
Nafarroako 
Hondakin Aldizkaria 5

2015eko martxoa

Alea Atalak

Nabarmentzekoak



Nafarroako 
Hondakin Aldizkaria

KREDITUAK
5

2015eko martxoa

SUSTATZAILEAK
Nafarroako Gobernua eta Ecoembes, Ecovidrio, Ambilamp, 
Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, EcoRAEE, Ecotic, Euro-
pako Birziklapen Plataforma eta Tragamóvil. 

JATORRIZKO IDEIA ETA EDIZIOA
Gestión Ambiental de Navarra S.A. (GAN)

LAGUNTZAILEAK
Nafarroako Hondakin Partzuergoa
Nafarroako Hondakin Mankomunitateak

LEGE GORDAILUA
NA-1330/2011

Inprimatzekotan, erabili,  
mesedez, paper birziklatua eta 

inprimatu bi aldeetatik. 

2

DISEINUA eta MAKETAZIOA
www.bicarbonatografico.com



Nafarroako 
Hondakin Aldizkaria

AURKEZPENA
5

Hondakinei buruzko aldizkariaren bosgarren ale hau 
garatu da Nafarroako Gobernuak Hondakinak Kudeatzeko 
Sistema Integratuekin eginak dituen hitzarmenen 
baitan (Ecoembes, Ecovidrio, Ambilamp, Ecoasimelec, 
Ecofimática, Ecolec, Ecolum, ECORAEE, Ecotic, 
Europako Birziklapen ERP-Plataforma eta Tragamóvil). 
Gestión Ambiental de Navarra-k egin eta koordinatu du, 
Nafarroako Hondakin Partzuergoarekin eta Nafarroako 
hondakin mankomunitate batzuekin elkarlanean, bai eta 
hondakinak kudeatzearekin zerikusia duten beste entitate 
batzuekin elkarlanean ere (Ecointegra).

Ale honetan bildu dira hondakinei buruzko araudiari 
lotutako azken albiste nabarmen batzuk, hala nola 
Europako hondakin zerrenda berria edo ekonomia 
zirkularreko neurri sorta. Horrez gain, bildu dira 2014an 
hondakinak kudeatzeari lotutako entitateek etxeko 
hondakinak prebenitzeko eta eraginkortasun handiagoz 
kudeatzeko egin dituzten jarduketa batzuk: hots, 
prebentzioaren astea, Iruñeko zezen plazan beira gaika 
biltzea, Larragako eta Irati Mankomunitateko garbiguneak 
abian jartzea, eta abar. 

Azkenik, hondakinak Nafarroan kudeatzeari buruzko 
datuak bildu dira; 2013koak, hain zuzen. Zalantzarik 
gabe, gai organikoa Nafarroan gaika biltzen hasi den 
urtea izan da, zerbitzu berria Iruñerriko, Erriberagoieneko 

eta Sakanako Mankomunitateek abiarazi baitzuten, eta 
guztira, 334 tona gai organiko bildu ziren. 

Gainera, 6.141 familia lotu zitzaizkion konposta egiteari 
Nafarroan, 2013an; eta 2010aren aldean, etxeko hondakin 
gutxiago sortu zen, % 6 gutxiago, hain zuzen. Espainian 
baino bi aldiz ontzi gehiago bildu ziren (paper-kartoia, beira, 
eta ontzi arinak): 81,6 kg biztanleko eta urteko. Etxeko 
hondakinen % 47 birziklapenera bideratu, eta gainerako  
% 53, berriz, isurtegian ezabatu ziren. 

2015eko lehen hiruhilekoan, Landa Garapen, Ingurumen 
eta Toki Administrazioko kontseilariaren otsailaren 11ko 
51/2015 Foru Aginduaren bidez, Nafarroako Hondakinak 
Kudeatzeko 2015-2025 aldiko Plan Integratu berria hasi da 
bideratzen, Auzitegi Gorenak aurrekoa ezabatu baitzuen, 
hau da, Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko 2010-2020 
aldiko Plan Integratua. 

Horrela, iradokizunak jasotzen hasi dira, eta lanerako 
nahiz parte hartzerako Lan Talde bat osatu da, Nafarroako 
2015-2025 aldiko Hondakinak Kudeatzeko Plan Integratua 
prestatzeko interesgarritzat jotzen diren alderdiak aztertu 
eta eztabaidatze aldera.•
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http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FFD19014-C9E3-4BC4-8BEE-4B6339AAA20E/307296/OFINICIO1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FFD19014-C9E3-4BC4-8BEE-4B6339AAA20E/307296/OFINICIO1.pdf
http://www.ecoembes.com/es
http://www.ecolum.es/
http://www.ecovidrio.es/
http://www.ecotic.es/
http://www.ecoasimelec.es/
http://www.ecofimatica.es/
http://www.ecolec.es/
http://www.tragamovil.es/
http://www.erp-recycling.es/
http://www.eco-raee.com/
http://www.ambilamp.es/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/


ARAUDIA

Horrela, Ekonomia Zirkularreko Neurri Sorta alde batera 
uztea erabaki da, eta horrekin batera, horren baitan 
zeuden sei lege proiektuak honako sei arloei buruz: 
hondakinak, ontziak, isurtegiak, desegin beharreko 
ibilgailuak, bateriak eta akumuladoreak, eta hondakin 
elektriko eta elektronikoak.•

2014ko uztailaren 2an, EBko garai hartako Janez Potocnik 
ingurumen komisarioak honako txosten hau aurkeztu zuen 
Europako Legebiltzarrean:  Ekonomia zirkularrerantz: zero 
zaborreko programa bat Europarako. Agiriaren sarreran 
hauxe jasoa dago hitzez hitz: ekonomia zirkularrak ahalik eta 
denborarik luzeen mantentzen du produktuen balio erantsia 
eta hondakinak kanpo uzten ditu. Hau da, baliabideak 
ekonomiaren barruan mantentzen ditu; horrela, produktua bere 
bizitzaren bukaerara iritsi denean, produktuak behin eta berriz 
era probetxugarrian erabili ahal izanen dira, balio handiagoa 
sortze aldera; eta baliabide horien aprobetxamenduak onura 
ekarriko du Europara, bai ekonomian bai ingurumenean.   

Agiria aurkeztu eta bost hilabetera, Jean-Claude Juncker 
Europako Batzordeko presidente aukeratu berriak 
proposamen hori erretiratzea erabaki zuen, nahiz eta 
horrek kontra agertu ziren Europako Legebiltzarreko talde 
asko, Ingurumeneko zenbait ministro  eta Eskualdeen 
Europar Batzordea, hau da, EBko tokiko eta eskualdeko 
agintarien batzarra. 
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Ekonomia 
zirkularreko 
neurri sortaren 
gainean

Ekonomia zirkularreko  
neurri sorta

Ekonomia zirkularra:  
kontzeptua

Besteak beste, hauxe  
proposatzen zen: 

Berrerabilpen eta  
birziklapen tasa  
handitzea:

%50, 
2020rako, eta 
%70, 
2030erako.

Plastikoak, metalak, 
papera eta kartoia, 
eta hondakin biode-
gradagarriak isurtegira 
botatzea debekatzea:

2025

Isurtegietara soilik 
eramatea birziklatu eta 
energetikoki balorizatu 
ez daitezkeen  
materialak:

2030

Ontzien birziklapena: %60 
2020an

% 70
2025ean

% 80
2030ean

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-economia-circular/2828228/


ARAUDIA

Hondakinei buruzko esparru zuzentarauak (7.1 artikulua) 
aurreikusten zuenarekin bat, eguneratu egin da Europako 
hondakin zerrenda Europako Batzordeak hartutako 
erabaki honen bidez;  (2014/955/EB) erabakia, hondakin 
zerrendari buruzko 2000/532/EE erabakia aldatzen 
duena,  (EB) 1357/2014.erregelamendua osatzen duena.

Erabakia loteslea da eta Estatu bakoitzak ez du bere 
legerian txertatu beharrik. 2015eko urtarrilaren 19an 
sartu zen indarrean, eta hondakin ekoizle eta kudeatzaile 
guztiei aplikatuko zaie, 2015eko ekainaren 1etik aurrera.

Erabakian bildu dira hondakinak ebaluatu eta sailkatzeko 
arauak, definizio atal bat erantsi zaio (substantzia arrisku-
tsua, metal astuna, partzialki egonkorturiko hondakinak, 
eta PCB´ak, besteak beste) eta sarrera berriak sartu dira 
(Merkurio metalikoa - 16 03 07*- eta  19 03 08* Partzialki 
egonkorturiko merkurioa). Aurreko zerrendan bezala, izar-
txo batekin markaturiko hondakinak hondakin arriskutsut-
zat joko dira, 2008/98/EE Zuzentarauarekin bat.•
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Europako hondakin  
zerrenda berria

Europako hondakin 
zerrenda berria

 ê Hondakinak bere baitan baldin badauzka 2008/98/EE Zuzenta-
rauaren III. Eranskinean adierazitako HP 1etik HP 8ra bitarteko eta/
edo HP 10etik HP 15era bitarteko arrisku ezaugarri bat edo batzuk 
ematen dizkioten substantziak. HP9 “Infektagarri” irizpiderako, 
herrialdeko irizpideak aplikatuko dira.

