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I. ETXE-HONDAKINEN
KUDEAKETAREN ERAGILEAK

Eskumen partekatuak...

...eta denen arteko xedeak

Hondakinen bilketa:
Erabiltzaileen etxe-hondakinak eta
antzekoak biltzea (etxe-hondakinak, 
bilketa selektiboa eta hondakindegietako 
hondakinak). Hondakinen ustiapena 
kudeatzea: hondakindegietan, erabiltzaileak 
errezibitzea eta hondakinak bereizten 
laguntzea.
Ekipamenduak gaurkotzea eta bilketa 
bideak garatzea, erabiltzaileari egokitutako 
zerbitzu bat eskainiz, bereizteko usaietan 
laguntzeko.

Eginbehar nagusiak hartzen ditu bere gain, hots:

Hondakin organikoei balioa 
emateko saila:
Hondakin hartzigarriak konpost bihurtzen
du Mendixkan (Sarrikotapea), konpost eta 
energia Canopia gunean (Baiona).

Desagerrarazteko saila:
Baloragarriak eta birziklagarriak ez 
diren hondakinak Arriskutsuak Ez diren 
Hondakinen Bilgunera bidaltzen ditu.

Ekaiei balioa emateko saila:
Birzikla daitezkeen paperak eta 
gainestalkiak bereizten ditu gune bakar 
batean (Canopia) eta, hondakindegietako 
hondakin batzuk (zura, hondakin berdeak, 
altzariak, hondakin arriskutsuak...) sail 
berezituetan.

Hondakin geldoen saila:
Eraikuntzako eta Obra Publikoetako 
hondakin geldoei balioa ematea eta 
tratatzea Bil Ta Garbi Sindikatuaren 
eskumenean da 2018ko urtarrilaren 1etik 
goiti.

Sail berrien bereizketa:
Sail berrien bereizketa garatzea gero eta 
hondakin gehiagori balioa emateko eta 
lurperatzea murrizteko.

Hondakinak sortu orduko 
murriztea:
Gizabanakoaren usaien aldaketa 
sustatzea bilketa aitzin hondakin gutiago 
sortzeko eta hobeki bereizteko, hau da 
Euskal Elkargoak altxatu behar duen 
gizarte-erronka.

Langileen ongizatea xedetzat 
hartzea:
Lan baldintzak hobetzea langileen 
segurtasun handiago baterako (arriskutsuak 
diren egoerak identifi katzea eta murriztea) 
eta haien osasuna zaintzeko (arazo 
muskuloeskeletikoak murriztea).

315 195

47,1 M €

329

204 831
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% 68

biztanle, 158 herri biltzen 
dituen lurralde batean

tona etxe-hondakin bilduak 
(etxe-hondakinak + bilketa
selektiboa + hondakindegietan 
bildutako hondakinak), hots 
650 kg/biztanle

langile titular
(Euskal Hirigune Elkargoa) eta 
16 bereizketarako aholkulari
(Bil Ta Garbi)

hondakinen bilketa eta
balorizazio zerbitzuaren
kostua da hondakindegi lurralde

osoan banatuak

Balioztatutako etxe-
hondakinen ehunekoa

INGURUMENEAN ERAGITEN DITUGUN KALTEAK MURRIZTEA ETA
HONDAKINA BALIABIDE BIHURTZEA
JARDUERA EKONOMIKOA ETA TOKIKO LANPOSTUAK SORTZEA

ERAGILEAK SARETZEA ETA LOTURAK SORTZEA HERRITARREN EKIMENAK
ETA URRASPIDEAK LAGUNDUZ

Bere esku hartzeko eremuan, hondakinen kudeaketarako 4 sail hedatzen ditu:

Euskal Hirigune Elkargoak bilketa egiten du

Bil Ta Garbi Sindikatuak balorizatzen du

II. 2021EKO ZENBAKI NAGUSIAK:

Ekonomia zirkular baterako 
bidea hartzea:
Hondakinen bilketatik tratamenduraino, 
Euskal Hirigune Elkargoaren eta Bil Ta Garbi 
Sindikatuaren xedea da ekonomia zirkular 
baterako bidea hartzea, giza-jarduerak 
eragindako ingurumena eta osasuna arloko 
kalteak ahal bezainbat murrizteko, gure 
hondakinen kudeaketa abantailatsua izan 
dakion gure lurraldeari.

