
1 

 

 

  

2012    

Txomin Elgorriaga Astondoa                 

Carlos Garaikoetxea Elso                                

Miren Meoki Plaza 

 Baztango Udala                       
Bortzirietako Hondakinen 

Mankomunitatea                       

Malerrekako Mankomunitatea 
 

Baztan, Malerreka eta Bortzirietako 

materia organikoa biltzeko aukeren 

azterlana 



2 

 

1.1.1.1. Aurkibidea    

2. Sarrera ........................................ ............................................................... 5 

2.1. Aurrekariak........................................................................................... 5 

2.2. Ikerketaren helburuak .......................................................................... 5 

2.3. Definizioak ........................................................................................... 6 

3. Ikerketa-area .................................. ............................................................ 8 

3.1. Ikerketa-arearen definizioa ................................................................... 8 

4. Ikerketaren deskribapena ....................... ................................................ 10 

4.1. Aurrekariak......................................................................................... 10 

4.1.1. Gaikako bilketak ............................................................................ 11 

4.1.2. Errefusaren bilketa ......................................................................... 13 

4.2. Araudia .............................................................................................. 15 

4.2.1. Europako araudia .......................................................................... 15 

4.2.2. Estatuko araudia ............................................................................ 16 

4.2.3. Nafarroako araudia ........................................................................ 17 

4.3. Ikerketaren justifikazioa ...................................................................... 17 

5. Inguruaren azterketa ........................... .................................................... 19 

5.1. Ingurune sozio-demografikoa ............................................................. 19 

5.1.1. Etxeko edo auzoko konposta eginen den herriak ........................... 20 

5.1.2. Biohondakinen bilketa egiteko badiren aukerak aztertu behar diren 

herriak............ ........................................................................................... 22 

6. Materia organikoaren bilketa berezia egiteko bad iren aukeren 

azterketa ......................................... ................................................................ 25 

6.1. Sortzaile bereziak............................................................................... 25 

6.2. Konpostajea ....................................................................................... 27 

6.2.1. Inausketa-hondarrak ...................................................................... 27 

6.2.2. Autokonpostajea ............................................................................ 28 

6.3. Gai organikorako edukiontzia ............................................................. 38 

6.3.1. Edukiontzi itxia ............................................................................... 39 



3 

 

6.3.2. Era selektiboan bildutako gai organiko kopurua ............................. 40 

6.3.3. Abiaraztea ..................................................................................... 41 

6.3.4. Bilketa ............................................................................................ 43 

6.4. Atez atekoa ........................................................................................ 45 

6.4.1. Bereiz bilduko den materia organikoaren kopurua ......................... 49 

6.4.2. Errefusa ......................................................................................... 49 

6.4.3. Errefusa eta materia organikoa ...................................................... 51 

6.4.4. Hondakin guztiak ........................................................................... 51 

7. Sentsibilizazio kanpainak ...................... ................................................. 52 

Sistemaren ezarpenaren aurreko kanpaina.................................................. 52 

Sistemaren ezarpenaren ondoko kanpaina .................................................. 52 

7.1. Sortzaile bereziak............................................................................... 53 

7.2. Etxeko edo auzoko konposta ............................................................. 53 

7.3. Atez atekoa ........................................................................................ 55 

7.4. Hondakin organikoak biltzeko edukiontzia .......................................... 55 

8. Zonaldean konpost egiteko instalizioa eraikitzek o aukera .................. 57 

9. Ikerketa ekonomikoa ............................ ................................................... 58 

9.1. Inbertsioak ......................................................................................... 58 

9.1.1. Konpostajea ................................................................................... 58 

9.1.2. Materia organikoa biltzeko edukiontzia .......................................... 60 

9.1.3. Atez atekoa .................................................................................... 62 

9.2. Ustiapena ........................................................................................... 66 

9.2.1. Gaur egungo egoera ...................................................................... 66 

9.2.2. Konpostajea ................................................................................... 68 

9.2.3. Materia organikoarako edukiontzia ................................................ 69 

9.2.4. Errefusa atez ate ........................................................................... 71 

9.2.5. Errefusa eta materia organikoa atez ate ........................................ 72 

9.2.6. Gai guztiak atez ate ....................................................................... 73 

9.3. Sentsibilizazio kanpaina ..................................................................... 75 



4 

 

9.3.1. Kanpaina orokorra ......................................................................... 75 

9.3.2. Konpostajearen inguruko kanpaina ................................................ 75 

9.3.3. 5. Edukiontziaren inguruko kanpaina ............................................. 76 

9.3.4. Atez atekoaren inguruko kanpaina ................................................. 76 

9.4. Isurketa eta tratamendu tasa .............................................................. 77 

9.4.1. Errefusa ......................................................................................... 77 

9.4.2. Materia organikoa .......................................................................... 79 

9.4.3. Enbaseak ....................................................................................... 80 

9.5. Diru-sarrerak ...................................................................................... 83 

9.6. Guztira ............................................................................................... 86 

9.6.1. Kostuak.......................................................................................... 86 

9.6.2. Diru-sarrerak .................................................................................. 90 

9.6.3. Guztira ........................................................................................... 91 

11. Alternatiba desberdinen diagnostikoa .......... ......................................... 96 

11.1. AMIA taula ...................................................................................... 97 

11.1.1. Konpostajea ................................................................................... 97 

11.1.2. Gai organikorako edukiontzia ......................................................... 98 

11.1.3. Errefusa atez ate ........................................................................... 99 

11.1.4. Errefusa eta gai organikoa atez ate ............................................. 100 

11.1.5. Gai giztuak atez ate ..................................................................... 101 

12. Konklusioak ................................... ........................................................ 102 

 

  



5 

 

2. Sarrera  

2.1. Aurrekariak 

2012ko martxoaren 26an bilera bat egin zen Malerrekako Mankomunitatearen 
egoitzan. Bertan honako gai hau tratatu zen: materia organikoaren bilketa berezia 
Bortzirietako eta Malerrekako Mankomunitateetan eta Baztango Udalean. 

Bertara hiru zonaldeetako zinegotziak, Mankomunitateetako eta Baztango 
Udaleko langileak eta gaian interesa duten pertsonak hurbildu ziren.   

Aipaturiko bileran, eztabaidatu zen zein izan ahal izanen litzatekeen sistemarik 
onena materia organikoa bereiz biltzeko. Aukeren artean, hurrengoak hartu ziren 
kontuan:  

� Etxeko edo auzoko konposta,  

� Edukiontzi marroia, itxia edo irekia, eta 

� Atez ateko bilketa, hondakin mota bat, bi edo denak.  

Zinegotziek bere kezka erakutsi zuten aukera desberdinei buruz bazen datu 
tekniko eta, batez ere, ekonomiko eza zela eta.  Horrek zailtasun handia sortzen zien 
alternatiba bat aukeratzeko garaian, ezin baitzuten bata bertzeekin alderatu, aukera 
bakoitzeko ezarpenaren ondorioak aurreikusi, edo bere puntu ahul eta sendoak 
ezagutu.  

Azkenik, bai etxe bai auzoko konposta bultzatzea erabaki zen, eta alternatibarik 
onena bezala onartu zen herri txikientzat edo errepide nagusitik urrutiago 
daudenentzat. Bera, Lesaka, Sunbilla, Doneztebe, Irurita eta Elizondon familia 
bakarreko edo bi familiako etxebizitzetan bizi diren familien artean ere hondakin 
organikoak tratatzeko sistema hau sustatzea hitzartu zen, bai herrigunean bai 
auzoetan. 

Azken herri horietako gainerako biztanleentzat ezarriko den materia 
organikoaren bilketari dagokionez, aukera desberdinen azterketa tekniko eta 
ekonomikoa egitea hitzartu zen. Ikerketa honek alternatiba guztien alde onak eta 
txarrak ezagutzera emanen ditu eta aipatutako herrietan konposta egiteko 
beharrezkoak izanen diren giza baliabide eta baita tekniko eta ekonomikoak ere 
aztertuko ditu.  

Ondoren aipaturiko ikerketa jasotzen duen dokumentua aurkezten da. 

2.2. Ikerketaren helburuak 

Ikerketaren helburu nagusia Baztan, Bortziriak eta Malerrekan materia 
organikoa biltzeko badiren alternatiba desberdinak teknikoki eta ekonomikoki definitzea 
eta ebaluatzea izanen da. 

Hori, Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateko eta Baztango Udaleko 
Juntek ikerketak emandako datuetan oinarritutako erabakia hartu ahal izateko 
baliogarria izanen da. Horrela, zonalderako alternatibarik onena aukeratu ahal izanen 
da. 
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2.3. Definizioak 

Hurrengo definizioak Hondakinei buruzko Euskal Legetik hartu dira. 

• Hondakina : edukitzaileak bota edo bota nahi edo behar duen edozein 
substantzia edo objektu da.  

• Hiri-hondakinak : etxe partikular, saltegi, bulego eta zerbitzuetan sortutako 
hondakinak dira, bai eta hondakin bereziak izan ez arren, bere ezaugarri 
edo osaketagatik leku edo jarduera horietan sortutakoen antzekoak izan 
daitezkeenak ere. Era berean, hiri-hondakinak izango dira bide publikoak, 
berdeguneak, jolasguneak eta hondartzak garbitzean sortutako 
hondakinak; hildako etxeko animaliak; bertan behera utzitako ibilgailuak, 
tresnak eta altzariak; obra txikietatik eta etxeko konponketatik sortutako 
hondakinak eta obra-hondakinak.  

• Merkataritza-hondakinak : merkataritza xehekari eta handizkariko, 
ostalaritzako, tabernetako, azoketako, bulegoetako eta zerbitzuetako 
jardueraren ondorioz sortutako hiri-hondakinak dira. Kudeaketari begira, 
kategoria honetakoak dira industrian sortutako eta, lege honek 
ezarritakoaren arabera, hiri-hondakin asimilagarritzat hartutako 
hondakinak.  

• Industria-hondakinak : ekoizpen, eraldaketa, erabilera, kontsumo edo 
garbiketa arloko prozesuaren ondorioz sortutako material solido, gaseoso 
edo likidoak dira, betiere sortzaileak edo edukitzaileak bota egin nahi baditu 
eta, lege honen arabera, hiri-hondakintzat hartu ezin badira.  

• Biohondakinak : lorategi eta parkeetako hondakin biodegradarriak, janari 
eta sukaldeko hondakinak eta janari prozesatze plantetako antzeko 
hondakinak. 

• Kudeaketa : hondakinak biltzea, garraiatzea, biltegiratzea, balorizatzea, 
erreusa erabiltzea eta merkaturatzea da. Era berean, eragiketok eta, itxi 
edo zarratu ondoren, zamalanetarako lekuak zaintzea ere bai. Sortu dituen 
ekoizpen-prozesura berriro sartzen diren hondakinak sorlekuan 
birziklatzeko eragiketa, ordea, ez da hondakinen kudeaketatzat hartuko.  

• Bilketa : garraiatzeko asmoz, hondakinak bildu, sailkatu eta/edo 
multzokatzeko garatutako eragiketa da. 

• Tratamendua : hondakinaren ezaugarri fisiko, kimiko edo biologikoak 
aldatzeko eragiketa edo eragiketa-multzoa da. Horrela, hondakinaren 
substantzia arriskutsuak murriztu edo neutralizatu egiten dira, 
hondakinaren materia edo substantzia balorizagarriak berreskuratzen dira, 
energia-iturri moduan erabiltzen dira edo hondakinaren erreusaren 
erabilera sustatzen da.  

• Balorizazio materiala : hondakinetan dauden baliabideak ustiatzeko 
garatutako edozein prozedura da, hondakinak energia-iturri moduan 
erabiltzeko prozesua kanpoan utzita.  

• Birziklapena : hondakinetan dauden materialak edo substantziak berriro 
prozesatzea da. Horretarako, produktu, material edo substantzia berriak 
ekoizteko edo bertan sartzeko ekoizpen-prozesua jartzen da abian, 
helburua jatorrizkoa den a la ez kontuan hartu gabe. Horrez gain, material 
organikoaren berprozesaketa ere hartzen da kontuan, baina ez, ordea, 
energiaren berreskurapena, erregai bihurtzeko prozesuak, errekuntzadun 
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prozesuak edo energia-iturri moduan erabiltzeko prozesuak (energia 
kimikoa barne).  

• Konposta : Hondakin organikoen deskonposizio aerobio kontrolatuaren 
emaitza den produktua, humusaren antzeko ezaugarriak dituena eta lurra 
ongarritzeko erabili ohi dena.  

• Sortzailea : bere jardueraren ondorioz hasierako sortzaile moduan 
hondakinak sortzen dituen edozein pertsona fisiko edo juridiko da, bai eta 
hondakinak aurretiaz tratatzean, nahastean edo beste era bateko 
eragiketak egitean hondakinen izaera edo osaketa aldatzen duen edozein 
pertsona fisiko edo juridiko ere.   

• Edukitzailea : hondakinen sortzailea edo, hondakinak edukitzan izanda, 
hondakinen kudeatzailea ez den pertsona fisiko edo juridikoa da.  

• Hondakinen erreusa : balorizatu ezin diren hondakinak edo frakzioak dira. 

• Garraioa : hondakinak bilketa-tokitik birziklategira, tratamendutegira edo 
erreusaren erabilerarako lantegira eramateko garatutako eragiketa da. 

• Biltegiraketa : birziklatu, tratatu edo erreusa erabiltzeko egindako 
eragiketak baino lehen, hondakinak aldi baterako uzteko garatutako 
eragiketa da. 

• Bilketa -tokia eta transferentziategia : hondakinak uzteko eta 
biltegiratzeko erabilitako instalazioa da. Ondoren, beste leku batera 
eramaten dira, balorizatzeko edo erreusa erabiltzeko, aldez aurretik 
multzokatuta edo multzokatu gabe.  

• Zabortegia : hondakinen erreusa lurpean edo gainazalean kontrolpean 
uzteko erabiltzen den instalazioa da.  

• Garbigunea : etxez etxe biltzen ez diren hiri-hondakinak gaika hartzeko eta 
biltegiratzeko zentroa da. 



 

3. Ikerketa-area  

3.1. Ikerketa-arearen definizioa

Ikerketa honek Bortziriak, Malerreka
dauden herri guztiak hartzen ditu kontuan. 

 

Eskualde hauek, zehazki, Ipar
Mendebaldeko Nafarroa Hezean daude. 
Klima epel eta hezea bereizga
urteko bataz bertzeko tenperatura 11 eta 
14,5º-ren inguruan mugitzen da eta 1.400 
eta 2.500 milimetro bitarteko euriak izaten 
dira. Errekek ur-emari erregularra dute
eta, bere geologiari eta morfologiari 
dagokienez, oso zonalde
da. 

 

 

 

Bidasoa ibaia zonaldeko ubide nagusia da. Baztanen jaiotzen da eta, 
Malerrekako eta Bortzirietako bailarak gurutzatu ondoren, Kantauri itsasoan amaitzen 
du, Txingudiko Badian (Hondarribia, Gipuzkoa). 66 km
ur-emaria. Gainera, Nafarroako Gobernuak izendatua, 
bat da (GKL). 

Landarediari dagokionez, hosto
pagoak eta gaztainondoak), belardiak eta 

Errepide nagusia N
Bidasoa ibaiaren ondotik igarotzen da zonaldetik. Oronozen adarkatzen da, eta 
Dantxarinearaino Baztango bailara guztia zeharkatzen duen N
Malerrekan, Doneztebe parean, NA
zeharkatzen du Leitzara ailegatu arte. 

Mapan ikusten den bezala, 
distantzia handiak daude beraien 
herriak hauek dira: Amaiur
eta Amaiurren artean 40 km
eta Ezkurra eta Amaiurren artean, 4

Bertze aldetik, Beratik hasita eta 
18,5 km-tara Doneztebe dago
eskualdeko azken herria da. 

 

arearen definizioa 

Ikerketa honek Bortziriak, Malerreka-Bertizarana eta Baztango bailar
dauden herri guztiak hartzen ditu kontuan.  

Eskualde hauek, zehazki, Ipar-
ndebaldeko Nafarroa Hezean daude. 

Klima epel eta hezea bereizgarri izanda, 
urteko bataz bertzeko tenperatura 11 eta 

ren inguruan mugitzen da eta 1.400 
eta 2.500 milimetro bitarteko euriak izaten 

emari erregularra dute 
eta, bere geologiari eta morfologiari 

lde heterogeneoa 

Bidasoa ibaia zonaldeko ubide nagusia da. Baztanen jaiotzen da eta, 
Malerrekako eta Bortzirietako bailarak gurutzatu ondoren, Kantauri itsasoan amaitzen 
du, Txingudiko Badian (Hondarribia, Gipuzkoa). 66 km-ko luzera du eta 24,7 m

ra, Nafarroako Gobernuak izendatua, Garrantzi Komunitarioko Leku

Landarediari dagokionez, hostozabal atlantikoak nagusitzen dira (hari
), belardiak eta ote zuriko sastraka, txilarrak eta iratzeak.

N-121-A da, Iruñea Behobiarekin komunikatzen duena, eta 
Bidasoa ibaiaren ondotik igarotzen da zonaldetik. Oronozen adarkatzen da, eta 
Dantxarinearaino Baztango bailara guztia zeharkatzen duen N-121
Malerrekan, Doneztebe parean, NA-170 errepidea hasten da eta 
zeharkatzen du Leitzara ailegatu arte.  

ikusten den bezala,  herriak hagitz sakabanatuak daude l
handiak daude beraien artean. Eskualde bakoitzaren muturretan 

Amaiur Baztanen, Bera Bortzirietan, eta Ezkurra Malerreka
en artean 40 km inguru daude, Bera eta Ezkurraren artean, 
eta Amaiurren artean, 40 km inguru. 

Bertze aldetik, Beratik hasita eta NA-121-A hartuz gero Iruñera
tara Doneztebe dago, 22 km-tara Oronoz, eta 31 km-tara Almandoz

eskualdeko azken herria da.  

1. irudia - Nafarroako mapa eskualde geografikoetan 
zatituta. Morean Ipar-Mendebaldeko Nafarroa Hezea, 
Baztan, Bortziriak eta Malerreka
eskualdea.   
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Bertizarana eta Baztango bailaretan 

Bidasoa ibaia zonaldeko ubide nagusia da. Baztanen jaiotzen da eta, 
Malerrekako eta Bortzirietako bailarak gurutzatu ondoren, Kantauri itsasoan amaitzen 

ko luzera du eta 24,7 m3/s-ko 
Garrantzi Komunitarioko Leku 

atlantikoak nagusitzen dira (haritzak, 
sastraka, txilarrak eta iratzeak. 

A da, Iruñea Behobiarekin komunikatzen duena, eta 
Bidasoa ibaiaren ondotik igarotzen da zonaldetik. Oronozen adarkatzen da, eta 

121-B hasten da. 
hasten da eta eskualde guztia 

herriak hagitz sakabanatuak daude lurraldean, eta 
artean. Eskualde bakoitzaren muturretan dauden 

tan, eta Ezkurra Malerrekan. Bera 
ren artean, 37 km inguru, 

rako norabidean,  
Almandoz. Hau, 

 
eskualde geografikoetan 

Mendebaldeko Nafarroa Hezea, 
Malerreka-Bertizarana dauden 
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2. irudia - Ikerketa-arearen kokapen geografikoa eta eskualdeko errepide nagusien sarea.  

 

Bortzirietan, Beratik hasita eta NA-121-A errepidea hartuta Iruñerako 
norabidearekin, Lesaka, Igantzi eta Arantza eskuinean uzten dira, eta Etxalar, aldiz, 
ezkerrera. Distantziarik handiena Bera eta Arantzaren artean ematen da, eta 14 km 
inguru daude bi herri hauen artean.  

Malerrekan, errepidea Sunbilla, Doneztebe eta Bertizaranatik hurbil pasatzen 
da, Oronozera ailegatu arte. Bestalde, lehen aipatu den bezala, Donezteben NA-170 
errepidea hasten da, eta Leitzaraino ailegatzen da Elgorriaga, Ituren, Zubieta, Saldias, 
Eratsun eta Ezkurratik pasatu ondoren. Azken hau urrutien dagoen herria da, eta 
Doneztebetik 18,5 km inguru daude. Baina NA-4040 errepidea ere Donezteben hasten 
da eta Donamaria, Oitz, Urrotz eta Beintza-Labaien komunikatzen ditu, ia Saldias 
parean lehen aipatutako NA-170 errepidearekin elkartu arte. Errepide honetatik 
Doneztebe eta Saldiasen arteko dagoen distantzia 17,5 km ingurukoa da. 

Baztanen, Oronozen, NA-121-B errepidea Dantxarinea aldera abiatzen da eta 
Arraioz, Irurita, Elizondo eta Elbetetik pasatzen da. Irurita eta Elizondoren artean 
Gartzain eskuinean gelditzen da eta Lekaroz ezkerrean, eta behin Elbete pasatuta eta 
Dantxarineako bidea jarraituz, Arizkun, Erratzu eta Amaiur eskuinaldean uzten ditu, eta 
Azpilkueta, ezkerrean. Distantziarik handiena Oronoz eta Amaiurren artean ematen da, 
eta 17,5 km daude. Bestalde, Iruritan, NA-2540 errepidea hasten eta Ziga, Aniz eta 
Berroeta komunikatzen ditu. Azkeneko hau 9 km-tara dago. Ondoren, Almandoz 
parean, errepide hau NA-121-A-rekin elkartzen da. 
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4. Ikerketaren deskribapena  

4.1. Aurrekariak 

Gure zonaldean sortutako hiri hondakin solidoen bilketa eta tratamendu 
plantaraino garraioaren arduradunak Bortzirietako eta Malerrekako Mankomunitateak 
eta Baztango Udala dira. 

 Zerbitzu hauek ez dira berezko pertsonalarekin burutzen, baizik eta lehiaketa 
publikoak egiten dira eta aipaturiko zerbitzuen eginbeharrak eskaintzarik onuragarriena 
aurkezten duen enpresari esleitzen zaio. 