 ê Arrisku ezaugarria ebaluatzeko, oinarri hartu daiteke hondaki-
nean dauden substantzien kontzentrazioa (2008/98/EE Zuzenta-
rauaren III. eranskina), edo saiakuntza bat eginez (CE) 440/2008. 
Erregelamenduarekin bat.

 ê Luze irauten duten osagai organikoak dauzkaten hondakinak  
(DDT, lindano dibenzo-p-dioxinak, etab.)  eta/edo PCB dauzkaten 
hondakinak (EE) 850/2004 Erregelamenduaren IV. eranskinean 
adierazitako mugen gainetik. 

 ê 2008/98/EB Zuzentarauaren III. eranskinean zehazturiko kontzen-
trazio mugak ez zaizkie aplikatuko metal puruen aleazio trinkoei 
(substantzia arriskutsuek kutsatu gabeak).

JENDAURREAN EGON 
DA PILEI ETA  
AKUMULADOREEI 
BURUZKO ERREGE  
DEKRETUAREN  
PROIEKTUA 

 ê 2015eko otsailaren 18tik 
martxoaren 12ra bitar-
te jendaurrean egon da 
pilak eta akumuladoreak 
eta haien ingurumene-
ko kudeaketa arautzen 
dituen 106/2008 Errege 
Dekretua aldatzeko Errege 
Dekretuaren proiektua, bai 
eta proiektu horren Araudi 
Eragina Aztertzeko txos-
tena ere.

ISPILU KODEA DUTEN HONDAKINAK  
ARRISKUTSUTZAT JOKO DIRA, BAINA:

https://www.boe.es/doue/2008/312/L00003-00030.pdf
http://www.boe.es/doue/2014/370/L00044-00086.pdf
http://www.boe.es/doue/2014/370/L00044-00086.pdf
http://www.boe.es/doue/2014/370/L00044-00086.pdf
http://www.boe.es/doue/2014/365/L00089-00096.pdf
http://www.boe.es/doue/2014/370/L00044-00086.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2015-RD-Modifica-RD-106-2008-1-Febrero-Pilas-Acumuladores.aspx


HONDAKINEN 
PREBENTZIOA

Aurreko lau edizioetan, 91 nafar erakundek parte hartu 
dute (hezkuntza erakundeak, mankomunitateak, gizarte 
taldeak eta enpresak); guztira, 128 ekintza garatu 
dituzte, herritarrak hondakinak prebenitu beharraz 
sentsibilizatzeko. Europar Batasunean 14.000 ekintza 
baino gehiago izan dira. 

2014. honetan, besteak beste, Ontziak Prebenitzeari 
buruzko Jardunaldi bat egin da, Ecoembesek eta 
Nafarroako Gobernuak antolaturik, eta horren osagarri, 
Hondakinak Tratatzeko Zentrora (Gongora) egin da bisita, 
Iruñerriko Mankomunitatearen lankidetzari esker.  

Izarbeibarko Mankomunitateak, bestalde, sei ekintza 
garatu zituen, seiak ere hondakinak prebenitzea eta 
ongi kudeatzea azpimarratzera bideratuak. Horrela, 
hondakinei buruzko tailerrak egin dira hainbat ikastetxetan 
220 ikaslerentzat. Gainera, 140 valdibokata berri banatu 
ditu Mankomunitateko ikastetxe guztietako ikasle berrien 
artean, eta 250, Schneider electric enpresako langile 
guztien artean.

Joan den azaroan, Hondakinen Prebentziorako Europar 
Astearen bosgarren astea egin zen. Ekimena Europako  
LIFE+ proiektuaren esparruaren baitan sortu zen, eta 
helburu du herritarrak hondakin bolumena murriztu 
beharraz kontzientziatzea, hondakinek ingurunean duten 
eragin kaltegarria murrizte aldera eta klima-aldaketari 
aurre egite aldera, 22/2011 Legean jasotakoarekin bat. 
Legeak, izan ere, ezarri du % 10 hondakin gutxiago sortu 
behar direla 2020rako.  

Hondakinen Prebentziorako  
V. Europar Astea

Hondakinen Prebentziorako 
V. Europar Astea
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 µ Jardunaldietako  
lan saio bat.

http://www.ewwr.eu/
http://www.ewwr.eu/


HONDAKINEN 
PREBENTZIOA

Ikasleentzako ekintzak ere antolatu ziren; horrela, 
hondakinei buruzko tailerretan parte hartu eta “Konpost 
eroak” antzezlana ikusi zuten. Mankomunitateak, gainera, 
“Irati Bokatak” delakoak banatu zituen, gosari hondakin 
gutxiago sor daitezen sustatzeko.

Azkenik, gogorarazi zen Mankomunitateak plastikozko 
edalontzi berrerabilgarriak jartzen dituela festa eta 
ospakizun jendetsuak antolatzen dituzten taldeen eskura, 
bota beharreko edalontziak erabil ez daitezen.•

Mankomunitateak, gainera, 4.000 edalontzi eta baxera 
berrerabilgarri jarri ditu herritar taldeen eskura (plater 
sakon eta zapalak, mahai-tresnak eta pitxerrak), 
antolatzen dituzten herri festa edo ekitaldietan horrelako 
hondakinak ez sortzeko. 

Prebentzioaren Astearen barruan, bestalde, Irati 
Mankomunitateak bost ekintza egin ditu, sortzen ditugun 
hondakin kopuru handiaz gogoeta sustatzeko eta 
hondakinak hobeki kudeatzeko. Horrela, areto berria 
inauguratu du Agoitzen, eta bertan Mankomunitatearen 
eginkizun guztiak bildu ditu. 

 µ Bisita Hiri Hondakinak Tratatzeko 
Zentrora (Gongora), ontzien prebentzio 
jardunaldian. 

 µ Izarbeibarko Mankomunitateko 
garbigunearen inaugurazioa, Larraga. 

 µ Irati Mankomunitateko auzo 
konpostajerako gunearen inaugurazioa, 
Untziti. 
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Hondakinen Prebentziorako  
V. Europar Astea

EUROPAR ASTEAREN  
EKINTZAK BOST GAI  
NAGUSIREN INGURUAN  
EGITURATZEN DIRA,  
DISEINUTIK PRODUKTUAK 
BERRERABILTZERAINO: 

1. Hondakin kopuru neurrigabeaz 
sentsibilizatzea (hondakinak prebenitzearen 
kontzeptua azaltzea ingurumenaren, 
soziologiaren, ekonomiaren eta abarren 
aldetik.)

2. Hobeki ekoiztea (hondakinak prebenitzea 
bai produktuaren bizitza-zikloaren fase 
guztietan, bai gure egunerokotasunean)

3.  Hobeki kontsumitzea (erosketan portaera 
arduratsua sustatzea; era iraunkorrean eta 
etiketa ekologikoarekin diseinatzen diren 
produktuei lehentasuna ematea; handizkako 
erosketei lehentasuna ematea; alokairua edo 
mailegua sustatzea)

4.  Produktuen bizitza luzatzea (konponketak 
eta produktuak ematea bultzatzea; objektuei 
bigarren bizitza ematea, etab.) 

5. Hondakin gutxiago botatzea (elikagairik 
ez xahutzea; produktuen iraungitze datak 
kontrolatzea, etab.)



Ekodiseinua, 
gure mundua 
zaintzeko  
laguna

HONDAKINEN 
PREBENTZIOA

Alde horretatik, hondakinak prebenitzea funtsezko 
tresna da. Ecoembes erakundea ingurumena zaintzeaz 
arduratzen da Espainian, bai birziklapenaren bidez bai 
ontzien ekodiseinuaren bidez; bada, erakunde horrek 
enpresekin, administrazioekin eta herritarrekin eskutik 
helduta lan egiten du eta, horri esker, jada etxeko ontzien 
% 71,9 birziklatzen da gaur egun (hau da, 17 puntu gorago 
Europar Batasunak finkaturiko gutxieneko helburuak 
baino); eta, gainera, hasieratik beretik ekodiseinua sustatu 
du, etxeko ontziak gero eta iraunkorragoak izan daitezen, 
eta ingurunean gero eta ingurumen eragin txikiagoa izan 
dezaten 

Horretarako, 1999az geroztik, prebentziorako enpresa-
planak jarri ditu abian, eta ontzien pisua % 17 jaistea lortu 
du; horrela, 444.000 tona lehengai aurreztu dira. Plan 
horiei esker, gaur egun, ur botilak egiten dira jatorrian 
berriztagarria den plastikoa birziklatuz; jogurt-ontziak 
erdia pisatzen du, eta garagardo-lata % 17 arinagoa da. 
Eta neurri horiei guztiei esker, Espainia eredugarria da arlo 
honetan Europa osoan.   

