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I. ETXE HONDAKINEN
KUDEATZAILEAK:
Eskumen partekatuak... 

... Eta ororen helburuak

Euskal Hirigune Elkargoak biltzen du

Hondakinen bilketa:
Erabiltzaileen etxe hondakinen eta antzekoen bilketa (etxeko 
zaborra, sailkako bilketa eta hondakindegiko hondakinak). 
Hondakinen ustiapena kudeatzea: hondakindegietara dozaen 
erabiltzaileak hartu eta sailkatzen laguntzea.
Hornikuntzak modernizatzea eta biltze bideak garatzen joatea, 
erabiltzaileei zerbitzu egokia eskainiz eta sailkatzen lagunduz.

Ekonomia zirkularrerantz joatea: 
Hondakinen bilketatik tratamendurainoko guztian, Euskal Hirigune 
Elkargoak eta Bil Ta Garbi Sindikatuak ekonomia zirkularrerantz 
joateko asmoa dute gizakien jardunak ingurumenean eta osasunean 
duen eragina ahal beste mugatzeko eta gure hondakinen kudeaketa 
gure lurraldearen abantaila bat izan dadin. 

Hazkunde Berdearen Aldeko Energia Trantsizioaren Legearen 
harira, Bil Ta Garbi Sindikatuak «Zero Hondakin, Zero Xahutze» 
lurralde labela jaso zuen 2015. urtearen hondarrean, Ingurumen 
Ministerioak emanik. Sindikatuak jadanik bidean dituen ekintzen 
aitortza dugu label hori, bai eta sindikatuak, ekonomia zirkularraren 
dinamika batez,  hondakina baliabide bilakatzeko jokamolde asmo 
handiko bat lurraldearentzat gauzatzeko duen gaitasunaren 
aitortza ere. 

Organikoaren balioztatze adarra:
Hondakin hartzikorrak lurrustel bilakatzen du Mendixkan 
(Sarrikotapea), eta lurrustel eta energia Canopian (Baiona). 

Ezabatze adarra:
Ez baliozta eta ez birzikla litezkeen hondakinak lurperatze 
teknikorako zentrora igortzen dira (Zaluaga Senperen eta Mendixka 
Sarrikotapean).

Materiaren balioztatze adarra: 
Leku bakar batean sailkatzen ditu (Canopia) birzikla litezkeen etxeko 
gainestalkiak eta paperak, eta adar berezituetan hondakindegietako 
hondakin batzuk (egurra, hondakin berdeak, altzariak, hondakin 
arriskutsuak...). 

Hondakin bizigabeen adarra:
Eraikuntzako eta herri lanetako hondakin bizigabeen balioztatze eta 
tratatzea Bil Ta Garbi Sindikatuaren eskuetan da 2018ko urtarrilaren 
lehenaz geroztik. 

Adarrak plantan ematea:
Gero eta balio emate adar gehiago eta eraginkorragoak garatzea 
lurperatzea murrizteko.

Hondakinak sorburuan bertan murriztea:
Norbanakoen jokamoldeen aldaketa bultzatzea bilketa baino lehen 
ere hondakinak sorburuan bertan murrizteko.

Langileen ongizatea:
Lan baldintzak hobetzea langileen segurtasun gehiagorako (arrisku 
egoerak ezagutu eta murriztea) eta kasu berezia egitea haien 
osasunari (arazo muskulo-eskeletikoak murriztea).

Bil Ta Garbi Sindikatuak balioa
ematen du

II. GILTZA ZENBAKIAK
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42 M €
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194 400
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67%

biztanle 158 herri dituen 
lurraldean

tona etxeko hondakin bilduak 
(etxeko zaborra + sailkako 
bilketa + hondakindegietako 
hondakinak), hau da, 635 kg /
biztanleko 2018an.

langile titular (Euskal Hirigune 
Elkargoa) eta 17 sailkapenaren 
enbaxadore (Bil ta Garbi)

da hondakinak bildu eta 
balioztatzeko zerbitzuaren 
kostua (hau da, 138 € / 
biztanleko edo 209 € / 
tona) 2018an

hondakindegi lurraldean
banaturik

kamioi

Etxeko hondakinen balioztatze 
tasa

INGURUMENEAN DUGUN ERAGINA GUTXITZEA ETA HONDAKINA BALIABIDE BILAKATZEA

TOKIKO LANPOSTUAK ETA EKONOMIA JARDUERAK SORTZEA

ERAGILEAK SAREAN EMAN ETA LOTURA SORTZEA HERRITARREN EKIMENAK ETA
URRASPIDEAK LAGUNDUZ
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Hondakinen kudeaketarako 4 adar hedatzen ditu aritzen den lurraldean
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 Etxeko zaborra

III. EMAITZA BIHOTZ
EMAILEAK

IV.  BALIOZTATZEA: LURRALDEA 
HARTZEN DUEN SAREA

Sailkako bilketa:

Sailkako bilketaren xehetasunak tonaka

Hondakindegiak: 
2018an, birziklagarrien (gainestalki 
birziklagarriak, berina, papera) 
desbideratze tasa  % 22koa izan da. 
26 000 tona gutxiago dira etxeko 
zaborran... 