Gaur egun, eta duela hainbat urtetatik, hiru entitateak elkartu dira eta batera lan 
egiten dute gaikako bilketak egiteko, gastuak eta aipaturiko bilketetara zuzendutako 
baliabideak partekatuz. Beraz, lehiaketa bakarra egiten da eta enpresa bakarra 
kontratatzen da hiru zonaldeetan bilketa egiteko. 

Errefusaren bilketa, berriz, ez da batera egiten, eta entitate bakoitzak bere 
zerbitzuak kontratatzen ditu. 

Guztira, zerbitzu hauek 22.254 biztanlerentzat ematen dira; 8.075 Baztanen, 
8.670 Bortzirietan, eta 5.509 Malerrekan. Bilketa hauek, hurrengo herrietan egiten dira: 

 

Baztan Bortziriak Malerreka 

Almandoz Arantza Beintza-Labaien 

Amaiur Bera Donamaria 

Aniz Etxalar Doneztebe 

Arizkun Igantzi Elgorriaga 

Arraioz Lesaka Eratsun 

Azpilkueta  Ezkurra 

Berroeta  Ituren 

Elbete  Legasa 

Elizondo  Narbarte 

Erratzu  Oieregi 

Gartzain  Oitz 

Irurita  Saldias 

Lekaroz  Sunbilla 

Oronoz  Urrotz 

Ziga  Zubieta 

1. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekako herriak 
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4.1.1. Gaikako bilketak  

Aipatu den bezala, Baztango Udala eta Bortzirietako eta Malerrekako 
Mankomunitateak zerbitzu hauek egiteko elkartu dira:   

• Paper-kartoi edukiontziak 
• Enbase edukiontziak 
• Pila edukiontziak  
• Traste handiak 
• Kartoiak atez ate 
• Hondakin bereziak eta arriskutsuak  
• Siloetako plastikoak 
• Paper eta enbase edukiontzien garbiketa 

Horretarako, baliabide hauek dituzte:  

• 18.000 Kg-ko kamioia. 25 m3-ko kaxa irekiduna, luma kargatzaile 
hornituaz, koilararekin, edozein materiala biltzeko (bereiziki siloetako 
plastikoak). 

• 18.000 Kg-ko ibilgailu konpaktatzailea. 18-20 m3 erabilgarri ditu eta luma 
kargatzaile hornituaz edukiontzi urdinak eta horiak biltzeko. 

• 11.000 Kg-ko ibilgailua luma kargatzailearekin eta urak biltzeko 
plataformarekin. Edukiontziak garbitzeko tutua eta ur-andela ere ditu.  

• Edukiontzien garbiketa egiteko erabiltzen den ibilgailuaren gainean 
paratzen ahal den hanka egonkortzaileekiko kutxa itxia. Apalategiekin 
eta hondakin bereziak behar bezala biltzeko beharrezkoak diren 
edukiontziekin hornituta egonen da. Era berean traste handiak biltzeko 
erabili ahal izanen da.  

 

Bertze aldetik, Mankomunitateen baliabideak zerbitzuak egiteko nahikoak ez 
badira, adjudikatarioak bere baliabideekin egin beharko ditu.   

Paper-kartoia eta enbaseak 2,5m3-ko edukiontzi urdin eta horietan biltzen dira. 
Guztira, hiru zonaldeetan, 291 paper-kartoi edukiontzi inguru daude eta 229 enbase 
edukiontzi.  

 

 Paper-kartoi 
edukiontziak 

Enbase 
edukiontziak 

Baztan 98 76 

Bortziriak 101 84 

Malerreka 92 69 

2. taula - Paper-kartoi eta enbase edukiontziak Baztan, Bortziriak eta Malerrekan 

Pila gehienak 200 litroko edukiontzietan biltzen dira. Zenbait saltokitan ere 
kutxak dituzte bezeroek pilak utzi ahal izateko.  

Bestalde, tamaina handiko trasteak eta siloetako plastikoen zerbitzuak etxez 
etxe egiten dira, erabiltzaileak aldez aurretik eskatuta. Dendetan ere kartoiak atez ate 
biltzen dira, nahi duten saltokietan.  

Azkenik, etxeko hondakin bereziak larunbat goizetan zonaldeko herrietatik 
pasatzen den garbigune mugikorrean jasotzen dira. 
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Azken urteetan, Emauseko Trapuketariak egin ditu zerbitzu hauek, baina 
2012ko apirilaren 1az geroztik Biak Igantzi enpresak hartu du txanda.  

Bilketa hauek hurrengo koadroan laburtutako asteko programaren arabera 
egiten dira: 

 

 Astelehen  Astearte Asteazken Ortzegun Ortziral 

Paper-kartoi 
edukiontziak   Baztan Malerreka Bortziriak 

Enbase 
edukiontziak 

Baztan 
Malerreka 

Malerreka 
Bortziriak 

   

Pila edukiontziak Zonalde bakoitzean traste handiak biltzen diren egunean egiten 
da 

Kartoia atez ate Bortziriak Baztan Malerreka 
Bortziriak 

(uda)  

Traste handiak Bortziriak Baztan Malerreka  Bortziriak 

Hondakin bereziak 
Larunbat goizetan egiten da. Hileko lehenbiziko larunbatean 

Baztanen egiten da; bigarrenean, Malerrekan; eta hirugarrenean 
eta laugarrenean, Bortzirietan.  

Siloetako 
plastikoak 

Hilean ortziral batean egiten da. Baztan eta Malerrekan 
hilabetero txandakatzen da. Bortzirietan dei gutxi jasotzen dira, 

beraz, norbaitek eskatzen duenean egiten da.  

3. taula - Gaikako bilketen ibilbideak Baztan, Bortziriak eta Malerrekan 

Bertze aldetik, Ecovidrio enpresak beira-edukiontzien bilketa egiten du, 
mankomunitateekin hartutako akordioaren ondoren. Zerbitzu honek ez du ez gasturik 
ez etekinik sortzen mankomunitaterako, Ecovidriok edukiontziak jarri eta biltzen baititu 
beiraren truke. Beira hori birziklatzen du eta botila berriak egiten ditu. 

Gainera, 2011. urtetik, olio erabilia zenbait herrietan paratutako edukiontzi 
berezietan utz daiteke. Edukiontzi hauen bilketa ere lehen aipatutako kontratutik kanpo 
egiten da, eta Ecogras enpresak egiten du. 

Gaika biltzen den eta tratamendu egokia hartzen duen hondakin kopurua  
etengabe handitzen ari da, nahiz eta azken urteetan, krisia dela eta, jasotako kopurua 
gutxitu den hainbat hondakin motatan. Honen azalpena da biztanleek gutxiago 
kontsumitzen dutela eta, ondorioz, hondakin gutxiago ere sortzen dituztela. Hau 
hurrengo taulan irudikatzen da. 

 

 
Beira Papera Enbaseak Traste 

handiak 
Pilak Hondakin 

bereziak 
Olioa Siloetako 

plastikoak 
Konposta 

2007 852,75 1.068,23 238,04 351,56 0 11,85 0 39,69 0 

2008 858,43 1.069,96 258,64 338,01 0 11,58 0 51,51 0 

2009 865,84 1.022,88 283,68 373,92 1,20 12,62 0 55,74 23,68 

2010 892,71 1.012,90 296,06 393,85 2,08 14,20 0 42,30 41,92 

2011 875,83 1.004,86 302,62 369,30 1,63 7,71 20,12 49,76 75,01 

4. taula - Azken urteetan bildutako hondakinen kopuruak Baztan, Bortziriak eta Malerrekan (tonak)  
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Hala ere, tratamendu egokia jasotzen duen hondakin kopurua handitu da azken 
urteetan. Hau, etxeko konposta bultzatzeko egin diren kanpainak izan duten eraginari 
esker izan da batez ere, lehen zabortegira garraiatzen zen hondakin kopuru handia 
orain bertan tratatu eta konpostatzen baita. 

 

 
Birziklatutako hondakinen 

kopurua (Tn) 

2007 2.562,12 

2008 2.588,13 

2009 2.639,56 

2010 2.696,01 

2011 2.706,84 

5. tuala - Azken urteetan hiru zonaldeetan birziklatutako hondakin kopuruak (tonak)  

 

Baina kontuan izan behar da garrantzitsuena ez dela hondakin kopuru 
handiagoa biltzea, baizik eta sortutako hondakin kopurua gutxitzea eta birziklatze-tasa 
handitzea. Hau nabarmen gelditzen da azken urteetan estamentu guztietan egin diren 
kanpainetan, prebentziora zuzendu direnak, europar parlamentuaren araudian 
ezarritako hondakinen hierarkian prebentzioa lehenbiziko mailan baita. Beraz, jarraitu 
beharreko bideak hondakin gutxiago sortzea, eta sortzen direnen artean ahal den 
guztia birziklatzea bultzatu behar du. Hau lortzen ari da, hurrengo taulan ikusten ahal 
den bezala: 

 

 
Birziklatutako hondakinen 

ehunekoa (%) 

2009 25,47 

2010 26,12 

2011 26,24 

6 taula - Sortutako hondakinetatik birziklatzera eraman diren ehunekoak 

4.1.2. Errefusaren bilketa  

Errefusaren bilketa ez da hiru zonaldeen artean egiten, eta bakoitzak bere 
zerbitzuak kontratatzen ditu. Baztanen adjudikatarioa EGUI GARBIKETAK S.L. da, eta 
kaleen garbiketa ere egiten du. Bortziriak eta Malerrekako mankomunitateetan aldiz 
Bortzabi enpresak egiten du zerbitzua, eta edukiontzi arrunten bilketa soilik egiten du. 

Gehienetan, 1.000 litroko edukiontzi berdeak erabiltzen dira. Gaur egun, 373 
zaborrontzi inguru daude Baztanen, 460 Bortzirietan, eta 423 Malerrekan. 

Azken urteetan zehar, zaborrontzi hauetan jasotako hondakin kopurua honako 
hau izan da: 

 

 Baztan Bortziriak  Malerreka  Guztira 

2010 2.418,56 3.499,29 1.706,80 7.624,65 

2011 2.439,00 3.418,00 1.752,00 7.609,00 

7 taula - Azken urteetan zaborrontzietan bildutako hondakin kopurua hiru zonaldeetan 
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Bilketa hauek atzeko kargako kamioiekin egiten dira. Gaur egun, Baztango 
Udalak 22 m3-ko kamioi bat du; Bortzirietako mankomunitateak 22 m3-ko kamioi bat eta 
18 m3-ko bertze bat; eta Malerrekako mankomunitateak 22 m3-ko bat. Kamioi hauek 
berriak dira eta antzeko ezaugarriak zituzten bertze batzuk ordezkatu dituzte. Zonalde 
bakoitzak kamioi zaharrak mantentzen ditu oraindik eta denboraldi batean zehar 
zerbitzuren bat egiteko erabili ahal izanen dira. Honela, ibilgailu-parkea bikoizten da 22 
m3-ko hiru kamioi gehiagorekin eta 18 m3-ko bertze batekin.  

Ibilbideak honela egiten dira: 

 

Baztan  

Herriguneak 

• Almandoz, Arraioz, Aniz, Berroeta, Oronoz-Mugairi, Ziga: astelehen eta 
ortzegunetan 

• Amaiur: ortziraletan 
• Arizkun, Elbete, Erratzu: astearte eta ortziraletan 
• Azpilkueta: asteartetan 
• Elizondo: astelehen, astearte, asteazken, ortzegun, ortziral eta 

larunbatetan  
• Gartzain: asteazkenetan. 
• Irurita: astelehen, asteazken, ortzegun eta larunbatetan  
• Lekaroz: astelehen eta ortzegunetan. Larunbatetan hiltegiraino bakarrik 

 

Auzoak  

• Amaiur. Baserriak: asteartetan   
  Makitenea auzoa: ortziraletan 

• Arizkun. Aintzialde auzoa: asteartetan 
• Arraioz. Askape auzoa: astelehenetan 

  Simply merkatal zentroa: egunero  
• Elizondo. Berro auzoa: asteazkenetan 

    Beartzun auzoa: asteazkenetan 
• Erratzu. Gorostapolo auzoa: asteartetan 
• Gartzain. Etxarri auzoa: astelehen, ortzegun eta larunbatetan 

    Aitzano auzoa: asteazkenetan 
• Lekaroz. Oharriz auzoa: asteazkenetan 
• Oronoz-Mugairi. Zozaia auzoa: asteazkenetan  
• Ziga. Zigaurre auzoa: astelehen eta ortzegunetan 

 
• Otsondo eta Orabidea: ortziraletan 
• San Blas Benta: asteazkenetan (bi astetik behin) 
• Izpegi: asteazkenetan (neguan bi astetik behin) 

 
 
Industria  

• Arizkun. Ordoki industrialdea: astearte eta ortziraletan  
• Irurita. Zaldubi industrialdea: astelehen eta ortziraletan 
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Bortziriak  

Herriguneak 

• Arantza: astearte, ortzegun eta larunbatetan 
• Bera:      astelehen, astearte, asteazken, ortziral eta larunbatetan  
• Etxalar:  astearte, ortzegun eta larunbatetan 
• Igantzi.   astearte, ortzegun eta larunbatetan 
• Lesaka:  astelehen, astearte, asteazken, ortziral eta larunbatetan 

 

Auzoak  

• Arantza:astearte eta larunbatetan 
• Bera: 

- Ibardin auzoa: astelehen, astearte, asteazken, ortziral eta 
larunbatetan. Gainera, ortzegun eta igandeetan ekainean, 
uztailean, abuztuan eta irailean zehar 

- Zalain auzoa: astelehen, astearte, asteazken, ortziral eta 
larunbatetan 

- Bertze guztia: astelehen eta ortziraletan. 
• Etxalar: astearte, ortzegun eta larunbatetan 
• Igantzi: astearte eta larunbatetan 
• Lesaka:  

- Zalain-Zoko auzoa: astelehen eta ortziraletan. 
- Alkaiaga auzoa: astelehen, asteazken eta ortziraletan 
- Bertze guztia: astelehen eta ortziraletan 

 

Industria  

• Bera: astelehen, asteazken eta ortziraletan 
• Etxalar: astearte, ortzegun eta larunbatetan 
• Igantzi: astearte, ortzegun eta larunbatetan 
• Lesaka: astelehen, asteazken eta ortziraletan. Aceralia ortzegunetan 

 

Malerreka  

Herriguneak 

• Doneztebe, Sunbilla, Bertizarana, Elgorriaga, Ituren: astelehen, 
asteazken eta ortziraletan 

• Bertze herriak: astearte eta larunbatetan  

4.2. Araudia 

4.2.1. Europako araudia  

• EUROPAR PARLAMENTU ETA KONTSEILUKO, 2008ko azaroare n 19ko, 

2008/98 ZUZENTARAUA, hondakinen ingurukoa  

Lehenbiziko artikuluak dion moduan, "Zuzentarauak ingurumena eta giza 
osasuna babestera zuzendutako neurriak ezartzen ditu. Hala nola, hondakinak sortu 
eta kudeatzerakoan ematen diren aurkako inpaktuak, eta baita ere baliabideak 
erabiltzerakoan ematen direnak murriztuz, eta horien erabileraren eraginkortasuna 
hobetuz." 
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Materia organikoari dagokionez, aipaturiko Zuzentarauan biohondakina  honela 
definitzen da: "lorategietako eta parkeetako hondakin biodegradagarria; etxeetan, 
jatetxeetan, zein kontsumo-establezimenduetan sortzen den sukaldeko hondakina; eta 
janaria transformatzen den fabriketan sortzen den antzeko hondakina”. 

Gainera, III Kapituluaren barruan, hondakinen kudeaketari buruzkoa, 22. 
artikuluan ezartzen da  Estatu kideek neurriak hartuko dituztela ondoko ekintzak 
bultzatzeko: 

a) Biohondakinen bilketa berezia, konpostatu edo digestioa egin ahal 

izateko; 

b) Biohondakinen tratamendua, ingurumenaren babes gradu altua lortzeko; 

c) Biohondakinetatik sortutako materialen erabilera segurua ingurumenari 
dagokionez. 

Bestalde, 4. artikuluan hondakinen hierarkia  ezartzen da. Honek, “hondakinen 
prebentzio eta kudeaketaren araudia eta politikan lehentasunak finkatuko ditu”. 
Jarraitzeko ordena honako hau izanen da: 

a) Prebentzioa; 

b) Berrerabilpenerako prestaketa; 

c) Birziklapena; 

d) Beste balorizazio-mota bat, adibidez, balorizazio energetikoa; 

e) Ezabapena. 

4.2.2. Estatuko araudia  

• Uztailaren 28ko Hondakinen eta kutsatutako lurzorue n 22/2011 legea 

Hondakinen 2008/98 Zuzentarauaren transposizioa Espainiako ordenamendu 
juridikoan Lege honen bitartez egin da, apirilaren 21eko Hondakinen 10/1998 Legea 
ordezkatzen duena. Bere helburua da "hondakinen kudeaketa erregulatzea neurriak 
bultzatuz gutxiago sortzeko eta hondakinak sortu eta kudeatzerakoan giza osasunean 
eta ingurumenean ematen diren aurkako inpaktuak arintzeko, baliabideen erabileraren 
eraginkortasuna hobetuz". 

Lege honetan biohondakinak aipatzen dira espresuki eta horrela, 22. artikuluan, 
berrerabilpenerako prestaketa, birziklapena eta balorizazioaren helburu espezifikoen 
ingurukoa, ezartzen du “2020. urtea baino lehen, berrerabilpenerako prestaketara edo 
birziklatzera zuzenduko den etxe eta merkataritzako papera, metalak, beira, plastikoa, 
biohondakinak edo birziklagarriak diren bertze hondakinen kopuruak, oro har, 
gutxienez pisuko %50era ailegatu behar izanen duela". 

II. Kapituluan, hondakinen kudeaketaren ingurukoa, 3. atalean, biohondakinen 
ingurukoa, aipatzen du "ingurune-autoritateek neurriak bultzatuko dituztela, 
hondakinen kudeaketa planetan eta aurre-ikusitako programetan sartu ahal izanen 
dituztenak". Neurri hauek ondoko ekintzak bultzatzeko balioko dute: 

a) Biohondakinen bilketa berezia konpostajera edo digestio anaerobiora 
zuzentzeko, bereiziki hondakin begetalak, sortzaile berezien biohondakinak 
eta etxeetan sortutako biohondakinak.  

b) Etxeko eta auzoko konpostajea. 
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c) Bereiz bildutako biohondakinen tratamendua, instalazio espezifikoetan 
burutuko dena, bertze hondakinekin ez nahasteko eta ingurumenaren 
babes gradu altua lortzeko  

d) Biohondakinetatik sortutako eta ingurumenari dagokionez segurua den 
konposta nekazaritzan, lorezaintzan edo degradatutako areetako 
birsorkuntzan erabiltzea, bertze ongarri organiko eta mineralak ordezkatuz. 

4.2.3. Nafarroako araudia  

• NAFARROAKO HONDAKINAK KUDEATZEKO 2010-2020 ALDIKO P LAN 

INTEGRATUA  

Bai Europako araudian bai estatukoan hondakin kudeaketarako Plan 
autonomikoa idazteko beharra ezartzen da. Hori dela eta, Landa-Garapeneko eta 
Ingurumeneko Departamentuak plan berri hau idatzi zuen, 2020. urtera arte iraunaldia 
izanen duena, eta 1999. urtean onetsi zena ordezkatzen duena.  

Plana 11 azpiprogramatan egituratuta dago, baina ikerketa honetarako 
lehenbizikoan oinarrituko gara, hiri-hondakinen ingurukoa. 

Lehen azpiprograma honetan Mankomunitateek betebeharreko zenbait helburu 
ezartzen dira. Haien artean, biohondakinei dagokienez, hurrengoak nabarmentzen 
dira: 

1. Hondakinen sorreraren prebentzioa  helburu nagusitzat ezartzea. 
Horretarako, trebakuntza eta sentsibilizazio neurriak hartuko dira, eta baita 
ekonomikoak ere. Bertze aldetik berrerabilpena eta etxeko eta auzoko 
konposta egiteko ekintzak bultzatuko dira. Horrela, gaur egun sortzen diren 
hondakinen %10 murriztea  lortuko da.  

2. Nafarroan biohondakinen bilketa berezia  ezartzea, Planaren iraunaldian 
%50 biltzeko  helburuarekin eta konpostajera edo digestio anaerobiora 
zuzentzeko, ingurumenaren babes gradu altua eta biohondakinetatik 
egindako eta seguruak diren materialen erabilera ziurtatzeko.  

3. Biohondakinen bilketa bereziak gehienez %10eko portzentajea izan 
beharko du desegokiak diren hondakinetan , honela hartuta Planaren 5. 
anexoan zehazten diren materialak.  

4.3. Ikerketaren justifikazioa  

Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko Plan Integratuak dioen bezala, 2020rako 
2011n sortutako biohondakinen %50 bereiz bildu beharko da, desegokiak diren 
hondakinak gehienez %10eko portzentajean direla.   

Gaur egun, Baztan, Bortziriak eta Malerrekan ez da materia organikoaren 
bilketa berezirik egiten. Beraz, zaborrontzietan biltzen da bertze hondakin motekin 
nahasita eta Iruñerriko Mankomunitateko zabortegira eramaten da. 

2011. urtean, Baztan, Bortziriak eta Malerrekan guztira 10.316 tona hondakin 
sortu ziren. Horietatik, 2.707 tona gaikako bilketetan bildu ziren, eta gainerako 7.609 
tonak, errefusako zaborrontzietan. Datu hauen arabera eta sortutako hondakinen %40 
materia organikoa dela hartuz, guztira 4.126 tona biohondakin bildu ziren, hau da, 
errefusako zaborrontzietan bildu ziren hondakinetatik %54,23. Plana betetzeko, urtean 
gutxienez 2.063 tona  bereiz bildu beharko ziren. 
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Bakarrik, 2012ko azken hilabeteetan, inausketa eta lorategietako hondakinak 
biltzeko puntu bat egokitu da Baztanen, Bagordiko parajean. Hori erabiltzeko 
interesdunak giltza eskatu beharko du Udalean.  

