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A. AURREKARIAK
2013ko martxoan, Seguran (Goierriko beste herri batzuekin batera) hiri-hondakin solidoen etxez 
etxeko bilketa-sistema ezarri zen. bilketa-sistema horretan, hondakinen lau frakzio bereizten dira: 
materia organikoa, papera-kartoia, ontzi arinak eta errefusa. Sistemaren helburua hondakinak mu-
rriztea eta hondakinen bilketa selektiboa handitzea da (lau edukiontziren sistemarekin lortutako 
%30-35ª, %70-80ra arte handitzea). 

Horretarako, eguneroko bilketen maiztasun eta hondakinen frakzioen egutegi eta ordutegi bat 
ezarri da, herritarrek egunean dagokion frakzioa atera dezaten.

Hala ere, 2017 hasieran burututako prozesu partehartzailean, herritarrekin egindako bilera infor-
matiboetan, herritarren zati batek asteburuan pixoihalak eta frakzio organikoa ateratzeko aukera 
izatea interesgarria izateaz gain, beharrezkoa ere izango litzatekeela aipatu zuen. 

B. HELBURU OROKORRAK
 » Herritarren eskaerari erantzunez, hiri-hondakinen frakzio organikoa eta 

pixoihalen bilketa selektiboa egunero ezartzea.  

 » Frakzio organikoaren bilketa selektiboan, ezegokien edo inpropioen maila baxu 
mantenduko duen bilketa-sistema osagarria ezartzea. 

 » Frakzio organiko eta pixoihalen bilketarako beharrezko azpiegiturak hedatzea. 

 » Sasietako Mankomunitatearekin azpiegituren hedapena koordinatzea. 

C. EKINTZAK
 » bilketa-sistema osagarriaren ezarpena.

 » Laguntza-kanpainak.

 » bilketa osagarriaren aldizkako ebaluazioa. 
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BILKETA SISTEMA OSAGARRIAREN EZARPENA

 Z EKINTZAREN DESKRIBAPENA

tokian tokiko bilketa selektibo sistema baten arrakastarako edo porroterako (efizientzia, efikazia 
eta efektibitatearen ikuspuntutik) giltzarria dira herritarrak. izan ere, herritarrak dira beraien etxee-
tan edo komertzioetan hondakinak bereiztu ala ez erabakitzen dutenak. erabaki hori, aldi berean, 
hainbat baldintzaren araberakoa da: gertutasuna, sistemaren erabiltzeko erraztasuna eta abar. 

Hori dela eta, kasu zehatz honetan beharrezkoa da behar diren tresnak erabiltzea. batetik, herrita-
rren eskaerei erantzuna emateko, eta, bestetik, eta ez garrantzia gutxiagorekin, bilketa helburuak 
lortzeko.

 Z NEURRIAK

 » edukiontzi marroiak eta edukiontzi grisak ezarriko dira. ezarpen hau 
herrigunearen zonifikazioaren eta biztanleriaren dentsitatearen arabera egingo 
da. beti ere, atez ateko bilketa-sistemaren osagarri.

 » Hiri hondakinen, gai organikoaren eta pixoihalen bilketa-selektibo osagarria  
ezarri. Sarbide-kontrol sistema duten edukiontzi espezifikoetan.

 » bolumen ertaineko edukiontziak erabiliko dira (1000l), egun ezarrita dagoen atez 
ateko bilketa-sistemarekin bateragarriak direnak. edukiontziak marroiak izango 
dira gai organikoarentzako eta grisak/beltzak pixoihalentzako. identifikazio 
edo sarbide-kontrol sistema edukiko dute. bota daitezkeen gaiak irudien bidez 
zehaztuta egongo dira edukiontzian bertan.

 » edukiontzi horiek egunero erabili ahal izango dira. edukiontzi grisei dagokionez, 
zerbitzu horren beharra egiaztatzen duten herritarrek bakarrik erabili ahal izango 
dute. Sortzaile handi eta bereziek (dendek, tabernek, jatetxeek, etab.) sistema 
hau erabili dezaketen edo ez etorkizunean erabakiko da.

 » ez da aurreikusten egungo bilketa maiztasunean aldaketarik.
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 Z ONARTUTAKO HONDAKINAK

GAI ORGANIKOA
Materia organiko konpostagarria: janari gordinaren edo prestatutako janariaren honar guztiak (ha-
ragia, arraina, barazkiak, frutak, ogia, esnekia eta abar), arraultza-oskolak, infusio-hondarrak, kor-
txoak, paperezko zapiak eta abar. 

PIXOIHALAK
zelulosaz edo beste materialen batez eginiko gernua xurgatzeko oihala. 

 Z EZEGOKIEN MAILA

Materia organikoaren kasuan, ezegokien maila %5aren 
azpitik mantendu behar da. Pixoihalen bilketan, berriz, 
ezegokien mailak ezin du %3a baino handiagoa izan. 

