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Hondakinei buruzko Aldizkari honek argibideak emateko eta kontsultak egiteko bitarteko bat izan nahi du, Nafarroako hondakin
kudeaketaren aurrerapenean interesa duten erakunde eta jende
guztiarentzako. Joan den urteak, 2010ak, bestelako agertokia ekarri
zigun arlo honetan, eta geure buruari bestelako helmugak paratu dizkiogu. Helmuga horiek ederki bilduak daude Nafarroako Hondakinak
Kudeatzeko Plan Integratuak (NHKPIk) proposatzen dituen helburuetan. Berrikitan onetsitakoa, Plana bat dator Europako eta Estatuko
legeriarekin.
Legeriak behartzen gaituen bezala, hondakinak prebenitzearen
eskutik etorriko zaigu etorkizuneko erronka. Eta hori lortuko
bada, hazkunde ekonomikoak ez luke lotuta egon behar hondakinak
sortzeari. Horrela, “birziklapen gizarterantz” aurrerapausoak emateko
aukera izanen dugu, hondakinak baliabide bihurtzeko.
SUSTATZAILEAK
Nafarroako Gobernua
Ecovidrio
Ambilamp
Ecoasimelec
Ecolec
Ecolum
Ecofimática
Ecotic
ERP – Birziklapen arloko Europar Plataforma
Tragamóvil

Baina helmuga horretara iristea ezinezkoa da, gizarte sektore
guztien laguntzarik ez bada; hartara, tresna eraginkorrak ditugu
eskura eta, era berean, elkarrekin eta elkarlanean ari gara ingurumena kudeatzeko arloan diharduten erakunde guztien artean:
hau da, Nafarroako Gobernua, Mankomunitateak, Udalak,
Kudeaketa Sistema Integratuak, Hondakin Partzuergoa,
Nafarroako Hondakin Arloko Baliabide Zentroa, Namainsa sozietate
publikoa, eta, jakina, herritarrak. Sinergia horrek ahalbideturik,
Estatuan lehen postuetan gaude birziklapenari dagokionean.
Hondakinei buruzko Foru Plana 2020ra arte egonen da indarrean;
aurrean, beraz, estrategiak garatzeko erronka daukagu, lehen
postu horri eusteko eta hobetzeko.

LAGUNTZAILEAK
Nafarroako Hondakinen Partzuergoa
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Navarra Medioambiente Industrial (NAMAINSA)
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Nafarroako Gobernuak II. Hondakin
Plana onetsi du, 2020rako erronkak
eta helburuak jarrita
Planak, une oro, arlo horretako eragileak hartu ditu kontuan, bai informazio
eta parte-hartze prozesuan bai Plana jendaurrean jartzerakoan

Planaren hasierako onespenaren aurkezpena, 2010eko ekainean

J

oan den abenduan, Nafarroako Gobernuak behin betiko
onespena eman zion Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko
2010 – 2020 aldiko Plan Integratuari (NHKPI). Bigarren Planak zehaztu egiten du zer estrategia eta
zer irizpide erabili behar dituzten administrazioek eta sektore ekonomikoek,
hiri, industria eta nekazaritza arloko
hondakinak koordinaziopean kudeatzeko. Plana, hortaz, plangintza estrategikorako lanabes baliosa da, baliabide publikoak eta pribatuak hondakinak kudeatzera ahalik eta hobekien bideratze aldera. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak landua, Plana
erabat dago egokitua Hondakinei bu-

213
milioi

euro, horra hor
Planaren
aurrekontua
ZENBAKIA

ruzko Zuzentarau-esparrura eta Hondakinei buruzko 2008-2015 aldiko Plan
Nazional Integratura.
Hasierako onespenaren ondotik, maiatzaren 17an Plana sei hilabeterako jarri zen
jendaurrean; azaroaren 15a arte, hain
zuzen. Aldi berean, irailean eta urrian,
informazio eta parte-hartze prozesu bat
egin zen; zehazki, hamahiru jardunaldi
antolatu ziren informazioa emateko, eztabaida eragiteko, NHKPIren edukia
azaltzeko eta, era berean, ahalik eta herritar gehienen ekarpenak jasotzeko.
Plana hamaika azpiprogramatan dago
egituratua. Azpiprograma bakoitzak bere helburuak ditu, printzipio zuzentzaileak eta printzipio bakoitzaren egoera
oinarri harturik; era berean, hondakinak
1
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2020rako HELMUGAK

Zero

Isuria
hiri hondakin biodegradagarrietan

Biohondakinen

Hiri
hondakinen

%50

%52

bereizita bildu beharko
dira

birziklatu beharko dira

kudeatzeko hainbat aukerabide aztertu
dira, azpiprograma bakoitzerako ezarri
diren helburuekin bat; neurri zehatzak
ere ezarri dira, helburuak aukerabide
aukeratuekin bat aplikatzeko, bai eta
hondakin-hierarkia bakoitzaren maila
bakoitzerako (hona hemen mailak: prebentzioa, birziklapena, balorizazio energetikoak eta ezabaketa). Azkenik, adierazleak ere ezarri dira, Planaren jarraimendua kontrolatzeko eta neurriak behar bezala gauzatzeko.

Informaziorako
eta parte-hartze
publikorako
prozesua
Parte-hartze prozesua hiru bilera motaren
bidez egituratu zen: haietako zazpi, informazioa emateko eta plana bere osoan aurkezteko, betiere herritar guztiei eta hondakinen inguruko sektoreei zuzenduta; bilera horiek lurraldez lurralde antolatu ziren, mankomunitateen arabera. Bestalde,
sektorekako bi bilera egin ziren, Planak
ukitzen dituen sektoreei informazioa emateko eta haiekin eztabaidatzeko; nekazaritzan eta industrian erabiltzen diren plastikozko hondakinak izan zituzten aztergai.
Eta, bukatzeko, hiru eztabaida-bilera egin
ziren, Planak dakartzan hainbat alderdiri
buruzko eztabaida eragiteko, eta batzuen
eta besteen iritziak erkatzeko; gehienbat,
hiri-hondakinak izan ziren eztabaidagai.
Prozesuari bukaera emateko, abenduaren
22an, Iruñean, itzulera-jardunaldi bat egin
zen, informaziorako eta parte-hartze publikorako prozesuaren ondotik taxutu zen
2

PLANAK HAMAIKA AZPIPROGRAMA AURREIKUSI DITU:

- Hiri hondakinak
- Hondakin arriskutsuak
- Erabileratik kanpo dauden ibilgailuak
- Erabileratik kanpo dauden pneumatikoak
- Pilak eta akumuladoreak
- Tresna elektrikoen eta elektronikoen hondakinak
- PCB, PCT eta holako osagaiak dauzkaten tresnak
- Eraikuntza eta eraispenetako hondakinak
- Hiri hondakin-uren araztegietako lohiak eta antzekoak
- Nekazaritzan erabiltzen diren plastikozko hondakinak
- Industriako hondakin ez-arriskutsuak

boletin crana EUSKERA:boletin crana 12/05/11 8:53 Página 3

NHKPI

ZENBAKI GAKOAK

13
bilera
informazioa emateko,
eztabaida eragiteko, eta
sektorekakoak

behin betiko Plana aurkezteko. Era berean,
proposamenak eta alegazio onartuak eta
errefusatuak aurkeztu ziren, bai eta haietako bakoitzaren arrazonamendua ere.
Hona hemen prozesuaren helburu nagusiak: herritarrei informazioa ematea, ekarpenak jasotzea eta Planak dakartzan edukiei eta proposamenei buruzko eztabaida
publikoa eragitea.
Horrela, gizarte, politika eta administrazio
arloetako 5.759 pertsonak jaso zuten jardunaldietan parte hartzeko deia, eta, guztira, 554 lagunek parte hartu zuten.

Behin betiko
Plana
Planaren azken dokumentuak bere baitan bildu ditu parte-hartze prozesuaren
ondotik sortu diren alegazioak eta ekarpenak, betiere estrategia hobetzeko balio dezaketenak.
Alde batetik, Planaren hasierako denbora-esparrua 2017tik 2020ra luzatu da, Europako Zuzentaraura egokitzeko, eta

554

Azaroaren

informazio eta parte-hartze
publikorako prozesuan

alegazioen epea itxi zen

lagun
bartaratuta

“

Helburua da
Europako
herrialde
aurreratuenen
berreskuratze
mailara
iristea

15ean
2015ean gaurkotu egin beharko da. Bestetik, azken dokumentuak dio hiri hondakinak % 10 murriztu behar direla, egungo
290.000 tonatik 2020an 264.960 tonara
pasatzeko.
Planak, era berean, bio-hondakinak Nafarroa osoan bereizita jaso beharra ezartzen
du, bio-hondakinen ehuneko 50 biltze aldera (56.000 tona).
Hiri hondakinak berreskuratzeari dagokionez, helburua da Europako herrialde
aurreratuenen mailara iristea: hots,
2020an, % 52 berreskuratzea, gaur egun
% 32 berreskuratzen denean.
Ontziak aukeratzeari dagokionez, gehienez ere desegokien % 15 ezarri da.
Gainerako hondakinei dagokienez, hierarkiaren printzipioari jarraiki, eta, hondakinak ezabatu ordez, agiriak dio hondakinak balorizatzeko aukerarik hoberena
erraustea dela, eta halaxe ezarri du. Hartara, erraustegi bat proposatu da, 128.000
tona hiri-hondakin errausteko (hasieran,
aldiz, 156.000 tona proposatu ziren).
Azkenik, aurrekontu orokorra % 8 murriztu da, hasieran aurreikusitakoaren aldean,
eta 213 milioi euro izanen dira.

AURREKONTUA
EKINTZA

AURREKONTUA (€)

Informazioa eta estatistika-kontrola
2.507.450
Sentsibilizazioa, heziketa eta prestakuntza 4.505.150
I+G+B-ko azterlanak eta proiektuak
2.131000
Ingurumen hobekuntza
6.450.000
Azpiegiturak
194.820.000
Bestelako jarduketak*
2.472.300
GUZTIRA

%
1,18
2,12
1,00
3,03
91,51
1,16

212.885.900

Argibideak: www.navarra.es
(Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentuaren)

* Bestelako jarduketa horiek hainbat neurri dira: kontrol eta jarraimendu neurriak;
birziklapenaren merkatua bultzatzeko neurriak; laguntzak eta diru-laguntzak; araudi-garapena, etab.
3
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Pedro Zuazo Onagoitiarekin
solasean...

Pedro Zuazo Onagoitia, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendaria. Nafarroako Gobernua

Europako beste eskualde batzuen
aldean, zer tokitan dago Nafarroa?
Baloratu al dira beste toki batzuetan jadanik eraginkorrak izan diren
eta esperientzia gisa balio duten
ekintzak?
Lehenik eta behin, nabarmendu behar
da Nafarroan sortzen den hondakin kopurua Europako beste eskualde batzuetakoa baino apalagoa dela. Sortzen diren hondakinak kudeatzeari dagokionez, gure Komunitatea, une honetan,
tarteko toki batean dago gehien birziklatzen eta hondakinak energetikoki
baliatzen dituzten herrialdeen, eta
hondakin gehienak isurtegira eramaten dituzten herrialdeen artean. Nabarmendu beharra dago Nafarroak materialak (papera-kartoia, beira, etab.) birziklatzeko tasa altuenak agertzen di4

tuela Espainiako Autonomia Erkidego
guztien artean. Planak, gainera, hondakinak kudeatzeko ezagutzen diren aukerabide guztiak aztertu ditu, eta aukeratu ditu ingurumena gehien babesten
duten ekintzak eta neurriak, gure inguruabar zehatzekin bat, eta egungo
sentsibilizazio, kontzientziatze eta teknologia-garapenaren maila kontuan
hartuta.
Zer neurritan izan da baliagarria
informazio eta parte-hartze prozesua Planarentzako?
Zenbaitek parte-hartze prozesuaren
garapena kritikatu badute ere, Departamentuaren iritziz emaitza pozteko
modukoa izan da. Azpimarratu beharra
dago Planean txertatu direla partehartzaileek
proposatutako
neurri

“

Materialen
birziklapen-tasa
altuenak agertzen dituen
Espainiako
autonomia
erkidegoa gara
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gehienak. Horrela, parte-hartze prozesuak egindako ekarpen garrantzitsuenen artean hainbat neurri dira nabarmentzekoak; esaterako, prebentzioa
bultzatzea, 2020rako % 10 hondakin
gutxiago sortzeko; materia organikoaren gaikako bilketa toki guztietan garatzea eta helburua % 50 izatea; material-birziklapena bultzatu eta ahalik eta
hobekien egitea; Foru Lege baten bidez, aipatu helburuak betetzea ahalbidetuko duten neurriak hartzea, bai teknikoak, antolaketakoak eta ekonomikoak; eta, azkenik, Planaren Jarraimendu Batzordea eratzea, gizarte partaidetza zabalarekin.
Azkenean erraustegiaren edukiera
murriztu da. Zergatik hartu da erabaki hori?
Erraustegirako edukiera murriztea,
hain zuzen ere, zor zaio Prebentzioaren
eta materialak Birziklatzearen arloko
helburuei bultzada handiagoa emateari, hala materia organikoan, nola paper,
beira, metal, plastiko eta abarretan.
Horrela, gainerako zatikia esaten zaionaren kopurua murriztu egin da, eta
gainerako hondakin horiek energetikoki balorizatuko dira, eta ez dira isurtegira eramanen. Horrela, izugarri murriztuko da isuri beharreko azken kopurua (hondakinen hasierako kopuruaren
% 5 inguru) eta, era berean, politika
hori hobea izanen da, ez bakarrik hondakinak kudeatzearen ikuspegitik, baizik eta klima aldaketaren ikuspegitik
ere bai.
Nola lortuko da mankomunitateak,
enpresak eta herritarrak Planaren
helburuak betetzeari lotzea?
Ezinbestekoa da Mankomunitateek
parte hartzea, Planak bilketarako eta
tratamendurako dakartzan neurri teknikoak aplikatzeko arduradunak baitira, hala zuzenean nola Nafarroako
Hondakinen Partzuergoaren bitartez.
Baina enpresek eta herritarrek parte
hartzen ez badute, ezinezkoa izanen
da Planaren helburuak betetzea; hau
da, prebentzio neurriak era aurreratuan aplikatzen ez badituzte; jatorrian
hondakin motak bereizten ez badituzte eta bakoitza bere jomugara erama-

