955/EB ERABAKIAk, hondakinen zerrendari buruzko 2000/532/EE
Erabakia aldatzen duenak, xedatzen duenez.
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Cuadro 3.

Hiri edo etxeko hondakinaren definizio sortuberria

«Udal hondakinak»
a) etxean sortutako hondakin nahastuak eta bereizita bildutako hondakinak, papera eta
kartoia, beira, metalak, plastikoak, biohondakinak, zura, oihalak, ontziak, gailu elektriko eta
elektronikoen hondakinak, pilen eta metagailuen hondakinak, eta bolumen handiko
hondakinak barne, koltxoiak eta altzariak barne,
b) beste iturri batzuetatik datozen hondakin nahastuak eta bereizita bildutako hondakinak,
hondakin horien izaera eta osaketa etxean sortutako hondakinenen antzekoa denean;
Udal hondakinetan ez dira sartzen jatorri hauek dauzkaten hondakinak: ekoizpena,
nekazaritza, basogintza, arrantza, putzu septikoak eta estolderia sarea eta hondakin urak
tratatzeko plantak, araztegiko lohiak, ibilgailuak euren balio bizitzaren amaieran, ez
eraikuntza eta eraispeneko hondakinak barne.
Definizio horrek ez du kaltetzen hiri hondakinak kudeatzeko erantzukizunen agente publiko
eta pribatuen arteko banaketa.
EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2018ko maiatzaren 30eko 2018/851 (EB)
ZUZENTARAUAren 3. artikuluko 2 ter puntua (hondakinei buruzko 2008/98/EE Zuzentaraua aldatzen duen
Zuzentaraua)
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Eremu geografikoa. Planaren eremu geografikoa Arabako Lurralde Historiko osoa da, haren
zazpi kuadrillak barne.

Figura 1.

Planaren eremu geografikoa (udalerriak eta kuadrillak)
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Figura 2.

Planaren eremu geografikoa (erliebea, herriak eta azpiegiturak)

Denbora eremua. Planaren epemuga 2030ean ezarri da, Europako Batzordeak 2015ean
argitaratutako ekonomia zirkularrari buruzko neurri paketearen epemugarekin harmonizatzeko
(Batzordearen 614 amaierako KOMUNIKAZIOA (2015) Europako Parlamentuari, Kontseiluari,
Europako Ekonomia eta Gizarte Lantaldeari eta Eskualdeetako Lantaldeari. “Zirkulua itxi: EBren
ekintza plan bat ekonomia zirkularrerako”). Plan hau lerrokatuta dago hark ezarritako estrategia,
neurri eta helburuekin.
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3.

Planaren edukiak

Indarreko legeriak hondakinak planifikatzeko tresnei buruz aurreikusitako edukiak garatzen ditu
Planak, haien alderdi bietan, prebentzioarenean eta kudeaketarenean.
Prebentzioaren plangintzaren edukiei dagokien zatian, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko
22/2011 Legeak hondakinak prebenitzeko programei buruzko 15. artikuluan adierazitakoari
erantzun eta hari jarraitzen dio.
Koadro honetan kopiatu da testu arautzaile hori, baita eduki horiek garatzen dituzten Plan
honen aldeen erreferentziak ere.

Cuadro 4.

Hondakinen planen prebentzio edukiak

Administrazio publikoek, euren eskumen eremuetan, hondakinak prebenitzeko programak
onartuko dituzte. Haietan, prebentzioko, sortutako hondakinen kantitatea murrizteko eta
substantzia arriskutsu eta kutsatzaileen kantitatea murrizteko helburuak ezarri ( ikus 9.4
kapitulua), dauden prebentzio neurriak deskribatu eta IV. eranskinean adierazitako neurrien
adibideen edo beste neurri egoki batzuen onura ebaluatuko da ( ikus 9.7 kapitulua). Neurri
horiek 2020an sortutako hondakinen pisua, 2010ean sortutakoen aldean, % 10 murriztea
lortzea bilatuko dute. Helburu eta neurri horien xedea hazkunde ekonomikoaren eta
hondakinak sortzeari lotutako giza osasunaren eta ingurumenaren gaineko inpaktuen arteko
lotura haustea izango da.
Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legea. 15. artikulua.

Kudeaketaren plangintzaren edukiei dagokion zatian, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko
22/2011 Legeak hondakinak kudeatzeko plan eta programei buruzko 14. artikuluan, eta plan
autonomikoen gutxieneko edukiei buruzko V. eranskinean adierazitakoari erantzun eta hari
jarraitzen dio Plan honek (ez dagoelako foru eta tokiko planei aplikatu beharreko edukien
berariazko zerrendarik).
Koadro honetan kopiatu da testu arautzaile hori, baita eduki horiek garatzen dituzten Plan
honen aldeen erreferentziak ere.
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Cuadro 5.

Hondakinen planen kudeaketa edukiak

Planen gutxieneko edukia:
a) Lurraldearen barruan sortutako hondakinen mota, kantitatea eta iturria ( ikus 6.3.1
kapitulua) (…) eta hondakin fluxuen etorkizuneko bilakaeraren ebaluazio bat ( ikus 8.4
kapitulua).

b) Hondakinak biltzeko dauden sistemak eta ezabatzeko eta balorizatzeko instalazio
nagusiak ( ikus 6.4 kapitulua), berariazko legedia duten hondakin fluxuetarako (...) dagoen
neurri berezi oro barne.
c) Bilketa sistema berrien beharrizanaren, dauden hondakin instalazioak ixtearen,
hondakinak tratatzeko instalazio gehigarrien eta dagozkien inbertsioen ebaluazio bat (
ikus 6.4, 8.3 eta 10.1 kapituluak).
d) Kokalekua identifikatzeko kokapen irizpideei ( ikus 5.3.4 kapitulua) eta etorkizuneko
ezabatzeko instalazioen edo balorizazio instalazio nagusien ahalmenari ( ikus 8.3
kapitulua) buruzko informazioa.
e) Hondakinak kudeatzeko politikak ( ikus 9. kapitulua), aurreikusitako hondakinak
kudeatzeko teknologiak eta metodoak, eta berariazko kudeaketa arazoak dakartzaten
hondakinen identifikazioa barne.
Beste elementu batzuk:
a) Hondakinen kudeaketari lotutako antolaketa alderdiak, hondakinak kudeatzeaz arduratzen
diren operadore publiko eta pribatuen arteko ardura banaketaren deskribapena barne (
ikus 5.2 eta 9.7.1 kapituluak).
b) Herritarrei orokorrean edo kontsumitzaile talde jakin bati zuzendutako sentsibilizazio eta
informazio kanpainak ( ikus 9.7 kapitulua).
c) Hondakinak ezabatzeagatik historikoki kutsatutako tokiak eta haiek birgaitzeko neurriak
( ikus 6.6 eta 9.7 kapituluak).
Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legea. V. eranskina
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4.

Erabilitako metodologia. Parte hartze prozesua eta
emaitzak

Etapak eta jarduerak. Plana hiru etapatan garatu da: (1) diagnostikoa, (2) aukeren azterketa
eta (3) emaitzak bildu eta Plana idaztea. Ikuspuntu metodologikotik, funtsezko jarduera batzuk
egin dira, etapetako prozesu hori egiten lagundu dutenak, eta hemen, kapitulu honetan, labur
deskribatzen direnak.

Figura 3.

Plana egiten laguntzeko jarduera nagusiak

 Plana egitean, parte hartze prozesuari emandako garrantzia eta esfortzua azpimarratu
behar dira. Haiei esker, herritarren zein alde interesdunen ekarpenak aurretiaz bildu ahal izan
dira, jendaurrean erakusteko fasearen aurretik (ikus xehetasunez 2. agiria: “Parte hartzea”).

Abiapuntuko informazio dokumentalaren analisia. Diagnostiko faserako abiapuntuko
informazio dokumental ugari eduki da, AFAk, GUk eta kuadrillek emana, Interneten argitaratuta
eta eskuragarri dagoenaz gain. Taula honetan laburbiltzen da.
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Tabla 1.

Abiapuntuko informazio dokumentalaren laburpena.

Iturria.

Titulua eta urtea







AFA












GU







Kuadrillak



Arabako Lurralde Historikoko Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2006-2016 Plan
Orokorra (2010, 2013 eta 2016ko ebaluazioak eta haren alegazioen txostena
barne).
Hiri Hondakinen Behatokiaren 2011-2015 aldiko inbentarioak eta datuak.
EAEren Hondakinak Prebentzioko eta Kudeatzeko 2020 Planaren helburuak
ALHn betetzearen ebaluazio txostena
ALHko hondakinen ezaugarriak (GU izan ezik) 2011
Biohondakinaren kudeaketa ALHn ezartzearen azterketa (2016).
Laudioko transferentzia estazioaren bideragarritasunaren eta erabileren
azterketa
Transferentzia estazio eta inausketa eta lorezaintza hondakinetarako
konpostatze planta bat Arabako Errioxan ezartzearen bideragarritasunaren
azterketa
Santikurutze Kanpezun garbigunea eraikitzeko proiektua
EAEn hiri hondakinen kudeaketa hobetzeko gida teknikoa (HHKO 2015)
Arabako hiri hondakinen kudeaketaren txostena, norantz abiatu behar dugu?
(2016)
Hondakin sortzaileak (ikuspegia: hondakina artetik baliabide gisa balioan
jartzea).
ALHko hondakindegien egoeraren eta leheneratze mailaren txostena
Gasteizko HHKPI (2008-2016), 2015eko ebaluazioaren eta alegazio
txostenaren emaitzak barne.
Gasteizko Udalaren hondakinak kudeatzeko zerbitzuaren memoria (2013)
TMB plantako errefusaren ezaugarriei buruzko txostena (2009)
TMBko errefusetatik ESB planta bat ezartzearen bideragarritasunaren
azterketa (2010)
Ogasun Sailaren (Aurrekontuak eta Kontabilitatea) zaborrak bildu eta
ezabatzeari buruzko txostena (2014)
Udal tratamendu plantetan hondakinak isuri eta tratatzeagatiko tasak
arautzeko zerga ordenantzaren aldaketa partziala (2015 eta 2016)
2017ko ekitaldirako zerga ordenantzen proiekturako memoria ekonomiko eta
finantzarioa
Arabako Lurralde Historikoan sortutako hiri hondakinen ezaugarrien
azterketa (2018ko ekaina)
Arbako Lautadako Kuadrillako biohondakinak kudeatzeko eta hondakinen
kudeaketa optimizatzeko sistema bate ezarpenaren azterketa (2015)
Leza, Guardia, Moreda, Navaridas eta Samaniegoko jasangarritasunaren
diagnostikoa

Diagnostiko-bisitak azpiegituretara. Planaren funtsezko alderdietako bat azpiegiturei lotutako
jarduerak aztertu eta proposatzeari dagokio. Horretarako diagnostiko-bisita bat egin zitzaien hiri
hondakina altan kudeatzeko azpiegitura guztiei (Gardelegiko zabortegia, Jundizko TMB eta
Jundizko ontzien planta) eta Laudioko transferentzia estazioari.
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Aurreko planen jarraipen eta ebaluazioaren emaitzak. Aurreko planen jarraipen eta
ebaluazio txostenetatik (Arabako Lurralde Historikoko Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2006-2016
Plan Orokorra eta Gasteizko HHKPI 2008-2016), AFAk eta GUk oraindik indarrean dauden eta
ibilbidea daukaten aurreko planetako jardueren zerrenda bat egin zuten, plan berrian sartzeko,
behar diren birfomulazioak eta egungo testuingururako egokitzapenak eginda. Jardueren
zerrenda hori Plan honen 2. agirian sartu da.
Lan-mahaiak. Plana egiteko jarduerak bideratzeko eztabaida eta analisirako topagune bi egin
ziren, alde estrategikoak (batez ere gobernamendu eredua) aztertu zituen topagune politiko
betearazlea bata, eta teknikoa bestea, zeinean ekintza programak landu baitziren batez ere.
“Lan-mahaiak” esan zitzaien eztabaidarako topagune horiei, plana egitearen esparruan. AFAko,
Gasteizko Udaleko, Ihobeko eta kuadrilletako arduradun teknikoak eta politikoak (kasuaren
arabera) ordezkatzeko hautatutako pertsonek osatu zituzten mahai biak. AFAko eta Gasteizko
Udaleko ordezkariak deitutako mahai guztietan egon ziren, eta kuadrilletakoak, aldiz, mahai
bakoitzean landutako gaiak euren eskumen zehatzei lotuta zeuden heinean sartu ziren.
Mahaiak aldian behin deitu eta bildu ziren, Plana egiteko fase guztietan, irudi honetan
adierazten denez.

Figura 4.

Plana egiteko lan-mahaiak

Agiri hau egiteko unean 10 mahai tekniko egin dira guztira eta erakundearteko 5 mahai.
Kuadrillen lehentasunen galdetegia. Esleituta dauzkaten misioa eta eginkizunak direla eta,
kuadrillak eskubide eta protagonismo osoko partaideak dira Plana egiteko prozesuan.
Kuadrillentzako berariazko diagnostiko tresna gisa, galdetegi bat egin zen. Haren bidez,
sistematikoki, homogeneoki (hots, berdin kuadrilla guztientzat) eta dokumentatuta, kuadrilla
bakoitzak hasieran sumatutako itxaropen, beharrizan, interes, kezka, erronka eta lehentasun
zehatzak bildu ziren, bakoitzaren lurralde eremuari dagokionez, egiten hasteko unetik Planean
kontuan hartu behar direnak. Kuadrillek adierazitako lehentasunen laburpena Planaren 2.
agirian sartu dira.
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Aurretiaz parte hartzeko prozesua. Plana egiteko metodologiaren barruan interesdunek
aurretiaz parte hartzeko prozesu bat egon zen, Plana egiten hasteko unetik abiatu zena.
Prozesu hori borondatezkoa da, independentea, eta ingurumena ebaluatzeko indarreko
araudian definitutako derrigorrezko kontsulta eta parte hartze prozedura formala baino
lehenago egin zen (geroago hasi zen prozedura hori, Planaren zirriborroa eduki ondoren).

Figura 5.

Kontsulta eta parte hartze prozesuaren ikuspegia

Alderdi interesdunek aurretiaz parte hartzeko prozesuaren helburua alderdien kezkak eta
proposamenak ezagutu, diagnostiko partekatu bat eraiki, aukerak proposatu eta lantzea izan
zen, akordioak adostasunez lortzen ahaleginduz.
Aurretiazko parte hartzearen ardatzak agente talde handi bi izan ziren: alde batetik, herritarrak
(Araban bizi diren herritar guztiak) eta bestetik alderdi interesdunak (interes eta misio komunak
edukita Araban ezarritako erakunde motaren baten bitartez antolatzen diren norbanako taldeak
edo kolektiboak).
Norbanako herritarrek, gai bati buruz euren ideiak eta iritziak partekatzen dituztenean, euren
burua ordezkatzen dute. Alderdi interesdunen modalitatean parte hartzen duten pertsonek,
aldiz, parte hartzen duten kolektiboa ordezkatzen dute.
Agente mota handi bi horietako bakoitzarentzat bideratutako parte hartzeko kanalak eta
moduak desberdinak izan ziren, eskema honetan jasotzen denez.
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Figura 6.

Aurretiaz parte hartzeko prozesua

Laburbilduz, herritarrek helburu horrekin berariaz diseinatutako web orriaren bitartez parte hartu
ahal izan dute batez ere, eta taldeek eta erakundeek, aldiz, Plana egiteko faseetan
programatutako zenbait kanalen bitartez egin dute. Kanal horien adibide izan ziren
diagnostikoko tailer monografikoak, lantalde monografikoak, galdetegi pertsonalizatuak,
elkarrizketa pertsonalizatuak, planaren lehen zirriborroaren eztabaida foro bat, kontsulta aldi
bat, zeinaren ekarpenak aztertu eta haien ondorioz planaren bigarren zirriborroa idatzi baitzen,
harekin ingurumeneko izapidetzea hasiz (haren barruan sartzen da parte hartze arautuko
prozesua).
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Herritarrek parte
hartzeko
weba.
Herritarrek
parte
hartzeko
web
orrirako
(www.pru2030araba.eus) egindako edukiak eta haren emaitzak osorik aurkezten dira Planaren
2. agirian.

Figura 7.

Planaren herritarrek parte hartzeko weba

Agente eta alderdi interesdunen parte hartzea. Alderdi interesdunen parte hartzeari
dagokionez, programatutako aurretiaz parte hartzeko ekitaldietara deitu beharreko agenteak
2017ko urtarrilean identifikatu zituen Arabako Foru Aldundiko, Gasteizko Udaleko eta Arabako
kuadrilletako lantaldeak, alderdi interesdunak identifikatzeko galdetegi baten laguntzaz.
Ondoren, alderdi interesdunen mapa bat egin zen, galdetegi horietan jasotako informazioa
erabiliz. Mapa horren bidez 189 agente identifikatu ziren, era trazagarrian sailkatuta. Haietatik,
61 deitu ziren parte hartzeko berariazko aurrez aurreko mugarrietan parte hartzeko. Bestalde,
gainerako agenteei galdetegiaren bidez parte hartzeko aukera eskaini zitzaien.
Erabilitako euskarrien eta agenteen parte hartzearen bitartez lortutako emaitzen deskribapen
xehea Planaren 2. agirian aurkezten da.
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Ekintzen azterketa. Aurreko etapek emandako informazioa erabiliz, jardueren azterketa
sistematikoa egin zen Planaren ekintza programak eratzeko. Horretarako, diagnostiko fasean
bildutako informazio guztia hartu zen kontuan era sistematiko eta trazagarrian, gai
homogeneoetan bilduz.
Jardueren identifikazio matrize sistematiko eta trazagarria Planaren 2. agirian aurkezten da.
Planaren ingurumen ebaluazio estrategikoa. Kontsulta eta parte hartze arautuko
prozesua. Plan honek ingurumen ebaluazio estrategikoko prozedura igaro behar du, araudi
aplikagarrian xedatutakoaren arabera (otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal
Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babestekoa -ingurumen inpaktuaren ebaluazio bateratuari
dagokionez-; abenduaren 9ko 21/2013 Legea, ingurumen ebaluazioarena; eta urriaren 16ko
211/2012 Dekretua, planen eta programen ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen
duena).
Prozedura horren barruan jendaurreko informazio, kontsulta eta parte hartze arautuko fase bat
egin behar da, irudi honetan jasotzen denez.

Figura 8.

Planaren ingurumen ebaluazio estrategikoko prozedura
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Ingurumen ebaluazio estrategikoaren funtsezko agiriak eta emaitzak Planaren 3. agirian
aurkezten dira. Prozedura Planaren Ingurumen Adierazpen Estrategikoa emanda amaitu zen,
uztailaren 9ko 201/2018 Foru Aginduaren bitartez. Ingurumen Adierazpen Estrategikoak
ezarritako zehaztapenak 5. kapituluan (Ondorioak) daude jasota eta haien arabera Planaren
agirian berariaz sartu behar dira eduki hauek: a) Ingurumen Azterketa Estrategikoan jasotako
ingurumenean eta paisaian integratzeko neurriak, eta neurri horiek egiteko erantzukizunak,
kostu ekonomikoa eta denborako plangintza; eta b) Planaren aplikazioak dakarren proiektu
bakoitzaren Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa egin behar denetz, eta hala bada, prozedura
erraztua edo arrunta egin behar den bereizteko, aurretik behar besteko epearekin egingo
zaizkio ingurumen organoari behar diren banakako kontsultak.
Ingurumen Adierazpen Estrategikoa betez, ikusitako edukiak Planaren 4. eranskinean sartu
dira. Bestalde, arestiko paragrafoan adierazitako b) alderdia irizpide orokor gisa gehitu zaio
azpiegitura berriak ezartzeko irizpideen 6. taulari.
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5.

Jardun esparrua

Kapitulu honek Plana baldintzatzen duten edo baldintza dezaketen mota guztietako alderdiak
laburbiltzen ditu, hura egiteko, beraz, kontuan hartu behar direnak. Alderdi horien artean hauek
nabarmentzen dira: esparru geografikoa (geografia fisikoa, giza geografia eta geografia
ekonomikoa), eskumen esparrua, eta sektore, arau eta plangintzako esparrua (lurraldez
gaindikoa batez ere). Hemen aurkezten dira Planarentzat erabakigarrientzat jotzen diren
alderdiak.

5.1. Esparru geografikoa
Kapitulu honen edukia egiteko Arabako Foru Aldundiak berak eta Eusko Jaurlaritzak
argitaratutako informazioa erabili da, Lurralde Antolamendurako Artezpideei buruzkoa, baita
GeoEuskadi atariko ingurumen kartografia ere. Kapituluak hiri hondakinak eta haien zatikiak
sortzeko patroia eta haiek kudeatu eta tratatzeko ereduak baldintzatzen dituzten eta baldintza
ditzaketen Arabako Lurralde Historikoko ingurune fisiko, giza ingurune eta ingurune
ekonomikoko elementuei buruzko informazio laburbildua biltzen du.
EAE osatzen duten hiru lurraldeetatik Arabako Lurralde Historikoak dauzka azalerarik handiena
(3.037 km2) eta biztanleriarik txikiena (324.000 biztanle). Orografia, paisaia eta klima
dibertsitate handiko lurraldea da.
Orografia eta paisaia dibertsitatea. Araba hiru mendikatek zeharkatzen dute ekialdetik
mendebaldera. Iparralderen kokaturik daudenek Arabaren eta Gipuzkoako nahiz Bizkaiko haran
atlantikoen arteko mugak ezartzen dituzte; bertan, pinudiz zein pagadiz, baserriz eta behiz
beteriko haran berdeak daude. Iparraldeko mendilerro horien eta lurraldearen erdiko eremua
zeharkatzen duen bigarren mendilerro baten artean, lautada handia dago, Arabako Lautada,
eta hura hegoaldeko lautadetarako trantsizioko lurra da. Hegoalderago, Kantabria mendilerroa
Arabako Errioxan sartzeko azken oztopo naturala da; Arabako Errioxa Ebroren haraneraino
hedatzen den mahastiz beteriko lurra da, eta bertako paisaiak Gaztelako goi lautadakoaren
antz handia du.
Klima dibertsitatea. Aniztasun orografikoa eta biologikoa klima aniztasunari lotuta dago.
Horrela, Arabako iparraldeko zerrendan eguraldia hezea eta leuna da, euri ugarikoa (klima
ozeanikoa); barrualdean, berriz, neguak hotzak eta izozte gogorrekoak dira. Hegoaldeko
lurretan, aldiz, klima kontinental lehorra dago, eta tenperaturak muturrekoagoak dira. Arabako
Lautada klimaren aldetik ere trantsizioko lurra da, eta negu hotzak ditu

 Plan honi aplika dakizkiokeen prozesu biologikoetan oinarritutako azpiegiturak diseinatzeko,
Arabako lurraldearen aldakortasuna eta klima txarra (muturreko tenperaturak, izozteak, euriak,
etab.) kontuan hartu behar dira. Beraz, eguralditik isolatzeko eraikuntzako elementuak (itxiturak
eta estalkiak) sartu behar dituzte azpiegiturek, tratamendu biologikoen garapen egokia
bermatzen dutenak.
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Figura 9.

ALHko altimetria

Biztanleriaren kontzentrazioa. Beste bi lurraldeetan biztanleriaren banaketa handiagoa izan
arren, Araban biztanleria hiriburuan kontzentratzen da, Gasteizen; bertan, hain zuzen ere,
arabarren hiru laurdenak baino gehiago bizi dira. Industria jarduera duten herri batzuk kenduta,
hala nola Laudio, Amurrio eta Agurain, Arabako lurralde gehiena sakabanatutako herri txikiek,
landatarrek eta biztanleria urrikoek (100-1.000 biztanle), osatzen dute.
Kuadriletako banantzea. Arabako Lurralde Historikoa eskualdeetan dago bananduta. Arabako
Kuadrillak dira eskualde horiek. Erakunde historikoak dira eta haien eginkizun nagusia bertako
biztanleen beharrizanei erantzun eta haiek administratzea da, batez ere landaguneetan.
Arabako lurraldeko sistema esklusibo hori XVI. mendearen hasieran sortu zen. Tokiko
hermandadeak eta udalak biltzen ditu. Haien eraketan eskualde bakoitza osatzen duten
udaletako hautetsiek parte hartzen dute, eta eskualdeko kontseiluetan biltzen dira. Parte hartze
eta kontsulta organoak dira eta kuadrillen, Arabako Batzar Nagusien eta Arabako Foru
Aldundiaren arteko harreman tresna gisa dihardute. Kuadrillek eskualde bakoitzeko lurralde
interesak bildu eta ordezkatzen dituzte eta, neurri handi batean, sortu ziren jatorrizko espiritu
berari eusten diote.
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Figura 10. Biztanleria kuadrillen arabera

Sektoreak eta joera ekonomikoak. Araban berandu gertatu zen industrializazioa, XX.
mendearen bigarren erdian. Bultzada industriala Gasteizen eta zenbait herritan kokatu zen
batez ere, hala nola Laudion eta Amurrion. Haren goren aldia 1975ean nabarmendu zen.
Ordurako biztanleen erdiek baino gehiagok lan egiten zuten sektore horretan. XXI. mendearen
hasieran, Arabako gizartearen joera hirugarren sektorera pasatzekoa da; arabar aktiboen % 60
dira, industrian % 32k eta nekazaritza jardueran % 2k diharduten bitartean, beheranzko joera
argian.
Biztanleria eta lurralde dinamika. 1950az geroztik, Gasteizko biztanleria dinamikak hazkunde
oso handiak eragiten ditu, makrozefalia mailakoak Arabako Lurralde Historikoan. Larriagotu
egiten da hori azken hamarkadetan udalerri gehienek (Laudioko hirialde funtzionalak izan ezik,
zeinaren ezaugarriek eta mendekotasun funtzionalek gehiago jotzen baitute Bizkairantz
Arabarantz baino) izandako atzeranzko joerengatik. Emaitza lurralde desorekatua da,
biztanleria Gasteizen nabarmen pilatuta eta nolabaiteko tamainako hiririk gabe, inguruko
eremuen despolulatzea erraztuz.
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Cuadro 6.

Lurraldearteko mendekotasun funtzionalak

Arabak berezitasun batzuk dauzka bere mendekotasun funtzionalen egituran eta horrek, era
berean, ondorioak dauzka hiri hondakinak kudeatzeko zerbitzuen antolamenduan.
Alde batetik, hirialde funtzional batean (Arabako Errioxan) ekialdeak hirialde funtzional
horretatik eta autonomia erkidegotik kanpoko gune polarizatzaile baten (Logroño) eragina
jasaten du; eta betetik, ertzeko udalerri batzuk dauzka, Euskaditik kanpoko hiriguneetaranzko
lotura nabarmena dutenak (hala gertatzen da Bastidarekin Harorantz, eta Lantaron, Erribera
Beitia, Armiñon, Berentevilla eta Zanbranarekin Miranda de Ebrorantz).
Bestalde, beste kasu batzuetan Arabak erakartzen ditu bere lurraldetik kanpo kokatutako
biztanleriak. Kasurik esanguratsuena (baina ez bakarra) Trebiñuko Konderriko enklabea da.
Berezitasun horiek hiri hondakinen kudeaketaren eremu zehatzean ere islatzen dira;
lurraldearteko lankidetza eta elkarlan adibide horiek aipa daitezke, hitzarmen pean ezarriak.
Araban sortu eta Arabatik kanpo tratatzen diren hiri hondakinen zatikien adibideak:


Guardia-Arabako Errioxako ontzi arinen hondakinak Errioxako ekoparkera bidaltzen
dira eta, Aiarakoak, aldiz, Bizkaian tratatzen dira (2018az geroztik Jundizen tratatzea
aurreikusita badago ere).



Aramaiok Debagoienako (Gipuzkoa) garbigunea erabiltzen du.

Arabatik kanpo sortu eta Araban tratatzen diren hiri hondakinen zatikien adibideak:


AFAk Argantzungo papera eta kartoia biltzen ditu.



Epe laburrean aurreikusita dago AFAk Nafarroako Cabredo, Genevilla eta Marañon
herrietako papera eta kartoia biltzea.



Langraiz Okako garbiguneak Trebiñuko erabiltzaileak onartzen ditu.



Orozko eta Arrankudiaga herriek (Bizkaia) Laudioko garbigunea erabiltzen dute.



Otxandioko (Bizkaia) hondar eta ontzi zatikiak Gorbeialdeko arabar partzuergoak
biltzen ditu.



Kanpezu-Arabako Mendialdeko Kuadrillak hiri hondakinak biltzeko zerbitzuak ematen
dizkie Nafarroako Genevilla, Cabredo eta Marañon udalerriei.

1. agiria. PLANA
[2018ko azaroa]

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

19. or. 228(e)tik

2018-04519
32/250

2018ko abenduaren 14a, ostirala • 144 zk.

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

5.2. Eskumen esparrua
Koadro hauetan hiri hondakinei dagozkion eskumenak, Plan honen helburu direnak,
laburbiltzen dira, bai toki araubideko oinarrizko legeditik bai ingurumenari buruzko oinarrizko
legeditik datozenak. Argiago ikusteko, lege testuak kopiatu dira hitzez hitz.

Cuadro 7.

Toki araubideko araudiak definitutako eskumenak

Mota

Foru diputazioak

Udalerriak

Estatukoa

Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituena,
abenduaren 27ko 27/2013 Legeak, Tokiadministrazioaren Arrazionalizazio eta
Iraunkortasunari buruzkoak, aldatua

Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituena,
abenduaren 27ko 27/2013 Legeak, Tokiadministrazioaren Arrazionalizazio eta
Iraunkortasunari buruzkoak, aldatua

III. KAPITULUA. Eskumenak. 26. artikulua. 2.
20.000 biztanle baino gutxiago dituzten
udalerrietan probintziako diputazioak edo
entitate baliokideak koordinatuko ditu honako
zerbitzu hauek: a) Hondakinen bilketa eta
tratamendua. (… ) c) Kale-garbiketa. (...)
Zerbitzu horiek koordinatzeko, eta eragindako
(...) Diputazioak zerbitzuok eskaintzeko modua
proposatuko dio (...) izan ere, Diputazioak berak
zuzenean nahiz kudeaketa-formula partekatuen
bidez eskaini ahal izango ditu, partzuergo,
mankomunitate edo bestelako formulen bitartez.
(...) Zerbitzuak probintziako diputazioak edo
haren entitate baliokideak proposatutako
kudeaketa-moduaren kostua baino kostu
eraginkor txikiagoan eskain ditzakeela frogatzen
badio diputazioari udalerriak, zerbitzu horiek
eskaintzeko eta koordinatzeko eskumena
bereganatuko du, diputazioak hori behar bezala
egiaztatu dela erabakitzen badu.

III. KAPITULUA. Eskumenak. 25. artikulua. 2.
Udalerriak, beti, (...) gai hauetako eskumenak
beteko ditu eskumen propio bezala: (…) b) Hiriingurumena: (…) hiriko hondakin solidoen
kudeaketa.
26. artikulua. 1. Udalerriek honako zerbitzu hauek
eskaini beharko dituzte beti: a) Udalerri guztietan:
(...) hondakin-bilketa, kale-bideen garbiketa. b)
5.000 biztanle baino gehiago dituzten
udalerrietan, lehengoez gain: (...) hondakinen
tratamendua.
.

Zerbitzu horien eskumena diputazioak edo
entitate baliokideak hartzen duenean bere gain,
udalerriek zerbitzuaren kostu eraginkorra
ordaindu beharko dute, zerbitzuaren erabileraren
arabera. Zerbitzuok tasa bidez finantzatzen
badira eta diputazioak edo entitate baliokideak
haiek bere gain hartzea erabakitzen badu, hari
xedatuko zaio zerbitzu horien finantziazio-tasa.
Autonomikoa

2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko
toki erakundeena

2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko toki
erakundeena

97. artikulua.– Nahitaezko gutxieneko zerbitzuen
kudeaketa 20.000 biztanle arteko udalerrietan.

17. artikulua. Udalerrien eskumen propioak. (...)
17) Udal-hondakinak edo hiri-hondakin solidoak
bildu eta tratatzeko zerbitzuak antolatzea,
kudeatzea, ematea eta kontrolatzea, eta hondakin
gutxiago sortzeko plangintza, programazioa eta
diziplina ezartzea.

3.– Foru-aldundiek gutxieneko eta nahitaezko
zerbitzu horiek koordinatu ahal izango dituzte.
Horretarako, eta, ukitutako udalerriak ados
badaude, bidezko iruditzen zaizkien
kudeaketarako formulak proposatuko dituzte,
zerbitzuak emateko egiazko kostuak eta kalitateestandarrak optimizatzen ahalegintzeko.
4.– Foru-aldundiek gutxieneko eta nahitaezko
zerbitzuren bat edo guztiak bere gain hartzen
dituztenean, koordinaturiko udalerriek
zerbitzuaren egiazko kostua ordaindu beharko
dute, erabili dutenaren arabera.

93. artikulua. Tokiko zerbitzu publikoen
kudeaketa.
1. Tokiko zerbitzu publikoen araubide juridikoa eta
kudeaketa-erak toki-erakundeak berak ezarriko
ditu, araugintzarako eta autoantolaketarako
ahalak baliatuz, horrek ezertan eragotzi gabe
oinarrizko legerian, lege honetan edo Eusko
Legebiltzarraren beste edozeinetan eta lurralde
historikoek onartzen dituzten foru-arauetan
aurreikusitakoa.
2. Tokiko zerbitzu publiko guztiak, ahal dela, tokierakundeek emango dituzte, baina askatasuna
izango dute zerbitzu horiek emateko modua
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Mota

Foru diputazioak

Udalerriak
erabakitzeko.
3. Toki-erakundeek berek ezinezkoa badute
zerbitzuak ematea (dela bideragarritasunarrazoiengatik, dela efizientzia- eta
eraginkortasun-arrazoiengatik), ahal dela, tokierakunde horiek partaide dituen beste tokierakunde batek emango ditu (adibidez, kuadrillak
edo mankomunitateak).
4. Toki-erakundeek zerbitzua ematen hasi aurretik
onartu beharko dute zerbitzuaren gaineko
araudia; eta, gutxienez, ondorengo kontuak
arautu beharko dituzte: zerbitzua eskaintzeko
modalitateak, zerbitzuaren egoera, finantzaketa,
eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak.

2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko toki erakundeena
104. artikulua.– Partzuergoak.
1.– Udalerriek eta gainerako toki-erakundeek partzuergoak eratu ahal izango dituzte beste
administrazio publiko batzuekin, tokiko zerbitzu publikoak emateko lanean lankidetza ekonomiko,
tekniko eta administratiboaren inguruan guztien intereseko helburuak lortzeko (...).
2.– “Partzuergoa izango da udalerrien gutxieneko eta nahitaezko zerbitzuak modu partekatuan
kudeatzeko hobetsiko den formuletako bat, beharrezkoa jotzen denean udalerriaren aldetik
zerbitzuaren egiazko kostuak edo kalitate-estandarrak hobetuko dituen erakunde-mailako konponbide
bat eskaintzea, lege honetan aurreikusitakoaren eta dagokion foru-araudian zehaztuko denaren
arabera.
Era berean, partzuergoa izango da udalerrien gutxieneko eta nahitaezko zerbitzuak modu partekatuan
kudeatzeko hobetsiko den formuletako bat, foru-aldundia, lege honetan aurreikusitakoaren eta
indarreko legerian ezarritakoaren arabera, koordinazio-ahalmenak baliatu beharrean gertatzen
denean.”
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Figura 11. Arabako udalerrietako biztanleriaren banaketa (biztanle kopurua)
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Cuadro 8.

Ingurumeneko araudiak definitutako eskumenak

Mota

Foru diputazioak

Estatukoa

Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legea

Udalerriak

5. Toki erakundeei edo foru diputazioei dagokie, egokia denean:
a) Derrigorrezko zerbitzu gisa, etxe, denda eta zerbitzuetan sortutako etxeko hondakinak bildu,
garraiatu eta tratatzea, beraien ordenantzek Lege honetan, autonomia erkidegoek kasuan kasu
emandakoetan eta ekoizlearen erantzukizun zabalduaren arloko araudi sektorialean ezarritako
esparru juridikoan xedatutako moduan. Zerbitzu hori ematea udalerriei dagokie, eta zeinek bere
aldetik edo elkartuta eman ahalko dute.
b) Zaintzeko eta ikuskatzeko ahala, eta euren eskumenen eremuan zehatzeko ahala erabiltzea.
c) Toki erakundeak hauek egin ahalko dituzte:
1. Euren eskumeneko hondakinak prebenitu eta kudeatzeko programak egin.
(…)
4. Hondakinak kudeatzeko jarduerak zuzenean nahiz toki araubideari buruzko legedian aurreikusitako
beste edozein kudeaketa moduren bitartez egin. Jarduera horiek toki erakunde bakoitzak bere aldetik
nahiz zenbait toki erakunde elkartuz egin ahalko ditu.
Autonomikoa

3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko ingurugiroa
babestekoa
74. atala.- Lurralde historikoetako foru-organoen
eskumenak. Hiriko hondakin solidoen arloan, lurralde
historikoetako foru-organoei dagozkie ondoko
eskumenak:
a) Lurralde historiko bakoitzean hiriko hondakin
solidoen esparru-plangintza beren foru-planen bidez
garatzekoa.
b) Lurralde historiko bakoitzeko esparruan udal
jarduerak koordinatzekoa, arlo honetan zerbitzuak era
osatuan betetzearren.
c) Hondakinak kudeatzeko udalaz gaindiko
azpiegiturak bultzatzekoa.
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5.3. Esparru sektoriala
5.3.1. Hondakinen araudia eta plangintza
Taula honetan araudi nagusia eta plangintza sektoriala (ingurumenari eta hondakinei buruzkoa)
laburbiltzen da, lurraldez gaindikoa (hots, Europa, estatu eta autonomia mailakoa), bai
indarrekoa bai sortuberria eta Plan honentzat loteslea dena.

Tabla 2.

Plan honentzat lotesle den araudi eta plangintza sektorial nagusia

Mota

Araudia

Plangintza

Europan indarrean
dagoena

EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA
KONTSEILUAREN 2018ko maiatzaren
30eko 2018/851 (EB) ZUZENTARAUA,
hondakinei buruzko 2008/98/EE
Zuzentaraua aldatzen duena

Ekonomia zirkularrerantz. Hondakinik
gabeko programa bat Europarentzat.
Komunikazioa

EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA
KONTSEILUAREN 2018ko maiatzaren
30eko 2018/852 (EB) ZUZENTARAUA,
ontziei eta ontzi hondakinei buruzko
94/62/EE Zuzentaraua aldatzen duena

Zirkulua ixtea. EBren ekonomia
zirkularrerako ekintza plan bat

Estatukoa

Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko
22/2011 Legea

Hondakinak Kudeatzeko Estatuko 20162022 Esparru Plana (PEMAR)

Autonomikoa

3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko
ingurugiroa babestekoa

EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta
Kudeatzeko 2020 Plana
Klima-aldaketaren aurkako 2050erako
Euskal Estrategia
Euskadiko 2020ko IV. Ingurumen Esparru
Programa

Arestian adierazitako araudia eta plangintza dira Plan honek lerrokatu behar duen ekintzen eta
neurrien printzipio gidariak, helburu estrategikoak, aplikatzeko tresnak eta filosofia gehien
baldintzatzen dutenak. Haren alderdirik garrantzitsuenak laburbiltzen dira hemen, plangintzaren
funtsezko alderdi horiei dagokienez.
Printzipio gidariak. Europako arauditik datoz eta estatu eta autonomiako araudiak eta
plangintzak bere egin eta garatu dituzte. Hauek nabarmentzen dira: kutsatzen duenak ordaindu
behar du printzipioa (lege agindura igo da hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011
Legearen bitartez); hondakinen hierarkiako printzipioa (ikus definizioa erantsitako koadroan);
autosufizientzia eta hurbiltasun printzipioak (argituz printzipio horiek ez dutela esan nahi
lurralde eremu bakoitzak bere lurraldean balorizazio estazio sorta osoa eduki behar duenik,
HEZk berak adierazten duenez); zuhurtasun eta jasangarritasun printzipioak ingurumenaren
babesaren arloan, bideragarritasun tekniko eta ekonomikokoa, baliabideen babesekoa, eta
ingurumen-inpaktuak, giza osasunaren gainekoak ekonomikoak eta sozialak prebenitzekoa;
ekonomia zirkular, hondakinak kudeatzeko efizientzia eta zerbitzuak desmaterializatzeko
printzipioa. Printzipio horiek guztiak hartu dira Plan honen esparruan.
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Cuadro 9.

Hondakinen hierarkia

1. Administrazio eskudunek, hondakinen prebentzio eta kudeaketaren arloko politikak eta
legedia garatzean, ingurumen emaitza globalik onena lortzeko, hondakinen hierarkia aplikatu
dute, lehentasun ordena honetan:
a) Prebentzioa;
b) Berrerabiltzeko prestatzea;
c) Birziklatzea;
d) Beste balorizazio mota bat, balorizazio energetikoa barne; eta
e) Ezabatzea.
2. Nolanahi ere, zenbait hondakin fluxutan ingurumen emaitza globalik onena lortzeko
hierarkia horretatik aldendu behar balitz, beste lehentasun ordena bat aplikatu ahalko da,
hondakin horien sorkuntza eta kudeaketaren inpaktuei buruzko bizi zikloaren ikuspegi
batengatik justifikatu ondoren, printzipio orokorrak, zuhurtasun eta jasangarritasunekoa
ingurumenaren babesaren arloan, bideragarritasun tekniko eta ekonomikokoa, baliabideen
babesekoa, eta ingurumen-inpaktuak, giza osasunaren gainekoak ekonomikoak eta sozialak
prebenitzekoa, kontuan hartuz, 1. eta 7. artikuluen arabera.
Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legea. 8. artikulua.

Prebentzioko helburuak. Lurraldez gaindiko araudian eta plangintzan definitutako
prebentzioko helburu kuantitatiboak 2020 iraungiko dira (sortutako hondakinen pisua % 10
murriztea 2020an, 2010ean sortutakoen aldean); Europako indarreko araudiak ez du
prebentzioko helburu kuantitatibo berririk ezartzen 2020tik harago.
Kudeaketako helburuak. Lurraldez gaindiko araudi eta plangintza horiek hondakinak
orokorrean, eta haien zatiki batzuk bereziki, hiri hondakinak barne, kudeatzeari buruzko hainbat
helburu ezartzen dute. Helburu horiek biltzen dituen azterketa xehe bat egin da. Haren
emaitzak erantsitako irudietan laburbiltzen dira grafikoki. Lehen irudiak hondakinetarako
orokorrean eta haien zatikietarako helburu kuantitatibo lotesle nagusiak erakusten ditu.
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Figura 12. Hondakinak kudeatzeko helburu kuantitatiboen laburpena

Helburu horietatik, Planaren ondorioetarako, batez ere hiri hondakinetarako berariaz definituta
daudenak jotzen dira lotesletzat. Hauexek dira:

Figura 13. Hiri hondakinak kudeatzeko berariazko helburu kuantitatiboen laburpena
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Laburbilduz, Plan honen hurrengo kapituluetan ikusiko denez, hondakinak kudeatzeko lurraldez
gaindiko helburuak, Plan honen helburu estrategiko kuantitatiboak ezartzeko esanguratsuenak
gertatu direnak eta, ondorioz, ALHn 2030eko denbora mugara arte hiri hondakinen
kudeaketaren bide kritikoa definitzeko erreferentzia hartu direnak, hauexek izan dira:
Batzar Nagusiak 2015eko
irailaren 25ean onartutako
ebazpena: “Gure mundua
eraldatzea: Garapen
Iraunkorrerako 2030 Agenda”

Garapen jasangarriko 12. helburutik. Kontsumo eta ekoizpen iraunkorreko
modalitateak bermatzea.

12.3. xedea: Hemendik 2030era, munduan, txikizkako salmentan eta
kontsumitzaileen artean alferrik galtzen diren per capita elikagaien
kopurua erdira murriztea, eta elikagai-galerak murriztea ekoizpen‐ eta
horniketa‐kateetan, uztaren ondorengo galerak barne

EUROPAKO
PARLAMENTUAREN ETA
KONTSEILUAREN 2018ko
maiatzaren 30eko 2018/851
(EB) ZUZENTARAUA,
hondakinei buruzko 2008/98/EE
Zuzentaraua aldatzen duena

HEZk aldatutako 11. artikulutik:

2025erako, udal hondakinak berrerabili eta birziklatzeko prestaketa
handituko da, gutxienez % 55eraino pisuan;

2030erako, udal hondakinak berrerabili eta birziklatzeko prestaketa
handituko da, gutxienez % 60raino pisuan;

EUROPAKO
PARLAMENTUAREN ETA
KONTSEILUAREN 2018ko
maiatzaren 30eko 2018/852
(EB) ZUZENTARAUA, ontziei
eta ontzi hondakinei buruzko
94/62/EE Zuzentaraua aldatzen
duena

Ontzien eta ontzi hondakinen zuzentarauaren 6. artikulu aldatutik:

«f) beranduenez 2025eko abenduaren 31n, gutxienez ontzi hondakin
guztien % 65 birziklatuko da pisuan.

g) beranduenez 2025eko abenduaren 31n, ontzi hondakinetan dauden
berariazko material hauen gutxieneko birziklatze helburu hauek lortuko
dira pisuan: i) plastikoaren % 50; ii) zuraren % 25; iii) metal ferrosoen
% 70; aluminioaren % 50; v) beiraren % 70; vi) paper eta kartoiaren % 75;

h) beranduenez 2030eko abenduaren 31n, gutxienez ontzi hondakin
guztien % 70 birziklatuko da pisuan.

i) beranduenez 2030eko abenduaren 31n, ontzi hondakinetan dauden
berariazko material hauen gutxieneko birziklatze helburu hauek lortuko
dira pisuan: i) plastikoaren % 55; ii) zuraren % 30; iii) metal ferrosoen
% 80; aluminioaren % 60; v) beiraren % 75; vi) paper eta kartoiaren
.% 85.»;

EUROPAKO
PARLAMENTUAREN ETA
KONTSEILUAREN 2018ko
maiatzaren 30eko 2018/850
(EB) ZUZENTARAUA, hondakin
isuriei buruzko 1999/31/EE
Zuzentaraua aldatzen duena

Isuriaren zuzentarauaren 5. artikulu aldatutik:
«5. Estatu kideek behar diren neurriak hartuko dituzte 2035erako zabortegietan
utzitako udal hondakinen kantitatea % 10era edo ehuneko txikiago batera murrizten
dela bermatzeko, sortutako udal hondakinen kantitate osotik (pisuan).

22/2011 Legea, uztailaren
28koa, hondakinen eta
kutsatutako lurzoruei buruzkoa

22. artikulua. Berrerabili, birziklatu eta balorizatzeko prestatzeko helburu zehatzak.
a) 2020 baino lehenago, berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatzeko etxeko eta
merkataritzako hondakinen kantitatea, paper, metal, beira, plastiko eta biohondakin
zatietarako nahiz beste zatiki birziklagarrietarako, batera, % 50era iritsi beharko da
gutxienez pisuan.

HONDAKINAK KUDEATZEKO
ESTATUKO 2016-2022
ESPARRU PLANA (PEMAR)

Etxeko eta merkataritzako hondakinei buruzko 6. kapitulutik:
Berrerabili eta birziklatzeko prestatzeko helburuak (gutxienekoa)

2020an berrerabiltzeko eta biriziklatzeko prestaketa % 50era iristea;
haietatik % 2 berrerabiltzeko prestaketari dagokiona izango da.
Beste balorizazio mota baterako helburuak (energetikoa barne).

2020an, balorizazio energetikoa sortutako udal hondakinen % 15eraino
irits liteke, hauen bitartez: erregaiak prestatuz, hondakinak errausteko
instalazioetan edo hondakinen baterako errausketa instalazioetan
hondakinak erabiliz.
Ezabatzeko helburuak

2020an, sortutako udal hondakin guztiak % 35era mugatzea.
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Tresnak. Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legeak, esparru zuzentarauak
ezarritako ildoei jarraiki, II. tituluan hondakin politikaren tresnak zerrendatzen ditu eta berariaz
aipatzen du hondakinetarako planak egitea, baita tresna ekonomikoak ere, koadro honek
jasotzen duenez.

Cuadro 10. Hondakin politikaren tresna ekonomikoak
1. Eskudun diren agintariek ekonomia, finantza eta zerga neurriak ezarri ahalko dituzte
hondakinen sorkuntza prebenitzea sustatu, bilketa bereizia ezarri, hondakinen kudeaketa
hobetu, birziklatzearen merkatuak bultzatu eta indartu, eta hondakinen sektoreak berotegi
gasen isuriak arintzen laguntzeko. Xede horiekin etxeko hondakinak isuri eta errausteari
aplikatzen zaizkion kanonak ezarri ahalko dira.
2. Administrazio publikoek, erosketa publikoen kontratazioaren esparruan, produktu
berrerabilgarriak eta erraz birziklatzen diren materialak, nahiz hondakinetatik datozen
materialekin fabrikatutako produktuak, erabiltzea sustatuko dute, haien kalitateak eskatutako
zehaztapen teknikoak betetzen dituenean.
Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legea. 16. artikulua.

Plan egiteko esparruan legean berariaz aipatutako tresna ekonomiko sorta osoa hartzea
proposatzen da, toki erakundeen eskumenen irismenaren barruan daudenak. Eskumen
horietatik kanpo geratzen da, esaterako, isurien gaineko zergak aplikatzea eta, beraz, lurraldez
gaindiko eskalan gaitu behar lirateke.
Aipatutakoez gain, tresna ekonomikoen nahiz beste mota batzuen beste tipologia batzuk
daude. Nazioarteko jardunak erakutsi du aldi berean tresnen konbinazio egoki, dibertsifikatu,
bateragarri eta sinergikoa erabiltzen denean lortzen direla emaitzarik onenak. Plana ezartzeko
aplikatzea proposatzen den tresnen sorta osoa 9.5 kapituluan adierazi da.
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Neurriak Lurraldez gaindiko adierazitako araudiak, administrazio publikoek hondakinak
prebenitu eta/edo kudeatzeko bultzatu behar dituzten neurrien eta ekintzen tipologia
zerrendatzen du, taula honetan adierazten denez.

Tabla 3.

Aplikatzeko ekintza eta neurri estandarren zerrenda

Mota

Araudia

Europan
indarrean
dagoena

EUROPAKO
PARLAMENTUAREN
ETA KONTSEILUAREN
2018ko maiatzaren
30eko 2018/851 (EB)
ZUZENTARAUA,
hondakinei buruzko
2008/98/EE
Zuzentaraua aldatzen
duena

IV. ERASKINA. 29. artikuluan jasotako hondakinak prebenitzeko
neurrien adibideak

Hondakin eta lurzoru
kutsatuei buruzko
22/2011 Legea

IV. ERASKINA. 15. artikuluan jasotako hondakinak prebenitzeko
neurrien adibideak.

Estatukoa

Autonomikoa

3/1998 Lege Orokorra,
Euskal Herriko
ingurugiroa babestekoa

16 neurri zerrendatzen ditu. Haietatik, aintzat hartutako hondakin
modaren eta toki erakundeen eskumenen arabera, hauek aplikatzen
zaizkio Planari: 1-3, 6, 8, 9, 11, 12, 14-16.
IV. bis ERANSKINA. Tresna ekonomikoen eta hondakinen hierarkiaren
aplikazioa sustatzeko beste neurri batzuen adibideak.
15 neurri zerrendatzen ditu, eta denak aplikatzen zaizkio Planari.

24 neurri zerrendatzen ditu. Haietatik, aintzat hartutako hondakin
modaren eta toki erakundeen eskumenen arabera, hauek aplikatzen
zaizkio Planari: 1-3, 6, 8, 9, 11, 12, 14-24.
72 artikulua..– Hiri hondakin solidoak Herrikoak. Ekintzak
8 ekintza estandar biltzen ditu eta denak aplikatzen zaizkio plan honi.

Taula horretan adierazitako neurri eta ekintza tipologia guztiak hartu dira esplizitu edo
inplizituko 9.7 kapituluko ekintza programaren garapenean.
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5.3.2. Biohondakinari eta bioegonkortuari buruzko berariazko esparrua
Korronte horien kudeaketa eta, bereziki, bihondakinaren bidezko konpostaren ekoizpena eta
erabilera, arautzen dituen arau eta agiri nagusiak laburbildu dira taula honetan.

Tabla 4.

Biohondakinaren eta bioegonkortuaren berariazko esparrua

Mota

Titulua

Irismena

Estatukoa
(Batasuneko
araudiaren
garapena)

506/2013 Errege Dekretua,
ekainaren 28koa, ongarriei
buruzkoa

Ongarriei buruzko oinarrizko araudia ezartzen du.
Nekazaritzan eta lorezaintzak erabil daitezkeen ongarriak,
«CE ongarriak» ez direnak, definitu eta tipifikatzen ditu.
Ongarrien aberastasun nutritiboak eta beste ezaugarri batzuk
zehazten ditu. Ongarrien erregistroa arautzen du, produktu
jakin batzuk inskribatzeko.
Honela definitzen du konposta: produktu higienizatu eta
egonkortua, bereizita bildutako IV. eranskineko material
organiko biodregadagarrien deskonposizio biologiko
aerobikoaren bidez (fase termofilikoa barne) lortzen dena,
baldintza kontrolatuen pean.

Estatukoa

Ongarrien erregistroan inskribatuta
ez dagoen material bioegonkortua
eta konposta R10 eragiketaren
bidez erabiltzeko dekalogoa
(Nekazaritza, Elikadura eta
Ingurumen Ministerioa, 2013)

Material bioegonkortua R10 eragiketaren bidez aplikatzeko
baimenerako baldintzak, aplikazio horiek egiteko baldintzak,
material bioegonkortuari eskatu beharreko ezaugarriak barne,
analisiaren maiztasuna, biltegiratzeari eta lurzoruetako
aplikazioari dagozkion baldintzak garatzen ditu.
(Balorazioa: ezarritako baldintzak oso bermatzaileak dira eta,
beraz, oso murrizten eta mugatzen dute erabilera hori)

Estatukoa
(Batasuneko
araudiaren
garapena)

Azaroaren 8ko 1528/2012 Errege
Dekretua, gizakiek jateko ez diren
animalia-azpiproduktuei eta
horietatik eratorritako produktuei
aplikatu beharreko arauak
ezartzen dituena (SANDACH)

Besteak beste, gizakiek jateko ez diren animalia
azpiproduktuak eta horietatik eratorritako produktuak
prozesatzen dituzten konpostatze plantei (hala nola hiri
hondakinetik datorren biohondakinaren konpostatze plantei)
aplikatzen zaizkien baldintzak ezartzen ditu, arrisku
biologikoak prebenitzeko eragiketa kontrol zorrotza
ahalbidetzen duten konpostatze sistema itxien erabilera
ezarriz (ikus erantsitako koadroa).

Autonomikoa

1/2015 instrukzioa, 2015eko
urriaren 19koa, Ingurumeneko
Sailburuordearena, EAEko
lurraldean komunitatekonpostajeko instalazioek izan
behar dituzten administraziopublikoen prozedurei buruzkoa

Komunitate konpostajeko instalazioei aplikatzen zaizkion
atalaseak eta irizpideak definitu eta ezartzen ditu. Haiek
betetzea baimen prozesua egin beharretik salbuesten ditu
jarduera horiek. Ezarritako atalasearen gainetik (10 m3ko
edukiera), edo ezarritako baldintzaren bat betetzen ez denean,
komunitate-konpostajeko instalazioak hondakinak kudeatzeko
eta atmosfera kutsa dezakeen jarduerarako baimen
sektorialak EAEko ingurumen organoaren aurrean eta jarduera
sailkatuko udal lizentzia lortu behar dituzten hondakinak
tratatzeko eragiketak egiten dituzten jarduerak izango dira.
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Cuadro 11. Konpostaje plantentzako SANDACH araudiaren baldintzak
Konpostaje plantei aplikatzen zaizkien baldintzak
SANDACH erabiltzen duten konpostaje plantek Batzordearen 2011ko otsailaren 25eko
142/2011 (EB) Erregelamenduaren 10. artikuluan xedatutako baldintzak beteko dituzte.
Ekipamendu hau izango dute: SANDACHak derrigorrez pasatzeko eremu itxi edo konpostaje
erreaktore itxi bat, denboran tenperatura neurtzeko instalazioak, neurketa horiek (etengabe
egokia denean) erregistratzen dituzten gailuak, eta segurtasun sistema bat nahikoa ez
berotzea ekiditeko, halako moldez non 8.2 artikuluko lehen paragrafoan zehaztutako
transformazio parametro estandarrak lortzea bermatzen den.
Eskudun den agintariak aurrekoen ordezko parametroak erabiltzea baimendu ahalko du,
haiek erabiltzea eskatzen duen interesdunak arrisku biologikoen arintze egokia bermatzen
dutela frogatzen badu. Frogaren barruan balidazio bat jasoko da, Batzordearen 2011ko
otsailaren 25eko 142/2011 (EB) Erregelamenduaren V. eranskineko III. kapituluko 2. atalean
adierazitako baldintzen arabera egingo dena.
Azaroaren 8ko 1528/2012 Errege Dekretua, gizakiek jateko ez diren animalia-azpiproduktuei eta horietatik
eratorritako produktuei aplikatu beharreko arauak ezartzen dituena (SANDACH)

Laburbilduz, ikusten da biohondakinaren eta bioegonkortuaren kudeaketa, nahiz konpostaren
ekoizpena eta erabilera arautzen duen esparru orokorra arrisku biologikoa eta ingurumenekoa
minimizatzeko ezarri dela eta, beraz, oso bermatzailea eta kontrolatua dela.
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5.3.3. Hartutako definizioak
Kapitulu honetan aztertutako araudiak Plan honetan erabiltzen diren funtsezko kontzeptuak eta
hitzak ere definitu ditu. Taula honetan kopiatu dira Plan honek hartu dituen araudietako
definizioak, ezarri dituen araudia adieraziz.

Tabla 5.

Definizio taula

Mota

Titulua

Irismena

Estatukoa
(Batasuneko
araudiaren
garapena)

Hondakin eta
lurzoru kutsatuei
buruzko 22/2011
Legea

Etxeko hondakinak: Etxeko jardueren ondorioz etxeetan sortzen diren
hondakinak. Etxeko hondakintzat jotzen dira zerbitzu eta industrietan
sortutako arestikoen antzekoak.
Kategoria horretan sartzen dira etxeetan sortzen diren gailu elektriko eta
elektronikoen, arropen, pilen, metagailuen, altzarien eta etxeko tresnen
hondakinak, baita eraikuntza eta etxe konponketa lan txikietatik datozen
hondakinak ere.
Etxeko hondakintzat joko dira herri-bideen, berdeguneen, atseden guneen eta
hondartzen garbiketatik datozen hondakinak, etxeko animalia hilak eta
abandonatutako ibilgailuak.
Merkataritzako hondakinak. Txikizkako eta handizkako merkataritzaren,
ostalaritza eta taberna zerbitzuen, bulegoen eta merkatuen eta gainontzeko
zerbitzu sektorearen jarduerak sortutako hondakinak.
Biohondakina Lorategi eta parkeetako hondakin biodegradagarriak,
elikagaien hondakinak eta etxe, jatetxe, talde handientzako otordu zerbitzu eta
txikizkako salmentan diharduten establezimenduetako sukaldeko hondakinak,
bai eta elikagaiak prozesatzeko instalazioetan sortzen diren antzeko
hondakinak ere.
Prebentzioa. Substantzia, material edo produktu bat sortzeko eta
diseinatzeko, ekoizteko, banatzeko eta kontsumitzeko fasean hartutako
neurrien multzoa, hauek murrizteko:
1. Hondakin kantitatea, baita produktuak berrerabiliz nahiz produktuen balio
bizitza luzatuz.
2. Sortutako hondakinek ingurumenean eta giza osasunean eragindako
inpaktu kaltegarriak, materialen edo energiaren erabilera aurreztea barne.
3. Substantzia kaltegarrien edukia material eta produktuetan.
Hondakinen kudeaketa. Hondakinak batzea, garraiatzea eta tratatzea,
eragiketa horiek zaintzea eta zabortegiak itxi ondorengo mantentzea, baita
negoziatzaile ego agente egindako jarduketak ere.
Bilketa. Hondakinak biltzea, sailkatzea eta behin-behinean biltegiratzea,
hondakinak tratatzeko instalazio batera eraman artean.
Bilketa bereizia. Hondakinak gaika bereizten dituen bilketa, hondakin motaren
eta hondakinen izaeraren arabera, berariazko tratamendua ahalbidetzeko.
Berrerabilpena. Hondakin ez diren produktuak edo produktuen osagaiak sortu
ziren xede berarekin berriz erabiltzeko eragiketa oro.
Tratamendua. Hondakinak balorizatzeko edo ezabatzeko eragiketak,
balorizazioaren edo ezabatzearen aurreko prestaketa ere aintzat hartuta.
Balorizazioa. Dena delako hondakinak beste material batzuk ordezteko
helburuz egiten den zeinahi eragiketa (bestela, aipatutako materialak erabiliko
ziren eginkizun zehatz bat betetzeko), edo hondakina bera prestatzea
eginkizun jakin bat betetzeko instalazioaren barruan edo, oro har, ekonomian.
II. eranskinak balorizazio eragiketen zerrenda bat jasotzen du, osoa ez dena.
Berrerabiltzeko prestatzea. Balorizazio eragiketa, egiaztatzean, garbitzean
edo konpontzean datzana, zeinaren bidez hondakin bihurtu diren produktuak
edo produktuen osagaiak aurreko bestelako eraldaketarik gabe berriz erabili
ahal izateko prestatzen baitira.
Birziklatzea. Balorizazio eragiketa oro, zeinaren bidez hondakinen materialak
berriz produktu, material edo substantzia bihurtzen diren, izan jatorrizko
xedearekin, izan beste edozein xederekin. Material organikoaren eraldaketa
ere sartzen da, baina ez balorizazio energetikoa ezta erregai gisa edo
betetzeko eragiketetarako erabiliko diren material bihurtzea ere.
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Mota

Titulua

Irismena
Ezabatzea. Balorizazioaz kanpoko edozein eragiketa, substantziak edo
energia baliatzea alboko ondorio gisa dakarten eragiketak ere aintzat hartuta.
Konposta. Bereizita bildutako hondakin biodregadagarrien tratamendu
biologiko aerobio eta termofiloaren bidez lortutako medeagarri organikoa. Ez
da konposta hondakin nahastuen tratamendu mekaniko biologikoko plantetan
lortutako material organikoa, zeinari material bioegonkortua esango baitzaio.

Estatukoa
(Batasuneko
araudiaren
garapena)

506/2013 Errege
Dekretua,
ekainaren 28koa,
ongarriei buruzkoa

Konposta. Produktu higienizatu eta egonkortua, bereizita bildutako IV.
eranskineko material organiko biodregadagarrien deskonposizio biologiko
aerobikoaren bidez (fase termofilikoa barne) lortzen dena, baldintza
kontrolatuen pean.

Autonomikoa

1/2015 instrukzioa,
2015eko urriaren
19koa, EAEn
komunitatekonpostajeko
instalazioek izan
behar dituzten
administraziopublikoen
prozedurei
buruzkoa

Etxeko konpostajea, pertsonek edo familiek banaka hartuta euren
etxebizitzan, terrazan, lorategian, baratzean, etab. egiten duten euren
biohondakinen tratamendua da, ateratako konposta era partikularrean
erabiltzea ere dakarrena.
Konpostaje komunitarioa aurrekoaren antzeko sistema da, zeinean zenbait
norbanakok edo familiak batera konpostatzen baitituzte euren hondakinak
horretarako jarritako instalazio komun batean. Ateratako konposta instalazioen
erabiltzaileek baino ez dute erabiliko lur partikularretan. Udalek, instalazio
horien erabiltzaile gisa, lorategi publikoetan ere erabili ahalko dute konposta.
Konpostaje zentralizatua, biohondakinak eskala handiagoan (udalekoa edo
udalez gaindikoa) instalazioetan edo prozedura industrialen bidez kudeatzeko
sistema bat da.

Definizio
horiek
egokitu
egingo
dira,
EUROPAKO
PARLAMENTUAREN
ETA
KONTSEILUAREN 2018ko maiatzaren 30eko 2018/851 (EB) ZUZENTARAUA, hondakinei
buruzko 2008/98/EE Zuzentaraua aldatzen duena, estatuko ordenamendu juridikora eraman
ondoren. Zuzentarau horrek aurreko definizioetako batzuen bertsio eguneratuak sartu ditu.
Hauek dira Planak hartutako beste hitz tekniko batzuk, araudian definituta ez daudenak: hiri
hondakinen “altako kudeaketa” tratamendu eragiketak dira, eta “bajako kudeaketa”, aldiz,
bilketa eragiketak dira (gaikakoak barne).

1. agiria. PLANA
[2018ko azaroa]

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

33. or. 228(e)tik

2018-04519
46/250

2018ko abenduaren 14a, ostirala • 144 zk.

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

5.3.4. Instalazio berriak ezartzeko irizpideak
EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2020 Planean, 4.5.2 kapituluan, agertzen
direnak aplikatzen dira, baita Planaren Ingurumen Ebaluazio Estrategikoko prozesuan
kontsultatutako administrazio publikoek adierazitako beste irizpide batzuk ere, taula honetan
laburbildu direnak.

Tabla 6.

Instalazio berriak ezartzeko irizpideak

Irizpide orokorrak









Diseinatzeko eta
dimentsionatzeko
irizpideak






Kokatzeko
irizpideak: a)
hautatu beharreko
eremuak

Hauek izango dira hondakinen kudeaketari lotutako instalazio berrien kokaleku lehenetsiak





Kokatzeko
irizpideak: b)
saihestu
beharreko
eremuak
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Dimentsionatzea.
Erabilgarri dauden teknikarik onenak aplikatzea.
Ingurumen balio adierazgarriak zaintzea.
Ingurumen arrisku berriak edo daudenak larriagotzea prebenitzea.
Naturaren, kulturaren edo ingurumen arriskuaren ikuspuntutik garrantzi txikia duten
eremuak, hondakinak kudeatzeko instalazio jakin batzuk jasotzeko sustatu behar
direnak, balioan jartzea, bideragarriak diren eta ingurumenarentzat ondorio
kaltegarri gutxien duten plana garatzeko aukeren alde irmoago eginez.
Planaren aplikazioak dakarren proiektu bakoitzak Ingurumen Inpaktuen Ebaluazioa
pasatu behar duenetz bereizteko, eta hala bada, prozedura erraztua ala arrunta
pasatu behar duen, proiektuen titular diren erakundeek behar besteko denboraz
egingo dizkiote behar diren kontsultak ingurumen organoari.
Erabilgarri dauden teknikarik onenak kontuan hartzea, baldintza tekniko eta
ekonomikoki bideragarrietan gutxien kutsatzen duten teknologiak hartuz halakotzat.
Prozesu teknologikoak hondakinen hierarkia betetzea.
EAEko egungo eskaria eta aurreikus daitekeena eta tratatu beharreko hondarreko
korronteari lotutako egungo eta etorkizuneko legezko betebeharrak kontuan
hartzea.
Aukerak erkatzeko ingurumen azterketetan, hauek dakartzaten instalazioak
lehenetsiko dira:
o
Balorizatzeko modu berriak, edo ezarritako balorizazio prozesuen
dibertsifikazio handiagoa.
o
Hobekuntza teknologikoa ezarrita dauden balorizazio prozesuen aldean.
o
Instalatutako balorizazio ahalmena handitzea hondakinak kudeatzeko
korronteentzat, zeinentzat ezarrita dauden instalazioak ez baitute
estaltzen behar den ahalmena.
o
Mugikortasun txikiagoa, analisi logistiko baten bidez justifikatua.



