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A. AURREKARIAK
egungo Segurako hiri hondakinen materia organikoaren kudeaketari erreparatzen badiogu, guztira 
gutxi gorabehera, 123 tona jasotzen dira urtean (Mankomunitateak azpikontratatutako zerbitzuaren 
bitartez) eta beasaingo zabortegira eramaten dira (zabortegiak transferentzia puntuaren funtzioa ere 
egiten baitu). Ondoren, plantan konpostajea edo tratamendu industriala egiten da. konpostaje des-
zentralizatua (etxekoa eta komunitarioa) aukerazkoa da, beraz, ezin da kudeaketa tresnatzat hartu. 

Horregatik, egungo FOrMaren bilketa bereiztuaren sistema mantentzea proposatzen da eta jasotako 
hondakin organikoekin Segurak kudeaketa independientea egitea aztertzen da. Hondakin organi-
koen prozesamentu edo tratamendurako, ohiko konpostaje plantetan, piletan egiten den konposta-
je sistema kontrolatua proposatzen da, betiere Segurako baldintzetara eta ezaugarrietara egokituta.  

etxeko konpostajea eta auzokonposta bultzatu nahi dira, plantan tratatu beharreko bio-hondakin 
kopurua murrizteko, eta, ondorioz, tratatutako toneladaren kostua murrizteko.

Jarduera guztiak, era egokian formatutako eta gaitutako udal-langileek egitea proposatzen da 
(edo jarduera horiek azpikontratatzea, sozialki egokiagoa den alternatiba bat bilatuta.)

B. HELBURU OROKORRAK
 » Materia organikoaren tokian tokiko bilketa zerbitzua eta tratamentua 

berreskuratzea. 

 » Organikoaren tokian tokiko bilketa egiteko beharrezko azpiegiturak hedatzea. 
egungo bilketa sistema, horretara egokitzea.

 » Frakzio organikoaren tratamendurako beharrezko azpiegiturak hedatzea (eskala 
txikiko udalerriko planta). 

 » Herrian bertako konpostajea bultzatzea, etxekoa zein komunitarioa. 

 » Sasieta Mankomunitatearekin azpiegituren hedapena koordinatzea. 

 » Organikoaren tratamendu egokitik abiatuta, kalitate agronomikoa duen 
konposta lortzea eta sustatzea.  

C. EKINTZAK
 » bilketa eta tratamendu zerbitzuak berreskuratzeko eta materia organikoaren 

bilketa egokitzeko plana. 

 » autokonpostajea, etxekoa zein auzokoa, bultzatzeko plana. 

 » Landare eta kimaketa frakzioaren bilketa hobetzeko plana.  

 » konpostajerako beharrezko azpiegituren azterketa eta diseinua. 

 » Organikoaren bilketaren garapenaren eta kalitatearen aldizkako ebaluazioa. 
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BILKETA ETA TRATAMENDU ZERBITZUAK BERRESKURATZEKO ETA MATERIA 
ORGANIKOAREN BILKETA EGOKITZEKO PLANA

 Z EKINTZAREN DESKRIBAPENA

ezarritako hainbat helburu lortzeko, egun Mankomunitateak eta Hondakinen Partzuergoak eskaintzen 
dituzten hainbat zerbitzu, udalak bere gain hartu behar ditu. Horrela, organikoaren bilketa eta trata-
mendu zerbitzua Segurako Udalaren eta Sasieta Mankomunitearen artean adostu beharko dira, ezta-
baida politikoetatik at eta kudeaketa modu berriek lortzen dituzten emaitza objetiboetan oinarrituta.

 Z ONARTUTAKO HONDAKINAK

FRAKZIO ORGANIKOA
Materia organiko konpostagarria: janari gordinaren edo prestatutako janariaren hondar guztiak 
(haragia, arraina, barazkiak, frutak, ogia, esnekiak eta abar), arrautza oskolak, kafe eta infusio hon-
darrak, kortxoak, paperezko zapiak eta abar. 

 Z EZEGOKIEN MAILA

ezegokien maila %5etik behera mantendu behar da, eta aurretrata-
mendurik gabe konpostaje plantan tratatu nahi bada %2ra murriztu 
behar da. 

 Z NEURRIAK

 » zerbitzua garatzeko (udal langile bidez edo azpikontratata bidez) langile gehiago 
hartzeko beharra baloratu.  

 » bilketa sistemak, egungo kalitatea mantentzeko edo hobetzeko beharrezko 
ibilgailuak eta tresneria/makinaria egokia eskuratu. 

 » ez da aurreikusten egungo bilketan maiztasuna aldatzerik. 