Horren haritik, Ecoembes-ko V. 2012-2014ko Prebentzio 
Planari esker, Espainiako enpresek 6.500etik gora 
ekodiseinu neurri ezarri dituzte (guztira, 34.350 neurri 
baino gehiago egokitu dira, lehen planetik (1999) gaur 
egunera arte), guztiak ere ontziek ingurumenean sortzen 

Etorkizunean nahiz gizartearen 
aurrerapenean eta etorkizuneko 
belaunaldietan pentsatzeak berekin 
dakar zer garapen eredu nahi dugun 
hausnartzea, eta era berean pausoz 
pauso ekonomia zirkular baterantz 
jotzea, non hondakinak kudeatu 
behar baitira berriz aprobetxatzeko 
maneran, eta ekoizpen zirkulua 
ixteko maneran, ahalik eta gutxiena 
botatzeko. Beraz, gure munduarekin 
konprometiturik dagoen garapen 
eredu iraunkor honetan, gizartea, 
ekonomia eta ingurumena lotuta 
gelditzen dira.
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Ekodiseinua, gure  
mundua zaintzeko  
laguna

http://www.ecoembes.com/es/empresas/empresas-adheridas/planes-de-prevencion


kudeatzeari dagozkion alderdiak ontziaren diseinu fasean 
txertatzeko, enpresa ontziratzaileek lehen eskutik jakin 
dezaten zer-nolako garrantzia duen ontziaren eraginak 
bere birziklagarritasunari dagokionez, eta era berean, 
jakin dezaten nola eragiten duten ontzien ezaugarriek 
bilketa, sailkapen eta birziklapen prozesuan. Horrela, 
informatika-tresna horren bidez, enpresek beren ontzien 
birziklagarritasuna ebaluatzeko aukera izanen dute, bai 
eta huraxe hobetzeko neurriak hartzekoa ere. Ekintza 
horiek guztiak birziklapen handiagoa ahalbidetzera 
bideratuak egoteaz gain, birziklapen optimoagoa dute 
xede, eta horrela, ingurumena prebentzioan oinarrituta 
zaintzea, ez baitugu ahaztu behar zeinn den hondakinik 
onena; sortzen ez dugun huraxe, hain zuzen ere.•% 80 enpresa txikiak eta ertainak izan dira. Horri esker, 

192 neurri hartu dira, eta horien % 71 pisua murriztera 
bideratu dira; % 11, birdiseinura; eta % 7, ingurumen 
eragina murriztera. Neurrioi esker,  1.179 tona lehengai 
aurreztu dira.

Prebentzio planez gainera, Ecoembes-ek bestelako 
tresnak jarri ditu abian, atxiki zaizkion enpresen alde, 
eta ontziek ingurumenean ahalik eta eraginik txikiena 
izan dezaten saiatzeko.  Tresna horien artean daude 
ekodiseinuaren arloan informazioa zabaltzea eta 
prestakuntza antolatzea, ikastaro, tailer, jardunaldi, 
argitalpen eta buletinen bidez; eta era berean, “Diseinatu 
Birziklatzeko” tresna. Erronka berri horrek programa bat 
garatzeko aukera eman du, printzipioak eta hondakina 

duten eragina edo pisua murrizteko, eta era berean, 
ontzien birziklagarritasuna birdiseinatu, berrerabili edo 
hobetzeko. Bosgarren plan honetan, Espainiako 2.385 
enpresak parte hartu dute, eta horietatik % 77 enpresa 
txikiak eta ertainak izan dira. Enpresa horiek garaturiko 
neurrien ondorioz, onura ugari izan dira ingurumen arloan, 
hala nola 54.000 tona lehengai aurreztea; 1.260.000 
MWh energia; 134.000 tona CO2 eta 6.800.000 m3 ur.

Nafarroan, zehazki, 60 enpresak parte hartu dute 
plan horretan (2012an eta 2013an bakarrik), eta haien  

444.000
tona lehengai 
aurreztu dira

ONTZIEN PISUA % 17  
MURRIZTEA

HONDAKINEN 
PREBENTZIOA
Nafar enpresek ezarritako neurri motak,  
Ecoembes-ko 2012-2014ko V. Prebentzio  
Planaren iraunaldian 

Sebastiá Ortiz 
Ontziak eta Iraunkortasuna Saileko 
Zabalkunde arloko arduraduna
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•%71
PISUA MURRIZTU

•%11
BIRDISEINATU

•%5
BERRERABILI

•%4
BIRZIKLATU

•%2
EZABATU

•%7
INGURUMEN  
ERAGINA MURRIZTU



HONDAKINEN 
PREBENTZIOA

Produktuak bezeroaren nahira 
egokitu beharrak eraginda hasi 
ziren lantzen bere hondakinak 
prebenitzera bideratutako lehen 
jarduketak, eta fabrikatzen 
dituzten elikagaien ontzien pisua 
murriztea izan zuten helburu. 
Gaur egun, San Adriango 
lantegian sortzen dituzten 
hondakinen % 85etik gora beste 
prozesu industrialetan erabiltzen 
dira

General Mills elikadura sektorean ari den 
enpresa da eta San Adriango lantegian 
72.000 tona elikagai ekoizten ditu; askotariko 
elikagaiak (janari mexikarra, granolak edo 
zereal-barratxoak). Beste enpresa batzuek 
bezala, enpresa honek 15 urte baino gehiago 
eman ditu jada hondakinen prebentzioa 
lantzen, ingurumen eragina murriztea 
baitu helburu. Horrela, kontsumitzen duen 
elektrizitate guztia iturri berriztagarrietatik 
dator, eta ekoizpenerako behar duten 
lehengaia lehentasunez heldu da tokiko eta 
inguruko hornitzaileengandik.

•	Zein izan dira hondakinak 
prebenitzeko abian jarritako 
ekimenen gakoak? Ontzi 
hornitzaileekin lankidetzan aritzea 
(kartoia, plastiko malgua) eta 
ontziek nahiz ontzi-hondakinek 
gure emaitza-kontuan zer eragin 
duten bere osoan ulertzea: soziala, 
ekonomikoa eta ingurumenekoa.

•	Zer zailtasun izan dituzue? 
Aukeraketa irizpideak oso 
kontuan hartzen du arlo 
ekonomikoaren gainean dagoen 
eragina. Erronka da gizarte eta 
ingurumen arloko irizpideak 
ontzien diseinuan txertatzea, bai 
eta hornitzaile eta bezeroekiko 
harremanetan ere. Bestalde, 
material arinagoak aukeratzeak, 
adibidez, hainbat alderditan 
izan dezake eragina, hala 
nola produktuaren kalitatean 
edota huraxe zailagoa izatea 
manipulatzeko nahiz garraiatzeko. 

•	Zer lorpen/onura/alde on 
eragin dizkiote hondakinen 
prebentziorako neurriek General 
Mills-i? Gure erakundean 
iraunkortasunaren aldeko kultura 
bat sortzea, kostuak aurreztea 

eta gure produktuen ezaugarriak 
bezeroen beharretara hurbiltzea. 

•	Zer gomendatuko zenieke 
oraindik ere hondakinen 
prebentzioari ekin ez dioten 
enpresei? Beren produktuetan 
diseinu ekologikoaren arloko 
neurriak har ditzatela, hala nola 
pisua murriztea edota materialak 
hautatzea. Beti bada zer hobetu 
eta zer aurreztu, edota zer landu 
ingeniaritzan. Aldaketa kudeatzea 
funtsezkoa da produktuak 
diseinatzen direnetik; horrela, hartu 
diren prebentzio-neurrien arrakasta 
ziurtatuko da.

Pablo Fernández
EH&S Manager  
General Mills San Adrián
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Elkarrizketa General 
Mills-i

General Mills, 
ontzi prebentzioaren adibidea



HONDAKINEN 
PREBENTZIOA

Iraunkortasuna zaintzen duten 
festak antolatzeko Gida  
argitaratu da Nafarroan

Gida hau Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko 2010-
2020 aldiko Plan Integratuaren prebentzio arloko 
ekintzen esparruan egin da. Lau udalen (Antsoain, 
Berriozar, Aranguren Ibarra, Atarrabia) eta Nafarroako 
lau mankomunitateren arteko (Iruñerria, Mairaga, 
Nafarroako Erriberagoien eta Izarbeibar) parte-hartzea 
eta esperientzia-trukaketa izan dira oinarri: urteak 
baitaramatzate iraunkortasuna sustatzeko irizpideak 
txertatzen herriko festetan.  

Argitalpen honen helburua Nafarroako toki entitateei 
laguntza ematea da, herriko festen protagonistak eta 
sustatzaileak baitira. Gida, azken finean, tresna arin eta 
erabilgarri bat da herriko festetan iraunkortasunaren 
aldeko prozesuak abiarazteko. Gida gaztelaniaz eta 
euskaraz argitaratu da.

Iraunkortasuna zaintzen duten festak agertoki ezin 
hobeak baitira herritarrak gizarte eta ingurumen arloko 
gaiez sentsibilizatzeko; herriko taldeen arteko parte-
hartze eta lankidetzarako esparrua dira, eta une egokia 
tokiko ekonomia bultzatzeko.•

11

Iraunkortasuna zaintzen duten 
festak antolatzeko Gida  
argitaratu da Nafarroan 

http://issuu.com/medioambientenavarra/docs/fiestas_sostenibles?e=2861592/8415139
http://issuu.com/medioambientenavarra/docs/guia_fiestas_sostenibles_2014_euske?e=2861592/8445939
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BIRZIKLAPENA Biohondakinen gaikako
bilketa aurrera doa
Nafarroan

BIOHONDAKINAK

Biohondakinen gaikako 
bilketa aurrera doa  
Nafarroan

Europako araudiak  (Hondakinei buruzko 2008/98/
CE Esparru Zuzentarauak) eta Estatuko araudian 
txertatzeko legeak (22/2011 Legea, uztailaren 28koa, 
hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa) bihondakinak 
bereizita bildu beharra ezarri dute, konpostajera edo 
digestio anaerobiora bideratzeko; horrela, ingurumenaren 
babes maila handia dago bermatua eta, era berean, 
biohondakinak abiaburu harturik eta ingurumenaren 
aldetik seguruak diren materialak erabiltzea. Horrela 
bildu zuen Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko 2010-
2020 aldiko Plan Integratuak, eta harekin bat, hiru 
mankomunitatek (Iruñerrikoak, Erriberagoienekoak eta 
Sakanak) gai organikoa gaika biltzeari ekin zioten, eta 
2014an zabaldu eta/edo finkatu dute. 