Osorik partzialki instalazioaren aurreikuspenaren aurreko 2 urteetan (plan baten
izapidetzearen hasiera edo proiektu bat baimentzeko eskaera) airearen kalitatea
gutxienez % 90ean «On» edo «Oso on» gisa definituta dauzkaten udalerrietan
kokatutako kokalekuak.
Berrerabili beharreko gizakiek oso aldatutako zoruak, lurzoru naturalak edo
urbanizatu gabeak artifizialtzearen aurrean.
Uretarako isuriak dauzkaten instalazioak direnean, karga kutsatzaile handiagatik
haien inpaktua handia izan ahal bada, haien kokapena isuri industrialak onartzen
dituzten kolektore eta/edo HUAetatik gertu egotea sustatu eta lehenetsiko da.
Babes araubide hauetakoren bat duten esparruak edo eremuak saihestea (ahal den
neurrian eta babes araubide horiek debekatzen ez badute):
o
Parke naturalak
o
Biotopo babestuak
o
Zuhaitz bereziak
o
Europako Natura 2000 Sarean sartutako eremuak edo tokiak
o
Euskal Herriko natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen
arabera izapidetzen ari den Natura baliabideak antolatzeko plan batean
jasotako eremu geografikoak.
o
Euskadiko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planaren II. taldean
sartutako hezeguneak
o
LAAen interes naturalistikoko areen zerrendan eta EAEko espazio
natural garrantzitsuen katalogo irekian sartutako esparruak
o
Euren interes naturalistiko handiagatik lurralde plan partzialek
babestutako eremuak
o
Euren interes naturalistiko handiagatik hirigintza araudiak babestutako
eremuak.
o
Espezie mehatxatuen Euskal Katalogoan «desagertzeko arriskuan»,
«babes berezia» edo «arraroa» edo «interes berezikoa» kategorietan
sartutako flora edo fauna mehatxatuko espezieak kudeatzeko planetan
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«interes bereziko gune» edo «banaketa naturaleko gune» gisa
identifikatutako guneak.
Mendebaldeko Kantauriko, Ekialdeko Kantauriko eta Ebroko Demarkazio
Hidrografikoen Plan Hidrologikoetako Eremu Babestuen Erregistroko
eremuak, baita erregistro horietako harpenen babes perimetroetan
sartutako eremuak ere.
o
Akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko aldeak
o
500 urteko birgertatze aldiko uholde arriskua duten eremuak
o
Nekazaritzaren eta Basogintzaren Arloko Lurralde Planeko Balio
Estrategiko Handiko kategorian sartutako zoruak.
o
Euskal Kultura Ondareko ondasun gisa kalifikatu edo inbentariatutako
monumentuak, monumentu multzoak eta kultura esparruak. Halaber,
hirigintza eremutik babestutako ondasunak, ondasun babestuen
hirigintza katalogoaren figuran bilduta (oharra: hondakinen kudeaketari
lotutako proiektuak izapidetzeko unean ebaluatuko da kultura eta
arkitektura ondarean izan dezakeen eragina)
Ahal den neurrian, Balizko Arkeologia Guneak Finkatzeko Araudia ezartzen duen
urriaren 8ko 234/1996 Dekretuaren esparruan zehaztu eta mugatutako balizko
zona arkeologikoetan kokatzea ekiditea. Eremu horiek hondakinak kudeatzeko
instalazio bat ezartzeko erabiltzea aurreikusten denean, Euskal Kultur Ondareari
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 49. artikuluan eta 234/1996 Dekretuan
ezarritako babes araubidea bete beharko da.
o



Beste irizpide
batzuk
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5.4. Administrazio publikoaren esparrua
Hondakinen Planak berezitasun bat dauka: plangintza eremua zerbitzu publiko bati dagokio,
eskudun diren administrazio publikoek (toki erakundeek) emana.
Ondorioz, administrazio publikoen jarduera orokorraren esparru arautzailea ere aplikatu behar
da, eta haien barruan, toki erakundeen jarduera arautzen duena, zerbitzu publikoak emateari
dagozkion alderdiak bereziki azpimarratuz. Hemen laburbiltzen dira Planari aplikatu beharreko
esparru arautzaile horretatik datozen alderdirik garrantzitsuenak.

Tabla 7.

Planarentzat lotesle den administrazio publikoaren esparrua

Eremua

Araua

Planari aplikatzen zaizkion alderdi esanguratsua

Estatukoa

40/2015 Legea,
SEKTORE
PUBLIKOAREN
ARAUBIDE
JURIDIKOARENA

140. artikulua. Administrazioen arteko harremanen printzipioak. 1.
Administrazio publikoek, jarduteko eta beste administrazio batzuekin nahiz
haiei lotutako edo haien mendeko entitate edo organismoekin erlazionatzeko,
printzipio hauek errespetatuko dituzte: a) Leialtasun instituzionala; b)
Eskumen-banaketaren ordenari egokitzea (...); c) Elkarlanean aritzea, hau da,
gainerako administrazio publikoekin batera jardutea xede komunak lortzeko; d)
Lankidetzan aritzea, administrazio publiko bik edo gehiagok, borondatez eta
beren eskumenak baliatuz, ekintza komun baterako konpromiso espezifikoak
beren gain hartzen badituzte; e) Koordinazioa; horren arabera, administrazio
publiko batek, eta, bereziki, Estatuaren Administrazio Orokorrak, arlo
berberaren eraginpean dauden administrazio publikoen jarduketen koherentzia
bermatu behar du, emaitza komun bat lortze aldera, Konstituzioak eta
gainerako ordenamendu juridikoak hala aurreikusten badute; f) Baliabide
publikoen kudeaketaren efizientzia, guztien baliabideen erabilera partekatuz,
salbu eta hori egitea ezinezkoa bada edo aprobetxamendu hoberako
justifikatzen bada; g) Administrazio publiko bakoitzaren erantzukizuna bere
betebehar eta konpromisoak betetzean; h) Bermea eta berdintasuna herritar
guztiek administrazioekiko harremanetan eskubideak baliatzean; i)
Lurraldearteko elkartasuna, Konstituzioaren arabera.

Autonomikoa

2/2016 Legeak,
EUSKADIKO
TOKI
ERAKUNDEENA

104. artikulua.– Partzuergoak.
1.– Udalerriek eta gainerako toki-erakundeek partzuergoak eratu ahal izango
dituzte beste administrazio publiko batzuekin, tokiko zerbitzu publikoak
emateko lanean lankidetza ekonomiko, tekniko eta administratiboaren
inguruan guztien intereseko helburuak lortzeko (...).
2.– “Partzuergoa izango da udalerrien gutxieneko eta nahitaezko zerbitzuak
modu partekatuan kudeatzeko hobetsiko den formuletako bat, beharrezkoa
jotzen denean udalerriaren aldetik zerbitzuaren egiazko kostuak edo kalitateestandarrak hobetuko dituen erakunde-mailako konponbide bat eskaintzea,
lege honetan aurreikusitakoaren eta dagokion foru-araudian zehaztuko
denaren arabera.
Era berean, partzuergoa izango da udalerrien gutxieneko eta nahitaezko
zerbitzuak modu partekatuan kudeatzeko hobetsiko den formuletako bat, forualdundia, lege honetan aurreikusitakoaren eta indarreko legerian
ezarritakoaren arabera, koordinazio-ahalmenak baliatu beharrean gertatzen
denean.”

19/2013 Legea,
gardentasunari,
informazio
publikoa
eskuratzeko
bideari eta
gobernu onari
buruzkoa
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26. artikulua. Gobernu onaren printzipioak
a) Printzipio orokorrak:
1. Gardentasunez jokatuko dute gai publikoak kudeatzean, eraginkortasun,
ekonomia eta efizientzia printzipioekin bat etorriz eta interes orokorrari
erantzuteko helburuarekin. (…)
5. Behar besteko arretaz jokatuko dute beren betebeharra betetzean, eta
kalitatea bultzatuko dute zerbitzu publikoak ematean.
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6.

Egungo egoera (planaren oinarrizko ildoa)

6.1. Zerbitzatutako biztanleria
Hiri hondakinak kudeatzeko zerbitzu publikoak zerbitzatutako biztanleria ALHko biztanleria
soarekin bat dator, zeina 2016ko erroldaren arabera 324.126 biztanlekoa baitzen.
Erantsitako taulan eta irudietan Kuadrillen araberako banaketa islatu da.

Tabla 8.

Zerbitzatutako biztanleria

Cuadrilla
Nº Habitantes 2016
%

Añana

Ayala

Gorbeialdea

LaguardiaLlanada
Rioja Alavesa Alavesa

CampezoMontaña
Alavesa

VitoriaGasteiz

TOTAL THA

8.879

34.429

9.643

11.182

12.405

2.954

244.634

2,7%

10,6%

3,0%

3,4%

3,8%

0,9%

75,5%

324.126
100,0%

Iturria: EIN

Figura 14. Zerbitzatutako biztanleria (2016ko datuak)

Iturria: Guk egindakoa EINren biztanleria datuen bidez
Ikusten da zerbitzatutako biztanleen % 75 baino gehiago hiriburu udalerrian (Gasteiz) bizi
direla.
Hiri hondakinen eta parekagarrien sorkuntzari begira, zerbitzatutako biztanleria hori etxebizitza
eta establezimenduetan banatzen da.
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Taula hauetan ALHko etxebizitza eta establezimendu kopuruari buruzko datu estatistikoak
aurkezten dira.

Tabla 9.

Etxebizitzak

Cuadrilla

Añana

Ayala

Gorbeialdea

CampezoMontaña
Alavesa

LaguardiaLlanada
Rioja Alavesa Alavesa

VitoriaGasteiz

TOTAL THA

Nº Viviendas 2016

6.025

16.796

5.243

8.579

6.298

2.873

117.174

162.988

%

3,7%

10,3%

3,2%

5,3%

3,9%

1,8%

71,9%

100,0%

Iturria: EUSTAT “Etxebizitzen udal estatistika” http://www.eustat.eus/bancopx/spanish/id_3700/indiceRR.html

Tabla 10.

Establezimenduak2

Cuadrilla
Nº Establecimientos
2016

Añana

Ayala

Gorbeialdea

CampezoMontaña
Alavesa

LaguardiaLlanada
Rioja Alavesa Alavesa

VitoriaGasteiz

TOTAL THA

856

2.382

925

1.918

930

381

17.162

24.554

%

3,5%

9,7%

3,8%

7,8%

3,8%

1,6%

69,9%

100,0%

Nº Empleados/as 2016

5.752

13.126

5.003

7.168

4.327

1.414

102.823

139.613

%

4,1%

9,4%

3,6%

5,1%

3,1%

1,0%

73,6%

100,0%

Iturria: EUSTAT “Jarduera ekonomikoen gidazerrenda eta enpresa-demografia
http://www.eustat.eus/bancopx/spanish/id_3452/indiceRR.html

2

Establezimenduaren definizioa, Eustaten arabera: «Ondasun edo zerbitzuak produzitzen dituen unitatea, titular edo
enpresa baten ardurapean, kokapen topografiko jakin batean dagoen toki, lokal edo elkarri lotutako lokal-multzo batean,
ekonomia- edo gizarte-jarduera bat edo gehiago egiten duena. Bere ezaugarriengatik jarduera horiek leku finko batean
egiten ez badira (garraioa, eraikuntza, alokairuak, garbiketa, arte-jarduerak, eta abar), establezimendua jarduera horiek
antolatu edo koordinatzen diren lekua da. Besterik ezean, enpresa edo titularraren baltzu-egoitza edo legezko bizilekua
ere izan daiteke»
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6.2. Gobernamendua
ALHn hondakinen kudeaketaren egungo gobernamendu eredua zatikatuta eta polarizatuta
dago. Horrela frogatzen du 2016 arte lurralde eremu banarentzat (ALH, Gasteiz izan ezik alde
batetik, eta Gasteiz bestetik) erakunde banak (AFA eta GU) sustatutako hondakin plan bi
(Arabako Lurralde Historikoko Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra eta Gasteizko
HHKPI) batera egoteak.
Egungo gobernamendu ereduaren ahulezia eta zatiketa identifikatuta eta diagnostikatuta
dagoen une batean hasi da Plana egiten, eta erakundearteko gobernamendu eredu berri eta
integratu bat lortzeko urratsak eman beharra hauteman da. Horrela frogatzen dute Planaren
irismenak ALH osoa hartzeak eta GUk eta Kuadrilla guztiek parte hartuz idatzi izanak.
Hasieran dagoen zatiketa da egungo kudeaketa ereduaren ahulezia nagusia eta, beraz, Planak
konpondu behar duen lehen erronka. Zatiketa eta ahulezia hori gobernamendu maila guztietan
agertzen da (sistemaren gobernamendu ekonomikoa barne) eta haren ondorioz aukerak
galtzen ari dira nahastutako erakunde guztiak. Haietatik argiena eskala faktoretik eta zerbitzu
publikoen kudeaketa sistema bateratuen eraginkortasun eta efizientzia globala zatikatuena
baino hobea izatetik dator.
Ez da erronka batere erraza, politika eta eskumen baldintzatzaileak eta hiri hondakinen arloan
eskudun diren toki erakundeen arteko pisu demografiko eta ekonomikoan dauden aldeak direla
eta. Nolanahi ere, urteetako hiri hondakinen lehen plan bateratu hau egitea aukera ezin hobea
da ALHko hiri hondakinak kudeatzeko zerbitzu publikoaren kalitatearen eta eraginkortasunaren
eta bertako herritarren onerako hurbiltzeko, herritarrak izanda haren benetako onuradunak.
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6.3. Hiri hondakinak
Kapitulu honetan Arabako Lurralde Historikoko hiri hondakinen sorkuntza eta kudeaketari
buruzko egungo datuen laburpen bat aurkezten da. Datu horien oinarrizko iturria AFAren
mendeko Hiri Hondakinen Behatokiak egindako Arabako Lurralde Historikoko Hiru Hondakinen
2016 Inbentarioa da. Agiri osoa AFAren webean dago argitaratuta3.
Kapitulu honetan Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Euskal Autonomia Erkidegoko hiri
hondakinen inbentariotik4 datozen beste datu batzuk ekarri dira, ALHri dagozkionak. Inbentario
horrek arestian aipatutako ALHko Hiri Hondakinen Behatokiak egindako inbentarioaren datuak
darabiltza abiapuntuko oinarrizko iturri. Oinarrizko datu horietan, EAEko inbentarioak
lurraldearteko zuzenketa faktore batzuk aplikatzen ditu. Aipatutako iturri bietatik datozen
datuetan ikus daitezkeen desadostasun txikiak horren ondorio dira eta, nolanahi ere, ez dira
esanguratsutzat jotzen.

 Kapitulu honen helburua hiri hondakinen inbentarioaren daturik garrantzitsuenak laburtzea
da, Planaren ondorioetarako. Errepikatu behar da kapitulu honen helburua ez dela ALHko
inbentarioaren datuak kopiatzea. Datu horiek sakontasun eta xehetasun maila handiz kontsulta
daitezke jatorrizko iturrira joz.

3 http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1224001265949&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal
4

http://www.euskadi.eus/web01-a2ingkut/es/contenidos/informacion/estatistika_ing_090218/es_def/index.shtml
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6.3.1. Sorkuntza/ bilketa
Guztizko bilketa, masako bilketa eta gaikako bilketak. Taula honetan 2016ari dagozkion
ALHko guztizko bilketaren, masako bilketaren eta gaikako bilketen zifrak aurkezten dira.
Banantzeak ere ageri dira, sortzen dituen kuadrillaren eta gaika bildutako zatikien tipologien
arabera. Datu nagusiak zerbitzu publikoek egindako bilketei dagozkie, baina merkataritza
sektoreak sortutako hiri hondakinekin pareka daitezken hondakinen bilketa pribatu nagusiak ere
zenbatuta daude taulan (“bilketa osagarriak” izenez). Batez ere papera eta kartoia eta ontzi
arinak dira, eta erantsitako taulako “Beste batzuk” zutabean jaso dira.

Tabla 11.

Hiri hondakinen bilketa (2016)

Iturria: 2016ko inbentarioa. ALHko Etxeko Hondakinen Behatokia

Zenbaki absolutuetan, gaika bildutakoen artean, paper, beira eta ontzi zatikiak nagusitzen direla
islatzen dute zifrek. Biohondakinaren gaikako bilketaren ezarpen mugatua ere egiaztatzen da.
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Figura 15. Hiri hondakinen bilketa (2016)

Per capita bilketaren adierazleak. Biztanleriaren eta sorkuntzaren datuak gurutzatuta per
capita sorkuntzaren adierazleak lortzen dira, hemen islatzen direnak.

Tabla 12.

Per capita bilketaren adierazleak

Ratios de recogida per capita
(kg/hab año 2016)
Ámbito

Población

Recogida

Recogida total

AVG
CUA
THA

75%
25%
100%

70%
30%
100%

389
511
419

Recogida
selectiva
114
183
131

Recogida en
masa
275
328
288

Per capita bilketaren adierazlearen bilakaera, ikuspegi historikotik, taula honetan erakusten da,
EAErako eta gainerako lurralde historikoetarako adierazle beraren aldean testuinguruan jarrita.
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Unidades: kilogramos/habitante
Año / TH

CAPV

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

2003

551

584

542

551

2004

568

583

565

566

2005

550

528

557

548

2006

559

541

561

563

2007

570

549

579

565

2008

542

499

552

546

2009

511

492

517

510

2010

492

464

504

483

2011

486

443

491

497

2012

512

424

535

514

2013

498

399

524

499

2014

511

409

521

539

2015

502

423

504

533

2016

514

419

528

535

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri-hondakinen Estatistika 2016.
http://www.euskadi.eus/web01-a2ingkut/es/contenidos/estadistica/amb_res_urb_2016/es_def/index.shtm

Alde positibo gisa, azpimarratu behar da ALHn 2016an erregistratutako per capita sorkuntzaren
balioa, biztanleko eta urteko 419 kilogramokoa, EAEko batez bestekoa (514 kg/biz/urte),
gainerako lurralde historikoetakoa (528 kg/biz/urte Bizkaian eta 535 kg/biz/urte) eta Estatukoa
(466 kg/biz/urte) baino nabarmen txikiagoa ez ezik, 2016ko epemugan (448 kg/biz/urte) nahiz
2020an (443 kg/biz/urte) indarrean dagoen EAEko hondakinen plangintzan helburu gisa
ezarritakoa baino txikiagoa ere badela.
Guztizko sorkuntzaren datuen bilakaera historikoa. Taula honek 2006-2016 aldian sortutako
hiri hondakinen sail historikoaren datuak aurkezten ditu.

Tabla 13.

Sortutako hiri hondakinak jatorriaren eta bilketa motaren arabera. Araba 2006-2016

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri-hondakinen Estatistika 2016.
http://www.euskadi.eus/web01-a2ingkut/es/contenidos/estadistica/amb_res_urb_2016/es_def/index.shtm l
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Ikusten da sorkuntza datu absolutuek jaitsiera esanguratsua izan dutela 2006tik 2013ra,
2015ean igoera izan dutela eta 2016an apur bat murriztu (eta hori 2016an inbentarioan urte
horretara arte zenbatzen ez ziren zatiki berriak, hala nola bilketa pribatu osagarriak, sartu diren
arren). Azken hamarkadan ikusitako portaera azaltzen duen indar eragilea ez da bilakaera
demografikoa, horrek aldian ez baitu izan bilakaera esanguratsutik, testuinguru ekonomikoa eta
bizi estiloa baizik, eta orain arintzen hasi den krisiaren aurreko urteetan kontsumoak izandako
amiltzeak baldintzatu du hori. Horrek adierazten du Planak bereziki bilatu behar dituela
hondakinen sorkuntzaren eta hazkunde ekonomikoaren arteko desakoplamendua areagotzea
ahalbidetuko duten irtenbideak. Hori ez da berezia ALHrentzat, aitzitik, arazo orokorra eta
erronka komuna da gizarte garatu guztientzat.
Bestalde, sorkuntzak jatorriaren arabera duen banaketari dagokionez, taulako datuen arabera,
ikusten da hiri hondakinen % 80 baino gehiago etxeetatik datozela, eta gainerako ia %20, aldiz,
dendetako bilketetatik datorrela.
Hondakinen sorkuntzaren eta bilakaera ekonomikoaren desakoplamenduaren adierazlea.
Dauden hondakinen sorkuntzaren datu historikoak ALHko aldi bereko BPGren bilakaerarekin
gurutzatu dira (prezio korronteetako BPG mila eurotan, Eustatek argitaratuak eta Input-Output
taulak erabiliz kalkulatuak).

Figura 16. Desakoplamendu adierazlea

Azpimarratu beharreko alde positibo gisa, kurbak malda negatiboa daukala sumatzen da.
2015ean ikusitako igoera txikia gorabehera, kurbak 2016an lortzen du bere minimo historikoa,
eta faktore horrek krisiko ziklo ekonomikoko desakoplamendua adierazten du, egungo
leheneratze ekonomiko fasean badirauena. Alegia, aldi horretan hondakinen sorkuntzan
gertatutako murrizketa, egoera ekonomikoagatik ez ezik, egiturari lotuago dauden
arrazoiengatik ere izan da, zeinak hondakinak prebenitu eta kudeatzeko arloan ekin zaizkien
jarduera publikoei lotu baitaitezke.
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Ondorioa. Laburbilduz, prebentzioa plan honen lehentasuna da, araudiagatik (hondakinen
hierarkia), filosofiagatik eta kontzeptuagatik (hondakinik onena, eta kudeatzeko ordaindu behar
ez den bakarra, sortzen ez dena da). Nolanahi ere, ALHko per capita sorkuntzaren datuen
analisi konparatiboa positibotzat jotzen da zenbaki erlatiboetan, erreferentziako beste ingurune
batzuetakoa eta EAEko batez bestekoarenak kontuan hartuta. Era berean, hiri hondakinen
sorkuntzaren eta egoera ekonomikoaren arteko desakoplamendu zantzuak sumatzen dira,
positiboki baloratzen den alderdia, baina halaere, prebentzioaren eta desakoplamenduaren
aldeko borroka oraindik da lehentasuneko lan ildoa plan honentzat.
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6.3.2. Konposizioa
Masan bildutako hiri hondakinen ezaugarrien azterketaren emaitza laburbiltzen da hemen. ALH
osorako egin da azterketa hori, 2018ko lehen seihilekoan.

Tabla 14.

ALHn masan bildutako hiri hondakinen ezaugarriak (%, 2018)

AÑANA

GORBEIALDE
A

ARABAKO
LAUTADA

AIARA

VITORIAGASTEIZ

KANPEZUARABAKO
MENDIALDEA
GUARDIAARABAKO
ERRIOXA

BATEZ BESTEKO EHUNEKOAK KUADRILLEN
ARABERA

ALH (%)

0,72

1,04

0,57

1,54

0,99

0,88

1,18

1,10

3,41

1,96

1,88

0,38

4,51

2,34

4,85

4,30

1,66
2,63
0,53
0,72
2,07
0,17

1,94
2,18
0,20
0,70
0,47
0,04

2,55
3,69
0,94
1,06
1,05
0,19

2,32
2,83
1,02
1,20
0,97
0,00

2,03
2,52
0,26
2,29
3,77
0,32

2,25
2,89
0,46
0,77
0,68
0,25

1,68
1,79
0,62
0,78
0,87
0,99

1,80
2,05
0,59
0,84
0,98
0,80

2,23
0,21
0,60
5,63
2,16
0,00
0,52
0,61
0,06
0,15
0,00

1,71
0,08
0,35
6,15
2,12
0,00
0,85
1,08
0,04
0,07
0,07

2,54
0,16
0,26
4,60
2,39
0,00
0,69
1,48
0,10
0,11
0,07

2,32
0,50
1,04
3,13
1,98
0,03
0,73
1,35
0,04
0,10
0,07

1,96
0,19
0,59
6,20
2,24
0,00
1,56
1,02
0,26
0,17
0,08

2,52
0,10
0,55
6,15
2,71
0,01
1,08
1,44
0,04
0,11
0,01

2,06
0,27
0,66
3,97
1,82
0,06
0,90
0,86
0,16
0,09
0,02

2,12
0,24
0,62
4,40
1,97
0,05
0,92
0,95
0,14
0,10
0,02

33,09
6,27
3,82
0,24

37,29
3,59
2,49
0,04

32,54
3,10
2,28
0,09

39,97
4,43
1,62
0,11

27,09
5,29
2,19
0,02

33,79
4,10
5,20
0,07

40,52
3,67
3,60
0,11

38,74
3,82
3,63
0,10

ONTZI EZ DIREN PLASTIKOAK (zabor poltsen
filma izan ezik)

1,17

4,87

2,06

2,60

2,98

2,99

1,13

1,55

FILMA ZABOR POLTSA

4,72

6,38

7,45

3,39

7,83

6,67

4,27

4,84

ONTZI EZ DEN PAPERA/KARTOIA

0,78

2,95

1,69

1,82

1,31

3,33

2,44

2,43

ONTZI EZ DEN BEIRA

0,03

0,07

0,08

0,09

0,00

0,03

0,04

0,04

ONTZI EZ DEN ZURA

0,29

1,68

2,00

2,67

1,47

1,37

1,67

1,62

OSAGAIAK

ONTZIAK
PAPERA-KARTOIA

PUNTU
BERDEAREKIN
PUNTU BERDERIK
GABE

BRIKA
ALTZAIRUA (BURDIN ONTZIAK)
ALUMINIOA
BEIRA ZURIA
KOLOREDUN BEIRA
ZURA
PLASTIKOAK
PET
PEAD Naturala
PEAD koloreduna
FILMA (kamiseta poltsak izan ezik)
FILMA kamiseta poltsak
PVC
PP
PS (EPS izan ezik)
EPS
BESTE PLASTIKO BATZUK
ZERAMIKOAK

ZATIKI ORGANIKO BIODEGRADAGARRIA
JAKINEN HONDARRAK
LOREZAINTZA HONDARRAK
ZELULOSIKOAK
BESTE MATERIA ORGANIKO BATZUK
BESTE ZATIKI BATZUK

ONTZI EZ DIREN METAL FERRIKOAK

1,29

0,22

0,76

0,50

0,38

0,28

0,40

0,42

ONTZI EZ DIREN METAL EZ FERRIKOAK

0,09

0,00

0,17

0,00

0,01

0,00

0,15

0,12

OIHAL-HONDAKINAK

8,49

4,99

9,84

7,69

5,75

5,25

5,45

5,70

OIHAL-HONDAKIN SANITARIOAK

7,57

8,20

8,62

5,31

5,03

7,13

8,84

8,43

Etxetresna elektrikoak (1. eta 2. kat,
208/2005 ED)

0,21

0,00

0,43

0,00

0,34

0,24

0,10

0,13

Ekip eta gailu elektronikoak (3. eta 4. kat.
208/2005 ED)

1,15

0,72

0,10

0,67

3,12

0,85

0,38

0,55

0,00

TEEH

Beste batzuk (5., 6., 8., 9. eta 10. kat.
208/2005 ED)

0,00

0,00

0,39

0,00

0,00

0,04

0,00

0,02

LURRAK ETA OBRA HONDAKINAK

4,02

0,20

1,79

2,23

0,22

1,18

1,10

1,17

PILAK ETA METAGAILUAK

0,00

0,00

0,01

0,18

0,01

0,01

0,01

0,01

IBILGAILUEN BATERIAK

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01
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GORBEIALDE
A

ARABAKO
LAUTADA

AIARA

VITORIAGASTEIZ

ALH (%)

FLUORESZENTEAK ETA MERKURIOZKO
LANPARAK

0,02

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

ONTZIEK DAUKATEN PROD KANT (SOLIDOA)

0,50

0,33

0,36

1,07

0,81

0,47

0,94

0,83

ONTZIEK DAUKATEN PROD KANT (LIKIDOA)

0,29

0,09

0,82

0,17

0,27

0,30

0,45

0,42

OSAGAIAK

BESTELAKOAK
GUZTIRA (%)

KANPEZUARABAKO
MENDIALDEA
GUARDIAARABAKO
ERRIOXA

AÑANA

BATEZ BESTEKO EHUNEKOAK KUADRILLEN
ARABERA

1,90

4,56

1,09

3,92

4,92

1,46

1,08

1,40

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Iturria: GU (2018)

Konposizio ehuneko horiek 2016ko hiri hondakinen inbentarioari dagozkion sorkuntza datuei
aplikatuta, bilketa modalitateen banaketa hau ateratzen da bereizitako zatiki nagusientzat izen
operatiboagoen pean bilduta:

Tabla 15.

Hiri hondakinen sorkuntza eta bereizketa datu globalak zatikien arabera ALHn (2016)

ZATIKI NAGUSIAK

HONDAR ZATIKIA
LANDARE OLIOA
ONTZI ARINAK
BOLUMEN
HANDIKOAK
ORGANIKOA
INAUSKETA
BEIRA
PAPERA-KARTOIA
EEH
OIHALHONDAKINAK
TEEH
BESTE HEA
BATZUK
ARRISKUTSUAK
ALH-KO HIRI
HONDAKINAK
GUZTIRA
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Masan
bildutako
hondakinen
batez
besteko
konposizioa
(%)

Masan
bildutako
kantitateak
(t/2016)

Gaika
bildutako
kantitateak
(t/2016)

Hiri
hondakinen
inbentarioa
guztira
(t/2016)

Hiri
hondakinen
inbentarioa
guztira
(% 2016)

masan
bildutako %
(2016)

Gaika
bildutako %
(2016)

% 15
%0
% 17

13.620
0
15.579

0
88
5.962

13.620
88
21.542

% 10,0
% 0,1
% 15,9

% 100
%0
% 72

%0
% 100
% 28

%0

0

3.219

3.219

% 2,4

%0

% 100

% 43
%4
%2
%8
%1

40.115
3.358
1.679
7.277
933

2.062
2.432
7.539
11.869
3.758

42.176
5.791
9.218
19.146
4.691

% 31,1
% 4,3
% 6,8
% 14,1
% 3,5

% 95
% 58
% 18
%38
% 20

%5
% 42
% 82
%62
% 80

%6

5.318

1.019

6.336

% 4,7

% 84

% 16

%1

653

1.369

2.022

% 1,5

% 32

% 68

4.599

2.923

7.522

% 5,5

% 61

% 39

159

202

361

% 0,3

% 44

% 56

93.290

42.443

135.733

% 100

% 69

% 31

%5
% 0,17
% 100
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Azkenik, arestiko tauletan aurkeztutako datuak erabiliz, datu xeheak laburbildu eta kopiatu dira
hemen. Horiek erabili dira agiri honen hurrengo kapituluetan, biohondakina tratatzeko
azpiegiturei lotutako analisiak eta aurredimentsionamenduak egiteko kalkulu oinarri gisa.

Tabla 16.

Biohondakina kalkulatzeko oinarriak
ARABAKO
LAUTADA

KANPEZUARABAKO
MENDIALD
EA

GUARDIA ARABAKO
ERRIOXA

AIARA

VITORIAGASTEIZ

GORBEIAL
DEA

AÑANA

KUADRILLAK
ALH
guztira

38,01

46,13

34,59

43,16

47,90

46,29

ZATIKI ORGANIKO BIODEGRADAGARRIA
(a) MASAN BILDUTAKO
ZATIKI ORGANIKO
BIODEGRADAGARRIA
(masan bildutako
hondakinean dagoen %)

43,41

43,41

(b) MASAN BILDUTAKO
HIRI HONDAKINAK
GUZTIRA
(t/2016)

2.913

3.458

3.356

1.159

5.015

9.061

67.213

93.290

(c)=((a) (b)/100) MASAN
BILDUTAKO ZATIKI
ORGANIKO
BIODEGRADAGARRIA
(masan bildutako
hondakinean dauden
t/2016)

1.265

1.501

1.276

535

1.735

3.911

32.195

43.183

(d) GAIKA BILDUTAKO
ZATIKI ORGANIKO
BIODEGRADAGARRIA
(inausketa barne)
(t/2016)

300

447

297

71

24

281

3.075

4.494

(e)=(c)+(d) ZATIKI
ORGANIKO
BIODEGRADAGARRIA
GUZTIRA
(t/2016)

1.564

1.948

1.572

606

1.758

4.192

35.270

46.910
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6.3.3. Kudeaketa
Behatokiak 2016ko txostenean emandako datuetatik ateratako hiri hondakinen kudeaketaren
datuak aurkezten dira hemen. Tratamenduak esleitzeko erabilitako kontabilitate irizpideak egun
Europa mailan definituta daudenak dira, halako moldez non, esaterako, euren bizi zikloa
zabortegian amaitzen duten zatiki guztiak zabortegiko ezabaketa gisa zenbatzen den,
birziklatze planta batetik etorri arren (kasu horretan, TMB plantatik). Nolanahi ere, Europako
erakundeek kontabilitate irizpide horiek bilakarazten eta hobetzen jarraitzen dute eta, beraz,
ALHko kudeaketa zifren kalkuluak haietara egokitzen eta harmonizatzen jarraituko du, haiek
eguneratu ahala.

Tabla 17.

Hondakinen kudeaketa (2016)

Fracciones y sub-fracciones
Resto (t/a)
Mat. secos recuperados TMB
Biogás TMB
Bioestabilizado TMB
Rechazo TMB
Vertido directo Gardelegi
Pérdida de masa TMB
Recogidas selectivamente (t/a)
Papel-cartón
Vidrio
Envases ligeros
RCDs origen domiciliario
Biorresiduo
FORS
Residuos de poda
Enseres y voluminosos
Otros RNP (predomina madera)
Reutilización (predomina textil)
RAEEs
RPs
Aceite usado
TOTAL (t/a)
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Recogida
(t/a)
93.290

Prep. reutil.
y/o reutil.
-

Reciclaje
5.721
5.721

42.443
11.869
7.539
5.962
3.758
4.494
2.062
2.432
3.219
2.923
1.019
1.369
202
88
135.733
100,00%

560

560

560
0,4%

34.577
11.751
7.388
4.651
3.571
3.618
2.062
1.557
1.127
672
275
1.369
67
88
40.297
29,7%

Valorización
Energética
2.222
2.222

3.734

60
75
-

1.127
2.221
183
67
5.956
4,4%

Eliminación
66.977

18.059
37.084
11.834
3.572
119
151
1.252
113
876
876
966
29

Pérdida de
masa (evap.)
18.371

18.371
-

67
70.549
52,0%

18.371
13,5%
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Grafikoki, erantsitako irudian islatu dira.

Figura 17. Hiri hondakinen kudeaketa

Hau ondorioztatzen da datu horietatik:


ALHn hiri hondakinen kudeaketaren egungo oinarrizko ildoa hondakinen hierarkiako
printzipioa betetzetik urrun dago, baita berrerabili eta birziklatzeko prestatzeko helburu
kuantitatiboetatik ere, lurraldez gaindiko araudiak eta plangintzak definitutakoetatik
(% 50 2020an, % 55 2025ean eta % 60 2030ean).



Birziklatzearen arloko hondakinen hierarkia eta birziklatzeko helburuak betetzeko,
gaikako bilketaren zifrak handitu behar dira (kantitatean eta kalitatean); izan ere,
egungo ereduan masako bilketaren kudeaketak, balorizazio prozesuetatik pasatu arren,
ekarpen mugatua egiten die birziklatze zifrei.
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6.3.4. Lehentasuneko korronteak
Kapitulu honetan Planaren ondorioetarako lehentasuneko korronte nagusiak zein diren azaldu
eta justifikatzen da. Hautatzeko irizpideak kasuz kasu azaltzen dira eta, orotara, hauek dira
erabakigarrienak:
(a) sortutako kantitateen magnitude absolutua (t/urte).
(b) egungo kudeaketaren emaitzen urruntze maila (tratamendu ehunekoak) Europako
hondakinen hierarkiaren aurrean eta araudiak eta plangintzak, indarrekoak nahiz
sortuberriak, definitutako helburu kuantitatiboen aldean.
(c) gaika bildutako zatikien kalitate urria -inpropioen maila-, zeinek balorizazioa galarazi
edo zigortzen baitute.
(d) Heltzeko erraztasuna; helburuak lortzen era erraz eta/edo azkarrean laguntzeko
abagune taktiko/estrategikoa
(e) zatikiak sortutako arrisku maila eta/edo balizko arriskugarritasuna eta/edo ingurumen
inpaktua.
(f) gizarte eskaera eta/edo hedabideetako gaurkotasuna.
(g) gaikako bilketa eta/edo tratamendu gaitasunaren defizita ALHn.
(h) Herritarrei hiri hondakinen arloan dauzkaten betebeharrak betetzea errazteko ekarpena
Biohondakina. Lehentasuneko korronte nagusia da. Korronte hau hautatzeko (a), (b), (c), (f)
eta (g) irizpideak erabili dira; izan ere: (a) ALHn sortutako hiri hondakinen pisu osoaren % 31
eta masan bildutakoen % 43 da; (b) hiri hondakinen osagai nagusia izanda, hura gaika biltzea
eta kudeatzea erabakigarria da Europa mailan 2025 eta 2030erako ezarritako asmo handiko
birziklatze helburuak lortzeko, eta erronka oso zaila da hori, 2016ko % 3ko birziklatze mailako
abiapuntua izanik; (c) egun gaika bildutako kantitateetan dauden batez besteko inpropioek,
% 10 baino gutxiago izan arren, tratamendua zaildu eta garestitzen dute; (f) gizarte eragileen
artean eztabaida handia dago haiei buruz, batez ere kudeaketa eredurako proposamenei buruz;
eta (g) ondorengo kapituluetan frogatu eta justifikatuko denez, egun tratamendu gaitasunaren
defizita erabatekoa da ia hurbil dauden egoerei, ALHn zatiki hori kantitate handitan sortzekoei,
aurre egiteko.
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Elikagaien xahutzea. Ez da kategoria bereizia, biohondakin zatikia osatzen duen azpikorrente
bat baizik. Aztertutako ezaugarriek erakutsi dute Arabako kuadrilletan masan bildutako hiri
hondakinen % 32-40,5 elikagaien hondarrak direla. Kuantitatiboki duen garrantziaz gain,
lehentasuneko azpizatiki gisa nabarmendu da plan honen ondorioetarako; izan ere, murrizteko
garapen jasangarrirako helburu kualitatibo bat dago (% 50 2030erako), Europar Batasunak ere
bere egin duena. Bestalde, hautaketan (f) irizpidea ere hartu da kontuan, gizartearen eskaera
maila eta haren gaurkotasuna direla eta.
Ekoizle handiek kantitate handitan sortutako hiri hondakinak Korronte hori hautatzea (a)
eta (d) irizpideak hartu dira kontuan batera. Eskala faktorea kontuan hartuz, argi dago ekoizle
handiei egindako bilketen antolaketa egokiak (batez ere biohondakinei eta ontziei dagokienez,
baina ez bakarrik) azkar eta efizientziaz lagun dezake 2020rako ezarritako asmo handiko
birziklatze helburuak betetzen, partzialki, baina era erabakigarrian.
Bolumen handikoak eta hondakin berrerabilgarriak. Partzialki gainjartzen diren zatiki bi dira,
eta guztiz lotuta heldu behar zaie. Lehentasunekoa da, (c) eta (g) irizpideak aplikatzearen
ondorioz, hau dela eta: b) 2020ko % 2ko berrerabilpeneko helburua lortzeak 2016ko maila
laukoiztea dakar; (c)egun dauden gaikako bilketa sistemek eurek artikuluak kaltetu eta
berrerabilpena zail dezakete eta (g) ALHn kudeaketa gaitasun defizita dago, aurreko planean
ere identifikatu zena, oraindik konpondu gabe.
Ontzien hiri hondakinak. Korronte hori (a) eta (b) irizpideak aplikatzearen ondorioz da
lehentasunekoa, hau dela eta: a) 2016an sorkuntza urteko 21.500 t baino gehiago izanik,
ALHko sorkuntza osoaren % 16 da; eta b) zatiki birziklagarrietatik, hondar zatikian bigarren
ugariena da (biohondakinaren ondoren), eta horrek agerian uzten du zatiki horren gaikako
bilketak (% 28) lortu duen maila mugatua, masan bildutako hiri hondakinen artean oraindik
agertzen den % 72ren aldean.
Hildako animalien hondakinak. Teknikoki ez dira hiri hondakinak, baina egiaztatu da mota
horretako hondakinak (ehizatik, nekazaritzatik, eta abarretatik datozenak) ageri direla TMB
plantan tratatutako hondar zatikiaren hondakinetan planta horretan kuadrilletako hondakinak
jaso ondoren. Aplikatutako lehentasuneko irizpidea, noski e) izan da, haren presentziak
eragiten duen arriskua dela eta.
Ontzi ez den plastikoa eta metala. 2016an sortzen ziren material horien kantitateak 6.500 t
ingurukoak ziren. Inbentarioaren zenbaketa globalean zifra esanguratsua ez bada ere, material
horientzat hiri ingurunean ez dago instalatuta gaitasunik gaika biltzeko, edukiontzi horian uzten
badira inpropio gisa zenbatzen direlako. Ondorioz, lehentasuneko g) irizpidea da aplikagarria.
Era berean, egokia da h) irizpidea aplikatzea ere, plan honen barruan hari heltzeak herritarren
gaika bereizteko betebeharrak errazten eta argitzen lagunduko bailuke.
Etxeko arriskutsuak. Definizioz, zerrendan sartu behar dira, e) irizpidea aplikatuta.
Azkenik, g) irizpidea aplikatuz, lehentasuneko zatikiak dira inausketa eta lorezaintza
hondakinak, bide garbiketako hondakinak eta erabilitako sukaldeko olioak ere, ALHn zatiki
horiek gaika biltzeko bitartekoen gaitasuna urriegia delakoan.
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a) eta b) irizpideak aplikatuta, lehentasuneko korronte gisa sartzen dira TMB plantatik datozen
bigarren mailako hondakinak ere, zehazki errefus zatikia (37.084 t/urte) eta bioegonkortu
zatikia (18.059 t/urte). Oraintxe ez dago birziklatzeko beste aukerarik haientzat, eta
Gardelegiko zabortegian utzi behar dira. Bien artean, egun ezabatutako guztizko kantitateen
% 78 dira.

Figura 18. Lehentasuneko korronte nagusiak Planaren ondorioetarako
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6.4. Azpiegiturak
Kapitulu honetan ALHn hiri hondakinak kudeatzeko dauden azpiegitura nagusien egungo
egoerari buruzko informazioa aurkezten da, tratamenduko nahiz bilketa bereizirakoenari
buruzkoa.
Taula honetan haien inbentario orokorra aurkezten da, kokalekuaren arabera sailkatuta.

Tabla 18.

Azpiegiturak kokalekuaren arabera

Tipologia

Gasteizko Udalean kokatuak

Berrerabilpena

Berrerabilgunea (1)

Bilketa bereizia

Garbiguneak (2)
Puntu Berde Mugikorra (2)

Gainerako ALHn kokatuak

Garbiguneak (7)
Landa gune garbiak (111)
Puntu Berde Mugikorra (2)

Ezabatzea

Gardelegiko zabortegia

-

TMB

Jundizko tratamendu mekanikobiologikoko planta (Arabako
biokonposta)

-

Ontziak

Jundizko ontziak sailkatzeko eta
bereizteko planta

Laudioko transferentzia estazioa (Aiarako
Kuadrillari lotutako erabilera)

Bestelakoak

Irudi honetan ALHren testuinguruan duten kokapen geografikoa islatzen da.
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Figura 19. Tratamendu eta bilketa bereiziko azpiegituren kokapena ALHn
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6.4.1. Altako kudeaketa azpiegiturak (tratamendua)
6.4.1.1. Jundizko tratamendu mekaniko-biologikoko planta
Aurrekariak. Jundizko tratamendu mekaniko-biologikoko planta (aurrerantzean TMB planta)
Udal Hondakinak Kudeatzeko 2000-2006 Plan Integralean garatutako ekintzen ondorioz sortu
zen, eta 2000an hasi zen hura proiektatzen. Jundizko industrialdean eraiki zen, Gasteiz
udalerrian, eta gutxi gorabehera 5 hektareako azalera hartzen du. 2006aren amaieran abiarazi
zen. Administrazio ondoreetarako, 2010ean hasi zen haren ustiapen erregimena. Ustiapena
zeharkako araubidean egiten da (emakidadun kontrata), eta 20 urtera epe baterako esleitu zen.
Epe hori 2029-12-31n amaituko da. Inbertsioa 25 M eurokoa izan zen guztira, haren % 80
Gasteizko Udalak hartu zuen bere gain eta % 20 Arabako Foru Aldundiak. Guztizko
inbertsioaren % 80 inguru Europar Batasunaren dirulaguntza jaso zuen, Kohesio Funtsen
kostura.

Tabla 19.

TMB plantari buruzko informazio orokorraren laburpena

Mota

Informazio
administratibo
a

Zerbitzuaren
informazioa

Alderdia

Datu eta zifra esanguratsuak

Lursailaren
titularra

Gasteizko Udala

Azpiegituraren
titularra

Gasteizko Udala

Inbertsioa

% 80 GU % 20 AFA

Kudeaketa

Gasteizko Udala

Indarreko
ustiapen kontratua
amaitzen den
urtea

2029

Zerbitzatutako
biztanleria

Arabako Lurralde Historiko osoa

Ustiapena
hasitako urtea

2006an probetan

Tratatutako
zatikiak

Ezarritako
prozesuak










Diseinuaren
datuak
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Gaitasun
nominala

Hondar zatikia
Gaikako zatiki organikoa
Inausketa eta lorezaintza hondakinak
Materialen sailkapen mekanikoa
Errefus zatikia prentsatzea
Zatiki organikoa biometanizazio eta konpostaje
prozesuen bidez egonkortzea.
Gaika jasotako zatiki organikoa erabiliz konposta
egitea.
Biogasa sortzea kogenerazio motorrean baliatzeko

120.000 t hondar zatiki urtean sailkapenean eta bereizketan
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Mota

Emaitzak

Alderdia
Ekarpena
balorizazioari
(batez besteko
balioak)
Ekarpena
ezabatzearen
optimizazioari

Datu eta zifra esanguratsuak






Materia birziklagarrien % 8 berreskuratzea: kartoia,
tetrabrika, burdina, aluminioa, beira, PET, PEAD,
zura
Urteko 3.750.000 kWh sortzea
Ekoitzitako konpostaren % 100en salmenta/irteera
% 50eko murrizketa kantitatean, eta % 75ekoa
bolumenean, zabortegian sartutako hiri hondakinei
dagokienez.
Zabortegian ezabatutako egonkortu gabeko materia
organikoaren % 90eko murrizketa.

Ustiapenaren datuak (2016). 2015eko ekaina baino lehen, TMB plantak Gasteizen bildutako
55.000 t inguru hondar zatiki prozesatzen zuen urtean. Data horrek kuadrilletan sortutako
hondar zatikia tratamenduan sartzearen mugarria ezarri zuen, eta horren ondoren, 85.000 t
prozesatzen dira urtean. 2016an TMB plantak 5.721 tona material lehor birziklagarri
berreskuratu zuen, 2.222 t biogas sortu zuen (energetikoki balorizatua), eta 19.059 tona
bioegonkortu eta 37.084 errefusa sortu zuen, 6.3.3 kapituluko 17. taulan ageri denez. Masen
balantzea hezetasunak eta isuriek eragindako galeren kontabilitateak osatzen du, 18.371 tona.

Egungo ustiapen erregimena hobetzeko beharrizanen ebaluazioa. Azpiegiturari egindako
diagnostiko bisitaren ondoren, tratamendu mekanikoko atalari dagokionez, material
birziklagarrien berreskurapen mailak hobetzea ahalbidetuko lioketen sistemak sendotzeko
beharra izan lezake plantak, poltsak zabaltzeko ekipamendu bat jarriz eta bereizgailu optikoak
indartuz. Tratamendu biologikoko atalari dagokionez, ontzeko nabearen isolamendua eta
aireztapena hobetzeko beharra izan lezake.



Isolamendurako irtenbideek Gasteizko klima baldintza gogorrek prozesu biologikoen
errendimenduan duten eragin kaltegarria arintzea ahalbidetuko lukete.
Nolanahi ere, beharrizanen hasierako aurreikuspen hori egungo bilketa sistemen bilakaerak eta
planean aurreikusitako azpiegituren ezarpenak baldintzatzen dute.
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Plantak etorkizuneko egoerara egokitzeko dauzkan gaitasunaren eta malgutasunaren
ebaluazioa. Lurraldez gaindiko araudiak eta plangintzak ezarritako helburuak (biohondakinaren
% 55 inguru 2025ean eta % 60 2030ean) betetzearen ondorioz ALHn gaika bildutako materia
organikoaren kantitateak nabarmen handitzeko egoera batean plantak egokitzeko eta hari
erantzuteko dauzkan gaitasuna eta malgutasuna ebaluatu dira. Ikuspuntu kuantitatibotik,
beharrizan horiek agiri honen 8.3.2 kapituluan kalkulatu dira, eta horrek beharrizana ekarri du
2030ean lurralde historiko osoan urtean gaika bildutako 26.000 t materia organikori
birziklatzeko tratamendua emateko. Haietatik, urtean 20.000 t sortuko lirateke Gasteizen.
Egungo egoeran, dauden baldintzatzaile teknikoen arabera, TMB plantak urtean gutxi
gorabehera gaika bildutako 3.000 t zatiki organiko tratatzeko gaitasuna dauka. Haietatik, bi
heren Gasteiz eta Aiarako kuadrilletatik datozen sarrerek betetzen dituzte.
Espazioko mugez gain, kutsadura gurutzaturako aukerak eta balizko erabiltzaileek onartzeari
eta merkaturatu ahal izateari begira lortutako amaierako produktuari buruzko gardentasun
bermeak direla eta, pentsatu behar da egokia den zatiki organikoa tratatzeko beharrizanak
horretarako bakarrik diseinatutako azpiegitura berri baten bidez asetzea.
Plantaren diagnostiko orokorra. Taula honetan laburbiltzen dira aurreko ondorioak eta
Planaren ondoreetarako esanguratsu diren beste ondorio batzuk.

Tabla 20.

TMB plantaren diagnostikoa

Mota

Alderdia

Deskribapena

Indarrak

Legea
betetzearen
oinarria

ALHn oinarrizko hondakinak ez isurtzeko legezko betebeharra betetzea
bermatzen du plantak. 2015eko ekainaz geroztik, udal zerbitzu publikoek ALHn
bildutako masako hondakinak TMB plantara bideratzea lehenesten da eta bertan
tratamendu mekaniko eta biologikoa jasotzen dute.

Ekarpena
birziklatzeari eta
beste balorizazio
mota batzuei

Tratamenduaren alde mekanikoan, hondar zatikian dauden material
birziklagarriak berreskuratzen dira, birziklatzeko helburuak lortzen laguntzen
dutenak.

Errefus asko
sortzen da

TMBk sortutako errefus zatikia tratatutako masako hondakinaren % 50 inguru
da, pisuan. Kantitate oso esanguratsua da hori, zabortegian ezabatzen dena,
bere birziklagarritasun urria dela eta.

Ahuleziak

Tratamenduaren alde biologikoan, materia organikoa egonkortu, eta haren
nabarmen murrizten dira haren bolumena eta hezetasuna. Gainera, biogasa
lortzen da, gero sortu eta elektrizitate berriztagarriaren sareari saltzeko baliatzen
dena.

Ahulezia hori ezin zaio TMB plantari egotzi zeinak, antzeko beste planta batzuen
aldean, errendimendu onak ematen baititu, egungo bilketa sistemei eurei baizik.
Bioegonkortuaren
birziklagarritasun
urria

Egungo araudiak bioegonkortuaren erabilerari buruz ezartzen dituen murrizketa
handiek asko mugatzen dituzte zatiki hori balorizatzeko benetako aukerak,
zabortegian estaltzeko material gisa erabiltzetik harago.

Diseinuaren
muga teknikoak

Haren konfigurazioa eta diseinua direla eta (gehien bat kantitate handitan
sortutako masako hondakina tratatzeko pentsatua), TMBn ez da teknikoki
bideragarria hondar zatikiaren tratamendua gaika bildutako zatiki
organikoarenarekin bateratzea, azken hori kantitate handitan sortzen bada
(espero den bezala, egungo indarreko legediaren helburuak betez).
Hondar zatikia eta bereizita bildutako biohondakina txandaka partekatu behar
dute ekipamendu jakin batzuen erabilera (eta arriskuak ekiditeko geldialdiak eta
garbiketak egitea dakar horrek). Plantaren jarduera erregimen etengabea
galarazten du horrek, ustiapen erregimenari eragiten dio, errendimenduak
kaltetzen ditu eta kutsadura gurutzatuko arriskuak areagotzen ditu.
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Mota

Alderdia

Deskribapena
Bestalde, planta hondar zatikia tratatzeko baino erabiltzen jarraitzen ez den
kasuan ere, komeni litzateke tratamendu biologikoko linean hobekuntza
teknikoak egitea, errendimenduak hobetzeko, bai material inorganiko lehorren
berreskuratzeari, bai bioegonkortua ontzeari dagokienez.

Aukerak

Mehatxuak
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Gobernamendua.
Erakundearteko
koordinazioa

GUren eta AFAren arteko erakundearteko harremana plantari dagokionez
zuzendu behar zuten arauak, bai eraikitzeko bai ustiatzeko fasean (emakidaren
aldia amaitu arte), 2003ko maiatzaren 9ko lankidetza hitzarmen baten bidez
ezarri ziren.

Tratamendu
mekanikoko
linearen gaitasun
handia

Plantan tratamendu mekanikorako instalatutako gaitasunak beste erabilera
batzuetarako (paper kartoiaren, ontzien, eta abarren kudeaketa) zabaltzea
ahalbidetuko luke. Egokitzapen txikiekin, soberazko gaitasuna aukera bikaina
da, beharrezkoa balitz, ontzien plantarena osatzeko. Halaber, aukera zabaltzen
da plantan egun oraindik zirkuitu pribatuan tratatzen diren zatikiak tratatzeko,
hala nola gaikako bilketatik datorren papera eta kartoia.

Hondar zatikiaren
berotze ahalmen
handia

Hondar zatikian birziklatzeko zailak diren plastiko eta zur asko egoteak berotze
ahalmen handia ematen dio, eta petroliotik deribatuen ordezko erregai
industrialak ekoizteko balia liteke.

Jasangarritasun
ekonomikoa

TMBn hondar zatikia tratatzeko zerbitzuaren erabiltzaileei aplikatutako
tratamendu tasa kostuen oso azpitik dago, eta jasangarritasun ekonomikoa
kaltetzen du horrek. Ikus 6.5.2 kapitulua.
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6.4.1.2. Jundizko ontzien hondakinak sailkatzeko planta
Aurrekariak. Ontzien hondakinak sailkatzeko planta, Arabako Foru Aldundiarena dena,
Jundizko (Gasteiz) industrialdean kokatutako 9.000 m2 inguruko lurzati batean dago kokatuta
eta 2001eko irailean abiarazi zen. Planta automatizatua eta mekanizatua da eta haren helburua
hiri hondakinen barruan ontzi arinen zatikia (edukiontzi horia) osatzen duten osagaiak ondoren
birziklatzeko sailkatzea da.

Plantan, funtsean, ontzien hondakinen zatikiak gaika bereizi eta birziklatzeko berariazko beste
planta batzuetara eramateko prestatzen dira. Egun sailkapen prozesuko errefusetik HDE
sortzeko dago prestatuta planta.
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Tabla 21.

Ontzien plantari buruzko informazio orokorraren laburpena

Mota

Informazio
administratibo
a

Zerbitzuaren
informazioa

Alderdia

Datu eta zifra esanguratsuak

Lursailaren
titularra

Arabako Foru Aldundia

Azpiegituraren
titularra

Arabako Foru Aldundia

Inbertsioa

Arabako Foru Aldundia

Kudeaketa

Arabako Foru Aldundia

Finantzazioa

SCRAP (ECOEMBES)

Indarreko
ustiapen kontratua
amaitzen den
urtea

2022, beste 2 urtez luza daitekeena

Zerbitzatutako
biztanleria

Arabako Lurralde Historiko osoa, Arabako Errioxako Kuadrilla,
zeinak zatiki horren tratamendua Errioxako ekoparkean egiten
baitu, eta Aiarako Kuadrillako biztanleria, zeinak bere
hondakinak Bizkaiko Garbiker plantara bidaltzen baititu
(2018an Jundizko ontzien plantara bidaltzea aurreikusten bada
ere) izan ezik

Ustiapena
hasitako urtea

2001

Tratatutako
zatikiak

Ezarritako
prozesuak

Diseinuaren
datuak

Gaitasun
nominala



Ontzi arinen edukiontzi horiaren bidez bildutako
hondakinak



Materiala gaika bereizteko tratamendu mekanikoa;
horretarako hauek daude: poltsak zabaltzeko
ekipamenduak, bereizgailu balistikoa, film plastikoa
xurgatzeko sistemak, bereizgailu optikoak (balbula
bikoitzeko bat eta hiru sinple), burdin bereizgailuak
(bi), Foucaulten edo indukzio korronteen
bereizgailuak (bi)
Materiala prestatzeko tratamendu mekanikoa;
horretarako ekipamendu hauek daude:
azpiproduktuak enbalatzeko prentsa, metalak
enbalatzeko prentsa, film plastikoa enbalatzeko
prentsa, HDE prestatzeko prozesuaren errefusa
birrintzeko errota eta trinkogailuak (bi).



Orduko 3 tonako linea 1

Ustiapenaren datuak (2016). 2016an 4.979 tona material tratatu ziren guztira plantan eta
haietan batez beste zeuden inpropioak % 26 inguru ziren. Bereizketaren batez besteko
errendimendua % 73koa da, 2015eko zifrak baino 5 puntu hobeagoa, eta eraginkortasunarena
% 98. Hauek dira lortutako material sailkatu eta balorizatuen zifrak: PET: 538 t/urte, HDPE: 256
t/urte, LDPE: 1.014 t/urte, Beste plastiko batzuk: 755 t/urte, Edarien kartoia: 589 t/urte,
Altzairua: 414 t/urte eta Aluminioa: 55 t/urte.
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Tabla 22.

Ontzien plantaren ustiapen datuak (t/urte 2016)

Alderdia

Kantitateak (t/urte)

Sarrerak

4.979

Irteerak. Errefusa guztira

1.150

Irteerak. HDE

36

Irteerak. Materiala birziklatzaileei

3.625

Errendimendua (%)

72,8

Egungo ustiapen erregimena hobetzeko beharrizanen ebaluazioa. Plan hau prestatu
bitartean azpiegiturari egindako diagnostiko bisitari esker ondorioztatu ahal izan da beharrizan
nagusiak PET, PEAD eta BRIKen optiko turrusta ordezteari lotutakoak liratekeela, haien balio
bizitzaren araberako hondatze maila dela eta.
Plantak etorkizuneko egoerara egokitzeko dauzkan gaitasunaren eta malgutasunaren
ebaluazioa. Lurraldez gaindiko araudiak eta plangintzak ezarritako helburuak (hots, 2030ean
sortutako ontzien % 70en birziklatzea) betetzearen ondorioz ALHn gaika bildutako ontzien
hondakinen kantitateak nabarmen handitzeko egoera batean plantak egokitzeko eta hari
erantzuteko dauzkan gaitasuna eta malgutasuna ebaluatu dira. Egoerarik txarrena eta
mugatzaileena aztertzeko, plantan ontzi ez diren metalen eta plastikoen zatikia berreskuratzeko
aukera ere kontuan hartu da, taula honetan adierazten denez.

Fracción
Envases ligeros
Plástico y metal no envase
Total

Generación (t/año
2016)
21.542
6.465
28.007

Objetivos
reciclaje 2030
70%
60%

Objetivo de
reciclaje 2030
15.079
3.879
18.958

Arestiko zifren arabera, etorkizuneko egoerarik txar eta mugatzaileenean 2030ean sortutako
18.958 tona kuantifikatzen dira, ontzien plantara joango liratekeenak. Plantaren diseinuko
gaitasun nominala orduko 3 tonakoa da eta, beraz, 2-3 txandako mailako funtzionamendu
erregimenean eta % 90eko erabilgarritasuna eta geldialdi teknikoak kontuan hartuta, 15.000 t
inguru material prozesa lezake plantak eta, beraz, ontzien planta gaitasun nominala
etorkizuneko egoera hipotetiko horri aurre egiteko behar dena baino txikiagoa litzateke. Beraz,
planaren esparruan plantaren gaitasuna berrikusiko da Europako plastikoari buruzko
estrategiaren ondorioz sorkuntza eta birziklapen zifrek duten bilakaeraren eta planaren ekintzak
eta zatiki horretan nahastutako erakundeek egin litzaketen beste batzuk ezartzearen arabera.
Nolanahi ere, arestiko puntuan, TMB plantari buruzkoan, esan denez, planta horrek gaitasuna
izango luke ontzien plantaren tratamendu mekanikoa osatzeko beharrezkoa balitz.
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Tabla 23.

Ontziak sailkatzeko plantaren diagnostikoa

Mota

Alderdia

Deskribapena

Indarrak

Bereizteko
errendimendua.
Ekarpena
birziklatzeari

Bereizteko errendimendua bikaina da (bere sektoreko antzeko plantetatik
handienetako bat) eta, beraz, eraginkortasun handiz laguntzen du birziklatzeko
helburuak lortzen.

Finantzazio
araubidea

Planta ontzi arinen SCRAPen bitartez (ECOEMBES) finantzatzen da.

Hobekuntzak

Tartea geratzen da oraindik instalazioan hobekuntza teknikoak egiteko
(esaterako, biltegiratzeko guneetan baldintzak hobetu, etab.).

Ahultasunak

Bestalde, automatizazio maila altuak ekipamenduak mantendu eta berritzeko
maila altua ere eskatzen du.
Aukerak
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Zatiki berrien
tratamendua

Egun bere gaitasun nominalaren azpitik dihardu plantak eta, beraz, tartea dago
planteamendu berriak aztertzeko, hala nola, esaterako, edukiontzi hori
zabalduaren ezarpenera egokitzeko aukera, ontzi ez den plastikoa eta metala
jaso eta sailkatzeko.
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6.4.1.3. Gardelegiko zabortegia
Aurrekariak. Gardelegiko arriskutsuak eta geldoak ez diren hondakinen zabortegia izen bereko
herritik gertu dago, Gasteizen ekialdean, eta 80 hektarea inguruko azalera hartzen du guztira.
1975etik dabil, 2008an zabortegia handitu eta egokitzeko obrak egin ziren hondakinak
zabortegira eramanez ezabatzea arautzen duen 1481/2001 Errege Dekretuaren eta EAEko
hondakin geldo eta geldotuak kudeatzeari buruzko 423/1994 Dekretuaren eskakizunak
betetzeko. Gardelegiko zabortegiak biogasa aprobetxatzeko instalazio bat dauka erantsita eta
isuri ontzietatik hartzen du biogasa zuzenean. Instalazioak energia sortzeko 650 kilowatteko
motor bat dauka eta 2007an 4.183 MWh saldu zen, gutxi gorabehera Gasteiz udalerriko 1.500
familiaren kontsumoaren pareko kantitatea. Biogasaren ekoizpen naturala hainbeste murriztu
da harrezkero, ezen egun ez da balorizazio energetikoa ahalbidetzen duen bolumen nahikorik
hartzen. Hala ere, zuzira eramaten dira, berotegi gasen isuriak minimizatzeko.
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Tabla 24.

Gardelegiko zabortegiari buruzko informazio orokorraren laburpena

Mota

Informazio
administratibo
a

Alderdia

Datu eta zifra esanguratsuak

Lursailaren
titularra

Gasteizko Udala

Azpiegituraren
titularra

Gasteizko Udala

Inbertsioa

Gasteizko Udala

Kudeaketa

Gasteizko Udala

Indarreko
ustiapen kontratua
amaitzen den
urtea

2024

Zerbitzatutako
biztanleria

Arabako Lurralde Historiko osoa

Ustiapena
hasitako urtea

1975
Hiri hondakin direnak:
Maneiatzen zailak eta balorizaezinak diren hiri
hondakinen zatikiak, batez ere bolumen handikoak
(koltxoiak, altzari tapizatu berrerabilezinak, etab.)
Beste hondakin ez arriskutsu batzuk


Zerbitzuaren
informazioa

Tratatutako
zatikiak




Isuri ontziak






ALHko hondakinen tratamendurako plantetako
errefus zatikia (TMB planta, ontzi arinak sailkatzeko
planta eta EEH planta).
Krispiñanako Hondakin Uren Araztegitik (HUA)
datozen arazketa lohiak.
Industria hondakin geldoak
TMBko errefus baletarako ontzi 1
Hondakin ez arriskutsuetarako 2 ontzi Haietako bat
duela gutxi eraikia, EGEF funtsekin.
Erabiltzen ez den geldoetarako ontzi huts 1

Ustiapen datuak. Taula honetan jaso dira, per capita unitatetan adierazita, Eusko
Jaurlaritzaren estatistika ofizialetan argitaratzen diren bezala. Urtetik urtera zabortegian
ezabatutako kantitateak murrizteko joera argia eta iraunkorra dela ikusten da, baita kontsumoa
eta jarduera ekonomikoak leheneratu diren azken urteotan ere.

Tabla 25.

Zabortegian utzitako per capita hiri hondakinak. 2006-2016

Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri-hondakinen Estatistika
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Egungo ustiapen erregimena hobetzeko beharrizanen ebaluazioa. Identifikatutako
hobetzeko beharrizanak zabortegia bere Ingurumeneko Baimen Integratuaren baldintzetara
egokitzea ahalbidetuko duten obrak eta sistemak eraikitzeari dagozkio nagusiki5,
nabarmentzekoa da zabortegi eremu zaharra aurre zigilatzea eta lixibiatuak tratatzeko planta
bat.
Instalazioak
etorkizuneko
egoerara
egokitzeko
dauzkan
gaitasunaren
eta
malgutasunaren ebaluazioa. Dagoen isuri gaitasuna oso zabala da. Daude ontzietako bat,
hutsik dagoena eta erabiltzen ez dena, eraistea ere aurreikusi da. Bestalde, zabortegian
sartzen diren hondakinen zifren eboluzioak beheranzko joera argia dauka azken urteotan.
Azken horri arau testuinguru gehitzen bazaio, zeinak zabortegiko hondakinen asmo oso
handiko murrizketa helburu kuantitatiboak ezartzen baititu 2020 (sortutako kantitate osoaren
% 35 gehienez) eta 20135erako (sortutako kantitate osoaren % 10 gehienez), ondorioztatzen
da Gardelegiko zabortegiaren balio bizitza nahikoa dela 2017-2030 plangintza aldi horretako
beharrizanak asetzeko.

Tabla 26.

Gardelegiko zabortegiaren diagnostikoa

Mota

Alderdia

Deskribapena

Indarrak

Isurien oso
beheranzko
joerak

Zabortegietako hondakinen ezabaketak jaitsiera nabarmen eta etengabea izan
du azken hamarkadan. TMB planta abiarazita, azkenean ezabatutako
hondakinen pisua eta bolumena nabarmen murrizten dira, egonkortzeaz gain.
Halaber, 2015az geroztik, kuadrillek sortutako hiri hondakinak TMB plantara
desbideratuta, oinarrizko hondakinen isuriaren debekua aplikatzen da.

Ahultasunak

Mehatxuak

Hobekuntza
teknikoen
beharrizana

Bere ingurumeneko baimen integratuaren baldintzetara teknikoki egokitu
beharra, zabortegi eremu zaharra aurre zigilatzea eta lixibiatuak tratatzeko
planta bat nabarmendu behar dira.

Hondakin
handiak

Erabiltzen zailak diren bolumen handiko hondakinen zatiki esanguratsu bat
zabortegian ezabatzen da eta oraindik ez dago berrerabiltzeko edo birziklatzeko
prestatzeko aukerarik.

Isuri tasa

Zabortegian uzteko tasa benetako kostuaren oso azpitik dago. Haren kalkuluan
ez dira kontuan hartu epe labur, ertain eta luzeko egokitzeko eta ingurumena
leheneratzeko gastuak. Ikus 6.5.2 kapitulua.

5 2015eko maiatzaren 27ko Ebazpena, Gasteizko Udalari Gasteizko udal mugartean hondakin
ez arriskutsuen zabortegi jarduerarako emandako ingurumeneko baimen integratua aldatu eta
eraginkor egiten duena.

66. or. 228(e)tik

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

1. agiria. PLANA
[2018ko azaroa]

2018-04519
79/250

2018ko abenduaren 14a, ostirala • 144 zk.

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

6.4.2. Bajan kudeatzeko azpiegiturak (bilketa bereizia)
Taula honetan ALHko bilketa bereizirako bajako kudeaketa azpiegituren inbentarioaren
informazioa biltzen da, atxikita dauden erakundearen arabera, zerbitzatutako biztanleriari
buruzko datuak eta bestelako informazio administratiboa ere adieraziz.

Tabla 27.

ALHko bilketa bereizirako bajako kudeaketa azpiegituren inbentarioa

Instalazio horietan bildutako zatikien eta kantitateen datu xeheak ALHko Hiri Hondakinen
Behatokian eskura daitezke, AFAren webean argitaratuta.
Azpiegitura horien diagnostiko zehatua agiri honen 7. kapituluan aurkezten da.
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6.5. Ekonomia eta finantza alderdiak
6.5.1. Gastuen eta diru-sarreren balantzea. Sistemaren jasangarritasun
ekonomikoa

 Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legearen arabera, “kutsatzen duenak
ordaindu behar du printzipioa” derrigorrez aplikatu behar da legez

Cuadro 12. “Kutsatzen duenak ordaindu behar du” printzipioa
Hondakinen kudeaketaren kostuak
1. Kutsatzen duenak ordaindu behar du printzipioaren arabera, hondakinen kudeaketari
dagozkion kostuak hondakinen hasierako sortzailearen kostura izan behar dira, (...)
2. Ekoizlearen hondakin fluxu jakinetarako erantzukizun zabaldua arautzen duten arauek
ezarriko dute haien kudeaketari dagozkion kostuak zein kasutan ordaindu beharko ditu,
partzialki edo osorik, hondakinak datozen produktuaren ekoizleak eta produktuaren
banatzaileek noiz partekatu ahalko dituzte kostu horiek.
3. Etxeko hondakinen eta toki erakundeek kudeatutako merkataritzako hondakinen
kudeaketaren kostuak zehaztean, hondakinak bildu, garraiatu eta tratatzeko eragiketen
benetako kostua sartu beharko da, eragiketa horien zaintza eta zabortegiak itxi ondorengo
mantentzea barne.
Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legearen 11. artikulua

Plan honen prestaketaren esparruan egindako azterketa ekonomikoaren helburua hiri
hondakinen kudeaketaren kostuak berreskuratzeko legezko betebeharraren aplikazio maila
ebaluatzea izan da eta, ondorioz, Arabako Lurralde Historikoan egindako hiri hondakinen
kudeaketa sistema publikoaren jasangarritasun ekonomiko globalaren maila lurralde
historikoaren ikuspegi globaletik ebaluatzea.
Azterketa egiteko AFAk, GUk eta kuadrillek emandako informazio ekonomikoa bildu da, eta
haren bidez sistemaren gastuen eta sarreren atariko balantze global zenbatetsia kalkulatu ahal
izan da.
Azterketaren emaitza globalak taula eta grafiko hauetan erakusten dira.
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Figura 20. Gastuen eta diru-sarreren balantzea (2016)

Figura 21. Gastuen eta diru-sarreren balantzea 2016

Hauek dira datu horietatik ateratzen diren ondorio nagusiak:
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Tabla 28.