 Z DENBORAZKOTASUNA

2017 urte amaieran martxan jartzea aurreikusten den 
arren, ezarpena Sasieta Mankomunitatearekin koordi-
natu beharko da.
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LAGUNTZA KANPAINAK

 Z EKINTZAREN DESKRIBAPENA

bio-hondakinen bilketa selektiboa, hondakinen ku-
deaketa jasangarri eta eraginkor baten oinarria da. 
Hori dela eta, hondakin organikoen bilketa selektiboa 
eta ondorengo kudeaketa egokia bultzatu behar da. 

era berean, pixoihalek errefusaren zati handiena osa-
tzen dute. Horrela, sistema era egoki batean garatze-
ko, ezinbestekoa da herritarrak informatzea eta gai 
horien bilketa selektiboa erraztea.

 Z MARTXAN JARTZEA

zerbitzu berria martxan jarri aurretik ondorengo ekin-
tzak burutuko dira:

 » biztanleen gehiengoarengana heltzeko 
informazio-kanpaina intentsiboa egin. 

 » bilketa-sistema erabiltzeko materiala 
banatu (sarbide-txartela).

 Z HERRITARREKIN HARTU-EMANA

Hurrengo elementuak kontrolatu eta aztertuko dira,  
herritarren beharrak asetzeko:

 » edukiontzien kokapena

 » bilketa-denborak

 » kanpaina eta mezu mota

 » komunikaziorako euskarriak 

 » zalantzak, galderak eta arazoak

kontrolatuko diren elementu horietan, emaitza eskasak 
emanez gero edo arazo esanguratsuak agertuz gero, zer-
bitzu osagarri hau bertan behera uztea baloratuko da.

 Z DENBORAZKOTASUNA

ekintza horiek 2017 urteko udazkenean burutuko dira. 
Hala ere, Sasieta Mankomunitatearen baliabideen eta 
proiektuaren koordinazioaren araberakoa izango da.
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 Prozesuan zehar elkarrekin adostuko dugu metodologia

2016 
UrteAn 
zeHAr
Herriko 
hondakinen 
kalitatearen eta 
kudeaketaren 
azterketa egin 
dugu.

MArtXOAn
· Egindako azterketaren 

emaitzak azalduko 
zaizkizue

· Zuen ideiak eta 
ekarpenak jasoko ditugu

Horretarako bi bide 
dituzue:
· AtAriz AtAri 

bilkurAk  
martxoak 6-17 
bitartean izango dira.  
Deialdiak bando bidez 
egingo dira.  
20 minutuko iraupena 
izango dute

· Herri Batzar irekia

ApirileAn
Jasotako 
ekarpenak 
aztertu,  
ebaluatu eta 
onartuko ditugu 
elkarrekin 
Herri  
bAtzAr irekiA

MAiAtzeAn
Zuen ekarpenetan 
oinarritutako  
proposamen 
adostua osatuko 
dugu
Herri  
bAtzAr irekiA
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BILKETA OSAGARRIAREN ALDIZKAKO EBALUAZIOA

 Z EKINTZAREN DESKRIBAPENA

Sistema berria ezarri ondoren, jarraipen kanpaina bat egin behar da sistemak ongi funtzionatzen 
duela bermatzeko:

 » arazoei irtenbidea aurkitu eta zalantzak argitu.

 » Herritarren kexak erantzun.

 » ezarpenaren jarripena eta kontrola. adierazleak aurreikusitakoak direla baieztatu. 
Horrela ez balitz, desbiderapenaren zergatia identifikatu.

 » Neurri zuzentzaileak ezarri (sentsibilizazio-kanpaina zehatzak, etab.).

 Z KARAKTERIZAZIOEN 
PLANGINTZA

karakterizazioen plangintza bat jarrai-
tuko da, hau da, frakzio bakoitzaren 
garbitasuna aztertzeko plangintza 
jarraituko da. Frakzio bakoitzeko, ur-
tean, 3-4 karakterizazio egitea aurrei-
kusten da.

 Z KONTSULTAK

aldian-aldian, egoeraren diagnosia 
egingo da. Horretarako, sistema berria 
baloratzeko asmoz, elkarrizketa per-
tsonalizatuak eta galdetegiak egingo 
dira. Modu horretan, erabiltzaileen 
kexak, ohiturak, sistemaren gabeziak, 
arazoak eta gainontzeko informazio 
garrantzitsu guztia jasoko da.

 Z NEURRI ZUZENTZAILEEN 
APLIKAZIOA

Gertakariak edo arazoak zuzentzen ez 
badira eta gutxieneko datuak ematen 
ez baditu, hau da, ezegokien maila 
%5a baino txikiagoa ez bada, zerbitzu 
berri hau kentzea baloratuko da.
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 Z JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

 » Selektiboki bildutako gai organiko eta pixoihal tonak (t/urte)

 » inpropioen edo ezegokien batezbestekoa (%)

 » Sistema osagarriaren erabiltzaile kopurua (zenbakia)

 » Gertakari edo arazo kopurua bilketa puntu bakoitzeko (zenbakia)

 Z DENBORAZKOTASUNA

aldizkako ebaluazioak bilketa berria ezartzen den heinean burutuko dira. 2018. urtean hasiko da.
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