
Lardizabal kalea, 5  
20214 Segura

Tel.: 943 801 006 · Faxa: 943 800 204
udala@segura.eus
www.segura.eus

ETA ZUK  
ZER DIOZU?
Hondakinen gaian adostasunerako 
herri-hausnarketa

4
ERAbAKITZE fAsEA
2. HObEKUnTZA

� sEGURAKO EGOITZAKO bILKETA 
PUnTUAREn bERRAnTOLAKETA

ETA ZUK ZER DIOZU?
Hondakinen gaian adostasunerako  
Herri Hausnarketa

erabakiTze FaSea

A. AURREKARIAK
2013ko martxoan, Seguran (Goierriko beste herri batzuekin batera) hiri-hondakin solidoen etxez 
etxeko bilketa-sistema ezarri zen. bilketa-sistema horretan, hondakinen materia organikoa, pape-
ra-kartoia, ontzi arinak eta errefusa jasotzen dira. eta ondorioz, bilketa selektiboaren ehunekoa 
%70-80era arte handitu da. 

Hala ere, mankomunitateak berak eta ingurumen aholkularitza independiente batek egindako 
hainbat azterketek baieztatu dute, herriko ekarpenguneetan, eta batez ere egoitzako bilketa pun-
tuan dauden arazoak zuzenduko balira, bilketa selektiboaren datuak hobeagoak izango liratekela.

egoitzako bilketa puntua irekita eta sarbide-kontrolik gabe dagoenez, nahiz eta egoitzaren era-
bilerarako pentsatua egon, egoitzaz gain edozeinek erabiltzen du. Hori dela eta, bilketa puntu 
horretan, bilketa selektiboaren emaitzak izugarri jeisten dira eta horretaz gain, gaizki bildutako 
hondakin kopurua handitu egiten da. Udalari kostu ekonomiko handiagoa suposatuz.

B. HELBURU OROKORRAK
 » egoitzan kokatuta dagoen bilketa puntuko errefusa gutxitu. 

 » egoitzan bilketa selektiborako sistema berria ezarri. 

 » egungo sistemak dituen hondakin-ihesak identifikatu.

C. EKINTZAK
 » egungo sistemaren ebaluazio plana.

 » zaharren egoitzako bilketa puntuko sistema berriaren ezarpena.

 » zaharren egoitzako bilketa puntuko aldizkako ebaluazioa. 
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EGUNGO SISTEMAREN EBALUAZIO PLANA

 Z EKINTZAREN DESKRIBAPENA

Orain arte egindako azterketak, udalerriko 
egungo hondakinen kudeaketarenak izan dira. 
beraz, beharrezkoa da egoitzaren bilketa pun-
tuko bigarren ebaluazio zehatzago bat egitea. 
batetik, botatako hondakinak aztertu behar-
ko dira eta bestetik, egoitzaren beharrak eta 
lan-protokoloak. era berean, puntu horretako 
kanpo-erabileraren analisia ere egin beharko 
da, hau da, egoitzakoak ez diren herritarrek eta 
sortzaile handiek egiten duten erabileraren az-
terketeta.

 Z AZTERTUTAKO FRAKZIOAK

Hasierako egoera (udalerriko bilketa selektiboaren irizpideak) eta helburuak kontutan hartuta, bil-
keta selektiboaren azterketa ondorengo sailkapena jarraituz egingo da:

 » Gai organikoa: 

•	 Sukaldeko hondar organikoak

•	 bestelako gai organikoak

 » Papera/kartoia

 » Ontzi arinak

 » beira

 » inpropioak edo ezegokiak

 Z ADIERAZLEAK

 » egungo edukiontzien egoera.

 » bildutako hondakinen kantitatea eta konposizioa.

 » erabileren azterketa.

 Z DENBORAZKOTASUNA

ebaluazio horiek 2017. urteko udazkenean burutuko dira. Hala ere, Sasieta Mankomunitatearen 
baliabideen eta proiektuaren koordinazioaren araberakoa izango da.

ZAHARREN EGOITZAKO BILKETA PUNTUKO BILKETA SISTEMA BERRIAREN EZARPENA 

 Z EKINTZAREN DESKRIBAPENA

kasu zehatz honetan, beharrezkoa da behar 
diren tresnak erabiltzea eta hedatzea bi helbu-
ru nagusi betetzeko:

 » bilketa puntu honetako 
erabiltzaileak bereizi.

 » egoitzaren eta edukiontzi horien 
balizko erabiltzaileak diren sortzaile 
handien benetako beharrak 
definitu.

 Z EZARPENAREN DISEINUA

bilketa sistema berriaren ezarpenaren diseinua egiteko ondorengo irizpideak jarraituko dira:

 » Sistema hau soilik egoitzak erabiltzea.

 » edukiontzien gertuko kokapena (sarbide-kontrol sistema). 

 » Sortzaile handiak identifikatu eta zerbitzua horien beharretara ere moldatzea 
(sortzaile handiek zerbitzu hori erabiltzea aztertuko da).

 Z MARTXAN JARTZEA

zerbitzu berria martxan jarri aurretik ondorengo ekintzak burutuko dira:

 » erabakiak hartzeko koordinazio bilerak: Udala-Mankomunitatea.

 » koordinazio bilerak: Udala-egoitza.

 » Sistema berriaren ezarpena eta hau erabiltzeko materiala banatu 
(sarbide-txartela).

 Z KONTROLA

Hurrengo elementuak kontrolatu eta aztertuko dira:

 » bilketa-denborak

 » Sarbide-kontrol sistema

 » zalantzak, galderak eta arazoak

 Z DENBORAZKOTASUNA

ezarpen berria 2017 urte amaierarako aurreikusten da.

ZAHARREN EGOITZAKO BILKETA PUNTUKO 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 jarraituko da, hau da, frakzio bakoitzaren garbitasuna aztertze-
ko plangintza jarraituko da. Frakzio bakoitzeko, urtean, 1-2 karakterizazio egitea aurreikusten da.

 Z DIAGNOSIA TOKIAN BERTAN

aldian-aldian, egoeraren diagnosia egingo da. Horretarako, bilketa puntua, tokian bertan azter-
tuko da eta sistema baloratzeko, erabiltzaileei eta zerbitzua ematen duten langileei  elkarrizketa 
pertsonalizatuak egingo zaizkie.

 Z NEURRI ZUZENTZAILEEN APLIKAZIOA

Gertakariak edo arazoak zuzentzen ez badira zerbitzu berri hau kentzea baloratuko da.

 Z JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

 » Selektiboki bildutako hondakin tonak (t frakzio/urte)

 » inpropioen edo ezegokien batezbestekoa (%)

 » Gertakari edo arazo-kopurua frakzio bakoitzeko (zenbakia)

 Z DENBORAZKOTASUNA

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