 Z BILKETEN KALKULUA

bilketa ereduaren arabera, kamioiak egiten duen ibilbide bakoitzean bil daitekeen materia organi-
koaren kantitateari buruzko kalkulu teorikoa egin da:

Tonelada/urteko Tonelada/ibilbideko

Materia organikoa 104,00 0,80-1,20

 Z DENBORAZKOTASUNA

Udalak, proiektuaren abiatzea, administratiboki Sasietarekin lotu ondoren egitea aurreikusten du. 
Hori, 2017. urtean eta 2018. hasieran gauzatu nahi da.
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AUTOKONPOSTAJEA, ETXEKOA ZEIN AUZOKOA, BULTZATZEKO PLANA

 Z EKINTZAREN DESKRIBAPENA

autokonpostajea, hiri hondakinen bilketa sistemaren barnean, materia organikoaren kudeake-
ta ekiditeko mekanismoa da. Horrela, ingurumenerako mekanismorik onuragarrienetako bat da, 
etxeko hondakin organikoak (lorategikoak eta sukaldekoak) zein sortzaile bereziek sortutakoak, 
konpostagailuen bidez kudeatzean datza eta. konpostaje prozesua banaka egin daiteke, etxeko 
konpostaje moduan edota kolektiboki, auzokonposta moduan. biek hala biek, hondar organikoak 
kudeatu beharra ekiditen dute. 

 Z ONARTUTAKO HONDAKINAK

etxean sortutako hondakin organiko guztiak 
konposta daitezke, animalien gorotzak izan 
ezik, horiek ez dira bota behar patogenoen-
gatik eta konposizio arriskuagatik. 

 Z EZEGOKIEN MAILA

Organikoaren tratamendua etxean egitean, 
hondakinen bereizketa oso ona denez, mate-
ria oganikoa oso garbi sartzen da konposta-
gailuan, ezegokirik edo inpropiorik gabe. Gai-
nera, hondar organikoak zuzenean konpostagailura botatzen direnez, ez da poltsarik erabili behar.

 Z SUSTAPEN ETA EZARPENERAKO IRIZPIDEAK 

Herritarrek konpostaje programan parte hartzeari emango zaio lehentasuna, eta hori bultzatuko 
da, bai horretarako borondatea agertzen duten etxebizitzetan zein sakabanatutako etxeetan. 

 Z NEURRIAK. INFORMAZIO ETA KAPTAZIO KANPAINA. 

Helburua, borondatezko eran, autokonpostajean edo auzokonpostajean ahalik eta herritar gehie-
nek parte hartzea da. Horregatik, konpostajerako sentsibilizazio eta ezarpen kanpaina egingo da 
gai espezifikoak azpimarratuz, hala nola, konpostaje prozesua, material konpostagarriak, manteni-
mendua, arazoen konponbideak eta konposta ateratzea. 

autokonpostajean parte hartuko dutenak animatzeko, zaborraren tasean hobaria mantenduko da 
konpostajea egiteagatik. 

 Z DENBORAZKOTASUNA

ekintza horiek, 2017. eta 2018. urteetan gauzatuko dira. Hala ere, Sasietako Mankomunitatearekin 
izandako koordinazioaren araberakoa izango da, bertako langileek egiten baitute jarraipen zerbitzua.
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LANDARE ETA KIMAKETA HONDARREN FRAKZIOAREN BILKETA HOBETZEKO PLANA

 Z EKINTZAREN DESKRIBAPENA

etxeko eta herriko kimaketa hondarren (zurezkoak zein belarkarak) kudeaketa egokiak, konposta-
jearen bidezko tokian tokiko organikoaren kudeaketarekin sinergia positiboa sortzen du.  
Plan honen bitartez, landare eta kimaketa hondarren kudeaketa egokia ziurtatu behar da, etxeko 
hondakin organikoaren tratamenduan erabiltzeko osagaia bihurtzen delako. 

 Z ONARTUTAKO HONDAKINAK

Landare frakzioa: dimentsio txikiko hondar berdeak (orbelak, belarra eta abar) eta kimaketa honda-
rrak (lorategiko landare hondarrak, zurezkoak eta tamaina handiagokoak). 

 Z GERTA DAITEZKEEN ARAZOAK 

 » Ondo kudeatzen ez bada, belarra bezalako hondarrik hartzigarrienak kontrolik 
gabe deskonposatzen hasten dira, usain eta lixibiazio arazoekin. epe luzera, sute 
arriskua ere sor daiteke. 

 » zurezko kimaketa hondarrek dentsitate oso baxua dute, eta beraz, bilketak eta 
garraiatze zuzenak, energia eta ingurumen efizientzia baxuko kudeaketa dakarte.  

 » kimaketa hondarrak beste hondar ez organikoekin nahastuta agertzeak, horien 
aprobetxamendua mugatzen du. 

 Z EZARPENAREN DISEINUA 

etxean sortutako landare hondarrak era bereizian jasotzeko irizpidea ezarriko da: 
 » zurezkoak, xehatu eta konpostajerako egituratzaile bezala erabiliko dira, bai 

etxeko konpostajean eta auzoko konpostajean, eta bai konpostaje plantan 
ere. eginkizun horretarako, beharrezko logistika garatu beharko da, hau da, 
birringailu zerbitzua ziurtatu behar da. 