Bestalde, etxeko konposta egiteko hainbat kanpaina paratu dira martxan, eta 
horretarako beharrezkoa den material guztia banatu zaie boluntarioei. Lehenbiziko 
kanpaina 2009an egin zen Bortzirietan eta harrezkero fase berria egin da urtero, beraz 
2012an jada proiektuko laugarren fasea burutuko da. Baztan eta Malerrekan 2011n 
hasi ziren, eta aurten bigarren fasearekin segituko dute.  

Guztira 626 konpostontzi banatu dira eta hondoko taulan adierazten den 
moduan eman dira: 

 

 
2009 2010 2011 

2012 banatuko diren 
konpostontziak  

Guztira  

Baztan  
 

 17 168 185 

Bortziriak  111 72 110 43 336 

Malerreka  
 

 18 87 105 

Guztira  111 72 145 298 626 

8. taula -  Baztan, Bortziriak eta Malerrekan banatutako konpostontzien kopurua 

Hala ere, urte hauetan boluntarioekin egin da lan eta ez da kanpaina on bat 
egin biztanleak bere hondakin organikoak etxean konpostatzera animatzeko, beraz 
lortu diren portzentajeak ez dira hagitz altuak izan. Gainera, etxe eta auzoko 
konpostajea ez da biohondakinen birziklapentzat hartzen, ez baita bilketa berezi bat 
egiten, eta prebentzioaren barrenean sartzen da, Zuzentarauan ezarritako hierarkiaren 
lehenbiziko mailan. Beraz, kanpaina hauek Planean ezartzen den helburua lortzera 
hurbiltzen gaituzte, hau da, gaur egun sortzen den hondakinetatik %10 murriztea, 
baina ez dira egokiak materia organikoaren bilketaren inguruan ezartzen diren 
helburuak lortzeko. Hori dela eta, behar-beharrezkoa da materia organikoaren egiazko 
bilketa berezia ezartzea Baztan, Bortziriak eta Malerrekan.  

Zentzu honetan, Planak ez du “zehaztuko Foru Erkidego guztirako 
biohondakinen bilketa egiteko sistema bakarra, modelo bakoitzaren egokitasunak 
alderdi desberdinen arabera aldatzen ahal baitira, besteak beste biztanleriaren 
dentsitatea edo kontzientziazioa. Horregatik, egokiagoa irizten da Toki-Erakundeek 
proposatzea zein sistema ezarriko den beren mankomunitatean hondakin organikoak 
biltzeko, (...) beti ere egokiak badira biohondakinen %50 bereiz biltzeko, eta ez egokiak 
diren hondakinen kopurua gehienez %10 bada”. 

Beraz, Baztango Udalari eta Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateei 
dagokie materia organikoa bereiz biltzeko zonaldean ezarri behar den sistema 
proposatzea. Gainera, Planean bere onespenetik hasita 12 hilabeteko epea ematen 
zen Toki-Erakundeek bere proposamenak aurkezteko; jada bukatu den epea. Eta 
oraindik ez da behin betiko akordiorik hartu, horrelako erabaki bat hartzea hagitz zaila 
delako, batez ere sistema bakoitza ezartzeak teknikoki eta ekonomikoki zer 
suposatuko lukeen jakin gabe. 

 Horregatik, ikerketa hau behar beharrezkoa da alternatiba bakoitza ebaluatu 
ahal izateko eta beharko lituzketen baliabide tekniko eta ekonomikoak kalkulatzeko eta 
zehazteko. Horrela, erabakia hartzen lagunduko duen oinarri bat izanen da.  
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5. Inguruaren azterketa  

5.1. Ingurune sozio-demografikoa 

Sarreran aipatu den bezala, ikerketa hau bi ataletan zatitzen ahal da: alde 
batetik, ahal diren herri edo etxebizitzetan etxe eta auzoko konposta egiteko 
beharrezkoak izanen diren baliabideak ebaluatuko dira; eta bertzetik, hiru 
zonaldeetako herri handietan biohondakinak biltzeko badiren aukera desberdinak 
aztertuko dira.  

Beraz, planteamendua desberdina denez herri batzuetarako eta bertzeetarako,  
ezinbertzekoa da ingurune sozio-demografikoaren azterketa berezia egitea. 

Baina hasi aurretik beharrezkoa da aipatzea azterketa burutzeko egin diren 
zenbait kontsiderazio:   

• Lehenik eta behin, ezin izan denez datu berriagorik lortu, 2011ko 
urtarrilaren 1eko Udal Erroldako eta Izendegiko datuak erabili dira. Era 
berean, etxebizitzei inguruan, 2001eko Biztanleriaren eta Etxebizitzen 
Zentsuko datuak hartu dira. 

• 2001eko Erroldaren kasuan, datu horiek hartu zirenetik urte aunitz pasatu 
direnez, zonaldearen hazkunde demografikoa aztertu da eta datu hori 
denbora berean etxebizitzen kopuruak izan duen igoera kalkulatzeko erabili 
da. Kalkulu hori aurrerago aztertuko diren etxebizitza mota guztietarako 
egin da.  

• Funtsezkoa da ere zehaztea etxebizitza aunitz hutsik daudela, kontuan 
izateko datu hagitz garrantzitsua, haietan ez baita inolako zaborrik sortzen. 
Honek garrantzi handiagoa du familia bakarreko eta bi familiaetako 
etxeetan, konpostontzia norbait bizi den etxebizitzetan jarriko litzatekeelako 
bakarrik. Bestalde, atez ateko bilketaren sistemetan beharrezkoa da 
etxebizitza guztiak kontuan hartzea. Honela, huts daudenak betetzen 
badira familia haiei zerbitzu egokia emateko beharrezko azpiegiturak jada 
paratuak izanen ziren. 

2001eko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuan etxebizitza guztien eta 
hutsik diren etxebizitzen datuak lor daitezke. Beraz, etxebizitza guztien 
kopuruari hutsik diren etxebizitzena kendu zaio, beteta dauden etxebizitzen 
kopurua lortzeko. 

• Biztanle eta beteta dauden etxebizitzen datuak erabiliz, 
biztanle/etxebizitzak ratioa lortu da kasu bakoitzerako, aurrerago ikusiko 
den bezala. Etxebizitza mota bakoitzean bizi diren biztanle kopuruak ez 
ditugunez, ratio hori etxebizitza guztietarako mantentzen dela hartu dugu 
irizpide. Honela, etxebizitza mota bakoitzean bizi diren biztanleen kopuruak 
lortu ditugu, bai herri txikietan, baita herri handietan herrigunean eta 
auzoetan ere.   

 

Modu honetan, 2001. urtean, 21.157 biztanle baziren Baztango Udaleko eta 
Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateen jardun-eremuan. Urte horretako 
Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuaren arabera, zonaldean beteta zeuden 
etxebizitzen kopurua 8.072koa zen. 

2011ko urtarrilaren 1eko Udal Erroldaren arabera, zonaldeko biztanleria 22.254 
biztanleenganaino igo zen, %5,19. Beraz, 2011n beteta zeuden etxebizitzen kopurua 
portzentaje berean igoko zen, hau da 8.491ra arte. 



20 

 

Etxebizitza mota guztietarako kalkulu bera egin da eta ondoko datuak lortu dira:   

 

Etxebizitzen kopurua GUZTIRA 1 2 3 4 5-9 10-19 20-39 

Guztira 
2001 10.071 3.619 1.489 600 452 2.025 1.639 247 

2011 10.594 3.807 1.566 631 475 2.130 1.724 260 

Beteta 

dauden 

etxebizitzak 

2001 8.072 3.108 1.189 468 351 1.473 1.309 174 

2011 8.491 3.269 1.251 492 369 1.549 1.377 183 

9. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekako etxebizitza guztien eta beteta dauden etxebizitzen tipologia. 2001eko 
Biztanleriaren et Etxebizitzen Zentsutik hartutako datuak. Estatistikako Institutu Nazionala (INE). 

 

5.1.1. Etxeko edo auzoko konposta eginen den herria k 

Herri hauek biztanle kopuru txikiagoa dutenak edo errepide nagusitik urrutien 
daudenak dira. Gehienak, herri izaera dute eta biztanle gehienak familia bakarreko 
etxebizitzetan bizi dira. Beraz, lur zati bat dute eta konpostontzia paratzen ahal dute. 
Guztira, 8.968 biztanle bizi dira, biztanle guztien %40,30, eta honela banatzen dira:  

 

Baztan Bortziriak Malerreka 

Herriak Biztanleak Herriak Biztanleak Herriak Biztanleak 

Almandoz 205 Arantza 644 Beintza-Labaien 248 

Amaiur 287 Etxalar 826 Donamaria 436 

Aniz 77 Igantzi 635 Elgorriaga 232 

Arizkun 612   Eratsun 161 

Arraioz 244   Ezkurra 169 

Azpilkueta 176   Ituren 523 

Berroeta 127   Legasa 246 

Elbete 277   Narbarte 330 

Erratzu 482   Oieregi 70 

Gartzain 224   Oitz 148 

Lekaroz 341   Saldias 116 

Oronoz 449   Urrotz 177 

Ziga 195   Zubieta 311 

Guztira 3.696 Guztira 2.105 Guztira 3.167 

10. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekako herri txikietako biztanleak. 2011ko urtarrilaren 1eko Udal Errolda eta 
Izendegitik hartutako datuak. Estatistikako Institutu Nazionala (INE). 

 

Aipatu den bezala, herri hauetako biztanle gehienak familia bakarreko edo bi 
familiako etxebizitzetan bizi dira. Hau, ondoko tauletan ikusten ahal da: 
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ETXEBIZITZAK GUZTIRA 1 2 3 4 5-9 10-19 20-39 

Baztan 1.264 875 121 46 41 110 40 31 

Bortziriak 1.023 544 236 69 38 89 47 - 

Malerreka 1.158 724 217 50 45 110 12 - 

Guztira  3.446 2.143 573 166 124 310 99 31 

11. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekako herri txikietan 2011n beteak zeuden etxebizitzen tipologia. 2001eko 
Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsutik hartutako datuak. Estatistikako Institutu Nazionala (INE). 

 

Jada azaldu da ezin izan direla lortu etxebizitza mota bakoitzean bizi diren 
biztanleen kopuruak, beraz, biztanle (8.968) eta etxebizitzen (3.446) datuetatik 
kalkulatu dira. Herri hauentzat erabiliko den ratioa 2,60koa da, beraz, atera diren 
datuak honako hauek dira: 

 

BIZTANLEAK GUZTIRA 1 2 3 4 5-9 10-19 20-39 

Total 8.968 5.576 1.492 433 323 808 257 79 

12. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekako herri txikietako biztanleak etxebizitza mota bakoitzeko 2011n.  

 

Aurreko tauletan ikusten den bezala, herri hauetan beteta dauden 3.446 
etxebizitza daude. Horietatik, 2.143 familia bakarreko etxebizitzak dira (%62,18) eta 
573 bi familiakoak (%16,63). Etxebizitza hauetan 7.068 biztanle inguru bizi dira, beraz 
biztanle guztien %78,81k konpostontzi bat paratzeko lur zati bat du. Gainerako 
biztanleentzat auzoko konposta egiteko puntuak egokituko dira, aurrerago ikusiko den 
bezala. 
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5.1.2. Biohondakinen bilketa egiteko badiren aukera k aztertu behar diren 
herriak  

Herri hauek honako hauek dira: Elizondo eta Irurita, Baztanen; Bera eta 
Lesaka, Bortzirietan; eta Doneztebe eta Sunbilla, Malerrekan. Guztira, 13.286 biztanle 
dira (zonaldeko biztanle guztien %59,70), era honetan banatuak:  

 

Baztan Bortziriak Malerreka 

Herriak Biztanleak Herriak Biztanleak Herriak Biztanleak 

Elizondo 3.532 Bera 3.762 
Doneztebe- 

Santesteban 
1.679 

Irurita 847 Lesaka 2.803 Sunbilla 663 

Guztira 4.379 Guztira 6.565 Guztira 2.342 

13. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekako herri handietako biztanleak. 2011ko urtarrilaren 1eko Udal Errolda eta 
Izendegitik hartutako datuak. Estatistikako Institutu Nazionala (INE). 

 

Herri hauetan familia bakarreko edo bi familiako etxebizitzetan bizi den biztanle 
kopurua herri txikietakoa baino askoz ere txikiagoa da, ondoko taulan ikusten ahal den 
bezala:   

 

 
GUZTIRA 1 2 3 4 5-9 10-19 20-39 

Baztan 1.584 323 134 92 75 575 340 45 

Bortziriak 2.509 609 390 133 108 351 823 95 

Malerreka 952 195 152 102 62 312 116 13 

Guztira 5.045 1.127 677 326 245 1.239 1.278 153 

14. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekako herri handietan 2011n beteta zeuden etxebizitzen tipologia. 2001eko 
Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsutik hartutako datuak. Estatistikako Institutu Nazionala (INE). 

 

Herri hauetako etxebizitzen %35,76 bakarrik dira familia bakarrekoak edo bi 
familiakoak, herri txikietako datuetatik hagitz urrun. Gainerako biztanleak 3 edo familia 
gehiagorako eraikinetan bizi dira. Zehazki, familien %52,92 5 etxebizitza baino gehiago 
dituzten eraikinetan bizi dira. 

Bestalde, erliebearen ezaugarriek eta, batez ere, zonaldeko biztanleek ingurune  
naturalarekin duten harreman estuak, biztanle aunitz herrigunetik kanpo bizitzea eragin 
dute. Azken urteetan, joera hau asko aldatu da, batez ere zonaldeak izan duen 
industrializazio prozesua dela eta, baina oraindik badira herrigunetik kanpo bizi diren 
biztanle aunitz, bai nukleo txikietan bai sakabanatuagoak.  

2001eko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuan, Elizondo, Bera eta Lesakako 
hainbat auzoren datuak biltzen dira. Auzo horiek honako hauek dira:  
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ELIZONDO BERA LESAKA 
ANTZANBORDA  DORNAKU ALKAIAGA 

BEARTZUN  GARAITARRETA AUZOBERRI 

BERRO  KAULE BIURRANA 

ETXAIDE  SUSPELA ENDARLATSA 

QUINTO REAL  SUSPELTTIKI FRAIN 

 XANTELERREKA / ELZAURDIA IZOTZALDEA 

 ZALAIN KATAZPEGI 

 ZIA NABAZ 

  OTSANGO AUZOA 

  ZALA 

  ZALAIN ZOKO 

15. taula -  Elizondo, Bera eta Lesakako auzoak. 2001eko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua. Estatistikako 
Institutu Nazionala (INE). 

  

6 herri hauetan bizi diren 13.286 biztanleetatik, 10.968 herriguneetan bizi dira, 
hau da %82,55. Gainerako %17,45ak, 2.318 biztanle, auzoetan bizi dira. Herrien 
artean ere desberdintasun handiak daude. Horrela, Donezteben, biztanleen %1,73 
auzoetan bizi da, eta Iruritan aldiz, %32,35.  

Herri hauetan, beteta dauden etxebizitzen kopurua honako hau da:  

Herrigunea  

 
GUZTIRA 1 2 3 4 5-9 10-19 20-39 

Baztan 1.447 191 129 92 75 575 340 45 

Bortziriak 2.049 297 262 116 106 351 823 95 

Malerreka 851 112 144 102 59 306 116 13 

Guztira 4.348 600 535 309 240 1.233 1.278 153 

 

Auzoak  

 
GUZTIRA 1 2 3 4 5-9 10-19 20-39 

Baztan 137 131 5 - - - - - 

Bortziriak 460 312 128 17 2 - - - 

Malerreka 101 83 8 - 3 6 - - 

Guztira 697 527 142 17 5 6 - - 

16. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekako herri handietan 2011n norbait bizi zen etxebizitzen tipologia, bai 
herriguneetan, bai auzoetan. 2001eko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsutik hartutako datuak. Estatistikako Institutu 
Nazionala (INE). 

 

Herri txikiekin egin den bezala, biztanle/etxebizitzak ratioa atera da, bai 
herriguneetan bizi diren biztanleentzat, bai auzoetan bizi direnentzat. Lehenbiziko 
kasuan 2,52koa da ratioa, eta bigarrenean, 3,32koa. Beraz, etxebizitza mota 
bakoitzean bizi diren biztanleen kopuruak honako hauek dira: 
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TOTAL 1 2 3 4 5 a 9 10 a 19 20 a 39 

Núcleo urbano 10.968 1.513 1.351 780 605 3.110 3.224 385 

Diseminado 2.318 1.752 472 56 17 21 0 0 

17. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekako herri handietako biztanleak etxebizitza mota bakoitzeko 2011n  

 

Herriguneetan eta auzoetan bizi diren biztanleen arten desberdintasun handiak 
ematen dira. Horrela, herriguneetan, biztanleen %26,11 bakarrik bizi da familia 
bakarreko edo bi familiako etxebizitzetan, eta auzoetako biztanleen artean, aldiz, 
%95,94. 

 Bertze aldetik, herriguneetan, biztanleen %61,26 5 etxebizitza edo gehiago 
dituzten eraikinetan bizi dira, eta auzoetako biztanleen artean nekez ailegatzen dira 
%0,91ra. 

 Ez da ahaztu behar, bestalde, gaur egun huts dauden etxebizitzak laster bete 
daitezkeenik, beraz, kalkulu batzuk egiteko eta bilketa-sistemak planifikatzeko 
etxebizitza guztien datuak erabili behar dira, batez ere herri handien herriguneetan.   

Honela, jada azaldu den bezala, 2001etik 2011ra biztanleriak izan duen 
hazkundearen ehunekoa erabiliko litzateke gaur egun dauden etxebizitzen kopuruak 
kalkulatzeko. 

 

 
GUZTIRA 1 2 3 4 5-9 10-19 20-39 

Herri handiak 6.528 1.345 883 451 328 1.681 1.610 229 

Herriguneak 5.627 704 681 420 320 1.663 1.610 229 

Auzoak 901 642 202 32 8 18 - - 

18. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekako herri handietako etxebizitzen tipologia 2011n, bai herriguneetan, bai 
auzoetan. 2001eko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsutik hartutako datuak. Estatistikako Institutu Nazionala (INE). 
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6. Materia organikoaren bilketa berezia egiteko bad iren 
aukeren azterketa  

Ondoren, eskualdean materia organikoaren bilketa berezia egiteko eta hura 
behar den bezala tratatu ahal izateko ezartzen ahal diren aukerak aztertuko dira. 

Lehenik, hondakin organiko aunitz sortzen dituztenentzat bilketa berezia ezarri 
behar den aztertuko da. Hauek hondakin kopuru handiak sortzen dituzte eta horregatik 
ibilbide arruntetatik bereiztea komenigarria izaten ahal da. 

Udaletako hondakin organikoak biltzeko puntu bereziak egokitzea ere kontuan 
hartzen da. Herri bakoitzean puntu bana izanen litzateke, eta haietan inausketako eta 
herri bakoitzeko lorategien hondakinak utziko lirateke, sortutako biohondakinen 
ehuneko handia bertan tratatuz. 

Gero, herri txikietan edo errepide nagusitik urrun dauden herrietan etxeko edo 
auzoko konposta ezartzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baita materialak 
ere aztertzen dira. 

Azkenik, bertze herrietan biohondakinak bereiz biltzeko badiren 4 aukerak 
hartzen dira, hau da, Elizondo, Irurita, Bera, Lesaka, Sunbilla eta Donezteberako. 
Alternatiba hauek ondoren aipatzen direnak dira: 

� Edukiontzi marroia edo 5. edukiontzia 

� Errefusa atez ate 

� Errefusa eta organikoa atez ate 

� Gai guztiak atez ate, beira izan ezik 

6.1. Sortzaile bereziak 

Eskualdean badira hondakin aunitz sortzen dituzten dendak eta 
establezimenduak. Hondakin hauek gehienetan errefusa biltzeko zaborrontzietan uzten 
dira eta Iruñerriko Mankomunitateko zabortegian lurperatzen dira. Beraz, hagitz 
interesgarri eta garrantzitsua izango litzateke jarduera hauetan sortutako 
biohondakinak biltzea, sortutakoaren portzentaje handia bilduko baitzen. 

Saltoki hauek hondakin organiko asko sortzen dituzte egunero, eta horregatik 
egokia izango litzateke haientzat edukiontzi berezi bat jartzea edo 120 litroko 
edukiontzi marroiak banatzea bere biohondakinak bereizteko.  

Edukiontzi hauek bilketa arruntaren barrenean sartu ahal izango lirateke. Parte 
hartuko duten denden kopurua altua izanen balitz, zerbitzu berezia egitea beharrezkoa 
izanen zen aztertuko litzateke. 

Saltoki  hauen artean badira tabernak, jatetxeak, hotelak, janaria saltzen duten 
dendak eta supermerkatuak. Gure zonaldeko sortzaile berezietako batzuk honako 
hauek dira:   

• Baztan: Hotel Baztan, Hotel Saskaitz, Izpegi, Venta San Blas, Beola 
jatetxea, Hostal Restaurante Urgain, Hotel Ursua, Kortarixar jatetxe-
aterpea, Trinquete Antxitonea, Hiper Simply, Supermercados BM, 
Supermercado Galarregi, Matadero Lekaroz, Albergue Lekaroz 

• Bortziriak: Ibardin, Zalain, Botxo, Errekalde, Hotel Churrut, autoservicio 
DIA Bera, Zubiondo, Erosle Bortziri, autoservicio DIA Lesaka, Koxkonta, 
Benta de Etxalar 
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• Malerreka: Elgorriagako bainuetxea, autoservicio SUMA, Donezpan, 
Aliprox, Maria Luisa Telletxea autozerbiztua, Belarra jatetxea, Mª 
Victoria Gonzalez eta Jorge Iribarren jatetxea, Santamaria jatetxea, 
Ibarburu jatetxea, Elortxuri jatetxea  

 

Bestalde, zonaldean badira bi kanpin, bat Sunbillan eta bertzea Erratzun. 
Hauek ere sortzaile bereziak dira, batez ere goi-denboraldian.  Nafarroako Hondakinen 
Partzuergotik kanpaina bat antolatu nahi dute kanpin guztietan konpostontziak 
paratzeko eta beraien hondakin organikoak bertan tratatu ahal izateko. Beraz, ez 
lirateke gure bilketa berezian sartuko. 
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6.2. Konpostajea  

6.2.1. Inausketa-hondarrak  

Udaletan zuhaitz eta lorategietako inausketatik datozen biohondakin kopuru 
handiak sortzen dira. Unera arte, hondakin organiko hauen proportzio handi bat 
Mankomunitateko zaborrontzietan uzten da,  Iruñerriko Mankomunitateko zabortegira 
eraman eta bertan lurperatzen delarik. Beraz, urteetan zehar, materia organiko kopuru 
haundiak garraiatzen ari gara eta gainera, tratatzen ez direnez, bere kostu ekonomikoa 
eta ingurune kostua oso altua da. 