Azterketa ekonomikoaren ondorioak

Alderdia

Balorazioa


Abiapuntuko
informazioaren
kalitatea,
kontabilitate
irizpideak eta
gardentasun
maila





Sistemaren
jasangarritasu
n ekonomikoa
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Ez dago kontabilitate irizpide beti berdinik hiri hondakinen kudeaketaren
kostuak kalkulatzeko. Oro har, zeharkako kudeaketaren zenbatekoak (batez
ere ordainketak kontratei) kontabilizatzeko baino ez daude irizpide argiak.
Aitzitik, zeharkako kostuak, hala nola egiturazkoak (antolaketa eta
funtzionamendua), nahiz ingurumena leheneratzeko kostuak (esaterako,
zabortegiak eta kontrolik gabeko isuriek degradatutako esparruak
leheneratzea), azpitik kalkulatu dira edo ez dira kontuan hartzen
administrazioen balantzeetan.
Datu ekonomikoei dagokien gardentasun mailan aldeak daude
kontsultatutako administrazioen arabera. Aldeak egon dira kasuistiketan,
Gasteizko Udalaren gardentasun maila handitik, zeinak urtero argitaratzen
baititu hiri hondakinen sistemaren gastu eta diru-sarreren balantzea, daturik
eman ez duten udalerrietara.
Besteen aldean duen garrantzi erlatiboagatik, Gasteizko Udalaren zifra
ekonomikoek baldintzatzen dute gehien sistemaren balantze globala.
AFA arduratzen da kuadrillei gaikako bilketari lotutako zerbitzu jakin batzuk
emateaz. Zerbitzu horien kostua ez zaie kuadrillei jasanarazten eta, beraz,
aldi berean, kostu horiek ez dira sartzen zerbitzu horiek jasotzen dituzten
udalen udal tasen barruan.
Oro har, sistemaren diru-sarrerek ez dituzte gastuak konpentsatzen.
Ondorioz, sistemaren jasangarritasun ekonomiko globalak funts publikoak
txertatu behar dira sistematikoki, tasaren bidez bildu ez direnak eta
SCRAPek jarri ez dituztenak, eta horrek ez du betetzen kutsatzen duenak
ordaindu behar du printzipioa.
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6.5.2. Hondakinen fiskalitatea
6.5.2.1. Tratamendu tasak
Plan hau egiteko unean, Gardelegiko zabortegian aplikatutako isuri tasa 52,84 eurokoa da
tonako, eta Arabako Biocompostek aplikatutako tratamendu mekaniko-biologikoaren tasa 85,00
eurokoa da tonako (GUk 2017ko abenduaren 1eko ALHAOn, 138. zenbakian, 2018ko
ekitaldirako ordenantza fiskal eta prezio publikoen aldakuntzari behin betiko onespena
ematekoan, argitaratutako informazioaren arabera).
Egungo isuri tasaren zenbatekoa kalkulatzeko ez dira sartzen hari dagozkion ingurumena
egokitzeko eta leheneratzeko benetako kostuak. Ondorioz, ondorioztatzen da egokia dela isuri
tasa kalkulatzeko irizpideak berraztertzea eta hura eguneratzea.
Bestalde, tratamendu mekaniko-biologikoaren tasari dagokionez, Gasteizko Udalak berak,
plantaren kudeaketaren titularra denak, agiri publiko batean kalkulatu eta justifikatu du tasa hori
benetako kostuen azpitik dagoela. Ondorioz, isuri tasaren kasuan bezala, ondorioztatzen da
egokia dela tratamendu mekaniko-biologikoaren tasa kalkulatzeko irizpideak berraztertzea eta
hura eguneratzea.

Figura 22. Tratamendu tasak

Aztertzeko azpimarratu behar den beste elementu bat da zabortegian ezabatzeko
tratamenduaren tasa balorizazioko tratamenduaren tasa baino txikiagoa dela, eta hori ez dator
bat hondakinen hierarkiako printzipioaren aplikazioarekin. Ekintza programan ikusiko denez,
ekintza zehatzak proposatzen ditu Planak atal horretan identifikatutako anomaliak zuzentzeko,
tratamendu tasak ezartzeari dagokionez.
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6.5.2.2. Udal tasak
Sarrera. Plana egiteko oinarri gisa egindako azterketa ekonomikoaren esparruan, Arabako
Lurralde Historikoan udal mailan aplikatutako hondakinen fiskalitateari buruzko datuak bildu eta
aztertu ziren, batez ere tasak kalkulatzeko aplikatutako irizpideei eta haien batez besteko
zenbatekoari dagokienez.
Tasei dagokien berariazko araubide juridikoa Tasa eta Prezio Publikoei buruzko 8/1989 Legeak
definitzen du, eta xedatzen duenez, tasek zerbitzuaren kostua estaltzea bilatu behar dute (7.
art.) eta haien zenbatekoa ez da zerbitzuaren benetako edo aurreikusitako kostua baino
handiagoa izan behar (19. art.). Bestalde, adierazten da tasak onartu eta aldatzeko
espedientean memoria ekonomiko eta finantzario bat sartu behar dela (20. art.), zerbitzuaren
kostua eta tasen bidezko berreskuratze maila, nahiz guztizko zenbatekoaren erabiltzaile guztien
arteko banaketa justifikatzen dituena.
Kapitulu hau egiteko, erreferentzia gisa, agiri hauek hartu ditugu kontuan:


“Etxeko eta dendetako hondakinak biltzeko zerbitzua emateagatiko tasak diseinatzeko
tresna”, Eusko Jaurlaritzak 2016an Udalsarea21en bidez (Jasangarritasuneranzko
Udalerrien Euskal Sarea) garatua. Agiri horrek proposamen metodologiko komuna
dauka zaborraren udal tasa kalkulatzeko, indarreko legezko printzipio eta
betebeharrekin bat datorrena.



“Hondakin tasak Espainian”, Ikerketa Fiskalen Institutuak 2016an argitaratua. Agiri
horrek datu kuantitatiboak argitaratu ditu espainiar estatuko udalerrien zenbait lagin
adierazgarritan aplikatutako hondakin tasei buruz. Datu horiek erkatzeko erreferentziak
edukitzeko erabili dira, Arabako Lurralde Historikorako kalkulatutako datu horien
aldean.

Tasak kalkulatzeko irizpideak eta haien batez besteko zenbatekoak. Hemen laburbildu dira
alderdi horri buruzko ondorioak:


Tasak banaka kalkulatzen dira ALHko udalerri bakoitzarentzat, osatzen dituzten
udalerriek biltzeko ahala transferituta duten kuadrillentzat (Añanako eta Mendialdeko
kuadrillak) eta Gorbeialdeko Partzuergoan bildutako udalerrientzat izan ezik. Azken
horrek Gorbeialdeko Kuadrillako udalerriak biltzen ditu.



Tasak kalkulatzeko berariazko irizpideak ere banaka zehazten dira udalerri
bakoitzarentzat (edo arestiko paragrafoan aipatutako erakunde mankomunatuentzat),
eta ez dago irizpide komunik ez zerbitzuaren guztizko zenbatekoa kalkulatzeko ez
kostuak herritarren eta establezimenduen artean banatzeko. Hortik ateratzen da tasa
aniztasun handi hori, bai zenbatekoei, bai banatzeko irizpideei dagokienez (etxebizitzen
edo establezimenduen tipologiaren arabera, azaleraren arabera, etab.).
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Dauden tasen zenbatekoen aniztasuna azaltzen duten eragile erabakigarrienetako bat
udalerri batzuek zerbitzuaren balantze ekonomikoa egiteko gastu eta sarrera partida
jakin batzuk aintzat hartzeko, edo ez hartzeko, egin ohi dituzten anomalia mota bitatik
dator. Hauexek dira: (a) anomalia TEFFF kontzeptuan jasotako ekarpenak sistemaren
diru-sarreratzat hartzean (eta, beraz, gastuak konpentsatzen dituela uste izatean) eta
(b) anomalia gastu partida gisa herritarrei benetan emandako zerbitzu jakin batzuetatik
datorrena ez sartzean, batez ere gaikako bilketei dagokienez. Arabako Foru Aldundiak
emandako zerbitzuak aipatzen dira, erakunde onuradunek gastu gisa zenbatzen ez
dituztenak eta, beraz, tasak kalkulatzeko egiten dituzten azterketa ekonomikoeran ere
sartzen ez direnak.

Irudi hauetan ALHn aplikatutako hondakin tasen zenbatekoei lotuta aurkitutako kasuistika
aniztasun handia erakusten duten emaitza zehatzak aurkezten dira.

Figura 23. ALHko hondakinen fiskalitatearen kasuistika aniztasunaren adibideak (1)
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Figura 24. ALHko hondakinen fiskalitatearen kasuistika aniztasunaren adibideak (2)

ALHko hiri hondakinen presio fiskalaren adierazle globala. Epigrafe honetan ALHko hiri
hondakinen presio fiskalaren batez besteko mailaren ebaluazio orokorra egiten da, estatuko
autonomia erkidegoetan batez beste jasandakoaren aldean. Horretarako erabili den adierazlea
kalkulatzeko, ALHn 2016an tasen kontzeptuan jasanarazitako guztizko zenbatekoa zati ALHko
biztanle kopuru osoa egin da, eta urteko 43 euro atera da biztanleko.
Irudi honetan zifra hori Ikerketa Fiskalen Institutuak Espainiako hondakin tasei buruzko
txostenean argitaratutako autonomia erkidegoentzako pareko zifrarekin erkatu da. Ikusten
denez, ALHn hiri hondakinen presio fiskalaren adierazlea estatu mailako batez besteko gisa
kalkulatutako adierazle horren oso azpitik kokatzen da (55 euro biztanleko).
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Figura 25. Hiri hondakinen presio fiskalaren adierazle globalaren erkaketa

Iturria: Ikerketa Fiskalen Institutuak Espainiako hondakin tasei buruzko txostenean argitaratutakotik egokitutako irudia
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6.6. Ingurumen eta gizarte alderdiak



Hiri hondakinen kudeaketaren ingurumen eta gizarte inpaktua guztiz positiboa da;
izan ere, egun gizarte garatuek orokorrean eta ALHk bereziki lortutako osasungarritasunaren
eta bizi kalitatearen zutoinetako bat da.
Premisa hori abiapuntu hartuta, kapitulu honen xedea hiri hondakinen kudeaketan hobe
daitezkeen alderdiak identifikatzea da, ALHn ingurumen eta gizarte inpaktua areagotzea
ahalbide dezaketenak. Bide bi daude ondorio hori lortzeko: a) alderdi positiboen ondorio garbia
handitzea, eta/edo b) negatiboak zuzendu edo arintzea.

6.6.1. Ingurumen inpaktua
Kapitulu honetan kontuan hartu behar den lehentasuneko alderdia hiri hondakinen ezabatzeak
eragindako ingurumen inpaktua, bai historikoki egindakoa bai egungoa, zuzentzea eta arintzea
da.
Plan hau idazteko unean, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak jasaten edo
jasan dituzten lurzoruen inbentarioa, ekainaren 25eko 4/2015 Legeak, lurzoruaren kutsadura
prebenitzeko eta zuzentzekoak, 46. artikuluan arautzen duena, eguneratzeko fasean dago.

Figura 26. ALHn lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak jasaten edo jasan dituzten
lurzoruak

Iturria: Guk egindakoa GeoEuskadiren datuen bidez
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Kokaleku historikoei eta baimendu gabekoei dagokienez, 2016ko irailetik 2017ko urtarrilera
bitartean, Arabako Foru Aldundiak ALHri buruzko informazioa eguneratzeko lanak egin ditu.
Eguneratzeko lanetan leheneratutako hondakindegiak eta isurketa guneak nahiz leheneratzeke
daudenak sartu ziren.
Lana egiteko ALHko hondakindegien eta kontrolik gabeko isurketa guneen inbentarioak,
2009koak, emandako datuak, Ingurumenaren Kalitatea Zaintzeko Zerbitzuak tamaina handiko
fokuei buruz bidalitako txostenak, eta Eusko Jaurlaritzaren “Ingurumen Ikuskapenerako eta
Kontrolerako 2011-2018 Plana”ren datuak eduki dira, AFAko talde teknikoak eremuari buruz
daukan ezaguera praktikoarekin osatuta.
Isurtzeko jarduera erregistratu zen 216 kokaleku bisitatu ziren guztira, eragindako 189
hektareako azalerarekin guztira, eta haietatik 147 landa zoru publikoan daude kokatuta.
Gainerako 69an lurzati pribatuetan edo hiri lurzoru gisa katalogatutakoan kokatutako hiriguneen
barruan daude, eta udalen eta administrazio batzordeen zuzeneko eskumena dira.
Landa zoru publikoan dauden 147 kokalekuen barruan, haietako 104tan (93 ha) leheneratzeko
lanetan esku hartu da, eta 43 (93 ha) esku hartzearen zain daude.
Guztira naturgune babestuei eragiten dieten 24 kokaleku (8 ha) daude inbentarioan sartuta, bai
lurzati publikoetan bai pribatuetan. Haietako 15etan (4,5 ha) leheneratzeko lanak egin dira, eta
gainerako 9ak (3,3 ha) jardueraren zain daude eta lehentasuneko lana da jarduera hori.

Figura 27. Isurketa guneen inbentarioaren eguneraketaren emaitzak
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Figura 28. Inbentarioan sartutako isurketa guneen adibideak

Bestalde, Gardelegiko zabortegiari dagokionez, egun ALHn hiri hondakinak isurtzeko
kontrolatuta eta baimenduta dagoen zabortegi bakarra izanik, egun egiteke daude instalazioa
bere ingurumeneko baimen integratuaren baldintzetara egokitzeko obrak (2015eko maiatzaren
27ko Ebazpena, Gasteizko Udalari Gasteizko udal mugartean hondakin ez arriskutsuen
zabortegi jarduerarako emandako ingurumeneko baimen integratua aldatu eta eraginkor egiten
duena).

6.6.2. Gizarte inpaktua
Enplegu berdea. Kapitulu honetan aztertutako lehentasuneko alderdia ALHn hiri hondakinen
sektorean enplegu berdea sortzeari buruzkoa da.
Ingurumen Ministerioak argitaratutako datuen arabera, hondakinen sektorea da estatuan
enplegu berde gehien sortzen duena, enplegu berde guztiaren % 27.
Plan honen prestaketaren esparruan, informazioa bildu da ALHn hiri hondakinen bilketa eta
tratamenduaren sektoreak sortutako zuzeneko enplegu berdeari buruz. AFAk, GUk eta
kuadrillek egindako inkesta batetik emandako datuekin, kalkulatu da hiri hondakinen sektoreak
gutxi gorabehera zuzeneko 500 enplegu ematen dizkiola ALHn guztizko enpleguari.
Zeharkako enpleguari dagokionez, sektorearentzat kalkulatzen diren ratioen arabera, faktore
biderkatzailea zeharkako 4 enplegu ingurukoa da zuzeneko enplegu bakoitzeko, hots, 2.500
inguru guztira.
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Beste alderdi batzuk. Enplegu berdearekin batera, gizarte inpaktuari lotutako beste alderdi bi
identifikatu dira plan hau egiteko prozesuan
Alde batetik, herritarrek egindako ekarpenen bidez agerian geratu da berrerabilpena
bultzatzeko oztopoetako bat jarduera horrek dakarren estigmatizazioa dela, produktu berriak
erosten murgildutako kontsumoko gizarte batean. Ondorio hori agerian geratzen da, halaber,
berrerabiltzeko azpiegiturak (berrerabilgunea eta garbiguneetako bigarren bizitzako atalak)
erabiltzen dituzten biztanleak bat datozela, oro har eta salbuespenak salbuespen, biztanleria
sektore oso behartsuekin, txirotasun atalasearen mugan edo azpitik.
Bestalde, hiri hondakinen sektoreko ingurumeneko administrazioen eta gizarte gaietan eskudun
diren administrazioen arteko lankidetza eta sinergietarako aukera interesgarri bat identifikatu
da, berrerabilguneetan eta garbiguneetako bigarren bizitzako ataletan egoera onean jasotako
oinarrizko premiako artikuluak gizarte zerbitzuen onuradun diren pertsonen oinarrizko
beharrizanak asetzeko bidera daitezkeen heinean. Jardunbide horiek, egun berez egiten
direnak, era programatuan hobetu eta zabal daitezke, haien eragin positiboa zabaldu eta
biderkatzeko.
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7.

Diagnostikoaren laburpena

Kapitulu honetan egungo egoeraren diagnostikoaren laburpen bat aurkezten da, aurreko
kapituluko informazioa ebaluatuz egina. Hori egiteko AMIA metodologia erabili da. Ondorioz,
identifikatutako alderdi batzuk, bere izaeraren arabera, Ahulezia (A), Mehatxu (M), Indar (I) edo
Aukera (A) gisa sailkatu da.
Lehenik, indarrei dagokienez, hauek azpimarratu behar dira:


Liderrak prebentzioan. ALHn hiri hondakinen per capita sorkuntza ratioa 2006an
erregistratutako urteko eta biztanleko 541 kilogramotik 2016ko urteko eta biztanleko
419 kilogramotan kokatu arte bilakatu da, hots, % 23ko murrizketa. Egungo ratioa
EAEko batez bestekoa (514 kg/biz/urte), gainerako lurralde historikoetakoa (528
kg/biz/urte Bizkaian eta 535 kg/biz/urte) eta Estatukoa (466 kg/biz/urte) baino nabarmen
txikiagoa ez ezik, 2016ko epemugan (448 kg/biz/urte) nahiz 2020an (443 kg/biz/urte)
indarrean dagoen EAEko hondakinen plangintzan helburu gisa ezarritakoa baino
txikiagoa ere bada.



Errekor historikoa desakoplamenduan ALHn hiri hondakinen sorkuntzaren eta
hazkunde ekonomikoaren arteko desakoplamenduaren zantzuak daude, bai kontsumo
krisiaren aurreko aldian bai leheneratzeko egungo aldian (ikus 16. irudiko datuak), eta
2016an minimo historikora iritsi zen, sortutako 11,8 kg hiri hondakin BPGko 1000
euroko. Ikusten denez, desakoplamendu adierazle horrek % 25eko jaitsiera izan du
2006tik ALHn.



Minimo historikoa hondakinak zabortegian ezabatzen Beheranzko joera nabarmena
gertatzen ari da hondakinak zabortegian ezabatzen (ikus 25. taulako datuen bilakaera).
2006an urteko eta biztanleko ezabatutako 396 kilogramotik, urteko eta biztanleko 161
kilogramora igaro da 2016an, hots, % 59ko murrizketa, adierazle horrentzat minimo
historikoa lortzeaz gain.



Erakundearteko lankidetza eta elkarlan esparru egokia Egun, erakundearteko
lankidetza eta elkarlan esparru egokia lortu da, hondakinen plan hau ALHn hiri
hondakinen arloan funtsezko eskumenak dauzkaten administrazioaren artean (AFA,
GU eta kuadrillak) era guztiz koordinatuan idazten laguntzen duena.

Plan honen helburua, indarrei dagokienez, haiek finkatzen eta indartzen jarraitzea da. Kapitulu
honek, ordea, hautemandako ahuleziak, mehatxuak eta aukerak adierazten ditu nagusiki,
egungo egoera hobetzeko haiei heltzeko, hobekuntza iraunkor gisa.
Diagnostikoaren informazio hori taula honetan aurkezten da, gai homogeneoen arabera,
ikuspegi praktikoarekin, halako moldez non ekintza gisa birformulatzea berehalakoa den.
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Oharra: Diagnostiko honen puntuak 9.7 kapituluan (Ekintza programak) aurkeztutako ekintzen
formulazioaren duten kausa-ondorio erlazioaren trazabilitatea eta ikusgaitasuna bermatzeko,
sail biak (diagnostikoko elementuen saila eta ekintzen saila) lotzen dituen zenbaki korrelatibo
baliokideak erabili dira. Beraz, diagnostikoaren puntuen eta planaren ekintzen kausa-ondorio
erlazio hori xeheago ikusi nahi dutenei, diagnostikoari buruzko 7. kapitulu hau planaren ekintzei
buruzko 9.7 kapituluarekin batera irakurtzea gomendatzen zaie.

Tabla 29.

Diagnostikoaren laburpena

Gaiak
1.

AMIA6

Diagnostikoaren laburpena

GOBERNAMENDUA ETA ALDERDI ESTRATEGIKOAK

1.1. Erakundearteko koordinazioa eta lankidetza.
1. Erakundearteko
lankidetza eta
koordinazioa ALH
barruan

A
Egungo gobernamendu ereduaren ahulezia eta zatiketa identifikatuta eta
(Ahulezi diagnostikatuta zegoen une batean hasi da Plana egiten, eta
a)
erakundearteko gobernamendu eredu berri eta integratu bat lortzeko
urratsak eman beharra hauteman da. Ahulezia eta zatiketa horrek hiri
hondakinen kudeaketa zerbitzuaren efizientzia, kostuak eta kalitatea
kaltetzen ditu.
Kudeaketa ereduko partaide guztien (Arabako Foru Aldundia, Gasteizko
Udala eta gainerako kuadrillak eta udalak) arteko harmonizazio
instituzional eta politikoa beharrezko baldintza da identifikatutako
ahulezia zuzentzeko.
Bestalde, gogoratu behar da Euskadiko toki erakundeen 2/2016 Legeak
azpimarratzen duela tokiko zerbitzu publikoen kudeaketa partekaturako
formula lehenetsia partzuergoaren formula dela, benetako kostuak eta
zerbitzuaren kalitate estandarrak hobetzea ahalbidetzen duena.

2. Erakundearteko
lurralde barruko eta
lurraldez gaindiko
lankidetza eta
koordinazioa.

M

Mahai teknikoetan adierazitako jarduteko proposamen, eskaera eta
ideietako askok eta kontsultatutako agenteen eta herritarren parte hartze
prozesuak Arabako toki erakundeen lurralde eremua eta eskumenak
gainditzen dituzte, baita hiri hondakinen eremu zorrotza ere, eta
autonomia (Eusko Jaurlaritza) eta/edo estatu mailan proposatu eta landu
behar dira, gainerako lurralde historikoekin lankidetzan eta
koordinazioan.
Ondorioz, formulak aurkitu beharko dira ALHko toki erakundeek era
antolatu eta sistematikoan euren iritzia eman, parte hartu eta proaktiboki
eragin ahal izan dezaten, ALHren bidezko interesei eragin eta eskudun
diren lurraldez gaindiko/lurraldearteko beste erakunde batzuek hartzen
dituzten hiri hondakinei buruzko erabakietan.

3. Tarifen
aldaketen
jakinarazpen
goiztiarra

A

Kuadrillek agerian utzi dute ez dizkietela altako kudeaketa azpiegituren
tasen eguneraketak jakinarazten eurek euren hondakinen gaineko udal
tasak eguneratu ahal izateko behar besteko denboraz, kostuen igoera
hiri hondakinen kudeaketa zerbitzu publikoaren onuradun diren herritar
eta establezimenduei jasanarazteko. Kontuan hartu behar da tasak
onartzeko hiletan luzatzen diren prozedurak egin behar direla.
Ondorioz, altako azpiegiturak kudeatzen dituzten erakundeen eta haiek
erabiltzen dituzten kuadrilla eta udalen arteko lan esparru bateratu bat
ezarri beharko da, tasen eguneraketari lotutako komunikazio fluxua
hobetzeko.

6

A: Ahulezia; M: Mehatxua; I: Indarra; A: Aukera
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Gaiak

AMIA6

4. Egiteke dauden
alderdi juridikoak
eta eskumenekoak
berrikusi eta
antolatzea

Diagnostikoaren laburpena

A
Planaren oinarrizko ildoa egitean egiaztatu da zalantza eta anomaliak
(Ahulezi daudela, juridikoak eta eskumenekoak, ALHko hiri hondakinen
a), M
kudeaketari buruz, legea ez betetzeko arriskuak sor ditzaketenak.
Nagusiak hiri hondakinei buruzko udal ordenantzak egiteari eta
azpiegituren nahiz emandako zerbitzuen eskumenak, erantzukizunak
eta titulartasunak mugatzeari dagozkie.
Beraz, zalantzagarriak eta anomaloak diren alderdi juridikoen eta
eskumenekoen identifikazio oso eta errealista egin beharko da,
autodiagnostiko kritiko gisa, AFAk, GUk eta kuadrillek parte hartuta.

1.2. Ekonomia eta finantza tresnak eta fiskalitatea
5. Hondakinak
kudeatzeko
sistemaren
balantze
ekonomiko
integratua

6. Hondakinen
zerga eredua.
Hondakin tasak

A, M

ALH osoaren mailan ez da egiten ari hiri hondakinak kudeatzeko
sistema publikoaren jasangarritasun ekonomikoaren ebaluazio bateratu
eta homogeneorik. Dauden ebaluazioak partzialki egiten dira, udal
eta/edo kuadrilla mailan, kasuz kasu aldatzen diren kontabilitate
irizpideak aplikatuz.
Uste da ekonomia eta finantza eredu bateratu eta homogeneoa
ezartzea, urtero ALH osoaren mailan hiri hondakinak kudeatzeko
sistema
publikoaren
jasangarritasun
ekonomikoa
ebaluatzea
ahalbidetuko duena, ezinbesteko baldintza bat dela sistemaren
gobernamendu egokirako.

A
Hondakinen udal tasak banaka kalkulatzen ditu biltzeko ahala
(Ahulezi transferituta dauzkan ALHko udalerri edo kuadrilla bakoitzak. Tasak
a)
kalkulatzeko berariazko irizpideak ere banaka zehazten dira udalerri
bakoitzarentzat (edo arestiko paragrafoan aipatutako erakunde
mankomunatuentzat), eta ez dago irizpide komunik ez zerbitzuaren
guztizko zenbatekoa kalkulatzeko ez kostuak herritarren eta
establezimenduen artean banatzeko. Hortik ateratzen da tasa aniztasun
handi hori, bai zenbatekoei, bai banatzeko irizpideei dagokienez
(etxebizitzen edo establezimenduen tipologiaren arabera, azaleraren
arabera, etab.).
Bestalde, sistemaren diru-sarrerek ez dituzte gastuak konpentsatzen.
Ondorioz, sistemaren jasangarritasun ekonomiko globalak funts
publikoak txertatu behar dira sistematikoki, tasaren bidez bildu ez
direnak eta SCRAPek jarri ez dituztenak, eta horrek ez du betetzen
kutsatzen duenak ordaindu behar du printzipioa.
Uste da ekonomia eta finantza eredu bateratu eta homogeneoa
ezartzea, urtero ALH osoaren mailan hiri hondakinak kudeatzeko
sistema
publikoaren
jasangarritasun
ekonomikoa
ebaluatzea
ahalbidetuko duena, ezinbesteko baldintza bat dela sistemaren
gobernamendu egokirako.

7. Kontratazio eta
erosketa
jasangarria eta
berritzailea
(publikoa eta
pribatua)

Kontratazio eta erosketa jasangarria eta berritzailea (publikoa eta
A
(Aukera) pribatua) ingurumen politikaren zerbitzura dagoen tresna bat da.
Europar Batasunak irizpideak garatu ditu produktuen eta zerbitzuen
kontratazio agirietan ingurumen irizpideak sartzeko, zenbait alderdi
jorratzen dituztenak, hala nola energia kontsumoa eta efizientzia, ur
kontsumoa, hondakinak sortzea, etab.
Nolanahi ere, egokitzat jotzen da Plan honen helburu estrategikoak
beretzen berariaz laguntzeko ahalmen handiena duten ondasunak eta
zerbitzuak kontratatzeko irizpideak gehiago zehaztea, hiri hondakinak
ardatz hartuta, eta irizpide horiek Arabako sektore publiko eta
pribatuaren berezitasunetara egokitzea.
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Gaiak
8. Neurri
estrategikoak
finantzatzeko
hitzarmena

AMIA6
M

Diagnostikoaren laburpena
Aurreko planen ebaluazioak agerian utzi du helburuak ez lortzearen zio
garrantzitsu bat aurrekontu murrizketak izan direla, haietan
aurreikusitako funtsezko jarduera batzuk behar bezala garatzea galarazi
dutenak.
Egokitzat jotzen da plan honen neurri estrategikoen finantzazioa
indartzea/blindatzea, erakundearteko berariazko hitzarmen baten
bitartez.

1.3. Informazio eta ezaguera tresnak kudeaketan eta erabakietan laguntzeko
9. Bildu eta
kudeatutako
hondakinen
kantitateak

A
Inbentarioko bilketari buruzko datuen kalitatean gorabeherak daude
(Aukera) aztertutako zatikiaren datuen motaren eta jatorriaren arabera. Zehazki,
identifikatu diren korronte batzuen kontabilitatea hobe daiteke,
esaterako: Kontabilizatu gabeko IMEHak (sektore pribatuak bildu eta
tratatzen dituelako); pisatu gabeko partidak (pisu zenbatetsiak); beste
lurralde historiko eta beste autonomia erkidego batzuekin hitzartutako
udaletan sortutako hondakinak; kontabilitate bikoitza duten partidak;
hondakinen jatorria etxeko eta IMEH gisa bereiztea, etab.
Kudeaketa zifrei dagokionez, erronka nagusia haiek kontabilizatzea da,
Europa mailan definitutako irizpide berriak erabiliz.
Bestalde, etxeen eraikuntza eta konponketa hondakinak hiri hondakin
gisa sailkatzeari uztean, beharrezkoa izango da korronte horri
inbentarioa egiteko dagozkion prozedurak berregokitu beharko dira.
Azkenik, komenigarria da udalek eta kuadrillek emandako datuak ALH
osorako homogeneoak direla ziurtatzeko bitartekoak ezartzea.
Laburbilduz, egokia da datu horiek hartu, interpretatu eta kalkulatzeko
bideak hobetu, arindu eta, ahal den neurrian, automatizatu/digitalizatzea
ALHko hondakinen urteko inbentarioa egiteko, prozedura bat idatziz
zehaztuz, oinarrizko datuak bidaltzeko erantzukizunak, epeak eta
formatuak ezarriz, eta tratamenduak interpretatu eta esleitzeko
irizpideak, Europako gidalerroekin bat datozenak, ezartzea.

A
10. Hiri hondakinen
Plan hau idazteko abiapuntua hondakinen konposizioari buruzko datu
konposizioari
(Ahulezi zatikatu eta eguneratu gabeak erabili ziren (2009a GUri dagokionez eta
buruzko datuen
a)
2011 gainerako ALHrako), eta 2018ko bigarren hiruhilekora arte ez dira
eskuragarritasuna
eduki ezaugarritze berri baten emaitzak.
eta kalitatea
Beraz, egokia da eremu globaleko (ALH) ezaugarritze sistematiko eta
aldian behingoak bultzatzea, haien diseinuan, urtarokotasun irizpideak
sartuz
(emaitzen
adierazgarritasun
estatistikoa
eta
datuen
eskuragarritasuna ziurtatzea ahalbidetzen duten beste batzuen artean,
planaren helburuen eta erabakien jarraipen egokia egiteko).
11. Toki mailan
zikloak ixteko
aukerak

A
Oro har, ez dago informazio nahikorik toki mailan (udalerriak/ kuadrillak)
(Ahulezi hiri hondakinen zikloak ixteko aukerak era errealistan eta
a)
dokumentatuan ebaluatu ahal izateko.
Ondorioz, beharrezkoa da kuadrillen euren barruan hondakinen zikloak
ixteko aukeren ezagueran sakontzea.

12. Barne
gaitasunak eta
prestakuntza
indartzea
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A
Kuadrillen galdetegiaren bidez egiaztatu da talde teknikoak gai sortu
(Aukera) berrietako prestakuntza eskatzen duela. Ondorioz, komeni da langileen
prestakuntza erabilgarri eta berritzailerako beharrizanak zehaztu eta
prestakuntza baliabideak erraztea.
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Gaiak

AMIA6

13. Hiri hondakinen
kudeaketaren
ingurumen
inpaktua

M

Diagnostikoaren laburpena
Oro har, ez dago informazio nahikorik ALHn hiri hondakinen
kudeaketaren ingurumen inpaktu globala zein den era errealistan eta
dokumentatuan ebaluatu ahal izateko. Dagoen informazioa osatu eta
homogeneizatu behar da, inpaktuak identifikatu, lehenetsi eta lotutako
kostuak kuantifikatzeko ildoan, ALH osoaren ikuspegi global batetik.

A
Ez dago ezarrita tresna sistematikorik ALH osoaren mailan erabiltzaileen
(Ahulezi prestakuntza, sentsibilizazio eta kontzientziazio maila zein den eta
a)
denboran nola bilakatzen den ezagutzeko. Uste da informazio
garrantzitsua dela hori prestakuntza, sentsibilizazio eta kontzientziazioko
jardueren diseinua bideratzeko eta, beraz, mota horretako inkesta bat
(hondakinen ekobarometroa) ezartzea gomendatzen da.

14. Hondakinen
ekobarometroa

Bestalde, ez dago ezarrita tresna sistematikorik erabiltzaileek
zerbitzuaren kalitateari buruz duten gogobetetze maila ezagutzeko. Une
jakin batzuetan inkesta partzial batzuk egiten dira (ALH osoaren mailan
adierazgarritasun estatistikorik ez dutenak).
ALH osoaren mailako inkesta adierazgarri bat egitea gomendatzen da,
informazio hutsune horiek betetzeko.
15. ALHko hiri
hondakinen
behatokia

A
Hondakinen behatokiaren sorrera Arabako Lurralde Historikoko Hiri
(Ahulezi Hondakinak Kudeatzeko 2006-2016 Plan Orokorraren esparruan
a)
bultzatu zen eta partzialki garatu eta ezarri da. Haren lan nagusia hiri
hondakinen urteko inbentarioa egitea, planaren jarraipena eta
ebaluazioa egitea eta AFAk hondakinen arloan emandako zerbitzuen
jarraipena egitea izan da. Beraz, egokia da haren irismena zabaltzea
plan honen ekintzak garatu eta ezartzeko laguntza tekniko zabalagoa
eman dezan.

16. Esperientzia
pilotuak eta
demostrazio
proiektuak

Itxaropen garrantzitsuak identifikatu dira hiri hondakinen kudeaketa
A
(Aukera) sistema eta teknologia aurreratuak ezartzeari buruz. Jardunbide egokiek
haiek benetako eskalan hartzeko urratsa eman aurretik saiakuntzak eta
proba pilotuak egitea gomendatzen dute, eremu eta egoera jakin
batzuetan funtzionatu ahal izateak ez baitu bermatzen beste batzuetan
funtzionatzea. Beraz, komeni da ALHrako balizko interesekotzat jotako
sistemen eta teknologien proba pilotuak egitea, haien bideragarritasunari
eragiten dioten inguruabarrak hobeto ezagutzeko, haien ezarpena
orokortu aurretik akatsak identifikatuz eta zuzenduz.

1.4. Informazio, prestakuntza, kontzientziazio eta sentsibilizazio tresnak
A
Web orri informatibo bat sortzea bazegoen aurreikusita Arabako
(Aukera) Lurralde Historikoko Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2006-2016 Plan
Orokorrean, baina azkenean ez zen ezarri. Egun, AFAk, GUk eta beste
toki erakunde batzuek informazioa eskaintzen dute hiri hondakinei
buruz, baina oso zatikatuta dago. Gomendagarria litzateke hiri
hondakinei buruzko informazio erabilgarri guztia erreferentziako web orri
bakar batean biltzea, ALHko erabiltzaileen (herritarrak eta gainerako
alderdi interesdunak) profiletara egokituta.

17. ALHko hiri
hondakinei
buruzko
erreferentziako
web orria

18. Ekoizleen
informazio,
prestakuntza,
kontzientziazio eta
sentsibilizazioko
estrategia
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A
Egiaztatu da ALHn arlo honetan dauden ekimenak atomizatuta eta
(Ahulezi deskoordinatuta daudela. Ez dago lehentasun argirik. Egun maila
a)
berean daude interesean eta balioan alde handiak dauzkaten ekimenak.
Halaber, bereizi behar dira berehala abiaraztea posible eta komenigarria
dena, eta gehiago garatu eta heldu behar dena.
Beraz, komenigarria litzateke jarduera bateratuen diseinuari irizpide
estrategikoekin heltzea, haien eraginkortasunaren eragin ugaltzailea
ekarriko bailuke horrek, kostua optimizatu eta ezarpena errazteaz gain.
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Gaiak

19. Parte hartzea
eta atxikipenak
sustatzea

20. Prestakuntza
programen
eskaintza hiri
hondakinetako
azpiegitura
guztietan

21. Merkataritza
sektorearen
erantzunkidetasun
a

AMIA6

Diagnostikoaren laburpena

A
Egun hiri hondakinen arloko prestakuntza, kontzientziazio eta
(Aukera) sentsibilizazioko jardueretan parte hartzen duten pertsonek, oro har,
euren ekimenez egiten dute, parte hartzeagatik parte hartzen ez
dutenengandik bereizteko inolako aintzatespenik ez ordainik jaso gabe.
Beraz, parte hartzea saritu edo aintzatesteko formulak bilatzea eta
aplikatzea gomendatzen da, atxikipenetan eragin ugaltzailea izan
dezaketen pizgarriak ezarriz.
In situ ingurumen hezkuntzaren eraginkortasuna (hondakinak
A
(Aukera) kudeatzeko azpiegituretan) ingurumeneko hezkuntza teorikoa baino
nabarmen handiagoa da. Tamalez, lehendik zeuden ekimenak murriztu
dira, aurrekontu murrizketen ondorioz.
Azpiegiturako langileak kontzientziazio lanetan engaiatzen badira,
langile gehiago hartu beharko dira, profil zehatza (gizarte animazioko
gaitasuna) eta prestakuntza egokia dauzkatenak.
A
Kontsumitzaileen erosteko erabakiek sortutako hiri hondakinen kantitatea
(Aukera eta tipologia baldintzatzen dituzte. Erosketak egiteko unean
)
kontsumitzaileekin harremanetan dauden pertsonak salmentako langileak
dira, eta erabaki horietan eragiteko eta bezeroei erositakoa berrerabili eta
birziklatzea erraz dezakeen informazio garrantzitsua jakinarazteko duten
gaitasuna ez da hutsala. Bestalde, establezimendu batzuek produktu
berrien erosketagatik produktu erabilien bilketa zerbitzua ere eskaintzen
dute edo eskain dezakete. Eta, oro har, guztietan jakinaraz/gogoraraz
dakieke kontsumitzaileei zein den erarik egokiena erositako produktua
bere balio bizitza amaitzen denean gainetik kentzeko, edo balio bizitza
hori luzatzeko modua. Hots, merkataritzak gaitasuna dauka hiri
hondakinak prebenitu, berrerabili eta birziklatzeko helburuak betetzen
laguntzeko, eta plan honen esparruan taktikoki eta sistematikoki baliatzen
saiatu behar den aukera bat da.
Beraz, komeni da tokiko merkataritza eraginkortasunez prestatu eta
engaiatzeko bitartekoak jartzea, aliatu eta bere bezeroen aurreko
preskriptore gisa, prebenitzen, berrerabiltzen eta birziklatzen lagun
dezan.

22. Hondakinen
prebentzio eta
gaikako
bereizketarako
hezkuntza

1. agiria. PLANA
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A
Parte hartze prozesua diagnostikatzeko tailerretan eskoletan eta
(Ahulez ikastetxeetan prebentziorako eta gaikako bereizketarako hezkuntza eta
ia)
prestakuntza jarduerak areagotu beharra identifikatu da. Eskolako 21
Agendaren esparruan gaia lantzen da dagoeneko, baina programa horrek
ez ditu hartzen ikastetxe guztiak. Bestalde, dauden ingurumen
hezkuntzako materialak aztertu dira, eta uste da hiri hondakinak
prebenitu, berrerabili eta birziklatzeari buruzko zatian hobetzeko tartea
dagoela.
Beraz, egokia da eskolako 21 Agendari atxikita ez dauden ikastetxeetara
bideratutako ekimenak bultzatu eta hiri hondakinak prebenitu, berrerabili
eta birziklatzeko ingurumen prestakuntzako berariazko materialak
zabaldu/hobetzea.
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Gaiak

AMIA6

23. Ekimenen
efizientziaren
ebaluazioa eta
noranzkobikotasun
aren bermea

Diagnostikoaren laburpena

A
Herritarrek gaika bereizteari dagokionez, bai kantitatean bai kalitatean,
(Aukera dauden emaitza mugatuak kontuan hartuz, ohitura horiek hartzea
)
sustatzeko erabiltzen diren komunikazio eta sentsibilizazio tresnen
benetako errendimendua zein den jartzen ari da zalantzan. Bestalde,
parte hartze prozesua diagnostikatzeko tailerretan, noranzko biko
kanpainak antolatzeko aukera identifikatu zen, helburu birekin: alde
batetik informazioa-zabalkundea-kontzientziazioa bultzatzea (eskudun
diren administrazioetatik herritar eta alderdi interesdunenganantz) eta
bestetik parte hartzea (herritar eta alderdi interesdunengandik eskudun
diren administrazioetarantz).
Ondorioz, komeni da ALHko hiri hondakinen politikaren zerbitzura
dauden komunikazio eta sentsibilizazio tresnen errendimendua hobetu
eta optimizatzea eta noranzkobikotasunerako mekanismoak jartzea,
herritarrek parte hartzen ere lagun dezaten.

A
Jendea-hiri hondakinetako azpiegitura interfazeetan (edukiontziak,
24. Seinaleztapena (Ahulez kartelak, liburuxkak, iragarkiak, etab.) erabilitako seinaleak ez daude
argitzea
ia)
bateratuta ALHn eta kasu batzuetan eskaintzen dituzten mezuak
nahastea edo desinformazioa eragin dezakete.
1.5. Eredugarritasuna, gardentasuna, informazioaren eskuragarritasuna, kontu ematea eta parte
hartzea
A
Plan hau egiteko prozesuarekin batera egin den aurretiaz parte hartzeko
(Ahulez prozesuan aho batez identifikatu da ALHko establezimendu publikoetan
ia)
sortutako hiri hondakinen prebentzioa, gaikako bereizketa eta, ahal den
neurrian, berrerabilpena era egiazko eta agerikoan (eredugarrian) egin
behar direla.

25.
Eredugarritasuna

Beraz, egokia da hondakinak sortzen dituztenei nahiz establezimendu
publikoetako garbiketa zerbitzuei prestakuntza eraginkorra ematea, eta
haien kontratuak egokitzea gaikako bilketatik datozen betebeharrak jaso
ditzaten.

26. Gardentasuna,
informazioaren
eskuragarritasuna
eta kontu ematea

A
Hondakinei buruzko informazioa eskuratzeko eskubidea berariaz
(Ahulez jasotzen da 22/2011 Legean. Halaber, lege horrek hondakinen sorkuntza
ia)
eta kudeaketaren egoerari buruzko egoeraren txosten bat egiteko
betebeharra ezartzen du. ALHn bermatuta dago betebehar hori,
inbentarioaren eta behatokiaren urteko txostenak argitaratuz. Nolanahi
ere, oraindik eremua dago hobetzeko; izan ere, badaude hondakinei
buruzko beste ikerketa eta informazio garrantzitsu batzuk, argitaratu
gabeak eta/edo herritarrentzat ulertzeko zailak izan daitekeen hizkuntza
tekniko batean argitaratuak.
Beharrezkoa da ALHko hondakinen sorkuntza eta kudeaketari buruzko
informazio garrantzitsu guztia argitaratzen jarraitzea eta herritarrek uler
dezaketen euskarrietan ematea.

27. Planaren
jarraipen eredua

A
Diagnostikoko tailerretan hauteman da gizartearen eskaera sendoa
(Ahulez dagoela Planaren aldian behingo jarraipena eta ebaluazioa egiten ere
ia)
parte hartzeko mekanismoak ezartzeko.

1.6. Ingurumen, gizarte eta lan jasangarritasuna (enplegu berdea)
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Gaiak

28. Ingurumen
inpaktua arintzea

29-31 Ikuskapena,
kontrola eta zaintza

AMIA6

Diagnostikoaren laburpena

A
Diagnostikoaren 28. puntu honek jarraipena ematen dio 13. puntuan
(Ahulez adierazitakoari. Hondakinen kudeaketa desegokiak sortutako inpaktuak
ia)
identifikatu eta lehenesten diren heinean, arindu beharko dira haiek.
Inpaktua zuzentzeko lanik ohikoenek (baina ez bakarrek) zerikusia dute
kontrolik gabeko isurketa guneak, bai egungoak, bai historikoak, kendu,
garbitu eta egokitzearekin, batez ere ALHko alderik sentikorrenetan
daudenak.
A
Hiri hondakinen arloan ikuskapena, kontrol eta zaintza baliabide eta
(Ahulez jarduerak indartu beharra lurraldez gaindiko plangintzan dago jasota eta
ia)
gainera behin eta berriz sortu da eskaera gisa tailer eta lantalde askotan,
baita kuadrillen lehentasunen galdetegian ere. Bestalde, beharrizan hori
bazegoen jasota aurreko planetan, eta noraino dagoen indarrean
erakusten du horrek. Beharrizan horri hondakinak biltzeko azpiegitura
edo gaika bildutako zatikien kalitatea hondatu edo kaltetzen dituzten
gizalegearen kontrako hutsegitek edo portaerak egitea zehatzen duen
araubidea eraginkortasunez aplikatu beharra gehitzen zaio.
Erronka giza baliabideak eta zuzkidurak gehitu ez ezik, haien
eraginkortasuna ere handitu behar da, dauden baliabideen prestakuntza,
lankidetza eta koordinazioa hobetuz. Beste erronka bat tresna
hertsagarriak ondo erabiltzea (kasu honetan, udal ordenantzak) eta
baliabide horien biltzeko gaitasuna baliatzea da, inpaktuak konpontzeko
kostuak berreskuratu eta sistemaren jasangarritasun ekonomikoa lortzen
laguntzea da, isunak kobratuz (egun ALHko hiri hondakinen kudeaketa
sistemaren balantze ekonomikoaren diru-sarreren kapituluan isunak
kobratzeari dagokion epigrafea hutsaren hurrena da).

32 eta 33. Enplegu
berdea

A
Ekonomia berdearen kontzeptuaren barruan, hondakinen sektorea
(Aukera enplegu berdea sortzeko ahalmen handiena eskaintzen dutenetako bat
)
da. Euskadiren eta ALHren eremuan, iraganean, enplegu berdea
sustatzeko zenbait ekimen arrakastatsu garatu dira ekodiseinuaren,
ingurumen kudeaketaren eta abarren arlo zehatzetan. Plana esparru
egokia da ekintzailetza eta kalitatezko enplegu berde kualifikatua sortzea
sustatzeko ekimenak bultzatzeko, lurralde honetako hiri hondakinen
prebentzioa eta kudeaketa berariazko ardatz hartuta.

34. Boluntariotza

A
Ingurumen boluntariotzak ahalmen handia eskaintzen du hiri hondakinen
(Aukera arloan prebenitu, berrerabili eta birziklatzeko helburuak lortzen
)
laguntzeko. Adibide gisa, aipatu behar da badaudela esperientzia
arrakastatsuak, eta haien bidez, borondatezko lanaren bitartez, kirol
gertakarietan edo jendetza handiko beste batzuetan sortutako
hondakinen gaikako bilketaren sustapena, edo herritarren gaika
bereizteko tekniketako prestakuntza bideratu ahal izan dira. Plan hau
esparru egokia da ildo horretako berariazko ekimenak bultzatzeko.

A
Hiri hondakinen kudeaketa zerbitzu publikoen eta gizarte zerbitzuen
(Aukera arteko lankidetza dagoeneko gertatzen ari da, berez eta arrakastaz,
)
ALHko eskala txikiko zenbait mailatan. Nolanahi ere, komeni da
35. Gizarte eremua
komunikazio eta lankidetza mekanismo eta bide egonkorrak definitzea,
hiri hondakinen politikan eta gizarte politikan, ALH osoko eskala
globalean, dauden berezko sinergiak baliatzeko.
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Gaiak
2.

AMIA6

Diagnostikoaren laburpena

AZPIEGITURA

2.1. Dagoen azpiegitura hobetzea

36. Hiri eremuko
gaikako
bilketarako eta
masako
bilketarako
bitartekoak

A
Diagnostikoaren alderdien artean, biltzeko eredua eta hari lotutako
(Ahulezi azpiegitura da Planaren aurretiaz parte hartzeko prozesuan
a)
ahobatezkotasunik handiena lortu dutenetako bat. Adostasun orokorra
dago esateko egungo ereduak ez duela era egokian eta nahikoa
laguntzen prebentzioko eta kalitatezko gaikako bilketako helburuak
lortzen. Zioa da egungo sistemek eskuragarritasun ia mugagabea eta
gaitasunik handiena eskaintzen dutela hondar zatikia jartzeko eta, aldiz,
gaitasun mugatua eskaintzen dutela zatiki birziklagarriak jartzeko, zatiki
birziklagarri
horiekin
batera
inpropioak
jarri
ahal
izatea
saihestu/minimizatzeko behar beste neurririk sartu gabe.
Horren ondorioz, adostasuna egon da, halaber, esateko beharrezkoa
dela
egungo
sistemak
birdiseinatzea,
hondar
zatikiaren
eskuragarritasuna eta gaitasuna mugatzen duten biltzeko eredu
berritzaileagoetara eboluzionatuz.
Komenigarria da udalei tresna teknikoak erraztea biltzeko ereduaren eta
hari eusten dion azpiegituraren aldaketari heldu ahal izateko.

37. Landa Gune
Garbiak (LGG)

A
Bai
hondakinen
behatokiak
egindako
diagnostikoan
bai
(Ahulezi berrerabilerarako lantaldean, bai kuadrillekiko bileretan, agerian geratu
a)
dira egungo Landa Gune Garbien (LGG) sistemari lotutako zenbait
ahultasun. Hauek nabarmentzen dira haien artean: haien erabilera
desegokia eta kontrolik gabea, batez ere enpresen aldetik, hondakin
nahastuak jartzeko, berez hiri hondakin ez diren zatikiak barne, hala
nola obra handiko EEHak; bolumen handikoak jarri eta biltegiratzeko
baldintza desegokiak, berrerabiltzeko aukerak zailtzen dituztenak; LGG
batzuen kokapena, ez dena irizpide logistikoen ez zerbitzatutako
biztanleei eskuragarritasuna errazteko irizpideen araberakoa, eta
kontrolik gabeko erabilera errazten duena, haien isolamenduaren,
biztanleak dituzten eremuetatik urrun egotearen eta zaintzarik ez
edukitzearen ondorioz, etab. Ondorioz, osorik berraztertu behar da
sistema, bera optimizatzeari begira.
Beraz, Landa Gune Garbien sarea berrikusi eta berrantolatu behar da,
gune guztietan bi edo hiru edukiontzi jarriz eta dauden beharrizanak
lurraldea planifikatzeko ikuspuntutik aztertuz eta utzitako hondakinen
kalitatea hobetu nahian.

38. Puntu Berde
mugikorrak

A
Planak eragindako biztanle dezenterentzat (garbiguneak erabiltzeko
(Ahulezi aukerarik
ez
dutenentzat,
mugikortasun
mugengatik
edo
a)
ordutegiengatik), puntu berde mugikorrak dira bide nagusia edukiontziko
gaikako bilketarik ez duten hiri hondakinen zatiki bereziak kudeatzeko,
oro har, eta etxeko hondakin arriskutsuak bereziki. Beraz, biltzeko
baliabide horien eginkizuna, birziklatzeko helburuak eta batez ere
prebentziokoak (hondakinen arriskugarritasunaren murrizketa gisa
ulertuta) betetzeko, funtsezkoa da. Kontuan hartu behar da gaika
bildutako etxeko hondakin arriskutsuen proportzioa ez dela % 56tik
gorakoa ALHn.
Komeni da biltzeko puntuak, maiztasunak eta ordutegiak berrikustea.
LGG sarearekiko eta garbiguneekiko integrazio maila eta sinergiak
areagotzea.

88. or. 228(e)tik

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

1. agiria. PLANA
[2018ko azaroa]

2018-04519
101/250

2018ko abenduaren 14a, ostirala • 144 zk.

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

Gaiak

39. Garbiguneak
eta
berrerabilguneak
(zerbitzuaren
heterogeneotasun
a eta zatiketa)

AMIA6

Diagnostikoaren laburpena

A
ALHko garbiguneen eta berrerabilguneen titulartasunean dauden aldeak
(Ahulezi direla eta, aldeak daude dauzkaten zuzkiduretan eta kudeatzeko
a)
irizpideetan ere aldeak daude. Kasu horretan ere agerian geratzen da
ALHko hiri hondakinen egungo kudeaketa sistemaren zatiketa eta
heterogeneotasuna, haren azpiegituretan ikusten dena, zerbitzuaren
kalitatea eta efizientzia globala kaltetuz.
Bestalde, onartzeko irizpideen zatiketa eta aniztasun horrek hondakinak
udalerri batetik bestera eraman eta ontziz aldatzea errazten du (hots,
garbigune batean onartzen ez diren erabiltzaile eta hondakin profilak
beste udalerri batean kokatutako beste batera joatea, non onartuak
baitira).
ALH osoan zuzkidura, zerbitzu eta irizpideak bateratzea komeni da,
instalazioen titulartasuna gorabehera.

40 eta 41.
Garbiguneak eta
berrerabilguneak
(azpiegituren
egoera)

42 eta 43. TMB
planta (alderdi
teknikoak)

A
Parte hartze prozesuan, zeinean garbigune eta berrerabilguneetako
(Ahulezi kudeatzaileak esku hartu baitute, zenbait iradokizun bildu dira halako
a)
instalazioak orokorrean hobetzeko aukerei buruz, erabiltzaileei harrera
egiteko baldintzak hobetu beharretik, bildutako zatikiak biltegiratzeko
baldintzako hobetu beharreraino, eskainitako zerbitzuak gehiago eta
hobeto iragarri beharretik igarota.
Beste iradokizun multzo batek berariaz heldu zioten berrerabilpen
errendimenduak hobetzeko moduari. Ildo horretan, konponketa txikiak
egiteko guneak jartzeko aukera aipatu zen, beste neurri lagungarri
batzuekin batera. Azkenik, garbigune eta berrerabilguneetako bigarren
bizitzako atalen funtzionatzeko irizpideak bateratu eta idatziz jaso
beharra ere identifikatu zen.
A, A

TMBren alderdi teknikoei buruzko diagnostiko osoa agiri honen 20.
taulan dago.

44. TMB planta
(alderdi
ekonomikoak)

A
Egun TMB planta erabiltzeagatik aplikatzen altako kudeaketa tasek ez
(Ahulezi dituzte benetako kudeaketa kostuak estaltzen, eta horrek ez du betetzen
a)
kutsatzen duenak ordaindu behar du printzipioa eta arriskuan jartzen du
sistemaren jasangarritasun ekonomikoa.

45. Ontziak
sailkatzeko planta

A
Instalaziora egindako diagnostiko bisitan, identifikatu zen jarduera
(Ahulezi batzuk gauzatu behar direla balorizazio prozesuaren eta instalazioaren
a)
funtzionamendu orokorraren errendimendua hobetzeko (PET, PEAD eta
BRIKen optikoen turrusta ordeztea, etab.).

A
Egun zabortegia erabiltzeagatik aplikatzen diren altako kudeaketa tasek
(Ahulezi ez dituzte estaltzen benetako kudeaketa kostuak (zaintza eta
46. Gardelegiko
a)
ingurumenaren leheneratzea barne), eta horrek ez du betetzen
zabortegia (alderdi
kutsatzen duenak ordaindu behar du printzipioa eta arriskuan jartzen du
ekonomikoak)
sistemaren jasangarritasun ekonomikoa, hondakinen hierarkia urratzeaz
gain (halako moldez non, egun, ezabatzea balorizatzea baino
merkeagoa den).

47. Gardelegiko
zabortegia
(ingurumen
alderdiak)

A
Zabortegira egindako diagnostiko bisitan, identifikatutako hobetzeko
(Ahulezi beharrizanen ardatza zabortegia bere ingurumeneko baimen
a)
integratuaren baldintzetara egokitzea ahalbidetuko duten obrak eta
sistemak egitea izan zen (2015eko maiatzaren 27ko Ebazpenak,
Gasteizko Udalari Gasteizko udal mugartean hondakin ez arriskutsuen
zabortegi jarduerarako emandako ingurumeneko baimen integratua
aldatu eta eraginkor egiten duenak, xedatutakoaren arabera).

2.2. Azpiegitura berria sortzea
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Gaiak

AMIA6

Diagnostikoaren laburpena

A
Garbiguneen sarea zabaldu beharra aurreko planetan jasotzen zen
(Ahulezi neurria da. Beharrizan horrek indarrean jarraitzen du; izan ere, bai
a)
kuadrillek, euren lehentasunen galdetegiaren bidez, bai lantaldeetan
egon diren garbiguneen kudeatzaileek eskatu dute.
48. Garbigune
berriak

49 eta 50. Hiriko
garbiguneak eta
birziklaguneak

Hauek dira argien identifikatutako beharrizanak: garbiguneak sortzea
oraindik ez duten kuadrilletan (Kanpezu-Arabako Mendialdea eta
Gorbeialdea), baten bat eduki arren, haien kokapenak lurralde osoari,
eta batez ere hiri dentsitaterik handieneko eremuei (hala nola GuardiaArabako Errioxa) eta azkenik, hiriburu udalerriaren barruan, biztanleria
dentsitate handia duten auzo berriei (Salburua) estaldura egokirik
ematen ez dien kuadrilletan.
A
Hiri inguruko garbigune zerbitzua zabaltzeko ideia, egungo sarea
(Aukera) hirigunean banatutako “auzoko puntu garbiak” ezarriz osatuz, bazegoen
aurreko planetan. Beharrizan horrek indarrean jarraitzen du, Planaren
prozesu parte hartzailean egindako diagnostiko tailerretan eskaera
zabala izan baitu. Biztanleria onuraduna hiri inguruko garbigune
finkoetara joateko edo puntu berde mugikorrak erabiltzeko baliabiderik
edo ordutegi malgutasunik ez daukaten hiriko biztanleria osoa litzateke.
Halaber, filosofia berari jarraiki, GUk identifikatu du komenigarria dela
berrerabilgune zerbitzua hiri inguruneko herritarrei hurbiltzea.

51. Hiri
hondakinetatik
gaika bildutako
biohondakina
tratatzeko
azpiegitura

52. Bolumen
handikoen planta

90. or. 228(e)tik

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

A
Haren konfigurazioa eta diseinua direla eta (gehien bat kantitate
(Ahulezi handitan sortutako masako hondakina tratatzeko pentsatua), TMBn ez
a)
da teknikoki bideragarria hondar zatikiaren tratamendua gaika bildutako
zatiki organikoarenarekin bateratzea, hori kantitate handitan sortzen
bada (espero den bezala, egungo indarreko legediaren helburuak
betez). Beraz, ondorioztatzen da plan honen esparruan tratamendu hori
egiteko behar den azpiegitura definitu eta eraiki behar dela.
Beharrezkoa izango da, beraz, teknologia egokia eta ALHren lurralde
berezitasunetara (hirialdea versus landagunea) egokitzen den
kudeaketa eredu bat hautatzea, aplikatu beharreko esparrua eta
efizientzia eta eraginkortasun printzipioa betetzen dela bermatuz.
Bolumen handikoak guztiz desmuntatzeko planta bat eraikitzeko aukera
A
(Aukera) aurreko planetan jasotzen zen neurri bat da. Beharrizan horrek
indarrean jarraitzen du, ikasitako ikasbideen eta berrerabilpenaren
lantaldeetan berretsi baita. Talde horietan kudeaketa zaila duten
bolumen handiko hondakinen zenbait zatiki daudela azpimarratu da,
zeinentzat egun dagoen aukera bakarra Gardelegiko zabortegian
ezabatzea baita (altzari tapizatuak, koltxoiak, TEEH mota jakin batzuk,
inausketa hondakin mota jakin batzuk -motzondoak, etab.-).
Berrerabiltzeko zail diren bolumen handikoak guztiz desmuntatzeaz
gain, ezaugarri horiek dauzkan plan baten berezko bokazioa
berrerabilpena
sustatzea
litzateke,
egoki
diren
hondakinak
berrerabiltzeko prestatuz.
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Gaiak
3.

AMIA6

Diagnostikoaren laburpena

LEHENTASUNEKO KORRONTEAK

3.1. Biohondakina (elikagaien xahutzea barne)
A
Egungo unean, ALHn autokonpostajea gutxiengo batek egiten du.
(Aukera) Konpostaje komunitarioari dagokionez, AFAk esperientzia pilotuak egin
zituen landaguneetan. Lehen urratsak dira Europar Batasunak
autokonpostajea eta konpostaje komunitarioa sustatzeko berariaz
ezarritako bidean, estatu eta autonomiako plangintzan, bahiz plan
honetan ere hartua.

53.
Autokonpostajea
eta konpostaje
komunitarioa

Hondakinen
kudeaketaren
eta
kontabilitatearen
ikuspuntutik,
autokonpostajea eta konpostaje komunitarioa prebentzioko eragiketatzat
jotzen dira eta, beraz, hondakinen hierarkiaren piramidearen oinarrian
kokatzen da.
AFAk 2015 eta 2016an zatiki organikoaren gaikako bilketaren ezarpenaz
egindako azterketaren esparruan, kuadrilla bakoitzean teknika horien
bitartez kudea litekeen gehienezko guztizko kantitatea kalkulatu da
(teknika horiek bereziki egokiak dira dentsitate oso urriko landa eta hiri
ingurunean erabiltzeko, non biohondakinaren gaikako bilketa metodorik
mekanizatuenak maiz ez baitira ekonomikoki bideragarriak).
Gomendagarria da autokonpostaje eta konpostaje komunitarioaren
erabilera orokortu eta finkatzea, ALHko dentsitate urriko landagunean
eta hirialdean biohondakina kudeatzeko eredu gisa, ingurumenarentzako
eta giza osasunarentzako berme osoarekin.

54. Elikagaien
xahutzearen
hondakina eta
biohondakina
prebenitzea

A
Plan honen parte hartze prozesuan kuadrillen eskaera bat sortu da,
(Ahulezi ALHn elikagaien xahutzearen hondakina eta biohondakina prebenitzeko
a)
berariazko kanpainei ekin beharrari buruzkoa. Hondakinen autonomia
eta estatuko plangintzan ere adierazita dago kanpaina horiek egitea
komeni dela, baita hiri hondakinen gida metodologiko guztietan ere.
Hondakin organikoa sortzeak eta elikagaiak xahutzeak herritar guztiguztiei eragiten diete eta haiek prebenitzeko herritar horiengan erosketa
eta kontsumo ohituren aldaketa iraunkorra sartu behar da. Ez da aski
arazoaren garrantziaz sentsibilizatzea. Arrakasta izateko, teknika oso
zehatzak praktikan ikasi eta ezagutu behar dira, hala nola elikagai
soberakinak aprobetxatzeari dagozkionak, besteak beste.
Denboran errepikatzen den arazo orokor bati heltzeko, kanpainen
programazioak, praktikoa ez ezik, iraunkorra eta sistematikoa ere izan
behar du, herritar guztiengana iristeko helburuz.

55. Arabako
Kontsumo arduratsuaren arloko informazioa eta kontzientziazioa
A
merkataritza
(Aukera) biohondakinen prebentzioaren oinarria da. Askotan kontzientziazio
sektorearen
horren pisu osoa sektore publikoan geratzen da, sektore pribatua
prestakuntza eta
kontsumo hori gertatzen den unean eta tokian laguntzeko erantzunkide
erantzunkidetasun
egiteko aukera alferrik galduz.
a
56. Kontratazio
eta erosketa
jasangarria
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Elikagaien xahutzea prebenitzea funtsezko irizpideetako bat da, jatetxea
A
(Aukera) dakarten zerbitzuak kontratatzeko agirietan sar daitekeena. Hauek dira
garatu beharreko klausula zehatzen adibideak: anoak erabiltzaileen
benetako eskarira egokitzea; prebenitu ezin diren jaki hondarren gaikako
bilketa egitea, etab.
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Gaiak
57.
Biohondakinaren
gaikako bilketan
laguntzeko
neurriak

AMIA6

A
Zatiki organikoaren bilketa ezartzeko azterketa egin zenetik, eta hark
(Ahulezi dakarren erronka dela eta, prozesurako laguntza, bai finantzarioa bai
a)
teknikoa, jaso behar dutela eskatzen hasi dira kuadrillak.

M

Egun ezarrita dagoen kokalekuetan gaika bildutako zatiki organikoak
erregistratzen duen inpropioen ehunekoa % 15etik gorakoa da batez
beste, eta horrek ekonomikoki kaltetzen du tratamendua eta kalitatezko
konposta lortzea galarazten du. Hori dela eta, argi dago,
kontzientziatzeko, sentsibilizatzeko eta zenbait motatako pizgarriak
sortzeko neurriak ezartzeaz gain, beharrezkoa dela, beste neurri
hertsagarrien artean, zaintza, ikuskapena eta isunak jartzea indartzea
ere.

A, A

Diagnostiko honen 36. puntuan adierazi denez, adostasun orokorra
dago esateko espaloian biltzeko egungo ereduak ez duela era egokian
eta nahikoa laguntzen prebentzioko eta kalitatezko gaikako bilketako
helburuak lortzen. Biohondakina biltzeko baliabideei berariaz
dagokienez, kuadrilla gehienetan oraindik ez dago baliabiderik, eta
ezarrita daukatenek, partzialki egin dute eta emaitzak hobe daitezke, bai
bildutako kantitateei bai haien kalitateei dagokienez.

58. Zaintza eta
ikuskapena
(biohondakina)

59.
Biohondakinaren
gaikako bilketa
eredua
birdiseinatzea

60. Konposta
merkaturatzea

Diagnostikoaren laburpena

Aukera une hau baliatzea komeni da, zeinean kuadrilla guztiek egiten
baitiote aurre euren biohondakinaren gaikako bilketa azpiegitura
ezarri/hobetzeko erronkari, biohondakina biltzeko aukerak kantitatean
eta kalitatean maximizatzen dituzten eredu eta sistema berritzaileak
ezartzeko. Horretarako beharrezko baldintza da, aldi berean eta
proportzionalki, hondar zatikiaren ereduak eta sistemak birdiseinatzen
ere esku hartzea, diagnostikoaren 36. puntuan jasotzen denez.
A
Biohondakinaren kudeaketa ereduaren arrakasta bermatzeko, haren
(Aukera) bizitza zikloaren etapa guztietan jardun behar da, baita azken etapan
ere, sortutako konposta merkaturatzekoan.
Konpostaren merkaturatzeari marketin profesionalaren ikuspegitik heldu
behar zaio, dauden oztopoak sistematikoki identifikatuz eta oztopo
bakoitza gainditzeko jarduera sorta oso bat proposatuz.

3.2. Kantitate handitan sortutako hiri hondakinak

61. Azken
minutuko
elikagaien bilketa

62. Prebenitzeko
eta berrerabiltzen
eta birziklatzen
laguntzeko
borondatezko
enpresa planak
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A
Plan honen parte hartze prozesuaren esparruan antolatutako
(Aukera) biohondakinari buruzko lantaldean, “azken minutuko” elikagaien bilketa
ezartzeko aukera aipatuko, hots, kontsumitu daitezkeen baina ezin sal
daitezkeen elikagaiena, elikagaien bankura bidaltzeko. Gipuzkoako
Lurralde Historikoan ezarrita dagoen esperientzia da, kostu/etekin
erlazio bikaina daukana.
A
Administrazio-enpresa borondatezko hitzarmenak ingurumenari eta
(Aukera) hondakinei buruzko plangintzan aplikatu ohi den tresna ekonomiko bat
dira, eta haien interesa Europa, estatu eta autonomiako araudiaren eta
plangintzaren mailan dago adierazita.
Aurreko planek jasota zeuzkaten mota horretako neurriak, baina ez ziren
guztiz garatu. Nolanahi ere, neurriaren kontzeptua eta erabilgarritasuna
indarrean daude oraindik eta, beraz, egokitzat jotzen da plan honen
esparruan ere erabiltzea.
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Gaiak

63. Ekoizle
handien atez
ateko gaikako
bilketa

AMIA6

Diagnostikoaren laburpena

A
Ikuspuntu taktiko eta estrategikotik, kantitate handitan sortutako
(Aukera) hondakinen gaikako bilketa aukera nagusia da ALHn berrerabilpen eta
birziklatze zifrak azkar eta nabarmen handitzeko. Beraz, epe laburrerako
lehentasun bat da (2020 baino lehen) toki erakunde guztientzat.
Eskalako ekonomiaren printzipioek iradokitzen dutenez, ekoizle horien
atez ateko bilketa modalitatea egokia da kostu-etekin erlazio ona
daukalako.

3.3. Bolumen handiko hondakinak eta hiri hondakin berrerabilgarriak

64. Bolumen
handikoen eta
berrerabilgarrien
gaikako bilketak

65. Garbiguneak
hobetzea
berrerabiltzeko
helburuak lortzen
laguntzeko

66. Truke
ekimenak

67. Edukiontzi
zuria

A
Berrerabilpenari buruzko lantaldean agerian geratu zen herritarrek oso
(Ahulezi gutxi dakitela bolumen handiko hondakinak gaika biltzeko aukerei buruz,
a)
Halaber, adierazi zen komenigarria dela herritarrei zabaldutako
sistemak, irizpideak eta mezuak bateratzea, zerbitzu horien erabilera
errazteko, haien publizitatea eta zabalkundea nabarmen areagotzeaz
gain.
Bestalde, agerian geratu zen oso garrantzitsua dela etxez etxeko
bilketen
eskaintza
handitzea,
espaloiko
ematearen
aldean,
berrerabiltzeko aukerak nabarmen handitzen direlako.
A
Ikus diagnostiko honen 40. eta 41. puntuak.
(Ahulezi
a)

A
Diagnostikoko tailerretan nahiz kuadrillen lehentasunen galdetegian
(Aukera) interesa adierazi zen erabilitako produktuak trukatu/konpontzeko
ekimenen alde aktiboki egiteko. Gainera, Europa, estatu eta
autonomiako hondakinen politikaren mailan ezarritako lan ildoetako bat
da eta, beraz, planean derrigorrez sartu beharrekotzat jotzen da.
ALHn ezarri zenetik, edukiontzi zuria, galdetutako agente guztien
A
(Aukera) arabera, ekimen arrakastatsua da eta zenbait korronte berrerabilgarri
(ehunkiak eta egoera oneko TEEH txikiak, etab.) batera biltzea
ahalbidetzen ari da. Halaber, bide egokia da zatiki horiek eurak biltzeko,
hondatuta eta erabileraz kanpo egon arren; izan ere, ondoren
aplikatutako kudeaketan, sailkapen bat egiten da “de facto”, eta haren
bidez produktu berrerabilezinak birziklatzera bidaltzen dira.
Plan honen esparruan, beraz, uste da edukiontzi zuriak nabarmen lagun
dezakeela berrerabiltzeko helburuak lortzen eta, zeharka, baita
birziklatzekoak ere eta, beraz, bultzatu behar den azpiegitura da eta
haren zuzkidura handitu behar litzateke ALH osoan estaldura nahikoa
emateko.
Seinaleei dagokienez, hobe liteke, birziklatuko diren produktu hondatuak
ere utz daitezkeela argituz.