2013an, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen 
Ministerioaren ekimenez, eta Europar Batasunarekin heldu 
den ildoarekin bat, autokonpostajea gaikako bilketatzat 
eta birziklatutzat hasi da jotzen; ez, ordea, prebentzioa 
aurreko urteetan bezala; beraz, halakotzat hasi da kontuan 
hartzen hondakinak kudeatzeari buruzko datuetan. 

2006tik hona, hau da, Iruñerrian eta Izarbeibarren 
autokonpostaje arloko lehen esperientziak ezarri zirenetik, 
gainerako mankomunitateetara zabaldu da. Horrela, 
2014an, 7.504 familia zeuden etxeko konpostajean izena 
emanda, eta 4.512 familia berriz, auzo konpostajean 
Nafarroan. Horrek, hurrenez hurren, % 18,2ko eta  
% 33,5eko igoerak eragin ditu, aurreko urtearen aldean. 

Bestalde, dagoeneko bost mankomunitatetan ezarri 
edo hasi da aldez edo moldez biohondakinen gaikako 
bilketa. 2013an, guztira 334 tona jaso ziren gaikako 
bilketatik, eta 2014ko urtarriletik abuztura,  1.082 tona 
izan dira.

Horrenbestez, 2014ko abuztuan, 2.300 tona biohonda-
kin baino gehixeago kudeatu ziren; 1.245 tona autokon-
postajean, Bilketa Bereiziaren Frakzio Organikoari (FORS) 
nahiz Frakzio Begetalari dagokienez (FV), eta 1.082 tona, 
FORSen gaikako bilketari dagokionez. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
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halako ratio jakin batzuk erabiltzen ditu, hala nola 
biztanleak familiako, eta konpostontzi bakoitzean 
kudeaturiko kilogramoak biztanleko eta eguneko, eta 
lanean ari dira kontsentsura iristeko, sistema horien 
bidez zenbat biohondakin kudeatu diren jakiteko, bilketa-
sistemekiko alderaketa egite aldera. 

Nafarroako Hondakinen  
Partzuegoa osatzen duten Mankomunitateak

Familiak etxeko 
konpostajean

Auzo  
konpostajean 

izena emandako 
familiak

Sakana 1.794 2.464
Bortziriak 600 477
Baztan 579 265
Malerreka 563 90
Irati 350 226
Izarbeibar 350 35
Mendialdea 278 179
Mairaga 209 Esperientzia txikia

Eska-Zaraitzu 207
Bidausi 176
Zangoza 153
Jurramendi 152
Araxes Garaia 59
Erribera   40
Erriberagoien 8
Partzuergoa 
guztira 5.518 3.736Autokonpostajearen eta biohondakinen 

gaikako bilketaren egoera Nafarroako 
Hondakinen Partzuergoaren esparruan
Nafarroako Hondakinen Partzuergoaren esparruko 
mankomunitate guztiek etxeko eta auzoko konposton-
tziak jartzearen aldeko apustua egin dute biohondakinak 
kudeatzeko. 

Oraindik ez da sistema bat ezarri jakiteko zenbat 
biohondakin kudeatu diren etxeko eta auzoko 
konpostajearen bidez. Orain, Mankomunitate bakoitzak 

GAIKAKO BILKETA + AUTOKONPOSTAJEA  
2013-2014

KOPURUA

3.000

1.500

0

2013 2014ko urtarrila-abuztua

● FORS gaikako bilketa 
● Autokompostajea FORS+FV 

 µ Grafikoa. Alderaketan oinarritutako bilakaera: FORSen gaikako 
bilketa eta FORSen eta FVen etxeko konpostajea eta auzo 
konpostajea 2013REN eta 2014ko urtarril - abuztuaren artean. 

 µ Taula. Autokonpostajea egiteko izena emanda dauden familiak 
Nafarroako Hondakinen Partzuergoaren esparruan.

7.504 
familia daude etxeko 
konpostajean izena 
emanda
 
 4.512 
familia ari dira 
auzo konpostajean 
Nafarroan

KONPOSTAJEA  
2014an

2.327

1.761

1.427

334

1.245

1.082

BIRZIKLAPENA Biohondakinen gaikako
bilketa aurrera doa
Nafarroan

BIOHONDAKINAK
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Biohondakinen gaikako bilketari dagokionez, Na-
farroako Hondakinen Partzuergoko kide den entitate 
bakoitzak bere bilketa plana prestatu du, Hondakinak 
Kudeatzeko Planak ezarritako helburuak oinarri harturik. 
Hona hemen zer sistema erabiltzen diren biohondakinak 
biltzeko: edukiontzi diskriminatua (giltzarekin), edukiontzi 
ez-diskriminatua (sarrera librekoa) edo atez atekoa.  

Jurramendiko, Erriberagoieneko, Erriberako eta Sakanako 
Mankomunitateek biohondakinen bilketa ezarria dute. 
2015ean, Bortziriak, Baztan, Mairaga, Malerreka eta 
Izarbeibarko Mankomunitateek beren sistemak ezarriko 
dituzte. 

Jurramendiko Mankomunitatea
Noiz ezarria 1990

Sistema hautatua Edukiontzi ez diskriminatua 
(giltzarik gabe)

Erreusak >% 21 

Bildutako eta trataturiko  
biohondakin kopurua 2014 (1) 11.000 Tm (2)

Tratamendua Konpostajea

Tratamendu Planta
Birziklapen eta Konpostaje 
Planta. Carcar (Jurramen-
diko Mankomunitatea)

Argibideak

Sakanako Mankomunitatea
Noiz ezarria 2013ko uztailak 8

Sistema hautatua Atez ate

Erreusak < % 5

Bildutako eta trataturiko  
biohondakin kopurua 2014(1) 297,72 Tm (2)

Tratamendua Biometanizazioa

Tratamendu Planta Mendigorria Biogas Planta 
(Mendyra)

Argibideak

Erriberako Mankomunitatea 
Noiz ezarria 2014ko abenduak 10

Sistema hautatua Edukiontzi diskriminatua 
(giltzarekin)

Erreusak Daturik gabe

Bildutako eta trataturiko bio-
hondakin kopurua 2014(1) 7,76 Tm (2)

Tratamendua Biometanizazioa

Tratamendu Planta HTN Biogás (Caparroso)

Argibideak

Erriberagoieneko Mankomunitatea 
Noiz ezarria 2013ko urriak 1

Sistema hautatua Edukiontzi diskriminatua 
(giltzarekin)

Erreusak < % 5

Bildutako eta trataturiko bio-
hondakin kopurua 2014(1) 852,25 Tm  (2)

Tratamendua Biometanizazioa

Tratamendu Planta HTN Biogás (Caparroso)

Argibideak

(1) Tratamendu instalazioko sarrera datua
(2) Datu zenbatetsia. Biohondakin bilketa 2014an

BIRZIKLAPENA Biohondakinen gaikako
bilketa aurrera doa
Nafarroan

BIOHONDAKINAK

http://www.montejurra.com/portal/seccion.aspx?N=81
http://www.sakana-mank.com/castellano/Atalak.asp?IdAtala=4
http://mancoribera.com/
http://mrsuran.es/upload/moratiel_ene14.pdf
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Iruñerriko Mankomunitatea 
Noiz ezarria 2013ko azaroak 11

Sistema hautatua Edukiontzi diskriminatua 
(giltzarekin)

Erreusak < % 5

Bildutako eta trataturiko  
biohondakin kopurua 2014 1.028,38 Tm

Tratamendua Biometanizazioa

Tratamendu Planta HTN Biogás (Caparroso)

Argibideak

Autokonpostajearen eta biohondakinen 
gaikako bilketa Iruñerrian: egoera
Autokonpostajea oso zabaldua dago Iruñerriko 
Mankomunitatean, eta jada 1.986 familia ari dira etxeko 
konpostajean; bestalde, auzo konpostajerako 31 eremu 
jarri dira Iruñeko hainbat auzotan eta Iruñerriko hainbat 
herritan; 750 etxek baino gehiago parte hartzen dute.    

Biohondakinen gaikako bilketan, Iruñerriko Mankomu-
nitateak esperientzia pilotu bat abiarazi zuen Barañainen, 
2013ko azaroan. 2014ko bukaeran, ekimena Iturrama, 
Mendebaldea, Ermitagaña, Donibane, Ipar eta Hego 
Etxabakoitzera, Zizur Nagusira eta Zizur Txikira eraman 
da. Aurten, Iruñerriko 31 herri eta auzotara zabaltzea au-
rreikusia dago.• (1) Datua 2014ko azarokoa

Iruñerriko Mankomunitatea 
Familiak etxeko 

konpostajean
Auzo konpostajean izena 

emandako familiak
1.986 776

 µ 2 Taula. Iruñerriko Mankomunitatean autokonpostajean aritzeko 
izena emanda dauden familiak. 2014. 