Horregatik, hondakin organiko hauek bertan tratatu behar izango lirateke, 
inongo arriskurik ezta arazorik sortzen ez dutelako eta, aitzitik, bai partikularren bai 
zonaldeko udalen lurrak hobetzen lagunduko lukeen kalitateko konposta produzitzeko 
erabil zitezkeen. 

Oso interesgarria izango litzateke herri bakoitzean hondakin hauek uzteko leku 
bat identifikatzea, bertan deskonposatzen eta konpost bihurtzen joan zitezen. Leku hau 
pixkat baztertua egotea komeniko litzateke eta materia organikoak lurrarekin 
kontaktuan egon beharko luke. Gainera, ez luke instalazio konplexurik ez azpiegiturarik 
behar izango.  

Puntu honetan, belarra eta gainerako hondakin organikoak utzi ahal izango 
lirateke: lorategietako hondarrak, hostoak eta inausketa-hondarrak. Deskonposatzen 
utziko lirateke eta, bakarrik, materia noizbehinka irauli beharko litzateke, eta hilabete 
batzuen ondoren, udal bakoitzak bere lorategiak aberasteko balioko lukeen berezko 
ongarri organikoa izango luke. 

Inausketa-hondarretarako, egokia 
izango litzateke ezaugarri egokiak dituen 
birringailu bat edukitzea. Honek, denbora 
gutxian adarrak birrinduko lituzke ezpal 
bihurtuz eta konpostarentzat egokia izanen 
den egituratzaile bat izanen genuke ahalegin 
handirik ezta denbora askorik galdu gabe. 
Gainera, inausketa hau interesatua legokeen 
edonoren eskura jarri ahal izango litzateke, 
askotan lortzen zailena izaten baita. Praktika 
hau interesgarri gerta daiteke batez ere 
auzoko konpostaren kasuetan. Hiru 
birringailu beharko lirateke, zonalde 
bakoitzeko bat. Hau eskualdeko herri 
guztietatik pasatzen joango litzateke.  

 

  

 

 3. Irudia - Zonaldean beharko litzatekeen 
birrintzailearen antzeko modeloa. 
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6.2.2. Autokonpostajea  

Autokonpostajea mikroorganismoek bertan egindako materia organikoaren 
deskonposizio prozesu naturala da. Prozesu honen bitartez lorategiko, baratzeko eta 
sukaldeko hondar begetalak konpost (ongarri naturala) bihurtzen dira. Autokonpostajea 
prozesuaren oinarrizko baldintzatzaileak oxigenoa, ura, C/N erlazioa -bereziki material 
fresko eta lehorraren arteko erlazioa izango litzateke- eta tenperatura dira. 

 

Beraz, konpostagailu/konpostontzi 
batean edo zonalde berde batean egindako 
pila baten bitartez, hondar begetalak eta 
sukaldeko hondarrak modu kontrolatuan 
eraldatu eta ongarri bihurtu daitezke, 
basoetan era naturalean gertatzen den 
deskonposizio prozesua imitatuz.  

 

 

Autokonpostajea jasangarritasunaren adibide perfektua da materia 
organikoaren lekuko kudeaketa baimentzen duelako, eta hondakinen garraioa eta 
hauen kudeaketa saihesten duelako, bai zabortegi edo erraustegietan -gainerako 
gaietatik ez bada banantzen-, edo konposta egiteko instalazioan.  Beraz, garraioan eta 
energian aurrezten da, eta materia organikoa hondakin izatetik baliabide izatera 
pasatzen da, lorategi eta baratzerako ongarri erabilgarria, honela bere ziklo naturala 
itxiz.  

Autokonpostajeak kudeatu beharreko hiri-hondakinen kopurua murrizten du. 

Kalkulu teorikoa eginez, hiru kideko familia batek 100 m²ko soropila duen 
lorategiarekin urtero 360 kg materia organiko konpostagarri sor ditzake sukaldean eta 
1.000 kg hondakin berde lorategian. Etxean sortutako gai organiko guztia konpostatzen 
duela suposatuz, urtero 410 kg. konpost lortuko lirateke. Kalkulu honek janariak 
egunero etxean prestatu eta jaten direla kontsideratzen du,  nahiz eta hau familiaren 
elikadura-ohituren arabera aldatu. Lorategiari dagokionez, soropil-ekoizpena 
klimatologiaren arabera aldatuta ikus daiteke. 

Konpostontzian sartzen den material guztiarekiko, %70eko murrizpena 
kalkulatzen da pisuan eta %60koa gutxi gorabehera bolumenean. Prozesuak 6 eta 8 
hilabete inguru behar izaten ditu. Iraupen hau prozesuari emandako harretaren, 
sartutako gai kopuruaren, konpostagailuaren kokapenaren, klimatologiaren eta material 
motaren araberakoa izanen da. Lortutako konpostaren erabilera bere heldutasun 
graduak zehaztuko du (lorategirako, baratzerako, eta abar), bere sorkuntzarako 
eskatutako denbora ere aldatzen du honek. 

Jada hainbatetan aipatu bezala, etxeko konposta egin ahal izateko 
ezinbestekoa da konpostontzia jartzeko lursail bat izatea. Hau gertatzen da barnera 
sartutako biohondakinak lurrarekin kontaktuan egon behar direlako organismo 
desberdinak materia organikora iritsi eta hau deskonposatu ahal izateko. Gainera, 
honela, konpostontziak autoerregulazio ahalmena izanen du, hezetasunari dagokionez 
batez ere. 

                    
 

 

4. Irudia - Zonaldean egindako 
kanpainetan partehartzaile batek 
lortutako konposta. 
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Oinarri honetatik abiatuz, familia bakarreko eta bi familiako etxebizitzen %100ek 
baratzea edo lorategia dutela, eta beraz, guztiek konpostontzi bat jartzeko eta etxeko 
konposta egiteko aukera izanen luketela iritziko da. 

Aitzitik, biztanle kopuru txikieneko herrietan kokaturiko 3 familia edo gehiagoko 
etxebizitzetan ezin izango lukete konpostontzia jarri, beraz, hauen aukera bakarra 
auzoko konposta izango litzateke. 

Sarreran esaten den moduan, biztanle kopuru txikieneko herrietan edota 
errepide nagusitik urrunen daudenetan era masiboan konpostajea ezartzea erabaki 
zen. Herri hauetan etxebizitzen gehiengoa familia bakarreko edo bi familiakoak 
direlako hartu zen erabakia. Gainerako herrietan mota hauetako etxebizitzetan bizi 
ziren familien artean ere sistema hau sustatzea adostu zen. 

Ondoren, bi konpostaje-sistema hauek aztertuko dira, eta gure zonaldean 
bakoitzaren ezarpenaren posibilitatea ebaluatuko da. 

6.2.2.1. Etxekoa  

 

Etxeko konposta, bere konpostontzia 
edo pila daukan familiak bere gai organikoa 
bertan kudeatzean datza. 

 

 

 

Azterketa sozio-demografikoan lortutako datuei arreta ipiniz, biztanle kopuru 
txikieneko herrietan edota errepide nagusitik urrunen daudenetan familia bakarreko 
2.143 eta bi familiako 573 etxebizitza daude beteta, beraz guztira, 2.716 etxebizitzatan 
jarri ahal izango litzateke konpostontzi bat. 

Gainerako herrietan, era honetako etxebizitzen kopurua 1.804ra igotzen da. 
Herrigunean familia bakarreko edo bi familiako 1.135 etxebizitza  daude, eta auzoetan 
669. 

Beraz, Baztan, Bortziriak eta Malerreka osoko 4.520 etxebizitzetan jarri ahal 
izango litzateke konpostontzi bat, gutxi gorabehera 12.156 biztanleen biohondakinak 
kudeatuz, lehen kalkulatutako balioei arreta ipiniz. Honek biztanle guztien %54,62 
suposatzen du. 

 

ETXEBIZITZA BETEAK GUZTIRA 1 2 3 4 
5etik 

9ra 

10etik 

19ra 

20tik 

39ra 

Biztanle kopuru 

haundieneko herriak 
5.045 1.127 677 326 245 1.239 1.278 153 

Herrigunea 4.348 600 535 309 240 1.233 1.278 153 

Diseminatua 697 527 142 17 5 6   

Biztanle kopuru 

txikieneko herriak 
3.446 2.143 573 166 124 310 99 31 

Guztira 8.491 3.270 1.250 492 369 1.549 1.377 184 

 19. taula - 2011n Baztan, Bortziriak eta Malerrekan beteta zeuden etxebizitzen tipologia.2001. urteko biztanleen eta 
etxebizitzen zentsutik lortutako datuak. Estatistikako Institutu Nazionala (INE). 

 
 5. Irudia - Etxeko konposta egiteko 
420 litroko konpostontzia. 
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Hala ere, oso zaila da etxean konpostontzi bat jartzeko aukera duten biztaleen 
%100ek hala egitea, beraz, hiru estimazio eginen dira erosi behar izango litzatekeen 
koonpostontzi kopuru erreala kalkulatu ahal izateko. 

Lehenengo kasuan egingo dugun estimua, konpostontzia etxean jar dezakeen 
populazioaren %70ak egiten duela izango da. Bigarren kasuan, %50ak konpostontzi 
bat jarriko du etxean, eta hirugarrenean, %30ak. 

Honela, lortzen ditugun datuak hurrengoak dira: 

 

 ETXEBIZITZA BETEAK 

Familia bakarreko eta 

bi familiako 

etxebizitzak guztira 

%70eko 

estimua 

%50eko 

estimua 

%30eko 

estimua 

Biztanle kopuru 

haundieneko herriak  
1.804       

Herrigunea 1.135 794,5 567,5 340,5 

Diseminatua 669 468,3 334,5 200,7 

Biztanle kopuru 

txikieneko herriak 
2.716 1.901,2 1.358 814,8 

Guztira 4.520 3.164 2.260 1.356 

 20. taula - Planteatutako estimuetarako konpostontzi bat ezarriko litzatekeen etxebizitza kopuruen kalkulua. 

BIZTANLEAK 

Familia bakarreko eta 

bi familiako 

etxebizitzetako 

biztanleak 

%70eko 

estimua 

%50eko 

estimua 

%30eko 

estimua 

Biztanle kopuru 

haundieneko herriak 
       

Herrigunea 2.864 2.004 1.432 859 

Diseminatua 2.224 1.557 1.112 667 

Biztanle kopuru 

txikieneko herriak 
7.068 4.948 3.534 2.120 

Total 12.156 8.509 6.078 3.647 

21. taula - Etxeko konposta egingo luketen biztaleen kopurua. 

Beraz, lehen estimuan beharrezko konpostontzi kopurua 3.164koa izango 
litzateke eta 8.509 biztanleri zerbitzua emango litzaieke, hiru zonaldeen guztizkoaren 
%38,24ri. Bigarrenean, behar izango litzatekeen konpostontzi kopurua 2.260koa 
izango litzateke eta 6.078 biztanleri zerbitzua emango litzaieke, hiru zonaldeen 
guztizkoaren %27,31ri. Eta hirugarrenean, behar izango litzatekeen konpostontzi 
kopurua 1.356koa izango litzateke 3.647 biztanleri zerbitzua emanez, hiru zonaldeen 
guztizkoaren %16,39ri. 

Bestalde, 2012a bukatzerakoan hiru zonaldeetan jada 626 konpostontzi jarrita  
egongo dira, beraz, guztizkoari kopuru hau kendu beharko litzaioke estimua 
zehatzagoa izan dadin. Lehenengo kasuan, 2.598 konpostontzi erosi beharko lirateke, 
bigarrenean, 1.694, eta hirugarrenean, 790. 

Egokia izango litzateke baita ere, konpostontzi batzuk gehiago erostea 
ustekabeko batzuk ager daitezkeelako, familia berriak apuntatzea adibidez, familiaren 
batek 2 konpostontzi behar izatea baten ordez, edo eta gaur egun hutsik dauden eta 
kalkulu hau egiteko kontuan hartu ez ditugun etxebizitzetako bat betetzea. Beraz, 
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guztira 2.700 konpostontzi erostea beharrezkoa izango da lehen estimurako, 1.800 
bigarrenerako, eta hirugarrenerako 900. 

Bestalde, oso interesgarria izango litzateke birrintzaile txiki batzuk edukitzea. 
Honela, eskaera egiten duten pertsonek etxera eraman ahal izango lukete, dituzten 
adarrak birrindu eta egituratzailea lortu ahal izateko. Eskualde guztirako 20 birringailu  
inguru behar izango direla kalkulatzen da. 

6.2.2.2. Auzokoa  

Auzoko konposta normalean publikoa den partekatutako lur eremu batean gai 
organikoaren bertako kudeaketa konpostajearen bitartez egitea da: parkea, paseoa, 
auzoko lorategiak, eta abar. 

Lehen aipatu den moduan, auzoko konposta biztanle kopuru txikieneko 
herrietan bizi den jendeari zuzendua egongo litzateke. Hauen artean inongo lursail edo 
berdegunerik  ez dutenek edota beraien kabuz prozesua aurrera ateratzeko gai ikusten 
ez direnek egingo lukete. 

 
 6 . irudia - Iruñerriko Mankomunitateko Auzoko konpostajea area 

Sistema hau ere abiarazi ahal izango litzateke biztanle kopuru haundienetako 
herriguneetan pertsona talde bat elkartu eta nahi duten kasu zehatzetan. Kasu hauek 
ez dira hemen kontutan hartuko egiten diren kanpainen eta herrigune bakoitzeko 
biztanleen antolamenduaren menpe egongo direlako. 

Hala ere, bai kontuan hartuko direla auzoetan bizi direnak eta etxean 
kospostontzi bat jarri ezin edota jarri nahi ez dutenak. Aurrerago aztertuko den bezala, 
barreiatutatuko biztanleentzat irla ekologiko berriak sortuko dira edukiontzi guztiekin 
auzoen sarreretan. Horregatik, irla hauetan 800 litroko konpostontziak jartzea 
planteatzen da, konpostontzia etxean ez dutenek beren biohondakinak hemen utzi ahal 
izateko. 

Nabarmentzekoa da, ahal den neurrian etxeko konposta bultzako dela, 
honakinak kudeatzeko era onena, deszentralizatuena eta epe luzera arazo gutxien 
emango dituena izanen delako.  

Aurreko atalean, etxeko konpostari buruzkoa, ikusi den bezala, 
hiru estimu egin dira konpostaje mota hau egingo luketen biztanleen guztizkoa 
kalkulatzeko. Lehenengoan, familia bakarreko edo bi familiako etxebizitzetan bizi diren 
pertsonen %70ek konpostontzi bat izango luke etxean; bigarrenean, %50ek, eta 
hirugarrenean, %30ek. Oraingo honetan, biztanle kopuru txikieneko herrietan bizi diren 
herritarretan zentratuko gara. 

Auzoko konposta egingo luketen biztanleen kopurua kalkulatzeko, estimatuko 
da konpostajea egingo den herrietako biztanle guztien, %70ak, %50ak edo %30ak bi 
modalitateetako batean parte hartuko dutela. 
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Beraz, 8.968 biztanleetatik, lehen estimuan 6.278k, bigarrenean 4.484k, eta, 
hirugarrenean, 2.690ek konpostajea egingo dute. Jada kalkulatu da kontuan hartutako 
estimu bakoitzean 4.948, 3.534, eta 2.120 pertsonek etxeko konposta egingo luketela. 

Honela, datu hauek hartuz, auzoko konpostan parte hartu dezaketen pertsonen 
kopurua lortuko da, konposta egingo duten biztanleen guztizkoari etxeko konposta 
egingo luketen pertsonak kenduz. Hau hurrengo taulan islatuta geratzen da:  

 

BIZTANLEAK  %70eko estimua %50eko estimua %30eko estimua 

 GUZTIRA Bizt. Etxe. Auzo. Bizt. Etxe. Auzo. Bizt. Etxe. Auzo. 

Biztanle kopuru 

haundieneko 

herriak 

13.286          

Herrigunea 10.968          

Diseminatua 2.318          

Biztanle kopuru 

txikieneko herriak 
8.968 6.278 4.948 1.330 4.484 3.534 950 2.690 2.120 570 

Guztira 22.254   1.330   950   570 

 22. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekan auzoko konpostan parte hartuko luketen guztizko biztale kopuruaren 
kalkulua. 

Taulan ikus daiteke 1.330 pertsonek auzoko konposta egingo luketela %70eko 
parte-hartze estimuaren kasuan, 950 pertsonek %50eko parte-hartzearekin eta, 570ek 
%30eko parte hartuz gero. 

Beraz, biztanle hauentzat beharrezko egiturak dimentsionatu behar dira. Estimu 
bat egin ahal izateko, balio hauek bakoitzak biztanle kopuru txikieneko herrietako  
guztizkoaren gainean suposatzen duen ehunekoa kalkulatuko da. Honela, lehen 
kasuan, ehunekoa %14,83ra igotzen da, bigarrenean %10,59ra, eta hirugarrenean 
%6,36ra. 

Gure jardun-eremuko biztanle bakoitzak egunero bataz-beste 1,27 kg hondakin 
sortzen duela eta kopuru honen %40 materia organikoa dela kontutan hartuko da. 
Biztanleko egunean sortutako materia organiko kopurua 508 g-koa izango da beraz, 
eta honek urtean 185 kg-ko kopurua suposatzen du pertsonako. Suposa dezakegu ere, 
auzoko konpostan parte hartzen dutenek gehienetan ez dutela lorategi ezta baratzerik 
izango, beraz, ez dituzte bertako hondakinak konpostatzera eramango. Hau dela eta 
ez ditugu hemen hondakin hauek kontutan hartuko. 

Iruñerriko Mankomunitateak UPNA-rekin elkarlanean egindako ikerketa baten 
datuen arabera (2.009) dakigu 800 litroko konpostontzi batean gutxi gorabehera urtean 
3.000 kg. materia organiko kudea daitezkeela. Honekin guztiarekin, irudi dakiguke 800 
litroko konpostontzi batek 17 pertsonen etxe-hondar organikoak konpostatuko dituela. 
Gainera, konpostajea-guneak herri hauetan masifikatzea saihestearren, 3 
konpostontziko maximoa jarriko dira zona bakoitzean.  

Lortutako datuak hurrengoak dira: 
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BAZTAN 

Herriak Bizt. 

%14,83 %10,59 %6,36 

Konpostontzi 
zenb. Guneak Konpostontzi 

zenb. Guneak Konpostontzi 
zenb. Guneak 

Almandoz 205 2 1 2 1 1 1 

Amaiur 287 3 1 2 1 1 1 

Aniz 77 1 1 1 1 1 1 

Arizkun 612 5 2 4 2 2 1 

Arraioz 244 2 1 2 1 1 1 

Azpilkueta 176 2 1 1 1 1 1 

Berroeta 127 1 1 1 1 1 1 

Elbete 277 2 1 2 1 1 1 

Erratzu 482 4 2 3 1 2 1 

Gartzain 224 2 1 2 1 1 1 

Lekaroz 341 3 1 2 1 2 1 

Oronoz 449 4 2 3 1 2 1 

Ziga 195 2 1 2 1 1 1 

Guztira 3696 33 16 27 14 17 13 

 23. taula - Auzoko konpostajea gune kopurua eta beharrezko konpostontzi kopurua Baztango herri bakoitzean. 

 

 

 

BORTZIRIAK 

Herriak Bizt. 
%14,83 %10,59 %6,36 

Konpostontzi 
zenb. Guneak Konpostontzi 

zenb. Guneak Konpostontzi 
zenb. Guneak 

Arantza 644 6 2 4 2 3 1 

Etxalar 826 7 2 5 2 3 1 

Igantzi 635 6 2 4 2 3 1 

Guztira 2105 19 6 13 6 9 3 

24 . taula - Auzoko konpostajea gune kopurua eta beharrezko konpostontzi kopurua Bortzirietako herri bakoitzean. 
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MALERREKA 

Herriak Bizt. 
%14,83 %10,59 %6,36 

Konpostontzi 
zenb. Guneak Konpostontzi 

zenb. Guneak Konpostontzi 
zenb. Guneak 

Beintza-
Labaien 

248 2 1 2 1 1 1 

Donamaría 436 4 2 3 1 2 1 

Elgorriaga 232 2 1 2 1 1 1 

Eratsun 161 1 1 1 1 1 1 

Ezkurra 169 1 1 1 1 1 1 

Ituren 523 5 2 3 1 2 1 

Legasa 246 2 1 2 1 1 1 

Narbarte 330 3 1 2 1 2 1 

Oieregi 70 1 1 1 1 1 1 

Oitz 148 1 1 1 1 1 1 

Saldias 116 1 1 1 1 1 1 

Urrotz 177 2 1 1 1 1 1 

Zubieta 311 3 1 2 1 1 1 

Guztira 3167 28 15 22 13 16 13 

25. taula - Auzoko konpostajea gune kopurua eta beharrezko konpostontzi kopurua Malerrekako herri bakoitzean. 

 

GUZTIRA 

Herriak Bizt. 
%14,83 %10,59 %6,36 

Konpostontzi 
zenb. Guneak Konpostontzi 

zenb. Guneak Konpostontzi 
zenb. Guneak 

Baztan 3696 33 16 27 14 17 13 

Bortziriak 2105 19 6 13 6 9 3 

Malerreka 3167 28 15 22 13 16 13 

Guztira 8968 80 37 62 33 42 29 

26. taula - Auzoko konpostajea gune kopurua eta konpostontzi kopurua guztira.  