68.
Berrerabiltzeko
tekniketako
trebakuntza
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Kuadrillen lehentasunen galdetegiaren bidez, agerian geratu da bolumen
A
(Aukera) handiko hondakinak konpontzeari buruzko trebakuntza profesionaleko
programak garatzeko interesa/aukera, horretarako lanbide heziketako
ikastetxeak inplikatuz.
Uste da ideiak ahalmen handia daukala, batez ere eremu profesionalera
mugatu gabe, zaletura ere zabaltzen bada.

93. or. 228(e)tik

2018-04519
106/250

2018ko abenduaren 14a, ostirala • 144 zk.

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

Gaiak

AMIA6

Diagnostikoaren laburpena

3.4. Ontzien hiri hondakinak
Plana prestatu bitartean egindako parte hartze prozesuan, GIIS
A
(Aukera) ezartzeko eskaera sozial eta ekologista handia hauteman da. Bestalde,
kontsultatutako merkataritza eta banaketa sektorea aurka agertu da.
GIISak ontzien hondakinen politikaren zerbitzurako tresnak dira, Europa
eta estatuko araudian berariaz jasotzen direnak. Eztabaida haien
ezarpena egokia izateko behar den eskala egokia definitzea da.
Ezagutzen diren azterketa kasuek (Valentziako Erkidegoa, esaterako)
iradokitzen dute ezarpena tekniko eta ekonomikoki bideragarria izateko
jarduteko gutxieneko eremu bat behar dela, estatukoa, edo bestela,
autonomikoa izan litekeela egoera jakin batzuetan. Ez da uste lurralde
eremu batean (foru/probintziakoa) edo lurraldez azpiko batean
(eskualdeak/udalerriak) sistema horiek euren bideragarritasun tekniko
eta ekonomikoari eusteko gutxieneko masa kritikoa lortuko dutenik.

69. GIIS

M
70. Zaintza eta
ikuskapena
(edukiontzi
horiaren erabilera)

71. ECOEMBESi
lotutakoei
gehitutako
kanpainak

Jasotako ekarpenen, batez ere kuadrillen bitartez jasotakoen, arabera,
udalerri askotan era desegokian erabiltzen ari da edukiontzi horia, eta
horrek inpropioen presentzia handia sortzen du. Komenigarritzat jotzen
da, beraz, kontzientziatzeko, sentsibilizatzeko, informatzeko eta zenbait
motatako pizgarriak sortzeko neurriak ezartzeaz gain, beharrezkoa dela,
beste neurri hertsagarrien artean, zaintza, ikuskapena eta isunak jartzea
indartzea ere.

A
Dauden konposizioaren datuen arabera, hondar zatikian ALHn sortutako
(Ahulezi ontzi arinen % 70 baino gehiago agertzen dira oraindik. Ontzi horiek
a)
uzteko toki egokia ECOEMBESek kudeatzen duen edukiontzi horiak
behar luke. Erakunde horrek garatzen eta finantzatzen ditu herritarrei
zuzendutako edukiontzi horiari buruzko sentsibilizazio eta informazio
kanpainak. Ondorioztatzen da hobetzeko tarte zabala dagoela oraindik,
kanpaina horien efizientziari eta irismenari dagokienez.
Komenigarritzat jotzen da herritarrak ontzi arinen bereizketa zuzenari eta
edukiontzi horiaren erabilera egokiari buruz sentsibilizatu eta
informatzeko kanpainak nabarmen bultzatzea.
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Gaiak

AMIA6

Diagnostikoaren laburpena

3.5. Lehentasuneko beste korronte batzuk
A
TMB planta pentsatu zen unean indarrean zegoen araudiak uste zuen
(Ahulezi hartzidura anaerobikoko prozesutik ateratako zatiki organiko egonkortua
a)
konpost gisa eraldatu eta merkatura zitekeela.
Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legea onartu zenetik,
konpost izena biohondakinaren gaikako bilketatik datorren material
aerobikoki hartziturako gordetzen da soilik.
Araudi aldaketaren ondorioz, TMB plantatik datorren material
bioegonkortuak, egun, ez dauka birziklatzeko aukera argirik, eta
Gardelegiko zabortegira bidaltzen da.
Egun arte, GUk esperientzia pilotuak garatu ditu materialki balorizatzeko
balizko bideak aztertzeko (teknozoru bihurtzea eta ongarri konposatuak
formulatzeko lehengai erabiltzea; 8. kapitluan deskribatzen dira aukera
horiek). Bestalde, teknologikoki posible diren beste aukera batzuk
daude, oraindik aztertu ez direnak (8. kapituluan zerrendatzen dira).

72. Bioegonkortua

Badago kontuan hartu beharreko beste eragile bat: ALHn zati
organikoaren bilketa selektiboaren ezarpen orokorraren ondorioz, TMB
plantan ekoitzitako bioegonkortu zatikiaren kantitateak eta ezaugarriak
epe laburrean aldatuko direla aurreikusten da.
Beraz, balorizatzeko aukerak (birziklatzea eta beste batzuk) ikertzen eta
haietan sakontzen jarraitu behar da TMB plantan ekoitzitako
bioegonkortuarentzat.
M
73 eta 74.
Edukiontzietan
hildako animalien
hondarrak
agertzearen
arazoa

75. Ontzi ez den
plastikoa eta
metala

Hildako animalien hondakin korrontearen lehentasuna agerian geratu
da, TMB plantara iristearen ondorioz, 2015eko kuadrillek bildutako
masako hondakinak planta horretan jaso ondoren. Kuadrilletako
edukiontzietan hildako animalien 600 hondar baino gehiago agertzen
dira urtean, mota guztietakoak (ehizakoak, etxekoak, abeletxekoak,
etab.), eta sortzen dituen osasun arriskua eta osasun publikokoa
agerikoak dira.
TMB plantak jarduteko protokoloak ezarri ditu, baina jatorrian heldu
behar zaio arazoari, edukiontzietan hondar horiek (hiri hondakinak ez
direnak) agertzea ekiditeko lan eginez.

Ikasitako ikasbideen lantaldean islatu denez, edukiontzi horia eta
A
(Aukera) sailkatzeko planta ontzi ez den plastikoa eta metala kudeatzeko
egokitzea (hots, materialen arabera kudeatzeko logikoa erabiliz, material
horien erabileraren araberakoaren ordez) kontuan hartu beharreko
neurri bat da zatiki horien birziklatzea bermatzeko. Bestalde, neurri
horrek edukiontzi horiaren erabilera erraztuko lieke herritarrei; izan ere,
praktikan, nahaste maila handia dago oraindik jakiteko zer hondakin
mota den ontzi eta zein ez.
Halaber, kuadrillen lehentasunen galdetegiaren bidez ere eskatu da
esplizituki egokitzapen hori.
Ondorioztatzen da, beraz, ALHn babes handia duen neurria dela,
Planean sartzeko kontuan hartu beharrekoa.
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Gaiak

AMIA6
D

76 eta 77.
Inausketa eta
lorezaintza
hondakinak

Diagnostikoaren laburpena
Kuadrillen lekukotasunaren arabera, biohondakin zatikiaren barruan,
inausketa eta lorezaintza hondakinen kontabilitatea hobe daiteke,
inbentarioari begira. Ebidentzien arabera, hondakin horien zati
esanguratsu bat hondar zatikiaren edukiontzian uzten da oraindik.
Bestalde, biohondakinari buruzko lantaldean agerian geratu zen gabezia
nabarmena dagoela ALHn hondakin hori biltzeko berariazko baliabide
eskaintzari dagokionez, euren gehienezko gaitasunean erabiltzen baitira
dauden berariazko edukiontzi guztiak.
Bestalde, euren ezaugarriengatik, hondakin horien berezko bokazioa
konpostaje/ko-konpostaje prozesuetan erabiltzea litzateke (eskala ahalik
eta tokikoenean), batez ere material egituratzaile gisa. Hori posible
izateko, beharrezkoa da haren partikula tamaina birrinketa baten bidez
egokitzea. Ondorioz, gabezia bat identifikatu da birrintzeko baliabideen
eskaintzari dagokionez, eskala ahalik eta tokikoenean.
Zatiko horiek gaika biltzeko baliabideen zuzkidura eta birrintzeko
baliabideen zuzkidura handitu behar da, eskala ahalik eta tokikoenean,
gaika bildutako biohondakinaren konpostaje prozesuetan material
egituratzaile gisa erabiltzea bultzatzeko.

A
Inbentarioko datuen arabera gaika bildutako etxeko hondakin
(Ahulezi arriskutsuen proportzioa ez da % 15etik gorakoa ALHn.
a)
Arazo horrek kausa nagusi bi dauzka: a) gaikako bilketako
azpiegituraren eskaintza urriegia zatiki horrentzat eta b) herritarren eta
enpresa sortzaileen informazio eta kontzientziazio falta.

78. Etxeko
hondakin
arriskutsuak

Plan honetan lehen alderdia konpontzeari heldu zaio, azpiegitura
indartzeko neurrien bitartez (puntu berde mugikorrak, hiri inguruko
garbigune klasikoak eta hurbileko hiri garbiguneak). Bigarren alderdiari
dagokionez, kapitulu honetan Arabako banaketaren sektorearen
erantzunkidetasunean oinarritutako balizko irtenbideak iradoki dira..
Euren balio bizitzaren amaieran etxeko hondakin arriskutsu bihurtzen
diren produktuak erosten dituzten bezeroen aurrean preskriptore gisa
jardun lezake sektore horrek, hondakin horiek uzteko toki egokiak zein
diren gogoraraziz.
Jarduteko bide horiei helduta, herritarrentzako zuzeneko informazioa eta
sentsibilizazioa indartu beharra azpimarratzea geratuko litzateke
egiteke; izan ere, egiaztatu denez, etxeko arriskutsuak hondar
zatikiarekin batera uztearen arrazoia, askotan, gehiago da informazio
eta prestakuntza falta inkontzientea, beren-beregi egindako egintza bat
baino.
A
Hiri garbiketatik datozen hondakinak udalerri batean bildutako hiri
(Ahulezi hondakin guztien % 5 baino gehiago izatera irits daitezke. Garrantzi
a)
absolutu handiko zifra bat da eta, gaur egun, hura birziklatzeko aukerak
mugatuak dira, horregatik ezabatzen dira zabortegian gehienak.

79. Hiri
garbiketaren
hondakinak
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Sortutako kantitateen tamaina dela eta, haien birziklatzea areagotzeko
aukerak sakonki aztertzea gomendatzen da. Arreta berezia behar duen
kasu berezi bat ekitaldi publiko oso jendetsuetan bildutako hondakinei
dagokie. Kasu horretan, bildutako zatikiak birziklagarriagoak dira berez
hiriaren ekorketa edo garbiketa konbentzionalarenak baino, batez ere
ontziak direlako. Zatiki mota hori gaika biltzeko aukeretan sakontzea
gomendatzen da oso bereziki, herritarrengan eredugarritasun eragin
nabarmena izateko abantaila gehigarria daukana.
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Gaiak

80. Sukaldeko olio
erabiliak

AMIA6

Diagnostikoaren laburpena

A
Behatokiaren agiriak, hiri hondakinen 2015eko inbentarioak, zatiki hori
(Ahulezi gaika biltzeko zuzkidurak zabaltzea gomendatzen du, egiaztatu baita
a)
bilketaren emaitzak nabarmen hobeak direla espaloiko gaikako bilketako
edukiontzien eskaintza dagoen eremuetan puntu berde mugikorreko
zerbitzua eta garbiguneak baino ez dauzkatenetan baino.
Gainera, olio horiek ur zikinen sarearen bidez ezabatzea prebenitzen du
bilketa horrek, horrek dakarren arazketa kostuarekin.
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8.

Etorkizuneko egoera

Kapitulu honetan planaren denbora mugan egungo egoerak izan dezakeen eboluzioari buruz
egindako informazioa eta analisiak laburbiltzen ditu, hots, aurreikuspenari, egoerei eta
aztertutako aukerei buruzko informazioa eskaintzen du.

8.1. Aurreikuspena
Aurreikuspenak egin dira Planaren denbora mugan sortu, bildu eta kudeatutako hondakinen
kantitate eta tipologien aurreikusitako bilakaera definitzeko euskarri diren aldagaiei buruz,
zehazki eboluzio demografikoari eta hondakinen konposizioaren eboluzioari buruz. Ezin izan da
aurreikuspenik ezarri ekonomiaren bilakaera orokorrari buruz, plangintzan sartzen den epe
luzea dela eta.
ALHko eboluzio demografikoaren hipotesiak. Hartu den premisaren arabera, ALHn
demografiaren eboluzioa Eustaten aurreikuspenaren araberakoa izango da, hots, biztanleria
hazkunde garbia gertatuko da, % 4ko hazkundea, kalkulatu denez, planaren denbora mugan
(2017-2030).

Tabla 30.

Aurreikuspen demografikoa (ALH)

Araba/Álava (miles de
habitantes)
Estimación del crecimiento
interanual
Incremento poblacional en
el horizonte del Plan 20172030

2017

2018

323,8

325,2 326,5 327,9 328,3 329,8 330,7 332,1 332,7 333,7 334,6 335,2 336,2 336,9
0,4%

2019

0,4%

2020

0,4%

2021

0,1%

2022

0,5%

2023

0,3%

2024

0,4%

2025

0,2%

2026

0,3%

2027

0,3%

2028

0,2%

2029

0,3%

2030

0,2%
4,0%

Iturria: geuk egina Eustatek 2013 arte argitaratutako aurreikuspenak erabiliz

Hondakinen konposizioaren hipotesiak. Gizarte garatu eta heldu bati dagokion bezala,
testuinguru demografiko nahikoa egonkorrean, onartzen da oso iraunkor iraungo duela
Planaren oinarrizko ildoan jasotako konposizioari buruzko kapituluan adierazitakoaren aldean.

8.2. Egoerak
Aztertzeko egoera bi pentsatu dira: “zero egoera” edo esku ez hartzeko egoera (BAU “business as usual”- egoera nazioarteko terminologian) eta “Europako helburuak betetzeko
egoera”. Ez da aztertu Europako kudeaketa helburuak nabarmen gainditzen dituen egoerarik,
plan honen oinarrizko ildoaren bitartez egoera hori lortzea berez asmo handiko erronka baita.
Kontuan hartu behar da Europako politikak hondakinen arloan ezarritako eredua, erkatuta,
mundu bailako zorrotzenetako bat dela.
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“Zero egoera” edo esku ez hartzekoa. Egoera egungo egoeraren jarraipena da. Haren
ezaugarriei dagokienez, hondakinak sortzeko maila batez ere egoera ekonomikoaren
bilakaeraren araberakoa da eta ez da betetzen hondakinen hierarkia: hondakin gehienak
ezabatzen jarraituko da; egungo berrerabilpen eta birziklatze ehunekoek geratzeko joera izango
dute (% 35-40ko sabaiaren azpitik), atalase operatibora iritsiko da azpiegitura parkearen
egungo batez besteko errendimenduari eta egungo inbertsio mailari dagokienez. Bestalde,
azpimarratu behar da egoera horretan argi geratzen direla bete gabe indarreko araudiak eta
plangintzak eta sortuberriek 2020-2025erako eta 2030erako ezarritako helburuak.
“Europako helburuak betetzeko egoera”. Asmo handiko egoera da, batez ere indarreko
araudiak eta plangintzak 2020ari dagokionez ezarritako birziklatzeko helburuei dagokionez,
egungo egoeratik urru baitaude. Hipotesi hau du oinarri:


Hondakinen per capita sorkuntzaren hipotesia. Lurraldez gaindiko araudian eta
plangintzan definitutako prebentzioko helburu kuantitatiboak 2020an iraungitzen dira;
Europako indarreko araudiak ez du prebentzioko helburu kuantitatibo gehiagorik
ezartzen 2020tik harago; hala ere, Plan honen ondorioetarako, prebentzioko autohelburu kontinuista bat aplikatzea proposatzen da, 2030 arte estrapolatuz prebentzioko
helburua, 2010-2020 artean sortutako hondakinen pisua % 10 murriztekoa, Europa eta
estatuko indarreko araudiak ezartzen duena. Plan honen iraunaldira praktikan aplikatu
eta egokitzeari begira, honela formulatuko litzateke helburu hori: “2030ean AHLn
sortutako hiri hondakinen pisua % 15 murriztea 2016an sortutakoen aldean”.



Hondakinak kudeatzeko egoeren hipotesiak. Helburuak betetzeko egoera bat
hartzen da kontuan, jarduera esparruari buruzko kapituluan jasotzen denez. Horri
begira, hauek dira helbururik baldintzatzaileenak:


Hiri hondakinen % 50 berrerabiltzeko prestatzea eta birziklatzea 2020an, % 55
2025ean eta % 60 2030ean. Zatikirik garrantzitsuena biohondakina den heinean,
kuantitatiboki, helburu horiek 2025az geroztik hartzen dira biohondakinaren
birziklatzearentzat.



% 35eko gehieneko ezabapena 2020ean eta % 15ekoa 2030ean.



% 15eko gehieneko balorizazio energetikoa 2020an (PEMAR).

Hipotesi horiek indarrean (onartuta) eta bidean (prestatzen) dauden araudia eta plangintza
aplikatzearen ondorio dira eta, beraz, aldatu ahalko dira lurraldez gaindiko araudi eta plangintza
berriak argitaratu ahala, haietara egokitu beharko direlarik.
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8.3. Aukerak
Agiri honetan aurkeztutako diagnostikotik Planaren prestaketaren esparruan erkatuta aztertu
beharreko aukera handi erabakigarrienen talde nagusiak zein diren ondorioztatu da,
xehetasunez:


Gobernamendu eredua txertatzeko aukerak



Gaika bildutako biohondakina tratatzeko aukerak



TMB plantak sortutako errefusa eta bioegonkortua balorizatzeko aukerak



Masako hondakinen bilketa ereduei eta gaikako bilketei buruzko aukerak.

Aukera horiek hurrengo epigrafeetan azaldu eta aztertu dira, haietako bakoitzarentzat plan
honen esparruan erabilitako irizpideak zein diren arrazoituz.

8.3.1. Gobernamendu eredua txertatzea
Aurrekariak. Apirilaren 7ko 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa, onartu
zenetik, indarreko araudi administratiboak eta toki araubidekoak zenbait kudeaketa aukera eta
mekanismo arautzen ditu udal zerbitzu publikoak emateko, zeinak xehetasunez aztertu baitira,
Arabako kasuaren abiapuntuko egoerarako haiek erabiltzearen abantailak eta eragozpenak
identifikatuz. Lankidetza hitzarmenak, partzuergoak eta tokiko sozietate publikoak dira.
Lankidetza hitzarmenak. Administrazio publikoek interes orokorraren zerbitzura elkarrekin lan
egiteko lehen mekanismo posible gisa, lankidetza hitzarmenen bidea dago. Eskumenaren
titularraren eta esku hartzen duten eta behar diren gainerako administrazioen arteko
borondatezko hitzarmenak dira - alderdiek berariaz onartzea eskatzen dutenak -, zeinetan nork
bere eskumenak erabiltzeko modua zehazten baita.
Legean onartutako kudeaketa publikoko bide horrek lankidetza hitzarmenak sinatzea
ahalbidetzen die toki erakundeei, euren artea zein gainerako administrazioekin kudeaketa
publikorik efizienteenerako eta administrazio bikoiztasunak saihestu edo ezabatzeko xedez.
Politika administratiboak koordinatzea, alderdien eskumeneko obrak edo zerbitzuak egitea,
dagozkien eskumenak garatzeko egoitza edo eraikin zehatzak partekatzea, ondare ondasunen
erabilera lagatzea eta lagapena onartzea, prestazio jarduerak garatzea, obren, ondasunen eta
zerbitzuen kontratazio administratiboa arrazionalizatu eta zentralizatzeko mekanismoak jartzea,
edo administrazio zerbitzuak elkartzea ahalbidetuz.
Halaber, zerbitzuak eta dagozkien baliabide materialak eta ekonomikoak eskualdatzearekin
batera, haiei atxikitako langileena aurreikus dezake, horrek inolaz ere pertsona bakoitzarena ez
den administrazio publiko baten funtzio publikoan sartzea ekarri gabe.

100. or. 228(e)tik

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

1. agiria. PLANA
[2018ko azaroa]

2018-04519
113/250

2018ko abenduaren 14a, ostirala • 144 zk.

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

Azken batean, legeak, administrazio lankidetzako teknika gisa, lankidetza harremanak
formalizatzeko hitzarmenak erabiltzea ezartzen du, administrazio publikoek, erakunde publikoek
eta lotutako nahiz mendeko zuzenbide publikoko entitateek egindako akordioak, ondorio
juridikoak dituztenak, direnak, gauzatzeko alderdien berariazko onarpena eskatzen dutenak.
Hau dakarte hitzarmen horiek:


konpromiso juridiko zehatz eta galdagarriak formalizatzea. Ez da inolaz ere
eskumenaren titulartasuna lagatzen.



Kudeaketa publikoko efizientzia hobetzeko betebeharra, baliabide eta zerbitzu
publikoak batera erabiltzea erraztuz.



onura publikoko jarduerak egiten laguntzea.



Finantza konpromisoak dakartza, aurrekontuei eta finantza jasangarritasunari buruzko
legediari men eginez.



Finantzen aldetik jasangarriak izateko betebeharra. Hitzarmena sinatzen duten
administrazioek gaitasuna izan behar dute hark dirauen bitartean hartutako
konpromisoak finantzatzeko.



Sinatzaileen finantza ekarpenen zenbatekoa gehienez ere hitzarmena egikaritzearen
ondoriozko gastuena izango da.



Legeak 4 urteko epemuga ezartzen du gehienez, beste 4 urtez luza daitekeena.

Egungo ereduan (egungo koordinazioa erakundeen (Arabako Foru Aldundia, Arabako kuadrillak
eta udalak) lankidetza hitzarmenen bidez), aldaketa nabarmenik ez badakar ere, abantaila
dakarten alderdi nagusi gisa hauek nabarmentzen dira: alderdien arteko hitzarmenak diseinatu
eta sinatzeko bizkortasun administratiboa, eta esku hartzen duten parte hartzaileen ondasunen
-azpiegiturak- eskumenak eta titulartasunak ez aldatzea. Tresna horrek, ordea, sendotasun
juridiko urria dauka, egonkortasun urria ematen die ereduaren integrazioari eta efizientziari eta
etengabeko aldaketen pean dago sor daitezkeen errealitate berrietara egokitzeko.
Partzuergoaren formula. Koordinatzeko modalitateen artean, partzuergoaren formula ere
nabarmendu behar da, lurraldez besteko toki erakunde gisa, 2. mailakoa deritzenetakoa,
nortasun juridiko eta jarduteko gaitasun osoa dituena. Borondatez hala erabakitzen duten
lurraldeko erakundeek eratzen dute, eskumenak partekatuta kudeatzeko tresna gisa, eta
ahalmen publikoak hartzen dituzte euren gain, partzuergoan sartutako erakundeek
eskumenaren titulartasunari eutsiz, elkarte figura berriaren bitartez erabiltzen badute ere.
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Figura hori - partzuergo eredua - berariaz dago jasota eta lehentasunez araututa Euskadiko
Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legean, derrigorrezko udal zerbitzu minimoen kudeaketa
partekaturako, Arabako Foru Aldundiak koordinazio eskumenak erabiliz jarduteko betebeharra
daukan egoerak barne (20.000 biztanle baino gutxiago dauzkaten udalerrientzat).
Udalez gaindiko tokiko erakunde publiko gisa, esleitzen zaizkion eskumenak gauzatzeko,
partzuergoari dagozkio lurraldeko administrazio publikoei toki araubideari buruzko legedian
aurreikusitako ahal publiko guztiak -Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985
Legearen 4. artikulua-, ezarritako helburuak betetzeko euren eginkizun guztiak erabat garatzea
bermatzen dutenak. Hauek dira ahal horiek:
a. Erregelamenduak ezartzeko eta bere burua antolatzeko ahala.
b. Finantza eta zerga ahala.
c.

Programazio edo plangintza ahala.

d. Jabetza kentzeko eta bere ondasunak ikertzeko, mugatzeko eta ofizioz berreskuratzeko
ahala.
e. Legezkotasunaren presuntzioa eta bere egintzen betearazgarritasuna.
f.

Nahitaez eta zigor eran betearazteko ahala.

g. Bere egintzak eta akordioak ofizioz berrikusteko ahala.
h. Bere ondasunak eta eskubideak bahitzeko ezintasuna; hurrenkerak, lehentasunak eta
Ogasun Publikoari bere kredituetarako aurreikusitako gainerako eskumenak.
Hauek dira abantaila nagusiak: partzuergoaren figuraren bilakaera bat dator egun dagoen
ereduarekin, lurraldean zerbitzua era zatituan ematen duten toki erakunde eskudun batzuk
lehendik egotetik, erakunde independente eta autonomo baten barruan jarduterantz, erakunde
horretako kideek era koordinatu eta adostuan erabakitzen dutelarik. Udalez gaindiko tokiko
izaera administratiboa duen erakunde berri bat sortzea dakar, eta haren abiapuntua zenbait
izaera eta maila administratibo (udalak, kuadrillak, Arabako Foru Aldundia, baita irabazi asmorik
gabeko beste erakunde pribatu batzuk ere, kasua balitz) dauzkaten erakundeek euren
borondatez eta pixkanaka bat egitea da, eskumen jakin batzuk erabili eta zerbitzu jakin batzuk
emateko, bide integratzaile komun gisa, zeinaren bitartez erakunde bakoitzak bere eskumenak
zabaltzen baititu, horretarako legeak udalerriei eta udalez azpiko eta gaindiko gainerako toki
erakundeei ematen dizkien eskumen publikoak bere gain hartuz.
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Kontuan hartu beharreko alderdi gisa, hauek nabarmentzen dira: alderdi anitzeko organo berri
baten diseinuak eta sorkuntzak eta irismenak ekar dezaketen nolabaiteko zurruntasuna, eta
erakunde berriaren helburua, eskumenen irismena eta xedeak jatorrizko erakunde
bakoitzarekin diseinatu eta zehaztu beharra. Nolanahi ere, partzuergoak bera osatzen duten
toki erakundeen jasangarritasuna babestu beharko du, eta osatzen duten administrazio
publikoetako bati atxikita egongo da, hark beraren aurrekontua kontrolatzeko. Beste alderdi bat
aipatu behar da, aurrekontu eta zorreko helburuak bete ez dituzten eta ekonomia eta finantza
doikuntzako plan bat aplikatzen ari diren toki erakundeek ezin dutela parte hartu partzuergo bat
eratzen.
Tokiko sozietate publikoa. Koordinatzeko beste aukera bat aztertu zen: tokiko sozietate
publiko bat sortzea, eskumenak koordinatzeko bide gisa, baina ibilbide urrikotzat jotzen da; izan
ere, ez dauka toki erakundearen ikusmoldea eta, beraz, ezin du bere gain hartu legeak toki
erakundeei aitortutako ahal publikorik. Horrek nabarmen mugatuko lituzke koordinatuta
jarduteko, efizientziarako eta eman beharreko zerbitzua hobetzeko aukerak.
Hartutako irizpidea. Uste da partzuergoaren formula dela egungo ereduaren bilakaerarekin
koherenteena den antolamendu eredua. Haren bidez, jatorrizko erakundeek hondakinen
kudeaketaren arloan dauzkaten eskumenak erabiltzen dituzte, zuzeneko (partzuergoak berak;
edo erakundek publikoak, edo tokiko merkataritza sozietateak) edo zeharkako (sektore
publikoaren kontratuen araudian zerbitzu publikoak kudeatzeko ezarritako modalitateen bidez)
kudeaketako formulen bidez hura jaso eta betearazteko.
Duela gutxiko Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legeak, 10. artikuluan, udalerriek
euren burua antolatzeko eskumenaren esparruan, zerbitzu publikoak partzuergoaren figuraren
bidez emateko elkarte formulak borondatez adosteko lehentasuna zehazten du,
subsidiariotasun, hurbiltasun eta tokiko autonomia printzipioak bermatuz. Eta lege horrek
xedatzen duenez, partzuergoa formula lehenetsia da derrigorrezko gutxieneko udal zerbitzuen
kudeaketa partekaturako, hala nola hondakinen bilketa eta tratamenduarena, eman beharreko
zerbitzuaren benetako kostuak eta kalitate estandarrak hobetzeko erakundeen irtenbide gisa.
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8.3.2. Gaika bildutako biohondakinaren balorizazioa
Tratamendu gaitasun instalatuari buruzko premisa. Egun, uste da ALHn ez dagoela
azpiegitura egokirik gaika bildutako kalitate handiko materia organikoaren kantitate handi bat
tratatzeko eta, beraz, abiapuntu hartzen den tratamendu gaitasun instalatua hutsa da. Horren
arrazoia da TMB planta, arestian esan denez, hondar zatikia tratatzeko dagoela pentsatuta eta
optimizatuta eta ingurumenaren eta erabileraren kontrolaren ikuspuntutik ez dela egokia zatiki
biak (hondar eta gaika bildutako kalitatezko materia organikoa) instalazio beraren barruan
batera tratatzea.
Sortutako biohondakin kantitateen hipotesia. Taula honetan biohondakin zatikia
kalkulatzeko hartutako oinarriak aurkezten dira, ALHko 2016ko hiri hondakinen inbentarioei
2018an ezaugarriak definitzeko egindako kanpainatik ateratako konposizioaren datuak
aplikatuz atera direnak.

Tabla 31.

Hiru hondakinetik datorren materia organikoaren guztizko sorkuntza

Cuadrilla

Añana

Biorresiduo total compostable
(t/año 2016)
(%)

Ayala

Gorbeialdea

LaguardiaRioja
Alavesa

Llanada
Alavesa

CampezoMontaña
Alavesa

VitoriaGasteiz

TOTAL THA

1.564

4.192

1.948

1.758

1.572

606

35.270

46.910

3,3%

8,9%

4,2%

3,7%

3,4%

1,3%

75,2%

100,0%

Etxeko eta komunitateko konpostajaren bidezko tratamenduaren hipotesia. Materia
organikoaren gaikako bilketaren ezarpenaren azterketaren emaitzak hartuta, kuadrilla
bakoitzean sortu eta etxeko eta komunitateko konpostatzearen bidez trata litekeen
biohondakinaren ehunekoa kalkulatu da. Kantitate horiek kuadrilla bakoitzeko dentsitate urriko
landagunean eta hirialdean sortutakoak dira.

Tabla 32.
Materia organiko konpostagarriaren guztizko sorkuntza etxeko eta komunitateko
konpostajeaz besteko aukeren bidez kudeatzeko
Cuadrilla

Añana

Biorresiduo total compostable
(t/año 2016)
Porcentaje de biorresiduo total apto
para ser gestionado mediante
compostaje doméstico y comunitario
Biorresiduo total máximo gestionado
mediante compostaje doméstico y
comunitario
(premisa: 40% del biorresiduo apto)
Biorresiduo a gestionar mediante
otra/s alternativa/s distintas al
compostaje doméstico y comunitario
(t/año)
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1.564

Ayala
4.192

Gorbeialdea
1.948

LaguardiaRioja
Alavesa
1.758

Llanada
Alavesa
1.572

CampezoMontaña
Alavesa
606

VitoriaGasteiz

TOTAL THA

35.270

46.910

70%

17%

58%

39%

48%

65%

10%

437

285

451

274

301

157

1410

1.127

3.907

1.497

1.484

1.271

449

33.860

3.315

43.595
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Tratatu beharreko kantitateei buruzko hipotesia. Kuadrilla bakoitzean etxeko eta
komunitateko autokonpostajeaz besteko metodoen bidez azkenean tratatu behar diren
kantitateak kalkulatzeko, onartu da 2030eko egoeran materia organiko konpostagarri guztiaren
% 60 birziklatzeko helburua lortuko litzatekeela. Taula honetan erakusten dira zifrak.

Tabla 33.

Kudeaketa azpiegiturak dimentsionatzeko oinarrizko datuak

Cuadrilla
Biorresiduo a gestionar mediante
otra/s alternativa/s distintas al
compostaje doméstico y comunitario
(t/año)
Hipótesis de gestión en el horizonte
2025 (t/año)
(Objetivo de reciclaje: 55%)
Hipótesis de gestión en el horizonte
2030 (t/año)
(Objetivo de reciclaje: 60%)

Añana

Ayala

Gorbeialdea

LaguardiaRioja
Alavesa

Llanada
Alavesa

CampezoMontaña
Alavesa

VitoriaGasteiz

TOTAL THA

1.127

3.907

1.497

1.484

1.271

449

33.860

43.595

620

2.149

823

816

699

247

18.623

23.977

676

2.344

898

890

763

269

20.316

26.157

Tratamendu teknologiari buruzko premisak. Oinarrizko bi aukera tekniko daude zatiki horiek
tratatzeko: konpostajea eta digstio anaerobikoa, eta bigarrenaren inbertsio kostuak eta
konplexutasun teknikoa lehenengoarenak baino nabarmen handiagoak dira; beraz, gutxieneko
masa kritiko bat behar du horrelako inbertsio bat justifikatu eta errentagarri egiteko. Uste da
ALHn ez litzatekeela lortuko gutxieneko masa kritiko hori eta, beraz, konpostajeko tratamendua
aukeratu da abiapuntuko premisa gisa7.

7

Ondorio hori lerrokatuta dago PEMARen adierazitakoarekin, zeinak hau baitio hitzez hitz: “Digestio
anaerobikoko instalazioen kostu handia dela eta, eta kontuan hartuz instalazio berrientzako energia
berriztagarrien ekoizpenaren gaineko primak, digestio anaerobikoa (...) kostu horiek optimiza daitezkeen
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Aztertu beharreko aukerak. Konpostajea abiapuntuko teknologia gisa hartuta, aukerei buruzko
zalantza behar diren planten kopuruari eta kokapenari buruzkoa da. Kasu honetan, zuhurtasun
printzipioa aplikatuz, uste da kontuan hartu beharreko eskualdeko planten gutxieneko gaitasuna
urteko 1.500 tona ingurukoa dela. Atalase hori gutxieneko ingurumen bermeak ziurtatzeko eta
prozesuen kontrol operazionaleko irizpideetan oinarrituta ezartzen da. Horiek bermatzen dute,
era berean, plantak hondakinei buruzko egungo araudiaren eta ongarriei buruzko egungo
araudiaren esparruan baimendu ahalko direla.
Ildo horretan, atalase hori kalkulatzeko, bestalde, kontuan hartzen da instalazioak konpostaje
sistema itxietan oinarritu beharko direla, a priori, horiek baino ez baitituzte bermatzen
biohondakinaren higienizazio egokia eta prozesuko isuri, usain eta lixibiatuen harpen, kontrol
eta tratamendu nahikoa, ingurumen inpaktuak eta biztanleentzako eragozpenak prebenitzeko.
Urteko 1.500 tonako gutxieneko atalasea sistema itxietan probatutako konpostake teknologia
komertzial nagusien gutxieneko gaitasunak berrikusi ondoren kalkulatu da.
Hartutako irizpidea. Tratatu beharreko biohondakin kantitateak aztertuta, proposatutako
egoerarik baikorrenean, 2030ean birziklatzea % 60ekoa izateari dagokionean, ikusten dan
Gasteizen eta Aiarako Kuadrillan baino ez litzatekeela gaindituko urteko 1.500 tonako atalasea.
Argi dago Gasteizen inguruan planta bat jartzea aztertutako edozein egoeratan dela
beharrezkoa, gutxienez, ALHko biztanleen % 75 biltzen dituen udalerriari zerbitzua emateko.
Aiarako Kuadrillan eskualdeko planta bat eraikitzearen aukerari dagokionez, kuadrilla horretako
materia organikoaren gaikako bilketaren ezarpenaren jarraipenaren emaitza kuantitatibo
(kantitateak) eta kualitatiboen (kalitateak), eta ekoitzitako konpostarentzako tokiko merkatu bat
egotearen araberakoa izango da. Eboluzio positibo eta nahikoa baieztatzen bada, plan honen
esparruan, eskualdeko planta hori eraikitzea sustatuko litzateke.
Gainerako kuadrillei dagokienez, aztertutako egoerarik onenean, ekoitzitako kantitateek,
printzipioz, ez dute justifikatzen ezaugarri horiek dauzkaten eskualdeko plantak eraikitzea eta,
beraz, logistika eta hurbiltasuneko irizpideak aplikatuz, Gasteiz inguruan kokatu beharreko
plantan tratatuko lirateke. Aiarako Kuadrillan gaika bildutako biohondakinak ere planta horretara
eramango lirateke, kuadrilla horretan bere eskualdeko planta eraikitzea egokia dela frogatuta
geratzen ez den bitartean.
Gasteiz inguruan eraiki beharreko plantak nahikoa malgua, modularra eta eskalagarria izan
beharko du gaika bildutako biohondakin kantitateen eboluziora eta Aiaran eraiki daitekeen
eskualdeko plantara egokitzeko. Horretarako, pentsatu da hasierako urteko 24.000 tonako
gaitasunerako eraikitzea (nahikoa ALH osoaren beharrizanei erantzuteko 2025eko helburuak
lortzeko egoeran), beharrezkoa bada urteko 26.000 tonara zabaltzeko aukerarekin (planta hori
eraikitzen ez bada).

egoeretan pentsatu behar da. Gainerako kasuetan, uste da tratamendurik egokiena konpostajeak behar
lukeela”.
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Nolanahi ere, gaitasun zifra horiek plant(ar)en azterketa eta proiektua egiten diren unean
berrikusi beharko dira.



Zabalik geratzen da urteko 1.500 tona baino gutxiagoko gaitasuna duten udal edo
eskualdeko plantak sustatzeko aukera, sistema itxietako konpostajekoa ez diren beste
teknologia batzuetan oinarrituak, osasunari, ingurumenari, legeari, ekonomiari eta gizarteari
dagokienez bideragarri direla frogatzen bada, ekoitzitako konpostarentzat behar besteko tokiko
merkatua dagoela bermatzen bada. Planaren esparruan, teknologia horien azterketa egiteko
bitartekoak jarriko dira, planta pilotuen edo demostrazio proiektuen bidez.
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8.3.3. TMB plantako errefusaren eta bioegonkortuaren balorizazioa
Hiri hondakinetatik datozen hondar zatikien artean euren balio bizitza Gardelegiko zabortegian
amaitzen duten guztietatik, ikuspuntu kuantitatibotik, zatiki bi jotzen dira lehentasunezkotzat,
batera ezabatutako zatiki guztien % 80 direlako ia, irudi honetan islatzen denez. Errefus zatikia
eta bioegonkortu zatikia dira, Jundizko tratamendu mekaniko biologikoko plantatik datozen
bigarren mailako hondakinak.

Figura 29. TMB plantako errefus eta bioegonkortu zatikien magnitudea ezabatutako zatiki guztien aldean

Kapitulu honetan plan honek korronte bi horiek tratatzeko dauden balizko aukerei buruz daukan
jarrera azaltzen eta arrazoitzen da.
Arrazoi bi daude haiek epigrafe beraren pean ebaluatzeko:
a) Egun, ziurgabetasun handia dago korronte bi horiek epe laburrean izango duten
bilakaera kuantitatibo eta kualitatiboari buruz. ALHn gaika bildutako zatiki organikoaren
gaikako bilketa orokorra eta tratamendu bereizia benetan eta azkar ezartzen bada,
zatiki bi horien kantitateek eta konposizioak aldaketa nabarmenak izango dituzte
Planaren denbora mugan, lehen urteetan batez ere. Kantitateak nabarmen murriztu
behar lirateke, eta konposizioari dagokionez, materia organikoaren eta beste zatiki
birziklagarri batzuen presentziak ere murrizketa nabarmenak izango lituzke.
b) Hurrengo epigrafeetan ikusiko denez, beste aukera batzuen artean, korronte biek
balorizazio tratamendu komun eta sinergikoa izan lezakete: TMB plantan bertan ESB
edo HDE bihurtzea.
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Ondorioz, zatiki bien tratamanduari eta erabilerari buruzko erabakiak estuki lotuta daude eta,
beraz, agiri honen epigrafe berean aztertzen dira.

8.3.3.1. Errefusa balorizatzeko aztertutako aukerak
Aurrekariak. TMB plantako errefusa material oso heterogeneoek osatzen dute. Material horien
ezaugarri komuna euren berotze ahalmena da eta, beraz, a priori, ahalmen handia dute
prozesu termiko industrialetan ordezko erregai gisa erabiltzeko, behar bezala prozesatuta.
Hondakinetatik ekoitzitako ordezko erregaiak kategoria handi bitan sailkatu ohi dira: Erregai
Solido Berreskuratuak (ESB) eta Hondakinetatik Deribatutako Erregaiak (HDE). ESB bat
erregai solido bat da, hondakin ez arriskutsuetatik prestatua, Europako Normalizazio
Batzordearen CEN/TS 15359 zehaztapen teknikoan ezarritako sailkapena eta irizpideak
betetzen dituena, eta egokia dena prozesu termiko industrialetan energetikoki balorizatzeko,
erregai fosilen ordezko gisa.
HDEak prestatzeko hondakin arriskutsuak eta ez arriskutsuak erabil daitezke, egoera fisiko
likido edo solidoa izan dezakete eta, nolanahi ere, hondakin ez arriskutsuetatik ekoitzitako HDE
solidoek ez dute CEN/TS 15359 zehaztapen teknikoa bete behar.
Jundizko TMB plantako errefusa ESB bat (edo, bestela, HDE bat) ekoizteko baliatzeko
aukeraren bideragarritasuna ebaluatzeko, 2009an Gasteizko Udalak lankidetza hitzarmen bat
sinatu zuen IDAErekin (Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua) eta haren esparruan
bideragarritasunaren azterketa tekniko eta ekonomiko bat egin eta finantzatu zen.
Errefus korrontearen ezaugarriak eta konposizioa. Jundizko TMB plantako errefusa ondo
bereizitako hiru korrontek osatzen dute, zeinen ezaugarriak arestian aipatu den
bideragarritasunaren azterketaren esparruan zehaztu baitziren xehetasunez. Hauek dira
korronte horiek:


Oinarrizko bereizketako errefusa, sailkapen mekanikoko linean sartu aurretik, batez ere
oso hondatutako bolumen handiko hondakinen hondarrek osatua. Korronte hori
partzialki balia liteke ESB/HDE bat ekoizteko, hura bereizi eta PCI handiena duten
zatikiak (zurak, ehunkiak eta plastikoak) hautatu ondoren.



Sailkapen eta bereizketa lineetako errefusa, enbalatzen dena eta guztizko errefusaren
zatiki nagusia dena. Hondakin heterogeneoa da, plastiko eta hondar biomasa asko
daukana. Osorik balia liteke, baina tratamendu handia behar luke (partikula tamaina
egokitzea, hezetasuna egokitzea eta inpropioak bereiztea).



Biohondakin egonkortuaren finketako errefusa, zatiki organikoaren tratamendu
biologikoan lortzen dena. Azpikorronte bi bereizten dira era berean, bahe birakaritik
datorrena bata eta mahai dentsimetrikotik datorrena bestea. Lehenengoa osorik balia
daiteke, tratamendu minimo batekin (batez ere partikula tamaina egokitzea eta
inpropioak bereiztea), eta bigarrena, aldiz, beira asko eta PCI gutxi daukana, ezin da
baliatu.
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Aztertutako diseinuko aukerak. Bideragarritasunaren azterketaren esparruan, errefusaren
zati balorizagarria ESB bihurtzeko transformaziorako lerro berri bat aurrediseinatu zen.
Horretarako TMB plantan bertan tokia egongo zela baieztatu zen. ESBaren amaierako
hezetasuna izan zen agertutako diseinatzeko parametrorik erabakigarriena. Sektore industrialek
eskatu ohi duten parametro horren balioa gehieneko % 15eko hezetasuna izaten da. Eskakizun
hori bermeekin betetzen duen produktu bat lortzeko, hasteko tratamendu lerro oso bat diseinatu
zen (1. aukera izenekoa), amaierako hezetasun maila hori emateko gai dena. Nolanahi ere,
ordezko beste egoera sinplifikatu bat (2. aukera) ere aztertu zen, inbertsio eta ustiapen kostu
txikiagokoa, zeinean % 15etik gorako hezetasuna duen ESBa ekoitziko bailitzateke. Bigarren
egoera horrek, noski, lehenengoak baino ziurgabetasun maila handiagoa zekarren, sektore
industrialen aldetik materialak izango zuen onargarritasun mailari, eta horrek salmenta prezioan
izan ditzakeen ondorioei dagokionez. Ziurgabetasun horiek ondorengo negoziazio faseetan
argitu behar lirateke.
Taula honetan aztertutako aukera bakoitzaren masen balantzeari, beharrezko inbertsioei eta
tratamendu helburuei egindako ekarpenari buruzko datuak islatzen dira.

Tabla 34.

Errefusa ESB bihurtzeko balorizazio aukerak
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8.3.3.2. Bioegonkortua balorizatzeko aztertutako aukerak
Aurrekariak. Errefusaren kasuan bezala, azken urteotan esfortzu eta baliabide handiak erabili
dira TMB plantak sortutako bioegonkortu zatikiaren balorizazioan aurrera egiten saiatzeko.
Zehazki, ikerketa ildo bi zabaldu eta garatu dira, koadro hauetan laburbiltzen direnak.

Cuadro 13. Teknozoruak proiektua
Gasteizko Udalak garatutako Teknozoruak proiektuaren helburua hiri hondakinak eta ez
arriskutsuak tratatzeko plantetako azpiproduktuetatik landareak hazteko substratuak
lortzeko azterketa da. Horretarako, zenbait azpiproduktu mota nahastu eta zenbait
lurzatitan zabaldu ziren Gardelegiko zabortegian. Haietan zenbait labore mota landatu
ziren nahasketek landare estaldura hartzeko luketen gaitasuna ikusteko.
Hauek erabili ziren nahasketak egiteko: Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinen (EEH)
Plantatik ateratako materialak, TMBko material bioegonkortua, eta berdeguneen
mantentzetik ateratako inausketa birrindua, enpresa pribatu batek emandako bentonita
birziklatuak eta Gasteizko lurrak, hutsik dauden udal lurzatietakoak. Material horiekin
zenbait nahasketa mota egin eta hilabetez utzi ziren ontzen.
4 sail mota ezarri ziren balizko erabileraren arabera, hala nola alde degradatuak larreko
landareak (gramineoak eta lekadunak) eta basoa (zuhaitzak, zuhaixkak eta sasiak)
erabiliz leheneratzea, edo labore energetiko gisa erabiltzea biomasa sailak erabiliz
(sahatsak, haien hazte azkarra eta landareak osatzeko dituen gaitasunak baliatuz) eta
biodiesela, hala nola koltza.
Ikusi zen teknozoruen konposizioak parke publikoetan erabiltzeko moduko substratu bat
sortzea ahalbidetzen duela. Laboreei dagokienez, larreak eta koltza gehiago hazten dira
materia organiko asko, hala nola bioegonkortua, inausketa eta bentonitak, daukaten
lurzoruetan, eta sahats eta baso (zuhaitzak, zuhaixkak eta sasiak) sailak gehiago hazten
dira materia organiko urriago, hala nola lurrak eta EEHak, daukaten lurzoruetan.
Beheko irudian: lurzoru nahasketak zenbait labore motarekin Gardelegiko zabortegian
(Teknozoruak proiektua). Iturria: “Teknozoru lurzatiak Gardelegin” proiektuaren lehen
urteko memoria.

Informazio gehiago hemen: http://tecnosuelosgardelegi.blogspot.com.es/
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Cuadro 14. Ongarriak formulatzeko proiektua
NEIKER-Tecnalia
Nekazaritza
Ikerketa
eta
Garapenerako Euskal Institutuak azterketa bat egin
zuen
bioegonkortua
erabiltzeak
ongarrien
formulazioan duen eraginkortasuna ezagutzeko.
Ikerketa horiek Arabako Arkaute eta Ilarduia
udalerrietan egin zen, bazka artoa eta neguko gari
biguna lantzeko lurzoruetan. Emaitzek erakutsi
zutenez, bioegonkortua ongarri konbentzionalen
ordezko aukera bat izan liteke, fosforo eta potasio
kantitate handiak eta nitrogeno kantitate handia
baitzeukan.
Proiektuaren esparruan planta pilotu bat garatu zen
Arkauten (Araba); ongarriak garatzen dira bertan,
kasu bakoitzean nahi den NPK proportzioarekin.
Abantaila bat daukate ongarri horiek: astiro askatzen
dira eta ongarri konbentzionalek baino dosi txikiagoak
behar dituzte. Plantak orduko 50 kg ongarri ekoizteko
gaitasuna dauka eta adituek kalkulatzen dutenez,
eskala handiko planta
batek
28.000 tona
bioegonkortu ere trata lezake urtean 9.200 tona
ongarri ekoizteko urtean.
Informazio gehiago hemen: http://www.neiker.net

Beste aukera batzuk. Arestiko ikerketa lanek zabaldutako aukerez gain, beste aukera batzuk
daude bioegonkortua balorizatzeko, interesekoak izan daitezkeenak. Alde batetik, errefusa
bezala, bere konposizio eta ezaugarriengatik, bioegonkortua ere balorizazio energetikorako
erabiltzeko egokia izan daitekeen korronte bat da. Aurretiaz kalkulatu da zatiki horren pisu
osoaren % 50 gutxienez teknikoki egokia izan litekeela xede horretarako, aurreko tratamendu
egokiaren ondoren. Bestalde, bioegonkortua biohondakin ez arriskutsuen zenbait zatikirekin
batera konpostatzeko aukera teorikoa ere badago.
Esparru arautzailea eta handik datozen baldintzatzaileak. Hondakin eta lurzoru
buruzko 22/2011 Legea indarrean jartzean, honela definitu zen konposta: bereizita
hondakin biodregadagarrien tratamendu biologiko aerobio eta termofiloaren bidez
medeagarri organikoa. Material bioegonkortua, bestalde, honela definitu zen:
nahastuen tratamendu mekaniko biologikoko plantetatik lortutako material organikoa.

kutsatuei
bildutako
lortutako
hondakin

Lege horrek, 24. artikuluan, xedatzen du ingurumen agintariek neurriak sustatuko dituztela
biohondakinen bilketa bereizia bultzatzeko, tratamendu biologikora bidali eta nekazaritzan,
lorezaintzak edo area degradatuen birsorkuntzan ingurumenarentzat segurua den erabilera
egiteko.
Material bioegonkortua lurzoruan erabiltzea lege horren II. eranskineko R10 eragiketa da
(nekazaritzari onura edo haien hobekuntza ekologikoa eragiten duen lurzoruen tratamendua)
eta lege horren 27. artikuluak xedatzen duen arabera baimena jaso behar du.
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2013ko ekainean Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak Ongarrien erregistroan
inskribatuta ez dagoen material bioegonkortua eta konposta R10 eragiketaren bidez erabiltzeko
dekalogoa argitaratu zuen. Dekalogo horrek material bioegonkortua R10 eragiketaren bidez
aplikatzeko baimenerako baldintzak, aplikazio horiek egiteko baldintzak, material
bioegonkortuari eskatu beharreko ezaugarriak barne, analisiaren maiztasuna, biltegiratzeari eta
lurzoruetako aplikazioari dagozkion baldintzak garatzen ditu. Halaber, autonomia erkidegoei
lurzoruan egindako material bioegonkortuaren aplikazioei buruz eman behar zaien informazioa
jasotzen du dekalogoak. Dekalogoa, halaber, ongarrien erregistroan, ekainaren 28ko 506/2013
Errege Dekretuak, ongarriei buruzkoak, arautzen duenean, erregistratuta ez dagoen konposta
lurzoruan erabiltzeko ere aplikatu behar da dekalogoa.
Lurzorua ukitzen duten aplikazioei dagozkien R10 eragiketetan biohondakinen erabilera
ingurumenarentzat segurua dela bermatzeko, dekalogoak baldintza oso murriztaileak ezartzen
ditu maila guztietan. Biohondakinaren konposizioari dagokionez, esaterako, ezartzen da
dauden 2 milimetrotik gorako diametroko ezpurutasunak (metalak, beirak eta plastikoak) % 3
izan behar direla gehienez. Kontrol analitikoen arloan, hiru hilean behin saiakuntza sorta handi
bat egiteko eskatzen da. Biltegiratzearen arloan, lurzorua ukitzen ez duen sistema isolatu bat
edukitzeko eskatzen da eta biltegiratzeko gehienezko denbora bi urtera mugatzen da. Haren
erabilerak nekazaritzari onura bat eragin edo hobekuntza teknologiko bat ekarriko duela
bermatzeko, erantsitako lurzoruen aldian behingo analisiak egin behar dira, dosifikazio irizpide
jakin batzuk betez eta egindako aplikazioen erregistro osoa eramanez. Horren guztiaren
ondorioz, ezin da bermatu ingurumen organoak lurzorua ukitzen duen aplikazioetan
bioegonkortuaren erabilerak baimen ditzakeenik, eta arrisku bat dakarkie horrek R10
balorizazio eragiketetan oinarritutako mota horretako aukerei.
Muga horiek ez zaio aplikatzen bioegonkortua ESB edo HDE ekoizteko erabiltzeko aukerari,
hauxe baitio dekalogoak hitzez hitz: “baldintzak betetzen ez dituen material bioegonkortua, edo
bete arren lurzoruan R10 eragiketaren bidez balorizatzen ez dena, zuzen kudeatu beharko da
(balorizazio energetikoa edo ezabatzea) 22/2011 Legean xedatutakoaren arabera.”

8.3.3.3. Hartutako irizpidea
Adierazitako aukera horiek, nahiz hondakinen sektoreak bizi duen eboluzio teknologiko
azkarraren ondorioz datozen urteetan sor daitezkeen beste batzuk, aukera interesgarriak izan
daitezke TMB plantatik datozen errefus zatikia eta bioegonkortu zatikia guztiz edo partzialki
balorizatzeko.
Haietan guztietan, ordea, ez dago argi materia organikoaren gaikako bilketak sorkuntza
bolumenei eta bioegonkortuaren konposizioari nola eragingo dien eta, beraz, sakontzen jarraitu
beharko da, ikerketaren eta esperientzia pilotu berrien bidez, korronte horien benetako
balorizazio aukeretan, aldaketa horien irismena ezagutu ahala.
Errefusa tratatzeko aukeren kasuan, 2009an egindako bideragarritasunaren azterketak
ondorioztatu zuen ESB/HDE bihurtzea tekniko eta ekonomikoki bideragarria zela.
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Bioegonkortuaren tratamenduaren kasuan, tratamendu mota gehiago daude, eta haietako
batzuk lurzoruak agronomiaren edo ingurumenaren ikuspuntutik hobetzeko aplikazio batean
oinarritu litezke, balorizazio energetikoaren aukera egoteaz gain. Ikusi denez, egun indarrean
dagoen esparru arautzailea oso murriztaile eta mugatzailea da bioegonkortua lurzorua ukatzen
duten aplikazioetan (R10 eragiketa) balorizatzea dakarten aukerei dagokienez; izan ere,
esparru hori egitean zuhurtasun printzipioa eta ingurumenari dagokionez seguru den
aplikaziokoa nagusitu dira. Beraz, bioegonkortu zatikia balorizazio energetikorako erabiltzeko
aukera, a priori, sendoagotzat eta ziurgabetasun txikiagotzat jotzen da. Izan ere, ALHn
aurrekariak daude, bigarren mailako hondar korronte bat HDE bihurtzeko erabiltzea
baimentzekoa (Jundizko ontziak sailkatzeko plantako errefusaren kasua).
Bestalde, bioegonkortua energetikoki balorizatuko balitz, sinergia argiak gertatuko lirateke, TMB
plantan bertan errefus zatikiarekin tratamendu bateratua egiteko aukerarekin.
Hori guztia kontuan hartuz, plan honen esparruan aplikatzeko irizpide hau proposatzen da:
Zuhurtasun printzipioa aplikatuz, Jundizko TMBko plantako errefusa eta bioegonkortu zatikiak
balorizatzeko sustatu beharreko tratamenduari edo tratamenduei buruzko erabakia Arabako
Lurralde Historikoan materia organikoaren gaikako bilketa orokortua ezartzearen ondorioz
korronte horien kantitatearen eta osaketaren bilakaerari buruzko iritzia izateko behar beste
elementu daudenean hartuko da.
Bitartean, plan honen esparruan, aztertutako balizko aukera guztien bideragarritasuna aztertzen
sakontzea ahalbidetzen duten ekintzak sustatuko dira, a priori haietako bat ere besteen aldean
baztertu ez lehenetsi barik (bioegonkortuarentzat R10 balorizazio eragiketan oinarritzen diren
aukerak barne, hots, lurzorua ukitzen duten aplikazioetan erabiliz, lurzorua agronomiaren
eta/edo ekologiaren ikuspuntutik hobetzeko).
Nolanahi ere, plan honetan hondakinak sortzeko eredu bat, kostu eredu bat eta Planaren
denbora muga betetzen duen aurrekontu bat jasotzen direnez gero, eredu eta aurrekontu horiek
egiteko, hipotesi gisa, bioegonkortua eta errefusa ESB/HDE bihurtzeko aukera sartu da,
egungo esparru arautzailean, aztertutako guztietako ziurgabetasunik txikiena dakarrena delako,
eta abantaila hauek eskaintzen dituelako:


Indarreko arau esparruan errazen baimen daitekeen aukera da, eta aurrekari bat dago
ALHn dagoeneko (baimena ontzien plantako errefusetik HDE ekoizteko).



Sinergiak eta eskalako ekonomiak sortzeko aukerak eskaintzen ditu, errefusa eta
bioegonkortua batera tratatzea ahalbidetzen duelako.



Bideragarritasuna aztertzean, egun arte aukera horretan sakondu da gehien
(errefusaren tratamenduaren aldean), eta instalazioen aurrediseinu mailara iritsi da,
CAPEX eta OPEXen kalkulu zehatzarekin.



Aukera teknologikorik sendo eta malguena da, jatorrian balorizatutako zatikien (errefusa
eta bioegonkortua) kantitatean eta konposizioan aldaketak gertatuz gero.
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8.3.4. Hondakinen masako bilketa eta gaikako bilketa ereduak
Kapitulu honetan plan honek bideko bilketa ereduei buruz duen jarrera azaltzen eta arrazoitzen
da, aukera bi bereiziz: egungo ereduei eusteko aukera (edukiontzi irekiak eta bide publikoan
etengabe daudenak, hondar zatikiaren edukiontzia nagusi dela), eredu berritzaileagoetaranzko
eboluzioaren aldean.
Eskumen esparrua. Bideko bilketa ereduaren definizioa eta, ondorioz, baita hari eusten dion
azpiegiturarena (edukiontzi sistema edo beste batzuk), hiri hondakinen bajako kudeaketa
izenekoan sartzen dira eta, beraz, haien eskumena udalena da bakar-bakarrik. Ondorioz, udal
autonomia errespetatzeko, plan honek ezin du jarduera loteslerik sustatu bilketa eredu horien
definizioari buruz; aitzitik, orientabideak eta gidalerroak ezarri baino ez du egin behar, egokia
denean, plan honek bultzatzen dituen ikuspuntuekin lerrokatzen diren udalerrien ekimenak
sustatuz eta erraztuz.
Eredu klasikoak versus eredu berritzaileak. Praktikak, hainbat adibideren bidez, frogatu du
hautatutako bideko bilketa eredua prebentzio eta birziklapen helburu globalak lortzeko
arrakasta gehien baldintzatzen duten eragileetako bat dela. Hala, uste da egungo bilketa
ereduekin, instalatutako gaitasun handian hondar zatikia biltzeko baliabideen eskuragarritasun
ia mugagabean oinarrituta, nekez gaindituko dela birziklapenaren sabaia, % 30ekoa, ezta
hezkuntza, sentsibilizazio eta kontzientziazioko jarduerak nabarmen indartuz ere. Aitzitik,
bideko bilketa eredu berritzaileak ezarri dituzten eremuetan gertatu da gaikako bilketa eta
birziklapen mailen igoera benetan esanguratsua, sortutako hondakinen guztizko kantitateak
murriztearekin batera. Eredu horiek, euren aniztasunaren barruan, ezaugarri komun bat dute:
nabarmen murrizten dute gaitasuna eta mugatzen dute, nolabait, herritarrek hondar zatikia
biltzeko sistemara iritsi ahal izatea. Gainera, sistema berritzaile horietako batzuek sartzen
dituzten teknologiek sortzeagatik ordaintzea aplikatzea ahalbidetzen dute. Berritzailetzat jotzen
diren sistema horien adibide dira giltzaz itxitako edukiontzien sistema, txipa duten edukiontziak,
kendu eta ipintzeko edukiontziak, atez atekoa, etab.
Hartutako irizpidea. Plan honen esparruan hiri hondakinak udalerri mailan bidean biltzeko
egungo
sistemak
eta
bideak
aipatutako
motako
eredu
berritzaileagoetarantz
birdiseinatu/birdoitu eta eboluzionatzea sustatzen da, uste baita ekarpen erabakigarria egin
dezaketela plan honetako prebenitzeko eta birziklatzeko helburuak lortzen. Premisa orokor hori
xehetasunez aztertu behar da, kasuz kasu, udalerri mailan, udalerri bakoitzaren kasu zehatzera
hoberen egokitu daitekeen eredu berritzailea zein den identifikatzeko, irizpide batzuk kontuan
hartuz, hala nola herritarren ingurumenari buruzko kontzientziazio eta heldutasun maila,
sistemaren gizarte onarpena, sistema berria finantzatzeko gaitasuna (zeinak kasu guztietan
baitakar sistema tradizionalek baino hasierako inbertsio nabarmen handiagoak) eta kostuak
berreskuratzeko itxaropenak, besteak beste.
Udalerri bakoitzarentzako sistemarik egokiena identifikatu eta haren bideragarritasun teorikoa
baieztatu ondoren, plan honetatik pilotu eskalako saiakuntza egitea gomendatzen da, egindako
hipotesiak egiaztatzeko. Kontuan hartu behar da komunitate batean ondo dabilen sistema batek
ez duela bermatzen beste batean egokitu eta ondo ibil daitekeenik eta, beraz, beharrezkotzat
jotzen da saiakuntza pilotuak egitea.
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8.3.5. Aztertutako aukerei buruzko emaitzen laburpena
Irudi honen bidez egindako aukeren azterketaren emaitzak laburbiltzen dira grafikoki.

Figura 30. Aztertutako aukerak eta ondorioak

116. or. 228(e)tik

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

1. agiria. PLANA
[2018ko azaroa]

2018-04519
129/250

2018ko abenduaren 14a, ostirala • 144 zk.

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

8.4. Etorkizuneko egoeraren modelizazioa
Hondakinen sorkuntza eta kudeaketaren modelizazio kuantitatiboa egin da Planaren
iraunaldian, kapitulu honetan egindako aurreikuspenei eta hartutako irizpideei buruz
aurkeztutako emaitzak jasotzen dituena.
Erantsitako irudian eta tauletan islatu dira modelizazio horren emaitzak. 2016ko zifrak oinarri
hartuta hiri hondakinen bilketa eta kudeaketari buruzko datuek 2020, 2025 eta 2030eko
epemugetan zer eboluzio izango luketen ikusten da.
Modelizazioak definitutako helburuen eta hartutako egoeraren arteko bateragarritasuna
baiestea ahalbidetzen du.
10. kapituluan aurkezten den eredu ekonomikoa kalkulatzeko laguntza ere izan da modelizazio
hori.

Figura 31. Etorkizuneko egoeraren modelizazioaren emaitzak
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Ereduak kalkulatutako masen balantzeak:

RECOGIDA

Resto (t/a)

Por tipologías

%

ESCENARIO
2020

GESTIÓN

43%

Resto (t/a)

Reutilización
Reciclaje
Val. Energética
Eliminación
Evaporación

2.579

1.989

6.492

8.481

38.921

6.210

45.131

%

36%

GESTIÓN

64%

10.861

Total (t/a)
122.160

4.276

60.197

62.912

8.860

6.851

15.712

23.986

6.554

30.540

Resto (t/a)

-

Selectivas (t/a)

34.296
30%

Resto (t/a)

81.077
70%

Selectivas (t/a)
-

8.720

Total (t/a)
115.373

%
100%

Total (t/a)
5.769

2.103

61.352

63.455

14.957

7.133

22.090

10.483

6.823

17.306

-

4%
52%
13%
25%
7%

100%

5.769

6.754

%
100%

Total (t/a)

2.716

8.720

2%
48%
7%
35%
8%

100%

4.276

%
Reutilización
Reciclaje
Val. Energética
Eliminación
Evaporación

77.878

Selectivas (t/a)
-

RECOGIDA

ESCENARIO
2030

Selectivas (t/a)

Resto (t/a)

Por tipologías

Total (t/a)
61.894

-

%
100%

100%

58.512

44.281

GESTIÓN

128.946

3.382

Resto (t/a)

Reutilización
Reciclaje
Val. Energética
Eliminación
Evaporación

57%

Total (t/a)

2.579

10.861

RECOGIDA

73.793

Selectivas (t/a)
-

Por tipologías

ESCENARIO
2025

Selectivas (t/a)

55.153

5%
55%
19% *
15%
6%

6.754
*TMB plantako biogasa eta gaika bildutako zatikietatik bereizitako inpropio berrerabilezin eta birziklaezinak
baztertuta, % 13koa litzateke ehuneko hori.
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9.

Hartutako kudeaketa eredua

9.1. Elementuak
Plan honetan hartutako kudeaketa eredua elementu hauek osatzen dute, erantsitako irudian
piramide forman eskematizatuta. Elementuak behetik gorantz zabaltzen dira, izaerarik
estrategikoena dutenetatik izaera operatiboena dutenetara, haien arteko koherentzia eta
lerrokatzea ziurtatuz beti.

Figura 32. Hartutako kudeaketa ereduaren elementuak
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9.2. 2030 ikuspegia
Planaren elementurik estrategikoena da ikuspegia, eta Planaren onuradun diren pertsonek eta
erakundeek Arabako Lurralde Historikoko hiri hondakinen sorkuntzaren eta kudeaketaren
egoera 2030ean nola irudikatzen duten erakusten du.
Plan honetan hartutako 2030 ikuspegia eratzeko herritarrek parte hartzeko webaren bidez
egindako ekarpenak erabili dira (ikus Planaren 2. agiria).

Cuadro 15. 2030 ikuspegia
2030ean, nik irudikatzen dudan Arabako Lurralde Historikoan, hiri hondakinak …..
... era efizienteagoan kudeatzen dira, eta haietatik gizartearentzako onurak atera daitezke,
ekonomia zirkularraren eredua errealitate bihurtuz.
... gehiago berrerabiltzen dira, eta era jasangarriagoan kontsumitzen da, produktu
iraunkorrak tokian eskuratuz. Herritarrak ohituta daude hondakin bihurtuko diren produktu
gutxi erosten. Sortzen diren hondakin apurrak ondo bereizten dira etxean bertan.
Herritarrak informatuago, kontzientziatuago eta hondakinen kudeaketarekin engaiatuago
daude, eta euren eskura dagoen guztia egiten dute hondakin kopurua ahal den neurrian
murrizteko eta sortzen diren hondakinak era zuzenean bereizteko. Hondakinen kudeaketak
toki garrantzitsua dauka herritarren agendan.
Herritarrek kontzientzia handiagoa dute eta haientzako pizgarri gehiago dago; birziklatzen
baduzu, konpentsazioak lortzen dituzu; birziklatzen ez baduzu, gehiago ordaintzen duzu.
Hondakin organikoez konpost hutsa egiten da; gero parkeetan eta lorategietan erabiltzen
dugu, eta saldu ere egiten dugu. Landagune txikietan jatorrian konpostatzen da.
Kuadrillen arteko hondakin garraioa murrizten da, ahalik gehiena tokian bertan tratatzen da
eta.
«Adineko pertsonek gogoan dute zein zikinak ginen XXI. mendearen hasieran».

Herritarrek parte hartzeko webeko 2030 ikuspegiari buruzko galdetegiko 4. galderari herritarrek emandako
erantzunak erabiliz bategindako testua
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9.3. Printzipio gidariak
Planari aplikatu beharreko funtsezko printzipio gidariak nazioarteko eta Europako zuzenbidetik
datoz, batez ere. Plan honen izaeragatik (ingurumenari lotutako zerbitzu publiko bat
planifikatzea, administrazio publikoek monopolio erregimenean emandakoa), printzipio hauek
aplikatzen dira: a) administrazio publikoen jarduna arautzen duten orokorrak; b)
ingurumenaren/baliabide eta hondakinen kudeaketa jasangarriaren arloa arautzen duten
berariazkoak; eta c) zerbitzu publikoak ematea arautzen dutenak. Taula honetan laburbiltzen
dira.