ADEMEk “Ekonomia zirkularraren alde 
engaiatutako lurraldea” labela eman dio 
Sindikatuari. 2021eko irailaren 16an, Parisen, 
Maitena Curutchetek eskuratutako labela. 
Hau da Sindikatuak, ekonomia zirkular 
baten dinamikan, hondakina baliabide 
bihurtzeko aribidean ezarri dituen ekintzak 
eta, lurraldearentzat, eredu berri eta ausarta 
plantan ezartzeko duen gaitasuna onartzeko 
bidea.
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Etxe-hondakinak Bilketa selektiboa

Hondakindegiak:

Balorizazio organikoko saila, 
argindarra eta konpostaren 
ekoizpenarekin.

Arriskutsuak ez diren 
hondakinen bilgunea, hondakin 
organikoei balioa emateko 
sailarekin.

BAIONA

BAIONA SARRIKOTAPEA

90 573 TONA 29 235 TONA

85 022 TONA

HOTS 287 KG / BIZTANLE 
2021EAN.

HOTS 93 KG / BIZTANLE 
2021EAN.

HOTS 270 KG / BIZTANLE 
2021EAN.

Gizabanakoaren 
ekoizpenaren bilakaera 
2010 eta 2021 artean =

Gizabanakoaren 
ekoizpenaren bilakaera 
2010 eta 2021 artean =

2021ean, birziklagarrien desbi-
deratze tasa (gainestalki birzikla-
garriak, berina, papera) %24koa 
da. 29 235 tona gutiago dira 
etxe-hondakinetan...

Gizabanakoaren 
ekoizpenaren bilakaera 
2010 eta 2021 artean =

- %13 + %17

+ %26

%100

%85 %15

23 489 TONA KONPOST
EKOIZTUAK 2021EAN 2 581 TONA KONPOST

EKOIZTUAK 2021EAN
13 915 MWH ARGINDAR
8 210 MWH BEROTASUN EKOIZTUAK
IZAN DIRA

CANOPIA

CANOPIA MENDIXKA

BILDUTAKO ESTALKI ETA 
PAPERAK ONDOKO GUNEETAN 
BEREIZIAK DIRA:

ETXE-HONDAKINAK ONDOKO GUNEETAN TRATATUAK DIRA:

2010etik 2021erako epean, gizabanakoaren etxe-
hondakinen eta antzekoen ekoizpena %4z emendatu 
da, 625 kg-tik 650 kg-ra pasatuz biztanle bakoitz. 
Erabiltzaileek hondakinak gero eta gehiago behar diren 
sailetan botatzen dituztela ohartzen gara, baina hondakin 
gutiago ekoiztea lortu behar dugu.

2021eko
bilketa

III. EKOIZPENEN BILAKAERA 2010 ETA 
2021 ARTEAN

IV. BALORIZAZIOA: LURRALDE OSOA
ESTALTZEN DUEN SAREA

Estalki birziklagarriak

Berina

Papera

6 689 T 

7 135 T

15 411 T

2020ko otsailaren 11ko Ekonomia zirkular baterako Xahutzearen 
kontrako legeak (AGEC) ekonomia linealeko eredutik (“ekoiztu, 
kontsumitu, bota”) ekonomia zirkularrerako trantsizioa du xede.
Eredu honek ekoizkinen bizi ziklo osoa barne hartu beharko du, 
ekosorkuntzatik hondakinen kudeaketaraino, kontsumoa barne, 
xahutzea mugatuz.
AGEC legeak 5 helburu nagusi ditu:
 - plastiko botagarria baztertzea, 
 - kontsumitzaileak hobeki informatzea, 
 - xahutzearen kontra eta elkartasunezko berrerabiltzearen alde aritzea, 
 - zaharkitze programatuaren kontra aritzea 
 - eta hobeki ekoiztea

Araudi berri bat

MENDIXKA

CANOPIA

Etxe-hondakinen bilketa 
ondoko guneetara:

Etxe-hondakinen bilketa 
ondoko guneetara:

6      Lurralde osoko 
bilketa selektiboa eta 
etxe-hondakinen bilketa 
transferitzeko kaiak

      Arriskutsuak ez diren
hondakinen bilgunea

    Lurralde osoko bilketa 
selektiboa bereizteko 
gunea

    Etxe-hondakinen 
balorizazio organikoko 
saila, konposta ekoiztea

    Gainerateko etxe-
hondakinen balorizazio 
energetikoa eta organi-
koko saila, argindarra, 
berotasuna eta konposta 
ekoiztea

Hondakindegi

2

1

1

1

25

4

( adib.: pieza aldagarrien eskuragarritasuna 
kontsumitzaileei jakinaraztea )
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2021EAN, BEREIZKETARAKO AHOLKULARIAK 39 500 
ETXEBIZITZEKIN HARREMANETAN SARTU DIRA  ETA 102 300 
PERTSONA ETA IKASLE INGURU SENTSIBILIZATU DITUZTE.