Beraz, biztaleen %14,83k auzoko konposta egitekotan, hau egin ahal izateko 
egokitu beharreko gune kopurua 37koa izango litzateke, eta aipaturiko zonetan 800 l-
ko 80 konpostontzi jarri beharko lirateke. 

Biztanleen %10,59 modalitate honi batzen zaion kasurako, 33 gune egokitu, eta 
800 l-ko 62 konpostontzi erosi behar izango lirateke.  

Jendearen %6,36k auzoko konpostajean parte hartzen duen kasurako, 29 gune 
egokitu beharko lirateke eta 800l.-ko 42 konpostontzi jarri. 

Barreiatutako auzoen sarreretan jarriko diren konpostontziak, balio hauei gehitu 
beharko litzaizkieke. Honela, 50 konpostontzi gehiago behar izango direla estimatzen 
da. Beraz, beharrezko konpostontzi kopurua guztira: lehen kasuan 140koa izango 
litzateke, bigarrenean 120koa eta, hirugarrenean, 100ekoa.  
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Bestalde, konpostontziez gain, kontuan izan beharko genuke guneak egokitu 
egin behar direla kartel edo zutoin Informatzaile bat jarriz eta egituratzailea edo 
inausketa-hondarrak biltzeko zonalde bat prestatuz. 

6.2.2.3. Tratatutako materia organiko kopurua  

Zonaldean konpostatuko den materia organiko kopurua kalkulatzeko, 2011ko 
datuak erabiliko dira. Guztira, Baztan, Bortziriak eta Malerreka artean, 10.316 tona 
hondakin jaso ziren. Hondakin hauen %40 materia organikoa denez, 2011n guztira 
4.126,4 tona biohondakin bildu ziren. Zonaldeko populazioa 22.254 biztanlekoa da. 
Beraz, 2011n, biztanle bakoitzak 185,42 kg. biohondakin sortu zituen urtean, 508g. 
eguneko.  

 Berriro ere kalkuluak aipatutako hiru estimuak erabiliz egingo dira. Lehenengo 
kasuan, konposta egin dezakeen populazioaren %30ak egiten duela iritziko da. Beraz, 
herririk txikienetan bizi diren biztanleen eta herri haundienetan barreiatuta eta 
herrigunean familia bakarreko eta bi familiatako etxebizitzetan bizi diren biztanleen 
%30 kontutan hartuko da. Gainerako estimuetarako, biztanleen %50ak eta %70ak 
konposta egingo dutela kontsideratuko da.  

Honela, lortutako datuak hauek dira:  

 

 
Urtean tratatutako 
materia organikoa 

(Tn/urte) 

Sortutako biohondakin 
guztiekiko tratatutakoen 

portzentajea 

%30eko 
partehartzeko 

estimua 
787,11 19,08% 

%50eko 
partehartzeko 

estimua 
1.311,85 31,79% 

%70eko 
partehartzeko 

estimua 
1.836,60 44,51% 

 27. taula -  Etxeko konpostajearen bitartez tratatuko den materia organiko kopurua. 

 

Horrela, urtero 2.063,18 tona biohondakin tratatzera heltzeko, 2011n 
sortutakoaren %50 izango litzatekeena, oraindik lehenengo kasuan 1.276,07 tona 
(%30,2) faltako lirateke, bigarrenean 751,33 tona (%18,21), eta, hirugarrenean, 226,58 
tona  (%5,49).  

Azpimarratzekoa da parte-hartze portzentaje hauek oso anbiziotsuak direla, 
unera arte konpostaje kanpainekin lortutako emaitzak kontutan hartuz. Guztira, 
Bortzirietan, kanpaina hauek denbora gehien daramaten tokian, parte-hartze 
portzentajeak %11 gainditzen du arinki. Parte-hartzaile gehien dituen herria Igantzi da, 
eta ez da %25era iristen. 

Gainera, bertan tratatutako materia organiko kopurua kalkulatzeko, parte-
hartzaileek sortutako materia organikoaren %100a konpostatuko dutela suposatu da, 
eta datu hau lortzea oso zaila da. Beraz, balio hauek ez dute behin betikoak izan nahi, 
baizik eta tratatzera heldu zitezkeen biohondakin guztien estimazio bat ematen digute. 
Hau beti ere alternatiba bakoitzerako egoera ezin hobean eta erabateko sentsibilizazio 
eta parte-hartze kasuan. 
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6.2.2.4. Ustiapena  

Hasiera batean, ezarpenaren ondoko berehalako fasean beharrezkoa izango 
da kontrola eta jarraipenaz arduratuko diren bi teknikari  kontratatzea. Jarraipen hau  
bai etxeko konpostan baita auzoko konpost puntuetan ere beharrezkoa izanen da. 
Pertsona hauek auzoko konpostaje puntuak zuzen funtzionatzen duten ikusteko bisitak 
egingo dituzte. Etxeko konpostaren kasuan konpostaje-prozesua behar bezala egiten 
ari dela zihurtatu eta biztanleen zalantza edo arazoak argitzeaz arduratuko dira. 

Gainera, ikastaroak emango dituzte konpostajearen gaian interesatuta dagoen 
guztiarentzat eta lehiaketak, sariak edo gainerako jarduerak antolatu ahal izango 
dituzte konpostajea zonaldean finkatu eta biztanleen parte-hartzea bultzatzeko asmoz. 

Behin etapa hau eta sentsibilizazio-kanpainako fase guztiak bukatuta, bisita-
erritmoa gutxituko litzateke eta egin beharreko akzioak denboran gehiago urrunduko 
lirateke. Hala ere, funtsezkoa izango litzateke lanaldi erdian teknikari batekin 
kontatzea. Honek, nahiz eta erritmo txikiagoan izan, etxeko konpostontzietan eta 
auzoko konpostaje puntuetan segimendua egiten jarraituko luke. Partehartze 
portzentajek igotzeko sentsibilizazio lanekin jarraitzea ere komenigarria litzateke. 
Azken finean, konpostajea bultzatzen jarraituko luke, bertako hondakinen 
kudeaketarako sistema kritiko eta funtsezkoa baita.  

Bestalde, modelo hau bultzatzeko eta, jendeak biohondakinak bereiz ditzan eta 
errefusarako edukiontzian utz ez ditzan bultzatzeko, gaur egun herrietan aurkitzen 
ditugun edukiontziak kentzea beharrezkoa izango litzateke. Baina ezingo genituzke 
denak kendu, nahiz eta gutxi izan, errefusa beti egongo delako, birzikla ezin daitekeen 
zatia, eta aipaturiko edukiontzietan utzi behar dena.  

Beraz, gaur egungo errefusarako edukiontzien bilketa zerbi tzua murriztu 
egingo litzateke , herri hauetara edukiontziak biltzera maiztasun txikiagoarekin joan 
beharko litzatekeelako. Honek ez luke inongo arazorik sortuko, gainezka ez egiteko 
beharrezko edukiontziak jarriko liratekeelako. Ez litzateke kiratsengatiko edo animalia 
desatseginen presentziagatiko arazorik ere egongo, errefusa ia bere osotasunean 
bizigabea baita, usteltzen ezta deskonposatzen ez den materia. 

Honela, edukiontzi kopurua murriztea proposatzen da, zerbitzuak ongi funtziona 
dezan gutxieneko beharrezko kopuru bat utziz. Nabarmentzekoa da edukiontziak 
kentzerakoan beren garbiketa zerbitzua ere txikiagotuko litzatek eela. 

Zerbitzuaren maiztasuna herri hauetan hurrengoa izango litzateke:  
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Baztan Maiztasuna 
(egunak/astea)  Bortziriak  Maiztasuna 

(egunak/astea)  Malerreka Maiztasuna 
(egunak/astea)  

Almandoz 1 Arantza 2 
Beintza-
Labaien 

1 

Amaiur 1 Etxalar 2 Donamaría 1 

Aniz 1 Igantzi 2 Elgorriaga 2 

Arizkun 1   Eratsun 1 

Arraioz 1   Ezkurra 1 

Azpilkueta 1   Ituren 2 

Berroeta 1   Legasa 2 

Elbete 1   Narbarte 2 

Erratzu 1   Oieregi 2 

Gartzain 1   Oitz 1 

Lekaroz 1   Saldias  1 

Oronoz-
Mugaire 

1   Urrotz 1 

Ziga 1   Zubieta 1 

 28. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekako herri txikietan errefusako edukiontzien bilketarako maiztasuna  
(egunak/aste) 

 

Neurri honekin, zonalde bakoitzeko errefusako eduki ontzien bilketa egun 
bat kenduko litzateke.   

Bestalde, interesgarria izango litzateke ere, bilketa puntuak paper-kartoi eta 
ontzien edukiontzi gehiagorekin indartzea. Errefusa edukiontzien kopurua eta bilketa-
maiztasuna txikiagotzerakoan, birziklatze portzentajeak handitzea espero delako.  

Gainera, barreiatutako auzoetan paper-kartoia, ontziak, beir a eta 
errefusarako edukiontziak kokatuko diren edukiontzi -puntua jarriko da.  Bilketa 
selektiborako edukiontzi kopuru haundiagoa jarriko da errefusarako baino, jendea 
hondakin kopuru handiena bereiztera bultzatzeko asmoz.  

Lehen esan bezala, gutxienez, konpostontzi bat jarriko da ere puntu bakoitzean. 

Puntu hauek herrigunetik apur bat urrunduta egon beharko lukete, 
erosotasunagatik, jendeak beren hondakinak haraino eraman eta guztiak, bere herrian 
ezarritako zerbitzua erabili ordez, bereizi gabe errefusako edukiontzian utz ditzatela 
sahiesteko. 

Azken arrazoi honengatik hainbat auzotan puntu batzuen kokapena aldatu 
behar izan arren, hainbat auzotan jada badaudenez, zenbait puntu berri soilik sortu 
beharko lirateke. 
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6.3. Gai organikorako edukiontzia 

 

Kaleko edukiontzietan oinarritutako 
hondakin organikoaren jatorriko 
bereizketan datza. Gainerako 
edukiontziekin batera kolore marroiko 
bosgarren edukiontzi bat jartzen da 
materia organiko hartzigarri edo 
konpostagarria hartan jasotzeko asmoz. 
Errefusaren bilketa edukiontzi berdearen 
bitartez egingo litzateke, dataraino 
bezala. 

 

Sistema eraginkorra eta parte-hartze maila altua izan dadin, errefusaren 
bilketarako zaborrontziak kentzea komeni da. Sistema hau nahiko hedatua dago Italia 
erdigunean eta hedatuena izan da, duela ez asko, beste erkidego eta probintzia 
batzuetan ere (Kordoba, Katalunia, Gipuzkoa adibidez). 

Edukiontzi marroia edo 5. edukiontzia biztanle-kopuru haundiena duten eta 
errepidetik hurbil aurkitzen diren 6 udaletan jarriko litzateke. Udal hauek Elizondo, 
Irurita, Bera, Lesaka, Doneztebe eta Sunbilla izango lirateke.  

Ikerketan honetan aipatu denez, herriguneko eta barreiatu edo diseminatuko 
biztanleak bereizita tratatuko dira, etxebizitzen ezaugarrien desberdintasunengatik dela 
eta. Jada esan da barreiatutako biztanleentzat bai etxeko bai auzoko konpostajea 
proposatuko dela, beraz, edukiontzi marroia bakarrik herrigunean jarriko litzateke, non 
4.348 etxebizitza dauden.  

Beraz, zerbitzu hau guztira 10.968 biztanleentzat egingo litzateke, hurrengo 
taulan ikus daitekeen moduan: 

 

Udala Herrigunea  Barreiatua Guztira 

Elizondo 3.219 313 3.532 

Irurita 573 274 847 

Bera 3.056 706 3.762 

Lesaka 2.014 789 2.803 

Doneztebe-
Santesteban  1.650 29 1.679 

Sunbilla 456 207 663 

Guztira 10.968 2.318 13.286 

29. taula - Baztan, Bortziriak eta Malerrekako udalerri haundienetako biztanle kopurua 

Zerbitzua gaur egun errefusaren bilketarako egiten denaren antzekoa izango 
litzateke. 1.000 litroko atzeko kargako edukiontzi marroiak jarriko lirateke biztanleriaren 
dentsitateen arabera herrietan zehar banatuta. Gaur egun dugun kamioi baten bitartez 
bilduko lirateke zehaztutako egun eta ordutegiaren arabera eta gai organikoaren 
tratamendu planta batera eramango litzateke.  

 
 7. irudia - Gai organikoa biltzeko 
edukiontzi eredua 
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Kasu honetan, hala ere, funtsezkoa izango litzateke egiaztatzea gai 
organikorako edukiontzian desegokiak diren hondakin kopurua oso altua ez izatea. 
Tratamendu plantetan onartua izan dadin gai honen kalitateak gutxieneko batzuk lortu 
behar ditu. Langileek edukiontziaren edukia hura hustu baino lehen konprobatu 
beharko lukete, hartan utzi behar ez diren gainerako hondakinak banandu eta 
dagokien edukiontzian sartuz.  

6.3.1. Edukiontzi itxia  

 

 

Sistema hau pertsonen kolaborazioan 
oinarritzen da, edukiontzia ez baitago biztanle 
guztientzat irekita. Itxita dago eta giltza edo 
txartel bat beharrezkoa da ireki ahal izateko. 

 

 

Beraz, zerrenda bat egingo da parte hartu eta beren biohondakinak aipaturiko 
edukiontzietan utzi nahi dituzten pertsona guztiekin, eta giltza edo beharrezko txartela 
emango zaie. Horregatik, parte hartuko duten boluntario kopuruaren eta hauen 
bizilekuaren arabera banatuko dira edukiontziak herrian zehar. 

 

Bilketa-mota honekin lortutako biohondakina oso kalitate onekoa izan daiteke,  
horrela frogatzen dute Sasietako Mankomunitatean egindako karakterizazioek. 
Hurrengo taulan ikus daitezke: 

 

Data Konp ostagarria  Errefusa  
2010/08/06 %98,42 %1,58 

2010/09/06 %99,98 %0,02 

2010/10/22 %99,28 %0,72 

2010/11/12 %98,81 %1,19 

201012/17 %99,70 %0,30 

Batazbestekoa  %99,24 %0,76 
2011/04/04 %98,85 %1,15 

2011/05/09 %98,87 %1,13 

2011/07/13 %97,62 %2,38 

2011/08/03 %97,72 %2,28 

2011/09/14 %99,11 %0,89 

Batazbestekoa  %98,43 %1,57 

30. taula - Sasietako Mankomunitateko gai organikorako edukiontzien karakterizazioa 

Beste esperientzia batzuen datuak ezagutu eta lortu dituzten emaitzak ikusi 
ondoren, estimatzen da biztanle guztien %30 parte hartu ahal izango luketela eta bere 
biohondakinak bereizi, Sasietako Mankomunitatean % 50era heldu diren arren. 

  
 

 
8.Irudia - Edukiontziaren  itxitura 
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Hala ere, parte hartuko luketen pertsonen kopurua kalkulatzea oso zaila denez, 
hainbat aukera aurkeztuko dira eta biztanleen %20, %30, %40 eta %50eko 
partehartzeentzat eginen dira kalkuluak. 

6.3.2. Era selektiboan bildutako gai organiko kopur ua 

Konpostajerako egin den bezala, gai organikorako edukiontzian bilduko diren 
biohondakinen kopurua kalkulatzeko, biztanle bakoitzak 2011n 185,42 kg eta egunean 
508 g biohondakin sortu zituztela hartuko da. Parte-hartze portzentaje bakoitzerako 
lortutako emaitzak honako hauek dira: 

 

Partehartze 
portzentajea Boluntarioak  Familia 

partehartzaileak 

Urtean bildutako 
biohondakinak 

(Tn/urte) 

Sortutako 
biohondakin 
guztiekiko 
tratatutako 

portzentajea 
%20 2.194 870 406,81 %9,86 

%30 3.290 1.306 610,04 %14,78 

%40 4.387 1.741 813,44 %19,71 

%50 5.484 2.176 1.016,85 %24,64 

 31. taula - Beren biohondakinak gai organikorako edukiontzian utziko lituzketen biztanleen kopurua eta urtean bildutako 
hondakin kopurua aukera bakoitzean. 

Beraz, konpostatutako materia organiko kopuruari edukiontzi marroian jaso 
ondoren plantan tratatuko litzatekeena gehituz, aukera hau zonaldean ezartzekotan 
tratatuko liratekeen biohondakinak aterako litzateke. 

Boluntarioa izatean, aukeren sorta oso zabala da, beraz, jada aipatutako 
estimuak erabili dira, bai konpostajerako baita 5. edukiontzirako ere.  

Lortutako emaitzak honako hauek dira: 

 
5. edukiontziko 

partehartze 
portzentajea 

Urtean tratatutako 
materia organikoa 

(Tn/urte) 

Sortutako 
biohondakin 
guztiekiko 
tratatutako 

portzentajea 

%30eko partehartzea 
guztira konpostajean 

%20 1.193,92 %28,93 

%30 1.397,15 %33,86 

%40 1.600,55 %38,79 

%50 1.803,96 %43,72 

%50eko partehartzea 
guztira konpostajean  

%20 1.718,66 %41,65 

%30 1.921,89 %46,58 

%40 2.125,29 %51,51 

%50 2.328,70 %56,43 

%70eko partehartzea 
guztira konpostajean 

%20 2.243,41 %54,37 

%30 2.446,64 %59,29 

%40 2.650,04 %64,22 

%50 2.853,45 %69,15 

 32. taula -  Zonaldean tratatuko den materia organiko kopurua konpostajea eta edukiontzi marroian bildutakoa batuz 
aukera bakoitzean. 
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Taulan ikus daitekeen moduan, funtsezkoa da biztanle guztien parte-hartzea, 
bai herririk txikienetan bizi diren eta konposta egingo duten pertsonena, bai herri 
handienetan bizi direnen eta beren hondakin organikoak edukiontzi marroian bilduko 
dituztenena.  

Lortutako datuen arabera, PIGRN-eko helburuetara heltzeko, gutxienez herri 
txikienetako biztanleen %50ek egin behar du konposta, eta herri handienetako 
biztanleen %40ak 5. edukiontziaren sisteman parte hartzea eskatzen du. 

6.3.3. Abiaraztea  

Gaur egun, 353 edukiontzi jarrita daude errefusarako herri hauetako 
herriguneetan. Edukiontzien ezaugarriak antzekoak direnez eta bilketa-sistema bera 
denez, antzeko ratioa erabili ahal izango litzateke biohondakinen edukiontzietarako. 
Beraz, gai organikorako edukiontzien kopurua errefusarako edukiontzien kopurutik 
kalkulatuko da. 

Honela, herri hauetako herriguneetan errefusaren bilketarako jarritako 
edukiontzi guztien kopurua hartu da eta gai organikoa biltzeko beharrezkoa izanen den 
kopurua kalkulatu da. Honetarako kontuan hartu dira biztanleen %20ko, %30eko, 
%40ko eta %50eko partehartzeak eta biohondakinek sortutako zabor guztiaren %40a 
suposatzen dutela. 

Hala ere, 6 herri hauetan puntuz-puntukako azterketa burutu da, edukiontziek 
biztanle guztiei ahalik eta gehien hurbiltzeko asmoz, bilketa-puntuak kokatzeko orduan 
hartutako irizpideak oso desberdinak baitira hiru zonaldeetan. Baztanen edukiontziak 
asko elkartu dira, puntu gutxiago eta haundiagoak sortuz. Bortziriak eta Malerrekan, 
aldiz, puntuak txikiagoak dira eta herri guztitik banatuago daude. 

Estimatu da baita ere beharrezko edukiontzien kopurua antzekoa izango 
litzatekeela %20ko eta %30eko parte-hartze portzentajeetarako, eta berdin % 40ko eta 
%50ekorako. Hau, boluntarioak herri guztian zehar barreiatuta egongo liratekeelako da 
eta, hortaz, haiei zerbitzu egokia eskeintzeko edukiontziak herrigune guztian zehar jarri 
beharko lirateke. Beraz, agian %20ko eta %40ko boluntario portzentaje kasuetan, 
edukiontzi batzuk ez dira beteko, biohondakinak bertan uzten dituzten familien kopurua 
nahikoa ez delako, baina ezingo litzateke edukiontzirik kendu zerbitzu-kalitate bera 
mantenduz.  

Beraz, beharrezkoa izango litzatekeen hasierako edukiontzi-kopurua hurrengoa 
izango litzatekeela uste dugu: 

 

 
Errefusarako 
edukiontziak 
herrigunean 

Organikorako edukiontziak 
%40ko edo %50eko 

partehartzerako 

Organikorako edukiontziak 
%20ko edo %30eko 

partehartzerako  

Elizondo 76 25 15 

Irurita 14 9 6 

Bera 98 27 16 

Lesaka 61 17 10 

Doneztebe  62 17 10 

Sunbilla 42 11 7 

 353 106 64 

    33. taula - Herrika gai organikoa biltzeko jarri beharreko edukiontzi kopurua 
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Zerbitzua finkatzen den heinean, egoera oso desberdinak eman daitezke. Auzo 
berriak sortu daitezke, zonalde desberdin bateko pertsonak parte hartzera animatu 
daitezke, edo edukiontziren bat apurtu daiteke. Horregatik, egokia izango litzateke 
gutxienez 100 edukiontzi  erostea portzentaje baxuenetako partehartzerako, eta 150 
gutxienez, portzentaje altuenetarako. 

Bestalde, kaleetako edukiontziak jartzearekin batera, boluntarioen artean 
material batzuk banatzea komenigarria izango litzateke. Material hauen helburua 
jendeari lana erraztea izanen da eta edukiontzietan kalitatezko lehengaia lortzea gero 
konpost ona lortu ahal izateko. 