Tabla 35.

Printzipio gidariak

Mota

Printzipioak






Orokorrak
(jarduera
publikoa)






Sektorekoak
(ingurumena/
baliabideak/
hondakinak)
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Gardentasun, gobernu on, parte hartze, informazioaren eskuragarritasun eta
administrazio publikoaren eredugarritasuneko printzipioa.
Zuhurtasun eta prebentziozko ekintzako printzipioak.
Erabiltzaile
eta
EEE-entzako
argitasun,
ulergarritasun
eta
eskuragarritasuneko printzipioak.
Subsidiariotasun printzipioa eta proportzionaltasun printzipioa.
Eraginkortasun, hierarkia, deszentralizazio, deskontzentrazio eta koordinazi
printzipioak.
Administrazio publikoen arteko lankidetzaren betebeharra
Herritarrei zerbitzu eraginkorra ematea. Soiltasuna, argitasuna eta
herritarrekiko hurbiltasuna. Administrazio jardunean parte hartzea, eta
administrazio jardun horren objektibotasuna eta gardentasuna. Prozedura
administratiboak eta haiek kudeatzeko jarduera materialak arrazionalizatzea
eta azkartzea. Fede ona, bidezko konfiantza eta erakunde leialtasuna.
Kudeaketa publikoarekiko erantzukizuna. Helburuen araberako plangintza
eta zuzendaritza, eta politika publikoen kudeaketaren kontrola nahiz politika
horien emaitzen ebaluazioa. Eraginkortasuna ezarritako helburuak
betetzeko. Baliabideak erakunde xedeak lortzeko nahiko eta egokiak izatea.
Efizientzia baliabide publikoak esleitzeko eta erabiltzeko. Administrazio
publikoen arteko lankidetza, elkarlana eta koordinazioa.
Kutsatzen duenak ordaindu behar du printzipioa. Europa eta nazioarte
mailako printzipio gidari bat da. Haren arabera, hondakinen sortzaileak eta
hondakinak dauzkanak kudeatu behar dituzte, halako moldez non
ingurumena eta giza osasuna babesteko maila altua bermatzen den.
Printzipio hori lege agindu gisa dago jasota hondakin eta lurzoru kutsatuei
buruzko 22/2011 Legearen bidez.
Hondakinen hierarkiako printzipioa, hondakinen prebentzioari eta
kudeaketari buruzko politikako lehentasun ordena definitzen duena: a)
prebentzioa; berrerabiltzeko prestatzea; c) beste mota bateko balorizazioa,
esaterako balorazio energetikoa; eta e) ezabatzea.
Ekonomia zirkular, hondakinak kudeatzeko efizientzia eta zerbitzuak
desmaterializatzeko printzipioa.
Autosufizientzia eta dosifikazio printzipioak (22/2011 Legean eta HEZn
ezarritako legezko formulazioaren arabera).
Zuhurtasun eta jasangarritasun printzipioak ingurumenaren babesaren
arloan, bideragarritasun tekniko eta ekonomikokoa, baliabideen babesekoa,
eta ingurumen-inpaktuak, giza osasunaren gainekoak ekonomikoak eta
sozialak prebenitzekoa.
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Mota

Printzipioak


Berariazkoak
(zerbitzu
publikoak)
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Emandako zerbitzu publikoen efizientzia, eraginkortasun eta kalitate
printzipioa. Ikusten denez, efizientzia eta eraginkortasun printzipioa oso
lotuta dago eskala faktorea aprobetxatzeari.
Tratuaren unibertsaltasun eta berdintasuneko printzipioa (era berean,
elkartasun, aukera berdintasun, gizarte kohesio eta lurralde desorekak
zuzentzeko printzipioetan oinarrituta). Zerbitzuen eskuragarritasunari nahiz
zerbitzua emateko baldintzei dagokie.
Zerbitzuaren jarraikortasun eta erregulartasuneko printzipioa.
Aurrekontuaren jasangarritasuneko printzipioa (gastuaren arrazionalizazioa
eta euspena).
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9.4. Helburu estrategikoak
Planaren eremu osoari aplikatzen zaizkion helburu estrategikoen hiru tipologia hauen ezartzen
dira: 1- Gobernamendu ona; 2- Hondakinen hierarkia betetzea eta 3- Hiri hondakinak
kudeatzeko sistemaren jasangarritasun globala.
Taula honetan aipatutako tipologia bakoitzaren barruan dauden helburu estrategikoen zerrenda
zehatza aurkezten da, deskribapena eta adierazleak barne. Zenbaki erlatiboetan formulatutako
adierazleak kalkulatzeko erreferentziako utea 2016a da (aurreko plangintza aldia amaitzen den
urtea), adierazlearen definizioan bertan kontrakoa adierazi ezean.

Tabla 36.

Helburu estrategikoak eta adierazleak

Helburu
estrategikoa

Deskribapena

Adierazleak

Adierazleen helburu
balioak

GOBERNAMEND
U ONA

01.HE.

Gobernu ona.
Zerbitzuaren
efizientzia eta
kalitatea
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ALHn hiri hondakinak
kudeatzeko ereduaren
koordinazioa eta integrazioa
hobetzea, horrek zerbitzuaren
efizientziaren eta kalitatearen
hobekuntzan duen eraginarekin.

Koordinazio eta integrazio
adierazlea. Eren hiri hondakinak
kudeatzeko eredua ALHn
eraginkortasunez koordinatuta eta
integratuta duten biztanle
zerbitzatuen ehunekoa, ALHko
biztanle guztietatik.

Altako kudeaketaren
(tratamendua) % 85eko
koordinazio eta
integrazioa 2020an.

Efizientziaren hobekuntzaren
adierazlea. Hiri hondakinak
kudeatzeko sistemaren gastua
murriztea ALHn (€ per
capita/urteko eta €/t/urteko)

Urteko per capita
gastuaren murrizketa
iraunkorra, 2020az
geroztik. (Planaren
inbertsioen eta gastuen
ondorioz, 2020 arte
guztizko gastua igo eta
ondoren murriztuko
delakoan)

Zerbitzuaren kalitateko
hobekuntzaren adierazlea.
Zerbitzatutako biztanleetatik
jasotako hiri hondakinak
kudeatzeko zerbitzuaren kalitateari
dagokionez gogobetetze maila
altua dutenen ehunekoa

>% 80ko gogobetetze
ehunekoa (hiri hondakinen
ekobarometroa erabiliz
kalkulatuta -ikus 14.
ekintza-). Adierazle horren
jarraipen maiztasuna
ekobarometroa
egitekoarekin bat etorriko
da.

Altako kudeaketaren
% 100eko koordinazio eta
integrazioa 2030an.
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Helburu
estrategikoa

Deskribapena

Adierazleak

Adierazleen helburu
balioak

ALHn sortutako hiri hondakinen
guztizko pisua

Helburuak berak
adierazitakoa.

Desakoplamendu adierazlea
(ALHn sortutako hiri hondakinak,
kilogramotan, Arabako BPGko
1000 euroko)

Beheranzko joera
iraunkorra

HONDAKINEN
HIERARKIA

02.HE.

Prebentzioa
(kuantitatiboa)

03.HE.

Prebentzioa
(kualitatiboa)

2030ean sortutako hiri
hondakinen pisua % 15etik gora
murriztea, 2016an sortutakoen
pisuaren aldean

Inpropioen presentzia eta
bananduta biltzen diren hiri
hondakinen zatiki guztietako
arriskugarritasuna etengabe eta
pixkanaka murriztea

Inpropioen presentziaren
adierazlea biohondakin zatikian.
Biohondakin zatikian dauden
inpropioen batez besteko
ehunekoa, pisuan
Arrisku adierazlea. Masan
bildutako hondakinetan dauden
hondakin arriskutsuen ehunekoa
pisuan.
Arrisku adierazlea. Hildako
animalien hondakinen presentzia
masan bildutako hondakinetan
(kop.).

04.HE.

Berrerabiltzeko
prestatzea

05.HE.

Birziklatzea
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Berrerabiltzeko prestatzen diren
hiri hondakinen zatikien
ehunekoa eta kopurua handitzea
gutxienez 2020an pisuan % 2ra
eta 2030ean pisuan % 5era iritsi
arte, Arabako Lurralde
Historikoan sortutako hiri
hondakin guztietatik.

Helburua bera.

Hiri hondakin guztietarako:

Helburua bera

Birziklatzen diren hiri
hondakinen kantitateak
handitzea, halako moldez non
berrerabili eta birziklatzeko
prestatutakoaren ehuneko
bateratua 2020an gutxienez
% 50era iristen den pisuan, %
55era 2025ean eta % 60era
2030ean, Arabako Lurralde
Historikoan sortutako hiri
hondakin guztietatik.

Egiten den Plan honen lehenengo
ebaluazio ekitaldian, baloratzeko
alderdi gisa, adierazle honen
banantzeak ezartzeko aukera
sartuko da, berariazko zatiki
berrerabilgarrien arabera.

< % 5 2020an
< % 3 2025ean
< % 2 2030ean
% 80 murrizketa 2020an
% 90 murrizketa 2025ean
% 99 murrizketa 2030ean

Batere ez 2020az geroztik

> % 2 2020an
> % 5 2030ean

> % 50 2020an
> % 55 2025ean
> % 60 2030ean
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Helburu
estrategikoa

Deskribapena

Adierazleak

05.HE.

Hiri hondakinak osatzen
dituzten zatiki nagusietarako:

Helburua bera

Birziklatzea (jar.)

a)

b)

Biohondakina Hiri
hondakinen zatiki
nagusia izateagatik,
pisuan, 2023az
geroztik (urte horretan
biohondakinaren
gaikako bilketa
orokorra izan beharko
da ALH osoan), zatiki
horri aplikatuko
zaizkion birziklatze
helburuak hiri
hondakin guztiei
aplikatzen zaizkienen
antzekoak izango dira,
hots, % 55 2025ean
eta % 60 2030ean
Hiri hondakinak
osatzen dituzten
gainerako
zatikietarako, lurraldez
gaindiko mailan
(Europa, estatu eta
autonomia mailan)
definitutako birziklatze
helburuak hartzen dira

Adierazleen helburu
balioak

Biohondakin zatikia:
> % 55 2025ean
> % 60 2030ean

Ontzien hondakinak
Ontzi guztiak

> % 65 2025ean
> % 70 2030ean

Ontzien hondakinetan dauden
material zehatzak:


Plastikoa



Zura



Metal ferrosoak

> % 50 2025ean
> % 55 2030ean
> % 25 2025ean
> % 30 2030ean
> % 70 2025ean
> % 80 2030ean



Aluminioa

> % 50 2025ean
> % 60 2030ean



Beira

> % 70 2025ean
> % 75 2030ean



Papera eta kartoia

> % 75 2025ean
> % 85 2030ean

06.HE. Beste

balorizazio mota
bat

Birziklatzeaz besteko balorizazio
tratamenduak dauzkaten hiri
hondakinen ehunekoari pisuan
% 15eko atalasearen azpitik
eustea8, Arabako Lurralde
Historikoan sortutako hiri
hondakin guztietatik.

Helburua bera
< % 15

8 Korronte lehenetsi hauei aplikatzeko: ALHko hiri hondakinen tratamendurako planten errefus zatikia eta bioegonkortu
zatikia (8.3.2 eta 8.3.3 kapituluetan aurkeztutako aukeren azterketaren arabera).
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Helburu
estrategikoa

07.HE.

Ezabapen
segurua

Deskribapena

Adierazleak

2020an, zabortegian utzitako
udal hondakinen kantitatea
ehuneko sortutako udal
hondakinen guztizko
kantitatearen % 35era murriztea,
edo ehuneko txikiago batera, eta
2030ean ehuneko hori % 15eko
atalasearen azpitik murriztea.

Helburua bera

Adierazleen helburu
balioak
< % 35 2020
< % 15 2030

ALHn zabortegian utzitako per
capita hiri hondakinak

Urteko beheranzko joera
iraunkorra

Sarrerek gastuak estaltzeko maila
(urteko dsarreren % / urteko
gastuen %)

Sarrerek gastuak
estaltzeko gutxieneko
maila:

JASANGARRITA
SUNA

08.HE.

Jasangarritasun
ekonomikoa

09.HE.

Ingurumen
jasangarritasuna

10.HE. Gizarte
jasangarritasuna
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Arabako Lurralde Historikoko hiri
hondakinen kudeaketa
sistemaren jasangarritasun
ekonomikoa ziurtatzea, sarrerek
gastuak erabat estaltzeko
mailara iritsiz.

Arabako Lurralde Historikoko hiri
hondakinak kudeatzeko
sistemaren ingurumen eta
osasunaren gaineko inpaktua
murriztea.

Txirotasunaren eta
bazterkeriaren kontra
borrokatzen, enplegu berdea
sortzen eta elikadura xahuketa
murrizten laguntzea

>% 69 2020an
>% 88 2025ean
% 100 2030ean
Ingurumen inpaktuaren adierazlea
(1). Hondakindegiek eta isurketa
gune aktiboek edo leheneratzeke
daudenek okupatutako azalera
ALHn

0 ha 2030ean

Ingurumen inpaktuaren adierazlea
(2). Hiri hondakinen kudeaketak
sortutako beroteti gasen isuriak
ALHn

Urteko desazkunde
iraunkorra Planaren
iraunaldian

Ingurumen inpaktuaren adierazlea
(3). Hondakinak kudeatzeko
sistemak (bilketa eta tratamendua)
sortutako osainengatik eta
bestelako ingurumen
inpaktuengatik jasotako
auzotarren kexa espedienteen
kop.

0 espediente ebazteke

Gizarteratze adierazlea. Gizarte
bazterkeria arriskuan edo egoetan
eta/edo txirotasun atalasearen
azpitik dauden eta Planaren
ekintza sozialen onuradun diren
pertsonen kop. eta/edo
gizarteratzeko enpresentzako
merkatu erreserbari lotutako
kontratazio publikoen emaitza,
sektore publikoko kontratazioaren
indarreko lege esparruak
sustatzen eta jasotzen duenez.

Urteko hazkunde
iraunkorra Planaren
iraunaldian

Enplegu berdea sortzearen
adierazlea. Plana ezartzearen
ondorioz sortutako enpleguen kop.

Urteko hazkunde
iraunkorra Planaren
iraunaldian

Elikagai xahuketaren
murrizketaren adierazlea. Elikagai
xahuketaren hondakinen
murrizketaren ehunekoa pisuan
2018ko karakterizazioak
zehaztutakoaren aldean.

> % 50eko gutxieneko
murrizketa elikagai
xahuketan 2030ean (per
caita zifrak)
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9.5. Tresnak
Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legeak, esparru zuzentarauak ezarritako ildoei
jarraiki, II. tituluan hondakin politikaren tresnak zerrendatzen ditu eta berariaz aipatzen du
hondakinetarako planak egitea, baita tresna ekonomikoak ere, koadro honek jasotzen duenez.

Cuadro 16. Hondakin politikaren tresna ekonomikoak
1. Eskudun diren agintariek ekonomia, finantza eta zerga neurriak ezarri ahalko dituzte
hondakinen sorkuntza prebenitzea sustatu, bilketa bereizia ezarri, hondakinen kudeaketa
hobetu, birziklatzearen merkatuak bultzatu eta indartu, eta hondakinen sektoreak berotegi
gasen isuriak (…) arintzen laguntzeko.
2. Administrazio publikoek, erosketa publikoen kontratazioaren esparruan, produktu
berrerabilgarriak eta erraz birziklatzen diren materialak, nahiz hondakinetatik datozen
materialekin fabrikatutako produktuak, erabiltzea sustatuko dute, haien kalitateak eskatutako
zehaztapen teknikoak betetzen dituenean.
Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legea. 16. artikulua.

Plan honen prestaketaren esparruan legean berariaz aipatutako tresna ekonomiko sorta
hartzen da, tasen aplikazioa barne, bilatzen diren helburu eta xedeetara egokituta, baita
kontratazio eta erosketa publiko berdeko tresnak ere. Kanonak ezartzeari dagokionez, toki
erakundeen eskumen eremutik kanpo geratzen dira eta, beraz, lurraldez gaindiko eskalan
bultzatu beharko dira.
Horiek, ordea, ez dira hondakinen politika egiteko dauden tresna bakarrak. Tresna
ekonomikoen nahiz beste mota batzuen beste tipologia batzuk daude. Nazioarteko jardunak
erakutsi du aldi berean tresnen konbinazio egoki, dibertsifikatu, bateragarri eta sinergikoa
erabiltzen denean lortzen direla emaitzarik onenak. Plana ezartzeko aplikatzea proposatzen
den tresnen sorta osoa koadro honetan laburbiltzen da. Denak aplikatu dira Plan honetako
ekintzak diseinatzean. Era sinergikoan diharduten tresna bi edo gehiago uztartzen dituzten
ekintzak formulatzea lehenetsi da, haien eraginkortasuna hobetzeko.

Tabla 37.

Hondakin politikaren tresna nagusiak

Mota

Adibideak

Ekonomikoak (portaera eta jarduera
jakinak sustatzen edo sustagarria kentzen
dizkietenak)

Kontratazio eta erosketa publiko berdea
Tasak ezartzea
Sortzeagatik ordaintzea
Zerga onurak
Isunak eta zigorrak
Ekoizlearen erantzukizun hedatua (22/2011 Legeak
definitu eta zehazten dituen baldintzetan)

Arautzaileak eta hertsagarriak (portaera
eta jarduera jakinak derrigortu edo
debekatzen dituzte)

Arauak/ ordenantzak
Ikuskapena/ zaintza
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Mota

Adibideak

Sozialak (alde interesdunei informatu,
elkarreragin, jakinarazi, inplikatzen dituzte)

Informazio, kontzientziazio, sentsibilizazio kanpainak
Jarduera eredugarriak
Borondatezko hitzarmenak

Ezaguera (erabakiak hartzean informatu
eta bideratzeko datu erabilgarriak eta
beharrezkoak ematen dituzte)

Behatokia
Jarraipena eta ebaluazioa/ berrelikadura
Aholkuak
Saiakuntzak eta proba pilotuak
I+G+B

Grafikoki, erantsitako irudian islatzen dira.

Figura 33. Plan honetan aplikatutako hondakin politikaren tresnak
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9.6. Estrategiak
5. eta 7. helburu estrategikoek, hurrenez hurren 2020, 2025 eta 2030eko birziklatzeari
dagozkion gehieneko ehunekoak eta zabortegietan ezabatzea ezartzen dituztenek,
baldintzatzen dituzte gehien aplikatu beharreko Planeko ereduak eta estrategiak. Erronka
nagusia 2020rako helburu paketea betetzea da. Horretarako, jarduera oso irmoak bultzatu
beharko dira premiaz, egungo egoeraren eta helburu horien artean dagoen aldea dela eta,
erantsitako irudian grafikoki islatzen denez.

Figura 34. Bide kritikoa

Arestiko irudian irudikatutako helburuen bilakaera ildo biek Planetik bultzatu behar diren
oinarrizko kudeaketa ildo estrategiko biak ezartzen dituzte, hots:


[1] Kalitatezko gaikako bilketa irmotasunez handitzea, batez ere materia organikoarena,
zatikirik handiena baita



[2] Hondar zatikiaren egungo kudeaketa optimizatzea
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Figura 35. Oinarrizko kudeaketa ildo estrategikoak

1. estrategia garatu ahal izateko lehentasuneko neurri paketeak zehazteko, hondakinen
inbentarioaren datuak eta konposizioko datuak hartuta, egungo egoeran hondar zatikia osatzen
duten hondakin birziklagarrien kantitate nagusiak zein diren kalkulatu da. Taula honetan bildu
dira zifrak.

Tabla 38.

Lehentasuneko zatikiak epe laburrera 1. estrategiarako

Fracción
Biorresiduo
Envases ligeros
Papel-cartón
Vidrio
Metales y plásticos no envases
SUBTOTAL
De los cuales:
RICIA

Presencia de
% respecto al
fracciones reciclables total de residuos
en la fracción resto
recogidos en
(t/ a 2016)
masa
40.115
43%
15.579
17%
7.277
8%
1.679
2%
6.465
7%
71.115
76%
15.523

17%

Bestalde, 2. estrategiari dagokionez, ikuspuntu kuantitatibotik TMB plantan sortutako errefus
eta bioegonkortu zatikiak dira lehentasuneko korronte biak, agiri honen 8.3.3 kapituluan (TMB
plantako errefusaren eta bioegonkortuaren balorizazioa) adierazten zenez.
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Tabla 39.

Lehentasuneko zatikiak epe laburrera 2. estrategiarako

Fracción
Rechazo
Bioestabilizado
SUBTOTAL

Principales fracciones
eliminadas (t/ 2016)
37.084
18.059
55.143

% respecto al total
de residuos
eliminados
53%
26%
78%

Korronte horiei eta, beraz, 2. estrategiari lotutako lehentasuneko jarduera paketea 8.3.3
kapituluan aurkeztu eta arrazoitu da.
Estrategia bakoitzari dagokionez dauden lehentasuneko korronteak kontuan hartuz, ikuspuntu
kuantitatibotik, 2020ko helburuak lortzen gehien lagun dezaketen ekintza paketeak definitu dira,
hots, epe oso laburrean, kalitatezko gaikako bilketa handitzeko eta hondar zatikiaren kudeaketa
optimizatzeko ahalmen handiena dutenak, Plan honetan epe laburrean ezarritako asmo
handiko helburuak lortzeko besteko kantitate esanguratsuetan.

Figura 36. 2020rako lehentasuneko ekintzen laburpena, ildo estrategikoen arabera
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9.7. Ekintza programak
Kapitulu honetan Planaren ekintzak aurkezten dira, programen eta egenden arabera antolatuta.
Lehen programak, “gobernamendu eta neurri estrategikokoa” deritzonak, zeharkako neurriak
biltzen ditu, hiri hondakinen korronte guztiei aplikatzen zaizkienak, eta haien ardatza plana
aplikatzeko tresna nagusiak eta haren epe luzerako jasangarritasuna bermatzen duten
elementuak indartzea da. Funtseko neurri talde ugari horrek eremua prestatu eta euskarria
ematen die ALHko gobernamendu sendo eta integratu bati eta gainerako neurri programei.
Programa horretako agendak indartu nahi den tresna jakinaren tipologiaren arabera daude
eratuta.
Bigarren programak, “azpiegiturakoa” deritzonak, hondakinen kudeaketari eusten dion
azpiegiturari, bai altan (tratamendu plantak) bai bajan (bilketa, espaloiko, hiri inguruneko eta hiri
inguruko azpiegitura eta azpiegitura mugikorra barne), eragiten dioten neurriak biltzen ditu.
Programa horretako agendak ekintza dagoen azpiegiturari ala azpiegitura sortu berriari lotuta
egon eratzen dira.
Hirugarren programak, “lehentasuneko korronteen prebentzioa eta kudeaketa hobetzeko
beste neurri lagungarri batzuk” deritzonak, korronte zehatzak, euren garrantzia Planaren beste
zati batzuetan (diagnostiko parte hartzailea, estrategiak, etab.) arrazoituta daukatenak, hobeto
prebenitu eta kudeatzeko neurri zehatzak biltzen ditu. Programa horretako agendak
lehentasuneko korronte horien arabera antolatzen dira. Euren izaeragatik, programa honetan
sartzen diren ekintzak berriak eta aurreko programetakoekin loturarik gabeak izan daitezke edo,
aldiz, lotutako ekintzak, 1. eta 2. programan jasotako ekintza estrategiko eta egiturazkoren
batetik datozenak. Azken kasu horretan, 3. programako ekintza hondakin korronte jakin
batentzat 1. edo 2. programetako ekintza bat edo batzuk zehaztu edo argitzeko jartzen da.
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Figura 37. Plan honen ekintza programen egitura

Hurrengo epigrafeetan ekintza bakoitza formulatu eta azaltzen da, haren tipologiari,
justifikazioari eta helburu estrategikoei egindako ekarpenari buruzko informazioa bilduz.
Bestalde, eranskinetan kronogramari (1. eranskina), aurrekontuari (2. eranskina) eta jarraipen
eta ebaluazio adierazleei (3. eranskina) buruzko informazioa sartu da.
Arabako Foru Aldundiak, plan hau onartzeko eskudun den administrazioa izanik, ekintza
guztien buru da eta haiek bultzatzen ditu, Arabako gainerako erakundeak aintzat hartuz, zeinek
euren eskumenen esparruan eta erantzunkidetasunez parte hartuko baitute.
Eskumenez udal eta kuadrillei dagozkien zerbitzu/prestazioei lotutako ekintzak erakunde horiek
hartuko dituzte euren gain, kasu bakoitzerako ezartzen denaren arabera, Arabako Foru
Aldundiaren laguntzaz eta plan honetan ezarritako helburuak betetzeko gidalerro eta gakoei
jarraiki.
Oro har, onartzen da plan honek sustatutako hondakinak kudeatzeko azpiegituren kudeaketan,
ahal den neurrian, gizarte ekonomiako erakundeen parte hartzea erraztuko dela, kontratazio
publiko jasangarriko irizpideak aplikatuz.
Halaber, oro har, onartu eta bermatzen da, edozein SCRAPekin (edo ALHko hiri hondakinen
kudeaketaren egoeran eskubide osoz diharduen beste edozein agenterekin) formalki negoziatu
eta sinatutako konpromisoak arriskuan jar lezakeen Planaren ekintza oro garatu eta ezartzeko,
ekintza garatu eta ezartzeko lehenagoko baldintza gisa, sinatutako hitzarmenak (edo akordioak,
kontratuak, etab.) behar bezala berrikusi izana ezartzen da, halako moldez non, zuzenbidearen
arabera, ekintzari estaldura formala ematea ahalbidetzen duen, legea ez betetzeko edo
eskudun den administrazio publikoak formalki hartutako konpromisoren bat ez betetzeko arrisku
oro ekidinez.
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9.7.1. Gobernamendu eta neurri estrategikoetako programa
9.7.1.1. Erakundearteko lankidetza eta koordinazio agenda
Acción 1. Erakundearteko gobernamendu eredu berri eta integratua bultzatu, definitu eta
ezartzea Arabako Lurralde Historiko osorako hiri hondakinen prebentzio eta kudeaketaren arloan,
zerbitzuaren kostuak, efizientzia eta kalitatea hobetzeko eta Arabarentzat ekonomia zirkularra
eraginkortasunez bultzatzeko. Araudiak hiri hondakinen arloan eskumenak ematen dizkien
erakundeetako funtsezko agente guztiak (AFA, Gasteizko Udala, eta Arabako gainerako kuadrillak
eta udalerriak) integratzea bilatzen du ereduak.
EREDU LEHENETSIA: PARTZUERGOAREN FORMULA
Euskadiko toki erakundeen 2/2016 Legeak azpimarratzen du tokiko zerbitzu publikoen kudeaketa
partekaturako formula lehenetsia partzuergoaren formula dela, benetako kostuak eta zerbitzuaren
kalitate estandarrak hobetzea ahalbidetzen duena.
ERAKUNDEARTEKO
TOPAGUNE
KOORDINATZEKO ORGANOA

EGONKORRAK:

ARABAKO

HIRI

HONDAKINAK

Gobernamendu eredu integratu berria eraikitzeko, erakundearteko eztabaida lan etengabea behar
da, teknikoa nahiz politikoa, non AFAk, GUk, Arabako gainerako kuadrillek eta, kasuan kasu, 1.
ekintza hau garatzeko era daitekeen gobernamendu integratuko erakundeak parte hartzen duten.
Lan hori eraginkortasunez egiteko, era berean, topagune egonkor, antolatu eta aldizkakoa ezarri
behar da, zeinean ALHko hiri hondakinen arloko eskumenak dituzten erakunde horiek bil
baitaitezke. Hori dela eta, 1. jardueraren esparruan, Arabako hiri hondakinak koordinatzeko organo
bat sortzea ere bultzatzen da. Haren xedea erakundearteko aldian behingo topagune egonkor bat
(bai teknikoa, bai politikoa, kasuan kasu) eskaintzea izango da, handik parte hartzen duten
erakundeek plan honi eta haren ekintzei lotutako alderdiak landu eta eztabaidatzeko.
EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK


Arabako hiri hondakinak koordinatzeko organoaren eraketa formala.



Erakundearteko gobernamendu hitzarmen berriaren baldintza zehatzen definizioa eta altan eta
garbigune-berrerabilguneetan kudeatzeko erakundearteko konpromisoa sinatzea.



Elementu juridikoak, ekonomia eta finantzakoak eta tekniko lagungarriak prestatzea hiri
hondakinak altan eta garbigune-berrerabilguneetan kudeatzeko eredu integratu berriaren
funtzionamendurako.



Hiri hondakinak altan eta garbigune-berrerabilguneetan kudeatzeko gobernamendu eredu
integratu berria benetan eratzea eta abiaraztea.



Gobernamendu eredu berria ari izatea, finkatzea eta, beharrezkoa bada, zabaltzea.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Egungo gobernamendu ereduaren zatiketa eta ahulezia
zuzentzeko. Ikus 7. kapituluko (“Diagnostikoaren laburpena”) 1. puntua, ALH barruko erakundearteko
lankidetza eta koordinazioari buruzkoa.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekintza hau 1HEren oinarri nagusia da, estrategikoa eta egiturazkoa
izateagatik, Planaren gainerako helburu estrategikoak lortzen ere zeharka laguntzen badu ere
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Acción 2. Arabako lehentasuneko jardueren agenda bat definitu eta bultzatzea hiri hondakinen
arloko lurraldearteko eta lurraldez gaindiko lankidetza eta koordinaziorako.
ARABAKO LURRALDEARTEKO ETA LURRALDEZ GAINDIKO LANKIDETZA ETA KOORDINAZIO
AGENDAren lehentasuneko gaiak


EAEn instalatutako hiri hondakinak eta ez arriskutsuak tratatzeko gaitasunaren erabilera
optimorako estrategia bateratua, zerbitzuen efizientzia hobetu eta kostuak murrizteko.



Dauden SCRAPekin beraiek sistemaren jasangarritasun ekonomiko eta finantzarioari egindako
ekarpena maximizatzeko negoziazio estrategia bateratua.



SCRAP berriak, batez ere kudeatzen zailak diren hondakinenak, hala nola koltxoienak, sortzea
bultzatzeko estrategia bateratua.



Hondakinen inbentarioak egin eta kudeatutako kantitateak kalkulatzeko irizpide bateratuak
ezartzea.



Hri hondakinen araudia koordinatuta egin/ aldatzea bultzatzea (adibideak: hiri inguruneko
edukiontzien eskuragarritasunari buruzko araudi autonomikoa aldatzea; ordenantza fiskalak
idaztea; udal/eskualdeko beste ordenantza batzuk idaztea; araudi teknikoak –konpostaje
komunitarioko instalazioentzako gaitasunak eta baimenak, etab.- idatzi/berrikustea; hondakinen
lege autonomiko bat bultzatzeko aukera; bioegonkortua balorizatzeko legedia eta irizpidea
aldatzea bultzatzea; etab.); isurien gaineko zerga autonomiko bat ezartzea, etab.



Ontzien hondakinak eta bestelako hondar zatikiak kudeatzeko GIIS ezartzea bideragarri den
ebaluatzeko irizpide eta estrategia tekniko bateratuak definitzea.



Jarduerak koordinatzea eta protokolo bateratuak ezartzea nekazaritza/osasun publiko/ehizaren
arloan eskudun diren zerbitzuekin, hiri hondakinen edukiontziak hildako animalien hondakinen
presentzia prebenitu/arintzeko.



Lurralde eta hirigintza plangintza zerbitzuekin koordinatzea, hondakin azpiegiturak (egungoak
eta etorkizunekoak) okupatutako esparruak lurralde eta hirigintza antolamenduko tresnetan
sartzeko.



AFAk aktiboki parte hartzea, ALHren interesak ordezkatuz, alderdi interesdun gisa, hondakinen
plan autonomikoak egin eta jarraitzeko prozesuan, bereziki ALHn lehentasunezkotzat hontzen
diren hondakin ez arriskutsuen korronteei lotutako ekarpenak eginez, eraikuntza eta
eraispeneko hondakinak, arazketa lohiak, etab. ere kontuan hartuta. Era berean, konpostaje
azpiegiturak diseinatzean hiri hondakinen eta nekazaritza eta abeltzaintza hondakinen arteko
sinergiak ezartzea erraztea.



Eskudun diren administrazioekin komunikazio eta informazio kanalak ezartzea, AFAk zuzeneko
eskumena izan ez arren, Planean sartutako helburuei zeharka eragiten dieten gaietarako.



Lurralde historiko eta autonomia erkidego mugakideekiko lankidetzak berrikusi, aztertu eta,
egokia bada, zabaltzea, udalerri eta eskualde mugakideetan sortutako hiri hondakinen
kudeaketaren eraginkortasun-efizientzia globala hobetzeko.



Hiri hondakinen bilketa pribatuen eremuan ikuskapen jarduerak koordinatu eta haietan
laguntzea.

ARABAKO LURRALDEARTEKO ETA LURRALDEZ GAINDIKO LANKIDETZA ETA KOORDINAZIO
AGENDA pentsatu eta defendatzeko lehentasuneko foroak. Besteak beste, hauek dira
lehentasunekoak:


EAEko Hiri Hondakinak Koordinatzeko Organoa (HHKO; bertan ari dira definitzen hiri
hondakinen arloan jarduteko estrategia bateratuak).



Udalsarea 21 (bertan sustatzen da hondakinen gaineko udal tasak kalkulatzeko metodologia
pilotu bat ezartzea, plan honi begira garrantzitsu diren beste gai batzuen artean).



Alde biko edo alde anitzeko erakundearteko beste foro, batzorde eta bilera interesgarri batzuk

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK


Planaren iraunaldian lurraldearteko eta lurraldez gaindiko eremuan bultzatu beharreko
lehentasuneko jardueren Arabako agenda egin eta egutegian finkatzea, AFA, GU eta
kuadrillen artean.
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Lan eremuak (HHKO eta lurraldez gaindiko eta lurraldearte mailako beste eremu tekniko eta
politiko batzuk), erantzukizunak eta eremu bakoitzean ALHren interesak ordezkatzeko
izendatutako mintzakideak definitzea.



Eremu tekniko eta politikoan proaktiboki bultzatzea eta laguntza eskaintzea definitutako lan
eremu bakoitzean lurraldearteko eta lurraldez gaindiko Arabako lankidetza eta koordinazio
agenda benetan betearazteko.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? ALHren bidezko interesak eragiten diguten hiri hondakinei
buruzko erabakiak hartzen diren lurraldez gaindiko foroetan era proaktibo, antolatu eta sistematikoan
defendatu ahal izateko (ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, erakundearteko lurralde barruko
eta lurraldez gaindiko lankidetza eta koordinazioari buruzko 2. puntua).
Ekarpena helburu estrategikoei Estrategikoa eta egiturazkoa izateagatik, jarduera honek zeharka
laguntzen du Planaren helburu estrategiko guztiak lortzen.

Acción 3. Altako azpiegiturak kudeatzen dituzten erakundeek udal eta kuadrillei jakinarazpen
goiztiarrak egiteko protokolo bat ezartzea, azpiegitura horiek erabiltzeagatik aplikatutako tasen
zenbatekoaren aldaketa orori dagokionez, udal/kuadrillei zerga ordenantzak aldatzea errazteko.

KOMUNIKATZEKO GUTXIENEKO EPEA


Alderdiek tasaren aldaketa benetan gertatzen den urte fiskalaren hasierari buruzko aldaketak
gutxienez zer eperekin jakinarazi beharko diren erabakiko dute.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK



Protokoloa idatziz ezartzea.
Protokoloa eraginkortasunez eta sistematikoki aplikatzea

Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Kuadrillen eta udalen aurrekontu egonkortasuna bermatzeko,
halako moldez non altako kudeaketa tasen balizko igoerak euren herritarrei denbora errealean
jasanaraz diezazkieketen (ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, tarifen aldaketen
jakinarazpen goiztiarrarri buruzko 4. puntua).
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1HEri eta 8EHri
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Acción 4. ALHn hiri hondakinen kudeaketan egiteke dauden alderdi juridikoak eta eskumenekoak
antolatu eta erregularizatzea, garrantzi berezia emanez hiri hondakinei buruzko udal/eskualdeko
ordenantzak egiteari, nahiz azpiegituren eta emandako zerbitzuen eskumenak eta titulartasunak
mugatzeari.

EKINTZA HONEN EREMUAN SARTUTAKO NEURRIEN ADIBIDEAK


Hiri hondakinen udal ordenantzak indarreko lege esparruaren arabera egin/egokitzea sustatzea.
Puntu horri dagokionez, gomendatzen da ordenantza horietan argi eta berariaz ezartzea
hondakinak kudeatzeko sistema publikoaren erabiltzaileen gaikako bereizketa derrigorrez egin
beharko dela, eta halaber zehapen araubide egokia ezarriko da, arau hausteen kasuan.



Azpiegituren erabilera eta kudeaketari buruz indarrean dauden hitzarmenak zein mailatan
betetzen diren aztertzea. Hitzarmenak egokia denean eguneratu/berrikustea.



Hondakinak kudeatzeko azpiegiturei buruzko ebidentzia dokumentalak artxibo bateratu batean
biltzea (lurren jabetza, azpiegituren jabetza, kudeaketaren titulartasuna, etab.).



Eskumenei buruzko alderdiak aztertzea. Anomaliak identifikatu eta zuzentzea.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK



AFAren, GUren eta kuadrillen arteko autodiagnostiko partekatua anomaliak eta antolatzeke
dauden alderdiak identifikatzeko. Zerrenda kontsolidatua egitea.
Identifikatutako alderdiak kasuz kasu konpontzea guztiz konpondu arte.

Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? ALHko hiri hondakinen kudeaketari buruzko edozein alderdi
juridiko edo eskumenekotan egungo egoeran zalantzak sortzen badira edo egoera anomaloak ekarri
edo legea urratzeko arriskuak sortzen baditu, hura identifikatu, argitu eta, beharrezkoa bada,
zuzentzea. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, egiteke dauden alderdi juridikoak eta
eskumenekoak berrikusi eta antolatzeari buruzko 4. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1HEri.
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9.7.1.2. Ekonomia eta finantza zein zerga tresnen agenda
Acción 5. Ekonomia eta finantza eredu bateratu eta homogeneoa ezartzea, ALH osoaren mailan
hiri hondakinak kudeatzeko sistema publikoaren jasangarritasun ekonomikoa eta gastua murriztu
eta arrazionalizatzeko aukerak (batez ere hondakinak prebenitzeko jardueren bitartez) urtero
ebaluatzea ahalbidetuko duena.

EREDU EKONOMIKOA EZARTZEKO IRIZPIDEAK


Plan honen azterketa ekonomikoaren esparruan egindako ereduaren adibideari jarraiki,
sistemaren kostu, gastu eta sarrera guztiak erregistratu beharko ditu ereduak, bai zuzenekoak,
bai zeharkakoak.



Gastuen partidan, sistemaren altako nahiz bajako kudeaketari zein hondakinen plangintzari
(plan honen aurrekontua barne), zaintzari eta kudeaketaren kontrol tekniko eta
ingurumenekoari eragiten dioten zuzeneko eta zeharkako kudeaketako guztiak sartuko dira.



Gastuen nahiz sarreren partida gastu motaren eta gastua bere gain hartzen duenaren eta
finantzatzeko erabilitako funtsen jatorriaren arabera islatuko da.



Sistemaren diruzko benetako gastuak, diruzko sarreren aldean, noraino estaltzen diren urtero
kalkulatzea ahalbidetuko du ereduak. Kutsatzen duenak ordaindu behar du legezko agindua
aplikatuz, azken helburua estaldura maila % 100ekoa izatea da.



Gainera, eta paraleloki, hondakinen kudeaketa on batek sortutako ingurumen eta gizarte
itzulkina diru bihurtzea ahalbidetuko du, ukiezinak, hala nola berotegi gasen isurien murrizketa
edo enplegu berdea sortzea (beste inpaktu positibo batzuen artea), ekonomikoki balioetsiz.
Nolanahi ere, kutsatzen duenak ordaindu behar du printzipioa ez indargabetzeko, alderdi
horiek ez dira zenbatuko sarrerek ekonomia eta finantza gastuak noraino estaltzen dituzten
kalkulatzeko, inpaktu sozio-ekonomiko positibo gisa baizik.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK




Ekonomia eta finantza eredu bateratuaren kontzeptua diseinatzea
Eredu kontzeptuala programatu eta automatizatzea
Eredua erregimen arruntean erabiltzea

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? ALH osoaren mailan hiri hondakinak kudeatzeko sistema
publikoaren jasangarritasun ekonomikoa eta gastua murriztu eta arrazionalizatzeko aukerak (batez ere
hondakinak prebenitzeko jardueren bitartez) urtero ebaluatzea ahalbidetuko duen tresna bat
edukitzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, hondakinak kudeatzeko sistemaren balantze
ekonomiko integratuari buruzko 5. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpen estrategikoa 1HE eta 8HEri; halaber, zuzeneko edo
zeharkako ekarpena gainerako helburu gehienei.
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Acción 6. Arabako Lurralde Historiko osorako hiri hondakinen zerga eredu bateratu berri bat
definitu eta ezartzea, “kutsatzen duenak ordaindu behar du” lege agindua (sortzeagatik
ordaintzeko formulak barne), nahiz zerbitzu publikoen unibertsaltasuneko, tratu berdintasuneko
eta lurralde eta gizarte kohesioari laguntzeko oinarrizko printzipioak betetzea bermatuko duena.
HONDAKINEN FISKALITATE
BEHARREKO IRIZPIDEAK

EREDU

BATERATU

BERRIA

DEFINITZEKO

APLIKATU



ALH osorako hondakin tasa kalkulatzeko eredu bateratu bat definitzea.



Kudeaketa kostuak berreskuratzeko legezko agindua aplikatzea (“kutsatzen duenak ordaindu
behar du” printzipioa).



Hondakin nahastuak biltzea zigortzen duen altako fiskalitate eredua.



*Sortzeagatik ordaintzeko formulak sartzea (hondar zatikia sortzeagatik ordaintzea bereziki
azpimarratuz)



*Pizgarriak aplikatzea (fiskalak, ekonomikoak eta/edo bestelakoak) Planaren helburuak lortzen
laguntzeagatik, batez ere kalitatezko gaikako bilketan laguntzeagatik.

Oharra: asteriskoarekin* adierazitako irizpideak banako (etxebizitza/ establezimendua) eta/edo
elkartutako (udalerria eta/edo kuadrilla) erabiltzaile mailan aplikatu ahalko dira.
EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK


Tasa eredua diseinatu eta pilotu eskalan ezartzea



Ereduaren laguntza teknikoko elementuak garatu eta benetako eskalan ezartzea

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Egungo egoera, muturreko sakabanaketakoa, zuzentzeko,
ALHn tasak ezartzeko irizpide eta ereduei dagokienez. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”,
6. puntua. Hondakinen zerga eredua; hondakin tasak.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpen estrategikoa 1HE , 2HE, 3HE eta 8HEri; halaber, zuzeneko
ekarpena gainerako helburu gehienei.
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Acción 7. Arabako administrazio publikoei eta sektore pribatuari informazioa ematea, zerbitzuen
kontratazio eta erosketa publiko eta pribatu jasangarri eta berritzaileko klausulak definitzeko,
ALHn hiri hondakinen prebentzioan, birziklatzean eta kalitatezko gaikako bilketan era
esanguratsuan lagunduko dutenak.
ZER DA EROSKETA ETA KONTRATAZIO PUBLIKO BERDEA (EKPB)?
Erosketa eta kontratazio publiko berdea prozesu bat da, zeinaren bidez agintari publiko eta
erdipublikoek, oinarrizko erabilgarritasun bera izanda, ingurumen inpaktu handiagoa duten beste
produktu, zerbitzu, obra eta kontratuen aldean, euren bizi zikloan ingurumen inpaktu txikia duten
produktuak, zerbitzuak, obrak eta kontratuak eskuratzea erabakitzen baitute.
Erosketa eta kontratazio publiko berdearen hastapenak 80etan daude eta hasiera batean zenbait
herrialdetan hasi zen gauzatzen, hala nola Alemanian, Austrian, Suedian eta Danimarkan.
Hastapen haietatik eta urteak aurrera joan ahala, Europako Batzordeak egindako zenbait azterketaren
bidez erosketa eta kontratazio publiko berdeak Europar Batasuneko zenbait ingurumen politika eta
estrategia sustatu eta ezartzeko tresna egoki gisa duen garrantzia aitortu da.
(Iturria: IHOBEk argitaratutako “EROSKETA ETA KONTRATAZIO PUBLIKO BERDERAKO
GIDALIBURU PRAKTIKO”tik egokitua)
EKPB-REN EBOLUZIOA JASANGARRITASUNA ETA BERRIKUNTZA JASO ETA SEKTORE
PRIBATUARI ERE ERAGITEN DIOTEN KONTZEPTU GLOBALAGOETARANTZ
Pixkanaka, erosketa eta kontratazio publiko berdearen kontzeptuak eboluzioa izan du, ingurumenari
zorrozki lotutakoez gain beste irizpide batzuk hartzeko. Zehazki, kontratazio prozesuan ekonomia,
ingurumen eta gizarte irizpideak batera hartzen badira, erosketa publiko jasangarriaren kontzeptua
sortzen da. Halaber, produktua edo zerbitzua berritzeko irizpideak sartzen direnean, erosketa publiko
berritzailearen kontzeptua sortzen da. Eta, azkenik, sorta erosketa eta kontratazio publikoari ez ezik
pribatuari ere zabaltzen bazaio (askotan enpresen erantzukizun korporatiboaren esparrutik garatuta),
Planaren ekintza honek aipatzen duen kontzeptu globala sortzen da, hots “erosketa eta kontratazio
publiko eta pribatu jasangarri eta berritzailea”.
Azaroaren 8ko 9/2017 Legeak, Sektore Publikoen Kontratuenak, berariaz xedatzen du hau: “(...)
Kontratazio organoak kalitate-prezio erlaziorik onena ebaluatzeko ezarritako irizpide kualitatiboetan (...)
gizarte, ingurumen eta berrikuntza ezaugarriak jaso ahalko ditu”.

LEHENTASUNEKO APLIKAZIOAREN EREMUAK
Erosketa eta kontratazio publiko jasangarria borondatezko tresna ekonomiko bat da. Plan honen
ondorioetarako, hauek dira haren esku hartze eremu lehenetsiak, hiri hondakinak sortzen izan
dezaketen inpaktuagatik, ikuspuntu kuantitatibo eta kualitatibotik:


a) Arabako tokiko sektore publikoarentzat: hiri garbiketako eta hiri hondakinak biltzeko
zerbitzuen kontratazioa; ekitaldi publikoen kontratazioa; marketin eta publizitate zerbitzuen
kontratazioa; eraikin publikoen kudeaketa, garbiketa zerbitzuen, otordu eta jatetxe zerbitzuen
kontratazioa barne, baita altzarien, gailu elektriko eta elektronikoen eta bulegoko beste
suntsikor batzuen erosketa, etab. ere; parkeak eta lorategiak mantentzea; hiri altzariak
erostea.



b) Arabako sektore pribatuarentzat, lehentasuneko sektoreak izaeran sektore publikoarentzat
adierazitakoen parekoak eta antzekoak dira, baina ekimen pribatutik bultzatuta.

APLIKAZIORAKO IRIZPIDEAK



Jarduera honen esparruan kontratuan ingurumenari lotuta sortutako klausulak Interneten
argitaratuko dira, baita hiri hondakinak sortzen inpaktu handia duten beste ohiko produktu eta
zerbitzuen erosketa eta kontrataziorako beste klausula estandar batzuk ere.
Klausulak era argi eta errazean idatziko dira. Halaber, klausula horiek betetzen direla frogatu
ahal izateko moduak erraza izan beharko du, kostu edo karga administratibo esanguratsuetan
sartu gabe.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
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Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Arabako sektore publiko eta pribatuaren zerbitzura klausula
estandar zehatzak eta argiak jartzeko, hiri hondakinetan berariaz ardaztuak, ALHko eta lurralde
horretan lehentasuneko gisa identifikatutako sektoreen errealitateari egokituak. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 7. puntua. Kontratazio eta erosketa jasangarria eta berritzailea (publikoa
eta pribatua).
Ekarpena helburu estrategikoei Ekintza hau 1HE, 2HE eta 3HEren zerbitzurako oinarri
estrategikoetako bat da. Gainerako helburuak lortzen ere laguntzen du zuzenean edo zeharka.

Acción 8. Planaren jarduera estrategikoak finantzatzeko erakundearteko hitzarmen bat ezartzea
sustatzea, behar beste baliabidez hornitzeko, haren helburuen asmoarekin bat etorriz.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Planaren neurri estrategikoak eta egiturazkoak betearaztea
gotortzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 8. puntua. Neurri estrategikoak finantzatzeko
hitzarmena.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekintza hau 1HEren zerbitzurako oinarri estrategikoetako bat da.
Gainerako helburuak lortzen ere laguntzen du zeharka.
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9.7.1.3. Informazio eta ezaguera tresnen agenda kudeaketan eta erabakietan
laguntzeko
Acción 9. ALHko hiri hondakinen urteko inbentarioa egiteko datu bilketaren automatizazioa
estandarizatu, arindu eta maximizatzea
INBENTARIO BERRIRAKO LEHENTASUNAK


Era pribatuan kudeatutako hiri hondakinen kantitateak sartzea (egun partzialki baino ez dira
zenbatzen)



Elikagaien xahutzeari buruzko zifrak sartzea



Bizkortasuna esparru juridiko aldakorrera egokitzen (aldaketak hiri hondakinen definizioan,
aldaketak hondakinak zenbatzeko irizpideetan, etab.)



ALHn bildu eta kudeatutako hiri hondakinen kantitateei lotutako helburu eta adierazle
kuantitatibo guztien zenbaketa eta kalkulua sartzea, halako moldez non inbentarioa base osoa
den eremu horretan Planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko.



Inbentarioa jasotzen duen urte naturalaren ondorengo urteko lehen lauhilekoan osatzea
ahalbidetzeko prozedura prestatzea.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK


Inbentarioa egiteko prozedura garatzea, idatziz.



Prozedura era eraginkorrean ezartzea

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Planaren eta haren ekintzen jarraipena eta ebaluazioa egiteko
datu kritikoak lortzeko prozesuaren kalitatea eta efizientzia hobetzeko. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 9. puntua. Bildu eta kudeatutako hondakinen kantitateak.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekintza hau 1HEren zerbitzurako oinarri estrategikoetako bat da.
Gainerako helburu gehienak lortzen ere laguntzen du zeharka.
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Acción 10. Bi urtean behin hiri hondakinen ezaugarri adierazgarriak definitzea, haien eremuak
ALH osoa hartuz.
KANPAINAK DISEINATZEKO APLIKATU BEHARREKO IRIZPIDEAK
Kanpainen diseinuan irizpideak sartzea, emaitzen adierazgarritasuna estatistikoa eta Planen helburuen
jarraipen egokirako eta erabakiak hartzeko datuak edukitzea ziurtatzea ahalbidetzen dutenak. Irizpide
hauen garrantzia azpimarratu behar da, lurraldeari lotuta egon ohi diren gainerakoez gain (kuadrillen
eta udalerrien araberako banaketa): materia organikoen azpizatikiak (landarea/ animalia/ elikagaien
xahutzea) bereiztea, materialen arabera bereiztea (ontzi ez den plastikoak eta metalak, tamainaren
arabera), hezetasun eta zikintasun kontrolak egitea ontzi zatikirako, korrelazioa biztanleria patroiekin
(dentsitatea), urtarokotasunaren eragina, korrelazioa jaiegunekin (kultura anitzeko egutegia), etab.
Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Planaren eta haren ekintzen jarraipena eta ebaluazioa egiteko
datu kritikoen kalitatea eta eskuragarritasuna hobetzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”,
10. puntua. Hiri hondakinen konposizioari buruzko datuen eskuragarritasuna eta kalitatea
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpen estrategikoa 1HEri; halaber, zeharkako ekarpena 2HEri eta
3HEri.

Acción 11. Kuadrilla mailan (edo, bestela, eremu ahalik eta tokikoenean) hondakinak sortukudeatzeko zikloak ixteko aukerak identifikatzea
ZIKLOEN ITXIERAREN AZTERKETAREN LEHENTASUNAK
Hauek eskaintzen dituzte tokiko zikloak ixteko aukerarik handienak: biohondakinen korronteek
(elikagaien xahutzearenak barne), bolumen handiko hondakinen eta beste hondakin berrerabilgarri
batzuen korronteek; eta ekoizle handiek sortutako hondakinen beste korronte batzuk.
EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK


Zikloen itxieraren azterketa teknikoa egitea



Azterketaren aldian behingo eguneraketa

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Zikloak era ahalik eta tokikoenean ixtea sustatzen du Planak,
baina ez dago informazio nahikorik tokiko benetako aprobetxamendu aukerak ebaluatzeko, ezta aukera
horien bideragarritasuna ziurtatzen duten baldintzak betetzen diren ere. Ezaguera hutsune hori argitzen
laguntzen du ekintza honek. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 11. puntua. Toki mailan
zikloak ixteko aukerak
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpen estrategikoa 1HE, 2HE eta 5HEri; baita zuzeneko ekarpena
4HE, 6HE eta 9HEri ere.
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Acción 12. ALHko hiri hondakinak kudeatzeko sistema publikoari atxikitako langileentzako
etengabeko prestakuntza programa bateratu bat diseinatu eta garatzea
ERABILTZAILEEN PROFILA


ALHn hondakinen kudeaketa sistema publikoari atxikitako langile guztiek atera ahalko diote
onura programari, zein ere den haien profila eta atxikitako erakundea (AFA eta Arabako
kuadrillak eta udalak).

PROGRAMAREN FUNTSEZKO EDUKIAK


Hauek lirateke prestakuntza indartuko litzaiekeen lehentasuneko eremuak: legedia
eguneratzea, prebentzio eta kudeaketako jardunbide egokiak, gaikako bilketa eta tratamendu
tresna, metodo eta baliabide tekniko berritzaileak; fiskalitatea eta sortzeagatik ordaintzeko
aukerak; ingurumen inpaktuaren prebentzioa; hondakinak eta klima aldaketa, etab.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Teknikariek eurek adierazitako beharrizan bat asetzeko. Ikus
7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 12. puntua. Barne gaitasunak eta prestakuntza indartzea.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpen estrategikoa 1HEri; halaber, zeharkako ekarpena gainerako
helburu estrategikoei.
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Acción 13. Azterketa integratu xehea egitea Arabako Lurralde Historiko osoan hiri hondakinen
kudeaketaren ingurumen inpaktuak eta pasiboak arriskuaren arabera identifikatu eta
hierarkizatzeko eta inpaktu kaltegarrien prebentzio, arintze, zuzentze eta konpentsatzeko lotutako
kostuak kuantifikatzeko
LEHENTASUNEKO INPAKTUEN KATALOGOA
Hauek izango dira, gutxienez, neurri honek aipatzen dituen inpaktuak:
Negatiboak:


Kontrolik gabeko isurketa guneak, leheneratu gabeak, bai aktiboak bai historikoak.



Bilketa eta kudeaketa ereduaren energia kontsumoa eta berotegi gasen isuriak



ALHko hondakinak kudeatzeko azpiegitura guztien ingurumen zaintza programan jasotako
inpaktuak

Positiboak:


Enplegu berdea

Oharra: azterketan alderdi horien oinarrizko ildoaren kalkulu xehea sartuko da. Enplegu berdearen
oinarrizko ildoaren kasuan, enplegu kopurua adierazteaz gain, oinarrizko ildoak haren kalitateari
buruzko informazio xehea bilduko du (lanaldi osoa eta/edo partziala, batez besteko soldatak, etab.).

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Ingurumena leheneratzeko kostuak xehetasunez ezagutu eta
ingurumen erantzukizunak prebenitzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 13. puntua. Hiri
hondakinen kudeaketaren ingurumen inpaktua.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekintza hau 1HE eta 9HEren zerbitzurako oinarri estrategikoetako bat
da. Zeharka 8HE eta 10HE lortzen ere laguntzen du.
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Acción 14. Hiru urtean behin hondakinen ekobarometro bat egitea bultzatzea, zerbitzuaren
erabiltzaileen informazio, prestakuntza, sentsibilizazio eta kontzientziazio mailaren nahiz
gogobetetze mailaren diagnostikorako elementu bat edukitzeko. Diagnostikoaren emaitzak
oinarria izango dira informazio eta sentsibilizazio kanpainak diseinatzeko
INKESTAREN HARTZAILEAK


Inkestaren hartzaileak herritarrak nahiz enpresa eta erakunde sektorea lirateke (segmentu
horiek hiri hondakinen sortzaile gisa ulertuta). Inkestaren unibertsoa ALH osoa litzateke.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Herritarrak ezagutzeko, komunikazio eta informazio kanpainak
benetako profiletara egokitzeko. Halaber, erreferentziako elementu bat edukitzeko, haren onuradunek
duten zerbitzuaren kalitatearen pertzepzioaren bilakaera ebaluatzeko. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 14. puntua. Hondakinen ekobarometroa.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekintza hau 1HEren zerbitzurako oinarri estrategikoetako bat da.
Zuzenean 10HE lortzen ere laguntzen du, eta zeharka 2HE eta 3HE.

Acción 15. Hondakinen behatokia indartzea, Planak bultzatutako informazio eta ezaguera tresnak
garatzeko euskarri eta laguntza tekniko gisa
ALH-KO HIRI HONDAKINEN BEHATOKIARENTZAKO LAN LEHENTASUNAK
Behatokia litzateke elementu hauek integratzeko erreferentziako erakundea:


Hondakinen urteko inbentarioa (bildu eta kudeatutako hiri hondakinen kantitateak eta
konposizioa)



Ezaugarrien bereizketak



Plan honen jarraipena eta ebaluazioa



Hondakinen ekobarometroa



Hiri hondakinei buruzko informazio eta dibulgazioko erreferentziako weba

Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Plana garatu eta ezartzeko laguntza tekniko integrala
emateko, pentsatu zen hasierako espiritua berreskuratuz. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren
laburpena”, 15. puntua. ALHko hiri hondakinen behatokia.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekintza hau 1HEren zerbitzurako oinarri operatiboetako bat da.
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Acción 16. ALHn aplika daitezkeen hiri hondakinen gaikako bilketarako eta tratamendurako
sistema eta teknologia berritzaileen bideragarritasun ikerketak, esperientzia pilotuak eta
demostrazio proiektuak
LEHENTASUNEKO PROGRAMA PILOTUAK
Hauek izan dira plan hau egitean identifikatutako lehentasuneko gaiak, ALHn aplikatzeko egokiak diren
hobeto ezagutzeari begira (Plana betearazteko aldian berriak identifika balitezke ere):


Gaikako bilketa sistema aurreratuak (erabiltzaileen identifikazioa, pisatze ontziratua, atez
atekoa, pneumatikoa, etab.), ekoizle handien berariazko ekimenak barne.



Hiriko/erdi-hiriko puntu garbi finkoen ereduak



Eskala txikiko konpostaje deszentralizatuko teknologiak.



TMB plantak sortutako errefusa eta bioegonkortua balorizatzeko aukeren azterketak.



Gaika bildutako biohondakina tratatzeko teknologia berrien saiakuntzak.



Ontzien Gordailu, Itzulketa eta Itzulera Sistemak, 69. ekintzarekin bat etorriz.



Birziklagarritasun txikia duten edo batere birziklagarri ez diren zatiki berezien gaikako bilketa
eta/edo tratamendurako sistema eta teknologia berrien saiakuntzak. Zatiki horien artean
daude, besteak beste, etxeko hondakin sanitario zelulosikoak (pixoihalak eta antzekoak),
couché papera, etab.



Oiongo zabortegia plan honek dauzkan irismenaren eta helburuen barruan erabili ahal izateko
aukeren bideragarritasunaren azterketa.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Sistema eta teknologia berrien bideragarritasunari

eragiten dieten inguruabarrak hobeto ezagutzeko, haien ezarpena orokortu aurretik balizko
akatsak identifikatuz eta zuzenduz. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 16. puntua.

Esperientzia pilotuak eta demostrazio proiektuak.

Ekarpena helburu estrategikoei Ekintza hau 1HE eta 9HEren zerbitzurako oinarri estrategikoetako bat
da. Gainerako helburu gehienak lortzen ere laguntzen du zuzenean edo zeharka.
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9.7.1.4. Informazio, prestakuntza, kontzientziazio eta sentsibilizazio tresnen agenda
Acción 17. Informazioko web orri bateratu bat eta erreferentziako kanal digital bateratuak sortzea
ALHko hiri hondakinetarako (ALHko hiri hondakinen weba)
HELBURU NAGUSIA


Web plataforma bakar batean hiri hondakinei buruzko informazio garrantzitsu guztia biltzea,
ALHko hiri hondakinen zerbitzu publikoaren edozein erabiltzaile profilek (herritarrek eta
enpresek) erraz eskuratu ahal izateko informazio praktiko eta argia hiri hondakinen zatikien
prebentzio, berrerabilpen eta kalitatezko gaikako bilketaren arloan dauzkan betebeharrei buruz
eta betebehar horiek betetzeko dauzkan aukerei buruz.

WEBAREN GUTXIENEKO EDUKIAK


Hiri hondakinen prebentzioko, berrerabilpeneko eta kalitatezko gaikako bilketako betebeharrak
eta jardunbide egokiak herritarrentzat eta enpresentzat, perfil homogeneo estandarren arabera
(adin tarteak, lanbidea, sektorea, etab.).



Dibulgazio atalen adibideak: “Zenbat hondakin sortzen dugu eta zer baliabide daukate”; “eta
gero zer? –hondakinen bizi zikloaren bideo laburren atala-); “Zenbat balio du hondakinen
kudeaketak eta zer egin dezakegu herritarrek gastua murrizteko?, etab.



Web posta atala, erabiltzaileen zalantzei era irekian erantzuteko.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Egun argitaratzen den informazioaren sakabanaketa eta
zatiketa zuzentzeko, herritarrei hura eskuratzea erraztuz. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren
laburpena”, 17. puntua. ALHko hiri hondakinei buruzko erreferentziako web orria.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpen estrategikoa 1HEri; halaber, zuzeneko edo zeharkako
ekarpena gainerako helburu estrategikoei.
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Acción 18. Estrategia bateratu eta koordinatua diseinatzea ALH osorako prebentzioaren eta
kalitatezko gaikako bilketan laguntzearen arloko informazio, prestakuntza, kontzientziazio eta
sentsibilizaziorako
APLIKAZIORAKO IRIZPIDEAK


Neurri zehatzak definitzea ALHko hiri hondakinen sortzaileen profil guztientzat, hartzaileen arabera
segmentatuta; prebentzioko eta gaika biltzen eta berrerabiltzen laguntzeko funtsezko mezuak
(egokituak) hautatzea hartzaile segmentu bakoitzarentzat, baita kasu bakoitzean eraginkorrenak
diren informazio eta komunikazio bideak eta modalitateak ere.



Kanpainen jarraikortasuna ziurtatzea, haien eraginkortasuna bermatzeko beharrezko baldintza gisa.



Kontzientziatuta dauden segmentuek ez daudenengan eredugarri izateko duten eragina baliatzea.



Neurri lagungarriak aurreikustea (bultzatzaileak/disuasiokoak/zaintza/zehapena, kasuan kasu)
kanpainen eragina maximizatzeko.

DISEINU IRIZPIDEAK


Estrategia diseinatzean proportzionaltasun eta hierarkia printzipioa aplikatuko da, halako moldez
non proposatutako neurri zehatz bakoitzaren dimentsioa eta intentsitatea zuzenduta dauden
hartzaileen hiri hondakinak prebenitu eta sortzeko ahalmenaren proportziokoak izango baitira.
ALHko biztanle guztiak estaliko ditu estrategiak, baina uste da lehentasuneko hartzaile segmentuak,
haren esfortzua haiengan ardazteko, hauek direla: ekoizle handien sektorea eta bereziki HORECA
sektorekoak eta banatzaile handiak; EEEak; erakunde sektorea; eskolako adineko haurrak eta
gazteak, Eskolako 21 Agendari atxikita ez dauden ikastetxeetakoak; auzokide komunitateak; etxeko
zerbitzuaren sektorea; udal/kuadrilla bakoitzak adierazitako berariazko taldeak; gaikako bilketako
tradiziorik ez duten garapen bideko herrialdeetako talde etniko eta kulturalak; baita lan egiteko
adinean dauden herritar helduak ere.



Euren garrantzi eta lehentasunagatik, herritarrentzako gaikako bilketaren arloko informazio eta
kontzientziazio jarduerak beharrizan eta hartzaile bakoitzari egokituko zaizkio. Adibidez, beste
lurralde batzuetan arrakasta izan duten neurriak aipa daitezke, hala nola atez ateko kanpaina
pertsonalizatuak.



Estrategia diseinatzeko irizpideak efizientzia eta sinergiak bilatzea izango dira, era parte hartzailean,
arloan eskumenak dauzkaten agente guztiek parte hartuz, eta ingurumenaren, komunikazioaren eta
marketinaren arloko profesionalez laguntza teknikoarekin. Estrategia egiteko aurrekontu zuzkidura
bat egongo da, hasieran egin eta gero berrikusteko eta urtero eguneratzeko, Planaren iraunaldi
osoan, haren irismenaren eta asmoen araberakoa.

JARDUERA HONETAN SARTUTAKO NEURRI LAGUNGARRIAK


Neurri lagungarri gisa, finantzatzeko tresnak garatu ahalko dira plan honen helburuak lortzen gehien
laguntzen duten jarduera zehatzak, estrategiarekin lerrokatuta daudenak, diruz laguntzeko, guztiz
edo partzialki.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK






Estrategia ekobarometroaren emaitzetan eta berariazko beste iturri batzuetan eta familiei
birziklatzeko oztopoei buruz egindako inkestetan oinarrituta diseinatzea
Orientabide argiak ezartzea estrategiaren aplikazioak dakartzan neurri zehatzak gauzatzeko.
Urteko aldi bakoitza amaitzean, estrategia aplikatuz egindako neurrien eraginkortasunaren
ebaluazio objektiboa egin eta hobekuntza iraunkorreko ondorioak ateratzea hurrengo urteko edizioa
diseinatzeko.
Estrategia urtero berrikustea, aurreko urteetako edizioen eraginkortasunaren analisian oinarrituta.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Dauden ekimenen atomizazioa eta deskoordinazioa
zuzentzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 18. puntua. Ekoizleen informazio,
prestakuntza, kontzientziazio eta sentsibilizazioko estrategia.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpen estrategikoa 1HEri; halaber, zuzeneko edo zeharkako
ekarpena gainerako helburu estrategikoei.
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Acción 19. Pizgarri eredu bat diseinatu eta bultzatzea Plan honen esparruan garatutako
hezkuntza, kontzientziazio eta sentsibilizazio ekimenetan aktiboki eta aprobetxamenduarekin parte
hartzen duten pertsona, talde, establezimendu eta enpresentzat.
EKINTZA HONEN EREMUAN KONTUAN HARTU BEHARREKO NEURRIEN ADIBIDEAK


Aintzatespen materialak eta immaterialak, sariak emanez (sarrerak toki erakundeek
antolatutako kirol ekitaldietara, etab.), irudia/elkarrizketa webean, sare sozialetan, eta
abarretan argitaratuz



Beste konpentsazio batzuk, udal zerbitzu eta instalazioak erabiltzeko onura gisa, etab.

KONTRAPARTIDAK SARTZEA KONPROMISO GISA


Aplikatutako pizgarriak jasotzen dituzten pertsonek, taldeek, establezimenduek eta enpresek,
kontrapartida gisa, prebentzioko eta/edo plan honen berrerabiltzeko eta birziklatzeko
helburuak lortzen laguntzeko konpromiso zehatzak hartuko dituzte.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK



Pizgarri eredu bat diseinatzea ALH osorako eta toki erakundeei aurkeztea
Pizgarri sistema plan honen esparruan garatzen diren hezkuntza, kontzientziazio eta
sentsibilizazioko ekimenetan pixkanaka sartzea.

Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Plan honen esparruan garatzen diren hezkuntza,
kontzientziazio eta sentsibilizazioko ekimenetan herritarrek eta enpresek parte hartzea errazteko. Ikus
7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 19. puntua. Parte hartzea eta atxikipenak sustatzea.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko edo zeharkako ekarpena 1.-7. helburu estrategikoei.

Acción 20. “In situ” prestakuntza programen eskaintza zabaltzea hiri hondakinetako azpiegitura
guztietan (garbiguneak eta birziklaguneak barne), ikastetxeentzat, hainbat motatako taldeentzat
eta herritarrentzat orokorrean.
APLIKAZIORAKO IRIZPIDEAK


Azpiegitura bakoitzean ate irekiko programa bat eskaintzea, gutxienez hilean behin. Eskaintza
hori ALHn aktiboki iragartzea hedabide masiboen bidez.