BIZTANLEEK LAGUNDUTAKO KOSTUA

0
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50

75

100
97€

20€ 26€

10€

Hondakinen kudeaketarako zerbitzu publikoaren kostuaren datu batzuk,
ADEME* metodoaren arabera, egitura kargak barne:

Lagundutako kostua biztanle 
bakoitz, €tan eta BEZa gabe: 
hau da BEZarik gabeko gaine-
rateko kostua, zeini irabaziak 
kenduak zaizkion

Berina da sail merkeena (lagundutako kostua: 3€ BEZa gabe, biztanle 
bakoitz). Gainera, %100ean birziklatzen da eta mugarik gabe.

Etxe-hondakinak

Estalki Papera-Berina

Hondakindegiak
Beste sailak eta pasiboa

Etxe-hondakinen Bilketa eta Tratamendua postuak karga guzien erdia dira, gastu guzien bi postu 
nagusiak. Kostuak menperatzeko, indar bat egin beharko da nagusiki etxe-hondakinen bilketaren 
erreformetan.

*Ademe: Ingurumena zaintzeko eta energia menperatzeko agentzia
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

LEKUAN BERTAN

PERSPEKTIBAK

€Tan, BEZa gabe, biztanle bakoitz

V. ZERBITZUAREN KOSTUA

VI. 2021EKO BILANA &

PERSPEKTIBAK

Prebentzioa:
0 HONDAKIN xedea, edozein urtaro eta lekutan

Janaria xahutzearen
kontrako borroka:

Bereizketa aholkulariek diagnostiko bat 
eraman dute eskolako 17 jantegietan 
2021-2022 ikasturtean eta ikasleak 

sentsibilizatu dituzte.

Bakoitzari dagokion 
konpostagailua

Etxean edo apartamentuan, denek
konposta egin dezakegu!

Bereizteko
ohitura onak

Hondakin pozoitsuak
geldi!

Bereizketarako aholkulariek

atxiki dituzte xitxuketa 
saltegi batzuetan, Honda-
kinak Murrizteko Europa-
ko Astea kari. Mezua argia 
da: bakoitza arriskutsuak
diren hondakinen ekoizpena
murrizteari eta leku 
egokian uzteari sentsibili-
zatzea.

Ehunen bereizketa

2021ean bildutako kantitatea:

1 469 TONA

 16 ERAKUSMAHAI 

33 835 ETXEBIZITZEK

4 BISUAL DESBERDINEKIN

dute gizabanako konpos-
tagailu bat. Ohar gisa,
1 040 etxebizitzek erabiltzen
dituzten konpostagailu 
kolektiboak ere badira. 
Beste 656 etxebizitzek
zizare-konpostagailu bat 
dute.

Bereizteko ohitura onak 
oroitarazteko kanpaina 
prentsan eta sare 
sozialetan

estalki, kartoien, ehunen 
eta maskaren bereizketari 
dagozkionak.

Harmonizatzeko eta 
optimizatzeko ikerketa:  
Ikerketa 2021ean bururatu da 
bilketa eskemen hautuarekin eta 
profesionalendako zerbitzu zerga berezia 
harmonizatzeko bide baten hautuarekin. 
Hori dena ondoko urteetan zabalduko da.

Bilketarako ibilgailu berriak
Pixkanaka, bilketarako kamioi berriek 
zaharrenak ordezkatzen dituzte eta 
gutiago kutsatzen dute.
2021ean, erregai gutiago kontsumitzen 
duten eta berotegi-efektu gutiago 
isurtzen duten 7 kamioi berri erosiak izan 
dira. Orain, 105 ibilgailuetatik 35 garbiak 
dira.

Hondakindegiak - Konpainia 
motako kudeaketa  
2021eko urtarrilaren 1ean, Euskal 
Elkargoak prestazio moduan kudeatuak 
ziren 4 hondakindegiak hartu ditu bere 
gain, konpainia moduan kudeatzeko 
gisan.
Hondakindegiek hondakin guzien 
%40a biltzen dute guti gorabehera eta 
berrerabiltzeko edo balioa emateko bidea 
eskaintzen dute, bereizketa zorrotzari eta 
gero et sail gehiagori esker.

Hondakin geldoen kudeaketa
2021eko uztailaren 28an, Bil Ta Garbi 
Sindikatuak hondakin geldoen kudeaketa 
eta balorizaziorako ekipamenduen 
eskema onartu du. Existitzen diren, 
menturazko eta etorkizuneko guneen 
zerrenda bat fi nkatzen du, izan daitezen 
gune publikoak ala pribatuak.
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