“

Nafarroan
sortzen
den hondakin
kopurua
Europako beste
eskualde
batzuetakoa
baino apalagoa
da

ten ez badute, etab.
Zure iritziz, zer nolakoak dira herritarren kontzientziatzea eta prestasuna, hondakinen prebentziorako
politikekin bat egiteko?
1996-2008 denboraldia bukatzerakoan,
askoz ere hondakin gehiago sortzen dira, hazkundea % 45 izan baita. Hazkunde etengabe hori azken 3 urtean mugatu da eta, are gehiago, tasa negatiboetara ere pasatu da, krisi ekonomikoak
zuzeneko eragina izan duelako. Zenbaki horiek egoera txarra erakusten dute,
gure gizartearen portaerari dagokionean, eta esan genezake gurea gizarte
xahutzailea dela. Baina, aldi berean, Nafarroan, hondakinak kudeatzeko esperientziak esaten digu hemen jendeak
beste eskualde batzuetan baino gehiago laguntzen duela hainbat kontutan;
esaterako, birziklapenean. Horrek, beraz, aukera ematen digu halako baikortasun moderatu bat agertzeko, hondakinen prebentzioa sustatzeko politikak
geure egiterakoan.
Zein izanen dira lehentasunezko
ekintzak eta zer esparrutan eginen
dira ahaleginik handienak? Zer
erronka daude?
Planean aurreikusitako neurri guztiak
koordinaziopean planteatuko dira,
guztiek ere elkarren arteko lotura baitute. Planak, gainera, epeak finkatu ditu, neurri jakin batzuk hartzeko; esaterako, Mankomunitateek 12 hilabetean
erabaki behar dute zer eredu ezarri beren lurraldean, materia organikoa gaika biltzerakoan. Era berean, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak epe berbera izanen du Lege
berri baterako proposamen bat aurkezteko, sektore guztiei zuzendutakoa,
helburuak lortze aldera. Beste kasu
batzuetan, Europako araudiak berak
esaten du zer epetan bete behar diren
lege-helburu zehatz batzuk; adibidez,
2016rako, materia organiko gutxiago
isuri behar da isurtegietan; horrek, beraz, behartuko gaitu aurrerapauso tinkoak ematera, Planak aurreikusten
duen balorizazio energetikoa ezartze
aldera. Gainerako neurriak pixkanaka
ezarriko dira, 2010-2020 aldiko Planak
hartzen duen denboraldian.
5
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Kanpaina Tuteran aurkezteko ekitaldia.

3.000tik gora bisitari, “Enchúfate
al reciclaje - Lotu zaitez
birziklapenari” erakusketa
ibiltarian
Kanpainak herritarren artean zabaldu nahi du TEEHak ongi kudeatzeak duen
garrantzia
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentuak, eta
Tresna Elektrikoen eta Elektronikoen
Hondakinak Kudeatzeko Sistema
Integratuez arduratzen diren entitateek (SIG) argibide eta kontzientziatze
kanpaina bat abiarazi dute, herritarren artean hondakin mota horien
gaikako bilketa sustatzeko,
“Enchúfate al reciclaje - Lotu zaitez
birziklapenari” eslogana goiburu harturik. Izan ere, Nafarroako
Gobernuak hitzarmena egina du entitate haiekin, TEEHak gaika biltzeko
sistemak garatzea sustatzeko xedez,
betiere hainbat irizpide oinarri harturik: gizarteak onartzea, eraginkortasun teknikoa, eta ingurumenaren
nahiz ekonomiaren aldetik bideragarria izatea. Nafarroako Ingurumen
Arloko Baliabide Zentroa (CRANA)
arduratu da kanpaina garatzeaz eta
hondakinak kudeatzeko mankomunitateak laguntzen ari zaizkio.
6

Zer dira TEEHak?
TEEH Tresna Elektriko eta Elektronikoen Hondakinak
hitzen akronimoa da. Entxufea, pilak eta bateriak behar
dituzten tresnen hondakinak dira.

K

anpainak, beraz, herritarrak
sentsibilizatu
nahi ditu tresna elektrikoak eta elektronikoak
birziklatu beharraz; bestela, ez baditugu behar
bezala tratatzen, arriskua ekarriko diote
bai osasunari bai ingurumenari. Ongi
tratatu eta birziklatzera bideratzen baditugu, aldiz, onura ekarriko diote bai
ingurumenari bai gizarteari.
Kanpainaren ardatz nagusia erakusketa
ibiltari bat da, autobus baten inguruan

eraikitakoa, 2010eko azaroaren 10ean
Tuteran abiarazitakoa. Autobusean
ikasgela mugikor bat moldatu dute eta
mankomunitate guztietako herri handietan barna ari da; jendetza handia
dabilen tokietan egoten da. 2010eko
abenduaren 31ra arte, erakusketa ibiltariak 7 herri bisitatu ditu, guztiak ere
Erriberako, Erriberagoieneko eta Araxes
Garaiko mankomunitateetakoak.
2011ko hasieran, berriz, Sakanako,
Mendialdeko, Malerrekako, Bortzirietako, Baztan, Bidausi, Eska Zaraitzu, 10.
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KSI

Eremuko eta Zangoza, 27 herritan ibili
da. Guztira, 3.368 bisitari izan ditu;
gehienak, eskolaumeak.

Erakusketaren
ezaugarriak
Erakusketaren habe nagusia, hau da, autobusa, ibilgailu oso deigarria da, garai
batean birziklapenaren inguruko kontzientziatzeari eta sentsibilizazioari lotutakoa, harekin gaikako bilketa hasi baitzen
hemen, Nafarroan. Kanpainaren irudia
entxufe bat da, eta, entxufea dakigunez,
tresna elektriko eta elektronikoen bereizgarria da, pila eta bateriekin batera. Behin
autobusa herrira iritsita, bisita gidatuak
eskaintzen zaizkie bai eskolaumeei, bai,
oro har, jendeari. Hitzordua, zehazki, 948
804 523 telefonora deituta adostu behar
da. Autobusa ederki moldatua dago bisitariak hartzeko: lehenik, zazpi minutuko
ikus-entzunezko bat ematen zaie, gaikako bilketaren baitan tresnok egokitasunez kudeatzeak duen garrantziaz sentsibilizatzeko. Ikus-entzunezkoa, autobusean emateaz gain, ikastetxeetan eta bestelako entitateetan ere banatzen da, halaxe
eskatzen badute.
Erakusketa ikustera joaten diren ikasleei
TEEH bat eramateko eskatzen zaie, bi
arrazoi direla medio: batetik, holako tresnak zer diren ikusi eta haien gainean go-

Kudeaketa Sistema Integratuak (KSI) ekoizleelkarteak dira eta elkarrekin
dihardute, tresna elektriko
eta elektronikoen
hondakinak biltzeko eta
birziklatzeko sistemak
hobetze aldera.
Nafarroan, 8 daude
(Ambilamp, Ecoasimelec,
Ecofimática, Tragamóvil,
Ecolec, Fundación
Ecolum, Fundación Ecotic
eta Plataforma Europea
de Reciclaje).

goeta egiteko, eta bestetik, tresnok arteproiektu baten oinarria direlako; hona
hemen argibideak: //enchufatealreciclaje.wordpress.com
Gainerakoan, jendeari sei panelen edukia
erakusten zaio. Paneletan tresna elektriko
eta elektronikoei buruzko azalpenak bilduta daude: besteak beste, zer diren, kudeaketa desegokiak zer arrisku dakartzan, eta egokitasunez kudeatzeak zer
onura dakartzan. Panelak kanpoaldean
eta barnealdean erabiltzen dira.
Erakusketaren osagarri, holako tresnak
kudeatzearen inguruko sentsibilizazio
eta argibide material bat landu da, eta
mankomunitate bakoitzak eskura dituen
zerbitzuen gaineko argibidea ageri da
(tamaina handiko hondakinak biltzeko
zerbitzuak eta garbiguneak). Materiala
erakusketan bertan dago eskura, eta zenbait mankomunitatek etxez etxe banatzen dute. Aurreikuspenen arabera, erakusketa makina bat tokitara iritsiko da
2011n: Sakana, Araxes Garaia, Mendialdea, Malerreka eta Bortzirietako mankomunitateetako hainbat herritara, zehazki;
bai eta Baztango Udala, Bidausi, Ezka-Zaraitzu, 10. Eremua, Zangoza, Mairaga,
Izarbeibar eta Iruñerriko Mankomunitateko hainbatetara ere bai. Zer herritara eta
zer egunetan iritsiko den jakiteko, jo CRANAren webgunera.
Material guztiak gaztelaniaz eta euskaraz
argitaratu dira, eta eskolaumeentzako
nahiz jendearentzako bisita gidatuak ere
bi hizkuntzetan egiten dira.

TEE-en osaera konplexua
Osagai gehienak material berreskuragarriak izaten dira, baina substantzia
arriskutsuak izaten dituzte (batzuek
gehiago, besteek gutxiago) eta egokiro
kudeatu behar dira.

TEEHak
birziklatzea
TEEHak egokitasunez
kudeatuko badira, herritarrek erabili egin behar
dituzte gaikako bilketarako
jarri diren bideak; hau da,
non erosi, hantxe utzi behar
dituzte; edo bestela, tamaina handikoen zerbitzua
erabilita edo garbiguneetara eramanda. Azken bi
horiek mankomunitateen
zerbitzuak dira.

TEE-etan DAUDEN SUBSTANTZIAK (pisuaren %-a)
EEH multzoa
Datu-prozesamendua
Telekomunikazioak

Burdin- Bestelako
metalak metalak
19
35
62,3

26,7

Beira Plastikoa Beste Iturria
batzuk
19
(1)
5
22
0,3

10

0,7

(1)

Bideoa eta audioa

20

6

30

25

19

(1)

Lanparak

4,5
54
50
70

5,9

86,4
3
12
2

1,8
19
14
1

(1)

7

1,4
17
24
32

Lerro zuria
Ofimatika

(2)
(3)
(3)

(1) Journal of the World Resource Foundation, February 1996, 48.
(2) ANFEL, EOLA proiektua.
(3) ZVEI (Alemaniako TEE-en industriaren elkartea).
Iturria: AERESS
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TEEH

TEEHen kudeaketa-egoera
Nafarroan
Nafarroako Gobernuak emandako datuen
arabera, TEEH gehiago biltzen dira
Nafarroan. Horrela, 2006an, 1.174 tona bildu
ziren; eta, 2009an, berriz, 3.386. Horrek esan
nahi du igoera % 188,4 izan dela. Renove
Planak eta 2009ko itzalketa analogikoak,
jakina, eragin handia izan dute igoeran.

H

orrek esan nahi du gainditu egin
direla legeriak (208/2005 Errege
Dekretuak) ezarritako helburuak, eta, 2009an, 5,2 kg bildu
dira, biztanle eta urte bakoitzeko. Hori gertatu da, hainbat arrazoi izan direla medio: batetik, Renove Planak eta
2009ko itzalketa analogikoak eragin handia izan
dute horrelako hondakinen bilketa igoeran; eta,
bestetik, kontuan hartu behar da Nafarroak azpiegitura sare ona duela TEEHak biltzeko. Izan ere,
zilegi da tresna zaharra uztea (hondakina) tresna
berria erosten dugun dendan bertan, eta, horrez
gain, mankomunitateek tamaina handiko tresnak
biltzeko zerbitzuak dituzte eskura, bai eta garbiguneak ere.

Gaur egun, mankomunitate guztiek tamaina handikoak biltzeko zerbitzua eskaintzen dute; gehienbat, atez ateko zerbitzua da.
Gaur egun, Nafarroa osoan 13 garbigune daude;
haietariko 8 mugikorrak dira, eta, 5, finkoak.
TEEHak kudeatzeak, bestalde, lanpostuak sortzen
ditu gizartetik kanpo geratzeko arriskuan dauden
pertsonen artean. Emausko Traperoak izeneko
Fundazioak dauka Nafarroan sortzen diren TEEH
gehienak biltzeko ardura. Ecointegra – ASPACE
Fundazioak, bere aldetik, Nafarroan eta beste
Autonomia Erkidego batzuetan biltzen diren hozkailuak tratatzeko planta bat dauka.