Garbigune eta berrerabilguneetan, azpiegitura horietako pertsonalei, haietako erabiltzaileekin
harreman eginkizunak betetzen dituztenei, prestakuntza eman eta erantzunkide egin,
sentsibilizazio eta kontzientziazio eginkizunak ere bete ditzaten, jendearekin duten
elkarrekintza baliatuz. Instalazio horietako plantillari tamaina egokia ematea eginkizun berriak
bere gain hartu ahal izateko.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? In situ ingurumen hezkuntzaren eraginkortasuna (hondakinak
kudeatzeko azpiegituretan) testuingurutik kanpoko ingurumeneko hezkuntza teorikoa baino nabarmen
handiagoa dela ezagutzen delako. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 20. puntua.
Prestakuntza programen eskaintza hiri hondakinetako azpiegitura guztietan.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpen estrategikoa 1HEri; halaber, zuzeneko edo zeharkako
ekarpena gainerako helburu estrategikoei.
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Acción 21. Arabako tokiko merkataritza sektorea prestatu eta erantzunkide bihurtzea, aliatu gisa,
eta ahal duen heinean, bere bezeroak hiri hondakinen prebentzio, berrerabilpen eta birziklatzera
bideratutako kontsumo jasangarriaren arloan informatzen eta kontzientziatzen lagun dezan.
Ekimenean parte hartzen duten establezimenduak aintzatesteko sistema bat sortzea (bereizgarria
edo antzekoa).
EKINTZA HONEN EREMUAN (besteak beste) KONTUAN HARTU BEHARREKO NEURRIEN
ADIBIDE BATZUK


Elikagaien establezimenduetan eta HORECA kanalean: informazioa eta sentsibilizazioa
kontsumitzaileen artean ontziratutako elikagaien eta edarien aldean soltekoen kontsumoa
lehenesten duten erosteko erabakiak gidatzeko. Halaber, informazioa eta sentsibilizazioa hiri
hondakinak (biohondakina, beira, ontzi arinak, papera, etab.) gaika biltzeko edukiontzi guztiak
ondo erabili beharra gogorarazteko.



Ehunkien establezimenduetan: erabilitako jantziak baztertzeko edukiontzi zuria erabiltzeak
duen garrantzia gogoraraztea.



Oro har, establezimendu mota guztietan: informazioa eta sentsibilizazioa kontsumitzaileen
artean birziklatuak, berrerabilgarriak eta birziklagarriak diren produktuen kontsumoa ez direnen
aldean lehenesten dituzten erosteko erabakiak gidatzeko.



Ekintza honen aplikaziotik datozen Arabako tokiko merkataritza sektorearen prestakuntzarako
ekimenak “in situ” emango dira, sektorea atxikitzea errazteko.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK




Establezimenduen funtsezko tipologiak eta establezimendu mota bakoitzari helarazi behar
zaizkion prestakuntza eta mezu zehatzak identifikatzea.
Establezimenduak programan parte hartu eta hari atxikitzeagatik aintzatesteko ezaugarria
sortzea.
Programa pixkanaka ezartzea (in situ prestakuntza).

Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Erosketan bezeroarekin gertatzen den harreman zuzeneko
unea taktiko eta sistematikoki baliatzeko, eragin eta haren erosteko erabaki zehatzak gidatzeko, plan
honen prebentzio, berrerabilpen eta birziklapeneko helburuen alde. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren
laburpena”, 21. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1.-5. helburu estrategikoei.
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Acción 22. Hondakinen prebentzio, berrerabilpen eta gaikako bereizketaren arloan ikastetxeen
zerbitzura dauden materialen eta hezkuntza ekimen berritzaileen eskaintza zabaldu eta indartzea,
ikaskuntza teorikoaren aurrean praktikoa sendotuz.
EKINTZA HONEN EREMUAN SARTUTAKO NEURRIEN ADIBIDEAK


Berariazko prestakuntza material berriak egitea hiri hondakinak prebenitu, berrerabili eta
birziklatzeko.



Prestatzaileak (irakasleak) prestatzeko ekimenak.



Neurri lagungarri egokiak ezartzea (eduki egokituen zuzkidura, gaikako bilketako paperontziak,
konpostagailuak, etab. ikastetxeetan).

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK


Etengabe garatu beharreko jarduera, urteko programazio bati jarraiki, haren edukiak 18.
jarduerak (ALHren informazio, prestakuntza, sentsibilizazio eta kontzientziazio estrategia
bateratua) definituta.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Zehazki, Eskolako 21 Agendari atxikita ez dauden
ikastetxeetan ekimenak bultzatzeko eta, oro har, dauden prestakuntza materialak hiri hondakinen
prebentzio, berrerabilpen eta birziklapenaren berariazko ikuspuntutik hobetzeko. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 21. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1.-7. helburu estrategikoei.
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Acción 23. Planaren esparruan garatzen diren informazio, hezkuntza, kontzientziazio eta
sentsibilizazio ekimen guztien efizientzia ebaluatzea eta sistematikoki ikasitako ikasbideak
ateratzea. Halaber, ekimen bakoitzean partaideen gogobetetzea eta aprobetxamendua ebaluatzeko
mekanismoak eta parte hartzeko mekanismoak (iritziak eta ideiak ematea) gaitzea, kanpainen
noranzkobikotasuna bermatuko dutenak.
EMAITZAK ARGITARATZEA.


Kanpaina bakoitzaren efizientziaren ebaluazioaren, ikasitako ikasbideen eta haien bidez
jasotako ekarpenen emaitzak ALHko hiri hondakinen webeko atal monografiko batean
argitaratuko dira.

Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Komunikazio eta sentsibilizazio tresnen errendimendua
hobetu eta optimizatzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 23. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpen estrategikoa 1HEri; halaber, zeharkako ekarpena 1.4.helburu estrategikoei.

Acción 24. Edukiontzien eta hiri hondakinetako zerbitzu publikoen erabiltzaileak informatzeko
gainerako elementuak eta elkarrekintza interfazeak birdefinitu, bateratu eta argitzea.
EKINTZAREN IRISMENA


Azpiegituren eta gaikako bilketa baliabideen (LGG, garbiguneak, edukiontziak, etab.) seinaleak
birdefinitu, bateratu eta argitzea.



Edukiontzien seinaleetan, inguruan ibilgailuak aparkatzeko berariazko debekua orokorrean
sartzea.

Ekintza mota. Jardunbidea (udal kudeaketarako)
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Informazioa argitu eta hiri hondakinen zerbitzu publikoaren
erabiltzaileei hiri hondakinen arloko euren betebeharrak betetzea errazteko. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 24. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zeharkako ekarpena 1.-7. eta 9. helburu estrategikoei.
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9.7.1.5. Eredugarritasun, gardentasun, informazioaren eskuragarritasun, kontu emate
eta parte hartzeko agenda
Acción 25. Derrigorrezko protokoloak diseinatu eta ezartzea AFAk eta Gasteizko Udalak, nahiz
haien erakunde autonomo, mendeko erakunde, partzuergo eta sozietate guztiek sortutako hiri
hondakinen prebentzio, berrerabilpen eta kalitatezko gaikako bilketarako. Arabako gainerako toki
erakundeei eta ALHn kokatutako erakunde publikoen gainerako establezimenduei protokolo
estandarrak ematea, haiek ezartzeko laguntza teknikoa emanez.
APLIKAZIO EREMUA


AFAri dagokionez, jarduera honen aplikazio eremuan sartzen dira AFAren bulego eta
establezimendu guztiak, eta haren mendeko erakunde hauenak: Araba Garapen Agentzia;
Aldalur; Arabako Lanak; Arabat-Arabako Bideak; Artium; Arabako Kalkulu Zentroa
(CCASA);Andre Maria Katedrala Fundazioa; Gesaltza Añana Fundazioa; Indesa 2010 SL;
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea; Gazteriaren Foru Erakundea; Naturgolf, eta Planaren
iraunaldian sor daitezkeen erakunde guztiak.



Gasteizko Udalari dagokionez, jarduera honen aplikazio eremuan sartzen dira udal
erakundearen bulego eta establezimendu guztiak, haren erakunde autonomo administratiboak,
“Jose Uruñuela” Dantza Kontserbatorioa, “Luis Aramburu” Udal Musika Eskola eta Ingurugiro
Gaietarako Ikastegia eta udal sozietate publikoak: Gasteizko Udal Urak SA (AMVISA),
Gasteizko Hiri Garraioak SA (TUVISA), Ensanche 21 Zabalgunea SA, Gasteizko Industria
Lurra SA, eta Planaren iraunaldian sor daitezkeen erakunde guztiak.

NEURRI LAGUNGARRIAK


Ezarri aurreko eta bitarteko kontzientziazio kanpainak.



Establezimendu publikoetako garbiketa zerbitzuen kontratuak egokitzea gaikako bilketatik
datozen betebeharrak jaso ditzaten.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Gizarte zibilari begira duen eredugarritasun ahalmenagatik eta
bere eragin kapilar bideratzaileagatik (ohitura aldaketa administrazio publikoetako langileen etxera eta
familia eremura ere helaraz daiteke). Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 25. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko edo zeharkako ekarpena 1.-5. helburu estrategikoei.

Acción 26. ALHko hiri hondakinen webean lurralde horri dagozkion hiri hondakinen arloko
erabakiak hartzeko laguntza agiri nagusien bertsio osoa eta laburpen ez tekniko bat argitaratzea,
herritarrei zuzendua.
DERRIGORREZ ARGITARATU BEHARREKO AGIRIEN ZERRENDA


ALHn sortutako hiri hondakinen urteko inbentario osoa eta haiek zatika kudeatzeko modua,
kuadrillen eta/edo udalerrien arabera bereizita;



Hiri hondakinen biurteko karakterizazio kanpainaren emaitzak



Hondakinen ekobarometroaren emaitzak



Plan honen jarraipenaren eta ebaluazioaren emaitzak.



Honekin lerrokatutako hiri hondakinen udal plan zuzentzaileak, eta haien jarraipen eta
ebaluazio txostenak



Oro har, ALHn arlo honetan eskudun diren administrazioek hiri hondakinen arloan egindako
azterketak eta proiektuak eta bereziki ekonomia, zerga eta azpiegitura tresnei lotutakoak.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
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Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Herritarrek ALHn hondakinen informazioa eskuratzeko
eskubidea era erraz eta osoan erabili ahal izateko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 26.
puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpen estrategikoa 01HEri.

Acción 27. Planaren helburuak lortzen eta haren ekintzak ezartzen egindako aurrerapen mailaren
urteko jarraipena eta lau urteko ebaluazioa. Jarraipena eta ebaluazioa era parte hartzailean egingo
dira (herritarrek eta alde interesdunek parte hartzeko bitartekoak jarriz).
Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Diagnostiko tailer parte hartzaileetan identifikatutako parte
hartze mekanismoak sartzeko gizarte eskaera bati erantzuteko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren
laburpena”, 27. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpena 1HEri.
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9.7.1.6. Ingurumen, gizarte eta lan (enplegu berdea) jasangarritasuneko agenda
Acción 28. Kontrolik gabeko isurketa guneen eta hondakindegien ixtea, zigilatzea eta ingurumen
zaintza. Oro har, Arabako Lurralde Historikoko hiri hondakinen kudeaketa desegokiak eragindako
ingurumen inpaktua prebenitu, arindu eta zuzentzeko jarduerak egitea
LOTUTAKO EKINTZA


Ekintza hau 13.ari dago zuzenean lotuta, jarduera horretan definitu eta lehenetsitako
ingurumen inpaktua zuzentzeko neurriak gauzatzea jasotzen baitu, ingurumen arriskuaren
arabera.

Ekintza mota. Estrategikoa eta egiturazkoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? ALHko hiri hondakinen kudeaketa desegokiak sortutako
ingurumen arriskua arintzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 28. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpena 1.-9. helburu estrategikoei.

Acción 29. Ikuskapen, kontrol eta zaintza jarduerak indartzea, hiri hondakinei buruzko legediak
dakartzan betebehar guztiak betetzen direla ziurtatzeko eta, oso bereziki, etxeko eta merkataritzako
hondakinen arloan legez kontrako jarduerak ekiditeko.
NEURRI LAGUNGARRIAK


Toki eta foru erakundeek baliabide ekonomiko eta langile gehiago bideratzea ikuskapen,
kontrol eta zaintzako jardueretara.



Arlo horretan toki eta foru lankidetza estutzeko oinarriak ezartzea.

LOTUTAKO EKINTZAK


29. ekintza hau 58., 70. eta 74. ekintzak sartuta dauden esparru ekintza da.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK


Ikuskapen, kontrol eta zaintza batzorde iraunkor bat antolatu eta sortzea Arabako hondakinak
koordinatzeko organoaren esparruan, kuadrilla guztiak ordezkatuta egonda.

Ekintza mota. Gidalerroa udal kudeaketarako
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Planaren aurreko parte hartze fasean kuadrillek eta beste
parte hartzaile batzuek askotan adierazitako eskaera bati erantzuten dio. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 29. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko edo zeharkako ekarpena 1.-3., 5., 7. eta 9. helburu
estrategikoei.
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Acción 30. Toki, foru (miñoiak) eta Ertzaintzaren prestakuntza eta sentsibilizazioa indartzea hiri
hondakinen araudiaren eta hiri hondakinei lotutako arau hauste, delitu eta bandalismo kasuetan
prebentzioan eta jardunean laguntzearen arloan.
OHAR ARGIGARRIA
Plan honetan hiri hondakinen bilketaren arloan zaintza hobetzeko lehen aukera gisa, dauden
baliabideak hobeto erabiltzea hobetsi da, berriak jarri aurretik, egungo lege esparruak aurrekontu
egonkortasuna eta sektore publikoko gastuaren euspena bermatzeko langileen kontratazioari ezartzen
dizkion muga handiak direla eta. Ildo horretan, aurreikusten da dauden segurtasun eta zaintza
kidegoetan bermatzea zaintza, haien sentsibilizazio eta prestakuntza maila hobetuz, prebentzioan eta
hiri hondakinei lotutako arau hauste, delitu eta bandalismo kasuko esku hartzean eraginkortasun
handiagoz lagun dezaten. Hori ez da eragozpen, nolanahi ere, udal autonomiako printzipioa aplikatuz,
udalbatza bakoitzak hiri hondakinen bilketaren arloko zaintza eta ikuskapena egoki eta beharrezkotzat
jotzen dituen giza baliabide gehigarriak jarriz indartzeko aukera azter dezan.
Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Dauden baliabideen eraginkortasuna eta erabilera efizientea
areagotzea ahalbidetzen du. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 30. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko edo zeharkako ekarpena 1.-3., 5., 7. eta 9. helburu
estrategikoei.

Acción 31. Udal/eskualde ordenantzak ezarri/aldatzea edukiontzien eta hiri hondakinetako
gainerako azpiegituren erabilera eta hiri hondakinen arloko bestelako huts egiteak eta gizalegearen
kontrako portaerak zigortzeko tokiko zehapen araubidea gogortzeko.
NEURRI LAGUNGARRIAK


ALH osorako zehapen araubide eredu komun bat ezartzea, erabiltzaileen kalitatezko gaikako
bilketa egiten laguntzearen arloko betebeharrak ez betetzeari lotutako arau hausteak tipifikatu
eta argitzea azpimarratuz.



Zehapen araubidea eraginkortasunez aplikatu eta kalteak/galerak konpontzeko kostuak
berreskuratzen eta hondakinak kudeatzeko sistemaren jasangarritasun ekonomikoa lortzen
laguntzea, gizalegearen kontrako jokabideak izan eta hutsegiteak egiteagatiko isunak benetan
kobratuz.

Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Planaren aurreko parte hartze fasean kuadrillek eta beste
parte hartzaile batzuek askotan adierazitako eskaera bati erantzuten dio. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 30. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko edo zeharkako ekarpena 1.3,-3., 5., 7., 8. eta 9. helburu
estrategikoei.
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Acción 32. Prestakuntza eta praktiketako urteko programa bat bultzatzea jardun eremu ALHko
hiri hondakinen prebentzioa eta kudeaketa duten erakundeetan.
ALH-KO HIRI HONDAKINEI LOTUTAKO ENPLEGU BERDEKO LEHENTASUNEKO HOBIAK


Gaikako tratamendu eta bilketako azpiegiturak.



Sektore publikoa: hiri hondakinen zerbitzuak (AFA, kuadrillak, udalak).



Hiri hondakinei buruzko prestakuntza eta sentsibilizazioa.

Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Segida ematen die iraganean EAE mailan enplegu berdea
sustatzeko arrakastaz ezarritako ekintzei, baina plan honen berariazko lurralde eta gai eremuari helduz.
Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 32. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko edo zeharkako ekarpena 2., 3., 5., 7. eta 10. helburu
estrategikoei.

Acción 33. Laneratzeko eta enplegu berdea sortzeko ekimenak, hondakinen prebentzio eta
kudeaketari lotutakoak, aktiboki sustatzea, negozio planak garatzeko eta ALHko gazte ekintzaileak
finantzatzeko iturriak bilatzeko laguntza teknikoaren bidez.
APLIKAZIO EREMUA


Printzipioz, jarduera honen eremua hiri hondakinei lotutako negozioei aplikatutako enpresen
kudeaketarako laguntza teknikoa ematearen mende dago. Negozio planaren emaitzen
bitartez, ekintzaileek aurkeztutako proposamenak bideragarriak direla eta plan honen
prebentzio eta kudeaketako helburuak lortzen nabarmen laguntzen dutela frogatzen den
heinean, erakundeek proiektuari emandako laguntzak neurri zabalagoak ekar litzake, bai
laguntza tekniko bai finantzario handiagokoak.

Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Segida ematen die iraganean EAE mailan enplegu berdea
sustatzeko arrakastaz ezarritako ekintzei, baina plan honen berariazko lurralde eta gai eremuari helduz.
Bestalde, ekimen hau guztiz lerrokatuta dago Europako ekonomia zirkularreko neurri paketean
ezarritako gidalerroekin; izan ere, ekintzaileei laguntzea ahalbidetzen du, ekonomia zirkularrari lotutako
balizko merkatu berriak baliatu ahal izateko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 33. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko edo zeharkako ekarpena 2., 3., 5., 7. eta 10. helburu
estrategikoei.
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Acción 34. Plan honen helburuekin lerrokatutako boluntariotza ekintzak bultzatu, koordinatu eta
haien ikusgaitasuna hobetzeko
LEHENTASUNEKO EKINTZA EREMUAK


Boluntariotza ekimenak jendetza handiko ekitaldietan gaikako bereizketa hobetzen laguntzeko.



Boluntariotza ekimenak kalitatezko gaikako bilketri buruzko herritarren kontzientziazio eta
sentsibilizazio lanetan laguntzeko.

Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Ahalmen osoa baliatu eta ingurumen boluntariotza ekimenen
efizientzia eta eragin positiboa maximizatzeko, hiri hondakinen eremu zehatzean, esfortzuen eta
emaitzen atomizazioa saihestuz. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 34. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko edo zeharkako ekarpena 2., 3. eta 10. helburu
estrategikoei.

Acción 35. Toki/foru mailako gizarte laguntzako zerbitzuekin komunikazio eta lankidetza bide
egonkorrak ezartzea eta/edo haiek ezartzen eta funtzionatzen aktiboki parte hartzea, zerbitzu
horiek arreta ematen dieten gizarte egoera ahuleko taldeen oinarrizko beharrizanak asetzeko
egoera oneko produktu berrerabilgarriak hornitzeko.
EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK



Harremanak ezarri eta formalizatzea gizarte zerbitzuekin.
Lankidetza hitzarmen bat egin eta sinatzea.

Ekintza mota. Estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? ALHn zatikatuta eta neurri txikian gauzatzen ari diren
jardueren eragin positiboa ofizializatu, sistematizatu eta maximizatzeko. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 35. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 4. eta 10. helburu estrategikoei.
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9.7.2. Azpiegitura programa
9.7.2.1. Dagoen azpiegitura hobetzeko agenda
Acción 36. Udal/eskualde mailan hiri hondakinen gaikako bilketako eredu berritzaile bat, zatiki
birziklagarrien gaikako bilketarako behar diren bitartekoak eta gaitasuna biltzen dituena, osorik
birdiseinatzea eta berrezartzea sustatzea, ondorioz, hondar zatikia biltzeko bitartekoak eta
gaitasunak era alderantziz proportzionalean berregokituz eta mugatuz.
GAIKAKO BILKETA EREDU BERRITZAILEAK
Ekintza honen filosofiarekin lerrokatutako gaikako bilketa eredu berritzaileak dira hondar zatikia utzi
ahal izateko gaitasuna eta erraztasuna, eta inpropioak utzi ahal izateko erraztasuna mugatzen
dituztenak. Sistema berritzaile horien adibideak dira edukiontzi itxiak (giltza, txipa, etab.), atez atekoa,
etab.
Halaber, sistema berritzaileak dira sortzeagatik ordaintzeko sistema aplikatzea ahalbidetzen duen
teknologia dakartenak.
NEURRI LAGUNGARRIAK
Hauek dira ekintza honen arrakasta bermatzen duen neurri lagungarriak:


laguntza teknikoa udalerri eta kuadrilla mailan ezartzeko;



pizgarriak sistemari eraginkortasunez atxikitako herritarrei (udal/eskualde ekimena).



herritarrei komunikatzeko kanpaina egoki eta jarraitua, sistema berriak ulertu eta ondo
erabiltzera zuzendua.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK




Bilketa sistema birdiseinatzeko gida metodologiko bat egitea, ALHko udalerrien kasu eta profil
bakoitzera egokitua.
Laguntza teknikoa kuadrilla/udalerriei toki mailan aplikatzeko.
Berariazko dirulaguntza lerro bat jartzea

Ekintza mota. Udal bilketa zerbitzua bideratzeko gidalerro estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Bilketa eredua eta azpiegitura koherentea dela eta plan honen
prebentzio eta birziklapeneko helburuak lortzen guztiz laguntzen duela bermatzeko. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 36. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1.-5. eta 10. helburu estrategikoei.

160. or. 228(e)tik

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

1. agiria. PLANA
[2018ko azaroa]

2018-04519
173/250

2018ko abenduaren 14a, ostirala • 144 zk.

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

Acción 37. Langa gune garbien sarearen egungo eredua birpentsatzea, dauden beharrizanak
lurraldearen plangintzaren ikuspuntutik aztertuz, Planaren helburuak betetzen laguntzeko utzitako
hondakinen gaikako bereizketa hobetu nahian.
SAREAREN DISEINUA BERRIKUSTEKO IRIZPIDEAK


Udalerriko herri buruetan LGG jartzea.



Puntu bakoitzeko zuzkidurak berrikustea, ahal de heinean homogeneizazio irizpideak sartuz:
2-3 edukiontzi, hesiak eta seinaleak



Bolumen handikoen edukiontzia kentzeko aukera, haien kudeaketa zaintzarik handiagoa duten
instalazioetarantz birbideratzeko



Egokia denean, eskari eta erabilera maila ikusita, LGG jakin batzuk garbigune bihurtzeko
aukera ebaluatzea.

Ekintza mota. Azpiegituren titularrentzako gidalerroa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Diagnostikoan sarearen erabilera desegokiari eta mugei
dagokienez identifikatutako ahuleziak zuzentzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 37.
puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1.-5., 8. eta 9. helburu estrategikoei.

Acción 38. Puntu bere mugikorreko zerbitzua emateko eredua birpentsatzea, plan honen
helburuak betetzen hobeto laguntzeko, eta LGG eta garbigune sarearekiko integrazio maila eta
sinergiak hobetzeko.
SAREA BERRIZ PENTSATZEKO IRIZPIDEAK


Biltzeko puntuak eta maiztasunak berrikusi eta zabaltzea, garbiguneen eta LGGen kokapena,
ordutegiak eta zerbitzuak kontuan hartuz.



Ahal den heinean, ibilbide eta ordutegi eskaintza ezarri eta finkatzea, halako moldez non
zerbitzua zerbitzatutako eremu geografiko bakoitzari eskaintzen zaion, hilaren egun
berdine(t)an eta ordutegi tarte berdine(t)an aztertutako aldi bakoitzean, herritarrek errazago
erabil dezaten.



Biltzeko ordutegiak nabarmen zabaltzea, arrats-gaueko eta asteburuko aldiak sartuz.



Zerbitzuaren egungo eta balizko erabiltzaileek sarea berriz pentsatzen parte hartzeko
mekanismoak jartzea

Ekintza mota. Azpiegituren titularrentzako gidalerroa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Diagnostikoan sistemaren egungo funtzionamenduari eta
emaitzei dagokienez identifikatutako ahuleziak zuzentzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren
laburpena”, 38. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko edo zeharkako ekarpena 1., 3., 4., 5., 7. , 8. eta 9. helburu
estrategikoei.
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Acción 39. ALHko garbigune eta berrerabilgune guztien zuzkiduren eskaintza, zerbitzuak,
onartzeko irizpideak, funtzionatzeko irizpideak , ordutegiak eta informatzeko agiriak, etab.
koordinatu eta bateratzea.
APLIKAZIO IRIZPIDE KOMUNAK


Zuzkidurak, zerbitzuak onartzeko irizpideak, ordutegiak, informazio agiriak, etab. bateratzea.



Herritarrei eta EEE-ei haien erabilera erraztea, zerbitzuari buruzko informazioa hobetuz



Irisgarritasunerako aukerak zabaldu eta erraztea (garraio publikoa barne), irekitzeko
ordutegiak ere zabalduz, lan eta eskola ordutegiekin bateragarriago egiteko.



Instalazioak hondakinen hierarkia betetzera eta gizarteratzera egokitu eta birbideratzea
erraztea.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK


ALH osoan aplikatzeko irizpide tekniko komunen agiri bat egitea.

Ekintza mota. Azpiegituren titularrentzako gidalerroa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Zuzkiduren, zerbitzuen eta irizpideen zatiketa eta
heterogeneotasuna zuzentzeko, zerbitzuaren efizientzia eta kalitate globala hobetuz eta hondakinak
udalerri batetik bestera eraman eta lekualdatzea minimizatuz. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren
laburpena”, 39. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1.-5. eta 8. helburu estrategikoei.

Acción 40. Berrerabilguneak eta garbiguneak zabaldu, egokitu eta duin bihurtzea, zerbitzuaren
erabiltzaileen harrera baldintzak hobetzeko, eta bildutako zatikiak baldintza egoki eta seguruetan
jaso eta biltegiratzeko.
APLIKAZIO IRIZPIDE KOMUNAK


Zerbitzuaren erabiltzaileak hartzeko gaitasuna handitu eta baldintzak hobetzea, espazioari,
argitasunari eta diseinuari dagokienez.



Prestakuntza eta dibulgazio eremuak jartzea.



Zaintza baliabideak nabarmen gehitzea segurtasuna bermatu eta lapurretak eta bandalismoa
ekiditeko.



Hondakinak instalazioetan biltegiratzeko denborak murriztea lapurreta arriskua arintzeko.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK


ALH osoan aplikatzeko irizpide tekniko komunen agiri bat egitea.

Ekintza mota. Azpiegituren titularrentzako gidalerroa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Instalazioetara doan jende kopurua hobetzeko, haien
funtzionaltasunak handitzeko eta haien segurtasun baldintzak hobetzeko. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 40. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1.-5. eta 10. helburu estrategikoei.
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Acción 41. Berrerabilguneak eta garbiguneetako bigarren bizitzako atalak egokitzea,
berrerabilpen mailak eta erabiltzaileen eta onuradunen profilen dibertsitatea handitzeko.
Funtzionamendu prozedura bateratuak idaztea.
NEURRI LAGUNGARRIAK


Konponketa txikiak egiteko eremu egoki eta nahikoak jartzea.



Eskainitako zerbitzuen hedabideetako publizitate eta zabalkuntza nahikoa eta jarraitua
bermatzea



Primak edo pizgarriak ezartzea birziklapenaren aldean berrerabiltzeko prestatzea aktiboki
sustatzeko.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK




Funtzionamendu prozedura bateratuak egitea
Komunikazio kanpaina diseinatzea
Instalazioak egokitzea

Ekintza mota. Azpiegituren titularrentzako gidalerroa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Instalazioetara doan jende kopurua hobetzeko, haien
funtzionaltasunak handitzeko eta berrerabiltzeko helburuei egindako ekarpena hobetzeko. Ikus 7.
kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 41. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1.-5. helburu estrategikoei.

Acción 42. Hobekuntzak ezartzea TMB plantan balorizazio prozesuen errendimendua hobetu,
zabortegian ezabatutako errefus materialen bolumenak murriztu eta gaika bildutako zatikien
tratamendua hobetzea ahalbidetzeko.
HOBEKUNTZEN IRISMENA
Beste hobekuntza posible batzuen artean, hauek lehenetsiko dira:


Tratamendu biologikoa hobetzeko, halako moldez non bolumena are gehiago murriztu eta
bioegonkortu zatikiaren egonkortzea hobetzeko: ontzeko nabean isolamendua eta aireztapena
hobetzea



Hondar zatikian dauden zatiki birziklagarriak gehiago eta hobeto bereiztea lortzeko: poltsak
zabaltzeko sistema eta bereizgailu optikoak jartzea linea mekanikoetan.



Papera eta kartoia hautatzeko lerro berri bat sortzeko behar diren egokitzapenak aztertu eta,
egokiak badira, egitea (ALHn gaika bildutako paperaren kudeaketa publikoa egiteko).



ALHko hondakinen tratamendurako planten arteko koordinazioa indartzea fluxuen kudeaketa
globala optimizatzeko.

Ekintza mota. Estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Hondar zatikia balorizatzeko prozesuen errendimendua
hobetzeko eta plantak gaika bildutako zatiki inorganikoen biriziklapena hobetzen laguntzeko duen
gaitasuna baliatzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 42. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 6., 7. eta 10. helburu estrategikoei.
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Acción 43. TMB plantan linea gehigarri bat ezartzea errefusaren eta bioegonkortuaren
aprobetxamendu aurreraturako.
TRATAMENDU AURRERATU MOTAK


Errefus zatikiak dauzkan ezaugarri fisikoengatik balorizazio energetikoa proposatzen da
egungo tratamendu bideragarrienetako bat gisa.



Bioegonkortu zatikiari dagokionez, 8.3.3 kapituluan aztertutako balorizazio aukera guztiak (bai
balorizazio materiala bai energetikoa) zabali daude eta, beraz, TMBn azkenean hartutako
tratamendua bioegonkortua prestatzea izan liteke, erabilera posibleetako bi edo gehiago
uztartzeko (teknozorua, lehengaia ongarri konposatuak formulatzeko, lehengaia ko-konpostaje
industrialerako beste hondakin organiko zatiki ez arriskutsuekin eta/edo balorizazio
energetikoa, errefusaren tratamendu aurreratuarekiko sinergia baliatuz).

(Informazio gehiagorako, ikus agiri honen 8.3.3 kapitulua)
Ekintza mota. Estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? TMB plantako errefusa eta bioegonkortua isurtzea ekiditeko,
korronte horiek balorizazio prozesuetara desbideratuz.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 6., 7. eta 10. helburu estrategikoei.

Acción 44.

TMB plantako tratamendu tasa urtero eguneratzea benetako kostuetara egokitzeko.

Ekintza mota. Legea betetzea
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Kutsatzen duenak ordaindu behar du printzipioa betetzen
aurrera egiteko, hiri hondakinen kudeaketa sistema publikoaren jasangarritasun ekonomikoa lortzen
lagunduz. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 44. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1., 2., 4., 5., 7. eta 8. helburu estrategikoei.

Acción 45. Ontzien plantan hobekuntzak ezartzea, balorizazio prozesuen eta instalazioaren
funtzionamendu orokorraren errendimendua hobetzea ahalbidetuko dutenak
HOBEKUNTZEN TIPOLOGIAK (besteak beste)


PET, PEAD eta BRIKen optikoen turrusta ordeztea, haien balio bizitzaren araberako
narriadura maila dela eta.

Ekintza mota. Azpiegituren titularrentzako gidalerroa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Instalazioaren balorizazio prozesuen eta funtzionamendu
orokorraren errendimendua hobetzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 45. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 3., 5. eta 8. helburu estrategikoei.
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Acción 46. Gardelegiko zabortegian, isurketa tasak urtero eguneratzea benetako kostuetara
egokitzeko.
Ekintza mota. Legea betetzea
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Kutsatzen duenak ordaindu behar du printzipioa betetzen
aurrera egiteko, hiri hondakinen kudeaketa sistema publikoaren jasangarritasun ekonomikoa lortzen
lagunduz. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 46. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1., 2., 4., 5. eta 8. helburu estrategikoei.

Acción 47.

Gardelegiko zabortegia bere ingurumen baimen integratuaren baldintzetara egokitzea

APLIKATZEKO EBAZPENA


2015eko maiatzaren 27ko Ebazpena, Gasteizko Udalari Gasteizko udal mugartean hondakin
ez arriskutsuen zabortegi jarduerarako emandako ingurumeneko baimen integratua aldatu eta
eraginkor egiten duena.

BEHAR DIREN JARDUEREN TIPOLOGIAK (besteak beste)


Behin behineko aurre zigilatzeak eta zigilatzeak egitea, lixibiatuen in situ tratamendua; biogasa
hartu eta balorizatzeko sistema egokitzea, etab.

Ekintza mota. Legea betetzea
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Hiri hondakinen kudeaketa sistemak legea betetzea eta
ingurumenaren aldetik jasangarria dela bermatzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 47.
puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 7. eta 9. helburu estrategikoei.

9.7.2.2. Azpiegitura berria sortzeko agenda
Acción 48. Garbigune berriak sortzea bultzatzea Kanpezu-Arabako Mendian, Arabako Errioxan,
Gorbeialdean eta Salburuan, azken hori Gasteizko hiri eremuan, eta beste batzuk, Planaren
iraunaldian haien beharra identifikatzen bada, batez ere auzo eta hiri eremu berriak eraikitzeari
lotuta eta haietan hondakinak onartzeko irizpideak berrikusiz.
NEURRI LAGUNGARRIAK


Ekintza hau garatu aurreko urrats gisa, ALHn hertutako garbigune eredua berrikusiko da, hura
dibertsifikatzeari begira, ase behar diren tokiko kasu eta beharrizanetara hobeto egokitzeko.
Berrikuspen horretatik garbigune eredu estandar batzuk sor litezke ALHrentzat, minigarbiguneak barne.

Ekintza mota. Bajako kudeaketarako gidalerroa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Gabezia argiak hauteman diren tokietan gaikako bilketako
azpiegitura zuzkidurak osatzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 48. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1.-5. eta 10. helburu estrategikoei.
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Acción 49. Hiri/erdi-hiriko (auzoka) puntu garbi finkoak eraikitzea, gaikako bilketako azpiegiturak
herritarrei hurbiltzeko.
NEURRI LAGUNGARRIAK
Aurretik esperientzia pilotuak/demostrazio proiektuak egitea
ALHko hiriko puntu garbiei aplikatzeko arau tekniko komun bat eta araudi komun bat egitea




EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK
ALH osoan aplikatzeko irizpide tekniko komunen agiri bat egitea.



Ekintza mota. Udal bilketa bideratzeko gidalerro estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Gaikako bilketako azpiegitura zuzkidurak dentsitate altuko hiri
ingurunera osatzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 49. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1.-5. eta 10. helburu estrategikoei.

Acción 50. Gasteizen inguruan titulartasun publikoko hiri berrerabilgune bat sortzea eta beste
batzuk Planaren iraunaldian haien beharra identifikatzen bada.
NEURRI LAGUNGARRIAK


Arreta berezia jarriko da zentroen kudeaketarako gizarte ekonomiako erakundeak sustatzen
(hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legearen IV. eranskinean ezaugarri horiek
dauzkaten zentroentzat adierazitakoaren arabera).

Ekintza mota. Udal bilketa bideratzeko gidalerro estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Berrerabilpeneko azpiegitura zuzkidurak dentsitate altuko hiri
ingurunera osatzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 50. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 4. eta 10. helburu estrategikoei.
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Acción 51. Konpostatze planta bat edo bi sortzea ALHko gaikako bilketatik datorren
biohondakina tratatzeko. Irizpide logistikoak eta sorkuntzakoak aplikatuz, Gasteiztik hurbil eta
Aiarako Kuadrillan kokatuko lirateke planta/k. Planta hori/ek osatzeko, eskala txikiagoko
eskualdeko beste planta batzuk jarriko lirateke, indarreko araudiak ezartzen dituen eskakizunetara
egokitzen direla eta ekoitzitako konpostarentzat tokiko merkatu bat dagoela baiezta daitekeen
heinean.
GUTXIENEKO APLIKAZIO BALDINTZAK ESKALA HANDIKO KONPOSTAJE PLANTENTZAT
Kudeatzaile baimena, hondakinen oinarrizko araudia betez (hondakin eta lurzoru kutsatuei
buruzko 22/2011 Legea)

Produktu ongarrien erregistroan inskribatutako konposta (506/ 2013 Errege Dekretua,
ekainaren 28koa, ongarriei buruzkoa)

SANDACH baimena (azaroaren 8ko 1528/2012 Errege Dekretua, gizakiek jateko ez diren
animalia-azpiproduktuei eta horietatik eratorritako produktuei aplikatu beharreko arauak
ezartzen dituena)

Urtean gaika bildutako 1.500 tona biohondakin tratatzeko gutxieneko gaitasuna inpropioen
ehunekoa % 5etik beherakoa izanik.

Teknologiak erabiltzea sistema itxietan (biohondakina higienizatzeko bermeak eta isuriak eta
usainak kontrolatzeko bermeak emateko), eskalagarriak eta modularrak (azkar eta
malgutasunez egokitu ahal izateko, planaren iraunaldian, sortutako biohondakinen kantitate
eta tipologiei sortzen diren aldaketetara).
Baldintza horiek betetzeari lotutako bermeak azkenean planta bakarra (Gasteiz inguruan) edo bi (planta
gehigarri bat Aiarako Kuadrillan) bultzatzen badira zehazten direnak izango dira.


GUTXIENEKO APLIKAZIO BALDINTZAK ESKALA TXIKIKO ESKUALDEKO PLANTENTZAT





Kudeatzaile baimena, hondakinen oinarrizko araudia betez (hondakin eta lurzoru kutsatuei
buruzko 22/2011 Legea)
Ongarrien erregistroan inskribatuta ez dagoen material bioegonkortua eta konposta R10
eragiketaren bidez erabiltzeko dekalogoa betetzea (Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen
Ministerioa, 2013)
Ekoitzitako konpostarentzat tokiko merkatu bat dagoela baieztatzea
Hiri hondakinetatik datorren biohondakinaren gaikako bilketa inpropio maila egokiarekin,
% 5eko beherakoarekin, egiten dela baieztatzea.

NEURRI LAGUNGARRIA ESKALA TXIKIKO ESKUALDEKO PLANTAK EZARTZEA BIDERAGARRI
DELA FROGATZEN BADA


AFAk komunikazio eta informazio kanalak ezarriko ditu haien administrazio eta ingurumen
izapide eta baimenetan eskudun diren administrazioekin.

Ekintza mota. Altako kudeaketa bideratzeko gidalerro estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? ALHk gaika bildutako biohondakina tratatzeko azpiegituran
duen defizita estaltzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 51. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Ekarpen estrategikoa 05HEri eta zuzenekoa 10.HEri.
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Acción 52. Bolumen handiko hondakinak tratatzeko (erabateko desmuntatzea) azpiegitura bat
eraikitzea, ahalik eta material gehien berrerabili eta balorizatzeko.
Ekintza mota. Altako kudeaketa bideratzeko gidalerro estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? ALHn kudeaketa zaileko bolumen handiko hondakinak
tratatzeko azpiegituran dagoen defizita estali eta berrerabiltzeko prestatzen laguntzeko. Ikus 7.
kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 52. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 4., 5. eta 10. helburu estrategikoei.

9.7.3. Lehentasuneko korronteen prebentzioa eta kudeaketa hobetzen
laguntzeko beste neurri batzuk
9.7.3.1. Hiri hondakinen zatiki organikoa (elikagaien xahutzea barne)
Acción 53. Autokonpostatzea eta konpostatze komunitarioa sustatzea, hura ingurumen eta
osasun bermearekin era egokian ezartzeko baliabideak, tutoretza eta prestakuntza nahikoa
emanez.
LEHENTASUNEKO NEURRIAK






Berariazko dirulaguntza lerroa jartzea
Gida teknikoa argitaratzea
Prestakuntza jardunaldiak ematea
Atxikitako herritarrentzako pizgarri programa
Aktiboki eta lehentasunez sustatu eta erraztea ekoizle handiak atxikitzea.

JARDUERAK ARRAKASTA IZATEKO BEHARREZKO BALDINTZAK
Atxikitako herritarrek, ekoizleek eta taldeek behar beste lur egokia edukitzea, bai konposta
ekoizteko, bai hura biltegiratu eta ondoren erabiltzeko, ingurumen eta osasun bermeekin.

Prestakuntza eta trebakuntza aprobetxamenduz jasotzea.

Sisteman gutxieneko aldi bermatu batez parte hartzeko konpromisoa.

Ezarpenaren emaitzen jarraipen estua eta ebaluazioa.
LOTUTAKO EKINTZAK





16. ekintzaren bitartez (esperientzia pilotuak eta demostrazio proiektuak), hiri inguruneko
autokonpostaje eta konpostaje komunitarioko jardunbideen demostrazio proiektu didaktiko eta
eredugarriak sustatu ahalko dira.
19. ekintzaren bitartez (pizgarri programa), ekintza horren aldeko pizgarri egokiak diseinatuko
dira.

Ekintza mota. Udal kudeaketa bideratzeko gidalerro estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? ALH mailan Europar Batasunak bultzatu eta estatu eta
autonomiako plangintzan hartutako prebentzio gidalerro bat betetzeko. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 53. puntua.
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Acción 54. ALH osoko zentro zibiko eta/edo sozialetan elikagai hondakina eta zatiki organikoa
prebenitzeari buruzko tailer praktikoen programazio bat diseinatu, antolatu eta sistematikoki eta
etengabe ematea, herritarrei helburu horri lotutako funtsezko tekniketako prestakuntza emateko.
OINARRIZKO EDUKIEN ADIBIDEAK




Elikagaien kontsumo arduratsua etxean, supermerkatuan, jatetxeetan. Adibideak: erosketaren
plangintza; nola prestatu janaria hondakinak sortu gabe, elikagaiek luzeago fresko irauteko
trikimailuak eta iraungipen daten eta haien esanahiaren interpretazio zuzena; soberako janaria
jatetxeetatik eramateko ekintza normalizatzea; etab.
Lorezaintza eta baratzezaintza arduratsua: autokonpostaje teknikak, konpostaren erabilera
gehigarri organiko gisa, inausketa hondarren minimizazioa, etab.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK



ALH osorako programazio baten edukiak diseinatu eta prestatzea
Programazioa etengabe eta sistematikoki ezartzea ALHko udal guztien mailan.

Ekintza mota. Estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Arabako herritarren artean erosketa eta kontsumo ohitura
aldaketa iraunkor bat eragiteko, teknika oso zehatzak praktikan ikasi eta ezagutuz, hala nola elikagai
soberakinak aprobetxatzeari dagozkionak, besteak beste. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren
laburpena”, 54. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2.-4., 5. eta 10. helburu estrategikoei.

Acción 55. Arabako jatetxe, elikagaien banaketa eta barazkigintza eta lorezaintzako hornigaien
banaketaren sektoreari prestakuntza eta erantzunkidetasuna ematea herritarrei bihondoakina
prebenitzera, elikagaiak xahutzea prebenitzera eta biohondakina kudeatzera bideratutako
kontsumo arduratsuaren arloko informazioa eta prestakuntza emateko lanetan laguntzeko.
LOTUTAKO EKINTZAK


Ekintza honek hiri hondakin guztiei buruzko 21. esparru ekintza orokorrago baten kasu jakin
bat garatzen du (biohondakinaren prebentzioari eta elikagaien xahutzeari begira berariaz).

EKINTZAREN IRISMENEAN SARTUTAKO NEURRIAK




Kontsumo arduratsuari buruzko dibulgaziorako materiala egitea, biohondakina prebenitu eta
kudeatzera zuzendua, elikagaien sektoreko, barazkigintzako eta lorezaintzako atxikitutako
establezimenduetan banatzeko.
Atxikitako establezimenduetako salmentako langileentzako prestakuntza, bezeroen aurrean
preskriptore gisa jardun dezaten.
Pizgarriak atxikitako establezimenduentzat, ekimenean aktibotik, eraginkortasunez eta era
egiaztagarrian parte hartzen duten aldian (parte hartu eta programari atxikitzeagatiko
aintzatesteko ezaugarria).

Ekintza mota. Esparru ekintza baten mende (21.a)
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Erosketan bezeroarekin gertatzen den harreman zuzeneko
unea taktiko eta sistematikoki baliatzeko, eragin eta haren erosteko erabaki zehatzak gidatzeko, plan
honen prebentzio, berrerabilpen eta birziklapeneko helburuen alde. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren
laburpena”, 55. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2.-4., 5. eta 10. helburu estrategikoei.
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Acción 56. Arabako administrazio publikoen kontratuetan ingurumena txertatzeko irizpideak
garatu eta sartzea, bihondakina prebenitzen eta kudeatzen laguntzeko, hiri hondakinetatik
ekoitzitako konpostaren erabileraren eta elikagaien xahutzearen prebentzioaren lehentasuneko
arloetan. Sektore pribatuaren eskura ere jartzea, hura hartzea aktiboki sustatuz.
LOTUTAKO EKINTZAK


Ekintza honek hiri hondakin guztiei buruzko 7. esparru ekintza orokorrago baten kasu jakin bat
garatzen du (biohondakinaren prebentzioari eta elikagaien xahutzeari begira berariaz).

LEHENTASUNEKO SEKTOREAK



Elikagaien xahutzea prebenitzeko: catering eta jatetxe zerbitzuak. Jantoki kolektiboak.
Konpost erabiltzeko: parke eta lorategiak mantentzea. Obra publikoa eta ingurumena
leheneratzea.

Ekintza mota. Esparru ekintza baten mende (7.a)
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Arabako sektore publiko eta pribatuaren zerbitzura klausula
estandar zehatzak eta argiak jartzeko, hiri hondakinetan berariaz ardaztuak, ALHko eta lurralde
horretan lehentasuneko gisa identifikatutako sektoreen errealitateari egokituak. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 56. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2.-4., 5. eta 10. helburu estrategikoei.

Acción 57.

Zatiki organikoaren gaikako bilketa ezartzen laguntzeko neurri paketea

BATERA APLIKATU BEHARREKO NEURRIAK




Laguntza finantzarioa bilketa baliabideak hornitzeko
Informazio eta sentsibilizazio kanpaina etengabeak
Pizgarriak atxikitako herritar eta enpresei

Ekintza mota. Laguntza udalerri txikiei
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Euren baliabideak mugatuak izateagatik hala eskatzen duten
toki erakundeei aktiboki laguntzeko, zati organikoaren bilketa selektiboa ezartzeko prozesuak dakarren
erronkan. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 57. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 3., 5. eta 10 helburu estrategikoei.
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Acción 58. Toki erakundeen zaintza eta ikuskapena areagotzea lehenagoko zatiki organikoaren
gaikako bereizketa eta gaikako bilketako baliabideen erabilera zuzen egiten dela ziurtatzeko.
EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK



Zaintza eta ikuskapenari buruzko gidalerro komun bat prestatzea zatiki organikoaren bilketa
selektiboko baliabideen erabilera ona eta inpropioen agerpenaren prebentzioa bermatzen
laguntzeko.
Gidalerroa udal mailan aplikatzea.

Ekintza mota. Esparru ekintza baten mende (29.a)
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Gaika bildutako zatikietan inpropio gutxiago egotea bilatzen
duten beste neurri batzuen osagarri gisa. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 58. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 3. eta 5. helburu estrategikoei.

Acción 59. Udal mailan zatiki organikoarentzako gaikako bilketako eredu bat osorik
birdiseinatzea, behar diren bitartekoak eta gaitasunak biltzen dituena eta, ondorioz, hondar zatikia
biltzeko bitartekoak eta gaitasunak era alderantziz proportzionalean berregokituz eta mugatuz.
Diseinu berriak, kasuz kasu, udal/kuadrilla bakoitzaren barruko biztanlegune eta auzo bakoitzeko
testuinguru sozioekonomiko eta hirigintza eredura egokitu beharko du, era arrazoituan.
JARDUERAREN NEURRI LAGUNGARRIAK
Jarduera honen barruan neurri lagungarri hauek garatzen dira:

Laguntza teknikoa eta, beharrezkoa bada, udalerri eta kuadrilla mailan ezartzeko laguntza
ekonomikoen erregimena; pizgarri ekonomikoak (hondakin tasaren murrizketa, deskontuak
beste udal zerbitzu batzuetan, etab.) edo beste mota batekoak (sariak eta aintzatespenak,
etab.) azterketa, sistemari benetan atxikitako herritarren mailan; herritarrei komunikatzeko
kanpaina egoki eta jarraitua.

Herritarrak biohondakinaren bereizketa zuzenari eta edukiontzi marroiaren (edo udalerri mailan
zatiko horrentzat erabakitako ordezko biltzeko bidearen) erabilera egokiari buruz sentsibilizatu
eta informatzeko kanpainak nabarmen bultzatzea.
Ekintza mota. Esparru ekintza baten mende (36.a)
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Bilketa eredua eta azpiegitura koherentea dela eta plan honen
prebentzio eta birziklapeneko helburuak lortzen guztiz laguntzen duela bermatzeko. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 59. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1.-5. eta 10. helburu estrategikoei.
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Acción 60. Hiri hondakinetatik ekoitzitako konposta eskala ahalik eta tokikoenean merkaturatzen
aktiboki laguntzea eta sustatzea.
EKINTZA HONEN EREMUAN SARTUTAKO NEURRIAK







(a) kuadrilla bakoitzean hiri hondakinen zatiki organikotik ekoitzitako konpostaren balizko
merkatuaren azterketa xehea egitea, haren kalitatearen arabera;
(b) ALHn hiri hondakinetatik ekoitzitako konpostaren ekoizpen, kalitatearen kontrol, marketin
eta merkaturatzerako estrategia bat egitea (Arabako konpostaren beraren marka bat sortzea
sustatzea barne);
(c) lineako plataforma bat ezartzea eskaintza eta eskaria harremanetan jartzea errazteko;
(d) nekazaritza kooperatibekin aliantzak ezartzea eta haietako teknikariak prestatuerantzunkide egitea;
(e) nekazaritza sektorea aktiboki engaiatzea eta aliantzak ezartzea nekazaritza kooperatiba
eta ustiategi handiekin, konpostaje planten kudeaketan parte hartzeko;
(f) ongarri kimikoa kontsumitzen duten nekazariak euren lurzoruak materia organikoan
pobretzeko arriskuari buruz kontzientziatzeko kanpaina egitea

LEHENTASUNEKO MERKATUAK



Merkaturatzeko lehentasuneko merkatuak nekazaritza dira (ekologikoa eta tradizionala –
ureztatua barne-, mintegizainak, parke eta lorategien mantentzea, obra publikoa eta
ingurumena leheneratzea).
Konposta ekoizpen zentrotik ahalik eta hurbilen dagoen toki batean merkaturatuko da, ahal
dela ALH barruan, baina ez da baztertzen merkatu nagusiak ALH eta EAEtik kanpo egotea,
ALHk baino nekazaritza modu intentsiboak eta/edo materia organiko gutxiagokoak eta/edo
higadura tasa eta lurzoru galera handiagoak dauzkan autonomia erkidego batean.

EKINTZAK ARRAKASTA IZATEKO BALDINTZAK









Aplikatu beharreko legedia zorrozki betetzea.
Merkaturatutako materialari buruzko bermeak eman eta haren ezaugarriak ondo definitzea.
Ekainaren 28ko 506/2013 Errege Dekretuak, ongarriei buruzkoak, honela definitzen du
konpostajea: “material organiko biodegradagarriaen transformazio biologiko aerobiko eta
termofiloko prozesu kontrolatua, ongarri edo medeagarri organikoak sortzen dituena, zeinen
ezaugarriak I. eranskineko 2. eta 6. taldeetan zehaztu baitira.” Beraz, konpostaje prozesuaren
emaitza “ongarri organikoak” II. taldean edo “medeagarri organikoak” VI. taldean sartutako
ongarri bat izango da, eta zein taldetakoa den gorabehera, mantenugaien gutxieneko eduki bat
bermatu behar da sailkapen hori erabili ahal izateko. Beraz, konpostaje plantak era egokian
kudeatu beharko dira, uneoro kalitatezko produktua lortzen dela bermatuz, beste medeagarri
organiko eta ongarri mineral batzuk ordeztu ditzakeena, hondakinen eta lurzoru kutsatuen
legeak xedatzen duen.
Materiala aurkezteko modua egokitzea aplikazioa errazteko (pikortua, pelet bihurtua).
Materialaren balio erantsia teknologiaren bidez maximizatzea
Erosketa publikoa bultzatzea
Erabilera sorta zabaltzea (laboreetan ez ezik, baita larreetan eta abarretan ere)
Merkatu aukerak zabaltzea (merkatu nagusiak ALH eta EAEtik kanpo egon litezke).

Ekintza mota. Estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Biohondakinaren kudeaketa ereduaren arrakasta globala
bermatzeko, haren bizitza zikloaren amaiera ere landuz: sortutako konposta merkaturatzea. Ikus 7.
kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 60. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 1., 5. eta 8. helburu estrategikoei.
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9.7.3.2. Kantitate handitan sortutako hiri hondakinak
Acción 61. Banaketaren sektore osoarekin (bai banatzaile handiak bai txikiak eta denda txikiak)
itun bat bultzatzea, gizarte zerbitzuekin eta laugarren sektorearekin koordinatuta, “azken
minutuko” elikagaien bilketa ezartzeko, hots, merkaturatu ezin diren elikagai kontsumigarriena,
elikagaien bankura eramateko.
Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? ALHn beste lurralde batzuetan arrakastaz ezarritako
esperientzia bat errepikatzeko, (ingurumen eta gizarte) kostu-onura erlazio bikain batekin. Ikus 7.
kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 61. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 9. eta 10. helburu estrategikoei.

Acción 62. Sektore eta enpresako negoziazioak bultzatzea, Plan honen xederako lehentasuneko
diren merkataritza eta industria sektoreek prebenitzeko eta berrerabiltzen eta birziklatzen
laguntzeko euren planak eta helburuak ezar ditzaten, hartuko diren neurri zehatzak zehaztuz.
EKINTZA HONEN EREMUAN SARTUTAKO NEURRIAK




Sektore eta enpresei informazioa eta laguntza teknikoa ematea, batez ere enpresa txikiei
prozesua aktibatu eta errazteko, haiek inskribatzen diren elkarteen bidez (esaterako, agiri
ereduak eta inprimakiak emanez, baita helburuak ezartzeko jarraibide argiak ere).
Azaleragatik ordaintzekoen ordez, egun aplikatzen den bezala, sortzeagatik ordaintzeko
mekanismoak jartzea (batez ere hondar zatikia sortzeagatik ordaintzekoak).
Hondakin tasak murriztea helburuak betetzen dituztela egiaztatzen den sektore/enpresentzat.

Ekintza mota. Estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Borondatezko hitzarmenek hondakinak kudeatzeko politika
tresna gisa duten ahalmena baliatzeko (Europa, estatu eta autonomia mailan islatzen denez). Ikus 7.
kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 62. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 3., 5. eta 8. helburu estrategikoei.
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Acción 63. Ekoizle handiek eta jarduera ekonomikoen bestelako tipologiek sortutako hiri
hondakinen zatiki birziklagarrien atez ateko gaikako bilketa bultzatu eta antolatzea, sortutako
hondakinen kantitate eta tipologien arabera lehentasunaz ezarriz. Informazioa eta aholkularitza
udalerri eta sektoreei, prozesua errazteko.
EZARTZEKO ETAPAK








1. Xede ekoizleen profil xehea definitu eta haien errolda egitea udal mailan
2. Bilketa zerbitzu publikoek hauen hondakinak onartzeko ekoizleek bete behar dituzten
gutxieneko irizpideak argi ezartzea.
3. Erroldatutako ekoizleengandik gaika bildu beharreko zatiki birziklagarrien berariazko
inbentarioa egitea. Ekoizleak hondakinen kantitate eta tipologien arabera hierarkizatzea.
4. Erroldatutako ekoizleak atxikitzeko kanpaina bat egin eta parte hartzeko konpromiso
zehatzak, prebentzioko konpromiso kuantitatiboak (denboran kantitateak murriztea), eta
sortzeagatik ordaintzeko eta sistemari atxiki eta helburuak betetzeagatiko hobari sistema bat
eskuratzea.
5. Atxikitako ekoizleen gaikako bilketak antolatu eta egitea, adostutako baldintzetan.
6. Jarduera ildoaren emaitzen urteko berariazko jarraipen bat egitea (atxikitako ekoizleen
kopurua eta gaika bildutako kantitateak tipologiaren arabera). Datu horiek hondakinen urteko
inbentarioan sartuko dira.

Ekintza mota. Udal bilketa zerbitzua bideratzeko estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? 2020rako ezarritako asmo handiko birziklapen helburuak
lortzen laguntzeko, azkar eta eraginkortasunez, ekoizle handiei dagokien eskala faktorea baliatuz. Ikus
7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 63. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 3. eta 5. helburu estrategikoei.
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9.7.3.3. Bolumen handikoak eta hiri hondakin berrerabilgarriak
Acción 64. Udal/eskualde mailan hondakin berrerabilgarrien eta bolumen handikoen gaikako
bilketa baliabideak eta zerbitzuak zabaldu eta hobetzea, baita haiek herritarrei orokorrean
zabaltzea, berrerabilpen maila handiagoa bermatzeko. Herritarrei haien erabilera errazteko
erabilitako irizpideak eta mezuak bateratzea.
EKINTZA HORRI DAGOZKION LEHENTASUNAK





Herritarrek euren udalerri/kuadrillako gaikako bilketarako aukera, baldintza eta modalitateei
buruz duten informazioa hobetzea.
Herritarren edukiontzi zuriari buruzko ezagutza eta erabilera ona bultzatzea.
Bideko bilketen ordez bolumen handiko hondakinen etxez etxeko gaikako bilketen eskaintza
zabaldu/orokortzea.
Udal/eskualdeko bilketa zerbitzuen eta gizarte ekonomiako erakundeenen arteko koordinazio
eta lankidetza mekanismoak ezartzea, bilketa tasak hobetzeko.

EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK


ALH osoan aplikatzeko irizpide tekniko komunen agiri bat egitea.

Ekintza mota. Udal bilketa zerbitzua bideratzeko jardunbidea
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Berrerabipenaren lantaldean bolumen handikoen eta hondakin
berrerabilgarrien gaikako bilketako egungo baliabide eta zerbitzuen eskaintzari lotuta identifikatutako
ahuleziak zuzentzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 64. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 3., 4. eta 10. helburu estrategikoei.

Acción 65. Garbiguneen ahalmena hobetu/handitzea berrerabiltzeko helburuak lortzen
laguntzeko, arreta berezia jarriz bolumen handikoei eta TEEHei, gaikako bilketa horri buruzko
irizpide komunak zehaztuz, jasotzeko, sailkatzeko eta konponketa txikietarako gune egokiak
prestatuz.
Ekintza mota. Mendeko ekintza operatiboa (40. eta 41. ekintzen mendekoa)
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Instalazio horien funtzionaltasunak handitzeko eta
berrerabiltzeko helburuei egindako ekarpena hobetzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”,
65. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 3. eta 5. helburu estrategikoei.
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Acción 66. Produktuak berrerabiltzea eta baztertutako produktuak berrerabiltzeko prestatzea
sustatzea, sareko komunikazio eta zabalkuntzako neurriak, baliabide teknikoak eta tresna
ekonomikoak, ekimenak garatzeko eta finkatzeko laguntza barne, bilketa eta berrerabilpen zentro
eta sare baimenduak eta eremu horretan esku hartzen duten ekonomia sozialeko erakundeentzako
laguntza biltzen dituen pakete baten bidez.
LEHENTASUNAK





Laguntza teknikoa eta ekonomikoa udal/eskualde mailako truke/konponketako ekimen
komunitarioak eta zentroak sortu eta/edo funtzionatu eta/edo hedabideetan zabaltzeko.
Web plataforma integratu bat sortu, dinamizatu eta zabaltzea sarean konektatu eta herritarrei
berrerabilpenaren merkatuetan diharduten agente publikoen eta ekimen publikoen eskaintza
osoari buruzko informazioa eskaintzeko (konponketa/truke puntuen inbentarioa,
berrerabilguneak, garbiguneetako bigarren bizitzako gunea, etab.)
Arabako administrazio publikoaren establezimenduetan arropa, jostailuak, liburuak, etab.
biltzeko urteko kanpainak antolatzea.

Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Europa/ estatu/ autonomiako hondakinen gidalerro bati
erantzuten dio eta kuadrillek eta interes taldeek egindako eskaera bat ere asetzen du. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 66. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 3., 4. eta 10. helburu estrategikoei.

Acción 67.

ALHn edukiontzi zuriaren ezarpena zabaltzea eta haren seinaleztapena hobetzea

ZERGATIK HOBETU BEHAR DA SEINALEZTAPENA?
Berrerabiltzeko helburuak ez ezik, birziklatzekoak ere lortzen lagun dezatela errazteko (berrerabili ezin
diren baina erraz birzikla daitezkeen erabili gabeko objektuak, hala nola hondatutako ehunkiak edo
TEEHak, gaika biltzen lagunduz).
NEURRI LAGUNGARRIAK
Ekintza ezarri aurretik:

Udalerri mailan ezarri beharreko edukiontzi zurien kopuru egokia zehaztea

Ezartzearekin batera garatuko diren sentsibilizazio kanpainak planifikatzea
Ekintza mota. Gidalerroa udal kudeaketarako
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Bilketa azpiegitura horrek berrerabiltzeko eta birziklatzeko
helburuei egiten dien ekarpena zabaltzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 67. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 3., 4. eta 5. helburu estrategikoei.

Acción 68. Berrerabiltzeko prestaketa tekniketan gaitzeko programak garatzea eta ematea
bultzatzea (altzariak zaharberritzea, konponketa txikiak, etab.), arlo profesionalari (lanbide
heziketako zentroekin eta profesionalen elkarteekin batera lan eginez) nahiz zaleari (herritarrentzat
eta elkarte zibikoentzat) zuzenduta.
EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK



ALH osorako programazio bateratu bat egitea.
ALH osorako programazio bateratua ezartzea
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Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Europa, estatu eta autonomiako araudiarekin eta
plangintzarekin lerrokatutako ekintza. Gainera, kuadrillek egindako eskaera bati erantzuten dio. Ikus 7.
kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 68. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 4. eta 10. helburu estrategikoei.

9.7.3.4. Ontzien hiri hondakinak
Acción 69. Autonomia zein estatu mailan bultza daitezkeen Gordailu, Itzulketa eta Itzulera
Sistemako (GIIS) ekimenak aztertzea, horretarako eratutako eusko legebiltzarraren txostenaren
emaitzak ezagututakoan, eta bideragarritasun tekniko, sozial eta ekonomikoa era sinesgarrian
frogatu, hondakinen gaikako bilketa hobetzeko helburuari erantzun eta Arabako Lurralde
Historikoan birziklatze tasa hobeak bultzatzen dituen bilketa sistemaren alde egitea irmotasunez.
Zein HONDAKINI eragin liezaioke ekintza honek eta zein BALDINTZATAN aplikatuko litzateke?
(hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legearen 21.2 eta 31.3 artikuluen arabera)
Prebentzioa eta kalitate altuko berrerabilpena eta birziklapena sustatzeko, neurriak hartu ahalko dira
gordailu, itzulketa eta itzulera sistemak ezartzea errazteko:
a) Ontzi industrialak,
b) ontzi kolektiboak eta garraiokoak,
c) beira, plastiko eta metalezko ontziak eta ontzien hondakinak,
d) beste produktu berrerabilgarri batzuk.
Kasu horretan kontuan hartuko dira sistema horien bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa,
ingurumen inpaktu guztiak, gizartekoak eta giza osasunaren gainekoak, eta barne merkatuaren
funtzionamendu zuzena bermatu beharra errespetatuz.
Neurri horiek ministro kontseiluak onartuko errege dekretuaren bidez ezarriko dira
Ontzien eta ontzien hondakinen kasu zehatzean, gordailu, itzulketa eta itzulera sistema bat ezarri eta
haren edukia eta irismena zehazteko, gainera, Europako ontziei buruzko zuzentarau orokorrek
ezarritako berrerabilpen eta birziklapeneko gutxieneko helburuak zein mailatan betetzen diren, Europar
Batasuneko beste arau batzuk betetzen diren, nahiz haiek gainditzeko itxaropen bideragarriak ere
baloratuko dira aurretik, eta bereziki kontuan hartuko dira enpresa txiki eta ertainen benetako egoerak
eta posibilitateak.
Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Sistema horiei dagokienez gertatutako gizarte eskaera sendo
bati erantzuteko, sistema horiei atxikitzeko baldintzak definituz eta argituz. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 69. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 4., 5. eta 10. helburu estrategikoei.

Acción 70. Toki erakundeen zaintza eta ikuskapena areagotzea lehenagoko zatiki organikoaren
gaikako bereizketa eta edukiontzi horiaren erabilera zuzen egiten dela ziurtatzeko.
EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK



Zaintza eta ikuskapenari buruzko gidalerro komun bat prestatzea ontzi arinen bilketa
selektiboko baliabideen erabilera ona eta inpropioen agerpenaren prebentzioa bermatzen
laguntzeko.
Gidalerroa udal mailan aplikatzea

Ekintza mota. Esparru ekintza baten mende (29.a)
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Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Gaika bildutako zatikietan inpropio gutxiago egotea bilatzen
duten beste neurri batzuen osagarri gisa. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 70. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 3. eta 5. helburu estrategikoei.

Acción 71. Herritarrak informatu eta sentsibilizatzeko kanpaina propio eta iraunkorra bultzatzea
(ECOEMBESi lotutakoei gehitua), herritarren artean edukiontzi horiaren erabilera hobetzeari
begira.
Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Dauden kanpainen estaldura eta eraginkortasuna indartzeko,
dauden datuek hobe daitezkeela adierazten baitute. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 71.
puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 3. eta 5. helburu estrategikoei.

9.7.3.5. Lehentasuneko beste korronte batzuk
Acción 72. Bideragarritasunaren azterketa osoa egitea TMB plantak sortutako
bioegonkortuarentzako helmuga bat edo amaierako helmugen konbinazio bat zehazteko, egun arte
aztertutako aukeretan sakonduz (teknozorua fabrikatzea eta ongarri konposatuak egiteko
erabiltzea), eta beste aukera batzuetara zabalduz (ko-konpostaje industriala, balorizazio
energetikoa, etab.).
EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK


Bideragarritasun azterketa egitea.



Bioegonkortu zatikiaren kantitateen eta konposizioaren bilakaeraren jarraipena, ALHn zati
organikoaren bilketa selektiboa orokorrean ezartzearen ondorioz.



Bideragarritasun azterketa dagokionean berrikusi eta eguneratzea.

Ekintza mota. Estrategikoa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? ALHn kantitatean sortutako bigarren korronterik
garrantzitsuena (TMB plantako errefus korrontearen ondoren) balorizatzeko irtenbide bat aurkitzeko,
egun duen amaiera bakarra ezabatzea baita. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 72.
puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 5., 6. eta 7. helburu estrategikoei.
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Acción 73. Diagnostikoa zabaltzea edukiontzietako hildako animalien hondakinen jatorria jatorri
bakoitzaren arabera (ehiza, abeletxeak, etxeak, etab.) identifikatzeko diagnostikoa zabaltzea.
JARDUTEKO PROTOKOLOA
Ekintza garatzearekin batera, protokolo bat egingo da bilketa zerbitzuek edukiontzietan hildako
animalien hondarrak daudela hautemanez gero jarduteko prozedura definitzeko, prebentzio neurri
egokiak aplikatzeko, tratamendu plantan sartzea ekidinez.
Ekintza mota. Jardunbidea (udal/eskualde kudeaketarako)
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Arazoaren irtenbideari jatorrian heltzeko. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 73. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 3., 9. eta 10. helburu estrategikoei.

Acción 74. Edukiontzietan hildako animalien hondakinak egotearen arazoa sor dezaketen
jardueren eta establezimenduen zaintza eta ikuskapen lanak indartzea, zuzendutako informazio eta
sentsibilizazio jarduerekin osatuta, sektoreko organo substantiboekin (nekazaritza, abeltzaintza,
osasun publikoa, ingurumena, etab.) koordinatuta.
EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK


Zaintza eta ikuskapeneko gidalerro komun bat prestatzea edukiontzietan hildako animalien
hondarrak agertzea ekiditeko.



Gidalerroa udal mailan aplikatzea. Zuzendutako kanpainak egitea.

Ekintza mota. Jardunbidea (29. esparru ekintzari lotutako ekintza)
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Arazoaren irtenbideari jatorrian heltzeko. Ikus 7. kapitulua,
“Diagnostikoaren laburpena”, 74. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 3., 9. eta 10. helburu estrategikoei.

Acción 75. Edukiontzi horia eta sailkapen planta ontzi ez den plastikoa eta metala kudeatzeko
egokitzearen bideragarritasuna ikertzea. Bideragarria bada, egokitzapena bultzatzea
EKINTZAREN NEURRI LAGUNGARRIA
Plantaren gaitasunaren berrikuspena sartzea xede zatikien sorkuntza eta birziklapen zifren
bilakaeraren arabera.
Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Egun holakorik ez daukan hondakin korronte bati (ontzi ez den
plastikoa eta metala) gaikako bilketa eta balorizazioko irtenbide bat emateko aukera ebaluatzeko.
Halaber, herritarrei edukiontzi horia erabiltzeko arauak ulertzea errazteko eta argitzeko. Ikus 7.
kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 75. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 3. eta 5. helburu estrategikoei.
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Acción 76. ALH osoan inausketa eta lorezaintza hondakinak gaika biltzeko baliabide zuzkidura
nabarmen zabaltzea.
NEURRI LAGUNGARRIAK



Udalerri mailako zuzkiduren (edukiontziak edo uzteko eremuak) kopuru egokia zehaztea
Edukiontziak eta inausketa eta lorezaintza hondakinak uzteko eremuak kokatzeko irizpideak
konpostaje komunitarioko eremuen kokapenarekin bateratzea, sinergiak errazteko.

Ekintza mota. Gidalerroa udal kudeaketarako
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? ALHn identifikatutako gaika biltzeko gaitasun defizita
estaltzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 76. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 3. eta 5. helburu estrategikoei.

Acción 77.