BIRZIKLAPENA Biohondakinen gaikako
bilketa aurrera doa
Nafarroan

BIOHONDAKINAK

http://mcp.es/
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Beira birziklatzeko ekimen 
aitzindaria Iruñeko zezen 
plazan 

BEIRA

Beira birziklatzeko ekimen  
aitzindaria Iruñeko zezen  
plazan 

Joan den Sanferminetan, Iruñerriko Mankomunitateak 
eta Ecovidriok ¡Recicla el vidrio (también) en fiestas! 
– Beira birziklatu jaietan (ere)! Kanpaina jarri zuten 
abian, Nafarroako Gobernuak lagundurik, 2014ko 
Sanferminetan beiraren gaikako bilketa hobetze 
asmoz. 

Kanpainako ekintza nabarmenetako bat Iruñeko zezen 
plazan egin zen, Erruki Etxearen laguntza handiari esker. 
Izan ere, Erruki Etxeako langileek beira bereizteko lanak 
egin zituzten plazan bertan.  Mankomunitateak, bere 
aldetik, behar den azpiegitura prestatu zuen bilketa 
egiteko; horrela, kamioi bat eta 5na m3-ko edukiera zuten 

10.267Kg 
beira berreskuratu dira
 1.140Kg 
eguneko
 352 
tona beira  
berreskuratu dira

BEIRA BERRESKURATUA  
UZTAILAREN 6tik 14ra

BIRZIKLAPENA

https://www.mcp.es/
http://www.ecovidrio.es/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/
http://www.casamisericordiapamplona.com/
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Beira birziklatzeko ekimen 
aitzindaria Iruñeko zezen 
plazan 

BEIRA

egiteaz gain, jai inguruneko ostalariei kamisetak, botila 
irekitzekoak eta informazio-materiala banatu zitzaizkien, 
hondakinak errazago bereizte aldera.  

Ohikoa den bezala, gainera, Mankomunitateak bi zerbitzu 
sendotu zituen Alde Zaharrean: batetik, beira edukiontzien 
bilketa, eta bestetik, beira atez ate taberna eta jatetxeetan 
biltzeko zerbitzua; guztira, 120na litro edukierako 530 
beira edukiontzi, urtearen gainerakoan daudenaz gainera. 

Horrez gain, herritar guztientzako komunikazio 
ekintzak ere egin ziren; horrela, espazio publikoetarako 
hainbat euskarri egin ziren, hala nola kartelak autobus 
markesinetan, jaiguneko edukiontziak eta lehiaketa bat 
sare sozialetan, “Nik beira birziklatzen dut, eta zuk?”.  

bi edukiontzi jarrai zituen, olanez babesturik, istripurik 
gerta ez zedin. Horrela, uztailaren 6tik 14ra, 10.267 
kg beira berreskuratu ziren; hau da, 1.140 kilo baino 
gehixeago eguneko. 

Bestalde, aipatu behar da zezen plazan, guztira, 
54.540 kg hondakin bildu zirela. Hondakin horietatik, 
Gongorako Tratamendu Zentroan  9.869 kg ontzi bereizi 
eta berreskuratu dira. Horrela, zezen plazan, guztira, 
bildutako hondakinen % 36,92 berreskuratu dira.

Gainera, ostalaritza sentsibilizatzeko ekintzak egin ziren, 
sektore hori funtsezkoa baita ahalik eta beiraki gehien 
birziklatzeko, merkaturatzen diren beira-ontzien % 48 
kontsumitzen baitu. Zehazki, informazioa emateko bisitak 

Ekimena bere osoan ikusita onuragarria izan zen, eta 
aipatu behar da aurreko urtean baino kilo gehiago bildu 
zirela beirari dagokionez; izan ere, 352 tona berreskuratu 
ziren, hots, aurreko urtean baino % 12,26 gehiago; 
horietatik, 132 tona jaiguneko taberna eta jatetxeetako 
bilketari zegozkion, eta 210 tona berriz, Alde Zaharreko 
karriketan paraturiko  ‘iglu’ edukiontzietako bilketari.

BIRZIKLAPENA

Nik beira 
birziklatzen dut,  

eta zuk?

https://www.facebook.com/reciclavidrio
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Beira birziklatzeko ekimen 
aitzindaria Iruñeko zezen 
plazan 

BEIRA

Bortzirietako, Mairagako eta Jurramendiko Manko-
munitateek ere ekintzak egin zituzten, bakoitzak bere 
eremuko festetan. Horrela, Jurramendin eta Mairagan 
Lizarrako, eta Tafalla eta Erriberriko ostalaritza sentsibili-
zatzeko ekintzak egin ziren, hurrenez hurren, eta bilketa-
ren azpiegitura sendotu zen.  

Bortziriei dagokienez, ostalaritzako jarduketez gain, eutsi 
egin zitzaion Lesakan eta Beran 2013an paraturiko atez 
ateko zerbitzuari, eta aurreko urtean izaniko emaitza onak 
mantendu ziren. Lesakan beira bilketa % 12,77  hazi zen, 
eta Beran, % 0,36.

Jarduketa horiek egiten dira Nafarroako Gobernuak Eco-
vidriorekin sinatua duen hitzarmenaren barruan. Hitzar-
men horren bidez arautuak daude Nafarroan beirakiak 
kudeatzeko sistema integratuaren funtzionamenduaren 
konpromisoak. Hitzarmenean bildutakoarekin bat, beha-
rrezkoa da ingurumenaren inguruko informazio eta sen-
tsibilizazio ekintzak garatzea, bai eta erreferentziazko es-
perientziak ere.•

15.520 
tona  
beiraki
 24,3Kg 
kg beira  
pertsonako*

*14,5Kg. kg beira  
pertsonako Espainian

-6.250 
tona CO2  
atmosferara

72 
beiraki 

18.615 
tona  
lehengai

BEIRA BIRZIKLAPENA NAFARROAN

=

= =

BIRZIKLAPENA

BEIRA JAIETAN 
BIRZIKLATZEA 
Bortziriak, Mairaga  
eta Jurramendi
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BIRZIKLAPENA TEEHei buruzko  
Errege Dekretuaren 
gako batzuk

TEEH

TEEHei buruzko Errege Dekretuaren 
proiektuaren gako batzuk   
(Tresna Elektriko eta Elektronikoen Hondakinak)

Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak 
otsailaren 20ko 110/2015 Errege Dekretua onetsi du 
Hondakin Elektriko eta Elektronikoen Hondakinei buruz. 
Dekretu horrek Espainiako lege antolamenduan txertatu 
du hondakin mota horiei buruz onetsitako 2012/19/EB 
Zuzentaraua, 2012ko uztailaren 4koa. 

Errege Dekretuak ikuspegi global batetik arautu du 
hondakin elektriko eta elektronikoen kudeaketa, eta 
era berean, hondakin horiek sortzeko prebentziorako 
oinarriak finkatu eta hondakinok ongi kudeatzeari 
loturiko alderdi guztiak arautu ditu; hau da, bilketatik 
bukaerako tratamenduraino.

Tresna elektriko eta elektronikoen 
hondakinen gaikako bilketa Europar 
Batasunean  
Eurostat erakundearen arabera, 2010ean 3,5 tona TEEH 
bildu ziren gaika Europar Batasunean (7 kg/biztanle). 
Haietatik, 2,8 milioi tona birziklatu ziren, eta 0,2 tona 
TEEH balorizazio energetikora bideratu ziren.
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 µ 1. Irudia. Alderaketa, 2010ean etxeetan bildutako TEEHak, eta aurreko hiru 
urtean batez beste bildutakoa, eta 2012/19/EB Zuzentarauaren bilketa 
helburuaren aldean. Iturria: Eurostat

■ Etxebizitzetan bildutako TEEHak 2010 
■ Etxebizitzetan bildutako TEEHak 2008  

– Bilketa helburua 2010 (4kg/bizt/urt)

http://www.magrama.gob.es/es/
http://ec.europa.eu/eurostat
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2010ean, hamar herrialdek (Espainiak, haien artean) ez 
zuten bilketa helburua bete, hau da, lau kilo biztanleko. 
Aurreko urteetan helmuga bete zuten. 

Hondakinak eta Hondakin Bereziak Kudeatzeko 
Enpresen Elkartea  (ASEGRE) erakundearen kalkuluen 
arabera, Espainian TEEHen % 30 soilik tratatzen da 
ongi; beste % 30 legez kontra esportatzen da, eta 
gainerako % 40k tratamendu ezegokiak jasotzen ditu 
material baliodunak ateratzeko.

TEEH bilketa Nafarroan
2012aren aldean, era horretako hondakin gehiago bildu 
dira; 3,82 kilo biztanle eta urte bakoitzeko. Dena den, 
oraindik ez da bete legeak agindu duen helburua: 4 Kg/
bizt/urte

•	 Azalera handietan biltzea. Tresna elektrikoak 
eta elektronikoak saltzeko 400 m2-tik gorako 
establezimenduek tamaina txikiko TEEHak onartu 
beharko dituzte (25 cm-tik beherakoak), doan 
onartu ere, eta erabiltzaileek trukean beste bat 
erosi behar izan gabe.