TEEHak: birziklapenaren eta berreskurapenaren
garrantzia
a- Gehien hazten ari den
hondakin mota da.
Nafarroan, 2006an, 1.174
bildu ziren; 2009an, aldiz,
3.386.
b- Kudeaketa desegokiak
arriskuak ekar ditzake
osasunera eta ingurumenera, osagai kutsagarriak
dauzkatelako.

Bilketa-sistemak
Honela biltzen dira TEEHak Nafarroan, gaur egun:

ETXEZ ETXEKOA:
1º Tamaina handikoen bilketa (atez atekoa, bide publikoa).

c- Osagai gehienak material berreskuragarriak
dira; plastikoa eta
metalak, esaterako.

2º Garbiguneak. Bi mota dira:
-Finkoa: hondakinak tratatzen diren tokietan eta merkataritza guneetan.
-Mugikorra: kamioietan.

BANAKETA

Bildutako TEEHen jatorria.
2008. urtea

(TRESNA ELEKTRIKOAK ETA
ELEKTRONIKOAK SALTZEKO DENDAK):

d- Holako hondakinen
tratamendua enpleguiturri da gizartetik bazterturik gelditzeko arriskuan
daudenentzako.

Bestelakoa
%2

Ia TEEH erdiak horrela biltzen dira.
Jendeak hondakina uzten du, tresna
berria hartzerakoan.
Etxekoa
% 98

Argibideak:
www.crana.org (Sección residuos) eta www.ofiraee.es
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TEEH

Elkarrizketa…
TEEHak Kudeatzeko Sistema Integratuetarako
Entitateak
Elektrikoei eta Elektronikoei eta holako
hondakinei buruzko 208/2005 Errege Dekretuaren bidez. Dekretua onetsi zenetik,
gauzak hobera joan dira; ordura arte, oro
har, ez genekien gauza handirik holako
hondakinen birziklapenaz, eta hondakinak
ez ziren beti egokitasunez kudeatzen. Gaur
egun, hondakinen birziklapenean gauzak
hobetu badira ere, Espainia Europako batez bestekoaren azpitik dago; beraz, beharrezkoa da sektorean lanean jarraitzea eta
araudiak teknologia berrietara moldatzea,
bai eta tresna horien bizi-zikloan inplikaturik dauden eragile guztien beharretara
ere.
Eta, nola dago Nafarroa, beste Autonomia Erkidegoen aldean?
Nafarroako Gobernuaren eta TEEHen Kudeaketa Sistema Integratuez arduratzen diren entitateen arteko hitzarmena
sinatzeko ekitaldia

Nolakoa izan da TEEHak berreskuratu
eta birziklatzeko bilakaera, azken urteotan?

Zer egiten da herritarren artean informazioa eta kontzientziazioa zabaltzeko?

208/2005 ED indarrean sartu zenetik,
oso nabarmen egin du gora kudeatutako Tresna Elektriko eta Elektronikoen
Hondakinen kopuruak. Eta, igoera hori
guztiz adierazgarria izan da 2009an,
aurreko urtearen aldean; hots, % 95.
Garrantzitsua da, hala ere, erne jarraitzea,
eta holako hondakinen kudeaketan ari
diren gainerako eragileekin batera lanean tinko jarraitzea, araudian ezarrita
dauden helburuak lor ditzagun.

Hondakinak ongi kudeatzeko modua zein
den jakinarazteko modurik onena izaten da
herritarrak prestatzera eta kontzientziatzera
bideratutako jarduerak egitea, eta Tresna
Elektriko eta Elektronikoekin ere, berdin.
Autonomia Erkidego batzuetan egiten
ditugun jarduera gehienak komunikazio
kanpainen barnean egiten dira, eta kanpainak ere jendea prestatzeko xedez izaten dira. Orain arte egindako jardueren
artean, tailerrak, solasaldiak eta informazio jardunaldiak nabarmentzen dira, bai
eta ingurumen arloko jardunbide onak
sustatzea lortzen duen gauza oro ere.
“Lotu Birziklapenari” adibide garbia da,
hau da, Nafarroan egiten ari den kanpaina. Herritarrek, gainera, oso harrera ona
eman diote, eta, horren bidez, espero dugu hemendik aurrera are emaitza hobeagoak lortzea erkidego honetako bilketen
emaitzetan.

Zure ustez, nagusiki, zerk eragin du
igoera hori? Hau da, zergatik ari da
TEEHen berreskurapena handitzen?
Arrazoi nagusia da jendeak badakiela
nola kudeatu behar diren ongi TEEHak
eta, horrekin batera, gaikako bilketara
ohitzen ari dela. Joera horri eusteko,
ezinbestekoa da herritarren artean
prestakuntza eta ingurumen-heziketa
sustatzea; horrela, izan ere, tresna elektriko eta elektronikoen erabiltzaileak
are kontzientziatuago egonen dira.
Horrez gain, Autonomia Erkidegoekin harreman estuak ditugu, Esparru Hitzarmenak sinatzea sustatzen ari gara, eta hori
funtsezkoa da gure helburuak lortzeko
eta, horrela, orain arte erdietsi ditugun
emaitzei eusteko.
10

Nola gaude, Europaren aldean?
Arlo honetan, Europatik bi arau iritsi zitzaizkigun; batetik, 2002/96/EE Zuzentaraua,
Tresna Elektriko eta Elektronikoen Hondakinei buruzkoa, eta, bestetik, 2002/95/CE
Zuzentaraua, Substantzia Arriskutsu batzuk
erabiltzea murrizten duena. Biak ere,
araudi nazionalean txertatu ziren, Tresna

Oro har, Espainia osoan bildutako hondakin
tonei dagozkien datuak oso onak izan dira,
baina, ohikoa den bezala, bada aldea erkidego batzuetatik besteetara, guztietan ez
baitaude azpiegitura berberak, biztanle kopuru bera, ezta prestakuntza eta informazio
maila bera ere, ingurumen gaiei dagokienez. Nafarroako Foru Komunitateari doakionean, hemen Espainia osoan kudeatzen diren TEEHen % 2,10 kudeatzen da.
Ba al dago hobetu beharrekorik?
Espainian TEEHei buruzko araudia sinatu zenetik, Kudeaketa Sistema Integratuen asmoa izan da tresna horien bizi-zikloan parte
hartu eta hondakinak sorrarazten dituzten
eragile guztiak argi ohartzea eginkizun
garrantzitsua betetzen dutela, hondakinak
behar bezala tratatzea lortzeko, araudiarekin bat eta Ingurumena errespetatuta.
Kudeaketa Sistema Integratuen helburu
nagusia da, beraz, urtetik urtera gero eta
hondakin kopuru handiagoak gaika kudeatzea; hori lortzeko, garrantzitsua da
gure esku dagoen guztia egitea.
Hobetu beharreko gauzei buruz, areagotu
beharko lirateke administrazioaren eta hondakinen kudeaketan ari diren eragileen
arteko harremanak, sektoretako araudiak
TEEHen kudeaketaren egiazko kudeaketara
moldatzea, herritarrentzako kontzientziatze
eta komunikazio kanpaina gehiago egitea,
lehendik dauden azpiegiturak hobetzea,
etab. Adibide batzuk dira, baina alde guztiok elkar hartuta aritu behar dugu, eta hori
guztia hobetuko da; horrenbestez, esan
dezakegu TEEHen arloan, oraindik ere badagoela zer egin handia.

etarako
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Mankomunitateak, udalak,
ostalariak eta elkarteak gogoz lotu
zaizkio beira gaika hobeki biltzeari
“Mezua botila batean” kanpaina hainbat herritako festetan bultzatu zen, eta
385 establezimenduk parte hartu zuten
Joan den 2010eko udan, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua hainbat erakunderekin
aritu zen elkarlanean, kanpaina bat
abiarazteko, herriko festetan ostalaritza-establezimenduetan beiraren
gaikako bilketa hobetze aldera. Hona hemen kanpaina bideratu zuten
erakundeak: Nafarroako Ingurumen
Arloko Baliabide Zentroa (CRANA),
Ecovidrio, Iruñerriko Mankomunitatea, Izarbeibarko Mankomunitatea,
Bidausiko Mankomunitatea eta Antsoaingo Udala. Horrela, “Mezua botila
batean” ekimena Nafarroako Gobernuak Ecovidrio enpresarekin egina
duen hitzarmenaren baitan garatu
zen, betiere gaikako bilketa eraginkortasun handiagoz egitea helburu hartuta; bereziki, beiraren gaikako bilketari
dagokionean. Horretarako, kanpaina
gehien bat bideratu zen holako hondakin gehien sortzen diren tokietara;
hau da, taberna, ostalaritza-establezimendu eta elkarte gastronomikoetara.

K

anpainaren esloganaren eta irudiaren bitartez, antolatzaileek beira bereizteak duen garrantzia zabaldu nahi
izan zuten eta, horretarako mezu positibo bat erabili zuten:
hots, “Mila esker beira birziklatzen laguntzeagatik”. Ekimena, tokian tokiko
berezitasunak izan bazituen ere, eskema
bateratuan oinarritu zen. Lehenik eta
behin, establezimenduei galdetegiak
egin zitzaizkien, birziklatzeko prest ote
zeuden, eta noraino, jakiteko. Ondoren,
kanpaina antolatu zutenak ostalaritzaestablezimenduetara eta elkarteetara
bertara joan ziren, hango langileekin eta
kideekin hitz egiteko eta xehetasun guztien berri emateko (esaterako, nola egin

Kanpaina Antsoianen aurkezteko ekitaldia

25
,
4
kg/bizt.,
urteko
Beira-bilketa
biztanleko,
Nafarroan, 2009
DATUA

bereizketa egokiro) eta, era berean,
haien laguntzak birziklapenerako duen
garrantzia azpimarratzeko. Behin herriko
festak hasterakoan, egindako jarduketen
jarraimendua egin zen eta kanpainaren
gaineko balorazioa ere egin zen. Esker
onean, beiraren gaikako bilketa hobetzen
lagundu zutenei eta ingurumenarekiko
konpromisoa erakutsi zuten ostalaritzaestablezimenduei ziurtagiri bat eman
zitzaien, bai eta eranskailu berezi bat
ere, goiburu honekin: “Hemen beira birziklatzen laguntzen dugu”.
Kanpainan Nafarroa osoko ostalaritzaestablezimenduak eta bestelakoak aritu
ziren; hau da, elkarte gastronomikoak,
peñak eta batakanak. Guztira, 385.
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BEIRA

Iruñeko Sanferminak
Iruñean egindako kanpainaren bidez, 230 establezimendu bisitatu ziren eta informazio-materiala, berriz, 500era igorri zen.
Horrez gain, ostalaritza arloko bi elkarteen laguntza ere izan
zen: batetik, Ostalaritza Enpresaburu Txikien Elkartearena
(ANAPEH), eta, bestetik, Nafarroako Ostalaritza Elkartearena
(AHN). Bi elkarteek, zehazki, kanpaina zabaltzen lagundu zuten
eta, era berean, beiraren gaikako bilketan aritutako establezimenduen artean, sariak banatu zituzten. Horrela, Anaitasuna
eta Café con Sal tabernek sari bana jaso zuten; hots, asteburu
bat landa-etxe batean eta Erresumako hoteletako batean.

Garesko Santiago jaiak
Garesi dagokionez, kanpaina uztailaren 24tik 30era egin zen,
Udalak eta herriko Merkatari, Ostalaritza, Tailer eta Zerbitzuen
Elkarteak lagundurik. Garesen, gainera, kanpainaren bidez banatu ziren materialez gain, ontziak ere banatu ziren, beira gaika
biltzeko, betiere Ecovidrio enpresak emandakoak. Mankomunitateak, bere aldetik, ontziak, hondakin organikoak eta paperkartoia bereizteko ontziak banatu zituen.
Garesen, kanpaina bereziki elkarte gastronomikoetan egin zen,
bai eta batakanetan ere (hau da, koadrilen areto pribatuetan),
eta ekimenari oso harrera ona egin zioten.
Guztira, 16 tabernak eta ostalaritza-establezimenduk parte
hartu zuten, 7 elkarte gastronomikok eta 17 batakanek.

Emaitzak
IRUÑA

Iruñerriko Mankomunitateak emandako datuen arabera, beira-bilketa orokorrak % 7 egin
du behera, eta, tabernetan, berriz, % 4,5,
aurreko urteko denboraldi beraren
aldean. Mankomunitateak esan
duenez, arrazoia krisian datza,
eta ez dago esaterik jendeak laguntza apalagoa ematen duela.
Bereizten al dituzu
BEREIZTEN AL DITUZU ZURE
hondakinak?
HONDAKINAK? Elkarrizketatu
guztien % 86k dio hondakinak
bereizi egiten dituela, eta % 9k bakarrik aitortzen du ez duela hondakinik bereizten. % 4k, berriz, zenbaitetan bereizten ditu.

GARES
Ecovidriok emandako datuen arabera,
beira-bilketak % 25 egin du
Zergatik iruditzen zaizu birziklapena
garrantzitsua?
gora, aurreko urteko denboraldi beraren aldean; horrela, pertsona bakoitzak, batez beste, 20 botila sortu ditu herriko jaietan.