Gaika bildutako inausketa eta lorezaintza hondakinak in-situ birrintzea bultzatzea

NEURRI LAGUNGARRIAK


Bilketa eta metaketa eremuak eta baliabideak birrintzeko baliabideekin osatzea.

Ekintza mota. Gidalerroa udal kudeaketarako
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? ALHn identifikatutako birrintzeko gaitasun defizita estaltzeko.
Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 77. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 3. eta 5. helburu estrategikoei.

Acción 78. Hiru hondakinen hondar zatikian dauden zatiki arriskutsuak minimizatzeko berariazko
kanpainak egitea
Ekintza mota. Jardunbidea.
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Herritarrak etxeko hondakin arriskutsuen identifikazioari eta
hondar zatikiarekin ez inolako zatiki birziklagarrirekin ezin uzteko arrazoiei buruz informatu eta
sentsibilizatzeko. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 78. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 3., 7. eta 9. helburu estrategikoei.
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Acción 79. Baliabide eskaintza handitzea eta antolaketa hobekuntzak sartzea hiri garbiketatik
datozen hondakinen gaikako bilketa eta birziklatze mailak handitzeko, arreta berezia harriz jende
oldeak doazen establezimendu eta tokietan, edozein ekitaldi publiko mota barne, sortutako
hondakinei.
EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK



Hobetzeko aukeren azterketa egitea, zuzentzeko neurri eta era egokian ezartzeko jarraibide
zehatzak gomendatuz.
Azterketaren emaitzak zerbitzuaren ardura duten toki erakundeei jakinaraztea, eta laguntza
teknikoa ura benetan ezartzeko.

Ekintza mota. Jardunbidea (udal kudeaketarako)
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Zatiki kuantitatiboki oso esanguratsu baten balorizazioa
maximizatzeko, zeina egun arte gehien bat ezabatzen ari baita. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren
laburpena”, 79. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 2., 3. eta 5. helburu estrategikoei.

Acción 80. ALHn etxeko olio erabiliak gaika biltzeko baliabide zuzkidurak berrikusi eta,
beharrezkoa bada, zabaltzea.
EKINTZA GARATZEKO FUNTSEZKO MUGARRIAK



Udalerri mailan ezarri beharreko zuzkidurak (edukiontziak edo bestelakoak) indartzeko kopuru
egokia zehaztea
Zuzkidurak indartzea maila egokira iritsi arte.

Ekintza mota. Udal bilketarako gidalerroa
Zergatik da beharrezkoa ekintza hau? Espaloiko gaikako bilketa eskaintzarik ez dagoen tokietan
zatiki horren birziklapen zifrak hobetzeko, hondakin uren sarera isurtzeko arriskua eta arazteko kostuen
igoera minimizatuz. Ikus 7. kapitulua, “Diagnostikoaren laburpena”, 80. puntua.
Ekarpena helburu estrategikoei Zuzeneko ekarpena 3., 5. eta 9. helburu estrategikoei.
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9.8. Planaren ekintzek helburu estrategikoei eta hondakinen
hierarkiari egindako ekarpenaren laburpena
Arestian aurkeztutako ekintzek ez dute linealki laguntzen helburu estrategikoak lortzen,
matrizialki baizik. Taula hauetan eta grafikoak islatzen da zein ekintza zehatzeko laguntzen
dute gehien helburu bakoitza lortzen.

Tabla 40.

Helburu estrategiko bakoitza lortzen laguntzen duten ekintzen zerrenda
Guztira
(HHP2030ren
ekintza guztiak)

1. programaren

2. programaren

3. programaren

ekintzak

ekintzak

ekintzak

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

36, 37, 38, 39, 40,
41, 44, 46, 48, 49

53, 59, 60

45 ekintza (guztien
% 56)

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35

36, 37, 39, 40, 41,
42, 44, 46, 48, 49

53, 54, 55, 56, 57,
59, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69,
79

54 ekintza (guztien
% 68)

03.HE.

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25,
29, 30, 31, 32, 33, 34

36, 37, 38, 39, 40,
41, 44, 45, 48, 49

53, 57, 58, 59, 62,
63, 64, 65, 66, 67,
70, 71, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80

56 ekintza (guztien
% 70)

04.HE.

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 35

36, 37, 38, 39, 40,
41, 44, 46, 48, 49,
50, 52

54, 55, 56, 59, 64,
65, 66, 67, 68, 69

41 ekintza (guztien
% 51)

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 29, 30,
31, 32, 33

36, 37, 38, 39, 40,
41, 44, 45, 46, 48,
49, 51, 52

53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62,
67, 69, 70, 71, 72,
75, 76, 77, 79, 80

56 ekintza (guztien
% 70)

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 24

42, 43

72

19 ekintza (guztien
% 24)

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
16, 17, 18, 19, 20, 22,
24, 25, 29, 30, 31, 32,
33

38, 42, 43, 44, 47

72, 78

28 ekintza (guztien
% 35)

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12,
13, 17, 18, 25, 31

37, 38, 39, 44, 45,
46

60, 62

21 ekintza (guztien
% 26)

Helburu
estrategikoa
GOBERNAMEND
U ONA

01.HE. Gobernu
ona. Zerbitzuaren
efizientzia eta
kalitatea

HONDAKINEN
HIERARKIA

02.HE.

Prebentzioa
(kuantitatiboa)

Prebentzioa
(kualitatiboa)

Berrerabiltzeko
prestatzea

05.HE.

Birziklatzea

06.HE. Beste

balorizazio mota
bat

07.HE.

Ezabapen segurua

JASANGARRITA
SUNA

08.HE.

Jasangarritasun
ekonomikoa
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Guztira
(HHP2030ren
ekintza guztiak)

Helburu
estrategikoa

1. programaren

2. programaren

3. programaren

ekintzak

ekintzak

ekintzak

09.HE.

1, 2, 7, 8, 11, 12, 13,
17, 18, 20, 24, 28, 29,
30, 31

37, 38, 47

61, 73, 74, 78, 80

23 ekintza (guztien
% 29)

10.HE. Gizarte

1, 2, 7, 8, 12, 13, 14,
17, 18, 20, 32, 33, 34,
35

36, 40, 42, 43, 48,
49, 50, 51, 52

53, 54, 55, 56, 57,
59, 61, 64, 66, 69,
73, 74

35 ekintza (guztien
% 44)

Ingurumen
jasangarritasuna

jasangarritasuna

Tabla 41.

Helburu estrategikoei egindako ekarpenen laburpena
OE.01. Buena
gobernanza

Programa 1
Programa 2
Programa 3
Total PRU
2030
% sobre el
total

31
11
3

OE.02.
Prevención
cuantitativa

28
10
16

OE.03.
Prevención
cualitativa

26
10
20

OE.04.
Reutilización

OE.05.
Reciclado

19
12
10

23
13
20

OE.06. Otro
tipo de
valorización

16
2
1

OE.07.
Eliminación
segura

21
5
2

OE.08.
OE.09.
OE.10.
Sostenibilidad Sostenibilidad Sostenibilidad
económica
ambiental
social

13
6
2

15
3
5

14
9
12

45

54

56

41

56

19

28

21

23

35

56%

68%

70%

51%

70%

24%

35%

26%

29%

44%

Figura 38. Helburu estrategikoei egindako ekarpenen laburpena



Azpimarratu behar da prebentzio kuantitatibo eta kualitatiboko helburuak lortzen laguntzen
duten jardueren kopuruak guztien % 68 eta % 70 direla, hurrenez hurren. Plan honek
prebentzioari emandako garrantzia erakusten du horrek.
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10. Aurrekontua eta finantzaketa
10.1. Aurrekontua
Plan honen aurrekontua egiteko ekintza programetan deskribatutako ekintzen kostu
hautagarrien batura erabili da.
Hauek dira kostu hautagarriak, Planaren kostura finantzatu behar direnak:


Ekintza estrategikoen eta egiturazkoen
gobernamendu integratua hobetzeko.



Jardunbide ekintzen kostuak, zeinek udal eta kuadrillei plan honetan bajako
kudeaketarako ezarritako gidalerroak eta orientabideak hartzea eta haiekin lerrokatzea
erraztea eta katalizatzea ahalbidetuko baitute (Planaren helburuak betetzen laguntzea
errazteko).



Inbertsioak lurralde eremuko altako kudeaketako (tratamendua) azpiegituretan
(berrietan eta daudenetan) (hots, ALH osoari zerbitzu ematen dietenetan).



Inbertsioak udalerriarteko eremuko gaikako bilketako azpiegituretan (berrietan
eta daudenetan) (hots, udalerri bati baino gehiagori zerbitzua ematen dietenetan).

kostuak,

ALH

osoan

hondakinen

Arestian berariaz adierazitako izaera ez duten kostuak kostu ez hautagarriak dira eta, beraz, ez
dira sartzen Planaren aurrekontuan.
Taula honetan Plan honetan finantzatu beharreko urteko kostu hautagarriak laburbiltzen dira,
programen arabera banatuta.

Tabla 42.

Aurrekontuaren laburpena
1. PROGRAMA
(€)

2. PROGRAMA
(€)

3. PROGRAMA
(€)

2017-2030

12.631.000

45.630.000

6.724.000

64.985.000

2017-2018

603.000

2.000.000

330.000

2.933.000

2019

1.304.000

4.440.000

525.000

6.269.000

2020

1.544.000

12.300.000

1.420.000

15.264.000

2021

1.110.000

14.350.000

964.000

16.424.000

2022

990.000

5.430.000

1.020.000

7.440.000
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1. PROGRAMA
(€)

2. PROGRAMA
(€)

3. PROGRAMA
(€)

2023

1.115.000

920.000

311.000

2.346.000

2024

1.020.000

270.000

227.000

1.517.000

2025

810.000

220.000

187.000

1.217.000

2026

823.000

4.770.000

338.000

5.931.000

2027

783.000

245.000

363.000

1.391.000

2028

853.000

195.000

338.000

1.386.000

2029

908.000

245.000

338.000

1.491.000

2030

768.000

245.000

363.000

1.376.000

GUZTIRA
(€)

Zifra horiek hartuta, Planaren ekintzen urteko batez besteko kostua kalkulatu da, azpiegitura
nagusientzat 15 urteko kontabilitateko amortizazioko aldia kontuan hartuz. Atera den batez
besteko urtekoa urteko 5 milioi euroko magnitudearen inguruan kokatzen da.
Grafikoki, erantsitako irudian islatzen dira zifra horiek.

Figura 39. Planaren aurrekontua
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10.2. Finantzazioa
Indarreko lege esparrua aplikatuz, Planaren finantzaketa batez ere hiri hondakinak sortzen
dituzten herritarren eta establezimenduen kargura lirateke nagusiki, dagozkien tasak kobratuz
(kutsatzen duenak ordaindu behar du printzipioa, derrigorrez bete beharrekoa, hondakin eta
lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legearen 11. artikuluak xedatzen duenez -ikus 6.5
kapitulua).
Egun hori ez da posible. Izan ere, 6.5 kapitulua adierazi denez, egun sistemaren diru-sarrerek
(sarrera iturri guztiak kontuan hartuz, hots, tasen bidezko bilketa, gaikako bilketen itzulkinak,
sarrerak materialen salmentengatik, etab.) gastuen % 60 estaltzen dute eta hasierako % 40ko
defizita dago.
Beraz, Plana aplikatzen den lehen urteetan behintzat, beharrezkoa izango da funts publikoak
edukitzea Planaren jarduera eta inbertsioei aurre egiteko, Plana sustatzen duen erakundearen
(AFA) aurrekontuen eta altako kudeaketan parte hartzen duten gainerakoen (GU) eta haiek
baliatzen dituztenen (GU eta gainerako kuadrillak eta udalak) kostura.
Oro har, finantzaketa hori erantzunkidetasunetik egingo da, eta banaka negoziatuko da, kasuz
kasu, ekintzaz ekintza, ekintza bakoitzaren onura zehatzak kontuan hartuz.
Bestalde, planaren ekintzaren bat/zuk guztiz edo partzialki finantzatzen lagun lezaketen balizko
iturri osagarritzat joko dira lurraldez gaindiko balizko finantzaketa lerro publikoak (Europakoak,
hala nola Life Programa, estatukoak, hala nola Ingurumena Bultzatzeko Planak-PIMA eta/edo
autonomikoak, hala nola garapen jasangarria sustatzen dute ekintzak egiten dituzten toki
erakundeentzako dirulaguntzak), nahiz antzeko xedeak dauzkaten edo indarreko beste
plangintza sektorialak batzuen jarduera sinergikoak (ekonomia zirkularra, energia eta klima
aldaketa, zientzia, teknologia eta berrikuntza, etab.) finantzatzen dituzten beste erakunde
batzuekiko hitzarmen eta/edo lankidetzetatik datozen ekarpenak.
Halaber, egiten ari diren ekarpenez gain, hiri hondakinen zatikien eta hiri hondakinekin pareka
daitezkeenen eremuan diharduten SCRAP baimenduek indarreko legedian aurreikusitakoaren
arabera emandako baliabideen aprobetxamendu egokia lortzeko ahalegina egingo da,
azpiegiturei lotutako ekintza batzuk guztiz edo partzialki finantzatzeko (esaterako, ontzien
plantako hobekuntzak, TEEHak biltegiratzeko atala egokitzea garbiguneetan, etab.).

10.3. Kostuak berreskuratzea
Planaren helburu estrategikoetako bat hiri hondakinen kudeaketa sistema publikoak izandako
gastuak guztiz estaltzea lortzea da, haren epe luzerako jasangarritasun ekonomikoa ziurtatuz.
Hauek dira helburu hori betetzeko oinarriak: kudeaketa kostuak murriztea (sortutako
hondakinak murriztuz eta kudeaketaren efizientzia hobetuz), SCRAPetatik datozen sarrerak
maximizatzea eta birziklapenak eta hiri hondakinak sortzen dituzten herritarrei eta
establezimenduei aplikatutako tasek emandako itzulkin ekonomikoak pixkanaka handitzea
(“kutsatzen duenak ordaindu behar du” lege agindua aplikatuz).

186. or. 228(e)tik

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

1. agiria. PLANA
[2018ko azaroa]

2018-04519
199/250

2018ko abenduaren 14a, ostirala • 144 zk.

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

Plana betearazten hastean handitu egingo da hiri hondakinen kudeaketa sistemaren gastu
maila. Gastuen igoera hori, plana betearazteko aldi osoan, konpentsatu egingo dute sortutako
hondakinen murrizketak eragindako aurrezpenek, kudeaketaren efizientziaren hobekuntzak eta
birziklapenak ekarritako itzulkina handitzeak. Horrek ez du ekiditen, sistemaren jasangarritasun
ekonomikoaren helburua erdiesteko, ezinbestekoa izango dela hiri hondakinak sortzen
dituztenei (herritarrak eta establezimenduak) jasanarazitako tasengatiko sarrerak handitzea.
Tasen igoera hori era jarraitu eta iraunkorrean egin behar litzateke, halako moldez non 2030eko
mugan, jasangarritasun ekonomikoaren helburua erdiesten den.
Egun dauden datuekin hondakinak kudeatzeko sistemaren aurretiko eredu ekonomiko eta
finantzario bat egin da planaren denbora mugan. Irudi honetan islatu dira haren emaitzak.
Ereduaren bidez ikusi ahal izan da Planaren kostua kudeaketa sistemaren gastu orokorretan
txertatzen dela, eta kostuak berreskuratzeko maila aztertutako aldi osoan igotzen dela, gastuen
eta sarreren erabateko oreka lortu arte. Horretarako, per capita hondakinen urteko tasaren
batez besteko magnitudea eta Planaren denbora eremuan izango duen batez besteko
igoeraren eredua kalkulatu dira, urteko biztanleko 43 eurotik (2015) biztanleko 69 euroraino
(2030). Kontuan hartu biztanleko zifra horiek hondakinen fiskalitatearen adierazle global bat
baino ez direla, eta ez direla inolaz ere ulertu behar herritarrei tasagatik aplikatu beharreko
tarifa gisa; izan ere, berariazko tasa hori sortzaile bakoitzaren hondakinak sortzeko profil
jakinaren arabera kalkulatzen da (etxebizitzak edo establezimenduak izan eta haien tipologiak).

Figura 40. Kostuak berreskuratzearen eredua
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11. Jarraipena, ebaluazioa eta berrikuspena
Bai jarraipena bai ebaluazioa hiru mailatan egingo dira: helburu estrategikoak betetzearenean,
ekintza bakoitza garatzeko mailarenean eta Planaren ingurumen eraginen ebaluazioarenean.
Hiru eremu horien jarraipen eta ebaluaziorako erabilitako adierazleak agiri honen 3.
eranskinean bildu dira. Jarraipena eta ebaluazioa egitearen garrantzia indartzeko, ekintza
zehatz gisa jaso dira jarduera biak Planean (ikus 27. ekintza).
Planaren jarraipena urtero egingo da, hiri hondakinen urteko inbentarioaren datuak
argitaratutakoan.
Ebaluazioa egiteko gutxieneko aldiak hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legeak
definitzen ditu. Hark xedatzen duenez, hondakinak prebenitzeko ebaluazioa sei urtean behin
egingo da gutxienez, hartutako neurrien eraginkortasunaren analisi bat jasoko du eta haren
emaitzek eskuragarriak izan beharko dute herritarrentzat. Bestalde, lege berak dioenez,
hondakinak kudeatzeko planak eta programak sei urtean behin ebaluatu eta berrikusiko dira,
gutxienez. Plan honen esparruan ebaluatzeko lau urteko maiztasuna hartu da.
Azkenik, esan behar da plan bat ez dela agiri aldaezin bat, agiri bizi eta malgua baizik, aldianaldian berrikusten dena errealitate eta egoera aldakorretara egokitzeko (haiek juridikoak,
zientifiko eta teknologikoak enpirikoak, aurrekontukoak, etab. izan). Asmo horrekin, Planaren
berrikuspenak lau urtean behin egingo dira. Halaber, berrikuspenak ofizioz egingo dira
funtsezko testuinguru aldaketaren batek hala justifikatzen dienean, esaterako, besteak beste,
egoera hauetakoren bat gertatuz gero:


Araudi berri bat eta lurraldez gaindiko plangintza berri bat prestatu edo
argitaratzeagatik, hark Planarentzat garrantzitsu diren helburuak edo beste alderdi
batzuk aldatzen baditu. Kasu horretan, berrikuspenaren bidez planaren ekintzak eta
helburuak araudi/plangintza berrira egokituko lirateke.



ALHko egoeraren bilakaera era argi eta iraunkorrean planaren prebentzio,
berrerabilpen eta/edo birziklapeneko helburuetatik urruntzeagatik (haiek ez
betetzeagatik nahiz gainditzeagatik). Ez betetzeko kasuan, berrikuspenaren bidez
Planaren ekintzak birformulatuko lirateke helburuak lortzeko haien eraginkortasuna
handitzeko, eta helburuak gainditzeko kasuan, aldiz, gorantz berrikusiko dira helburu
horiek era arrazoituan, asmo handiagoko helburuak ezarriz.



Eboluzio teknologikoagatik, hondakinak tratatzeko teknologien eta baliagarri dauden
teknika hoberenen merkatua ALHko baldintzetara egokitutako irtenbide sendo eta
fidagarri berriak eskaintzeko eboluzionatzen dela frogatzen bada, batez ere
biohondakinaren eskala txikiko konpostaje deszentralizatuko teknologiei eta TMBko
errefusaren balorizazio materialeko (birziklapena) irtenbideei dagokienez, ALHrentzat
interesa izan dezaketen balizko beste teknologia batzuen artean.
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1. ERANSKINA. KRONOGRAMA
EKINTZA

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. ekintza. Gobernamendu eredu
berria eta integratua
2. ekintza. Arabako lurraldearteko
eta lurraldez gaindiko lankidetza eta
koordinazio agenda
3. ekintza. Tasen aldaketa goiz
jakinarazteko protokoloa
4. ekintza. Egiteke dauden alderdi
juridikoak eta eskumenekoak
antolatu eta erregularizatzea
(ordenantzak, etab.)
5. ekintza. Ekonomia eta finantza
eredu bateratu eta homogeneoa
6. ekintza. Fiskalitate eredu
bateratua
7. ekintza. Kontratazio eta erosketa
jasangarri eta berritzaile publikoa eta
pribatua
8. ekintza. Jarduera estrategikoak
finantzatzeko hitzarmena
9. ekintza. Urteko inbentarioaren
prestaketa arintzea
10. ekintza. Biurteko
karakterizazioak
11. ekintza. Kuadrilletan zikloak
ixteko aukerak
12. ekintza. Prestakuntza
iraunkorreko programa bateratua
13. ekintza. Ingurumen inpaktuen
eta pasiboen azterketa
14. ekintza. Hiri hondakinen
ekobarometroa
15. ekintza. Hiri Hondakinen
Behatokia
16. ekintza. Esperientzia pilotuak eta
demostrazio proiektuak
17. ekintza. Informazioko weba eta
kanal digital bateratuak
18. ekintza. Informazio,
prestakuntza, kontzientziazio eta
sentsibilizaziorako estrategia
bateratu eta koordinatua
19. ekintza. Pizgarri ereduak
20. ekintza. “In situ” prestakuntza
programak azpiegituretan
21. ekintza. Arabako tokiko
merkataritza erantzunkide egitea
22. ekintza. Hezkuntza material
berritzaileak
23. ekintza. Kanpainen efizientzia
ebaluatu eta noranzkobikotasuna
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EKINTZA

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ziurtatzea
24. ekintza. Edukiontzien seinaleak
eta gainerako informazio elementuak
eta interfazeak
25. ekintza. Derrigorrezko
protokoloak Arabako sektore
publikoarentzat
26. ekintza. Erabakiak hartzen
laguntzeko agiriak argitaratzea
27. ekintza. Planaren jarraipen eta
ebaluazio parte hartzailea
28. ekintza. Ingurumen inpaktua
zuzentzeko jarduerak
29. ekintza. Ikuskapena, kontrola eta
zaintza indartzea
30. ekintza. Tokiko eta foru
poliziaren (miñoiak) eta Ertzaintzaren
laguntza
31. ekintza. Tokiko zehapen
araubidea gogortzea
32. ekintza. Prestakuntza eta
praktikak
33. ekintza. Laneratzeko eta enplegu
berdea sortzeko ekimenak sustatzea
34. ekintza. Boluntariotza
35. ekintza. Lankidetza egonkorra
gizarte zerbitzuekin
36. ekintza. Gaikako bilketa eredua
erabat birdiseinatu eta berrezartzea
37. ekintza. Landa gune garbien sare
eredua birpentsatzea
38. ekintza. Puntu berde
mugikorreko zerbitzu eredua
birpentsatzea
39. ekintza. Garbigune eta
berrerabilgunei aplikatu beharreko
irizpideak koordinatzea
40. ekintza. Berreabilguneak eta
garbiguneak handitu, egokitu eta
duin egitea
41. ekintza. Berrerabilguneetan eta
garbiguneetako bigarren bizitzako
ataletan eskainitako zerbitzuak
hedabideetan iragarri eta zabaltzea
42. ekintza. Prozesua hobetzea
TMBn
43. ekintza. Errefusaren eta
bioegonkortu soberakinaren
aprobetxamendu aurreraturako lerro
berria
44. ekintza. TMB tasa urtero
eguneratzea eta benetako
kostuetara egokitzea
45. ekintza. Prozesua hobetzea
ontzien plantan
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EKINTZA

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

46. ekintza. Isuri tasa urtero
eguneratzea eta benetako
kostuetara egokitzea
47. ekintza. Gardelegiko zabortegia
bere ingurumen baimen
integratuaren baldintzetara
egokitzea
48. ekintza. Garbigune berriak
49. ekintza. Hiriko/erdi-hiriko puntu
garbi finkoak
50. ekintza. Hiriko berrerabilguneak
51. ekintza. Konpostaje plantak
52. ekintza. Bolumen handikoak
guztiz desmuntatzeko planta
53. ekintza. Autokonpostajea eta
konpostaje komunitarioa
54. ekintza. Elikagai hondakina
prebenitzeko eta zatiki organikoa
kudeatzeko tailerren programazio
iraunkorra
55. ekintza. Arabako elikagaiak
banatzeko eta barazkigintza eta
lorezaintza hornidurak banatzeko
sektorea erantzunkide egitea
56. ekintza. Kontratuetan
ingurumena sartzea (biohondakina,
konpostaren erabilerak, elikagaien
xahutzea)
57. ekintza. Zatiki organikoaren
gaikako bilketa ezartzen laguntzeko
neurriak
58. ekintza. Zaintza eta ikuskapena
zatiki organikoaren gaikako
bereizketarako
59. ekintza. Gaikako bilketa eredua
erabat birdiseinatu eta berrezartzea
zatiki organikoarentzat
60. ekintza. Konpostaren
merkaturatzea bultzatzea
61. ekintza. “Azken minutuko”
elikagaien bilketa elikagaien bankura
eramateko
62. ekintza. Prebenitzeko eta
berrerabiltzen eta birziklatzen
laguntzeko sektore eta enpresa
planak
63. ekintza. Ekoizle handientzako
atez ateko gaikako bilketa
64. ekintza. Hobekuntzak hondakin
berrerabilgarrien eta bolumen
handikoen gaikako bilketan
65. ekintza. Garbiguneen gaitasuna
hobetzea/handitzea berrerabiltzen
laguntzeko
66. ekintza. Berrerabilpena
hobetzeko neurrien pakete
integratua
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EKINTZA

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

67. ekintza. Edukiontzi zuriaren
ezarpena zabaltzea eta
seinaleztapena hobetzea
68. ekintza. Berrerabiltzeko
prestatzeko tekniketako trebakuntza
69. ekintza. Gaineko eskalan
bultzatzen diren GIIS ekimenak
aztertzea ( kronograma Eusko
Jaurlaritzaren arloari buruzko
txostenaren emaitzen arabera
erabakiko da)
70. ekintza. Edukiontzi horia ondo
erabiltzen dela zaindu eta ikuskatzea
71. ekintza. ECOEMBESi lotutakoei
gehitutako informazio eta
sentsibilizazio kanpainak
72. ekintza. Bideragarritasunaren
azterketa bioegonkortua
balorizatzeko
73. ekintza. Hildako animalien
jatorriari buruzko diagnostikoa
zabaltzea
74. ekintza. Hildako animaliak sor
ditzaketenen gaineko zaintza eta
ikuskapena indartzea
75. ekintza. Edukiontzi hori
zabalduaren bideragarritasuna
aztertzea (eta egokia bada, ezartzea)
76. ekintza. Inausketa eta
lorezaintza hondakinen gaikako
bilketarako baliabideak
77. ekintza. Gaika bildutako
inausketa eta lorezaintza hondakinak
in-situ birrintzea
78. ekintza. Zatiki arriskutsuak
minimizatzeko kanpainak
79. ekintza. Hiri garbiketaren
hondakinen (eta ekitaldietan
sortutakoen) kudeaketa hobetzea
80. ekintza. Etxeko olio erabiliak
gaika biltzeko baliabideak
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2. ERANSKINA. AURREKONTUAREN BANANTZEA

Ondoriorik gabe, azaroaren 21eko 20/2018 Foru Arauko lehenengo
xedapen gehigarrian adierazitakoarekin bat etorriz. Eranskin honen edukia
erantsi egin da aipatutako Foru Arauko II. eranskin gisa
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3. ERANSKINA. JARRAIPEN eta EBALUAZIO
ADIERAZLEEN laburpena
(I) HELBURU ESTRATEGIKOAK LORTZEAREN JARRAIPEN ETA
EBALUAZIO ADIERAZLEAK
Hemen kopiatutako planaren 36. taularen arabera.
Helburu
estrategikoa

Deskribapena

Adierazleak

Adierazleen helburu
balioak

GOBERNAMEND
U ONA

01.HE.

Gobernu ona.
Zerbitzuaren
efizientzia eta
kalitatea
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ALHn hiri hondakinak
kudeatzeko ereduaren
koordinazioa eta integrazioa
hobetzea, horrek zerbitzuaren
efizientziaren eta kalitatearen
hobekuntzan duen eraginarekin.

Koordinazio eta integrazio
adierazlea. Eren hiri hondakinak
kudeatzeko eredua ALHn
eraginkortasunez koordinatuta eta
integratuta duten biztanle
zerbitzatuen ehunekoa, ALHko
biztanle guztietatik.

Altako kudeaketaren
(tratamendua) % 85eko
koordinazio eta
integrazioa 2020an.

Efizientziaren hobekuntzaren
adierazlea. Hiri hondakinak
kudeatzeko sistemaren gastua
murriztea ALHn (€ per
capita/urteko eta €/t/urteko)

Urteko per capita
gastuaren murrizketa
iraunkorra, 2020az
geroztik. (Planaren
inbertsioen eta gastuen
ondorioz, 2020 arte
guztizko gastua igo eta
ondoren murriztuko
delakoan)

Zerbitzuaren kalitateko
hobekuntzaren adierazlea.
Zerbitzatutako biztanleetatik
jasotako hiri hondakinak
kudeatzeko zerbitzuaren kalitateari
dagokionez gogobetetze maila
altua dutenen ehunekoa

>% 80ko gogobetetze
ehunekoa (hiri hondakinen
ekobarometroa erabiliz
kalkulatuta -ikus 14.
ekintza-). Adierazle horren
jarraipen maiztasuna
ekobarometroa
egitekoarekin bat etorriko
da.

Altako kudeaketaren
% 100eko koordinazio eta
integrazioa 2030an.
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Helburu
estrategikoa

Deskribapena

Adierazleak

Adierazleen helburu
balioak

ALHn sortutako hiri hondakinen
guztizko pisua

Helburuak berak
adierazitakoa.

Desakoplamendu adierazlea
(ALHn sortutako hiri hondakinak,
kilogramotan, Arabako BPGko
1000 euroko)

Beheranzko joera
iraunkorra

HONDAKINEN
HIERARKIA

02.HE.

Prebentzioa
(kuantitatiboa)

03.HE.

Prebentzioa
(kualitatiboa)

2030ean sortutako hiri
hondakinen pisua % 15etik gora
murriztea, 2016an sortutakoen
pisuaren aldean

Inpropioen presentzia eta
bananduta biltzen diren hiri
hondakinen zatiki guztietako
arriskugarritasuna etengabe eta
pixkanaka murriztea

Inpropioen presentziaren
adierazlea biohondakin zatikian.
Biohondakin zatikian dauden
inpropioen batez besteko
ehunekoa, pisuan
Arrisku adierazlea. Masan
bildutako hondakinetan dauden
hondakin arriskutsuen ehunekoa
pisuan.
Arrisku adierazlea. Hildako
animalien hondakinen presentzia
masan bildutako hondakinetan
(kop.).

04.HE.

Berrerabiltzeko
prestatzea

05.HE.

Birziklatzea
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Berrerabiltzeko prestatzen diren
hiri hondakinen zatikien
ehunekoa eta kopurua handitzea
gutxienez 2020an pisuan % 2ra
eta 2030ean pisuan % 5era iritsi
arte, Arabako Lurralde
Historikoan sortutako hiri
hondakin guztietatik.

Helburua bera.

Hiri hondakin guztietarako:

Helburua bera

Birziklatzen diren hiri
hondakinen kantitateak
handitzea, halako moldez non
berrerabili eta birziklatzeko
prestatutakoaren ehuneko
bateratua 2020an gutxienez
% 50era iristen den pisuan, %
55era 2025ean eta % 60era
2030ean, Arabako Lurralde
Historikoan sortutako hiri
hondakin guztietatik.

Egiten den Plan honen lehenengo
ebaluazio ekitaldian, baloratzeko
alderdi gisa, adierazle honen
banantzeak ezartzeko aukera
sartuko da, berariazko zatiki
berrerabilgarrien arabera.

< % 5 2020an
< % 3 2025ean
< % 2 2030ean
% 80 murrizketa 2020an
% 90 murrizketa 2025ean
% 99 murrizketa 2030ean

Batere ez 2020az geroztik

> % 2 2020an
> % 5 2030ean

> % 50 2020an
> % 55 2025ean
> % 60 2030ean
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Helburu
estrategikoa

Deskribapena

Adierazleak

05.HE.

Hiri hondakinak osatzen
dituzten zatiki nagusietarako:

Helburua bera

Birziklatzea (jar.)

a)

b)

Biohondakina Hiri
hondakinen zatiki
nagusia izateagatik,
pisuan, 2023az
geroztik (urte horretan
biohondakinaren
gaikako bilketa
orokorra izan beharko
da ALH osoan), zatiki
horri aplikatuko
zaizkion birziklatze
helburuak hiri
hondakin guztiei
aplikatzen zaizkienen
antzekoak izango dira,
hots, % 55 2025ean
eta % 60 2030ean
Hiri hondakinak
osatzen dituzten
gainerako
zatikietarako, lurraldez
gaindiko mailan
(Europa, estatu eta
autonomia mailan)
definitutako birziklatze
helburuak hartzen dira

Adierazleen helburu
balioak

Biohondakin zatikia:
> % 55 2025ean
> % 60 2030ean

Ontzien hondakinak
Ontzi guztiak

> % 65 2025ean
> % 70 2030ean

Ontzien hondakinetan dauden
material zehatzak:


Plastikoa



Zura



Metal ferrosoak

> % 50 2025ean
> % 55 2030ean
> % 25 2025ean
> % 30 2030ean
> % 70 2025ean
> % 80 2030ean



Aluminioa

> % 50 2025ean
> % 60 2030ean



Beira

> % 70 2025ean
> % 75 2030ean



Papera eta kartoia

> % 75 2025ean
> % 85 2030ean

06.HE. Beste

balorizazio mota
bat

Birziklatzeaz besteko balorizazio
tratamenduak dauzkaten hiri
hondakinen ehunekoari pisuan
% 15eko atalasearen azpitik
eustea9, Arabako Lurralde
Historikoan sortutako hiri
hondakin guztietatik.

Helburua bera
< % 15

9 Korronte lehenetsi hauei aplikatzeko: ALHko hiri hondakinen tratamendurako planten errefus zatikia eta bioegonkortu
zatikia (8.3.2 eta 8.3.3 kapituluetan aurkeztutako aukeren azterketaren arabera).

196. or. 228(e)tik

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

1. agiria. PLANA
[2018ko azaroa]

2018-04519
209/250

2018ko abenduaren 14a, ostirala • 144 zk.

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

Helburu
estrategikoa

07.HE.

Ezabapen
segurua

Deskribapena

Adierazleak

2020an, zabortegian utzitako
udal hondakinen kantitatea
ehuneko sortutako udal
hondakinen guztizko
kantitatearen % 35era murriztea,
edo ehuneko txikiago batera, eta
2030ean ehuneko hori % 15eko
atalasearen azpitik murriztea.

Helburua bera

Adierazleen helburu
balioak
< % 35 2020
< % 15 2030

ALHn zabortegian utzitako per
capita hiri hondakinak

Urteko beheranzko joera
iraunkorra

Sarrerek gastuak estaltzeko maila
(urteko sarreren % / urteko
gastuen %)

Sarrerek gastuak
estaltzeko gutxieneko
maila:

JASANGARRITA
SUNA

08.HE.

Jasangarritasun
ekonomikoa

09.HE.

Ingurumen
jasangarritasuna

10.HE. Gizarte
jasangarritasuna
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Arabako Lurralde Historikoko hiri
hondakinen kudeaketa
sistemaren jasangarritasun
ekonomikoa ziurtatzea, sarrerek
gastuak erabat estaltzeko
mailara iritsiz.

Arabako Lurralde Historikoko hiri
hondakinak kudeatzeko
sistemaren ingurumen eta
osasunaren gaineko inpaktua
murriztea.

Txirotasunaren eta
bazterkeriaren kontra
borrokatzen, enplegu berdea
sortzen eta elikadura xahuketa
murrizten laguntzea

>% 69 2020an
>% 88 2025ean
% 100 2030ean
Ingurumen inpaktuaren adierazlea
(1). Hondakindegiek eta isurketa
gune aktiboek edo leheneratzeke
daudenek okupatutako azalera
ALHn

0 ha 2030ean

Ingurumen inpaktuaren adierazlea
(2). Hiri hondakinen kudeaketak
sortutako berotegi gasen isuriak
ALHn

Urteko desazkunde
iraunkorra Planaren
iraunaldian

Ingurumen inpaktuaren adierazlea
(3). Hondakinak kudeatzeko
sistemak (bilketa eta tratamendua)
sortutako usainengatik eta
bestelako ingurumen
inpaktuengatik jasotako
auzotarren kexa espedienteen
kop.

0 espediente ebazteke

Gizarteratze adierazlea. Gizarte
bazterkeria arriskuan edo egoetan
eta/edo txirotasun atalasearen
azpitik dauden eta Planaren
ekintza sozialen onuradun diren
pertsonen kop. eta/edo
gizarteratzeko enpresentzako
merkatu erreserbari lotutako
kontratazio publikoen emaitza,
sektore publikoko kontratazioaren
indarreko lege esparruak
sustatzen eta jasotzen duenez.

Urteko hazkunde
iraunkorra Planaren
iraunaldian

Enplegu berdea sortzearen
adierazlea. Plana ezartzearen
ondorioz sortutako enpleguen kop.

Urteko hazkunde
iraunkorra Planaren
iraunaldian

Elikagai xahuketaren
murrizketaren adierazlea. Elikagai
xahuketaren hondakinen
murrizketaren ehunekoa pisuan
2018ko karakterizazioak
zehaztutakoaren aldean.

> % 50eko gutxieneko
murrizketa elikagai
xahuketan 2030ean (per
caita zifrak)
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(II) EKINTZEN EZARPENAREN JARRAIPEN ETA EBALUAZIO
ADIERAZLEAK
Aurrerapenaren adierazle
orokorrak
EKINTZA

Kronogramaren Aurrekontuaren
betetze maila
betearazpen
(%)
maila (%)

1. ekintza. Gobernamendu
eredu berria eta integratua





2. ekintza. Arabako
lurraldearteko eta lurraldez
gaindiko lankidetza eta
koordinazio agenda





3. ekintza. Tasen aldaketa goiz
jakinarazteko protokoloa



Ez zaio
aplikatzen

4. ekintza. Egiteke dauden
alderdi juridikoak eta
eskumenekoak antolatu eta
erregularizatzea (ordenantzak,
etab.)
5. ekintza. Ekonomia eta
finantza eredu bateratu eta
homogeneoa
6. ekintza. Fiskalitate eredu
bateratua







*Laburpeneko
adierazlea (aurrerapen
mailaren balorazio
erdi-kuantitatibo
Berariazko adierazleak
globala, adierazle
orokor eta
berariazkoen
bilakaeraren bidez
justifikatuta)
01.HErako definitutako
koordinazio eta integrazio
adierazle bera
Arabaren presentzia
erakundearteko
lehentasuneko lan foroetan
agenda defendatzen
(Arabaren presentziaren %
urtean egindako topaketa
guztien kopuruaren barruan;
helburua % 100)
Hiri hondakinak altan
kudeatzeko tasak indarrean
jarri eta zaborren hondar
tasen artean igarotako batez
besteko epea (helburua: 0)
Antolatzeke/erregularizatzeke
dauden alderdi juridiko eta
eskumenekoen % (helburua:
% 0 2022an)





Ez zaio aplikatzen









7. ekintza. Kontratazio eta
erosketa jasangarri eta berritzaile
publikoa eta pribatua





8. ekintza. Jarduera
estrategikoak finantzatzeko
hitzarmena
9. ekintza. Urteko




Ez zaio
aplikatzen
Ez zaio
aplikatzen

Hiri hondakinen tasa
bateratuaren eredua
aplikatzen zaien ALHko
biztanleen ehunekoa
(helburua: >% 90 2021ean;
% 100 2025ean).
ALHn lehentasuneko gisa
identifikatutako produktu eta
zerbitzuak kontratatzeko
ingurumena sartu zaien
agirien kopurua (zehazki hiri
hondakinei buruzkoak, plan
honen helburuak lortzearen
zerbitzura; helburua: % 50
2025ean; % 100 2030ean).
Ez zaio aplikatzen



10. ekintza. Biurteko
karakterizazioak
11. ekintza. Kuadrilletan zikloak
ixteko aukerak







Hondakinen urteko
inbentarioa prestatzeko
behar diren egutegiko hilen
kopurua, urtarrilaren 1etik
zenbatuta (helburua: ≤ 4)
Ez zaio aplikatzen

inbentarioaren prestaketa
arintzea
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Ez zaio aplikatzen
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Aurrerapenaren adierazle
orokorrak
EKINTZA

12. ekintza. Prestakuntza
iraunkorreko programa bateratua





13. ekintza. Ingurumen
inpaktuen eta pasiboen azterketa
14. ekintza. Hondakinen
ekobarometroa
15. ekintza. Hondakinen
Behatokia
16. ekintza. Esperientzia pilotuak
eta demostrazio proiektuak
17. ekintza. Informazioko weba
eta kanal digital bateratuak
18. ekintza. Informazio,
prestakuntza, kontzientziazio eta
sentsibilizaziorako estrategia
bateratu eta koordinatua















19. ekintza. Pizgarri ereduak





20. ekintza. “In situ”
prestakuntza programak
azpiegituretan





21. ekintza. Arabako tokiko
merkataritza erantzunkide egitea





22. ekintza. Hezkuntza material
berritzaileak





23. ekintza. Kanpainen
efizientzia ebaluatu eta
noranzkobikotasuna ziurtatzea
24. ekintza. Edukiontzien
seinaleak eta gainerako
informazio elementuak eta
interfazeak
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Kronogramaren Aurrekontuaren
betetze maila
betearazpen
(%)
maila (%)

*Laburpeneko
adierazlea (aurrerapen
mailaren balorazio
erdi-kuantitatibo
globala, adierazle
Berariazko adierazleak
orokor eta
berariazkoen
bilakaeraren bidez
justifikatuta)
Prestakuntza programa
urtero jasotzen duten
pertsonen kopurua eta
hondakinetan eskumenak
dauzkaten tokiko erakundeen
kopurua (helburua: > guztien
% 25)
Ez zaio aplikatzen
Ez zaio aplikatzen
Ez zaio aplikatzen
Egindako esperientzien
kopurua
Ez zaio aplikatzen
Kasuz kasu, oinarrizko
kanpainak ebaluatzeko
ezartzen den
eraginkortasunaren
adierazlea.
Pizgarri sistemaren bat
jasotzen duten hezkuntza,
kontzientziazio eta
sentsibilizazio ekimenen %
(helburua: % 100 2025ean).
Kasuz kasu, azpiegitura
bakoitzaren programen
eraginkortasuna ebaluatzeko
ezartzen den
eraginkortasunaren
adierazlea.
ALHn prebentzio,
berrerabilpen eta
birziklapeneko preskriptore
prestatutako salmentako
langileen kopurua. Baita
programaren ezaugarria
erakusteko eskubidea
eskuratu duten
establezimenduen kopurua
ere
Ekintza honen esparruan
prestatutako irakasleen
kopurua.
Ikastetxe onuradunen
kopurua.
Ikasle onuradunen kopurua.
Kanpainen batez besteko
efizientzia (helburu balioa
>% 80).
Seinaleak berrikusi zaizkien
hiri hondakinak gaika biltzeko
azpiegituraren interfazeak:
% 100 2019az geroztik
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Aurrerapenaren adierazle
orokorrak
EKINTZA

Kronogramaren Aurrekontuaren
betetze maila
betearazpen
(%)
maila (%)

25. ekintza. Derrigorrezko
protokoloak Arabako sektore
publikoarentzat





26. ekintza. Erabakiak hartzen
laguntzeko agiriak argitaratzea
27. ekintza. Planaren jarraipen
eta ebaluazio parte hartzailea
28. ekintza. Ingurumen inpaktua
zuzentzeko jarduerak









29. ekintza. Ikuskapena, kontrola
eta zaintza indartzea





30. ekintza. Tokiko eta foru
poliziaren (miñoiak) eta
Ertzaintzaren laguntza
31. ekintza. Tokiko zehapen
araubidea gogortzea









32. ekintza. Prestakuntza eta
praktikak





33. ekintza. Laneratzeko eta
enplegu berdea sortzeko
ekimenak sustatzea





34. ekintza. Boluntariotza





35. ekintza. Lankidetza
egonkorra gizarte zerbitzuekin



Ez zaio
aplikatzen

36. ekintza. Gaikako bilketa
eredua erabat birdiseinatu eta
berrezartzea
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*Laburpeneko
adierazlea (aurrerapen
mailaren balorazio
erdi-kuantitatibo
globala, adierazle
Berariazko adierazleak
orokor eta
berariazkoen
bilakaeraren bidez
justifikatuta)
Protokoloa eraginkortasunez
ezarrita duten Arabako
establezimendu publikoen
kopurua (% 25 2020an, % 50
2025ean eta % 100 2030ean).
Ez zaio aplikatzen
Ez zaio aplikatzen
Leheneratzeke dauden
isurketa gune historikoen
azalera (guztizkoaren % 0
2025ean; eremu
sentikorretan kokatutako
guztizkoaren % 0 2020an).
Udal eta foru mailan
koordinatuta egindako
hondakin solidoen arloko
urteko ikuskapen, kontrol eta
zaintza jardueren kopurua.
Urtean prestatutako polizien
kopurua









Isunen bidezko bilketak arau
hausleen ondoriozko kalteak
konpondu eta ordezteko
gastuak estaltzeko mailaren
urteko kalkulua (helburu
balioa: % 100).
Programaren onuradun
izandako pertsonen kopurua
(urtekoa eta metatua).



Programaren onuradun
izandako ekintzaileen
kopurua (urtekoa eta
metatua).
Urtero sustatutako
boluntariotza ekimenen
kopurua eta boluntario parte
hartzaileen kopurua.
Erakunde onuradunen
kopurua (urtekoa eta
metatua)
Gaikako bilketa sistema
berritzaileen bidez
zerbitzatutako hiriko
biztanleria (ALHko guztien %).
Helburu balioa: > % 50
2020an; % 900 2030ean.
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Aurrerapenaren adierazle
orokorrak
EKINTZA

37. ekintza. Landa gune garbien
sare eredua birpentsatzea





38. ekintza. Puntu berde
mugikorreko zerbitzu eredua
birpentsatzea



Ez zaio
aplikatzen

39. ekintza. Garbigune eta
berrerabilgunei aplikatu
beharreko irizpideak
koordinatzea
40. ekintza. Berreabilguneak eta
garbiguneak handitu, egokitu eta
duin egitea









41. ekintza. Berrerabilguneetan
eta garbiguneetako bigarren
bizitzako ataletan eskainitako
zerbitzuak hedabideetan iragarri
eta zabaltzea





42. ekintza. Prozesua hobetzea
TMBn
43. ekintza. Errefusaren eta
bioegonkortu soberakinaren
aprobetxamendu aurreraturako
lerro berria
44. ekintza. TMB tasa urtero
eguneratzea eta benetako
kostuetara egokitzea
45. ekintza. Prozesua hobetzea
ontzien plantan









Ez zaio
aplikatzen



Ez zaio
aplikatzen

46. ekintza. Isuri tasa urtero
eguneratzea eta benetako
kostuetara egokitzea
47. ekintza. Gardelegiko
zabortegia bere ingurumen
baimen integratuaren
baldintzetara egokitzea



Ez zaio
aplikatzen





1. agiria. PLANA
[2018ko azaroa]

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

Kronogramaren Aurrekontuaren
betetze maila
betearazpen
(%)
maila (%)

*Laburpeneko
adierazlea (aurrerapen
mailaren balorazio
erdi-kuantitatibo
globala, adierazle
Berariazko adierazleak
orokor eta
berariazkoen
bilakaeraren bidez
justifikatuta)
Irizpide berrien arabera
birdiseinatutako puntu
garbiek zerbitzatutako
biztanleriaren ehunekoa
(puntu garbiek zerbitzatutako
biztanleria osoaren
ehunekoa). Helburu balioa:
% 100 2027an. Puntu garbien
kopurua udalerri buruan
kokatuta guztietatik
Puntu berde mugikorren
bitartez bildutako etxeko
hondakin arriskutsuak (ALHn
sortutako guztien %).
Helburua: hazkunde
iraunkorreko joera Planaren
iraunaldian.
Berdin hondakin ez
arriskutsuentzat
Zerbitzatutako herriak
Erabiltzaileen kopurua
Ekintza honen araberako
homogeneotasun irizpideen
pean diharduten garbiguneen
kopurua.
Irizpide berrietara
egokitutako garbigune eta
berrerabilguneen kopurua
Helburu balioa: % 100
2023an.
Sarrerak/erabiltzaileak
erlazioa.
Irizpide berrietara
egokitutako garbigune eta
berrerabilguneen kopurua
Helburu balioa: % 100
2023an. Bigarren bizitza gisa
kudeatutako produktuak.
Berreskuratutako materialen
ehunekoa handitzea
Errefus gisa isuritakoaren
ehunekoa eta bioegonkortu
gisa isuritakoaren ehunekoa.



Aplikatutako tasak kostuak
benetan estaltzeko maila
(helburu balioa: % 100)
Ontzien plantaren
errendimendua eta
eraginkortasuna
Aplikatutako tasak kostuak
benetan estaltzeko maila
(helburu balioa: % 100)
Ez zaio aplikatzen
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Aurrerapenaren adierazle
orokorrak
EKINTZA

Kronogramaren Aurrekontuaren
betetze maila
betearazpen
(%)
maila (%)

48. ekintza. Garbigune berriak

















54. ekintza. Elikagai hondakina
prebenitzeko eta zatiki organikoa
kudeatzeko tailerren
programazio iraunkorra
55. ekintza. Arabako elikagaiak
banatzeko eta barazkigintza eta
lorezaintza hornidurak banatzeko
sektorea erantzunkide egitea







Ez zaio
aplikatzen

56. ekintza. Kontratuetan
ingurumena sartzea
(biohondakina, konpostaren
erabilerak, elikagaien xahutzea)



Ez zaio
aplikatzen

49. ekintza. Hiriko/erdi-hiriko
puntu garbi finkoak

50. ekintza. Hiriko
berrerabilguneak
51. ekintza. Konpostaje plantak
52. ekintza. Bolumen handikoak
guztiz desmuntatzeko planta
53. ekintza. Autokonpostajea eta
konpostaje komunitarioa
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*Laburpeneko
adierazlea (aurrerapen
mailaren balorazio
erdi-kuantitatibo
globala, adierazle
Berariazko adierazleak
orokor eta
berariazkoen
bilakaeraren bidez
justifikatuta)
Ez zaio aplikatzen
Hiriko puntu garbi finkoen
bidez zerbitzatutako hiriko
biztanleak (auzoz auzo)
(ALHko guztien %). Helburu
balioa: > % 50 2020an; % 900
2030ean.
Ez zaio aplikatzen
Ez zaio aplikatzen
Ez zaio aplikatzen
ALHn etxeko eta
komunitateko konpostajearen
bidez kudeatutako
biohondakinaren urteko
kopurua. Arestiko zifraren
ehunekoa horrela tratatzeko
egokia den guztizko
biohondakinarekiko (helburu
balioa 2025ean: % 60; eta
2030ean: % 65) Konpostaje
instalazioen kopurua, etxe
parte hartzaileen kopurua eta
ekimenak dauzkaten
udalerrien kopurua
Garatutako ekimenen
kopurua
ALHn biohondakina eta
elikagaien xahutzea
prebenitzeko preskriptore
prestatutako salmentako
langileen kopurua. Baita
programaren ezaugarria
erakusteko eskubidea
eskuratu duten sektoreko
establezimenduen kopurua
ere.
Ekintza honen esparruan
lehentasunezko gisa
identifikatutako produktuak
eta zerbitzuak kontratatzeko
ingurumena jaso duten
agiri/klausula moten kopurua.
Ingurumena jaso duten
agirien lizitazio
zenbatekoak/ekintza honen
esparruan sinatutako
kontratuen zenbatekoak.
Izapidetutako guztietatik
ingurumena jaso duten
agirien ehunekoa (kontratu
txikiak alde batera utzita)
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Aurrerapenaren adierazle
orokorrak
EKINTZA

57. ekintza. Zatiki organikoaren
gaikako bilketa ezartzen
laguntzeko neurriak
58. ekintza. Zaintza eta
ikuskapena zatiki organikoaren
gaikako bereizketarako









59. ekintza. Gaikako bilketa
eredua erabat birdiseinatu eta
berrezartzea zatiki
organikoarentzat



Ez zaio
aplikatzen

60. ekintza. Konpostaren
merkaturatzea bultzatzea





61. ekintza. “Azken minutuko”
elikagaien bilketa elikagaien
bankura eramateko
62. ekintza. Prebenitzeko eta
berrerabiltzen eta birziklatzen
laguntzeko sektore eta enpresa
planak









63. ekintza. Ekoizle handientzako
atez ateko gaikako bilketa





64. ekintza. Hobekuntzak
hondakin berrerabilgarrien eta
bolumen handikoen gaikako
bilketan





65. ekintza. Garbiguneen
gaitasuna hobetzea/handitzea
berrerabiltzen laguntzeko



Ez zaio
aplikatzen

66. ekintza. Berrerabilpena
hobetzeko neurrien pakete
integratua





67. ekintza. Edukiontzi zuriaren
ezarpena zabaltzea eta
seinaleztapena hobetzea



Ez zaio
aplikatzen
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Kronogramaren Aurrekontuaren
betetze maila
betearazpen
(%)
maila (%)

*Laburpeneko
adierazlea (aurrerapen
mailaren balorazio
erdi-kuantitatibo
globala, adierazle
Berariazko adierazleak
orokor eta
berariazkoen
bilakaeraren bidez
justifikatuta)
Dirulaguntza lerroen kopurua
eta/edo laguntza neurrien
kopurua
Biohondakina gaika biltzeko
baliabideak era desegokian
erabiltzeagatik eta/edo
inpropioak uzteagatik
ezarritako espediente, kargu
hartze eta isunen kopurua.
Zaintza planen kopurua,
inpropioen ehunekoa.
Zatiki organikoaren gaikako
bilketa sistema berritzaileen
bidez zerbitzatutako hiriko
biztanleria (ALHko guztien %).
Helburu balioa: > % 50
2020an; % 900 2030ean.
Merkaturatutako konpost
kantitateak (t/urte) eta
salmenta prezioaren
indizearen bilakaera.
Betearazitako neurrien
kopurua
Sistemaren bitartez urtean
bildu eta kudeatutako
elikagaien kantitatea
Sektore eta enpresa
sinatzaileen prebenitu,
berrerabili eta gaikako
bilketei emateko konpromiso
kuantitatiboak (t/urte).
Gaikako bilketen bitartez ALH
osoan ekoizle handiei gaika
bildutako hiri hondakinen
kantitateak (t/urte) (helburu
balioa: % 75 2020an; % 100
2025ean).
Bolumen handiko gaikako
bilketen bitartez ALHn gaika
bildutako hiri hondakinen
kantitateak (t/urte) .
Hondakin horien benetako
berrerabilpenaren ehunekoa.
Irizpide berrietara
egokitutako garbiguneen
ehunekoa. Helburu balioa:
% 100 2023an.
ALHn urtean antolatutako
produktu berrerabilgarriak
eman/trukatzeko ekimenen
kopurua.
Edukiontzi zuriak
berrerabiltzeko prestatzeko
eta birziklatzeko helburuei
egindako ekarpenaren
ehunekoa. Kg/biztanle
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Aurrerapenaren adierazle
orokorrak
EKINTZA

Kronogramaren Aurrekontuaren
betetze maila
betearazpen
(%)
maila (%)

*Laburpeneko
adierazlea (aurrerapen
mailaren balorazio
erdi-kuantitatibo
globala, adierazle
Berariazko adierazleak
orokor eta
berariazkoen
bilakaeraren bidez
justifikatuta)

68. ekintza. Berrerabiltzeko
prestatzeko tekniketako
trebakuntza
69. ekintza. Gaineko eskalan
bultzatzen diren GIIS ekimenak
aztertzea





Prestatutako profesionalen
eta zaletuen kopurua





Ez zaio
aplikatzen



70. ekintza. Edukiontzi horia
ondo erabiltzen dela zaindu eta
ikuskatzea





71. ekintza. ECOEMBESi
lotutakoei gehitutako informazio
eta sentsibilizazio kanpainak
72. ekintza. Bideragarritasunaren
azterketa bioegonkortua
balorizatzeko
73. ekintza. Hildako animalien
jatorriari buruzko diagnostikoa
zabaltzea
74. ekintza. Hildako animaliak
sor ditzaketenen gaineko zaintza
eta ikuskapena indartzea





Azkenean ezartzen den
sistemaren irismenaren eta
ezaugarrien arabera zehaztu
beharko da.
Ontzi arinak gaika biltzeko
baliabideak era desegokian
erabiltzeagatik eta/edo
inpropioak uzteagatik
ezarritako espediente, kargu
hartze eta isunen kopurua.
Urtean egindako kanpainen
kopurua











Bioegonkortu zatikiaren
balorizazioaren % (urteko
bilakaera).
Ez zaio aplikatzen







75. ekintza. Edukiontzi hori
zabalduaren bideragarritasuna
aztertzea (eta egokia bada,
ezartzea)
76. ekintza. Inausketa eta
lorezaintza hondakinen gaikako
bilketarako baliabideak
77. ekintza. Gaika bildutako
inausketa eta lorezaintza
hondakinak in-situ birrintzea
78. ekintza. Zatiki arriskutsuak
minimizatzeko kanpainak





Ehiza, nekazaritza edo etxeko
jatorriko hildako animalien
hondarrak uzteko hiri
hondakinen edukiontziak
txarto erabiltzeagatik
ezarritako espediente, kargu
hartze eta isunen kopurua/
Egindako sentsibilizazio eta
informazio kanpainen
kopurua.
Bildutako tonak ontzi ez den
plastiko eta metal/bildutako
tona guztiak





Bilketa puntuen kopurua







Birrintzeari esleitutako
baliabideen kopurua









79. ekintza. Hiri garbiketaren
hondakinen (eta ekitaldietan
sortutakoen) kudeaketa
hobetzea
80. ekintza. Etxeko olio erabiliak
gaika biltzeko baliabideak







Ez zaio
aplikatzen

Hondakin arriskutsuen
%/hondar zatikia guztira;
hondakin arriskutsuen
%/gaikako bilketa guztira
(karakterizazioetatik atera
beharreko datuak)
Hiri hondakinak gaika biltzeko
zerbitzu zuzkidura duten
ekitaldi publikoen kopurua
(urtean).
Bilketa baliabideen zuzkidura
(l)/biztanle
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Ekintzen ezarpen maila

Egokia
Ertaina
Urria edo hutsa





*Ekintzen laburpeneko adierazle globala Planaren agendei eta programei eta Plan osoari berari
dagozkien azpi-guztizkoak kalkulatzeko ere erabiliko da, halako moldez non agenden eta
programen ezarpenaren jarraipenaren eta Plan osoaren aurrerapenaren adierazle global bat
edukiko den.
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(III) INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKOAN DEFINITUTAKO
INGURUMEN JARRAIPEN ETA EBALUAZIOKO BERARIAZKO BESTE
ADIERAZLE BATZUK
Alderdia

Eremua

Adierazlea/k eta
unitatea/k

Monitorizazio
maiztasuna

Metodologia

Erreferentziako
balioa/ ebaluazio
irizpidea

Orokorra

Orokorra
ALH
osorako

(1) Ingurumen
Azterketa
Estrategikoan
definitutako
ingurumenean
integratzeko neurriak
ezartzeko maila,
aplikatu behar
zaizkien eta urtean
gauzatu diren
planaren ekintzei
dagokienez (%)

Urteko
metatua

Kalkulua
erakunde
sustatzaileek
ingurumen
organoari
bidalitako
informazioan
oinarritua

% 100eko ezarpen
maila aplikatu behar
zaizkien eta urtean
gauzatu diren
planaren
ekintzetarako (ez
aplikatzea
justifikatuta egon
ezean).

Airerako
isuriak eta
isurketak

Orokorra
ALH
osorako

(2) Ingurumen araudi
orokorrak eta baimen
bakoitzak ALHko hiri
hondakinen kudea
publikoko jarduera
eta azpiegiturentzat
ezarritako isurtzeko
muga balioen
gainditzeen eta ez
betetzeen kopurua

Urteko
metatua

Kalkulua
erakunde
titularrek
ingurumen
organoari
bidalitako
informazioan
oinarritua

0 gainditze eta ez
betetze

Lurzoruaren
eta uraren
kalitatea

Orokorra
ALH
osorako

(3) ALHko hiri
hondakinen
kudeaketa sistema
publikoko
azpiegituretan
gertatutako
lurzorurako edo
uretarako istripuzko
isurketa
esanguratsuen
kopurua

Urteko
metatua

Kalkulua
erakunde
titularrek
ingurumen
organoari
bidalitako
informazioan
oinarritua

Zero

Ur baliabideen
kontsumoa

Orokorra
ALH
osorako

(4) ALHko hiri
hondakinen
kudeaketa sistema
publikoak izandako
guztizko ur
kontsumoa (edateko
ura eta tratatu
gabeko ura bereiziz)
(m3)

Urteko
metatua

Kalkulua
azpiegituren
erakunde
titularrek
ingurumen
organoari
bidalitako
informazioan
oinarritua

Urtetik urterako
beheranzko joera
iraunkorra

Usainak

Orokorra
ALH
osorako

(5) ALHko hiri
hondakinen
kudeaketa sistema
publikoak sortutako
usainengatik
erregistratutako kexa
guztien kopurua

Urtekoa
guztira

Kalkulua
zerbitzuen
erakunde
titularrek
ingurumen
organoari
jakinarazitako
informazioan
oinarritua

0 kexa era egokian
konpondu gabe
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Alderdia

Eremua

Adierazlea/k eta
unitatea/k

Monitorizazio
maiztasuna

Metodologia

Erreferentziako
balioa/ ebaluazio
irizpidea

Zaratak

Orokorra
ALH
osorako

(6) ALHko hiri
hondakinen
kudeaketa sistema
publikoak sortutako
zaratengatik
erregistratutako kexa
guztien kopurua

Urtekoa
guztira

Kalkulua
zerbitzuen
erakunde
titularrek
ingurumen
organoari
jakinarazitako
informazioan
oinarritua

0 kexa era egokian
konpondu gabe

Energia eta
klima aldaketa
(arintzea)

Hiri
hondakinen
bilketa eta
garraioa

(7a) Hiri hondakinak
bildu eta sortzen
diren lekutik
tratatzeko lekuraino
garraiatzeak urtean
sortzen duen energia
kontsumoa guztira
(MJ)

Urtekoa
guztira ALH
osorako

Kalkulua
zerbitzuen
erakunde
titularrek
ingurumen
organoari
jakinarazitako
kontsumoen
informazioan
oinarritua

Energia
kontsumoaren
adierazle guztien
urtetik urterako
beheranzko joera
iraunkorra
(kudeatutako
hondakinen
kantitateko)

(7b) Erregai fosilen
erabilerak eragindako
urteko guztizko
energia
kontsumoaren
ehunekoa (%)

Karbono
aztarna
kalkulatzeko
IPCC gidak
aplikatuko dira

(7c) Energia
berriztagarrien
erabilerak eragindako
urteko guztizko
energia
kontsumoaren
ehunekoa (%).

Erabilitako iturri
berriztagarrien
ehunekoaren
goranzko joera
Karbono aztarna
globalerako:
karbono
neutraltasuneranzko
joera

(7d) Hiri hondakinak
garraiatzearen
karbono aztarna,
zenbaki absolutuetan
(sortutako teCO2
guztira) eta
erlatiboetan (teCO2/ t
garraiatutako hiri
hondakin)
Hiri
hondakinen
tratamendua
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(8a, 8b, 8c eta 8d)
Aurreko adierazle
berak, hiri
hondakinen
kudeaketa jarduerei
dagokienez

Berdin

Berdin

Berdin
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Alderdia

Eremua

Adierazlea/k eta
unitatea/k

Monitorizazio
maiztasuna

Metodologia

Erreferentziako
balioa/ ebaluazio
irizpidea

Klima aldaketa
(egokitzea)

Orokorra
ALH
osorako

(9) Klima faktore
kaltegarrien
inpaktuaren ondorioz
ALHko hiri
hondakinen
kudeaketa sistema
publikoan urtean
eragindako galerak
eta kalteak
(eragindako
pertsonen kopurua,
egonez gero, eta
kalte materialen
kuantifikazioa
eurotan, egonez
gero)

Urtekoa
guztira ALH
osorako

Kalkulua
zerbitzuen
erakunde
titularrek
ingurumen
organoari
jakinarazitako
informazioan
oinarritua

Adierazle guztien
urtetik urterako
beheranzko joera
iraunkorra

Paisaia

Orokorra
ALH
osorako

(10) Paisaiari maiz
eragiten dioten puntu
kritikoen kopurua
ALHko hiri
hondakinen
kudeaketan
diharduten lurretan
eta azpiegituretan

Urtekoa
guztira ALH
osorako

AFA

Murrizketa
iraunkorra guztiz
ezabatu arte

Ingurune
biotikoa

Orokorra
ALH
osorako

(11) Leheneratu
gabeko
hondakindegiek eta
kontrolik gabeko
isurketa guneek
okupatutako azalera
naturala (ha)

Urtekoa
guztira ALH
osorako

AFA

Murrizketa
iraunkorra guztiz
ezabatu arte

Eremu
sentikorrak

Orokorra
ALH
osorako

(12) Hiri hondakinak
tratatzeko azpiegitura
berriek eremu
sentikorretan
eragindako
okupatutako azalera
eta eragindako
azalera (ha)

Urtekoa
guztira ALH
osorako

AFA

Zero
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4. ERANSKINA. Ingurumen Adierazpen Estrategikoak
Planaren edukian sartzeko ezarritako xedapenak
Hitzaurrea. Planaren ingurumen ebaluazio estrategikoko prozedura Ingurumen Adierazpen
Estrategikoa emanda amaitu zen, uztailaren 9ko 201/2018 Foru Aginduaren bitartez. Ingurumen
Adierazpen Estrategikoak ezarritako zehaztapenak 5. kapituluan (Ondorioak) daude jasota eta
haien arabera Planaren agirian berariaz sartu behar dira eduki hauek: a) Ingurumen Azterketa
Estrategikoan jasotako ingurumenean eta paisaian integratzeko neurriak, eta neurri horiek
egiteko erantzukizunak, kostu ekonomikoa eta denborako plangintza; eta b) Planaren
aplikazioak dakarren proiektu bakoitzaren Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa egin behar
denetz, eta hala bada, prozedura erraztua edo arrunta egin behar den bereizteko, aurretik
behar besteko epearekin egingo zaizkio ingurumen organoari behar diren banakako kontsultak.
Ingurumen Adierazpen Estrategikoaren zehaztapen horiek betez, ikusitako edukiak Planaren 4.
eranskin honetan sartu dira.

1. agiria. PLANA
[2018ko azaroa]

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

209. or. 228(e)tik

2018-04519
222/250

2018ko abenduaren 14a, ostirala • 144 zk.

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

(I) INGURUMENEAN INTEGRATZEKO NEURRIAK
Kapitulu honetan plana aplikatzeak ingurumenean sortutako eragin kaltegarri oro prebenitu,
murriztu eta, ahal den neurrian, konpentsatzeko neurriak, klima aldaketan duen eragina arindu
eta hari egokitzea ahalbidetzeko direnak barne.
Neurriak banaka edo neurri paketeetan bilduta aurkezten dira, eta modu korrelatiboan
zenbakitu dira.

(I.i) Lehendik dauden ingurumen arazoak, ALHko hiri hondakinei
lotutakoak, zuzentzeko funtsezko neurriak
Plana prestatu bitartean egindako diagnostikoa oinarri hartuta, ondorioztatu zen beharrezkoa
zela ekintza zehatzak definitzea, hiri hondakinen egungo ereduaren eta iraganeko kudeaketa
ereduek utzitako ingurumen pasiboen ingurumen inpaktua hobeto ezagutu, arindu eta
zuzentzeko. Hala, Planean sartzen dira 13., 28. eta 47. ekintzak. Haien testu osoa kopiatu da
hemen eta, ondorio guztietarako, Planaren ingurumenean integratzeko neurriak dira, haren
kronograman eta aurrekontuan sartuta daudela, Planaren gainerako ekintzak bezala.


01. neurria Gobernamenduaren eta neurri estrategikoen programako 13. ekintza /
Kudeatzen eta erabakiak hartzen laguntzeko informazio eta ezaguera tresnen agenda:
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02. neurria Gobernamenduaren eta neurri estrategikoen programako 28. ekintza /
Ingurumen, gizarte eta lan jasangarritasuneko (enplegu berdea) agenda:



03. neurria Azpiegitura programako 47. ekintza / Dagoen azpiegitura hobetzeko
agenda:

(I.ii) Plana garatzeko proiektuetarako funtsezko neurriak
Planaren 2. programan (Azpiegitura programa) definitutako azpiegitura berriak sortzeko eta
dauden azpiegiturak egokitzeko proiektuak Plana garatzeko proiektuak dira: Ekintza hauek: 37.
(landa gune garbiak); 42. (TMBren balorizatzeko prozesuak hobetzea); 43. (TMBko linea berria
errefusaren eta bioegonkortuaren tratamendu aurreraturako); 48. (garbigune berriak eraikitzea);
51. (konpostaje industrialeko planta berria/k Gasteiz eta Aiararen inguruan eta, egokia bada,
eskala txikiko eskualde edo udalerriko balizko plantak); 52. (bolumen handikoak desmuntatzeko
planta); eta 75. (ontzien instalazioa egokitzeko aukera).
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Kapitulu honetan agirian ekintza horiek gauzatzea ahalbidetzen duten proiektuentzat
aurreikusitako prebenitzeko, arintzeko eta ingurumena konpentsatzeko neurriak zerrendatzen
eta deskribatzen dira. Aplikatu behar zaien indarreko legedia sektorialak xedatutakoak eta lortu
behar dituzten baimenek (substantiboek eta hirigintzakoek) eskatutakoak osatuko dituzte haiek.