 

Honela, familia bakoitzari ontzi  bat 
banatu beharko litzaioke, sukaldean jartzeko 
eta hondakin organikoak bertan biltzeko. Bi 
ontzi mota daude: batek zulo asko ditu 
hondakinak aireztatu eta etxean 
kiratsengatiko eragozpenak sor daitezen 
saihesteko; eta bestea itxia da. Kasu 
honetarako egokiena zein den erabaki 
beharko litzateke. 

 

Gainera, familia guztiei 150 bat poltsa konpostagarriz  osatutako kit bat 
emango litzaieke, urte bete inguru iraun beharko liekena. Poltsa hauek erabiltzea 
funtsezkoa da, horrela biohondakinak edukiontzian plastikozko poltsen barruan utz 
ditzaten saihesten baita. Plastikozko poltsa hauek desegokiak bezala kontsideratuko 
lirateke edukiontzi honen barruan. Gainera, poltsa hauek biohondakinek arnas 
dezatela baimentzen dute, beraz ez dira usteltzen, baina iragazgaitzak dira eta sor 
daitezkeen lixibiatuak kanpora irten daitezela eragozten dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 10. Irudia - Poltsa konpostagarriak eta makina saltzailea 

 

 

Behin poltsa guztiak erabilita, parte-hartzaileek herri bakoitzean jarriko 
liratekeen makina saltzaile  batzuen bitartez gehiago hartzeko aukera izango lukete. 

Azkenik, liburuxka azaltzaile  bat ere emango litzaieke edukiontzian utz 
ditzaketen hondakin motak azaltzeko. 

 

 

 9. Irudia -  Ontzi eredu desberdinak 
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Bestalde, dendak ere inplikatzen saiatzeko, interesgarria 
izango litzateke hauei edukiontzi bat hurbil jartzea, edo, bere 
biohondakinak bereizi ahal izateko, 120 litroko ontzi marroiak 
ematea. Ontzi hauek edukiontzien ibilbide berean bilduko 
lirateke eta, hartarako, merkatariek beren establezimenduko 
sarrerara atera beharko lituzkete. Hondakin organiko asko 
sortzekotan, ontzi bat baino gehiago eskaini ahal izango 
litzaieke. Konponbide honen alde egingo litzateke eta ez ontzi 
haundiagoak erostearen alde, sukalde edo taberna barrenean 
leku gutxi egon ohi delako. Honela, hasiera batean, 120 litroko  
100 edukiontzi  beharko liratekeela kalkulatzen da. 

Beraz, gure zonaldean 5. edukiontzia abiarazteko gutxienez beharrezko 
material guztiak hauek liratezke:  

 

Partehartze 
portzentajea 

1000 l.ko 
edukiontziak 

120 l.ko 
edukiontziak Kuboak Liburuxkak Makina 

saltzaileak 
Poltsa 

konpostagarriak 

%50 150 100 2.176 2.176 6 326.400 

%40 150 100 1.741 1.741 6 261.150 

%30 100 100 1.306 1.306 6 195.900 

%20 100 100 870 870 6 130.500 

34. taula - 5. edukiontzia abiarazteko beharrezko materiala 

6.3.4. Bilketa  

Bilketa kiratsengatiko arazoak saihesteko maiztasunarekin egin beharko 
litzateke, beraz, edukiontziak gutxienez astean bitan bildu beharko lirateke. Bilketa hau 
gaur egun errefusa jasotzen duten kamioien bidez egingo litzateke.  

Konposta egingo den herrietan bezala, hauetan ere errefusarako edukiontzi  
batzuk erretiratu behar izango lirateke eta baita bilketa-maiztasuna gutxitu ere, jendea 
parte hartzera bultzatzeko asmoz. Neurri honekin, eskualde bakoitzeko bilketa egun 
bat kendu ahal izango litzateke . Hala ere, kasu honetan, ez luke ekarriko errefusako 
edukiontzien garbiketa zerbitzuaren murrizketarik konpostajearen kasuan bezala. Kasu 
honetan edukiontzi berdeak kentzen dira baina hauen ordez marroiak jartzen dira. 

Zerbitzu hau egiteko badiren bi aukerak kontuan hartzea beharrezkoa da. 
Lehenengoan, biohondakinak Doneztebeko transferentzia guneraino eraman ahal 
izango lirateke eta hortik, Nafarroako Hondakinen Partzuergoak tratamendu-
plantaraino eramango lituzke. Bigarrenean, jasotako materia organikoa ez litzateke 
transferentzia gunean onartuko, beraz, bilketa egiten duten kamioiek tratamendu-
plantaraino garraiatu beharko lukete. 

Biohondakinak transferentzia gunean utzi ahal izatearen posibilitatea jasotzen 
den kopuruaren araberakoa izango da, baliabideei errentagarritasun maximoa ematea 
baita helburua. Beraz, materia organiko kopuru gutxi jasotzen bada, bilketa kamioiak 
tratamendu plantaraino joan behar izango du, eta jasotako materia organiko kopurua 
nahikoa bada gabarra bat betetzeko, eta horrela bidaia errentagarri egin ahal izateko, 
biohondakinak transferentzia gunean utzi ahal izango dira. 

 

 

 
11. irudia – 120 litroko edukiontzia 
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Doneztebeko trasferentzia gunerainoko garraioa  

Entitate bakoitzak bere baliabideak dauzkanez, biohondakinak Donezteben 
eraikiko den transferentzia gunera eraman ahal izatekotan, zonalde bakoitzak bere 
bilketa egin ahal izango luke  eta bere hondakin organikoak eraman aipaturiko 
guneraino. 

Horrela, jardunaldi berean errefusa edo gai organikoa jaso ahal izango 
litzateke, kamioia deskargatu transferentzia gunean eta gainerako gaiaren bilketa egin. 

 

Tratamendu plantarainoko garraioa  

Behin edukiontziak bilduta, kamioiak Carcar eta Tuteran kokatuak dauden 
materia organikoaren tratamendu plantetaraino joan behar izango luke. Horregatik, 
kasu honetan, ekonomikoki eta ingurumenari dagokionez askoz errentagarriagoa 
izango litzateke Baztango Udalaren eta Bortzirietako eta Malerrekako 
Mankomunitateen arteko zerbitzua bateratua  egitea. 

Biztanleen parte-hartze maila baxua izatekotan, kamioi bakarraz sei 
herrietarako  bilketa zirkuitu bakarra  egin ahal izango litzateke. Honela, hiru kamioi 
eta hiru gidarien ordez, bilketa eta tratamendu plantarainoko garraioa kamioi batekin 
eta gidari batekin egin ahal izango litzateke. 

Baina biztanleen %40ak edo %50ak bere hondakinak edukiontzian uztekotan, 
bi zirkuitu  beharrezkoak izango lirateke, kamioiak jasan behar izango lukeen 
pisuagatik zerbitzua batean egitea posible izango ez litzatekeelako. 

Nafarroako Hondakinen Partzuergoak gure eskualdetik tratamendu 
plantarainoko garraio kostua ordainduko luke, eta ez litzateke Baztango Udalaren eta 
Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateen gain eroriko, baina oraindik horrela, 
logiko eta nabaria da hobe izango litzatekeela zerbitzua ahalik eta baliabide gutxien 
erabiliz egitea. 

 

Bestalde, konposta egingo den herrietan bezala, oso garrantzitsua izango 
litzateke errefusarako edukiontzien murrizketarekin batera paper-kartoia eta ontzien 
edukiontzi kopurua areagotzea, birziklatze-portzentajeak handitzen laguntzeko 
helburuarekin.  

Jada lehen esan den moduan, gaur egun paper-kartoi edukiontziak Baztanen 
asteazkenetan, Malerrekan ostegunetan eta Bortzirietan ostiraletan jasotzen dira. 
Ontzien edukiontziei dagokienez, astelehenean biltzen dira Baztanen eta Malerrekan, 
eta astearteetan Malerrekako gainerako herrietan eta Bortzirietan. 

Paper-kartoi edukiontziak gehiago hedatuta daudenez eta dendetan atez ate 
jasotzen denez, edukiontzi-kopurua asko handitzea ez litzateke beharrezkoa izango, 
beraz, bilketa-zerbitzua ez litzateke aldatuko.  

Baina ontzien edukiontzi  kopurua bai nabarmen handitu behar izango 
litzatekeela, aldiro ontzi hondakin gehiago sortzen direlako, bolumen haundiarekin. 
Hauetako asko, gaur egun, errefusarako edukiontzian uzten dira. Beraz, birziklatze-
portzentajeak handitu nahi badira, edukiontzi gehiago jartzea beharrezkoa da. Kasu 
honetan, bilketa zerbitzua bi egunetik hirura handitu ahal izango litzateke, eskualde 
bakoitzeko bat, kamioian espazio-arazorik gerta ez dadin. 

Azkenik, teknikari batekin kontatzea komenigarria litzateke. Hau lanaldi erdian 
egongo litzateke eta zerbitzuak ahalik eta hobekien egin zitezen antolaketaz eta 
ikuskaritzaz arduratuko litzateke.    
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6.4. Atez atekoa 

Atez ateko bilketa selektiboa egiteko Kataluniako Herrien Elkarteak dion 
moduan, sistema hau “hiri-hondakinak bereiz biltzeko modelo bat da eta hondakinen 
edukitzaileek (biztanleak, saltokiak, etab.) hasieratik gaika bereizi izatean oinarrituta 
dago. Baina kanpoan dauden edukiontzietan bota beharrean, hondakin mota guztiak 
sortzen diren tokietatik biltzen dira (etxebizitza edo saltokiko atetik) aldez aurretik 
erabakitako egutegi baten arabera. Honek, kontrola eta segimendua egiteko aukera 
ematen du”.   

 

 

Beraz, edukiontziak kentzen dira eta familia 
bakoitzari kodifikatutako ontzi bana ematen zaio. 
Ontzi hauetan egutegiaren arabera egun bakoitzean 
atera behar diren hondakinak sartu behar dira, eta 
etxe ondoan izanen diren zutoinetan zintzilikatuko 
dira.  Zutoin hauek ere kodifikatuak egonen dira, 
beraz familia bakoitzak dagokion tokian utzi beharko 
du bere ontzia. Horrela, denbora guztian, ontzi 
bakoitza norena den jakiten ahal da.  

 

Zuzen ematen ez diren hondakinak ez dira jasotzen eta, honela, etxean 
bereiztera bultzatzen da eta parte hartu nahi ez izatea eta jarrera gizalegegabeak 
txikiagotzen dira. 

 Hondakinak finkatutako egun eta orduetan ateratzeko ezintasuna justifikatzen 
duten familiek “larrialdi puntuak” erabili ahal izango dituzte. Horretarako, giltza edo 
txartela beharko da sarrera mugatua izanen baita. Puntu hauek "ekarpen puntu" bezala 
ere erabili ahal izanen dira. Auzoetan bizi diren biztanleek konposta eginen dute bere 
hondakin organikoekin baina batzuek ez dute edukiontzirik bere auzoetan, beraz 
sortzen dituzten bertze hondakinak hartzeko diseinatuko dira puntuak. Toki hauetan 
txartel edo giltzen sistemaren bitartez isurketaren kontrola izanen da. 

 

 
13. irudia – Usurbilgo larrialdi puntua 

Herri bakoitzean larrialdi puntu bat jarriko da, kasu bakoitzean biztanle 
kopuruarengana egokituta. 

 Atez ateko sistemaren bitartez hondakin mota guztiak biltzen ahal dira, beraz, 
hainbat konbinazio ematen ahal dira. Hala ere, denek faktore bat amankomunean dute, 
beira edukiontzietan biltzen segitzen da. 

Ikerketa honetan hiru alternatiba aztertuko dira: lehenbizikoan, errefusa bakarrik 
bilduko da atez ate, eta beira, paper-kartoia, ontziak eta materia organikoa berriz 
edukiontzietan; bigarrenean, gai organikoa eta errefusa bilduko dira atez ate, eta 

 

12. irudia - Kodifikatutako 
zutoina eta ontziak 
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gainerakoak edukiontzietan; eta hirugarrenean, beira izan ezik, bertze hondakin mota 
guztiak bilduko dira atez ate. 

Edukiontzi marroirako proposatu den moduan, sistema hau aipatutako 
sei herrietako herriguneetan ezarriko litzateke. Beraz, beharrezkoa da jakitea zenbat 
etxebizitza dauden guztira toki hauetan, zenbat ontzi eta zutoin beharko liratekeen 
kalkulatu ahal izateko. Kasu honetan, konpostajerako ez bezala, gomendagarria 
izanen litzateke kalkuluak badiren etxebizitza guztiekin egitea, hutsak nahiz beteta 
egon. Pisuzko etxe batean etxebizitza bat edo gehiago hutsik egoten ahal dira, baina 
bertze guztiak beteak. Zutoinak ez dira familia bakarrekoak, baizik eta 4 familiak bat 
partekatzen dute, beraz, pisu guztiak kontuan hartu beharko lirateke kalkulua egiteko. 
Honela, hutsik dagoen pisu bat betetzen denean, zutoinean bere ontzia zintzilikatzeko 
dagokion lekua erabiltzen hasten ahal da. 

Planteatutako hiru alternatibetarako zutoin kopuru bera paratu beharko 
litzateke, zutoin berean hondakin mota guztiak zintzilikatzen ahal baitira. Aldatzen den 
gauza bakarra bilketa-eguna da. Beraz, hondakin mota bat, bi edo denak biltzeko, 
zutoin kopuru bera behar da.  

Ez horrela ontzien kopurua, aurrerago ikusiko den bezala, alternatiba batean 
ontzi bat banatuko delako familia bakoitzarentzat, eta bertze bietan, bi ontzi. 

 

  GUZTIRA 1 2 3 4 5-9 10-19 20-39 

ELIZONDO 1.709 140 123 104 88 729 454 70 

IRURITA 306 103 57 35 17 68 26 0 

BERA 1.649 196 200 92 55 342 766 0 

LESAKA 887 136 133 57 80 116 231 135 

DONEZTEBE/SANTESTEBAN 788 78 82 92 72 321 120 24 

SUNBILLA 287 52 86 41 8 87 13 0 

 
5.627 704 681 420 320 1.663 1.610 229 

35. taula – Ikertutako 6 herrietan badiren etxebizitza guztiak. 2001eko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsutik 
hartutako datuak. Estatistikako Institutu Nazionala (INE). 

 

Aurreko taulan ikusten den bezala, gaur egun 5.627 etxebizitza inguru daude 
sei herrietako herriguneetan, beraz hori izanen da etxe guztietan banatzeko 
beharrezkoa izanen den ontzien oinarrizko kopurua. Familia bakoitzari bi ontzi 
banatzekotan, beharrezko kopurua bikoitza izango litzateke, hau da, 11.254 ontzi. 

Zutoin kopuruari dagokionez, kontuan hartzeko bi aukera daude. Alde batetik, 4 
ontzi zintzilikatzeko prestatuak dauden zutoinak paratu ahal izanen lirateke leku 
guztietan, etxeetako paretara torlojututa joan beharko luketenak. Kasu honetan, 
zutoinak atari bakoitzean jarrita egongo lirateke, beraz pertsonek ez lukete aunitz 
mugitu behar izanen bere ontzia zintzilikatzeko. Baina kamioiak atari guztietatik pasatu 
beharko luke, eta bilketa egitea denbora gehiago kostatuko litzateke. 

Bestalde, beharrezkoa den tokia optimizatu ahal izango litzateke. Horretarako,  
16, 12 edo 8 ontzi zintzilikatzeko aukera ematen duten ahalik eta zutoin gehien 
paratzen saiatuko ginateke. Zutoin hauek puntu zehatzetan elkartuko lirateke, beraz 
bilketa errazagoa izango litzateke, baina jendeak bere etxebizitzetatik mugitu beharko 
luke aipaturiko puntuetaraino. 

 



47 

 

Ondoren aipatzen diren arrazoiak direla eta, lehenbiziko aukera onuragarriagoa 
dela irizten da: 

• Atez ateko jatorrizko ideia, bere izenak dion bezala, bilketa atariz atari 
egitea da. 

• Honela, jendea harkorrago egon ahal izanen litzateke eta parte hartuko 
luke, ontzia bere atarian uzteko aukera izanen lukeelako. Horrela, ez 
luke ontzia egokitutako punturaino eraman behar izanen, eta gero, behin 
hustu denean, biltzera bueltatu, honek sortzen dituen eragozpenekin.  

• Bilketa egiteko beharrezkoa den denborak ez luke hagitz jaiste 
adierazgarria jasango, denbora gehien ontziak banan-banan hustutzen 
ematen baita, eta ez kamioaren ibilbidean. 

• Lurzorura ainguratutako zutoinak paratzea paretan torlojutzea baino 
askoz ere garestiagoa da. 8, 12 edo 16 ontziko zutoinak egiteko 
beharrezkoa da 4ko moduluak banan-banan eskuz soldatzea eta gero 
lurzoruan ainguratzea. Honek paretan torlojutzeko baino askoz ere 
eskulan handiagoa eskatzen du. 

• Hasierako inbertsioa oraindik gehiago handitzen da, zutoinen prezioa 
eskatutako kopuruaren arabera aldatzen baita. Eskatu beharreko zutoin 
guztiak 4 ontzirako balira, zutoin berdineko kopurua hain altua izango 
litzateke beren aleko prezioa jaitsiko litzatekeela. 4, 8, 12 eta 16 ontzi 
zintzilikatzeko zutoinak erosten badira berriz, mota bakoitzeko kopurua 
askoz txikiagoa izanen litzateke eta bere aleko prezioa ez litzateke 
hainbertze jaitsiko.  

Modu honetan, beharrezko zutoin kopurua honako hau izango litzateke: 

 

Ontzien kopurua  4 8 12 16 

1. aukera 1000    

2. aukera 350 50 120 75 

36. taula -  Beharrezko zutoinen kopurua 

 

Bertze aldetik, hagitz garrantzitsua da saltokiak kontuan hartzea, hala nola, 
dendak, ostatuak edo jatetxeak, establezimendu hauetarako bilketa sistema egokitu 
beharko delako. Hondakin aunitz sortzen dituzte eta etxeetan banatzen diren 10 litroko 
ontziak baino edukiontzi handiagoak behar dituzte. 

.  

 

 

Hori dela eta, errefusa biltzeko 40 litroko ontziak  
eskeiniko zaizkie, eta enbase eta materia organikoa 
biltzeko 120 litroko bi gurpileko edukiontziak . Honela, 
errefusarako ontzia txikiagoa denez, hondakinak 
bereiztera bultzatuko ditugu.  

  

 

 

14. irudia – Materia organikoa 
eta enbaseak biltzeko 120 
litroko edukiontziak 
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Saltoki bakoitzean banatuko diren ontzi motak, dendaren arabera izanen da. 
Horrela, tabernek eta jatetxeek hiru ontzi motak beharko dituzte, baina denden artean 
desberdintasunak egongo dira; janari dendek ere agian hiru ontziak beharko dituzte, 
baina bertze batzuek, errefusarako ontzia bakarrik edo errefusa eta enbaseetarako 
ontziak beharko dituzte. 

Paper-kartoia biltzeko ez da inongo ontzirik behar izanen, azken urteetan egin 
den bezala egingo baita. Merkatariek bere kartoiak tolestuko dituzte eta bere denden 
atean utziko dituzte langileek jasotzeko. Papera izatekotan, kaxa bat tolestu gabe 
mantendu beharko dute eta bertan sartu. 

Dendetako paper-kartoia biltzeko edukiontzi bereziak ere jarri ahal izanen 
lirateke, Berako bi tokitan egin den moduan, esperientzia pilotu gisa. Horrela kostuak 
eta bilketa egiteko denbora murriztuko lirateke, eta kartoiak kontzeko toki gutxi duten 
saltokiei uzteko leku bat emango litzaieke. Kasu honetan, edukiontzi hauek kamioi 
konpaktatzailearekin bildu beharko lirateke, eta ez atzeko kargakoarekin. Horrela, 
auzoetan egongo diren edukiontzien zirkuitu beran hustu ahal izango lirateke, eta ez 
luke inongo kostu estrarik izango. 

6 herri handietako saltokien ikerketa egin ondoren, ondoko taulan erakusten 
diren ontzi kopuruak beharko direla uste dugu:  

 

Edukiontziak Kopurua  

Errefusa (40 l) 200 

Enbaseak (120 l) 200 

Organikoa (120 l) 200 

37. taula – Saltokietan atez ateko bilketa egiteko beharko diren edukiontzien kopuruak 

 

Kalkulu hauen barruan tabernak, jatetxeak, ostatuak, janari dendak, eskolak, 
elkarteak, eta abar sartu dira. Gainera, stockean mantendu beharko liratekeen 
edukiontzien kopurua ere kalkulatu da, hautsitako edo hondatutakoak berriz jartzeko 
eta erabiltzaile berriei emateko. 

Edukiontzi marroirako bezala, atez aterako ere materia organikoa biltzeko 
poltsa konpostagarriak erabili ahal izango lirateke. Honek langilearen eta jendearen 
lana erraztuko luke, ontzia kamioian deskargatzea errazagoa izango litzatekeelako, eta 
gero ontzia garbitzea beharrezkoa izango ez litzatekeelako. Beraz, familia 
bakoitzarentzako 150 poltsako kit bat emango litzateke, eta gero 6 herrietan makina 
saltzaileak  jarri beharko lirateke, jendeak poltsa gehiago hartu ahal izateko guk 
emandakoak bukatzen direnean.  

Urtean 650.000 poltsa  inguru beharko lirateke. Beraz, hori izango litzateke 
lehen une batean banatu beharreko poltsen kopurua, eta stockean izan beharko 
litzatekeena makinak hustu ahala bete ahal izateko.   

Azkenik, beharrezko neurketak egin eta gero, herri bakoitzean bilketa egiteko 
beharko den denbora honako hau izanen dela kalkulatu da: 
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Herria Denbora (orduak)  

Elizondo 5 

Irurita 1,45 

Bera 5 

Lesaka 3,5 

Doneztebe 3,5 

Sunbilla 1,45 

38. taula – Atez ateko bilketa egiteko beharko den denobra herri bakoitzean  

Aurreko sistemetan bezala, teknikari bat  lanaldi erdian beharrezkoa izanen 
dela aurreikusten da, zerbitzuak antolatzeko eta kontrolatzeko.   