Antsoain
Herriko Udala, jadanik, 2009an hasi zen herriko jaietan “jai
iraunkorrak” izenburuko kanpaina egiten. Horrela, “Mezua botila batean” kanpaina gehitu egin zitzaien aurretik zeuden proposamenei, eta, haren bidez, mezua 46 taberna eta elkartera
iritsi zen. Behin kanpaina bukatutakoan, establezimendu guztiei gutun bana bidali zitzaien, emaitzen berri emateko, eta,
horrez gain, esker onean, ekitaldi bat ere egin zen, establezimendu laguntzaileen lana aitortzeko. Hona hemen: Virgen del
Yugo, San Cristóbal eta udal igerilekuetako taberna; La Tahona,
Ogipan, Jangarria eta Marisol jatetxea catering-enpresak, eta
herriko txosnak. Guztiei ere ziurtagiria eman zitzaien, bai eta
eranskailua ere, beiraren gaikako bilketan laguntza eman izanaren esker onean.

Bidausiko Mankomunitatea
Bidausiko Mankomunitatean sarturik dauden herri nagusietan ere kanpainako materialak banatu ziren. Guztira, materiala 50 establezimendura iritsi zen (tabernak eta elkarte gastronomikoak).

ANTSOAIN
Jendea aunitz ibiltzen den tabernetan 500 bat kilo hondakin
sortu dira; ia erdiak, beirazkoak.
Horrek esan nahi du Antsoaingo
taberna guztien artean 23.000 botila adinako kopurua bideratu dela
birziklapenera.

Zergatik iruditzen zaizu birziklapena
garrantzitsua?

BIDAUSIKOMANKOMUNITATEA
Beira bilketak % 5 egin du gora, aurreko urteko denboraldi beraren aldean.
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Argibideak:
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BEIRA

Elkarrizketa...
ANAPHE

Nafarroako Ostalaritza Enpresa Txikien
Elkartea

Mari Sol Casado, ANAPEH Elkarteko idazkari nagusia

2010eko Sanferminetan,
“Mezua botila batean”
izenburuko kanpaina egin
zen, ostalaritza-establezimenduei zuzendutakoa,
birziklapena hobetze aldera. Zergatik erabaki zuten
ostalaritza-elkarteek kanpainarekin bat egitea?
“Mezua botila batean” kanpaina oso interesgarria iruditu
zitzaigun, eta CRANArekin aritu ginen elkarlanean, Iruñeko
Alde Zaharreko ostalaritza-establezimenduak sentsibilizatzeko, aurretik ere egiten
zutenari jarraipena emateko
eta beste batzuk beiraren gaikako bilketarekin bat egitera
animatzeko. Gure iritziz, birziklapenaren bidez, ez da horren hondakin bolumen handia sortzen, eta, horren ondorioz, edukiontzietan ez da
kantitate handirik metatzen,
bilketa hobetzen da, garbiketa ere bai, etab.
Zure iritziz, sentsibilizatuta
al dago ostalaritza birziklapenarekin? Eta, ingurumeneko beste alderdi batzuekin?
Ostalariak gero eta gehiago
daude hondakinak bereiztearen alde, eta ahalik eta gehie14

AEHN

Nafarroako Ostalaritza Elkartea

Ana Beriain, AEHN Elkarteko burua

na birziklatzearen alde. Ingurumeneko alderdiek ere kezka sortzen dute haiengan, eta
gero eta maizago hartzen dituzte kontuan euren eguneroko jardunean.
Zure iritziz, zer aldatu beharko litzateke, sektorean
sentsibilizazioa hobetzeko?
Ostalariak sentsibilizatzeko
kanpainak, eta mezuak zabaldu behar dira, bai gutunen bidez, bai aldizkarien eta ikastaroen bidez, etab.
Prest al zeundekete holako
ezaugarriak dituzten beste
kanpaina batzuetan laguntzeko?
Bai, guk uste; ostalariak prest
leudeke berariazko kanpainetan laguntzen jarraitzeko; esaterako, iazko Sanferminetan
egindakoa bezalakoetan. Gure aldetik, Elkarteak interes
handia jarriko du hartan.

2010eko Sanferminetan,
“Mezua botila batean”
izenburuko kanpaina egin
zen, ostalaritza-establezimenduei zuzendutakoa,
birziklapena hobetze aldera. Zergatik erabaki zuten ostalaritza-elkarteek
kanpainarekin bat egitea?
AEHN Elkartearen eginkizunetako bat da sektorearen alde egitea; horrekin bat, oraingo unea eta sektorea hartu
beharra dago kontuan, baina
era berean etorkizunari erreparatu behar diogu eta jarduera non egiten den ere
kontuan hartu, hau da, lurraldea, ingurumena, ekonomia,
irudia, bizi-kalitatea.
Horregatik, garrantzitsuak
dira birziklapenaren aldeko edo antzeko kanpainak, hau da, ingurumena
iraunkortasunez zaintzearen aldeko kanpainak , eta
horrexek eraginda, lagundu genuen.

Ostalariak
hondakinak bereiztearen aldekoak dira,
gero eta gehiago

Zure iritziz, sentsibilizatuta al dago ostalaritza
birziklapenarekin? Eta,
ingurumeneko beste alderdi batzuekin?
Birziklapena nafar gizarte
osoarengan finkatu den
aztura da, eta ostalaritzako
enpresaburuen artean ere
bai; hau da, birziklapena
ohiko eta eguneroko portaera da.
Zure iritziz, zer aldatu
beharko litzateke, sektorean sentsibilizazioa
hobetzeko?
Jarrera inposatzaileak eta
zehatzaileak baztertu behar dira, eta enpresaburuak, erraztasunen bidez
eta izaera positiboko motibazioen bidez, inplikatu.
Prest al zeundekete holako ezaugarriak dituzten
beste kanpaina batzuetan laguntzeko?
Bai, baina egin beharrekoak errazak badira, epe zabalak badituzte, eta enpresaburuentzako
ondorio
ekonomiko kaltegarririk ez
badakarte; bestela, krisiak
eraginda, errefusa sortuko
litzateke.
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Elkarrizketa...
Yolanda González Barroso, Ecovidrio
Zer bilakaera izan dute beira-ontzien
berreskurapenak eta birziklapenak azken urteotan?
Ecovidriok 13 urte baino gehiago eman ditu
dagoeneko beira-hondakinen Kudeaketarako Sistema Integratua Espainian kudeatzen,
eta, egia esan, datu guztiak onuragarriak dira. Pozarren gaude egiazki, beira birziklatzea
gero eta espainiar gehiagoren artean zabaldu den ohitura baita, eta, hori, jakina, ezin
izanen zen egin gizarte eragile guztien ardurakidetzarik gabe; hau da, herritarren, industriaren, enpresaburu ontziratzaileen, eta,
era berean, autonomia erkidegoen eta toki
entitateen laguntzarik gabe.
Erregioen artean, Nafarroak beira bilketa-tasarik onenetakoak ditu. Zergatik?
Ecovidrioren datuen arabera, Nafarroan oso
bilakaera positiboa izan da azken 5 urtean,
beira birziklatzeari dagokionean; zehazki,
beira birziklatuak % 5,7 egin du gora,
2008tik 2009ra. Horrela, beira birziklatua
ehunekoetan gehien handitu duten Autonomia Erkidegoen artean dago; laugarren
tokian dago, zehazki.
Bestalde, bigarren erkidego sentsibilizatuena da, eta 25,4 kilo birziklatzen ditu biztanle
bakoitzeko; beraz, estatuko batez bestekoaren gainetik dago, estatuko batez bestekoa 15,5 kilo baita biztanle bakoitzeko. Hori,
hein batean zor zaio biztanleko edukiontzi
kopurua handia izateari (horretan bigarren
erregioa baita); zehazki, iglu bat dago, 205
biztanle bakoitzeko.
Emaitza hori ikusita, esan dezakegu beirabirziklapena Espainian finkatu egin dela,
eta espainiarrek aurrerabide nabaria egin
dutela beiraren birziklapenean. Zalantzarik
gabe, ahaleginetan segitzen dugu, eta aurrera begira ere, argi dago balioa emanen
diogula beirazko ontziak edukiontzi berdean uzteari.
Nola garatzen da beiraren kudeaketan
esku hartzen duten entitateen arteko
lan koordinatua?
2009an, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak eta Ecovidriok
hitzarmen-esparru bat sinatu zuten, Nafarroan birziklapena sustatzeko; hitzarmen
horren bidez, gainera, erregulatua dago beirazko ontzi-hondakinak kudeatzeko sistema
integratuaren funtzionamendua Nafarroan.
Agiri horretan ezarrita daude zer baldintza
bete behar dituzten toki entitateek hitzarmenarekin bat egiteko, eta zer azpiegitura

Zer gauza zehatz egin beharko lirateke
Nafarroan, hobetzen jarraitzeko? Zer
sektorerekin egin beharko litzateke lan
handiagoa?
Beti izaten da beharrezkoa HORECA sektorearekin aritzea, funtsezkoa baita birziklatzen diren beirazko ontzien hondakin kilogramoak handitzeko; izan ere, kolektibo
horrek merkatuan dauden beirazko ontzi
guztien % 48 kontsumitzen du.
Irabazi asmorik gabeko elkartea garen aldetik, eta Espainiako edukiontzietan uzten diren beirazko ontzi-hondakinen birziklapena
kudeatzeaz arduratzen garen heinean, gure
lana da sektore horretan birziklapena sustatu eta bultzatzea; betiere, inplikatutako erakunde guztiekin lankidetza estuan (batez
ere, tokiko entitateekin), bai eta elkarteekin
eta sektoreko erakundeekin ere. Hori guztia,
ostalariek beirazko ontzi-hondakinak errazago birzikla ditzaten.
Yolanda González Barroso, Ecovidrioko harreman
publikoetako eta komunikazioko zuzendaria

Nafarroako
bilakaera oso ona
izan da azken
5 urtean.

eta zer baliabide behar dituzten beirazko
ontziak gaika biltzeko. Horrez gain, eta
hitzarmenaren baitan, herritarrei informazioa emateko eta gizartea ingurumen
kontuetan sentsibilizatzeko ekintzak ere aurreikusita daude; eta, orduez geroztik, hori
guztia Nafarroako Ingurumen Arloko Baliabide Zentroarekin (Crana) elkarlanean ari
gara Nafarroa osoan garatzen.
Ecovidriok, Departamentuak eta Cranak
egindako lana aintzat hartzeaz gain, Mankomunitateen konpromisoa ere nabarmendu
nahi dugu, eguneroko sustapenean eta jarraimenduan, beira birziklatzea Nafarroako
herritar guztien aztura izatera iritsi dadin.
Guztion elkarlanari esker, Nafarroak oso
emaitza onak lortzen ditu beirazko ontzien
birziklapenean.

Beirazko ontziak bereizterakoan oso
ohikoak izaten dira akats batzuk: esaterako, kristalezko edo zeramikazko
baxera beirazko gainerako ontziekin
batera sartzea. Nola hobetu daiteke
bereizketa hori?
2009an, Ecovidriorako egindako ikerketa
baten datuen arabera, hona hemen zer
akats egiten dituzten gehienik Nafarroako herritarrek beirazko ontziak birziklatzerakoan: inkestatuen % 58k dio kristalezko
edalontziak beirazko gainerako ontziekin
batera uzten dituela; % 53,5 dio, platerak,
zeramika, toska eta baxerako beste pieza
batzuk uzten dituela; eta % 31k dio sendagai-flaskoak.
Oso garrantzitsua da hondakinak jatorrian behar bezala bereizten ikastea. Horrela, edukiontzi berdeetan bakar-bakarrik beirazko ontziak utzi behar dira; hau
da, botilak, poteak eta flaskoak. Baina holako akatsak maiz gertatzen dira, eta horrek beira birziklatzeko katea kaltetu eta
oztopatu egiten du.
Horrelako akatsik batere ez gertatzeko,
Ecovidrion ezin konta ahala informazio
eta sentsibilizazio lan egiten ditugu herritarren artean; esate baterako, hitzaldiak
ematen dizkiegu era askotako taldeei;
material hezigarriak ateratzen ditugu,
bestelako komunikazio-ekintzak ere, nafarrek beirazko hondakinak bereizten
ikas dezaten eta berariazko edukiontzietan utz ditzaten, birziklapenaren katera
bideratzeko.
15
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Prebentzioak du lehentasuna,
hondakinak kudeatzeko politika
orotan
Nafarroako hainbat entitatek hondakin gutxiago sortzeko ekimenak bultzatu
dituzte

Hondakinak
Kudeatzeko
2010 – 2020 aldiko
Plan Integratuak
hau guztia
ezarri du:
“Periskopioa” erakusketaren inaugurazio ekitaldia, Antsoainen

Hondakin kopuru izugarriak sortzen
ditugu; horren ondorioz, lehengaiak
eta energia erruz xahutzen ditugu, klima-aldaketa azkartzen da eta berezko
baliabideak agortzen dira. Nafar bakoitzak, bana beste, tona erditik gora
hondakin sortzen du urtean. Era berean, 1996tik 2008ra, % 45,32 hiri hondakin solido gehiago sortu genituen.