•	 Kontrol handiagoa eta informazioa areago-
tzea. Eragile guztientzako administrazioa eta 
informazioa hobetu nahi da, tresna elektrikoak 
eta elektronikoak merkaturatzeari eta hondaki-
nak biltzeari loturiko jarduerak biltze aldera; era 
berean, betebehar berriak sortuko dira TEEHen 
trazabilitateari lotuta. Horren haritik, MAGRAMAk 
kontuan hartzen du SIGen egungo informazio 
plataforma:  OfiRaee

•	 Aukera zabaldu da, ekoizleei edo Kudeaketarako 
Sistema Integratuei lotuta ez dauden beste eragile 
batzuk beren izenean aritu daitezen, hondakinetan 
sarbidea izan dezaten, bai eta bilketa instalazioetan 
ere. 

•	 Ekoizleek bermeak areagotu beharko dituzte.  
Zehazki, berme ekonomikoak ezarri beharko 
dituzte, TEEHen bilketa eta birziklapena betetzea 
ziurtatze aldera. 

•	 Bilketa helburuak areagotzea. Egungo kopurua 
(etxeetatik datozen 4 kilo TEEH, biztanleko eta urteko) 
merkatuan  jarritako etxeko TEEH eta profesionalen 
kilo guztien gaineko portzentaje bat izanen da.  
 

2016 2017 2018

Gutxienez bildu  
beharrekoa, TEEHei 
buruzko Errege Dekretua 
(merkatuan jarritako kilo 
guztien gaineko %)

%45 %50 %55

 

•	 Hondakinen hierarkia zorrotzago aplikatzea. 
Hierarkia zorrotzago aplikatzea da xedea: 
prebentzio handiagoa, berrerabilpena, eta 
berrerabilpenerako prestatzea. Horregatik, tresna 
elektriko eta elektronikoen berrerabilpeneko 
helburu bat finkatu da: guztiaren % 2 eta  
% 3 artean, eta 2017an berrikusiko da.  
 
TEEHen berrerabilpen helburuak   
= guztiaren % 2 - % 3 

TEEHei buruzko 
Errege Dekretuaren 
alderdi nabarmenak:

3,82Kg 
kg biztanleko 
2012an

TEEH bilketa  
Nafarroan

Tresna Elektriko eta 
Elektronikoen  
Hondakinei (TEEH)

TEEHBIRZIKLAPENA

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/21/pdfs/BOE-A-2015-1762.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/80746B2B-18BA-4FFE-9F1F-3F1879E58511/293166/InventariosubprogramaRAEE2013.pdf


•	Zazpi urte lanean; zein 
da balantzea? Balantzea 
ona da. Hasieran ezarritako 
helburua bete dugu lanpostuei 
dagokienez, eta 23.000 tona 
TEEH baino gehiago tratatu 
ditugu; horien pisuaren % 80 
material berri gisara balorizatu 
dugu. Beraz, hasieran genituen 
aurreikuspenak bete ditugu. 

•	Etorkizunari begira, zer 
helburu eta perspektiba ditu 

Ecointegra tresna elektriko eta elektronikoen 
hondakinak tratatzeko planta bat da, Agoitzen 
dago eta Aspace Navarra para el Empleo Fun-
dazioak kudeatzen du.  

2007an lanean hasia, desgaitasuna duten 40 
lagun ari dira lanean, eta TEEHak tratatzeaz 
gain, I+G+b arloko jarduerak egiten ditu, bai 
eta zabalkundekoak ere.

Ecointegra-k? Helburu nagusia 
da 2014an gure prozesuetan 
egin dugun aldaketa finkatzea; 
aldaketa horri esker, izan 
ere, orain tresna elektriko eta 
elektronikoen ia kategoria 
guztiak tratatzen ditugu, eta 
lehenago, aldiz, hozte arloko 
hondakin elektronikoak baizik ez. 

•	Zer ekarpen eginen 
du tresna elektriko eta 
elektronikoei nahiz haien 
hondakinei buruzko 
Errege Dekretu berriak? 
Espero dezagun planta 

baimendunetara TEEH gehiago 
iristea eta sektorean kontrol 
handiagoa izatea, oraindik ere 
ba baita zer hobetu handia, 
hondakinen kudeaketan egiten 
diren legez kontrako jarduerak 
eragozteko.

•	Nafarroan, zer erronka ditu 
aurrean TEEHen kudeaketak? 
Nire iritziz, bilketa ratioak 
hobetzen jarraitzea, eta 
herritarrei TEEHei buruzko 
informazio gehiago ematea; 
hau da, zer baliabide dituen 
Nafarroak hondakin horiek 
kudeatzeko, eta zer ondorio 
kaltegarri dakartzan kudeaketa 
txarrak.  
 
 
 
 
 

Elkarrizketatua:

Camino Osteriz
Ecointegra Plantako zuzendaria

Ecointegra 
tratamendu planta
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Elkarrizketa
EcointegraBIRZIKLAPENA TEEH
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HONDAKINEI BURUZKO ALBISTEAK NAFARROAN

Ministerioak bertsio berriaren garapena 
dute langai (E3L 3.0) erronka horiek bete 
ahal izateko, ahalegin handiz lorturiko 
estandarizazioa hautsi gabe. Espero 
dezagun laster argia ikustea, “paper 
agertokitik agertoki digitalera” lortu den 
aldaketak denboran iraun dezan. •

XArgibideak

 • BAZTANGO UDALA  

Baztango Udalak gaikako 
bilketa sustatu du 
ikastetxeetan eta eraikin 
publikoetan

Baztango ikastetxeetan 90 eta 120 
litroko edukiontzi hori eta urdinak 
banatu dira, ontzi arin eta paper-kartoi 
gehiago biltzeko, eta, aurreikuspenen 
arabera, gainerako eraikin publikoetan 
ere ontziak paratuko dira gaikako 
bilketa egiteko.

Baztango Udalak 90 eta 120 litroko 
hainbat edukiontzi erosi ditu, bai eta 15 eta 
50 litroko ontziak ere, ikasleek jolaslekuan 
eta Baztango eraikin publikoetako 
garbitzaileek erabil ditzaten. 
Oraingoz, ontzi gurpildunak Baztango 15 
ikastetxeen artean banatu dira eta, halaber, 
aurreikuspenen arabera, kontsultategietan, 
kultur etxeetan, liburutegian, Udaletxean 
eta gainerako eraikin publikoetan banatzen 
jarraituko da. 
Erabiltzaileak eta garbiketa-zerbitzuak bi-
tartekoz hornituta, Udalak gaikako bilketa 
indartu nahi du eta, horrela, gai gehiago 
bildu gaika bereizita.• 

 • ETER PROIEKTUA 

Ingurumeneko Trukaketa 
Elektronikoaren Hizkuntza 
finkatze bidean  

Ingurumeneko trukaketa Elektronikoaren 
Hizkuntza (E3L esaten zaio), bere 2.3 
bertsioan, finkatua dago Autonomia 
Erkidego guztietan, hondakin arriskutsuen 
fluxuetan informazioa trukatzeko, hala 
nola lekualdaketa jakinarazpenak direla 
(NT), eta kontrol eta jarraipenerako 
dokumentuak direla (DCS). 

Ekimena ETER proiektuan sarturik 
dago. Lankidetza proiektu honen bidez, 
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen 
Ministerioak eta Autonomia Erkidegoek 
adostu egiten dute zer informazio fluxu 
trukatu behar diren, eta hori hizkuntza 
bateratu batean moldatzen dute, guztiek 
ere onarturiko arauekin bat. 2005ean 
abiatu zen. 
Arauek betebehar berriak ekarri dituzte, 
kudeaketa figura berriak agertu baitira; 
hondakinen arloan, bestalde, hondakin 
ez-arriskutsuak daude, kudeaketa 
memoria berriak edota mugaz gaindiko 
lekualdaketak; beraz, hori guztia kontuan 
hartuta, aipatu hizkuntza eguneratu 
beharra dago.
Horrela, Autonomia Erkidegoek eta Iruritako Eskola

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/residuos-2013-proyecto-eter.aspx
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 • IRUÑERRIKO   
 MANKOMUNITATEA 

Mankomunitateak Elikagaien 
Bankurako egiten duen 
bilketa praktikarik onena 
izan da Tokiko Garapen 
Iraunkorrean (2013-2014) 

Nafarroako Elikagaien Bankurako egu-
nero egiten den jan-edanen bilketa 
hiru praktika onenen artean dago Na-
farroako Gobernuak antolatu duen 
2013-2014 Tokiko Garapen Iraunkorre-
ko Praktika Onen Sariko 8. ekitaldiaren 
barnean.

Ekimen hau 2010eko abenduan 
sortu zen, eta horren bidez, Iruñerriko 
Mankomunitatea egunero joaten da 
supermerkatu, saltoki handi eta janari-
dendetara elikagai freskoak jasotzeko. 
Elikagai horiek egokiak dira kontsumitzeko, 
baina hurbil dute iraungitze data edo ontzi 
akasdunetan daude. Bilketa abiarazi 
aurretik, elikagaiok salmentatik kendu eta 
edukiontzira botatzen ziren; azkenean 
hondakin bihurtzen ziren. Lau langilek 
eta bi ibilgailu isotermikok egiten duten 
lan horri esker, ordea, egunero 2.000 
kilogramo elikagai fresko ematen zaizkio 
Nafarroako Elikagaien Bankuari, beharrik 
handieneko familien artean banatzeko. 