6.4.1. Bereiz bilduko den materia organikoaren kopu rua 

Lehen egin den bezala materia organikoa botatzeko edukiontzian bilduko den 
biohondakinen kopurua kalkulatzeko, honako datu hauek erabiliko dira: 2011n biztanle 
bakoitzak 185,42 kg biohondakin sortu zituen, eguneko 508 g.  

Atez ateko bilketan, batez bertze %70 birziklatzen dela kalkulatzen da, beraz, 6 
herrietan 1.423,59 tona biohondakin bereiz biltzea lortuko genuke, 2011n zonaldean 
sortutakoaren %34,50. 

 Konpostatuko den materia organikoari plantan tratatuko litzatekeena gehitzen 
badiogu, alternatiba hau zonaldean ezartzekotan tratatuko liratekeen biohondakinak 
ateratzen ditugu. 

Lortutako emaitzak honako hauek dira: 

 

  

Urtean tratatutako 
materia organikoa 

(Tn/urtea) 

Sortutako biohondakin 
guztiekiko tratatutako 

portzentajea  

%30eko partehartzea 
guztira konpostajean 2.210,70 %53,58 

%50eko partehartzea 
guztira konpostajean 2.735,44 %66,29 

%70eko partehartzea 
guztira konpostajean 3.260,19 %79,01 

39. taula – Zonaldean tratatuko den materia organikoa konpostajea eta atez atekoaren bitartez bilduko dena gehituz, 
aukera bakoitzean.   

6.4.2. Errefusa  

Aipatu den bezala, aukera honetan errefusa bilduko zen atez ate, eta 
enbaseak, paper-kartoia, beira eta materia organikoa edukiontzietan. 

Beraz, lehenik, materia organikoa biltzeko edukiontzi marroiak paratzen dira 
kalean , gaur egun ez baitugu inongo sistemarik biohondakinak biltzeko. 5. 
edukiontzian bezala, hau itxita egonen zen, eta giltza edo txartela beharko zen ireki 
ahal izateko.  
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Ondoren, errefusa biltzeko dauden zaborrontzi guztiak kentze n dira  
herriguneetatik eta, azkenik, ontziak zintzilikatzeko zutoinak paratzen dira eta 
etxebizitza guztietan ontzi hauek banatzen dira.  

Modu honetan, jendea behartuta egonen zen materia organikoa birziklatzera. 
Honek errefusarako zaborrontzietan biltzen den zaborraren %54,23 suposatzen du, 
beraz zerbitzu egokia emateko beharko den edukiontzi marroien kopurua gutxi-gora-
behera gaur egun paratuak ditugun zaborrontzien erdia izanen litzateke.  

 

 

Errefusa 

biltzeko 

zaborrontziak 

Organikoa 

biltzeko 

edukiontziak 

Elizondo 76 38 

Irurita  14 7 

Bera 98 50 

Lesaka 61 30 

Doneztebe 62 31 

Sunbilla 42 21 

 
353 177 

40. taula – Materia organiko biltzeko beharko den edukiontzi kopurua  

Zaborrontzien garbiketa zerbitzua murriztuko zen , errefusa biltzeko dauden 
zaborrontzi guztiak kenduko baitira eta materia organikoa biltzeko edukiontzi kopuru 
gutxiago paratuko baitira.  

Errefusaren atez ateko bilketa astean behin egingo litzateke eta hondakinak 
Doneztebeko transferentzia plantaraino eramango lirateke. Zonalde bakoitzak bere 
bilketa antolatu ahal izanen luke eta errefusaren bilketa zerbitzuaren barrenean sartu. 
Horretarako, 5.627 ontzi  banatu beharko lirateke.  

Bertze aldetik, aipatu den bezala, edukiontzi marroien bilketa astean bi aldiz 
egin beharko litzateke behinik behin, usain txarrak sortzen dituzten arazoak 
saihesteko. Era berean, zonalde bakoitzak bere bilketa egin ahal izanen luke. 
Errefusarako zaborrontzirik izanen ez denez kaleetan eta jendeak materia organikoa 
bereiztera behartuta egonen denez, bilduko diren biohondakinak 5. edukiontziarekin 
baino gehiago izatea espero dugu. Beraz, transferentzia plantan utzi ahal izatea 
espero dugu.  

Hiru zonaldeetako materia organikorako edukiontziak biltzeko beharko den 
denbora 10 ordu  ingurukoa izanen dela uste dugu.  

Bertze hondakinen birziklapen ehunekoak igoko direla uste dugunez, 
komenigarria izanen litzateke gaur egun ditugun puntuak paper-kartoi, enbase eta 
beira edukiontziekin sendotzea.  

5. edukiontziaren sistemarako planteatu den bezala, sistema honetarako ere 
enbaseen bilketa 2 egunetik 3ra igo beharko litzate ke.  

Bestalde, zenbait hondakin, bertzeak bertze pardelak edo konpresak , ezin 
dira astean behin bildu, beraz, hondakin hauek biltzeko giltza izanen duten zenbait 
edukiontzi  paratu beharko lirateke. Honela, behar duenak giltza eskatu beharko luke 
eta hondakin mota horiek bakarrik edukiontzi berezi hauetan sartu, atez ateko bilketa 
egiten duen kamioiak bilduko lituzkeenak.  
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6.4.3. Errefusa eta materia organikoa  

Kasu honetan errefusa eta biohondakinak bilduko ziren atez ate, beraz ez 
litzateke kaleetan edukiontzi marroirik paratu behar. Hori dela eta, nahikoa izanen 
litzateke errefusa biltzeko dauden zaborrontziak kendu  eta aipatutako zutoinak 
paratzearekin.  

Zaborrontzien garbiketa zerbitzua murriztuko zen , zaborrontzirik ez izatean 
ez litzatekeelako 6 herri handietako herriguneetan egin behar izanen.  

Bi hondakin mota desberdin biltzen direnez atez ate, bi ontzi banatu beharko 
lirateke etxebizitza bakoitzean, beraz 11.254 ontzi beharko lirateke.  

Aurreko kasuan bezala, errefusa astean behin bilduko zen, eta materia 
organikoa, astan bi aldiz. Beraz, zonalde bakoitzean hiru ibilbide eginen lirateke.  

Aukera honetan, pardelak eta konpresak astean hiru aldiz bildu ahal izango 
ziren atez ate. Errefusa bilketaren egunean, ibilbide arruntan bilduko lirateke. Materia 
organikoaren bilketa egunetan, 240 litroko edukiontzia kamioian eraman ahal izanen 
litzateke errefusarako ontziak hustu ahal izateko. Horretarako, interesdunek zerbitzua 
eskatu beharko lukete, beraz langileek jakinen lukete zehazki nori hartu beharko 
lioketen eta nori ez.  

Maiztasun hau nahikoa dela uste dugu, beraz ez litzateke beharrezkoa izanen 
giltza duten edukiontziak kaleetan paratzea.  

6.4.4. Hondakin guztiak  

Biohondakinak, paper-kartoia, enbaseak eta errefusa bilduko lirateke atez ate 
eta kaleetan, bakarrik, beira edukiontziak mantenduko lirateke.  

Aurreko kasuetan bezala errefusarako zaborrontzi guztiak kendu beharko 
lirateke , baina kasu honetan enbase eta paper-kartoi edukiontziak ere kendu 
beharko lirateke . Era berean, edukiontzien garbiketa zerbitzua murriztuko 
litzateke .  

Bilketen maiztasuna honako hau izaten ahal zen: egun batekoa errefusa, 
paper-kartoia eta enbaseetarako, eta 2 egunetakoa biohondakinetarako.  

Familia bakoitzeko bi ontzi banatuko lirateke: bat grisa, itxita, errefusarako; eta 
bertze bat marroia, itxita edo zirrikituekin, materia organikorako.  

Enbaseak plastikozko poltsetan zintzilikatu ahal izanen lirateke, poltsa hauek 
ontzi arinen artean baitaude eta ez lirateke kontuan hartuko desegokiak bezala.  

Paperak eta kartoiak paperezko poltsetan edo kartoizko kaxetan atera ahal 
izanen lirateke, edo zutoinetatik soka batekin zintzilikatu. Berrerabiltzen ahal diren 
plastikozko poltsetan ere atera ahal izanen lirateke. Orduan, behin hustu direnen 
erabiltzaileek poltsak bildu beharko lituzkete.  

Aurreko aukeran bezala, pardelak eta konpresak biltzeko edukiontzi bat eraman 
ahal izanen litzateke kamioian biohondakin, paper-kartoi eta enbase bilketa egunetan. 
Honela, behar dutenei errefusarako ontzia bildu ahal izanen litzaioke.   
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7. Sentsibilizazio kanpainak   

Hondakinen kudeaketa modeloa hedatzeko eta biztanleen kolaborazio osoa 
lortzeko ezinbestekoa da komunikazio eta ingurune-heziketa/sentsibilizazio plan on bat 
izatea, bai bilketa sistemaren ezarpen fasean baita ondoren eginen den segimenduan 
ere. 

Kanpainak prozesu osoaren gakoa dira. Edozein izanda ere azkenik ezarri 
behar den sistema, informazio/sentsibilizazio eta komunikazio kanpainak funtsezkoak 
izango dira ezarri beharreko sistema ongi hedatzeko eta funtzionatzeko. Garrantzitsua 
da aipatzea hondakinen kudeaketa ona egiteko ezinbestekoa dela biztanle guztien 
parte-hartzea. Beraz, denak ongi informatuak izan behar dira eta beharrezko tresnak 
izan behar dituzte nahi duten informazio guztia eskuragarri izateko.  

Edozein bilketa eta tratamendu sistema abiarazteak gaurko sistemarekiko 
aldaketa handia dakar, batez ere lortuko diren emaitzak adierazgarriak izatea nahi 
badugu. Hori dela eta, arrakasta ziurtatu ahal izateko gakoa kanpainaren zabaltze 
prozesua ongi egitea izanen da. Ziurtatu behar da baita ere Baztango Udaleko eta 
Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateetako biztanle guztiengana ailegatzen dela.   

Kanpaina bi zati garrantzitsuetan banatzen da: 

 

1) SISTEMAREN EZARPENAREN AURREKO KANPAINA 

2) SISTEMAREN EZARPENAREN ONDOKO KANPAINA EDO SEGIMENDUA 

Sistemaren ezarpenaren aurreko kanpaina 

Edozein izanda ere ezarriko den sistema, fase honetan ondoko ekintzak 
burutzea planteatzen da: 

• Identitate grafikoa garatzea, kanpainaren irudi, lelo eta esloganarekin. Edozein 
komunikazio prozesutan bezala, garrantzitsua da irudiaren eta esloganaren 
aukeraketa ona egitea, diseinu grafikoak ekintza bultza dezan eta garrantzia 
eman diezaion. Identitateak erakargarria, argia eta ulergarria izan behar du 
berezko oroitzapena sor dezan. 

• Marketinera zuzendutako baliabideak diseinatzea, hala nola, gutunak eta 
liburuxkak, eta etxebizitza, ikastetxe, saltoki etab. guztietara bidaltzea 

• Udaleko edo Mankomunitateko web orrietan gaiaren inguruan atal bat 
prestatzea informazio erabilgarria zintzilikatzeko (kantak, bideoklipak, 
liburuxkak, gidak, edo gaiari buruz argitaratuko dena), eta telefono zenbakia 
edo posta elektronikoa zabaltzea.  

• Informazioa emateko eta jendeak parte hartzeko bilerak egitea herri guztietan, 
bertan ezarriko den sistema aurkezteko. 

• Ttipi-Ttapan informazioa argitaratzea, Xaloa telebistaren presentzia ziurtatuz 
prentsaurrekoak deitzea eta Xorroxin irratian gaiaren gaineko elkarrizketak 
egitea. 

Sistemaren ezarpenaren ondoko kanpaina 

Ezarpenaren ondoko berehalako fasea (sistema berriaren ezarpenetik 
segimendu adierazleek erakutsi arte bilketa egonkortu dela hartzen duena) komeni da 
intentsiboagoak diren kontrol eta komunikazio baliabide gehiagorekin hornitzea. 
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Ondoren fase honetan eginen diren ekintza garrantzitsuetako batzuk zehazten 
dira: 

• Oraindik kanpainaren informazioa eta materiala ez duten biztanleengana 
ailegatzea. 

• Eguneroko kudeaketaren inguruan intzidentziak, arazoak, ezadostasunak, 
kexak, etab. jasotzea eta erantzutea. 

• Herritarrentzako arreta. 

• Komunikazio kanalak ezartzea eta kudeatzea (Udala-biztanleak edo biztanleak-
Udala / Udala-enpresak edo enpresak-Udala). 

• Ezarritako sistemaren funtzionamenduaren kontrola eta segimendua. 

• Beharrezko txostenak idaztea. 

• Sentsibilizazio kanpaina zehatzak. 

 

Erakundeen aldetik saihestu behar da biztanleei erlaxazioa transmititzea, 
biltzen denari eskatzen zaion kalitate graduaren inguruan irizpideak aldatzea, Udalaren 
aldetik interesa galtzea, bilketaren politizazioa, etab.  

Ondoren kasu zehatz bakoitzean egin beharreko kanpainak aztertzen dira 
(orientagarriak dira eta aldatzen ahal dira): 

7.1. Sortzaile bereziak 

Sortzaile berezien kasuan (ostalaritza, saltoki handiak, industria, heziketa 
zentroak, osasun zentroak, ostatuak, kanpinak, etab.) bileretara deituko zaie beraiek 
parte hartzeko eta bisitak eginen zaizkie, batez ere bileretara joaten ez direnei. Horrela 
informazioa emanen zaie eta bere jarduera garatzen duten herrian ezarriko den 
sisteman parte hartzera bultzatuko dira. 

Beraientzat kanpaina espezifikoak antolatzea komeni da. 

7.2. Etxeko edo auzoko konposta 

Jada lehen erran den bezala, sistema hau herri txikietan ezarriko da, baina 
aipatutako sei herri handienetan ere bultzatuko da sistemarik deszentralizatu, 
ingurumenari dagokionez iraunkor eta ekonomikoena baita.   

Ezarpen fasea : Sistema aldaketaren gaineko kanpaina orokorrean murgilduta 
egoteaz gain, konpostontzien ezarpenak ekintza bereziak egitea behar ditu, honako 
hauek adibidez: 

 

• Etxebizitza guztietara postaz gutun bat bidaltzea aldaketaren gaineko 
informazioa emanez, biztanle guztiak gonbidatuz konpostajearekin hasi baino 
lehen bere herrian eginen den bilerara joatera, eta joan ezin izatekotan bere 
udalera deitzera animatuz. 

• Herri guztietan bilera bereziak egitea.  

• Herri guztietan auto-konpostajearen inguruan ikastaroak egitea: konpostajeari 
buruzko ikastaroak prozesuaren funtzionamendua, botatzen ahal diren 
materialak eta iraupena azaltzeko, eta baita gomendio batzuk emateko ere. 
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• Auzoko konposta finkatuta dagoen eta arrakastarekin funtzionatzen ari den 
puntu bat bisitatzea.   

• Bilerak egitea edo materiala banatzeko jardunaldiak antolatzea 
(konpostontziak, airegailuak, 10 litroko ontziak eta konpost gida).  

• Auzoko konposta egiteko puntuak egokitzea, hasiera emate ofiziala egitea eta 
prentsaurrekoa antolatzea.  

• Hasierako bilerara joaten ez diren pertsonei segimendu berezia egitea: 
Etxebizitza guztien zerrenda bat ateratzea eta kontuan hartzea bilerara edo 
konpostontzia banatzeko antolatzen diren jardunaldietara joaten ez direnak.  
Telefonoz errepikatzea edo etxebizitzetara pertsonalki joatea, pertsona guztiak 
informazioa izan dezaten eta konposta egiteko beharrezko tresnak izan 
ditzaten.  

• Sortzaile handien kasuan, baldin eta bideragarri ikusten bada, proposatzen da 
haiekin ere konpostaje kanpainak abiaraztea edo auzoko konpostajean parte 
hartzera animatzea bere herrian (egongo balitz). 

• Ikastetxe guztiekin bilerak egitea proposatzen da gosari edo bazkarien 
hondakin organikoak konpostatzera animatzeko, batez ere Baztan eta 
Malerrekan, Bortzirietan martxan baita konpostajea ikastetxeetan (nahiz eta 
konpostontzirik jarri ez duten zentroetan errepikatuko den). Kanpaina heziketa-
tresna bezala erabiliko da baliogarria izanen baita gero etxean egin beharko 
dutena ikasteko.  

 

Segimendu fasean  bisitak eginen dira etxez etxe eta telefonoz ere emanen 
dira azalpenak. Egokiena izango litzateke familia guztiei bisita bat egitea, gomendio 
sinpleekin arazoei erantzuna emateko eta parte-hartzaileak baja ematea saihesteko. 
Baina paratuko diren konpostontzien kopurua hagitz altua bada, eraginkorragoa izanen 
da zenbait kasutan segimendua telefonoz egitea eta deitu dutenei edo aukeratzen 
diren familiei bakarrik bisitatzea, prozesua behar den bezala egiten ari dela 
egiaztatzeko eta beharrezkoa denean hobekuntzak proposatzeko. Nolanahi ere, etxez 
etxe bisitak egiteak konpostontziak erabiltzen ari diren pertsonekin kontaktu zuzenagoa 
izateko aukera ematen du, eta baita bere gogobetetze-gradua ezagutzeko eta altak eta 
bajak kontrolatzeko ere. 

Auzoko konposta egiteko egokituko diren puntuak ere bisitatuko dira. 15 
egunetik behin bisitatzen ahal dira puntu hauek eta bitartean arduradunarekin kontaktu 
zuzenean egon, bai telefonoz, bai posta elektronikoaren bitartez, prozesua finkatuta 
dagoela ikusi arte. 

Sortzaile berezien eta ikastetxeen kasuan, urtean 3 edo 4 bisita egiten ahal dira 
(kasu zehatz bakoitzaren mendean egongo da). 

Halaber, bisitak erregistratzeko datu-base bat eginen da. Izandako gertaeren 
eta auzoko konposta egiteko egokituko diren puntuen emaitzen datuak hartuko dira. 
Zaborrontzietan botatzen den errefusaren segimendua ere eginen da eta behar diren 
informeak ere  beteko dira.  

Gainerako aldaketekin bezala garrantzitsua da erabiltzaileekin etengabeko 
kontaktua izatea eta batez ere lortzen ari diren helburuak transmititzea. 

Bertze aldetik, konposta egiten duten pertsonekin urtean behin bilera bat egiten 
ahal zen, esperientziak trukatu ahal izateko. Bertze ekintzak ere egiten ahal ziren, hala 
nola konferentziak, mahai-inguruak, birringailuen inguruan berriak aurkeztu, “Konposta 
sarean” parte hartu, edo gure esperientzia konposta kudeaketa sistematzat duten 
bertze Udal, herri edo Mankomunitateekin partekatu.  
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7.3. Atez atekoa 

Bilketa sistema hau ezartzeko komunikazio-kanpaina on bat beharrezkoa da 
eta baita izanen diren arazoak eta intzidentziak banaka erantzutea ere, batez ere 
ezarpen fasean , delikatuena baita. Hasierako fasea oso bizia da eta ardura handikoa, 
beraz komeni da sistema ezarri aurretik bilera aunitz egitea jendeak parte hartu ahal 
izateko eta alde guztien artean erabakiak hartu ahal izateko. Bilera informatiboetara 
joaten diren pertsonen kontrola eginen da. Lehen fasea honetan eginen diren ekintzak, 
jada aipatutakoez gain, honako hauek dira: 

• Hezitzaileek eginen dituzten bisiten berri postaz edo atarietan paratuko diren 
kartelen bitartez ematea.  

• Hezitzaileek etxebizitza guztietara bisitak egitea, bilketa sistema berria 
azaltzeko eta etxean hondakinak bereizteko beharko diren materialak 
banatzeko (material hauek atez ateko sistema bakoitzarekin aldatuko dira). 
Etxean inor egon ezean, materiala atean utziko da eta ohar bat sartuko da ate 
azpitik.  

• Komunikabideetan ontziak edo poltsak zintzilikatzeko beharrezkoak diren 
euskarri metalikoak paratu behar direla hedatzea.  

• Edukiontziak kendu behar direla hedatzea.  

• Ingurune bulego bat abiaraztea zalantza guztiei erantzuna emateko eta, 
telefonoz edo posta elektronikoaren bitartez egiteaz gain, ekarpenak edo 
iradokizunak pertsonalki jasotzeko.  

 

Segimendu  fasean , honako ekintza hauek eginen dira:   

• Hezitzaileek egunero izanen diren intzidentziei segimendua egitea eta 
erantzuna ematea sistema finkatuta egon arte. 

• Segimendua egiteko astero bilerak antolatzea: Udalak – Mankomunitateak – 
bilketa zerbitzuak – hezitzaileak.  

• Biztanleei sistema berriaren inguruan informazioa ematea.  

7.4. Hondakin organikoak biltzeko edukiontzia 

Sentsibilizazio eta komunikazio kanpainari dagokionez, orain arte aipatutako 
sistemen ondoan bilketa honetan kontuan hartzeko desberdintasun bakarra bere 
boluntariotasuna da. Hau da erabat boluntarioa den sistema bakarra, beraz informazio-
bileretara edo materiala banatzeko antolatuko diren jardunaldietara etorriko diren 
pertsonen segimendua ez da  hain zorrotza izanen.   

Honek ez du erran nahi kanpainak indar txikiagoa izango duenik, aitzitik, 
informatzeko eta sentsibilizatzeko egin beharko den ahalegina bertze kasuetan eginen 
denaren berdina edo handiagoa izan beharko du emaitza adierazgarri eta 
interesgarriak lortzeko. Gomendatzen da sentsibilizazio kanpainak etengabe egitea 
parte-hartze ehunekoak eta biohondakinen bereizketa handitzeko. 

Ondoren, bilketa mota honetan ezarpen fasean eginen diren ekintzak zehazten 
dira: 

• Atari eta etxebizitza guztietan kartelak paratzea edukiontzi berria ailegatu behar 
dela informatzeko.  