E

uropako herrialde aunitzetan gauza berbera gertatu
zela ikusita, europar erakundeek, 2008ko azaroan,
2008/98/EE
Zuzentaraua
onetsi zuten. Arau nagusi
horren arabera, hondakinak kudeatzeko
politika orok baliabideak murriztea izan
behar du helburu, eta, arauak ezarritakoaren arabera, prebentzioa lehentasunezkoa
da. Araudi horren bidez, gizartean birziklapena bultzatu nahi dute, ahalik eta hondakin gutxien sortzeko eta hondakinak baliabide gisa erabiltzeko.
Mankomunitateek, udalek, elkarteek eta
Nafarroako beste talde batzuek ekimen andana sustatu dute hondakinak murrizteko.
Ekimenek, beraz, prebentziora bideratutako alderdiak lantzen dituzte; azken finean,
hainbat ekintza abiarazi dituzte, bilketa-

16

ibilbideetara hondakin gutxiago iristeko
(adibidez, etxeko konpostajea sustatzera
bideratutako ekintzak, etab.); berrerabilpena bultzatzeko ekintzak (truke-merkatuak,
konponketa eta bigarren eskuko gauzak
sustatzea, etab.); ekoizpen “eko-arduratsua” sustatzea (eko-diseinua, ekitaldiak
iraunkortasunez antolatzea, etab.); eta herritarrak kontsumo arduratsuaz sentsibilizatzeko xedea duten ekintzak (erosketa
berdeak, elikagai iraunkorrak sustatzeko
ekintzak).

- % 10 murriztea.
- tamaina handiko
hondakinen % 10
berrerabiltzea.
- TEEH berrerabiltzeko neurriak.

Hondakinak bizt./urteko

2.080
nafar familiak parte
hartu dute konpostaje-programetan,
2010ean

Nafarroa: 467
Espainia: 556
Europa: 522

556
522
467

Nafarroa

DATUA

Espainia

Europa
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Jardunbide onak

1

Konpostajeesperientziak

Hondakin gutxiago sortzeak bilketa hobetzea esan nahi du, eta, horren ondorioz, besteak beste, karbono dioxido
(CO2) gutxiago aireratzen da.
Konpostajea jardunbide ona da hondakin gutxiago sortzeko. Konpostajearen
bidez, gai organikoak (hau da, janari, lorategi eta landare hondarrak) konpostontziaren bidez eraldatzen dira. Hainbat
hilabetetara konposta lortuko dugu. Zehazki, 4tik 8ra hilabete behar izaten dira
konposta lortzeko, hondakinak xehatzeko prozesuaren ondorioz.
Nafarroan, urtetik urtera, gero eta jende
gehiagok egiten du etxeko konpostajea
eta, era berean, gero eta jende gehiagok
egiten ditu konpostaje-esperientziak
hezkuntzaren esparruan, ikastetxeen bitartez, bai eta zenbait herritako esparru
komunitarioan ere. Horrela, 2006az geroztik, nabarmen ugaritu egin dira etxeko konpostajean hasi diren gizon-emakumeak, mankomunitateek bultzatutako
programak garatu ahala; besteak beste,
Ingurumen, Landa eta Itsas Ingurune Ministerioak lagundurik. Entitate horiek
konpostontzi bana ematen diete konpostajean hasi nahi dutenei, bai eta argibideak eta aholkularitza ere.
Nafarroako Hondakinen Partzuergoak
eta beste zenbaitek emandako datuen
arabera, 2010ean, guztira, 2.080 familiak
egin zuten etxean konposta, sukalde eta
landare hondarrak erabilita.

Nafarroan ekimena bultzatu zuten lehen
erakundeak Arangurengo Udala, Iruñerriko Mankomunitatea eta Izarbeibarko
Mankomunitatea izan ziren, 2005. eta
2006. urteetan.
Orduez geroztik, beste erakunde batzuek
ere sustatu dute etxeko konpostajea;
esate baterako, Altsasuko Udalak eta
hainbat Mankomunitatek. Hauek izan dira, zehazki: Sakana, Mairaga eta Bortziriak, Bidausi, Mendialdea eta Araxes Garaia.
Hainbat erakundek, bestalde, konpostajea eskola-esparrura eraman dute, zenbait ekintzaren bitartez. Horrela, Iruñerriko Mankomunitatea heziketa-programa
bat hasi zen lantzen 2006an, eta, ondoko
urteetan, programa harekin bat egin dute Izarbeibarko, Sakanerriko eta Bortzirietako Mankomunitateek. Konpostaje
komunitarioari dagokionean, esperientzia
batzuk abiarazi dira bai Arangurengo
Udalerrian, bai Iruñerriko Mankomunitateak hartzen duen lurraldean.
- Konpostaje komunitarioa, Iruñerrian:
Mankomunitateak ereduzko esperientzia
bat abiarazi zuen 2009ko urrian, hainbat
herritan: Oteitzan, Badostainen, Eguesen, Subitzan, Olatz-Subitzan eta Labianon. Guztira, 475 pertsonak parte hartu
zuten. Gaur egun, interesa duten beste
herri batzuetara eramaten ari da esperientzia; Aratzuri, Etxauri eta Basaburura,
esaterako.
- Izarbeibar, etxeko konpostajearekin
bat:

bere instalazioetan sortutako hondakin
ez-balorizagarriak; hau da, 155,65 tona
hondakin, guztira. Zentroko langileak eta
hornitzaileak ere ekimenari lotu zaizkio,
eta horrek ederki lagundu du sentsibilizazioa zabaltzen.

2

Berrerabilpena sustatzea
Entitate asko aritzen dira gauza erabiliak
konpontzen eta salerosten. Atal honetan
Emausko Traperoak erakundea nabarmendu beharra dago, 1978az geroztik ari
baita hondakinak biltzen eta berreskuratzen.
Hona datu nabarmengarri bat: 2009an,
Emausko Traperoek, guztira, 10.912.294
kilo hondakin bildu zituzten, eta haietatik, % 7 berrerabili ziren; gehienak, altzariak, arropa eta hondakin elektriko eta
elektronikoak. Erakunde honek bigarren
eskuko gauzak saltzeko sei denda ditu
Nafarroa osoan.
Arlo honetan nabarmendu beharreko
beste entitateen artean, aipa dezagun
Itxipuru taldea; hiruhilekoan behin, bigarren eskuko gauzen merkatuak antolatzen
ditu Irurtzunen. Ziako kontzejuak, bere
aldetik, trukerako eta bigarren eskuko
gauzen merkatua antolatzen du urtean
behin.

Izarbeibarko Mankomunitatean 247
familia ari dira parte hartzen.
Jendea egiten ari den ahalegina saritzeko, eta, “gutxiago
kutsatzen duenak gutxiago
ordaintzen du” printzipioarekin bat, Mankomunitateak %
10eko deskontua aplikatzen
du etxeko konpostajean ari
diren familien fakturetan.
- Hondakin organikoak murrizteko beste neurri batzuk: E.Leclerc.
E. Leclerc hipermerkatuak,
2010ean, % 10 murriztu ditu
17
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3

Ekoizpen
"eko-arduratsua”
sustatzea
Ekoizpen eko-arduratsuak esan nahi du ingurumenaren gainean eragiten den inpaktu globala kontuan hartzea.
- Ekitaldiak iraunkortasunez antolatzea:
Herriko jaietan eta bestelako ospakizun
berezietan, kontsumoak gora egiten du
izugarri. Ospakizunak, dena den, ez du beti neurrigabeko kontsumoa ekarri beharrik, kontu pixka batez jokatuez gero eta
neurri batzuk hartuez gero.
Horrela, Antsoaingo, Berriozarko, Garesko
eta Artaxoako Udalek urteak daramatzate
iraunkortasunezko ekintzak antolatzen
herriko festetan. Neurririk arrakastatsuenetako bat edalontzi berrerabilgarriak erabiltzea izan zen.
Nafarroan, 100.000 edalontzi erabilgarri
baino gehiago daude jendearen eskura,
guztiak ere hainbat entitatek eta taldek
uzten dituztenak, hondakinak murrizteko
asmoz.
- Eko-diseinua
Eko-diseinuak kontuan hartzen du zer-nolako eragin globala sortzen duen produktuak ingurumenean, haren bizitza-ziklo
osoan: hau da, diseinatzen dutenetik
hiltzen den arte. Nafarroako zenbait enpresa jadanik ari dira beren ekoizpenjardueran hainbat diseinu, ekoizpen eta
banaketa fase abian jartzen.
Koxkaren ekimena dugu horren adibide.
Hozte-makinak fabrikatzen ditu jendeari
saltzeko; bada, makinetako HFC-osagaien
ordez (ingurumenari kalte egiten baitiote),
kliklopentano hasi dira erabiltzen, hau da,
kalte txikiagoa eragiten duen osagai bat.
Horren bidez, makina-hondakinen kudeaketa erraztu egiten da, makina horien bizitza erabilgarria agortzen denean.

Konpostaje komunitarioa, Iruñerriko Mankomunitatean

4

Kontsumo
arduratsuaren gaineko
sentsibilizazioa
Hainbat entitate ari dira Nafarroan kontsumo arduratsuaren aldeko lanean; bestalde, gero eta toki gehiagotan sustatzen ari
dira hurbileko produktuak, eta gero eta
denda gehiagotan salgai daude produktu
ekologikoak, bai eta bidezko merkataritzakoak ere. Era berean, gero eta
ekintza gehiago egiten dira, esaterako,
produktu iraunkorrak edo erosketa berdekoak sustatzeko.
- Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren erosketa berdeak.
Erosketa publiko iraunkorrak produktu eta
zerbitzu sorta zabala biltzen du bere baitan: esate baterako, produktu ofimatikoak
erostea, eraikinetan energia eraginkortasunez erabil dadin sustatzea, garraio publikoa iraunkortasunez kudeatzea, lorezaintzazerbitzuak kontratatzea… Alde horretatik,
nabarmendu behar dira kontratazio iraunkorretarako baldintza-pleguak, CRANAk
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioarekin elkarlanean, landutakoak. Bi entitateen webgunean daude eskura.
- Kontsumo arduratsua zabaltzeko eta
herritarrak haren inguruan sentsibilizatzeko ekintzak.
Bi adibide emanen ditugu: batetik, gidakaletegia, bidezko eta elkartasunezko
merkataritzako produktuak eta produktu
ekologikoak non saltzen dituzten zabaltzeko asmoz, REAS-Ekonomia Solidarioko
Sareak landutakoa, eta, bestetik, kontsumo arduratsuari buruzko gida, Nafarroako Ingurumen Arloko Baliabide Zentroak
eta REAS Sareak elkarrekin landutakoa.

18

Zer hartu behar
da kontuan ekitaldi iraunkor
bat antolatzeko?
- Tokiko erkidegoaren baliabideak.
- Ahal den guztia murriztu
eta berrerabiltzea.
- Hondakinak bereizi, eta
bereizketa hori agerraraztea.
- Energia-kontsumoa eta
mugikortasuna eraginkortasunez kudeatzea.
- Alde guztiak ekitaldiari
gogoz lotzea (antolatzaileak, azpi-kontratistak, babesleak eta bertaratzen direnak).
- Aukeraz baliatzea, jardunbide onak zabaltzeko.
- Ekitaldiaren ingurumeneragina neurtzea eta
sortzen diren emisio kutsagarriak konpentsatzea,
elkartasunezko proiektuetan laguntza emanez.
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Beste
prebentzioekimen batzuk
Bestelako ekimenak ere prebentzioaren
alderdi honetan edo hartan saiatzen dira; esaterako, era askotako materialez
egindako poltsa berrerabilgarriak banatzea.
Horixe egin dute merkataritza gune handi batzuek (Eroskik eta Carrefour-ek, adibidez), bai eta hainbat entitatek ere: esaterako, Iruñerriko Mankomunitateak, Nafarroako Denden Elkarteak eta Nafarroako Belar-denden Elkarteak.

Aipa dezagun, bestalde, entitate batzuek
kristalezko pitxerrak banatu dituztela taberna eta ostalaritza-establezimenduetan,
ontzi gutxiago erabiltzea sustatzeko eta
txorrotako ura erabiltzea bultzatzeko. Besteak beste, Bortzirietako Mankomunitateak egin du hori.
Izarbeibarko Mankomunitateak, era berean, aurtengoan, Valdibocata kanpaina jarri
du abian eta, Mairagako Mankomunitateak, bere aldetik, Boc"n roll kanpaina, ikastetxeetan hondakin gutxiago sor dadin
bultzatzeko eta botatzekoak diren gauzen
erabilera murrizteko. Hartara, ikasleei bestelako bilgarriak ematen dizkiete, hamaiketakoa egunero bilgarri hartan bilduta
eramateko, aluminiozko papera erabili ordez. Iruñerriko Mankomunitateak ere ekimena ikastetxeetan antolatu du

Hondakinen
2008-2015 aldiko
Plan Nazional
Integratuaren
helburuak:
- 2010a baino lehen,
erabilera bakarreko
merkataritza poltsak
% 50 murriztea
- 2015ean, biodegradagarriak ez direnen
% 70 ordezkatzea

Hnos Aldaz Zurgintza Enpresako langileak, Valdibocata eskuetan zabalik dutela.