Organikoaren balioztatze unitatea energia eta 
lurrustela ekoizteko. 

Baiona

Baiona Sarrikotapea Senpere

Arriskutsu ez diren hondakinen biltzeko 
instalazioa organikoen balioztatzeko adarrarekin.

Arriskutsu ez diren hondakinen biltzeko instalazioa 
balioztatze elektriko eta termikoarekin.

Gainestalki birziklagarriak

Berina

Papera 

92 097 TONA 26 091 TONA

76 212 TONA

HAU DA, 301 KG / BIZTANLEKO 2018AN. HAU DA, 85 KG / BIZTANLEKO 2018AN.

HAU DA, 249 KG / BIZTANLEKO 2018AN.

Norbanakoen ekoizpenaren bilakaera 
2010 eta 2018 artean =

Norbanakoen ekoizpenaren bilakaera 
2010 eta 2018 artean = 

Norbanakoen ekoizpenaren bilakaera 
2010 eta 2018 artean = 

 - 9,3 % + 7,7 %

+ 16,1 %

71 %

100 %

15 % 14 %

7 530 T
5 662 T

12 899 T

Sailkapenaren kalitatea hobetu da

Hazkunde Berdearen Aldeko Energia Trantsizioaren Legeak etxe hon-
dakinen eta haien antzekoen (hau da, etxeko zaborra + sailkatuak 
+ hondakindegiak) guztizko bolumena 2010 eta 2020 artean %10 
murrizteko helburua fi nkatzen du. Euskal Hirigune Elkargoaren lurral-
dean, aldiz, 2010 eta 2018 artean, joerak gora egin du: + 1,5%.

Baina aipatzekoa da etxeko zaborraren ekoizpenak behera egin 
duela. Etxeko zaborren bolumenaren parte bat sailkaturikoetara 
eta hondakindegietara joan da eta, hartara, hondakinen balioztatze 
maila igo da.

Halatan, bada, 2018an, erabiltzaileek nork bere aldetik, 2010ean 
baina hondakin gehixeago ekoitzi dituzte, baina balioztatze adar 
egokietara bideratu dituzte gehiago.

Balioztatu etxeko hondakinen tasa 
2018an

hondakin gutxiago lurperatu dira 2010 
eta 2018 artean 

Jadanik gainditu ditugun helburuak

67 %

- 54 %

HAZKUNDE BERDEAREN ALDEKO 
LEGEAK EZARRI HELBURUA % 
55EKOA ZEN 2020RAKO.

HAZKUNDE BERDEAREN ALDEKO 
LEGEAK EZARRI HELBURUA % 
50EKOA ZEN 2020RAKO. 

18  271 TONA LURRUSTEL EKOITZI DITU 
2018AN

2 020 TONA LURRUSTEL EKOITZI DITU 
2018AN

7 384 MWH ENERGIA ELEKTRIKO EKOITZI 
DITU ETA ERDF SARERA IGORRI ETA SORTU 
DITUEN ENERGIA TERMIKOKO 8 312 MWH-AK 
TRATAMENDU INSTALAZIOEK ERABILI DITUZTE.

Gogoan hartzekoa: 

À MENDIXKAN À ZALUAGAN

À CANOPIAN

À CANOPIAN

BILTZEN DIREN GAINESTALKI 
ETA PAPERAK HEMEN
SAILKATZEN DIRA: 

ETXEKO ZABORRAK HEMEN
TRATATZEN DIRA:
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MENDIXKA CANOPIAEtxeko zaborrak
hona doaz:

Etxeko zaborrak
hona doaz:

4      Lurralde osoan 
sailkaturik bildurikoen 
eta etxeko zaborren 
bideratze nasa 

      Arriskutsu ez diren 
hondakinen biltzeko 
instalazioak

Sailkaturiko hondakinen 
sailkagunea lurralde 
osorako

Geratzen diren etxeko 
zaborren balioztatze 
organikorako unitatea, 
lurrustela sortzea

Geratzen diren etxeko 
zaborren balioztatze 
organikorako unitatea, 
lurrustela eta energia 
sortzea 

Hondakindegiak

2

27
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V. 2018KO BILANA ETA
ETORKIZUN AUKERAK
Prebentzioa: Helburua ZERO HONDAKIN, zeinahi urtarotan

Bilketa: hondakinen ekoizpenean
eragiten duten aldaketak 

Hondakindegiak – instalazio modernoago
eta seguruagoak

Hondakin bizigabeen kudeaketa – Eskema zuzentzailea 

Hondakinen sailkatzearen alde 
ohartarazteko kanpaina:
2018. urteko udan jende oro eta udatiarrak 
hondakinen sailkatzearen alde ohartarazteko 
egin kanpaina (akanpalekuei galde egin eta 
bertan 2 etxola kokaturik).