(I.ii.i) Inpaktua prebenitzeko irizpideak aplikatzea tratamendu azpiegitura berriak
ezartzeko
04. neurria Plana ezartzearen ondoriozko inpaktu kaltegarriak prebenitzeko neurri pakete
nagusia Plana aplikatuz eraiki beharreko azpiegitura berriak kokatu, diseinatu eta
dimentsionatzeko irizpide egokien aplikazioaren ondorio dira. Plana betearaztean egin
daitezkeen azpiegitura berriak ezartzeko irizpide orokor gisa, EAEko Hondakinak Prebenitzeko
eta Kudeatzeko 2020 Planaren 4.5.2 kapituluan agertzen direnak aplikatu behar dira, taula
honetan laburbildu direnak.

Tabla 43.

Instalazio berriak ezartzeko irizpideak

Irizpide orokorrak









Diseinatzeko eta
dimentsionatzeko
irizpideak






Kokatzeko
irizpideak: a)
hautatu beharreko
eremuak

Hauek izango dira hondakinen kudeaketari lotutako instalazio berrien kokaleku lehenetsiak





Kokatzeko
irizpideak: b)
saihestu
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Dimentsionatzea.
Erabilgarri dauden teknikarik onenak aplikatzea.
Ingurumen balio adierazgarriak zaintzea.
Ingurumen arrisku berriak edo daudenak larriagotzea prebenitzea.
Naturaren, kulturaren edo ingurumen arriskuaren ikuspuntutik garrantzi txikia duten
eremuak, hondakinak kudeatzeko instalazio jakin batzuk jasotzeko sustatu behar
direnak, balioan jartzea, bideragarriak diren eta ingurumenarentzat ondorio
kaltegarri gutxien duten plana garatzeko aukeren alde irmoago eginez.
Planaren aplikazioak dakarren proiektu bakoitzak Ingurumen Inpaktuen Ebaluazioa
pasatu behar duenetz bereizteko, eta hala bada, prozedura erraztua ala arrunta
pasatu behar duen, proiektuen titular diren erakundeek behar besteko denboraz
egingo dizkiote behar diren kontsultak ingurumen organoari.
Erabilgarri dauden teknikarik onenak kontuan hartzea, baldintza tekniko eta
ekonomikoki bideragarrietan gutxien kutsatzen duten teknologiak hartuz halakotzat.
Prozesu teknologikoak hondakinen hierarkia betetzea.
EAEko egungo eskaria eta aurreikus daitekeena eta tratatu beharreko hondarreko
korronteari lotutako egungo eta etorkizuneko legezko betebeharrak kontuan
hartzea.
Aukerak erkatzeko ingurumen azterketetan, hauek dakartzaten instalazioak
lehenetsiko dira:
o
Balorizatzeko modu berriak, edo ezarritako balorizazio prozesuen
dibertsifikazio handiagoa.
o
Hobekuntza teknologikoa ezarrita dauden balorizazio prozesuen aldean.
o
Instalatutako balorizazio ahalmena handitzea hondakinak kudeatzeko
korronteentzat, zeinentzat ezarrita dauden instalazioak ez baitute
estaltzen behar den ahalmena.
o
Mugikortasun txikiagoa, analisi logistiko baten bidez justifikatua.



Osorik partzialki instalazioaren aurreikuspenaren aurreko 2 urteetan (plan baten
izapidetzearen hasiera edo proiektu bat baimentzeko eskaera) airearen kalitatea
gutxienez % 90ean «On» edo «Oso on» gisa definituta dauzkaten udalerrietan
kokatutako kokalekuak.
Berrerabili beharreko gizakiek oso aldatutako zoruak, lurzoru naturalak edo
urbanizatu gabeak artifizialtzearen aurrean.
Uretarako isuriak dauzkaten instalazioak direnean, karga kutsatzaile handiagatik
haien inpaktua handia izan ahal bada, haien kokapena isuri industrialak onartzen
dituzten kolektore eta/edo HUAetatik gertu egotea sustatu eta lehenetsiko da.
Babes araubide hauetakoren bat duten esparruak edo eremuak saihestea (ahal den
neurrian eta babes araubide horiek debekatzen ez badute):
o
Parke naturalak
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beharreko
eremuak



Beste irizpide
batzuk

Biotopo babestuak
Zuhaitz bereziak
Europako Natura 2000 Sarean sartutako eremuak edo tokiak
Euskal Herriko natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen
arabera izapidetzen ari den Natura baliabideak antolatzeko plan batean
jasotako eremu geografikoak.
o
Euskadiko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planaren II. taldean
sartutako hezeguneak
o
LAAen interes naturalistikoko areen zerrendan eta EAEko espazio
natural garrantzitsuen katalogo irekian sartutako esparruak
o
Euren interes naturalistiko handiagatik lurralde plan partzialek
babestutako eremuak
o
Euren interes naturalistiko handiagatik hirigintza araudiak babestutako
eremuak.
o
Espezie mehatxatuen Euskal Katalogoan «desagertzeko arriskuan»,
«babes berezia» edo «arraroa» edo «interes berezikoa» kategorietan
sartutako flora edo fauna mehatxatuko espezieak kudeatzeko planetan
«interes bereziko gune» edo «banaketa naturaleko gune» gisa
identifikatutako guneak.
o
Mendebaldeko Kantauriko, Ekialdeko Kantauriko eta Ebroko Demarkazio
Hidrografikoen Plan Hidrologikoetako Eremu Babestuen Erregistroko
eremuak, baita erregistro horietako harpenen babes perimetroetan
sartutako eremuak ere.
o
Akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko aldeak
o
500 urteko birgertatze aldiko uholde arriskua duten eremuak
o
Nekazaritzaren eta Basogintzaren Arloko Lurralde Planeko Balio
Estrategiko Handiko kategorian sartutako zoruak.
o
Euskal Kultura Ondareko ondasun gisa kalifikatu edo inbentariatutako
monumentuak, monumentu multzoak eta kultura esparruak. Halaber,
hirigintza eremutik babestutako ondasunak, ondasun babestuen
hirigintza katalogoaren figuran bilduta (oharra: hondakinen kudeaketari
lotutako proiektuak izapidetzeko unean ebaluatuko da kultura eta
arkitektura ondarean izan dezakeen eragina)
Ahal den neurrian, Balizko Arkeologia Guneak Finkatzeko Araudia ezartzen duen
urriaren 8ko 234/1996 Dekretuaren esparruan zehaztu eta mugatutako balizko
zona arkeologikoetan kokatzea ekiditea. Eremu horiek hondakinak kudeatzeko
instalazio bat ezartzeko erabiltzea aurreikusten denean, Euskal Kultur Ondareari
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 49. artikuluan eta 234/1996 Dekretuan
ezarritako babes araubidea bete beharko da.
o
o
o
o

Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde plan sektorialetan jasotakoak

(I.ii.ii) Erosketa publiko ekologikoko irizpideak aplikatzea planaren aplikaziotik
datozen obren eta zerbitzuen kontratazioan
05. neurria Halaber, funtsezkotzat jotzen da, ingurumen inpaktu globalen prebentzioan,
Planaren aplikazioaren ondorio diren obren eta zerbitzuen kontratazio publikoko prozesuetan
Erosketa Publiko Ekologikoko Irizpideak ahalik eta gehien sartzea eta, lehentasunez,
azpiegiturak eraiki eta egokitzeko kontratuetan, eta hiri hondakinak biltzeko kontratuetan.
Zehazki, kontratu horietan EAEren eremuan garatutako erosketa publiko ekologikoko irizpide
hauek eta ad hoc garatu eta aztertutako kontratuaren izaerari aplika dakiokeen beste edozein
irizpide ahalik eta gehien sartzeko ahalegina egingo da.
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Tabla 44.

Erosketa publiko ekologikoko aplikazio lehenetsiko irizpideak

Bilketa zerbitzuei (planaren 36. eta 59. ekintzei aplikatu
beharrekoa)



Bideen garbiketa eta hondakinen bilketa



Ibilgailuak

Kudeatzeko azpiegitura egokitu eta eraikitzeari
(planaren 37., 42., 43., 47., 48., 51., 52. eta 75. ekintzei
aplikatu beharrekoa)














Eraikina
Urbanizatzeko obrak
Barruko estaldurak
Inguratzailea eraikitzeko obran
Obra zibila
Bulegoko materiala
Material xurgatzailea
Argiztapena
Ekipamendu informatikoak, inprimagailuak
Ekipamendu informatikoak, ordenagailuak
Bulegoko altzariak
Eraikinen garbiketa
Ibilgailuak

Agiri osoak, irizpideen deskribapenarekin, Ihoberen web atarian daude eskuragarri, esteka
honetan:
http://www.ihobe.eus/ContenidosPlanos/Ficha.aspx?IdMenu=2FAE09B5-FBB4-4CC2-865549D53CBBDF01&Idioma=es-ES
06. neurria Neurri gehigarri gisa, agregakin birziklatuen erabilera maximizatuko da plana
aplikatzean egindako obra mota orotan, agregakinak erabili behar badira. Horretarako, kontuan
hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko herri lanetan agregakin birziklatuak erabiltzeko
gidalerroen gidaliburua.
07. neurria Azkenik, aukerako neurri osagarri gisa, eraikinaren jasangarritasunari dagokion
jarduera bikain baterako, plana garatzean eraiki behar diren eraikin industrial berrietarako,
gomendatzen da kontuan hartzea eraikuntzako jasangarritasuna ziurtatzeko sistemaren bati
atxikitzeko aukera, dauden aukera guztien artean (BREEAM®, LEED®, VERDE®, etab.).

(I.ii.ii) Teknika Erabilgarririk Onenak (TEOak)
08. neurria Eusko Jaurlaritzak hondakinen esparru plangintza autonomikoan instalazio berriak
ezartzeko definitutako irizpideen artean (arestiko epigrafean jaso dira), teknika erabilgaririk
onenak (TEOak) aplikatzekoa dago. TEO horiek “Hondakinak tratatzeko teknika
erabilgarririk onenen erreferentziako agiria (BREF)” delakoan daude definituta. Europako
Batzordearen mendeko Joint Research Center-ek (JRC) egiten du agiri hori. Egun indarrean
dagoen hondakinak tratatzeko Europako BREF hori 2006ko abuztuan argitaratu zen, baina
egun berrikusten ari dira, argitaratu zenetik sektoreak izan duen bilakaera teknologiko handia
dela eta. Ondorioz, atal hau egiteko egingo den BREF berriaren “Final Draft” (“Azken
zirriborroa”) bertsioa hartu da erreferentzia gisa, JRCk 2017ko urrian argitaratutako agiria,
esteka honetan eskuragarri dagoena:
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http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/WT_Final_Draft1017.pdf
Esan behar da Europa mailan definitutako TEOak, zentzu zorrotzean, Industria Isurien
2010/75/EB Zuzentarauaren pean (Kutsaduraren prebentzioa eta kontrol integratua - IPCC)
dauden jarduerentzat baino ez direla derrigorrezko erreferentzia. Jarduera horiek, beraz,
ingurumeneko baimen integratua (IBI) lortu behar dute. Egun dauden azpiegituretatik,
Gardelegiko zabortegia eta TMB planta baino ez daude zuzentarau horren pean, eta euren IBIa
daukate biek. Inoiz zuzentarau horren pean egon litekeen planaren azpiegitura berri bakarra,
Gasteiz inguruan kokatu behar den konpostaje planta litzateke, haren amaierako eguneko
gaitasuna eguneko 75 tonatik gorakoa balitz (gutxi gorabehera urteko 25.000 tonari dagokio
hori, eta zifra horrek espero daitekeen gehieneko gaitasunari buruzko egungo hipotesiak
gainditzen ditu). Nolanahi ere, agiri honetan definitutako ingurumen helburuekin bat etorriz eta,
halaber, Eusko Jaurlaritzak hondakinen esparru plangintza autonomikoan azpiegitura berriak
ezartzeko definitutako irizpidea aplikatuz, kapitulu honetan Europa mailan definitutako TEOen
balizko aplikagarritasuna aztertzen da, Planaren ekintzak izango dituzten azpiegitura
guztientzat, 2010/75/EB Zuzentarauaren eta Europako hondakinen tratamendurako BREFaren
aplikazio eremuaren mende egon zein ez, edozein kasutan, hura hartzea onartutako
“jardunbide egoki” bat, hondakinak kudeatzeko jarduerei aplika dakiokeena, delakoan.
Taula honetan hondakinen tratamenduaren BREFean adierazitako TEOak zerrendatzen dira,
era berean, a priori, Planaren tratamendu azpiegiturei aplikatzeko modukotzat jotzen direnak
adieraziz, zeinak ekintza hauetan definitzen baitira: 37. (landa gune garbiak); 42. (TMBren
balorizatzeko prozesuak hobetzea); 43. (TMBko linea berria errefusaren eta bioegonkortuaren
tratamendu aurreraturako); 48. (garbigune berriak eraikitzea); 51. (konpostaje industrialeko
planta berria/k Gasteiz eta Aiararen inguruan eta, egokia bada, eskala txikiko eskualde edo
udalerriko balizko plantak); 52. (bolumen handikoak desmuntatzeko planta); eta 75. (ontzien
instalazioa egokitzeko aukera).
Bestalde, zabortegiak hondakinen tratamenduaren BREFaren aplikazio eremutik at geratu
arren, Gardelegiko zabortegia egokitzeari buruzko 47. ekintzari aplika lekizkiokeen TEOak ere
adierazi dira (jardunbide egoki gisa ulertuta eta, nolanahi ere, onartuta zabortegiak euren
esparru juridikoaren pean daudela, zeina hondakinak isurtzeari buruzko 1999/31/EE
Zuzentarauetik baitator, baita esparru juridiko jakin horrek ezartzen dituen baldintzen pean ere).

47E. Gardelegiko
zabortegia egokitzea

48E. Garbigune berriak

51E. (a) GU eta Aiarako
konpostaje planta/k

51E (b) Eskualdeko
konpostaje plantak

52E. Bolumen
handikoak
desmuntatzeko planta
75E. Ontzien planta
egokitzea

43E. TMB (errefus eta
bioegonkortu linea)

42E. TMB (hobekuntzak
balorizazioan)

Teknika Erabilgarri Onenak

37E. Landa gune
garbiak

Zk.

Planaren azpiegiturentzat aplikagarri izan daitezkeen TEOak
36E eta 59E. Bilketa
sistemak birdiseinatzea

Tabla 45.











(1) TEO OROKORRAK
(1.1) Hondakinak kudeatzeko jardueren ingurumen jarduera hobetzea
01.TEO

BREFean zehaztutako 14 ezaugarriak
jasotzen dituen Ingurumenaren
Kudeaketa Sistema bat ezarri eta hari
atxikitzea
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03.TEO

Hondakin uren eta hondakin gasen
inbentario bat ezarri eta mantentzea,
01.TEOn adierazitako ingurumen
kudeaketa sistemaren barruan,
BREFean adierazitako ezaugarriak
biltzen dituena.

04.TEO

Hondakinen biltegiratzeari lotutako
ingurumen arriskua murrizteko:

52E. Bolumen
handikoak
desmuntatzeko planta
75E. Ontzien planta
egokitzea



































































a) Biltegiratzearen kokapena
optimizatzea

















b) Biltegiratzeko edukiera egokia

















c) Biltegiratze seguruko eragiketa

























d) Ontziratutako hondakin arriskutsuak
maneiatu eta biltegiratzeko bereizitako
gunea
05.TEO

51E (b) Eskualdeko
konpostaje plantak



51E. (a) GU eta Aiarako
konpostaje planta/k



48E. Garbigune berriak

a) Hondakinak karakterizatu eta aurreonartzeko prozedura ezartzea
b) Hondakinak onartzeko prozedurak
ezartzea
c) Hondakinen trazabilitate eta
inbentario sistema bat ezartzea
d) Irteerako produktuaren kalitatea
kudeatzeko sistema bat ezartzea
e) Hondakina bere ezaugarrien arabera
bereiztea ziurtatzea
f) Nahastu aurretik hondakinaren
bateragarritasuna ziurtatzea
g) Sarrerako hondakin solidoa
sailkatzea

47E. Gardelegiko
zabortegia egokitzea

Instalazioaren ingurumen
funtzionamendua hobetzea, teknika
hauek erabiliz:

43E. TMB (errefus eta
bioegonkortu linea)

02.TEO

42E. TMB (hobekuntzak
balorizazioan)

Teknika Erabilgarri Onenak

37E. Landa gune
garbiak

Zk.

36E eta 59E. Bilketa
sistemak birdiseinatzea

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

Hondakinak manipulatu eta
transferitzeko prozedurak ezarri eta
gauzatzea, eragiketa horiei lotutako
ingurumen arriskua murrizteko.














(1.2) Monitorizazioa
06.TEO

Hondakin uren fluxuen inbentarioan
identifikatutako isuri likidoen isuri
garrantzitsuetarako (ikus 03.TEO),
prozesuaren funtsezko alderdiak
kontrolatzea (adib., hondakin uren
emaria, pH; tenperatura,
eroankortasuna, OEB) instalazioko
funtsezko puntuetan (adib.,
tratamenduaren sarreran edo irteeran,
instalazioko isuri puntuan).







07.TEO

Uretarako isuriak gutxienez BREFean
adierazitako maiztasunarekin
zaindu/kontrolatzea, EN arauen edo
datuak pareko kalitate zientifikoarekin
ematea ziurtatzen duten beste batzuen
arabera.







08.TEO

Airera bideratutako isuriak gutxienez
BREFean adierazitako maiztasunarekin
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11.TEO

Ur kontsumoaren, energia
kontsumoaren, lehengai kontsumoaren,
hondakin sorkuntzaren eta sortutako
hondakin uraren kantitatearen urteko
kontrolerako TEO, gutxienez
urtebeteko maiztasunez.













































48E. Garbigune berriak



47E. Gardelegiko
zabortegia egokitzea




52E. Bolumen
handikoak
desmuntatzeko planta
75E. Ontzien planta
egokitzea



51E (b) Eskualdeko
konpostaje plantak



zaindu/kontrolatzea, EN arauen edo
datuak pareko kalitate zientifikoarekin
ematea ziurtatzen duten beste batzuen
arabera.

51E. (a) GU eta Aiarako
konpostaje planta/k

43E. TMB (errefus eta
bioegonkortu linea)

Iturri garrantzitsuetako usainen
aldizkako kontrola EN arauen arabera.
(EN 13725)

Teknika Erabilgarri Onenak

37E. Landa gune
garbiak

10.TEO

Zk.

36E eta 59E. Bilketa
sistemak birdiseinatzea

42E. TMB (hobekuntzak
balorizazioan)

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)





(1.3) Airerako isuriak
12.TEO

Usainak kudeatzeko plan bat ezartzea
ingurumen kudeaketa sistemaren
barruan (ikus 1. TEO), elementu hauek
jasoko dituena:



-Ekintzak eta plangintza dauzkan
protokolo bat
-Usainen kontrola 10. TEOn ezartzen
denez egiteko protokolo bat.
-Usainekin identifikatutako gorabeherei,
hala nola kexei, erantzuteko protokolo
bat.
-Usainak prebenitu eta murrizteko
programa bat, iturriak identifikatu,
usainen eragina neurtu, iturrien
ekarpena karakterizatu eta
prebenitzeko eta murrizteko neurriak
ezartzeko diseinatua.
13.TEO

Usainen isuriak prebenitzeko edo, ezin
denean, murrizteko, hemen
deskribatutako teknika bat edo batzuk
batera erabiltzean datza TEOa: a)
Bizitzeko denborak minimizatzea; b)
Tratamendu kimikoak erabiltzea; c)
Tratamendu aerobioa optimizatzea

14.TEO

Airerako isuri lausoak (bereziki, hautsa
eta konposatu organikoak eta usainak)
prebenitzeko edo, ezin denean,
murrizteko, hemen deskribatutako
teknika batzuk batera erabiltzean datza
TEOa: a) Balizko isuri lausoen iturrien
kopurua minimizatzea; b) Estankotasun
handiko ekipamenduak hautatu eta
erabiltzea; c) Korrosioa prebenitzea; d)
Isuri lausoak bildu / itxi eta tratatzea; e)
Arintzea; f) Mantentzea; g) Hondakina
tratatzeko eremuak eta biltegiratzeko
guneak garbitzea; h) Ihesak hauteman
eta konpontzea.

15.TEO

Zuziak segurtasuneko arrazoiengatik
eta jarduteko ohikoak ez diren
baldintzetan baino ez erabiltzea (adib.,
abiarazteak, geldialdiak), teknika hauek
erabiliz: a) Plantaren diseinu egokia; b)
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51E (b) Eskualdeko
konpostaje plantak

52E. Bolumen
handikoak
desmuntatzeko planta
75E. Ontzien planta
egokitzea

17.TEO

Zarata eta dardara isuria prebenitzeko
edo, ezin denean, murrizteko,
ingurumen kudeaketa sistemaren
barruan zaratak eta dardarak
kudeatzeko plan bat ezartzean datza
TEOa (ikus 1. TEO), BREFean
adierazitako elementu guztiak biltzen
dituena



















18.TEO

Zarata eta dardara isuriak murrizteko,
hemen deskribatutako teknika bat edo
batzuk batera erabiltzean datza TEOa:
a) Ekipamendu eta eraikinen kokapen
egokia; b) Ekintza neurriak; c) Hots
maila urriko ekipamenduak; d) Zaratak
eta dardarak kontrolatzeko
ekipamenduak; e) Zaratak ezabatzea































Zk.

Teknika Erabilgarri Onenak

Plantaren kudeaketa
16.TEO

Zuziak erabiltzea saihestezina denean
haien airerako isuriak murrizteko, TEO
hau hemen deskribatutako teknika biak
erabiltzean datza: a) Zuziaren
gailuak/elementuak ondo diseinatzea;
b) Kontrolatu eta erregistratzea,
zuziaren kudeaketaren barruan

37E. Landa gune
garbiak

51E. (a) GU eta Aiarako
konpostaje planta/k



48E. Garbigune berriak

43E. TMB (errefus eta
bioegonkortu linea)



47E. Gardelegiko
zabortegia egokitzea

42E. TMB (hobekuntzak
balorizazioan)

36E eta 59E. Bilketa
sistemak birdiseinatzea

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

(1.4) Hotsa eta dardarak

(1.5) Uretarako isuriak
19.TEO

Ur kontsumoa optimizatu eta sortutako
hondakin uren bolumena murrizteko
edo, ahal denean, zorurako eta
uretarako isuriak murrizteko, teknika
hauen konbinazio egoki bat aplikatzean
datza TEOa: a) Uraren kudeaketa; b)
Uraren birzikulazioa maximizatzea; c)
Iragazketa izan dezaketen azalak
irazgaiztzea; d) Gainezkatzeen eta
tanke eta biltegietako akatsen
inpaktuaren probabilitatea murrizteko
teknikak; e) Sabai azpiko biltegiratzeak
eta tratamendu guneak; f) Hondakin
fluxuen bereizketa; g) Drainatzeko
egitura egokiak; h) Diseinatzeko fasean
eta mantentzeko eragiketetan
ihesak/isuriak hauteman eta
konpontzeko beharrizanak
aurreikustea; i) Instalazioari
biltegiratzeko buffer gaitasun nahikoa
ematea.





20.TEO

Uretarako isuriak murrizteko, hondakin
urak BREFean deskribatutako tekniken
konbinazio egokia erabiliz tratatzean
datza TEO hau. Bere erabilerari
lotutako isurtzeko muga balioak ere
ezartzen ditu TEO honek.













(1.6) Istripu eta gorabeheretako isuriak
21.TEO

Istripuen eta gorabeheren ingurumen
ondorioak prebenitu edo mugatzeko,
hemen deskribatzen diren teknikak
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51E (b) Eskualdeko
konpostaje plantak

52E. Bolumen
handikoak
desmuntatzeko planta
75E. Ontzien planta
egokitzea













































51E. (a) GU eta Aiarako
konpostaje planta/k

47E. Gardelegiko
zabortegia egokitzea



48E. Garbigune berriak

43E. TMB (errefus eta
bioegonkortu linea)

erabiltzean datza TEOa, istripuak
kudeatzeko planaren barruan (ikus 1.
TEO): a) Babesteko neurri aktiboak; b)
Istripuzko edo halabeharrezko isurien
kudeaketa; c) Istripuak /gorabeherak
erregistratu eta ebaluatzeko sistema

42E. TMB (hobekuntzak
balorizazioan)

Teknika Erabilgarri Onenak

37E. Landa gune
garbiak

Zk.

36E eta 59E. Bilketa
sistemak birdiseinatzea

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

(1.7) Efizientzia materiala
22.TEO

Materialak efizientziaz erabiltzeko,
materialak hondakinekin ordeztean
datza TEO hau.



(1.8) Efizientzia energetikoa
23.TEO

Energia efizientziaz erabiltzeko, hemen
erakusten diren teknika biak erabiltzean
datza TEO hau: a) Efizientzia
energetikorako plana; b) Energia
balantzeen erregistroa

(1.9) Ontziak berrerabiltzea
24.TEO

Isurketara eramaten den hondakin
kantitatea minimizatzeko, enbalajeen
berrerabilpena maximizatzean datza
TEO hau, hondakinak kudeatzeko
planaren barruan (ikus 1. TEO).

(3) Hondakinen TRATAMENDU BIOLOGIKOrako TEOak
(3.1) TEO orokorrak
33.TEO

Usainek sortutako isuriak murriztu eta
ingurumen errendimendu globala
hobetzeko, hondakinaren sarrera
hautatzean datza TEO hau.
Teknikaren bidez, sarrerako
hondakinaren aurre-onarpena,
onarpena eta sailkapena egiten da
(ikus BREFaren 2. TEO), hondakina
tratatzeko egokia dela ziurtatzeko,
adib., mantenugaien balantzeari,
hezetasunari, jarduera biologikoa
murritz dezaketen konposatu toxikoei
dagokienez.

34.TEO

Bideratutako hauts, konposatu organiko
eta usain konposatuen isuriak
minimizatzeko, H2S eta NH3 isuriak
barne, hemen deskribatutako teknika
bat edo batzuk batera erabiltzean datza
TEO hau: a) Adsortzioa; b) Iragazki
biologikoa; c) Mahuka iragazkia; d)
Oxidazio termikoa; e) Scrubber hezea,
scrubber azidoak eta basikoak iragazki
organikoekin, oxidazio termikoarekin
edo ikatz aktibatuaren bidezko
adsortzioarekin batera erabiltzen dira.
Bere erabilerari lotutako isurtzeko
muga balioak ere definitzen ditu TEO
honek.







35.TEO

Hondakin ur gutxiago sortu eta ur
kontsumoa murrizteko, hemen
deskribatzen diren teknika guztiak
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51E (b) Eskualdeko
konpostaje plantak





37.TEO

Airerako isuri lausoak murrizteko,
prozesuaren etapa irekietako hauts,
usain eta bioaerosolak barne, hemen
adierazitako teknika bat edo biak
erabiltzean datza TEOa: a) estaltzeko
mintz erdiiragazkorrak erabiltzea eta b)
eragiketak eguraldiari egokitzea









52E. Bolumen
handikoak
desmuntatzeko planta
75E. Ontzien planta
egokitzea

51E. (a) GU eta Aiarako
konpostaje planta/k



48E. Garbigune berriak



aplikatzean datza TEO hau: a) Ur
korronteak bereiztea; b) Kondentsatuen
sorkuntza minimizatzea; c) Ura
birziklatzea; d) Lixibiatuen sorkuntza
minimizatzea.

47E. Gardelegiko
zabortegia egokitzea

43E. TMB (errefus eta
bioegonkortu linea)

Airerako
isuriak
minimizatu
eta
ingurumen
errendimendu
globala
hobetzeko, prozesuaren hondakina eta
parametroak
monitorizatu
eta
kontrolatzean datza, hauek barne:
sarrerako hondakinaren ezaugarriak
(C/N erlazioa, partikularen tamaina,
etab.),
tenperatura,
hezetasuna,
aireztapena,
oxigeno
eta
CO2
metaketa, porotasuna eta tratatutako
materialaren geometria.

Teknika Erabilgarri Onenak

37E. Landa gune
garbiak

36.TEO

Zk.

36E eta 59E. Bilketa
sistemak birdiseinatzea

42E. TMB (hobekuntzak
balorizazioan)

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

(3.2) Tratamendu aerobikoetarako TEOak

(4) TEKNIKA SORTUBERRIAK (ebaluatzeko)
Lineako XRF analitika, erregai solido
berreskuratuen prestaketari aplikatzeko
(batez ere kloro edukiak mugatzaileak
direnean).



Airerako isurien monitorizazioa
konpostaje plantetan – Alderantzizko
sakabanatze teknika lagrangiar
ereduak erabiliz.



Konpostajea edukiontzian. Erdira
murrizten du konpostaje prozesuaren
iraupena. Usainen isuria eta energia
kontsumoa minimizatzen du. Euria
sartzea galarazten du. Materiala
higienizatzea errazten du. Eskalagarria.
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(I.ii.iii) Klima aldaketaren gaineko eragina arintzeko eta hari
ahalbidetzeko berariazko neurriak

egokitzea

Planak klima aldaketan duen eragina arindu eta hari egokitzea ahalbidetzeko jarduera paketea
osatzen duten neurri nagusiak laburbildu dira koadro honetan.

Tabla 46.

Klima aldaketari lotutako neurri nagusien laburpena

Alderdia

09. neurria
Arintzeko
neurriak

Bilketa zerbitzuei aplikatu beharrekoak
(planaren 36. eta 59. ekintzei aplikatu
beharrekoa)




Bilketa zerbitzuetan ibilgailu eta
erregai garbiak erabiltzea
(planaren aplikazioaren ondoriozko
obra eta zerbitzuen kontratazioan
erosketa publiko ekologikoko
irizpideak aplikatuz, agiri honetan
adierazitakoak.
PAS 2060 araua eta/edo berotegi
gasen isuriak borondatezko
ekimenei atxikiz konpentsatzeko
eskemak ezartzea

Kudeatzeko azpiegitura egokitu eta
eraikitzeari aplikatu beharrekoak (planaren
37., 42., 43., 47., 48., 51., 52. eta 75.
ekintzei)








10. neurria
Egokitzeko
neurriak



Alerta goiztiar eta prebentzioko
ekintzako protokolo bat ezartzea,
hiri hondakinen bilketa zerbitzu
publikoen jarduera klima larrialdiko
egoeretan arautzen duena, giza
arriskuak eta kalteak eta arrisku
eta kalte materialak prebenitzeko
(elurra(izotza/euriak/uholdea/bero
bolada, etab.).
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Erabilgarri dauden teknika
bideragarririk onenak aplikatzea,
kasuz kasu, Europako
Batzordearen efizientzia
energetikoari buruzko
erreferentziako agirian (BREF)
(2008ko ekaina) adierazitakoen
artean.
Aurreko kapituluan deskribatutako
hondakinen tratamenduaren
BREFaren 23.TEO aplikatzea,
efizientzia energetikoari buruzkoa.
Aurreko kapituluan definitutako 5.
(erosketa publiko ekologikoko
irizpideak) eta 7. (eraikin berrien
jasangarritasunaren ziurtagiria)
neurriak aplikatzea.
PAS 2060 araua eta/edo berotegi
gasen isuriak borondatezko
ekimenei atxikiz konpentsatzeko
eskemak ezartzea
Jarduerak proposatzen diren
eremuen uholde arriskua aztertuko
da. Behar bada, neurri teknikoak
eta eraikuntzakoak hartuko dira
arriskuak saihestu eta/edo
minimizatzeko (irismeneko agirian
berariaz sartutako neurria).
Azpiegiturak diseinatzeko, arau
tekniko aplikagarriek, eguraldi
baldintza txarren ondorioak (haize,
euri eta elur kargak) prebenitzeari
dagokionez, egun ezartzen
dituztenak baino baldintza
zorrotzagoak kontuan hartzea
egitura diseinatzeko.
Azpiegituren larrialdi/kontingentzia
plan bat egitea, muturreko eguraldi
egoerak berariaz kontuan hartzen
duena.
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(I.ii.iv) Aplikatu beharreko beste neurri gehigarri batzuk
Ingurumena txertatzeko beste neurri gehigarri batzuk aurkezten dira hemen, euren izaeraren
eta aplikatu behar diren proiektuaren bizi zikloko fasearen arabera antolatuta. Adierazitako
neurrien artean, ingurumen azterketa estrategiko honen prestaketa arautzen duen irismeneko
agirian berariaz definitutako neurriak sartzen dira (ikus 1. eranskina), asterisko batekin (*)
adierazita. Kontuan hartu behar da ingurumen organoak irismeneko agirian adierazitako neurri
horietako batzuk kapitulu honetako aurreko epigrafeetan sartu direla beste modu batean
idatzita; hala ere, kapitulu honetan berriz sartzea erabaki da, jatorrizko trazabilitate eta
idazketari eusteko.

Aplukatu beharreko beste neurri batzuk
51E (b) Eskualdeko
konpostaje plantak

52E. Bolumen
handikoak
desmuntatzeko planta
75E. Ontzien planta
egokitzea









Kokatzeko
irizpide
gehigarriak

(*) Plan honen zehaztapenak
betetzen dituzten proiektuak
egiteko kokalekuak hautatzean,
EAEko nekazaritza eta
basozaintzako LAPeko
lurzoruen erabileren matrizea
eta landa bideei buruzko 6/1995
Foru Arauaren eta Arabako
Lurralde Historikoko ibilbide
berdeei buruzko 1/2012 Foru
Arauaren zehaztapenak
kontuan hartuko dira.











Kokatzeko
irizpide
gehigarriak

(*) Nekazaritza produktibitate
handiko lurzoruei eragitea
saihesteko ahalegina egingo
da, bereziki EAEko nekazaritza
eta basozaintzako LAPek balio
estrategiko handiko gisa











48E. Garbigune berriak



47E. Gardelegiko
zabortegia egokitzea

(*) Hondakinak kudeatzeko
azpiegitura berriak eraikitzeko
lurzoruaren okupazio eta lur
mugimendu garrantzitsuak
behar direnean, ekidingo da
jartzea parke natural, biotopo
babestu, GKT, HBBE eta
“Ramsar” hezegune,
probintziako parke edo baso
autoktonoen gune gisa
katalogatutako eremuetan,
baita katalogatutako habitatak
edo mehatxupeko
katalogatutako landare
espezieak dituen eremu eta
fauna interesagatik
katalogatutako gune gisa
katalogatutako eremuetan ere.

Neurrien irismena10

43E. TMB (errefus eta
bioegonkortu linea)

Kokatzeko
irizpide
gehigarriak

Tipologia

37E. Landa gune
garbiak

51E. (a) GU eta Aiarako
konpostaje planta/k

42E. TMB (hobekuntzak
balorizazioan)

Tabla 47.

11. neurria Azpiegiturak dimentsionatu eta kokatzeko hasierako fasea

10

* Asterisko batekin adierazitako neurriak berariaz adierazita daude irismeneko agirian.
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52E. Bolumen
handikoak
desmuntatzeko planta
75E. Ontzien planta
egokitzea

51E (b) Eskualdeko
konpostaje plantak

48E. Garbigune berriak

Konpostaje planta sortu berriak
kokatzeko, 2 kilometroko
gutxieneko babes tarte bat
ezartzea, instalazioak
okupatutako lurzatiaren
mugatik, eremu sentikor
eta/edo etxebizitza ororen
mugaraino.

51E. (a) GU eta Aiarako
konpostaje planta/k

Kokatzeko
irizpide
gehigarriak

47E. Gardelegiko
zabortegia egokitzea

katalogatutako lurzoruei
Kalitatezko laborantza eremuei
eragiten zaienean, soberako
landare lurrak inguruan
andeatutako lurzoruak eta
eremuak leheneratu eta
hobetzeko erabiliko dira.

43E. TMB (errefus eta
bioegonkortu linea)

Neurrien irismena10

42E. TMB (hobekuntzak
balorizazioan)

Tipologia

37E. Landa gune
garbiak

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

Segurtasun tarte hori kasu
batzuetan murritz liteke,
erakunde sustatzaileak
justifikatzen badu azpiegiturak
teknika erabilgarririk onenen eta
aplikagarri diren ingurumenean
integratzeko gainerako neurrien
behar besteko multzoa izango
duela, eremu sentikorrari
eta/edo etxebizitzari ingurumen
inpakturik eragiten ez zaiola
bermatzeko nahikoa.

12. neurria Proiektu fasea
Paisaia
inpaktuaren
prebentzioa

(*) Jardueraren batek Arabako
Lurralde Historikoko Paisaia
Berezi eta Bikainen Katalogoan
sartutako eremu bati eragiten
dionean, gauzatzeko proiektua
Arabako Foru Aldundian
paisaiaren arloan eskudun den
organoak ezarritako baldintzen
pean jarriko da zeinak, kasuan
kasu, beharrezkotzat jotzen
dituen paisaia babestu eta/edo
zuzentzeko neurriak ezarriko
baititu.











Paisaia
inpaktuaren
prebentzioa

(*) Ekologiaren eta paisaiaren
lehengoratze-lanak egingo dira
eraikuntza-lanek kalteak sor
ditzaketen eremuetan, kasu
bakoitzean egin beharko den
instalazioaren ingurumen
berreskuratzearen eta
paisaiaren integrazioaren
proiektuaren arabera. Gainera,
beste hainbat alderdiren artean
azpiegituren interikuspegiari
buruzko analisia eta erakusten
duen ikuspegiari buruzko
analisiak ere eduki beharko
ditu.











Paisaiaren azterketa egiteko,
“Euskal Autonomia erkidegoan
paisaian integratzearen
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Eraikuntza eta eraispen
hondakinak kudeatzeko
azterketa eta eraikuntza eta
eraispen hondakinak
kudeatzeko plana egitea,
112/2012 Dekretuak,
eraikuntza- eta eraispenhondakinen ekoizpena eta
kudeaketa arautzeko denak,
xedatutako betebeharren
arabera.







52E. Bolumen
handikoak
desmuntatzeko planta
75E. Ontzien planta
egokitzea

Obra hondakinak
prebenitu eta
kudeatzea

51E (b) Eskualdeko
konpostaje plantak



51E. (a) GU eta Aiarako
konpostaje planta/k

(*) Jarduerak proposatzen diren
eremuen uholde arriskua
aztertuko da. Behar bada,
neurri teknikoak eta
eraikuntzakoak hartuko dira
arriskuak saihestu eta/edo
minimizatzeko.

48E. Garbigune berriak

Natura arriskuak
prebenitzea eta
klima aldaketara
egokitzea





















47E. Gardelegiko
zabortegia egokitzea

azterlanak egiteko gida” hartuko
da erreferentzia gisa.

43E. TMB (errefus eta
bioegonkortu linea)

Neurrien irismena10

42E. TMB (hobekuntzak
balorizazioan)

Tipologia

37E. Landa gune
garbiak

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

13. neurria Obra fasea
Ingurumeneko
jardunbide
egokia obran

(*) Obrak egitean intereseko
landaretza, historia eta kultura
ondarea eta gertuko ur ubideak
zaintzea bermatuko da.



















Ingurumeneko
jardunbide
egokia obran

(*) Arboladun eremuetan edo ur
ibilguetatik gertukoetan guztiz
debekatuta egongo da obra
materialak eta soberakinak
biltzea eta makineria parkeak
kokatzea.



















Ingurumeneko
jardunbide
egokia obran

(*) Haizeak eraman ditzakeen
hondakinak edukiontzi itxietan
biltegiratu beharko dira, ondoko
landaretzan eta ingurune
naturalean aldaketak ekiditeko.



















Ingurumeneko
jardunbide
egokiak obran

Obran ingurumeneko
jardunbide egokiak aplikatzea
hauetarako: zaratak eta
bibrazioek eragindako
inpaktuen prebentzioa;
zoruaren higadura; airearen
kalitatea; hondakinak; material
arriskutsuak; hondakin uren
isuriak; lurzoru kutsatuak; lan
higienea eta segurtasuna;
komunitatearen higienean eta
segurtasuna; kokalekuaren
arrisku orokorrak; gaixotasunen
prebentzioa eta trafikoaren
segurtasuna. Araudia zorrotz
betetzea araututako alderdi
guztietan, eta nazioarteko
jardunbide egokiak betetzea,
arautu gabekoetan. Obra eta
eraispen faserako jardunbide
egokien bilduma bat daukan
bideratzeko agiri gisa,
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37E. Landa gune
garbiak

42E. TMB (hobekuntzak
balorizazioan)

43E. TMB (errefus eta
bioegonkortu linea)

47E. Gardelegiko
zabortegia egokitzea

48E. Garbigune berriak

51E. (a) GU eta Aiarako
konpostaje planta/k

51E (b) Eskualdeko
konpostaje plantak

52E. Bolumen
handikoak
desmuntatzeko planta
75E. Ontzien planta
egokitzea

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

Lurzoruaren
kalitateari eta
lurpeko urari
eragitea
prebenitzea

(*) Instalazioetako zoruaren
hormigoiaren egoeraren
kontrola egin beharko da, batez
ere garbiguneetan, landa
garbiguneetan eta hondakin
arriskutsuak biltegiratzeko
guneetan.



















Uraren kalitateari
eragitea
prebenitzea

(*) Arreta berezia jarri beharko
da ingurumenera isuriak egitea
prebenitzeko egiturak
mantentzeko (atxikitzeko askak,
ur eta lixibiatuen kanalizazioak,
etab.).



















Ingurune
biotikoari eta
paisaiari eragitea
prebenitzea

(*) Haizeak eraman ditzakeen
hondakinak edukiontzi itxietan
biltegiratu beharko dira, ondoko
landaretzan eta ingurune
naturalean aldaketak ekiditeko.



















Ingurune
biotikoari eta
paisaiari eragitea
prebenitzea

(*) Hondakinak kudeatzeko
azpiegituren inguruan jarritako
landare estalkia zaindu eta
mantentzeko programa bat
hartu beharko da, hura errotzea
eta betiko ezartzea bermatzeko.



















Ingurune
biotikoari eta
paisaiari eragitea
prebenitzea

(*) Ustiapen fasean eragindako
eremuen paisaian integratzeko
egindako jardueren jarraipena
egiteko programa bat egingo
da. Beharrezkoa izanez gero
egokitzat jotzen diren neurri
gehigarriak hartuko dira bistako
ondorioak minimizatzeko.



















Inpaktuak oro har
prebenitzea

Sektoreko eta hirigintzako
araudiak azpiegitura mota
bakoitzarentzat ezarritako
baldintzak zorrotz betetzea.



















Inpaktuak oro har
prebenitzea

Biohondakinaren eta
bioegonkortuaren tratamendua
hartzen duten azpiegituren kasu
jakinean, kontuan hartu
erantsitako 39. taulako araudia









Tipologia

Neurrien irismena10

erreferentzia gisa hartu
Munduko Bankua Taldeko
Nazioarteko Finantza
Korporazioaren ingurumen,
osasun eta segurtasunari
buruzko gida orokorraren 4.
kapitulua11, edo erreferentziako
agiri baliokidea.

14. neurria Ustiapen fasea

11

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
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51E. (a) GU eta Aiarako
konpostaje planta/k

51E (b) Eskualdeko
konpostaje plantak

52E. Bolumen
handikoak
desmuntatzeko planta
75E. Ontzien planta
egokitzea

Laneko arriskuak prebenitzeko
araudia zorrotz betetzea

48E. Garbigune berriak

Osasunarentzako
inpaktuak
prebenitzea

47E. Gardelegiko
zabortegia egokitzea

bete behar dela, aplikatzen
zaizkion besteen artean.

43E. TMB (errefus eta
bioegonkortu linea)

Neurrien irismena10

42E. TMB (hobekuntzak
balorizazioan)

Tipologia

37E. Landa gune
garbiak

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

















Laneko Segurtasun eta
Higieneko Institutu Nazionalak
egindako 597. prebentzio ohar
teknikoan adierazitako neurriak,
hondakinak tratatzeko
konpostaje plantetako arrisku
higienikoak prebenitzeari
buruzkoak, zorrotz betetzea.
Enplegu eta Gizarte Segurantza
Ministerioa









15. neurria Ustiapena amaitzearen ondorengo fasea
Obra hondakinak
prebenitu eta
kudeatzea

Etorkizuneko erabileran
eraikinak eta instalazioak berriz
baliatzea sartzen ez bada,
azpiegituraren eraispen
selektiboko proiektu bat egin,
eraikuntza eta eraispen
hondakinak kudeatzeko
azterketa eta eraikuntza eta
eraispen hondakinak
kudeatzeko plana sartuz, fase
honi ekiteko unean aplikatu
beharreko araudiaren arabera.

Lurzoruaren eta
lurpeko uraren
kalitatea

Okupatutako lurzoruaren
kalitatea ebaluatu eta, behar
bada, erabakitzen diren
zuzentzeko neurriak egin,
lurzoruaren kalitateari eragin
zaiola baietsiz gero.

Inpaktuak oro har
prebenitzea

Hondakinak isurtzeari buruzko
indarreko araudiak eta
ingurumen baimen
integratuaren baldintzek fase
honetarako definitutako zigilatu,
itxi eta mantentzeko neurriak
zorrotz aplikatzea.

Ingurumeneko
jardunbide
egokiak obran

Fase honetan egiten diren
obrek prebenitu eta zuzentzeko
neurriak bete beharko dituzte,
obra faserako definitutakoen
antzekoak, batez ere obrako
ingurumeneko jardunbide
egokiak aplikatzeari dagokionez







Inpaktuak oro har
prebenitzea

Azpiegiturek okupatutako lurrak
euren jatorrizko egoerara
leheneratzea, edo
aurreikusitako ondorengo
erabilerara, kasuaren arabera
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Tabla 48.
Biohondakinarentzako eta bioegonkortuarentzako berariazko esparru arauemaile sektoriala
(planaren 42., 43. eta 51. ekintzei aplikatu beharrekoa)
Mota

Titulua

Irismena

Estatukoa
(Batasuneko
araudiaren
garapena)

506/2013 Errege Dekretua,
ekainaren 28koa, ongarriei
buruzkoa

Ongarriei buruzko oinarrizko araudia ezartzen du.
Nekazaritzan eta lorezaintzak erabil daitezkeen ongarriak,
«CE ongarriak» ez direnak, definitu eta tipifikatzen ditu.
Ongarrien aberastasun nutritiboak eta beste ezaugarri batzuk
zehazten ditu. Ongarrien erregistroa arautzen du, produktu
jakin batzuk inskribatzeko.
Honela definitzen du konposta: produktu higienizatu eta
egonkortua, bereizita bildutako IV. eranskineko material
organiko biodregadagarrien deskonposizio biologiko
aerobikoaren bidez (fase termofilikoa barne) lortzen dena,
baldintza kontrolatuen pean.

Estatukoa

Ongarrien erregistroan inskribatuta
ez dagoen material bioegonkortua
eta konposta R10 eragiketaren
bidez erabiltzeko dekalogoa
(Nekazaritza, Elikadura eta
Ingurumen Ministerioa, 2013)

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

(Balorazioa: ezarritako baldintzak oso bermatzaileak dira eta,
beraz, oso murrizten eta mugatzen dute erabilera hori)

Estatukoa
(Batasuneko
araudiaren
garapena)

Azaroaren 8ko 1528/2012 Errege
Dekretua, gizakiek jateko ez diren
animalia-azpiproduktuei eta
horietatik eratorritako produktuei
aplikatu beharreko arauak
ezartzen dituena (SANDACH)

Besteak beste, gizakiek jateko ez diren animalia
azpiproduktuak eta horietatik eratorritako produktuak
prozesatzen dituzten konpostatze plantei (hala nola hiri
hondakinetik datorren biohondakinaren konpostatze plantei)
aplikatzen zaizkien baldintzak ezartzen ditu, arrisku
biologikoak prebenitzeko eragiketa kontrol zorrotza
ahalbidetzen duten konpostatze sistema itxien erabilera
ezarriz.

Autonomikoa

1/2015 instrukzioa, 2015eko
urriaren 19koa, Ingurumeneko
Sailburuordearena, EAEko
lurraldean komunitatekonpostajeko instalazioek izan
behar dituzten administraziopublikoen prozedurei buruzkoa

Komunitate konpostajeko instalazioei aplikatzen zaizkion
atalaseak eta irizpideak definitu eta ezartzen ditu. Haiek
betetzea baimen prozesua egin beharretik salbuesten ditu
jarduera horiek. Ezarritako atalasearen gainetik (10 m3ko
edukiera), edo ezarritako baldintzaren bat betetzen ez denean,
komunitate-konpostajeko instalazioak hondakinak kudeatzeko
eta atmosfera kutsa dezakeen jarduerarako baimen
sektorialak EAEko ingurumen organoaren aurrean eta jarduera
sailkatuko udal lizentzia lortu behar dituzten hondakinak
tratatzeko eragiketak egiten dituzten jarduerak izango dira.

1. agiria. PLANA
[2018ko azaroa]

www.araba.eus

Material bioegonkortua R10 eragiketaren bidez aplikatzeko
baimenerako baldintzak, aplikazio horiek egiteko baldintzak,
material bioegonkortuari eskatu beharreko ezaugarriak barne,
analisiaren maiztasuna, biltegiratzeari eta lurzoruetako
aplikazioari dagozkion baldintzak garatzen ditu.
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(I.iii) Neurriak egiteko erantzukizunak, kostu ekonomikoa eta denborako
plangintza
Kapitulu honetan adierazitako neurriak egiteko erantzukizuna Planaren ekintzak sustatzen
zituzten erakunde titularrei dagokie, haiek aplikatu behar zaizkienei.
Neurri horien aurrekontua sartuta dago aplikatu behar zaien ekintzen aurrekontuan. Kostu hori
kalkulatzeko % 5etik % 10era bitarteko faktore inkremental aldakor bat aplikatuz egin da,
kasuaren arabera, obraren kostuaren kalkuluari dagokionez, ingurumenean integratzeko
neurririk aplikatu gabe. Kontuan hartu behar da, ordea, emandako zifrak aurretiazko kalkuluak
direla eta xeheago kalkulatuko direla dagozkien proiektuak idatzi eta materialki gauzatzeko
aurrekontuak eta, hala badagokie, kontrata bidez egitekoa prestatzeko unean.
Neurriak egiteko denborako plangintza bat etorriko da aplikatu behar zaien ekintzen
kronogramarekin, kontuan hartuz, nolanahi ere, neurri bakoitza aplikatu behar den proiektuaren
bizi zikloaren fasea (diseinu, obra edo ustiapen fasea).
Kapitulu honetan aipatzen den planaren ekintza bakoitza egin aurretik, erakunde sustatzaileak
kapitulu honetan jasotako neurrietatik bere proiektu edo jardueran zein sartuko dituen azaltzeko
agiri bat bidali beharko dio AFAko ingurumen organoari. Sustatzailearen proposamenean
kapitulu honetan jasotako neurri guztiak, haren proiektu edo jarduerari aplikatu beharrekoak,
sartzen ez badira, berariaz arrazoitu beharko du sartu ez izana.
Proiektu jakin baten bizi zikloaren fase bakoitzeko, kapitulu honetan adierazitako neurriak
aplikatutakoan, erakunde sustatzaileek amaierako azalpen txosten bat bidali beharko diote
AFAko ingurumen organoari, neurriak benetan nola aplikatu diren azalduz eta haien
eraginkortasunaren balorazioa arrazoituz.

(II) XEDAPEN GEHIGARRIA
Planaren aplikazioak dakarren proiektu bakoitzak Ingurumen Inpaktuen Ebaluazioa pasatu
behar duenetz bereizteko, eta hala bada, prozedura erraztua ala arrunta pasatu behar duen,
proiektuen titular diren erakundeek behar besteko denboraz egingo dizkiote behar diren
kontsultak ingurumen organoari.
Xedapen gehigarri hau, halaber, plan honetan sartu da, aplikatu beharreko irizpide orokor gisa,
azpiegitura berriak ezartzeko irizpideen 6. taularen barruan.
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AURREKONTU AURREIKUSPENA
1.

EKINTZEN ARABERA BANANDUTAKO
AURREKONTUA

EKINTZA
1. ekintza. Gobernamendu eredu berria eta integratua
2. ekintza. Arabako lurraldearteko eta lurraldez gaindiko
lankidetza eta koordinazio agenda
3. ekintza. Tasen aldaketa goiz jakinarazteko protokoloa
4. ekintza. Egiteke dauden alderdi juridikoak eta
eskumenekoak antolatu eta erregularizatzea (ordenantzak,
etab.)
5. ekintza. Ekonomia eta finantza eredu bateratu eta
homogeneoa
6. ekintza. Fiskalitate eredu bateratua
7. ekintza. Kontratazio eta erosketa jasangarri eta berritzaile
publikoa eta pribatua
8. ekintza. Jarduera estrategikoak finantzatzeko hitzarmena
9. ekintza. Urteko inbentarioaren prestaketa arintzea
10. ekintza. Biurteko karakterizazioak
11. ekintza. Kuadrilletan zikloak ixteko aukerak
12. ekintza. Prestakuntza iraunkorreko programa bateratua
13. ekintza. Ingurumen inpaktuen eta pasiboen azterketa
14. ekintza. Hondakinen ekobarometroa
15. ekintza. Hondakinen Behatokia
16. ekintza. Esperientzia pilotuak eta demostrazio proiektuak
17. ekintza. Informazioko weba eta kanal digital bateratuak
18. ekintza. Informazio, prestakuntza, kontzientziazio eta
sentsibilizaziorako estrategia bateratu eta koordinatua
19. ekintza. Pizgarri ereduak
20. ekintza. “In situ” prestakuntza programak azpiegituretan
21. ekintza. Arabako tokiko merkataritza erantzunkide egitea
22. ekintza. Hezkuntza material berritzaileak
23. ekintza. Kanpainen efizientzia ebaluatu eta
noranzkobikotasuna ziurtatzea
24. ekintza. Edukiontzien seinaleak eta gainerako informazio
elementuak eta interfazeak
25. ekintza. Derrigorrezko protokoloak Arabako sektore
publikoarentzat
26. ekintza. Erabakiak hartzen laguntzeko agiriak argitaratzea
27. ekintza. Planaren jarraipen eta ebaluazio parte hartzailea
28. ekintza. Ingurumen inpaktua zuzentzeko jarduerak
29. ekintza. Ikuskapena, kontrola eta zaintza indartzea
30. ekintza. Tokiko eta foru poliziaren (miñoiak) eta
Ertzaintzaren laguntza
31. ekintza. Tokiko zehapen araubidea gogortzea
32. ekintza. Prestakuntza eta praktikak
33. ekintza. Laneratzeko eta enplegu berdea sortzeko
ekimenak sustatzea
34. ekintza. Boluntariotza
35. ekintza. Lankidetza egonkorra gizarte zerbitzuekin
36. ekintza. Gaikako bilketa eredua erabat birdiseinatu eta
berrezartzea
37. ekintza. Landa gune garbien sare eredua birpentsatzea
38. ekintza. Puntu berde mugikorreko zerbitzu eredua
birpentsatzea
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2020 arte

2021-2025

2026-2030

Guztira

120.000
18.000

0
40.000

0
40.000

120.000
98.000

45.000

15.000

0

*
60.000

50.000

60.000

50.000

160.000

100.000
35.000

0
25.000

0
25.000

100.000
85.000
*

50.000
30.000
40.000
50.000
65.000
320.000
300.000
120.000
360.000

150.000
30.000
85.000
30.000
65.000
500.000
500.000
100.000
945.000

100.000
30.000
75.000
30.000
130.000
500.000
500.000
100.000
815.000

**
300.000
90.000
200.000
110.000
260.000
1.320.000
1.300.000
320.000
2.120.000

60.000
210.000
60.000
20.000
58.000

75.000
270.000
50.000
50.000
60.000

0
270.000
50.000
50.000
60.000

135.000
750.000
160.000
120.000
178.000

15.000

100.000

100.000

215.000

60.000

40.000

0

100.000

0
65.000
700.000
0
80.000

0
200.000
680.000
0
50.000

0
235.000
0
0
50.000

0
500.000
1.380.000
0
180.000

20.000
350.000

0
400.000

0
350.000

20.000
1.100.000

50.000

450.000

500.000

1.000.000

0

75.000

75.000

550.000

700.000

750.000

150.000
*
2.000.000

750.000

950.000

450.000

2.150.000
**
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EKINTZA
39. ekintza. Garbigune eta berrerabilgunei aplikatu beharreko
irizpideak koordinatzea
40. ekintza. Berreabilguneak eta garbiguneak handitu, egokitu
eta duin egitea
41. ekintza. Berrerabilguneetan eta garbiguneetako bigarren
bizitzako ataletan eskainitako zerbitzuak hedabideetan iragarri
eta zabaltzea
42. ekintza. Prozesua hobetzea TMBn
43. ekintza. Errefusaren eta bioegonkortu soberakinaren
aprobetxamendu aurreraturako lerro berria
44. ekintza. TMB tasa urtero eguneratzea eta benetako
kostuetara egokitzea
45. ekintza. Prozesua hobetzea ontzien plantan
46. ekintza. Isuri tasa urtero eguneratzea eta benetako
kostuetara egokitzea
47. ekintza. Gardelegiko zabortegia bere ingurumen baimen
integratuaren baldintzetara egokitzea
48. ekintza. Garbigune berriak
49. ekintza. Hiriko/erdi-hiriko puntu garbi finkoak
50. ekintza. Hiriko berrerabilguneak
51. ekintza. Konpostaje plantak
52. ekintza. Bolumen handikoak guztiz desmuntatzeko planta
53. ekintza. Autokonpostajea eta konpostaje komunitarioa
54. ekintza. Elikagai hondakina prebenitzeko eta zatiki
organikoa kudeatzeko tailerren programazio iraunkorra
55. ekintza. Arabako elikagaiak banatzeko eta barazkigintza
eta lorezaintza hornidurak banatzeko sektorea erantzunkide
egitea
56. ekintza. Kontratuetan ingurumena sartzea (biohondakina,
konpostaren erabilerak, elikagaien xahutzea)
57. ekintza. Zatiki organikoaren gaikako bilketa ezartzen
laguntzeko neurriak
58. ekintza. Zaintza eta ikuskapena zatiki organikoaren gaikako
bereizketarako
59. ekintza. Gaikako bilketa eredua erabat birdiseinatu eta
berrezartzea zatiki organikoarentzat
60. ekintza. Konpostaren merkaturatzea bultzatzea
61. ekintza. “Azken minutuko” elikagaien bilketa elikagaien
bankura eramateko
62. ekintza. Prebenitzeko eta berrerabiltzen eta birziklatzen
laguntzeko sektore eta enpresa planak
63. ekintza. Ekoizle handientzako atez ateko gaikako bilketa
64. ekintza. Hobekuntzak hondakin berrerabilgarrien eta
bolumen handikoen gaikako bilketan
65. ekintza. Garbiguneen gaitasuna hobetzea/handitzea
berrerabiltzen laguntzeko
66. ekintza. Berrerabilpena hobetzeko neurrien pakete
integratua
67. ekintza. Edukiontzi zuriaren ezarpena zabaltzea eta
seinaleztapena hobetzea
68. ekintza. Berrerabiltzeko prestatzeko tekniketako
trebakuntza
69. ekintza. Gaineko eskalan bultzatzen diren GIIS ekimenak
aztertzea
70. ekintza. Edukiontzi horia ondo erabiltzen dela zaindu eta
ikuskatzea
71. ekintza. ECOEMBESi lotutakoei gehitutako informazio eta
sentsibilizazio kanpainak
72. ekintza. Bideragarritasunaren azterketa bioegonkortua
balorizatzeko
73. ekintza. Hildako animalien jatorriari buruzko diagnostikoa
zabaltzea
74. ekintza. Hildako animaliak sor ditzaketenen gaineko
zaintza eta ikuskapena indartzea
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2020 arte

2021-2025

2026-2030

Guztira

20.000

0

0

20.000

95.000

165.000

0

260.000

25.000

75.000

0

100.000

0
300.000

3.500.000
4.000.000

0
0

3.500.000
4.300.000
*
***
*

10.000.000

0

0

10.000.000

0
50.000
150.000
5.000.000
1.800.000
800.000
65.000

1.500.000
100.000
0
10.000.000
200.000
600.000
75.000

0
0
0
4.500.000
0
600.000
75.000

1.500.000
150.000
150.000
19.500.000
2.000.000
2.000.000
215.000
****
****

200.000

175.000

75.000

450.000

100.000

100.000

100.000

300.000
****

55.000
50.000

50.000
0

50.000
0

155.000
50.000

45.000

75.000

75.000

195.000

60.000
0

44.000
25.000

30.000
0

134.000
25.000
****

75.000

75.000

50.000

200.000

125.000

250.000

125.000

500.000

0

0

75.000

75.000

0

15.000

0

15.000

140.000

140.000

110.000

390.000

50.000

0

0

50.000

15.000

0

0

15.000

20.000

0

0

20.000

*
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EKINTZA
75. ekintza. Edukiontzi hori zabalduaren bideragarritasuna
aztertzea (eta egokia bada, ezartzea)
76. ekintza. Inausketa eta lorezaintza hondakinen gaikako
bilketarako baliabideak
77. ekintza. Gaika bildutako inausketa eta lorezaintza
hondakinak in-situ birrintzea
78. ekintza. Zatiki arriskutsuak minimizatzeko kanpainak
79. ekintza. Hiri garbiketaren hondakinen (eta ekitaldietan
sortutakoen) kudeaketa hobetzea
80. ekintza. Etxeko olio erabiliak gaika biltzeko baliabideak
GUZTIRA (€)

2020 arte

2021-2025

2026-2030

Guztira

0

500.000

0

500.000

250.000

150.000

150.000

550.000

150.000

300.000

150.000

600.000

45.000
30.000

75.000
60.000

75.000
0

195.000
90.000

24.466.000

28.944.000

11.575.000

***
64.985.000

TESTUA
Aurrekontuan sartutako ekintzen kostu hautagarriak, 10.2 eta
10.3 kapituluetan adierazitako Plana finantzatzeko eskema
orokorraren bidez finantzatu beharrekoak
Badauden baliabide publiko propioen bidez bakar-bakarrik
garatu beharreko ekintzak (plantillako langileen arduraldiak) Ez
dira aurrekontu honetan kuantifikatzen.
Hondakinen Behatokiak garatu beharreko ekintzak (haren
zerbitzuak emateko esparru kontratuan aurreikusita eta
aurrekontuan sartuta). Ez dira aurrekontu honetan bereizita
kuantifikatzen.

**

Ekoizlearen erantzukizun hedatuko sistema kolektiboen
kostura edo sektore pribatuak finantzatu beharreko ekintzak.
Ez dira aurrekontu honetan kuantifikatzen.

***

Planaren beste ekintza estrategiko batzuei lotutako ekintzen
aurrekontua. Ez da aurrekontu honetan bereizita
kuantifikatzen; aitzitik, datozen ekintza estrategiko nagusia
egiteko esleitutako baliabideekin egingo lirateke.

****

Aurrekontu aurreikuspena
[2018ko azaroa]

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

*

3. or. 6(e)tik

2018-04519
247/250

2018ko abenduaren 14a, ostirala • 144 zk.

ARABAKO HIRI HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA
KUDEATZEKO PLANA (2017-2030)

2.

AGENDEN ETA PROGRAMEN ARABERA
BANANDUTAKO AURREKONTUA

(Ekintzak)
(1- 4)
(5- 8)
(9- 16)
(17- 24)

(25-27)

(28- 35)
(Ekintzak)
(36- 47)
(48- 52)
(Ekintzak)
(53- 60)
(61- 63)
(64- 68)
(69- 71)
(72- 80)

1. GOBERNAMENDU ETA NEURRI
ESTRATEGIKOETAKO PROGRAMA
1.1. ERAKUNDEARTEKO KOORDINAZIO ETA
LANKIDETZA AGENDA
1.2. EKONOMIA ETA FINANTZA ZEIN ZERGA
TRESNEN AGENDA
1.3. INFORMAZIO ETA EZAGUERA TRESNEN
AGENDA KUDEAKETAN ETA ERABAKIETAN
LAGUNTZEKO
1.4. INFORMAZIO, PRESTAKUNTZA,
KONTZIENTZIAZIO ETA SENTSIBILIZAZIO
TRESNEN AGENDA
1.5. EREDUGARRITASUN, GARDENTASUN,
INFORMAZIOAREN ESKURAGARRITASUN,
KONTU EMATE ETA PARTE HARTZEKO
AGENDA
1.6. INGURUMEN, GIZARTE ETA LAN
(ENPLEGU BERDEA) JASANGARRITASUNEKO
AGENDA
2. AZPIEGITURA PROGRAMA
2.1. DAGOEN AZPIEGITURA HOBETZEKO
AGENDA
2.2. AZPIEGITURA BERRIA SORTZEKO
AGENDA
3. LEHENTASUNEKO KORRONTEEN
PREBENTZIOA ETA KUDEAKETA HOBETZEN
LAGUNTZEKO BESTE NEURRI BATZUK
3.1. HIRI HONDAKINEN ZATIKI ORGANIKOA
(elikagaien xahutzea barne)
3.2. KANTITATE HANDITAN SORTUTAKO HIRI
HONDAKINAK
3.3. BOLUMEN HANDIKOAK ETA HIRI
HONDAKIN BERRERABILGARRIAK
3.4. ONTZIEN HIRI HONDAKINAK
3.5. LEHENTASUNEKO BESTE KORRONTE
BATZUK

GUZTIRA
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2020 ARTE

2021-2025

2026-2030

GUZTIRA

3.451.000

5.045.000

4.135.000

12.631.000

183.000

55.000

40.000

278.000

185.000

85.000

75.000

345.000

855.000

1.360.000

1.365.000

3.580.000

903.000

1.650.000

1.445.000

3.998.000

125.000

240.000

235.000

600.000

1.200.000

1.655.000

975.000

3.830.000

18.740.000
11.740.000

21.190.000
9.390.000

5.700.000
1.200.000

45.630.000
22.330.000

7.000.000

11.800.000

4.500.000

23.300.000

2.275.000

2.709.000

1.740.000

6.724.000

1.220.000

1.000.000

900.000

3.120.000

155.000

119.000

105.000

379.000

200.000

350.000

250.000

800.000

140.000
560.000

155.000
1.085.000

110.000
375.000

405.000
2.020.000

24.466.000

28.944.000

11.575.000

64.985.000
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3.

HELBURU ESTRATEGIKOEI EGINDAKO
EKARPENAREN ARABERA BANANDUTAKO
AURREKONTUA
Ekintza kopurua

AURREKONTUA
eurotan

1. programaren

2. programaren

3. programaren
ekintzak

(guztizkoarekiko
%)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31

36, 37, 38, 39,
40, 41, 44, 46,
48, 49

53, 59, 60

44 ekintza
(guztien % 55)

18.716.000 €
(% 29)

02.HE.
Prebentzioa
(kuantitatiboa)

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14,
16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
24, 25, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35

36, 37, 39, 40,
41, 42, 44, 46,
48, 49

53, 54, 55, 56,
57, 59, 61, 62,
63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 79

54 ekintza
(guztien % 68)

22.985.000 €
(% 35)

03.HE.
Prebentzioa
(kualitatiboa)

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 14, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 29, 30, 31,
32, 33, 34

36, 37, 38, 39,
40, 41, 44, 45,
48, 49

53, 57, 58, 59,
62, 63, 64, 65,
66, 67, 70, 71,
73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80

56 ekintza
(guztien % 70)

21.530.000 €
(% 33)

04.HE.
Berrerabiltzeko
prestatzea

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 35

36, 37, 38, 39,
40, 41, 44, 46,
48, 49, 50, 52

54, 55, 56, 59,
64, 65, 66, 67,
68, 69

41 ekintza
(guztien % 51)

15.506.000 €
(% 24)

05.HE.
Birziklatzea

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 29,
30, 31, 32, 33

36, 37, 38, 39,
40, 41, 44, 45,
46, 48, 49, 51, 52

53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60,
61, 62, 67, 69,
70, 71, 72, 75,
76, 77, 79, 80

56 ekintza
(guztien % 70)

42.201.000 €
(% 65)

06.HE. Beste
balorizazio mota
bat

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 24

42, 43

72

19 ekintza
(guztien % 24)

13.663.000 €
(% 21)

07.HE.
Ezabapen
segurua

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 24,
25, 29, 30, 31,
32, 33

38, 42, 43, 44, 47

72, 78

28 ekintza
(guztien % 35)

28.318.000 €
(% 44)

08.HE.
Jasangarritasun
ekonomikoa

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
12, 13, 17, 18,
25, 31

37, 38, 39, 44,
45, 46

60, 62

21 ekintza
(guztien % 26)

5.953.000 €
(% 9)

09.HE.
Ingurumen
jasangarritasun
a

1, 2, 7, 8, 11, 12,
13, 17, 18, 20,
24, 28, 29, 30, 31

37, 38, 47

61, 73, 74, 78, 80

23 ekintza
(guztien % 29)

18.118.000 €
(% 28)

Helburu
estrategikoa

ekintza

ekintzak

(guztizkoarekiko
%)

GOBERNAMEN
DU ONA
01.HE. Gobernu
ona.
Zerbitzuaren
efizientzia eta
kalitatea
HONDAKINEN
HIERARKIA

JASANGARRIT
ASUNA
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Helburu
estrategikoa
10.HE. Gizarte
jasangarritasun
a/ enplegu
berdea

6. or. 6(e)tik

Ekintza kopurua

1. programaren

2. programaren

3. programaren
ekintzak

(guztizkoarekiko
%)

1, 2, 7, 8, 12, 13,
14, 17, 18, 20,
32, 33, 34, 35

36, 40, 42, 43,
48, 49, 50, 51, 52

53, 54, 55, 56,
57, 59, 61, 64,
66, 69, 73, 74

35 ekintza
(guztien % 44)

ekintza

ekintzak

AURREKONTUA
eurotan
(guztizkoarekiko
%)
42.388.000 €
(% 65)
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