Etxeko eta auzoko konpostajeari buruzko I.
Mintegia egin da Iruñean
Composta Sareak antolaturik, 2010eko
urrian, etxeko eta auzoko konpostajeari buruzko I. Mintegia egin zen Iruñean. Sare horretako kide dira Nafarroako Hondakinen Partzuergoa eta Iruñerriko Mankomunitatea. Jardunaldietan, arlo horretako proiektuak nola
ezarri eta garatu aztertu zen, bai eta
nola egin jarraimendua ere. Mintegiak
bi helburu izan zituen: batetik, esperientziak trukatzea; eta, bestetik, etxeko eta auzoko konpostaje-proiektuetarako arduradunak eta teknikariak
prestatzea, ekimenak abiarazi, garatu
eta haien jarraimendua egiteko. Hainbat gai nabarmen jorratu ziren; adibidez, konpostajeak nolako eginkizuna
duen prebentzio-politiketan, eta herritarrak jarduera horren inguruan sentsibilizatzeko eta jarduera herritarren artean zabaltzeko kanpainak. Horrez
gain, teknika horrek egun Espainian

duen ezarpenari buruzko diagnosia
ere azaldu zen, eta horrek kudeaketa
ekonomikoan duen isla ere. Era berean, Nafarroako etxeko konpost onena-

rentzako I. sariak banatu ziren. Hona
hemen sarituak: Jon Aizkorbe, Aroztegikoa; Jaione Larráyoz, Itzakoa, eta Nekane Ostiz, Mutiloakoa.
19
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Hondakinen Prebentziorako II.
Europar Astea: kontzientziatzea eta
ekintza
Nafarroan, hamahiru entitatek parte hartu zuten, eta 21 jarduera egin zituzten.
Hondakinen Prebentziorako II. Europar
Astea joan den azaroaren 20tik 28ra egin
zen, baina Nafarroan ekitaldiek abenduaren 1ra arte iraun zuten. Foru Komunitatean, guztira, hamahiru entitatek
parte hartu zuten, eta guztien artean 21
jarduera garatu zituzten. Jarduera programa Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak antolatu zuen,
Crana-Nafarroako Ingurumen Arloko Baliabide Zentroaren bitartez.

H

ondakinen Prebentziorako Europar Astea Europako hondakinei buruzko 2008/98/CE zuzentarauaren inguruan
jaio zen. Zuzentaraurekin bat, prebentzioari lehentasuna eman
beharra zaio hondakinak kudeatzeko hierarkian, hondakin gutxiago sortze aldera.
Astearen xedea da, batetik, herritarrak
hondakin gutxiago sortu beharraz
kontzientziatzea, eta, bestetik, hondakinetan erabiltzen diren materialak kontuan
hartzea, ingurumenean horren eragin handia ez sortzeko.

Parte-hartzaileak
Edizio horretan, 4.300etik gora prebentzioekintza egin ziren Europa osoan, haietako 21
Nafarroan, hamahiru entitatek garatutakoak.
Hona hemen zer entitate izan ziren: Bortzirietako Mankomunitatea, Izarbeibarko Mankomunitatea, Iruñerriko Mankomunitatea,
Erronkaribarko Gizartea eta Kultura Sus-
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Ikasleentzako jarduerak, Iruñerriko Mankomunitatean

tatzeko Zerbitzua, Antsoaingo Udala, Namainsa, Aenor, Tierra Limpiezas Ecológicas,
E. Leclerc, AZ2 Comunicación, Nafarroako
Udal eta Kontzejuen Federazioa, Emausko
Traperoak eta Corellako Arte Eskola, eta, aipatutakoez landara, Nafarroako Gobernua
ere bai, Cranaren bitartez. Horrenbestez, toki
administrazioa eta administrazio publikoa,
enpresak, komunikabideak, GKEk, hezkuntza arloko erakundeak eta beste aritu
ziren elkarrekin, hainbat ekimen abiarazteko,
jendea hondakinak sortzearen inguruko
prebentzioaz sentsibilizatzeko; izan ere,
sortzen ez den huraxe baita hondakin
onena.

Bost gai handi
Hondakinen Prebentziorako Europar Astearen baitan garatutako jarduerak bost
gai handiren inguruan egituratu ziren:
- hondakin gehiegi izatea

- nola ekoiztu hobe
- nola kontsumitu hobe
- nola luza daitekeen produktuen bizitza
- eguneroko ohiturak hobetzea, hondakin gutxiago botatzea lortzeko.

Europako proiektua
Hondakinen Prebentziorako Europar Astea Europako egitasmo bat da, Europako
Batzordeko LIFE + programak lagundutakoa. Hona hemen zein diren bazkide nagusiak: ADEME (Ingurumenerako eta Energia
Kontrolatzeko Agentzia, Frantzia); ACR+ (Hirien eta Eskualdeen Elkartea, Baliabideak
Birziklatzeko eta Iraunkortasunez Kudeatzeko); ARC (Agència de Residus de Catalunya);
IBGE (Brusela Eskualdeko Ingurumena Kudeatzeko Institutua, Belgika), eta LIPOR
(Oporto Handiko Hondakinak Kudeatzeko
Udalen arteko Zerbitzua, Portugal).
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ETER proiektua: Administrazio
Publikoan hondakinak prebenitzeko
egitasmo onuragarria
Autonomia Erkidegoak eta Ingurumen Ministerioa elkarrekin ari dira ekimena
bultzatzen, ingurumen arloko informazioa eta hondakinen prebentzioa
hobetzeko.

ETER proiektuaren
baitan bide
telematikoz egin
diren ia 19.500
izapideei esker,
500 kg paper
aurreztu dira.

ETER proiektuaren logotipoa.

2005. urtetik aurrera, Autonomia Erkidego batzuk ETER Proiektua bultzatzen ari
dira, hondakinak kudeatzeko sektorean
diharduten enpresa batzuekin batera.
Eter Proiektua Ingurumen Datuen Estandarizazio Elektronikoa da, eta helburu du
hizkuntza elektroniko bat estandarizatzea, hondakinen eragiketen kudeaketa
dokumentala eta informazioa sustatzeko
eta hobetzeko, betiere Estatu mailako eta
Autonomia Erkidegoetako araudiekin bat.
Gaur egun, Autonomia Erkidego guztiak,
Melilla Hiri Autonomoa eta Landa eta
Itsas Inguruneko Ministerioa ari dira
proiektuan parte hartzen.
Ekimenak aukera ematen du industriatik
heldu diren hondakin arriskutsuak ekoizteari eta kudeatzeari buruzko datuen izapidetzea arintzeko eta hobetzeko. Eginkizun hori Administrazio Publikoei eta enpresa pribatuei egokitzen zaie.
Herritarrak Zerbitzu Publikoetan bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko uztailaren 22ko 11/2007 Legeak helburu du,
2010erako, izapidetze telematiko batzuetan papera ezabatzea; esaterako, lekualdaketa jakinarazpenetan, eta hondakin
arriskutsuak kontrolatzeko eta haien jarraimendua egiteko agirietan. Legeak,
beraz, Autonomia Erkidegoak eta Inguru-

meneko eta Landa eta Itsas Garapenerako Ministerioa behartu ditu.
ETER proiektuan erdietsitako lorpenen
artean, Trukaketa Elektronikorako Ingurumen Hizkuntza sortu izana nabarmendu
beharra dago. Horri E3L esaten zaio, eta
informazioak izan behar duen tipologiari
eta formatuari buruzko eredu bakarra da.
Hau da, Autonomia Erkidego guztiek eta
Ministerioak hizkuntza bateratua darabilte, 2010eko urtarrilaz geroztik, hondakin
arriskutsuei dagokienez.
Horrek esan nahi du hondakin horiei buruzko informazioaren eta estatistikaren
kalitatea hobetu dela; beraz, ahalbidetu
da hondakin arriskutsuen kudeaketa eta
kontrola hobetzea. Horrez gain, baliabideak murriztu eta enpresentzako izapideak ere sinplifikatu dira.
Nafarroan, aurtengoan, hondakin arriskutsuen kudeaketan ari diren eragileek
(ekoizleek, garraiolariek eta kudeatzaileek) ez dute paperik erabili kontroleko eta
jarraimenduko agiriak lantzerakoan, eta
hori lorpena izan da. Horrela, guztira,
19.500 izapide izan dira; beraz, 500 bat kg
paper aurreztu da, hau da, 7 zuhaitzen
baliokidea.
2011 honetarako, badago beste erronka
bat: entitateen eta zentroen arteko ko-

munikazioa areagotzea, izapide burokratikoak murrizteko.
2010ean, ETER proiektuaren baitan abiarazitako ekintzen emaitza izan da hondakin arriskutsuen informazioa eta kudeaketa hobetzea, baina horrez gain, oinarriak finkatu dira, hizkuntza hori ingurumeneko beste arlo batzuetara ere eramateko (industriako hondakin ez-arriskutsuak, hiri-hondakinak, kutsadura, uretara egiten diren isuriak, lurzoruen egoera,
E-PRTR, etab.); eta horixe da, hain zuzen
ere, ekimenaren azken helburua.

Argibideak:
http://www.eterproject.org eta
Ingurumeneko Departamentua
(http://www.navarra.es)
21
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Nafarroako Hondakinen Partzuergoa

BEHEAN. Tafallako Transferentzia Estazioaren inaugurazioa. GOIAN. Nafarroako Hondakinen Partzuergoaren Logotipoa.

E

uropar Batasunak hondakinak
isurtzeari
buruzko
1999/31 EE Zuzentaraua
onetsia du, eta arlo horretako
araudian, badira hiru mugarri-urte: 2006a, 2009a eta
2016a; izan ere, hurrenez hurren, % 25, % 50
eta % 65 murriztu behar da isurtegietara
eramaten diren hondakinen kopurua,
1995ean eramaten zirenak oinarri hartuta.
Horrez gain, debekatua ere badago tratamendurik gabeko hondakinak isurtegira
eramatea, hau da, bolumena jaitsi gabe eta
kutsagarritasuna murriztu gabe.
Azken urteotan, Nafarroako hiri hondakinak
kudeatzeko lana mankomunitateen inguruan egituratu da, xede horretarako eratu
baitira. Kudeaketa, funtsean, honela egiten
da: hondakinak gaika biltzen dira, ontzihondakinak egiazki berreskuratzen dira, eta
“gainerakoa” esaten zaion hondakina, berriz,
isurtegira eramaten da, inola ere tratatu
gabe. Isurtzen den hondakinaren osaerak, berez, eragin kaltegarria sor dezake
ingurumenean (lixibiatuak, metano isuriak), eta ez dugu atzendu behar isurtegi
gehienak aspaldikoak direla eta ez daudela behar bezalako egoeran.
Hori dela eta, 2007ko amaitzean, Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko Departamentuak eta hondakinak kudeatzen
dituen Mankomunitate multzo batek Nafarroako Hondakinen Partzuergoa eratu
zuten, toki guztietan hiri hondakinen tratamenduari irtenbide bateratua emateko
eta, era berean, irtenbide hura ekonomikoki
nafar herritar guztientzako orekatua izateko; hori guztia, indarrean zegoen araudia
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Nafarroako
Hondakinen
Partzuergoa sortu
zen, hiri
hondakinen
tratamenduari
irtenbide
bateratua emateko,
eta irtenbide
hura ekonomikoki
nafar herritar
guztientzako
orekatua izateko

betetze aldera. Gaur egun, hondakinetan
eskumenak dituzten Mankomunitate guztiak Partzuergoko kide dira, Iruñerriko Mankomunitatea izan ezik; izan ere, Nafarroako
Gobernuak berariazko koordinazioa dauka
Iruñerriko Mankomunitatearekin, hondakinen alorrean.
Partzuergoak, hasieratik beretik, oso identifikagarri agertu nahi izan du herritarren
aurrean, marka diseinatzerakoan. Hartara,
marrubi-kolore deigarria aukeratu du, oso
nabarmena begietarako, entitatearen kudeaketa gidatzen duten balioen erakusgarri: abangoardismoa, adeitasuna, herritarrenganako hurbiltasuna, berotasuna,
arintasuna eta garbitasuna. Kolorearekin
batera, irudi bat ere badago, hondakin
organiko peto-peto batean oinarritutakoa:
sardina hezurra. Irudiak, gainera, Nafarroako
mapa ekartzen digu gogora. Hezurrak, bestalde, Partzuergoak izanen dituen adarren
antzekoak dira, zaborrak ongi egituratutako
zerbitzu bakar baten bidez biltzeko eta garraiatzeko. Helburua da entitateak egiten
duen lana irudi batean transmititzea; hau
da, zaborretatik abiatuta, entitateak hondakinen kudeaketa duintzen du, zaborrek ingurumenean eta gizartean duten eragina
leuntzen du, eta azkenik, Partzuergoa gai
da, jarduera ingurunean eraginkortasunez
eta adeitasunez txertatzeko. “Marrubi-filosofia” izena eman diogu.
Partzuergoak, gainera, antolaketan, teknikan eta finantzetan ezarri duen sistemaren ondorioz, egokitasunez garraiatu
eta tratatzen dira Partzuergoan dauden
mankomunitate gehienen hondakinak; zehazki, hondakinak bi tratamendu-zentrora
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eramaten dira: batetik, Culebreteko zentrora (biometanizazioa eta konpostajea), Erriberako Mankomunitateak kudeatutakoa,
eta, bestetik, Carcarkora (konpostajea), Jurramendiko mankomunitatearen eskuetan
dagoena. Nafarroa iparraldeko mankomunitate batzuetako hondakinak Gongorako
isurtegian uzten dira; Iruñerriko Mankomunitateak kudeatutakoan, alegia.
Hondakinak garraiatzeari lotutako beharrak
moldatzeko, bi Transferentzia Estazio eraiki
dira; bata, Zangozako udal dermioan kokatua, Ezka-Zaraitzu, Bidausi, 10. Eremua eta
Zangozako mankomunitateei zerbitzua
emateko, eta, bestea, Tafallan Mairaga eta
Izarbeibarko mankomunitateetarako. Halaber, bi deskarga-nasa ezarri dira: bata, Arbizun, Sakana, Mendialdea eta Araxes Garaiko
Mankomunitateei zerbitzua emateko, eta,
bestea, Azkoienen, Erriberagoieneko Mankomunitaterako. Horrez gain, Partzuergoak
Lizarran lehendik zegoen estazioa ere erabiltzen du, Jurramendiko Mankomunitatekoa. Partzuergoak, gainera, beste Transferentzia Estazio bat eraikitzea sustatzen
dihardu Doneztebeko udal dermioan, eta,
aurreikuspenen arabera, 2012an zabalduko
da, iparraldeko hainbat mankomunitateri
zerbitzua emateko: Bortziriak, Malerreka eta
Baztango Udalari, hain zuzen ere.
Jarduketa multzo hori gauzatu egin da,
hondakinak eraginkortasunez eta ingurumenarekin bat garraiatzeko, eta ia 6 milioi
euroko gastua ekarri du. Dirua Europako
funtsetatik etorri da (Kohesio Funtsa), Toki
Inbertsioetarako 2009-2012rako Planetik
(Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko Departamentuak kudeatutakoa) eta,
azkenik, partzuergo-tasa biltzetik, hau da,
Partzuergoak berak ezarria duen tasa
biltzetik.
Hain zuzen ere, Partzuergoko erabiltzaile
guztiei tasa bateratu bat ezarri zaie; hots,
2011 honetan, 44,50 euro dira, familia eta
urte bakoitzeko. Tasa horri esker, kide diren
mankomunitate guztiei halako partzuergoizaera bat eman zaie. Tasa hori biltzeak, izan
ere, aukera eman du garraio arloko koste estra batzuk ordaintzeko, kontuan hartu beharra baitago mankomunitate batzuk oso
urrun daudela Tratamendu Zentroetatik.
Horrez gain, aukera ere ematen du Zentroetako tratamendu-prozesuak bideragarri egiteko; hau da, mankomunitate bat da zentro
bakoitzaren jabea, baina beste mankomunitate batzuetako hondakinak ere hartzeko
gaitasuna dute. Azken buruan, zuzentasunean oinarritutako sistema ezarri zaie erabiltzaile guztiei, eta araudia eragingarritasunez betetzea ahalbidetu egiten du.
Culebreteko eta Carcarko Tratamendu Zentroek (arestian aipatu ditugun mankomunitateen jabetzapekoak) partzuergo-izaera
hartu zuten, bi entitateak Partzuergoan sartu zirenez geroztik. Zentroen funtzionamendu-erregimenari buruzko bi lankidetza-