Dirauten zerbitzuak 

Jantzien
sailkapena

Berrerabiltzeko 
edalontzien erabilera

Hondakin organikoak 
lurrustel bihurtzea

Berrerabilererako partaidetzen 
hedatzea:
Berrerabilererako partaidetzen hedatzea 
hondakindegietan bilduz bigarren bizitza 
merezi duten gauzetarako: bizikletak 
Txirrind’Ola eta Recycl’arte elkarteekin, eta 
kirol gauzak Respyr’action elkartearekin. 
Jarraitzen dugu lehendik genituen honako 
partaide hauekin lanean: Emmaüs, AIMA, 
Etcheberry Didue sozietatea.

Euskal Hirigune Elkargoak 2 partaidetza lotu 
ditu jantzien bilguneak kokatzeko, jantzien 
biltzeko eta balioztatzeko, honako hauekin: 
le Relais 64 eta Ecoval. 
Horrela bildu ehunak ~% 40 berrerabiliak dira, 
~% 45 birziklatuak eta ~% 15 suntsituak.

2018an, 312 gertakarietan erabili dira 
edalontzi berrerabilgarriak; horrenbestean, 
600 000 edalontzi hartu dira maileguan Bil Ta 
Garbiren lurraldean * 

2018an, beste 1384 etxek hartu dute 
bakarkako konpostagailu bat. Orotara, 30 
309 konpostagailu banatu dira, 

Aipatzekoa da taldekako konpostatze 
guneak daudela ere eta 605 etxek baliatzen 
dituztela. 2018an, beste 76 etxek hautatu 
dute zizareen bidezko konpostatzea; 
orotara 353 etxek dute, hartara, zizare 
konpostagailua baliatzen. 

*158  euskal  herriak
+58  Bearnoko  herri 

Urririkako guneak kokatzea:
Horietako 24 kokatu dira azaroan, 
hondakinak gutxitzeko astean, eta horietako 
batzuk fi nko bilakatu dira.

2018AN BILDU KOPURUAK: 1 280 TONA.
2017AN BAINO + % 15,9 

HAU DA, IPAR EUSKAL HERRIKO
BAKARKAKO ETXEEN % 40. 

Bilketa aldaketak:
Etxeko zaborraren ekoizpena gutxitzeko helburua dute, 
sailkapenaren eraginkortasuna handitzekoa eta hondakindegietan 
bildu tonak emendatzekoa. 2018ko apirilean, Euskal Hirigune 
Elkargoak bururatu du Garazi- Baigorri lurraldeko bilketaren 
berrantolaketa. 

2018ko urtarrilaren lehenean, «etxeko eta antzekoak ez diren hondakin bizigabeen balioztatze eta tratamendua» deitu eskumena Bil Ta Garbi Sindikatuaren 
eskuetara pasatu zen. Sindikatuak, 2019an, hondakin bizigabeen kudeaketarako eskema zuzentzailea garatuko du, nagusiki obralanetako hondakinak 
balioztatu eta berrerabiltzeko. Birziklatze eta balioztatze jardunak egin dira jadanik, bereziki Tram’Bus lanen karietara. Hondakin bizigabeen balioztatze eta 
biltze guneen xerka 2018ko irailean hasi zen sindikatua.

Hondakindegia hondakinen kudeaketa 
baliabidearen erdi-erdian dugu:
Erabiltzaileek hara daramatzate beren hondakinak eta gero 
birziklatze eta balioztatze adarrek bideratzen dituzte. Instalazio 
berriak modernotasun, leku eta segurtasun handiagokoak izanen 
dira: nasak kendu eta lurgainean utziko dira hondakinak. Hala egin 
da 2018an Donazaharren ireki zen lur arraseko hondakindegian. 
Modernizatze lanetan jarraituko dugu 2019an eta ondorengo 
urteotan, segurtatze lan handiak eginez, haien artean 
edukiontzietarako gidagailuak, nasen hormak babesteko, bai eta 
barandak ere, erabiltzaileak eta langileak edukiontzietara eror ez 
daitezen. 

Harmonizatze eta optimizatze azterketa 
Hondakinen Prebentzio, Bilketa eta Balioztatze Zuzendaritzak hondakinen prebentzio eta kudeaketarako zerbitzu publikoaren harmonizatze eta optimizatze 
azterketa bati ekin zion 2018 hondarrean. Azterketaren helburua: elkargoaren eremu osoan koherenteagoa izanen den bilketa eskema berria zehaztea 
eta hari lot lekiokeen diruztatze sistemaren inguruko gogoeta egitea. Azterketak 26 hilabete iraunen du, udal hauteskundeen egutegia hartu behar baita 
kontuan. 

Etxeko zaborretarako edukiontzi 
berriak, EZAGUTZE GAILU batez 
irekitzekoak

2017 eta 2018 artean norbanakoek sortu hondakinen bilakaerari 
dagozkien lehen emaitzak bihotz emaile zaizkigu oso:

- 26,8 % + 17,2 % + 25,3 %
ETXEKO ZABOR

GUTXIAGO
SAILKAKO

BILKETA GEHIAGO 
HONDAKIN GEHIAGO 
HONDAKIDEGIETAN

Zizare-konpostagailua Konpostagailua
BADGE

le lombri
compostage
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2018KO JARDUN TXOSTEN OSOA HEMEN TELEKARGA
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