Datu horiek duten balio sozial handiaz 
gain, ia 2.000 tona hondakin sortzea era-
gotzi da ekimenak martxan daramatzan 
lau urtean. •

 • BORTZIRIETAKO  
 MANKOMUNITATEA 

Bortzirietako 
Hiri Hondakinen 
Mankomunitateak aplikazio 
bat aurkeztu du herritarren 
zalantzak argitzeko 

Bortzirietako Hiri Hondakinen Manko-
munitateak aplikazio berri bat sortu du, 
herritarrek dituzten zalantzak agudo ar-
gitzeko. Tresnak informazio ugari dauka 
erabiltzaileentzat eta lau ataletan bana-
tuta dago:

 ê Zer? Non? hiztegia: Zerrenda luze 
batean hondakinak bilatzeko aukera 
emateaz gain, nora bota edo eraman 
behar diren esaten du.

 ê Hondakin motak: Etxeetan gehien 
sor-tzen diren hondakinen inguruko 
informazioa, edukiontzien kokapena, 
etab. 

 ê Ordutegiak: Mankomunitateak dituen 
zerbitzuak, eta bilketa bakoitzaren 
maiztasuna eta orduak. 

 ê Ohiko galderak: Jendeak izaten dituen 
ohiko zalantzei erantzuna ematen zaie 
labur.

Aplikazioa doakoa da eta euskaraz nahiz 
gaztelaniaz dago eskuragarri. Aldian behin 

eguneratuko da, Mankomunitateak es-
kaintzen dituen zerbitzu berriak gehitzeko. •

XBIDEOA

HONDAKINEI BURUZKO ALBISTEAK NAFARROAN

https://www.mcp.es/eu
https://www.mcp.es/eu
http://www.navarra.es/home_eu/Temas/Asuntos+sociales/Asociacionismo/Clasificacion+de+entidades/Plataforma/fundacionbancoalimentos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=esM22eKgC1U
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 • SAKANAKO   
 MANKOMUNITATEA 

Sakana auzo konpostajea 
zabaltzen ari da

Sakanako Mankomunitateak auzo kon-
postajerako eremuak jartzea erabaki du 
Irurtzun eta Altsasuko Udalekin. Horre-
la, konpostontzi modular eredu berria 
paratuko da, Lakuntzan probatutakoa, 
nahi duen auzokide orok etxean sor-
tzen den gai organikoa bota dezan. 
Aitor Karasatorre Sakanako Mankomu-
nitateko burua da eta, bere esanetan, 
“konpostontzi berriak erosoago dira 
erabiltzeko. Konpostaje prozesua, gai-
nera, azkarragoa da, tenperatura altua-
goak lortzen direlako”.  

Irurtzunen zortzi ale paratuko dira Bihaizpe, 
Aralar, Intxaurreta, Herria, Aldapa, Berria 
eta San Migel kaleetan, bai eta kiroldegiaren 
inguruan ere,  6na m3-ko edukierarekin, 
Aldapakoa izan ezik, edukiera erdia 
izanen baitu. Konpostontziak jarri aurreko 
lanak hasiak dira,  12 m2-ko azalera bat 
moldatzen ari baita.
Aurreikuspenen arabera, otsail hasieran 
egonen da erabiltzeko moduan eta, orain 
arte, 150 auzokidek eman dute izena. 
Mankomunitateak haiengana jo eta 

informazio-kanpaina bat eginen du, bai eta 
prestakuntza ikastaroak ere, eremua ireki 
baino lehen. 
Altsasun, berriz, auzo konpostajerako 
bi eremu moldatuko dira; bata, Aralar 
eta Amaia kaleen arteko bidegurutzean, 
Navarro Villoslada antzinako ikastetxetik 
hurbil, eta bestea Otaiko berdegune 
batean. Gaur egun, 70 lagun inguruk 
erakutsi dute interesa
Irurtzun eta Altsasu ez ziren sartu 
Sakanako Mankomunitatean 2013ko 

uztailean abiarazitako hondakin bilketa-
sistema berrian; hau da, batetik, 
hondakin frakzioak atez ate biltzea, 
eta bestetik, konposta egitea, hala 
etxekoa nola auzokoa. Hori zortzi 
udalerritan egiten da (Olazti, Urdiain, 
Iturmendi, Etxarri Aranatz, Bakaiku, 
Lakuntza, Arbizu eta Uharte Arakil). 400 
biztanletik beherako herrietan, berriz, 
sistema mistoa ezarri zen  (Arakileko eta 
Ergoienako kontzejuak, Irañeta, Arruazu 
eta Ziordia).•

 • IZARBEIBARKO   
 MANKOMUNITATEA 

Izarbeibarko 
Mankomunitateak 
garbigune bat inauguratu du 
Larragan, etxeko hondakin 
arriskutsuak biltzeko, bai 
eta  auzo konpostajerako 
Mankomunitateko lehen 
gunea ere

Etxeko hondakin arriskutsuak eta 
eraikuntza-lan txikietako hondakinak 
eraman behar dira Larragako garbigu-
ne finko berrira. Era horretako lehen-
dabizikoa izan da Izarbeibarko Manko-
munitatean, eta, inaugurazio ekitaldian 
Larragako San Miguel ikastetxeko hau-
rrek, Larragako Udalak eta Mankomuni-
tateak berak parte hartu dute.

Zerbitzu berri hau sortu da, etxean sor-
tzen diren hondakin arriskutsuak ongi 
kudeatzeko. Hilerriaren Atzealdea kalean 
dago, eta ostiraletan eginen zaio arreta, 
15:00etatik 18:00etara. Honatx zer era-
man daitekeen gune horretara: inauste 
hondarrak, tamaina handiko hondakinak, 
hondakin elektriko eta elektronikoak, etxe-
ko olioa, ibilgailuetako olioa, margo honda-
rrak, disolbatzaileak, erregaiak, tonerrak, 
pilak, sakelako telefonoak, fluoreszenteak, 

HONDAKINEI BURUZKO ALBISTEAK NAFARROAN

http://www.sakana-mank.com/
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CDak, ordenagailuak, etab. 
Larragako Udalaren eta Erdialdeko Par-
tzuergoaren ekimenez jarri da, eta Izarbei-
barko Mankomunitateak lagundu du. 

Auzo konpostajerako 
lehen gunea inauguratu 
da Izarbeibarko 
Mankomunitatean
Joan den azaroan, auzo konpostajerako 
lehen gunea inauguratu zen Izarbeibarko 
Mankomunitatean.
Larragako Sancho el Fuerte plazako auzo-

kideen ekimena izan da, eta Izarbeibarko 
Mankomunitatea nahiz Nafarroako Honda-
kinen Partzuergoa izan dira sustatzaileak.
Konposta erabiliko da baratze bat 
abian jartzeko; zehazki, konpostontzien 
inguruetan, konposta denen artean 
aprobetxatze aldera. 
Ekimen honen bidez, autokonpostajea 
zabaldu da Izarbeibarko Mankomunita-
tean. Ez dugu ahaztu behar, gainera, 350 
familia inguruk etxeko konpostajea egiten 
dutela. •

 • IRATI     
 MANKOMUNITATEA 

Gauza berri aunitz Irati 
Mankomunitatean  

2014. honetan, areto berri bat ireki 
da Mankomunitatearentzat, eta auzo 
konpostajerako hiru eremu jarri dira 
abian, bai eta Ekopuntoa ere, hau da, 
garbigune mugikorra.

Hiri Hondakin Solidoak Kudeatzeko 
Mankomunitateak areto berria estreinatu 
zuen, joan den azaroan. Bertan ezarri 
dira mankomunitateak gaur egun 

eskaintzen dituen zerbitzu guztiak: 
bulegoa, bilketa kamioiak, ekopuntoa 
(garbigune mugikorra) eta konpostajea. 
Agoizko industrialdeko B kalean dago, 
eta astelehenetik ostiralera bitarte egiten 
du arreta, 7:30etik 11:30era. 
Bestalde, urteko azken hiruhilekoan, auzo 
konpostajerako hiru eremu jarri dira abian: 
Getze-Ibargoitin, Untzitin eta Altzorritzen. 
Era berean, urrian, Ekopuntoa hasi zen 
lanean. Garbigune mugikor bat da, 
eta Mankomunitatea osatzen duten 
hamaika udaletako (82 herri) 5.543 
biztanleri ematen die zerbitzua: hots, 
etxeko hondakinak eta hondakin bereziak 
biltzea.•

HONDAKINEI BURUZKO ALBISTEAK NAFARROAN

http://www.mancomunidad-irati.es/esp/
http://www.mancomunidad-irati.es/esp/
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 • ERRIBERAGOIENEKO  
 MANKOMUNITATEA 

Erriberagoieneko 
mankomunitatea edukiontzi 
urdin berriak hasi da jartzen 
bere 9 herrietan  

Zerbitzua etengabe hobetzea aintzat 
harturik, ekimenak auzokideen birzikla-
pen lana erosoago egin nahi du, tase-
tan inolako igoerarik eragin gabe.