Kamioietako bat deskarga kaian.

Partzuergoko
mankomunitateen
hondakinak
isurtegian utzi
aurretik tratatzen
dira; horri esker,
bolumena
nabarmen
murrizten da
eta gutxiago
kutsatzen dute

hitzarmen sinatu dira bi mankomunitateen
eta Partzuergoaren artean, alde teknikoak
eta alde ekonomikoak zehazteko. Era berean, bi batzorde eratu dira, nola funtzionatzen duten eta nolako jarduera-kosteak
dituzten kontrolatzeko, Partzuergoak berak
partzuergo-tasaren bitartez ordaindutakoak.
Doi lau urtetan, beraz, jarduketari partzuergo-izaera zabala eman zaio eta, horri esker,
gaur egun, biologikoki tratatzen dira
Partzuergo barruko mankomunitateetako
biztanleek sortzen dituzten hondakinak,
isurtegira eraman baino lehen; horren ondorioz, hondakinen bolumena nabarmen

murriztu da, eta hondakinek gutxiago
kutsatzen dute. Beraz, horrek esan nahi
du Nafarroan aurrerapauso nabaria eman
dela Europako Zuzentarauak ezarritakoa
betetzeko.
Horrek, gainera, bestelako onurak ere
ekarri ditu; esaterako, mankomunitateek
garai bateko hondakin-isurtegiak itxi, zigilatu eta lehengoratu dituzte. Horrela,
azken urteotan, isurtegi hauek itxi dira:
Aizpurgikoa (Ezka-Zaraitzuko Mankomunitatea), La Celada-Zangozakoa (Zangoza
Eskualdeko Mankomunitatea), MoratielAzkoiengoa (Erriberagoieneko Mankomunitatea), Urrozkoa (10. Eremuko Mankomunitatea), Arbizukoa (Sakanako
Mankomunitatea; soilik zabalik dago industriatik heldu diren isurietarako), Gareskoa
(Izarbeibarko Mankomunitatea), eta ixteko
proiektuan daude Romerales-Tafallakoa
(Mairagako Mankomunitatea) eta IbardinBerakoa (Bortzirietako Mankomunitatea);
jarduketa guztiak Nafarroako Gobernuarekin elkarlanean egin dira. Gaur egun, Nafarroan hiru isurtegi daude zabalik: Gongorakoa, Iruñerriko Mankomunitateak kudeatutakoa, eta Culebreteko eta Carcarko Tratamendu zentroei lotutako biak. Hiru isurtegiek behar diren ingurumen-baldintza guztiak betetzen dituzte; horrenbestez, ingurumen-baimen integratuaren jabeak dira, aplikatzekoa den araudiaren baitan.
Berrikitan, Nafarroako Gobernuak Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko 2010-2010 aldiko Plan Integratua onetsi du, eta Europar
Batasunak, bere aldetik, Hondakinei buruzko 2008/98 EE Esparru Zuzentaraua. Beraz,
bi-biak erronka dira Partzuergoarentzako,
bai erronka teknologikoa bai kudeaketa arlokoa. Izan ere, Partzuergoak bi izaera ditu:
batetik, Toki Entitate eskuduna da partzuergotuak dauden mankomunitateen hondakinak tratatzerakoan, eta bestetik,
mankomunitateen kudeaketako koordinatzailea ere bada, hondakinak tratatzeari lotutako beste alderdi batzuetan: esaterako, materia organikoaren eta gainerakoaren gaikako bilketa, eta prebentzioprogramak.
23
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LABURREAN

Araxes Garaia, Bidausi,
Mendialdea eta 10. Eremuko
Mankomunitateek jadanik
edukiontzi hori bat jarri dute
2010eko apirilean, hiri-hondakinen
gaikako bilketa Nafarroa osora iritsi
zen, hainbat mankomunitatetan edukiontzi horia ezarri baitzen, plastikozko ontziak, latak eta brika biltzeko; zehazki, Bidausi, 10. Eremua, Araxes Garaia eta Mendialdea Mankomunitateetan. Lau mankomunitate horietan 38
herri daude eta, guztira, 304 edukiontzi
paratu ziren. 61.359 euroko inbertsioa
egin zen, eta, haietatik, 42.951 euro Toki Administrazioak jarri zituen. Lau
Mankomunitateetan, halaber, herrita-

rrei argibideak emateko kanpainak
egin ziren, edukiontzi berria nola erabili behar den azaltzeko eta huraxe
erabiltzeko ohitura egokitasunez ikasteko. Kanpaina bere osoan Nafarroako
Hiri Hondakinen Partzuergoak finantzatu zuen: 27.369 euro, guztira. Beraz,
Nafarroako bazter guztietan ezarria
dago gaikako bilketa. Horrek esan nahi
du Europako legeriak agindutakoaz
haratago jo dugula, 5.000 biztanletik
gorako udalerrietan soilik baita derrigorrezkoa bilketa molde hori.

Mairagako
Mankomunitatea
eskolaumeak
kontzientziatzearen alde ari da

Valdibocata Izarbeibarko
Mankomunitatean

Hondakinen prebentzioa sustatzeko eta
botatzekoak diren gauzak murrizteko,
Izarbeibarko Mankomunitateak Valdibocata esaten dioten bilgarri bat atera
zuen joan den urtarrilean; hau da, ogi-

tartekoak, sanwitxak, galletak, fruta-aleak… biltzeko bilgarri bat da, iraunkorra,
osotara garbigarria eta ekologikoa, erabili eta botatzekoak diren ohiko bilgarrien ordezkoa baita; batez ere, zilarrezko edo aluminiozko paperaren ordezkoa. Ikastetxeetan banatu da (1.100 Valdibocata bederatzi ikastetxetan), bai eta
eskualdeko hainbat enpresatan ere
(oraingoz, guztien artean 250etik gora
langile dituzten lau enpresatan). Esan
behar da valdibocata ere zor zaiola Nafarroako Kutxako “Zeuk aukeratu, zeuk
erabaki” ekimenari.

Ikasturte honetan, Mairagako Mankomunitateak haurrentzako kanpaina bat abiarazi
du ikastetxeetan. Helburua da eskolaumeei
ahalik eta hondakin gutxien sortzen eta
hondakinak berrerabiltzen irakastea, txiki
txikitandik hezita. Proiektuaren asmoa da
Mairagako Mankomunitate osoko ikastetxe
guztietara iristea, baina, hasteko, Tafallako
ikastetxeetan ari dira. Zehazki, amazazpi tailer antolatu dituzte, hezkuntza zikloetara
egokituta. Lehen Hezkuntzako haurrekin,
berriz, birziklapena landu nahi dute, bai eta
hondakinak murriztea eta berrerabiltzea ere.
Hartara, 500 boc"n roll banatuko dira; hau
da, ogitartekoak gordetzeko bilgarri bat,
garbigarria eta egunero berrerabiltzeko modukoa. Lehen Hezkuntzako 5. mailakoentzako tailerrean patruila ekologikoak antolatuko dira, ikaskideek birziklapena egin dezaten eta paperontziak errespeta ditzaten
zaintzeko. Era berean, ikastetxeei konpostaje-tailerrak egitea proposatu nahi diete, bai
eta lehiaketa bat ere, Institutu Politeknikoko
ikasleentzako. Birziklapena lantzeko hezkuntza-eskaintzaren osagarri, Sancho III El
Mayor institutua eta Politeknikoa Culebreteko planta ikustera joanen dira.
Kanpaina honetan, Mairagako Mankomunitateak Tafallako Udala izan du lankide, 6.000
€ jarri baititu. Mairagak, bere aldetik, 4.000 €
eman ditu, mantentze-lanekin eta laguntza
teknikoarekin batera.

Baztan, Malerreka eta Bortzirietan edukiontzi berriak
paratu dituzte etxeko olioa biltzeko
Malerrekako eta Bortzirietako Mankomunitateek eta Baztango Udalak
beste kanpaina bat jarri zuten abian
joan den otsailean, etxeko olioaren
bilketa sustatzeko. Hartara, edukiontzi gris eta laranjak paratu dituzte, herritarrek olioz betetako poteak eta botilak haietan utz ditzaten. Poteek plastikozkoak izan behar dute, edukiontzi barruan uzterakoan ez hausteko. Ongi itxi behar
dira, gainera, olioa ez isurtzeko. Bil24

keta, orain arte, hondakin bereziak
biltzeko ibilgailu baten bidez bakarrik egin izan da, larunbat goizetan
herriz herri ibiltzen dena; baina, zerbitzuari indarra eman nahi izan diote, auzokideei zeregina errazteko
eta olio erabili gehiago biltzeko.
Dena den, ibilgailuak bere lana eginen jarraituko du, hau da, herriz herri jarraituko du, olio erabiliaz gain,
bestelako hondakinak ere biltzen
dituelako.
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Jurramendiko Mankomunitateak Hondakinen
bilketa pneumazabor poltsak banatu ditu
tikoa Iruñeko
Alde Zaharrean

Jurramendiko
Mankomunitateak
150.000 pakete poltsa banatu zituen
iazko udaberrian eta udazkenean
hondakin bizigabeak (plastikoak,
ontziak, brik eta beste batzuk) eta
hondakin organikoak biltzeko (marroiak) txartel trukagarri baten bitartez; hau da, txartel bakoitzaren ordainez, bi poltsa pakete jasotzen ziren.
Txartelak hondakin zerbitzuko 37.000
erabiltzaileen fakturen ordainagirietan
sartu zituzten. Behin faktura eta txartela jasotakoan, erabiltzaileei epe jakin
bat eman zitzaien, poltsak jasotzeko.
Erabiltzaile bakoitzak jaso zuen, zehaz-

ki, urtebete osorako behar izaten duen
poltsa kopurua; beraz, ez du halakorik
erosi behar izan. Mankomunitatearen
esanetan, neurria entitatearen “ahalegin ekonomikoaren” baitan dago eta
helburua da “herritarrak birziklatzearen
inguruan sentsibilizatzea”.

Erriberako Mankomunitateak
33 ikastetxetan edukiontziak
ezarri ditu
Erriberako Hondakin Solidoen Mankomunitateak eta eskualdeko ikastetxeek
bat egin eta, elkarrekin, hondakinak
birziklatzeak duen garrantzia erakusteko kanpaina bat antolatu dute. Zehazki,
Mankomunitateak “garbigune” bat ezarriko du kanpainarekin bat egin duen
ikastetxe bakoitzean. “Garbigune” bakoitza hiru edukiontziz osatuta dago:
horietako bat hondakin organikoak
biltzeko da (berdea); beste bat, papera
biltzeko (urdina) eta, hirugarrena, berriz, ontziak biltzeko (horia). Haur eta
Lehen Hezkuntzako ikastetxe guztiez
gain, ekimenean beste ikastetxe batzuk
ere sartu dira; adibidez, Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide He-

ziketako institutuak, eta arte eskolak
eta tailerrak. Mankomunitateak, guztira, 60 "garbigune" erosi ditu (110 litroko
edukiera duten 180 edukiontzi) eta
20.000 euroko inbertsioa egin behar
izan du. Edukiontziak ikastetxe barruan
jarriko dira, bakoitza bere kartelarekin,
eta irakasleek berek zabalduko dute
ikasleen artean birziklapenaren aldeko
mezua, mankomunitatearekin elkarlanean. Edukiontziak bete ahala, ikastetxe bakoitzeko arduradunek zentroaren kanpoaldean utziko dituzte, zabor
bilketaz arduratzen direnek edukia eraman dezaten; edo, bestela, herri bakoitzean dauden edukiontzi handietan hustuko dituzte.