 » belarkarak edo lorategi eta kimaketa hondarrak, etxeko konpostajean, 
auzokonpostaje guneetan eta konpostaje plantan kudeatuko dira. 

 Z NEURRIAK

 » Hondar organiko mota horien kudeaketari buruz 
informazteko kanpaina espezifikoa diseinatuko da. 

 » kimaketa hondarrak xehatzeko birringailuak eskuratzeko 
aukera aztertuko da eskatzen duten herritarrei uzteko. 

 » auzokonpostaje guneetan edo bereziki horretarako ezarritako guneetan, zurezko 
hondarrak xehatzeko zerbitzua sortuko da. zerbitzu hori udalarena izan daiteke 
edo gizarte integraziorako tokiko enpresa azpikontratatuarena (enplegu berdea). 
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 Z KONTROLA ETA JARRAIPENA

Hondakin horien ekarpenerako eta kudeaketarako instalazioen erabilera zaindu egin beharko da, 
ezinbestekoa da jendea kontzientziatzea. 

 Z DENBORAZKOTASUNA

ekintza horiek 2017 amaieratik aurrera gauzatuko dira. 

KONPOSTAJERAKO BEHARREZKOAK DIREN AZPIEGITUREN AZTERKETA ETA 
DISEINUA 

 Z EKINTZAREN DESKRIBAPENA

Hiri hondakinetako materia organikoaren tratamenduan, lehentasuna, etxeko konpostajea edo au-
zoko konpostajea dela kontutan izanda, kudeaketarako hurrengo pausoa, ohiko konpostaje planta 
bat ezartzea izango litzateke. Segurako ingurumen ezaugarrietara egokitutako konpostaje sistema 
oso sinple bat; konposta, iraulitako pila kontrolatuetan eginez.  

 Z ONARTUTAKO HONDAKINAK

FRAKZIO ORGANIKOA
Materia organiko konpostagarria: janari gordinaren 
edo prestatutako janariaren hondar guztiak (ha-
ragia, arraina, barazkiak, frutak, ogia, esnekiak eta 
abar), arrautza oskolak, kafe eta infusio hondarrak, 
kortxoak, paperezko zapiak eta abar. 

 Z EZEGOKIEN MAILA

ezegokien maila %5etik behera mantendu behar da, eta aurretratamendurik gabe konpostaje 
plantan tratatu nahi bada %2ra murriztu behar da.

 Z TRATAMENDUAREN KALKULUA

era bereizian bildutako bio-hondakinak (autokonpostajea eta auzokonpostajea egiten ez duten 
herritarrenak), 104 bat tonelada izango lirateke urtean, urte guztian zehar, ia era homogeneoan 
sortuak. Hori dela eta, konpostaje plantara astero 3,2 m3 bio-hondakin sartuko lirateke. konpostaje 
plantak, urtean, berrogeitamar asteko funtzionamendua izango duela kontutan hartuta. 

Masa (t) Bolumena (m3)

Urteko sarrerak 104 160

Asteko sarrerak 2,1 3,2
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 Z NEURRIAK

 » Finantza eta inbertsio azterketa eta plana osatu. 
 » indarrean dagoen legediaren araberako ekintza administratiboak aurrera eraman 

eta proiektua garatu. 
 » zerbitzua emateko langileria handitzeko beharra aztertu, azpikontrata bidez edo 

udal langile bidez egitea aurreikusten baita. 
 » beharrezko tresneria eskuratu, mugikorra zein finkoa (iraulgailua, kargatzeko pala 

eta abar). 

 Z DENBORAZKOTASUNA

2018 amaierarako ezartzea aurreikusten da, baina Sasietako Mankomunitatearekin izango dugun 
koordinazioaren araberakoa izango da.

ORGANIKOAREN BILKETAREN ALDIZKAKO EBALUAZIOA

 Z EKINTZAREN DESKRIBAPENA

behin materia organikoaren bilketa eta kudeaketa (tratamendu) 
sistema berria ezarrita, sistema ondo garatu dadin, jarraipenerako 
hainbat lan egin behar dira. 

 Z KARAKTERIZAZIO PLANAK

zerbitzu berria abian jarritakoan karakterizazio plana burutuko 
da, tratamendurako plantan urtean 3-4 karakterizazioa eginez. 

 Z KONTROLA ETA KOORDINAZIOA

aldizka, egoeraren diagnostikoa egingo da proiektuaren arduradunen, udalaren eta langileen arte-
ko koordinazio bileren bitartez, gerta litezken gabeziak eta desbideratzeak zuzentzeko. 

 Z JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

 » Selektiboki bildutako gai organiko tonak (t/urte)
 » inpropioen batezbestekoa (%)
 » ekoiztutako konpost tonak (t/urte)
 » Funtzionamenduan dauden konpostagailuak eta instalatutako konpostagailuen 

bolumena (zenbakia, L)

 Z DENBORAZKOTASUNA

ekintza horiek 2018an hasiko dira.
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