Erriberagoieneko Hondakin Mankomuni-
tatea edukiontzi urdin berriak hasi da 
paratzen, papera eta kartoia birziklatzeko. 
Beraz, entitate barruan dauden bederatzi 
herrietan edukiontzi kopuru handiagoa 
izanen da. 
Carlos de Miguel Mankomunitateko 
buruak azaldu duenez, “hainbat helburu 
ditugu. Mankomunitateak auzokideari 
ematen dion zerbitzua hobetzen jarrai-
tzeaz gain, paper eta kartoiaren gaikako 
bilketaren nolakoa hobetu eta zenba-
tekoa handitu nahi dugu. Horretarako, 
batez beste 25 edukiontzi urdin berri jar-
tzen ari gara herri bakoitzean; horrelako 
edukiontzirik ez zegoen tokietan, hain 
zuzen ere.”
Buruak adierazi duen bezalaxe, Manko-
munitatearen helburua da “bilketa gune 

bakoitzean edukiontzi mota eta ale gehia-
go izatea, auzokideak bere etxetik ahalik 
eta hurbilen izan dezan hondakinak bir-
ziklatzeko aukera. Azken finean, eskain-
tzen dugun zerbitzua hobetzea da gure 
asmoa, inola ere tasetan igoerarik eragi-
nen ez duena”.
Ekimena dagoeneko emaitza ezin hobeak 
izaten ari da zenbait herritan, hots, 
edukiontziak aspaldixko jarri ziren tokietan. 
San Adrianen, esate baterako, askoz 
ere kilo eta paper gehiago bildu da, kilo 
kopurua bikoiztu baita.

Zerbitzu berria: ibilgailu  
oro-garbitzailea
Bestalde, zerbitzua eta herritarrarentzako 
arreta hobetzen jarraitzeko asmoz, Na-
farroako Erriberagoieneko Hiri Hondakin 
Solidoak Kudeatzeko Mankomunitateak 
(MRSURAN)  garbiketa orotako ibilgailu 
bat erosi du. Zerbitzua doan eskaintzen 
die Mankomunitateak udalei; beraz, uda-
lek erabaki eta jakinarazi behar dute zer 
lan eginen dituen makinak. Horretarako, 
Mankomunitateak berak hiru langile pres-
tatu zituen.

Bi hilean behin, Erriberagoieneko Hondakin 
Mankomunitateak zer lan garatu planifikatzen 
du, ibilgailua bederatzi herriek erabili dezaten, 
eta herri bakoitzean hiruzpalau egunez aritu 
dadin.
Makinak egiten duen zerbitzua bide gar-
biketaren osagarria da, halako lan sako-
nagoa egin behar den tokietan. Uraren 
presioari eta lan-tenperatura handiari es-
ker, bai eta garbigarri osagai berariazkoei 
esker, makina gauza da paretetako gra-
ffitiak eta lurzoruko txikleak ezabatzeko, 
produktu ekologikoak eta ingurumena 
erabat errespetatzen dutenak erabiliz. •

HONDAKINEI BURUZKO ALBISTEAK NAFARROAN

http://mrsuran.es/
http://mrsuran.es/


27

NAFARROAKO HONDAKINAK 
ZENBAKIETAN

Nafarroako etxeko 
hondakinei buruzko 
datuak. 2013

BERRERABILPENERAKO eta BIRZIKLAPENERAKO 
PRESTATZEA 

77.287 t (%29,09)

BESTELAKO BALORIZAZIO MODUAK
661 t (%0,25)

EZABAKETA
187.696 t (%70,66)

PREBENTZIOA 
(MURRIZKETA) 627 t 

265.644 t

Nafarroako etxeko hondakinei 
buruzko datuak. 2013

2013an, etxeko hondakinen % 29,3 balorizatu dira. 
Berrerabilpenerako eta birziklapenerako prestaketa  
% 29,1 izan da; oraindik ere 2020rako ezarrita da-
goen helburutik urrun, hau da, % 50era iristea, 
22/2011 Legearekin bat eta % 52ra, Nafarroako Hon-
dakinak Kudeatzeko Plan Integratuarekin bat. 2013an 
nabarmentzekoa da biohondakinen gaikako bilketa 
hasi zela, eta gai organikoa tratatuz, helburu horiek 
betetzea aurreikusi da.

Birziklapenak azken 
urteotako beheranzko 

joerari eutsi dio 
Nafarroan eta Espainian; 

Europan, aldiz igo da.

Hondakinak 
isurtegian 

ezabatzeari dagokionez, 
Nafarroak murrizketarako 
joera geldoa du, Europak 
bezala; Espainian, ordea, 

alderantzizko joera 
dago.

ETXEKO HONDAKINAK ISURTEGIAN EZABATZEAREN  
BILAKAERA (2008-2013)
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 µ 3. Grafikoa. Etxeko hondakinak ezabatzearen bilakaera eta alderaketa Europan, 
Espainian eta Nafarroan (2008-2013)
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ETXEKO HONDAKINEN BIRZIKLAPENAREN BILAKAERA  
(2008-2013)
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 µ 2. Grafikoa. Etxeko hondakinen birziklapenaren alderaketa eta bilakaera Europan, 
Espainian eta Nafarroan (2008-2013)
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 µ 1. Grafikoa. Kudeaketaren hierarkia Nafarroan, 2013an 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/Inventarios.htm
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Nafarroako etxeko hondakinei 
buruzko datuak. 2013

2025erako helburua EBren PROPOSAMENA (**)

%30
2020rako lege helburua

%10

MURRIZKETA (2010aren aldean)

%5

2030erako helburua EBren PROPOSAMENA, %

*%70
2020rako lege helburua, %

%50

 2016rako lege helburua

%35
2009rako lege helburua

%50

BERRERABILPENERAKO ETA BIRZIKLAPENERAKO 
PRESTAKETA (*)

%29,09
BALORIZAZIO

%29,34

ISURTEGIRA DOAZEN HONDAKINAK

%60

BERRERABILPENERAKO ETA  
BIRZIKLAPENERAKO  
PRESTAKETA/ BALORIZAZIOA

ISURTEGIRA DOAZEN HONDAKIN 
BIODEGRADAGARRIAK

PREBENTZIOA

(*) Papera, metalak, beira, plastikoak, biohondakinak eta beste frakzio birzikla-
garri batzuk.

(**) 2030eko urtarrilaren 1erako gehienez. Era berean, proposamenean aldatu 
du % 50eko helburua gehienez 2020ko urtarrilaren 1erako.

(**)Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren Zuzentarau Proposamena 
2008/98/CE (hondakinak), 94/62/CE (ontziak), 1999/31/CE (isurpena), 
2000/53/CE (VFU), 2006/66CE (pilak), eta 2012/13/EB (TEEH) 
Zuzentarauak aldatzeko.

(***)Elikadura hondakinak sortzearekiko. 2017ko urtarrilaren 1etik 2025eko 
abenduaren 31ra bitarte.  

BALORIZAZIO ENERGETIKOA %0,07

BESTELAKO BALORIZAZIO MODUAK %0,18

ZUZENEAN %117

POST-TRATAMENDUAK %76

NAFARROAKO DATUAK

NAFARROAKO HONDAKINAK 
ZENBAKIETAN

BETETZE MAILA BETETZE MAILA BETETZE MAILA5 55
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Nafarroako etxeko hondakinei 
buruzko datuak. 2013

2030erako helburua EBren PROPOSAMENA, %
%80

2025erako helburua EBren PROPOSAMENA, %
%70

2020rako helburua EBren PROPOSAMENA, %
%60

2008ko eta hurrengoko lege helburua, % 
%55-80

BIRZIKLAPENA-BALORIZAZIOA GUZTIRA 2013

%83

ONTZIEN ETA ONTZI HONDAKINEN 
BIRZIKLAPENA / BALORIZAZIOA

GAIEN ARABERA (%)

Papera-kartoia 117 60 85 90 3
Beira 76 60 70 80 90 3(*)

Plastikoa 64 22,5 45 60 3
Metalak 72 50 70 80 90 3(*)

Zura 148 15 50 65 80 3

(*)2020erako betetze maila

Oharra. Gairen batean % 100 gainditu da, SIG ECOEMBESi atxikita ez dagoen 
papera/zura bildu delako.

*Autokonpostajean ia ez dago erreusik.

AUTOKONPOSTAJEA, GAIKAKO BILKETA: FORS eta FV

%7

BIOHONDAKINEN GAIKAKO  
BILKETA

ERREUSAK

NAFARROAKO DATUAK BETETZE MAILA 3

Autokonpostajea %0 (*)

Biohondakinen etxez etxeko bilketa %5

Frakzio berdearen bilketa %1,1

NAFARROAKO HONDAKINAK 
ZENBAKIETAN
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Nafarroako 
Hondakin Aldizkaria

http://www.ecoembes.com/es
http://www.ecovidrio.es/
http://www.ambilamp.es/
http://www.ecoasimelec.es/
http://www.ecofimatica.es/
http://www.ecolec.es/
http://www.ecolum.es/
http://www.ecotic.es/
http://www.erp-recycling.es/
http://www.tragamovil.es/
http://www.eco-raee.com/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5018/Suscripcion-al-Boletin-de-Residuos
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