Erriberagoieneko
Mankomunitatean ezarria
dago hondakinak Tuterara
transferitzeko zentro bat
2010eko maiatzaren 21ean, Azkoienen
hondakinak kargatzeko kai bat inauguratu zen. 14.000 tona hondakin biltegiratzeko edukiera dauka, handik Tuterako
El Culebreteko tratamendu zentrora eramateko. Instalazioek zerbitzua ematen
diete Mankomunitateko bederatzi udalei, Nafarroako Erriberagoieneko hondakin solidoak kudeatze aldera. Honatx

Udalak: Azkoiena, Azagra, Cadreita, Faltzes,
Funes, Martzilla, Milagro, San Adrian eta
Alesbes. Horrelako kaietan hondakinak
gorde eta, gero, hogei tonako kamioietan beste leku batera eramaten dira; hau
da, hondakinak ez dira ohiko bilketa-kamioietan garraiatzen (zortzi dira), eta horrek kostea aurrezteaz gain, karbono dioxido gutxiago ere sortzen du.

Joan den otsailaren 11n, hondakinak biltzeko sistema pneumatikoa jarri zen abian, Iruñeko Alde Zaharrean. Horri esker, auzo horretako auzokide gehienek etxeko hondakinak zaborrontzi berrietan uzten dituzte. Lehenbiziko fase honetan, zehazki, 35 bilketa
gune jarri dira eta 118 buzoi edo zaborrontzi,
hiru motakoak, gai organikoak, ontziak eta
paper-kartoia biltzeko.
Zaborrontzietan utzitako hondakinak Trinitarioseko bilketa gune nagusira eramaten dira lurpeko hodien bidez, aire-korronteek
bultzatuta. Hodien sareak, guztira, 6,5 km ditu luzeran. Gune horretatik prozesu osoa informatika-sistemen bidez kontrolatzen da,
egunaren 24 orduetan, egun osoan egoten
baita funtzionamenduan.
Bilketa molde berria hasi zenetik hilabetea
igaro den honetan, 22.180 kg ontzi eta
37.900 kg paper eta kartoi bildu dira; hondakin organiko eta gainerakoari dagokionez,
96.420 kg bildu dira. Sistema berria ezartzearen ondorioz, auzoa itxurosoago dago, ingurumenaren aldetik kalitate handiagoa dauka,
toki gehiago dago kale-plazetan eta bilketakamioien zarata ezabatu da.

Ontziak zinemasarreren truke
Ontziak automatikoki bereizteko makina berriari esker, Eskualdeko auzokideek puntuak
lortzen dituzte, latak eta plastikozko botilak
uztearen truke. Puntuak zinema-sarreren truke aldatzen dira.
Makina Iruñeko Ziudadela kalean jarria dago,
eta jardunean ari da joan den urtarrilaren
21az geroztik. Gai automatiko batek material
motaren arabera desberdindu eta bereizten
ditu ontziak; gero, trinkotu egiten ditu, ontzien
bolumena murrizteko eta errazago garraiatzeko. Espainia guztian, Iruñerrian jarri da lehendabizikoz era horretako makina bat. Europako
beste herrialde batzuetan, ordea, horrelako
makinak txertatuak daude ontziak utzi eta
itzultzeko sisteman. Iruñeko makinak, gainera, “saria” ematen du eta herritarrak sentsibilizatu nahi ditu ontziak bereizita uzteak duen
garrantziaz.
Makina jarri zenetik, plastikozko 91.381 ontzi
eta 69.946 lata eraman dira bertara; eta, ordainez, eman diren puntuekin 1.792 zinema-sarrera banatu dira.
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Eraikuntzako Hondakinei buruzko
dekretu berria onetsi dute
Foru Dekretuak hondakin horiek sortu eta kudeatzen dituztenen betebeharrak
zehaztu ditu, bai eta kontrol araubidea eta jardueren zehapena ere

N

afarroako
Gobernuak,
2011ko martxoaren 28ko
bilkuran, onetsi egin du
eraikuntza eta eraispenetako obretan sortzen diren hondakinak arautzeko Foru Dekretua; hondakin horiei EEH
esaten zaie.
Arau berriaren arabera, kudeaketaren
helburua ahalik eta hondakin gehien birziklatzea eta balorizatzea da, eta, horrekin batera, isurtegian ahalik eta gutxien
ezabatzea.
Foru Dekretuari buruzko partaide publikoko prozesu zabala egin da. Dekretuak,
gainera, ekoizleei hainbat betebehar ezarri
dizkie; besteak beste, obraren proiektuan
baliabideak kudeatzeko azterlana txertatzea; aipatu hondakin arriskutsuen
gaineko inbentarioa egitea, eta kudeaketa-azterlana ere bai; eta hondakin
haiek gaika desagerraraztea aurreikustea,
hondakinak haien artean edo arriskutsuak
ez diren beste hondakin batzuekin ez nahasteko.
Beste alderdi nabarmen bat ekoizleek bere gain hartu beharreko fidantza-sariari
edo finantza-bermeari dagokio, ekoizleek
hondakinak ongi kudeatzeko betebeharrak bete ditzaten, salbu eta etxeetako
eraikuntza edo konponketako obra txikia
bada, udal ordenantzek ezartzen dutenaren
menpean baitaude.
Era berean, ezarri da honako hauek ez direla
Foru Dekretu honen xede izanen: substantzia arriskugarriz kutsatu gabeko lurra
eta harriak, obra berean edo beste obra batean berrerabiltzen direnak; 2006/21/EE Zuzentarauak arautzen dituen erauzketa-industrien hondakinak; arriskutsuak ez diren
dragatze-lohiak, gainazaleko uren barnean
daudenak, uren eta bide nabigagarrien kudeaketa-jardueretatik ondorioztatzen direnak; eta, etxeetako eraikitze eta konpontze
obra txikietatik heldu diren hondakinak,
haien pisua gehienez 50 kg bada.
Azken hamarraldian, ia bikoiztu egin da
EEHen sorrera Nafarroan. Hondakin arriskutsuak ez badira ere, hau da, kutsaduraarazorik eragiten ez badute ere, ikusizko eragina oso handia da, bai eta paisaian duten
eragina ere, toki desegokietan material eta
substantziak metatzearen ondorioz; eta, aldi
26

Hondakinak
Kudeatzeko Plan
Integratuak
helburu hau ezarri
du 2020rako:
EEHen % 70
birziklatzea.

berean, gainera, hondakin arriskutsuak ezabatzea sustatu dezake.
2009an, 360.642 tona sortu ziren, kudeatzaile baimendunen datuen arabera; haietatik
gehien-gehienak ezabatu ziren (% 95).
Hamalau instalaziok dute EEHak kudeatzeko pausoren bat egiteko baimena. Haietako
bostek aurre-tratamendua egiten dute, hau
da, hondakinak garbitu eta bereizten dituzte, material birziklagarriak berreskuratzeko

(plastikoak, metalak, zurak, etab.) eta obrahondar garbia balorizatzera bideratzeko eta
ezabatzeko. Beste bostek hondakinak
xehatzen dituzte, agregakin birziklatua
egiteko, eta bik EEHak bideratzen dituzte
inguru hondatuak ingurumenaren aldetik
lehengoratzera. Azkenik, haietako lau isurtegi baimendunak dira, jatorrian garbiak
dauden edo aurretik tratatu diren EEHak
ezabatzeko.
Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko
2010 – 2020 aldirako Plan Integratuak
hainbat helburu ezarri ditu hondakinak
ongi kudeatzeko, hondakinen hierarkia
oinarri hartuta; besteak beste nabarmentzekoak dira obran gaikako eraispena
sustatzea, ahalik eta material gehien
birziklatzeko; agregakin birziklatuen
erabilera sustatzea agregakin naturalen
ordez, eta legez kanpoko udal obra-hondakindegiak itxi eta ingurumenarekin
bat lehengoratzea. Helburu kuantitatiboen artean, hauek ezarri dira: EEHetatik
datozen hondakin arriskutsu guztiak zuzen bereizi eta ingurumenarekin bat
kudeatzea 2010erako eta hurrengoetarako, obran bereiziz, eta EEHen % 15, 25, 35
eta 70 birziklatzea, 2010., 2012., 2015. eta
2020. urteetarako, hurrenez hurren.

Argibideak:
www.navarra.es
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Hondakinak zenbakitan
Hondakinen osaera

Hiri Hondakinen osaera

2008an, Nafarroan sortutako hondakin gehienak (pisuari dagokionez) Industria Hondakin Ez Arriskutsuak izan ziren (% 52); gero,
Eraikuntza eta Eraispenetako Hondakinak (% 25) eta Hiri
Hondakinak (% 16).

Hiri Hondakinei dagokienez, % 43 organikoak izan ziren, eta gero,
papera eta kartoia (% 20). “Bestelakoak” atalean (% 17), besteak
beste, tamaina handikoak, tresna elektrikoak eta elektronikoak, eta
etxeko hondakin arriskutsuak sarturik daude.

Hiri Hondakinak sortzea
Azken hamarraldian, urtetik urtera, gero eta hiri hondakin gehiago
sortu dira, eta, 2008an, 294.000 tonara iritsi ginen. Azken urteotako
emaitzak ikusita, dena den, esan daiteke kopurua egonkortzeko
joera dagoela.
Horrela, hamarkada batean, Hiri Hondakinen sorrera-tasa 1,07tik
1,30 kilora igaro da, biztanle eta egun bakoitzeko. Estatuko batez
bestekoaren azpian dago: 1,44 Kg./bizt-egun.

Hiri Hondakinak berreskuratzea
Azken urteotan, Nafarroan hiru aldiz hondakin gehiago berreskuratu dira. Beraz, Espainiako birziklapen-tasarik onena duen
Komunitatea da. Edukiontzi urdinean kartoizko eta paperezko ontzi
kopururik handiena bildu zuen Komunitatea izan zen (50 kilo, biztanleko) eta, Euskal Autonomia Erkidegoarekin batera, beira gehien
birziklatu zuena (25,4 kilo, biztanleko), 2009an.
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Nafarroako
hondakinak
kudeatzeko
erakundeak eta
azpiegiturak

Hondakinak kudeatzeko Mankomunitateak eta Udalak
948 510 444

Foruen plaza z/g 31700 Elizondo
948 580 006

Jurramendiko Mankomunitatea

Araxes Garaiko Mankomunitatea
Kale Nagusia, 4 31891 Arribe - Araitz
948 513 087
Bortzirietako Hiri hondakinen
Mankomunitatea
Andutzeta karrika, 15 31760 Etxalar
948 635 254
www.bortziriakzabor.com
Iruñerriko Mankomunitatea
Chinchilla jeneralaren k, 7 31002 Iruña
901 502 503
www.mcp.es
Mairagako Mankomunitatea
San Salvador, 11 - behea 31300 Tafalla
948 703 305
www.mairaga.es
Malerrekako Mankomunitatea
Merkatarien karrika, 17 behea 31740
Doneztebe 948 451 746
Mendialdeko Mankomunitatea
28

Elbarren kalea, 1 31880 Leitza

Bellviste, 2 - 31200 Lizarra
948 552 711
www.montejurra.com
Bidausiko Hondakin solidoen
Mankomunitatea
Petra Matxin, 1 - 31693 Garralda
948 764 008
Eska-Zaraitzu Hiriko Hondakin Solidoen
Mankomunitatea
Antonio Aróstegui, 5 - 31450 Nabaskoze
948 470 008
Sakanako Mankomunitatea
Uriz kalea, 38 - 31830 Lakuntza
948 464 867
www.sakana-mank.com
Zangoza Eskualdeko Zerbitzu
Mankomunitatea
Kale Nagusia 9 – 11. Posta kodea: 31400
Zangoza 948 871 247
Izarbeibarko Mankomunitatea
Mendigorria errep., 1 behea - 31100
Gares 948 341 076

Erriberako Hiri Hondakin solidoak
kudeatzeko Mankomunitatea
Paseo de Los Grillos, 17 - 31500 Tutera
948 411 894
www.mancoribera.com
Erriberagoieneko Hiri Hondakin solidoak
kudeatzeko Mankomunitatea
Avda. de la Paz, 21 – 1. sol. B - 31350
Azkoien 948 713 179
10. Eremuko Hiri Hondakin solidoak
kudeatzeko Mankomunitatea
Kale Berria, 22 - 31430Agoitz
948 336 217

BESTELAKO ERAKUNDEAK

Baztango Udala

Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua
http://www.navarra.es 848 42 66 98
Nafarroako Hiri Hondakinen
Partzuergoa (NILSAk kudeatua)
http://www.nilsa.com 948 176 928
Birziklapena bultzatzeko Bulegoa
(NAMAINSAk kudeatua)
http://www.namainsa.es 948 198 636
Nafarroako Ingurumen Arloko
Baliabide Zentroa (CRANA)
http://www.crana.org 948 140 018
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