• Kalean edukiontziak paratzea. 
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• Bilketa hau eginen den herrietako plazan “edukiontzi berezi bat” paratzea. 
Prozesua azaltzeko kartelak erantsiko zaizkio.  

• Liburuxkak banatzea beharrezko informazio guztiarekin. 

• Posterrak paratzea pisuzko etxe guztietan jendeak izena eman ahal izateko. 
Izena, abizenak, helbidea eta telefonoa idatzi beharko dute. Poster hori 10 
egunez utziko da. Familia bakarreko edo bi familiako etxebizitzen kasuan, 
liburuxka eta gutun bat utziko dira hezitzailearen bisita noiz izanen den 
informatzeko.  

• Hezitzaileek beharrezkoa den materiala banatzea kanpainan izena eman duten 
biztanleei (10 litroko ontzia eta poltsak). Etxean egon ezean materiala atean 
utziko da eta gutun bat ate azpitik sartuko da. Izena eman ez dutenei bigarren 
aukera emanen zaie eta postontzian ohar bat utziko zaie.  

• Astebete pasatu ondoren, herrietako plazan karpa bat paratuko da sistemaren 
inguruan informazioa emateko. Izena emateko eta materiala hartzeko aukera 
ere emanen zaie biztanleei.  

 

Segimendu fasean  parte-hartzaileen gogobetetzea eta bere kopuruaren 
eboluzioa aztertzen da. Materia organikorako edukiontzietan bildutako hondakinen 
kalitatea aztertzen arreta berezia paratuko da.  

Bilketa sistema hau ezartzen bada, urtean zehar kanpainetan ahalegin handia 
egin beharko da. Horrela hainbat helburu lortuko dira: alde batetik ingurune-
sentsibilizazioa handitzea, eta bertzetik, parte-hartzaileen kopurua handitzea eta 
bildutako materia organikoaren kalitatea hobetzea.   

Lortutako emaitzen arabera egin beharreko ekintzak diseinatuko dira.   
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8. Zonaldean konpost egiteko instalizioa eraikitzek o 
aukera   

Zonaldean konpost egiteko instalazio bat eraikitzeak biohondakinak bertan 
tratatzeko aukera ekarriko luke, Tutera edo Carcarreko tratamendu instalazioetaraino 
garraiatu gabe. Honek, garraioa egin behar izango luketen kamioiek atmosferara 
igorritako negutegi-efektuko gas kopuruaren jaiste nabarmena ekarriko luke. 

Gainera, zonaldeko baratzeetan eta lorategietan sortutako konposta 
erabiltzeko aukera eskainiko luke. Konpost hau guztiz naturala izango litzateke eta 
ongarri organiko bezala balio izango luke, beraz nekazaritzan erabiltzen diren produktu  
kimikoen kopurua gutxitzera lagunduko luke. Honela, lurzoruaren egitura eta 
ezinbesteko elikagaien edukia hobetzea lortuko litzateke, landareen hazkunderako 
funtsezkoak direnak, beraz produktibitatea nabarmen handituko litzateke. 

Hortaz, zonaldean konpost egiteko instalazioa eraikitzekotan ekarriko dituen 
ingurune-onurak nabariak dira. 

Bertze aldetik, garraioaren gastu ekonomikoak ere murriztuko lirateke. Edozein 
kasutan, gastu hauek Nafarroako Hondakinen Partzuergoaren gain geldituko lirateke, 
beraz ez lituzkete Baztango Udalak edo Bortzirietako edo Malerrekako 
Mankomunitateek ordaindu behar. Hala ere, Partzuergoko tasa jaistea ekartzen ahal 
izanen luke, edo behinik behin hori handitzea saihestu. Beraz, azkenik, Nafarroako 
biztanle guztiek irabaziko lukete.  

Planaren 4.1.6.2 atalean, bereiz bildutako materia organikoaren tratamenduari 
buruzkoa, zehazten da ikertuko dela "bereiz bildutako materia organikoaren 
tratamendurako beharko diren instalazioak eta beraien kokapena (konpostajerako edo 
digestio anaerobioa egiteko). Honela instalazioak banatu ahal izango dira, jasotako 
proposamenen arabera, baina nolanahi ere konpost eg iteko hiru instalazio berri 
planteatzen dira , biometanizazio egiteko eta konpost egiteko badiren bi instalazioez 
gain. Biometanizazioa egiteko hondakin mota hauek erabiltzen ahal dituzten ekimen 
pribatuak ere kontuan hartuko dira”. 

Beraz, konposta egiteko instalazio bat gure zonaldean eraikitzea oso 
onuragarria izango litzatekeela uste dugu. 

 

 
15. irudia – Carcarreko konpost egiteko instalazioa (Jurramendiko Mankomunitatea) 
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9. Ikerketa ekonomikoa  

Ikerketa ekonomikoak proiektu honetan planteatu diren aukera guztiak hartuko 
ditu kontuan. Horrela, konpostajea, bai etxekoa bai auzokoa, materia organikoa 
biltzeko edukiontzia edo atez ateko hiru aukeren ezarpenek izanen lituzketen kostuak 
aztertuko dira.  

Badiren aukerak hobeto alderatu ahal izateko, hainbat ataletan banatuko da. 
Honen arrazioa da gastuak eta inbertsioak aunitz aldatzen direla sistema batetik 
bertzera. Beraz, ondoren aipatzen diren atalak banaka aztertuko dira: 

• Aurre egin behar izanen diren inbertsioak 

• Urteroko ustiapen gastuak  

• Egin beharreko sentsibilizazio kanpainak 

• Errefusa, materia organikoa eta enbaseen isurtze eta tratamendu tasak 

• Diru-sarrerak, bai ECOEMBES-etik bai kartoiaren salmentatik kobratzen 
dena 

9.1. Inbertsioak 

Egin beharreko inbertsioak ikertutako edozein sistema ezartzeko materialaren 
erosketaren ondorio dira. Aukera batetik bertzera aunitz aldatzen dira, batzuk baliabide 
material aunitz behar baitituzte modu egokienean burutu ahal izateko.   

Gastu handia ekarriko dute baina hasierakoa izango da, material gehiena 
sistema abiarazterako erosiko delako. Hurrengo urteetan zehar, hornikuntza hauen 
mantenimendu lanak egin beharko dira bakarrik, geroago aztertuko dena ustiapen 
gastuetan. Beraz, inbertsio hau urteekin amortizatuko da. 

9.1.1. Konpostajea  

Konpostajeak paper kritikoa hartuko du zonaldean, biztanleen ehuneko 
handirako biohondakinak tratatzeko izanen duten sistema bakarra izango delako. 
Horregatik, hasierako gastua oso handia izango da, baina hondakinen bilketa eta 
tratamendu gastuak murriztuko dira eta horrekin konpentsatuko da. 

Etxeko eta auzoko konpostajea egiteko beharko diren baliabide materialak 
desberdinak izango dira, eta horregatik bereiziko dira. Hala ere, bi sistemek 
hornikuntza zehatz batzuk partekatuko dituzte, birringailuak bertzeak bertze, bai 
biztanleek bai udalak egiten dituzten inausketetan erabiltzeko. Uste dugu tamaina 
txikiko 20 birringailu elektrikoak beharko direla biztanleek hartu eta etxean erabili ahal 
izateko. Tamaina industrialeko 3 birringailu ere beharrezkoak izango dira, zonalde 
bakoitzeko bana, udal-inausketako adarrak birrintzeko erabiliko direnak. Makina hauen 
kostua hurrengo taulan islatzen da: 

 

 
Aleko prezioa Kopurua Kostua 

Birringailu txikia 400 20 8.000 

BIO 230 birringailua 6.897,10 3 20.691 

Guztira 
  

28.691 

41. taula – Birringailuen kostua 
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9.1.1.1. Etxekoa  

Etxeko konposta egiteko familia bakoitzak 400 litroko konpostontzi bat beharko 
du. Horretaz gain, sukaldeko hondakin organikoak botatzeko 10 litroko otzia emanen 
zaie, eta baita metalezko airegailu bat ere. Hau hagitz baliagarria da konpostontzi 
barrenean dagoen materia organikoa nahasteko eta harrotzeko, eta aireztapena eta 
oxigenoaren sarrera hobetzeko, ezinbestekoa dena prozesua era egokian egin dadin 
lortzeko. 

6.2 atalean aztertu den bezala, konpostajeari buruzkoa, borondatezko sistema 
denez, oso zaila da kalkulatzea parte hartuko duten familien kopurua. Beraz, 
planteatutako hiru aukeretarako beharrezkoa izanen litzatekeen materiala erosteak 
izanen lukeen kostua kalkulatu da. 

Nafarroako Hondakinen Partzuergoak konpostontzi, ontzi eta airegailuak 
erosteko lehiaketa bat atera du, eta horren esleipen prezioa erabili da material horren 
aleko prezioa jakiteko.  

 

Partehartze portzentajea %70 %50 %30 

 

Aleko 

prezioa 
Kopurua Kostua Kopurua Kostua Kopurua Kostua 

Konpostontzia 

+ ontzia + 

airegailua 

70,43 2.700 190.161 1.800 126.774 900 63.387 

42. taula – Etxeko konposta egiteko beharrezkoa den materialaren kostua 

9.1.1.2. Auzokoa  

Auzoko konpostajea herri bakoitzeko puntu zehatz batean egingo da, beraz 
inausketa-hondarrak, belarra eta egituratzailea uzteko tokia izanen duen puntu bat 
egokitu behar da. 800 litroko konpostontziak eta konpostaje-prozesuaren eta bere 
ingurune-onuren gaineko informazioa emanen duen kartel bat ere jarriko dira. 

 Bestalde, parte hartuko duten familiei ontzi bat emango zaie bere hondakin 
organikoak utzi eta konpostaje punturaino eraman ahal izteko. Gainera, puntu hauen 
gainbegiratzearen ardura izanen duten teknikariek tresna batzuk beharko dituzte bere 
lana egiteko, hala nola, pala, sardea, bahea, termometroa, eskularruak, etab. 

Partehartze portzentajea %70 %50 %30 

 

Aleko 

prezioa 
Kopurua Kostua Kopurua Kostua Kopurua Kostua 

Konpostontzia + 

airegailua 
100,00 140 14.000 120 12.000 100 10.000 

Ontzia 3,00 550 1.650 400 1.200 250 750 

Konpostajea 

egiteko puntua 
1.200,00 37 44.400 33 39.600 29 34.800 

Materiala (sardea, 

pala, bahea, ontzia, 

termómetroa, 

eskularruak, etab.) 

250,00 1,00 250,00 1,00 250,00 1,00 250 

Guztira 
  

60.300 
 

53.050 
 

45.800 

43. tauala – Auzoko konposta egiteko beharrezkoa den materialaren kostua 
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9.1.1.3. Guztira  

Sistema bakoitzean beharko diren materialak aztertu eta gero, ondoko taulan 
zonaldean konposta egiteak ekarriko dituen inbertsio-kostuak ematen dira, beti ere 
kontuan hartutako parte-hartze ehunekoen arabera.  

 

Partehartze portzentajea %70 %50 %30 

 Guztira  279.152 208.515 137.878 

44. taula – Zonaldean konposta egiteak ekarriko dituen inbertsio-kostuak guztira 

9.1.2. Materia organikoa biltzeko edukiontzia  

Sistema hau aukeratzekotan, gehienetan marroiak izan ohi diren edukiontzi 
bereziak beharko dira. Kasu honetan, errefusarako edukiontzi stock zabala dugula uste 
dugu, beraz aipaturiko edukiontziak erabiltzea proposatzen da. Horiei ongi itxita 
gelditzeko beharrezko gailuak izanen dituen tapa bakarrik aldatuko litzaieke. Honela, 
beraien kostuaren erdia aurreztea lortzen da, edukiontziko 192 € ordaintzetik, 102 €-
etara pasatzen baikara. 

Parte hartuko duen familia bakoitzari giltza bat, ontzi bat eta baita 150 poltsa 
konpostagarriko pack bat ere banatu beharko zaio. Behin poltsa hauek erabili 
dituztenean, herrietan jarriko diren makina saltzaileetan gehiago hartu ahal izango 
dituzte. Horretarako, familia bakoitzari emango zaion txartela ere beharko dute. 

Materia organikoa saltokietan biltzeko 120 litroko edukiontzi marroiak 
beharrezkoak izanen dira. Sistema boluntarioa denez eta kanpainan parte hartuko 
duten saltokien kopurua ezagutzen ez dugunez, gutxi gora behera 100 edukiontzi 
beharko direla uste dugu.  

Konpostajean bezala, sistema boluntarioa da eta ez dakigu biztanleen zein 
portzentajeak hartuko duen parte, beraz inbertsio-kostuak planteatutako aukera 
bakoitzarentzako kalkulatu dira.  
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Partehartze portzentajea %20 %30 %40 %50 

 
Aleko prezioa Kopurua Kostua Kopurua Kostua Kopurua Kostua Kopurua Kostua 

Edukiontziak (tapa bakarrik) 102,00 100 10.200 100 10.200 150 15.300 150 15.300 

Giltzak 1,00 870 870 1.306 1.306 1.741 1.741 2.176 2.176 

Ontziak 2,48 870 2.158 1.306 3.239 1.741 4.318 2.176 5.396 

Poltsa konpostagarriak 0,0596 130.500 7.778 195.900 11.676 261.150 15.565 326.400 19.453 

 Makina saltzailea 7.443,00 6 44.658 6 44.658 6 44.658 6 44.658 

Txartelak 5,00 870 4.350 1.306 6.530 1.741 8.705 2.176 10.880 

120 litroko edukiontziak 39,00 100 3.900 100 3.900 100 3.900 100 3.900 

45. taula -  Materia organiko biltzeko edukiontzia paratzeko beharrezkoa den materialaren kostua partehartze portzentajeen arabera 

 

5. edukiontzia ezartzeko izanen ziren inbertsio-kostuak guztira, ikertutako partehartze portzentaje bakoitzarentzako, honako hauek izanen 
lirateke: 

 

Partehartze portzentajea %20 %30 %40 %50 

Guztira 73.913 81.509 94.186 101.764 

46. taula -  Zonaldean 5. edukiontzia jartzeak ekarriko dituen inbertsio-kostuak guztira partehartze portzentajeen arabera 
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9.1.3. Atez atekoa  

Atez ateko bilketa sistemarako hiru aukera aztertu dira. Horiek kostu desberdin 
batzuk izanen dituzte, baina bertze batzuk partekatuko dituzte.  

Lehenik, kaleetan zutoinak jarri beharko dira familiek ontziak zintzilikatu ahal 
izateko. Zutoinen kopurua berdina izanen da hiru sistemetan, herrian bizi diren familien 
kopuruen arabera paratu beharko direlako, eta ez atez ate bilduko diren hondakin 
moten arabera.  

Bi aukera hartzen ahal dira kontuan. Lehenbizikoan, etxe guztietan 4 ontzi 
zintzilikatzeko zutoinak paratuko dira. Zutoin hauek etxebizitzen paretetan torlojututa 
joanen dira, beraz ez da beharrezkoa izanen kalean toki bat egokitzea. Aukera honen 
kostua hurrengo taulan ikusten ahal da:  

 

  
Aleko prezioa Kopurua Kostua 

Zutoin berdinak 4 ontzi 43,75 1.000 43.750 

47. taula – Zutoinak etxebizitzen paretetan paratzeak izanen duen kostua 

Bigarren alternatibak zutoinak elkartzeko aukera ematen digu, 8, 12 edo 16 
ontzi zintzilikatu ahal izateko. Kasu honetan zutoinak lurrean sartu beharko dira eta 
kaleetan tokiak egokitu beharko dira horiek paratzeko. Toki hauek zabalak izan 
beharko dira familiek beraien ontziak 4 aldeetan zintzilikatu ahal izteko. Sistema hau 
garestiagoa da, 8, 12 edo 16 ontzirako zutoinak egiteko 4 ontzirako 2, 3 edo 4 zutoin 
banan-banan soldatu behar direlako, eta honek eskulana aunitz igotzen du. Gainera, 
kaleetan paratu behar dira, eskulanaren kostua handituz. Azkenik, eskatuko diren mota 
bakoitzeko zutoin kopurua txikiagoa izanen denez, aleko prezioa ere igotzen da.  

 

  
Aleko prezioa Kopurua Kostua 

Zutoin desberdinak 

4 ontzi 43,75 350 15.313 

8 ontzi 185,00 50 9.250 

12 ontzi 263,75 120 31.650 

16 ontzi 354,50 75 26.588 

Guztira 
   

82.801 

48. taula – Elkartutako zutoinak paratzeak izanen duen kostua 

Bestalde, saltokietan banatzeko edukiontzi bereziak beharko lirateke, 
etxebizitzetan banatuko litzatekeen 10 litroko ontzia nahikoa izango ez litzatekeelako. 
Honako edukiontzi hauek eskainiko litzaizkieke: errefusarako 60 litroko edukiontzi 
grisa; materia organikorako 120 litroko edukiontzi marroia; eta enbaseetarako 120 
litrotako edukiontzi horia, establezimendu bakoitzaren eskakizunen arabera. 

 Gainera, materia organikorako poltsa konpostagarriko kit-a banatuko litzateke 
eta herri bakoitzean makina saltzaileak paratu beharko lirateke, familiek txartelaren 
bitartez gehiago eskuratu ahal izateko. 
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Azkenik, herri bakoitzean mota guztietako edukiontziak izanen lituzkeen larrialdi 
puntu bat sortuko litzateke. Honela, familia batek ezin badu finkatutako egunean 
hondakin mota bat atera, puntu honetan uzten ahal ditu.  

 

  
Aleko prezioa Kopurua Kostua 

60 litroko edukiontziak 
 

13,30 200 2.660 

120 litroko edukiontziak 
 

39,00 400 15.600 

Poltsa konpostagarriak 
 

0,0596 650.000 38.740 

 Makina saltzailea 
 

7.443,00 6 44.658 

Txartelak 
 

5,00 5.627 28.135 

Larrialdi puntua 
 

2.000,00 6 12.000 

Guztira 
   

141.793 

49. taula – Atez ateko aukera guztiek partekatzen duten materialen kostua 

Osotara, atez ateko hiru aukeretan egin beharreko inbertsioak hurrengo taulan 
adierazten dira. Zutoinak paratzeko aipatutako bi aukerak bereizten dira.  

  

 
Zutoin berdinak Zutoin desberdinak 

 Guztira 185.543 224.593 

50. taula -  Atez ateko hiru aukerek ekarriko lituzketen inbertsio-kostuak guztira  

Garrantzitsua da aipatzea lehen alternatiban erefusa bakarrik bilduko 
litzatekeela atez ate eta materia organikoa kaleetan izanen liratekeen edukiontzietan 
utziko litzatekeela, beraz egokia izango litzateke poltsa konpostagarriak erabiltzea. 
Hala ere, bertze bi alternatibetan biohondakinak ere atez ate bilduko lirateke. Kasu 
hauetan, bilketa poltsarik gabe egin ahal izango litzateke, familia bakoitzari hondakin 
mota hau ateratzeko ontzi espezifiko bat banatuko litzaiokeelako. Horrela, beharbada 
ontziak hustutzea apur bat zailduko litzateke, materia organikoa haiei atxikita egon ahal 
izanen litzatekeelako. Gainera, familiek maizago garbitu behar izango lukete ontzia eta 
eragozpenak edo usainak direla eta gatazka gehiago sortu ahal izango lirateke. Hala 
ere, bilketa sistemarako ez luke inongo arazorik ekarriko. 

Beraz, eztabaidatzeko gai garrantzitsua da hau: alde batetik, poltsak eta 
makinak kentzekotan hasierako inbertsioa aunitz murrizten ahal da, baina bertzetik, 
erabiltzen baldin badira, biztanleak inplikatzeko eta partehartzeko langungarri izaten 
ahal da. 

9.1.3.1. Errefusa  

Aurreko atalean aipatutako inbertsioez gain, errefusa bakarrik biltzen baldin 
bada atez ate, kalean materia organiko eta pardelak biltzeko edukiontziak paratu 
beharko lirateke. Familia bakoitzari ere ontzi eta giltza bana banatuko litzaioke.  
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Aleko prezioa Kopurua Kostua 

Ontziak (1/familia) 2,48 5.627 13.955 

1000 litroko edukiontzi marroiak 102,00 200 20.400 

Giltzak 1,00 5.627 5.627 

Pardelak botatzeko 1000 litroko 

edukiontziak 
102,00 50 5.100 

   
45.082 

51. taula -  Errefusa atez ate biltzeko beharko den materialaren kostua  

Beraz, errefusaren atez ateko bilketa sistema ezartzeak ekarriko lukeen kostua 
kalkulatzeko, hiru aukerak partekatzen dituzten kostuei aukera honek izanen dituen 
kostu espezifikoak gehitu behar zaizkie. Osotara, egin beharreko inbersioa honako hau 
izanen litzateke:  

 

 
Zutoin berdinak Zutoin desberdinak 

Guztira 230.625 269.675 

52. taula – Errefusa atez ate biltzeak ekarriko dituen inbertsio kostuak guztira 

9.1.3.2. Errefusa eta materia organikoa  

Errefusa eta materia organikoa atez ate biltzen baldin badira, ez da 
beharrezkoa kalean edukiontziak paratzea biohondakinak eta pardelak biltzeko. Hori 
dela eta, egin beharreko inbertsio espezifiko bakarra familia bakoitzeko 2 ontzi 
erosteko izanen litzateke, bat grisa errefusarako, eta bertzea marroia materia 
organikorako.  

 

 
Aleko prezioa Kopurua Kostua 

Ontziak (2/familia) 2,48 11.254 27.910 

53. taula - Errefusa eta materia organikoa atez ate biltzeko beharko den materialaren kostua  

 

Modu honetan, aukera honetarako osotara egin beharreko inbertsioak jakiteko, 
atez ateko sistemarako izanen diren ohiko kostuei alternatiba honek izanen dituenak 
gehitu behar zaizkie. Emaitza honako hau izanen litzateke:  

 

 

 
Zutoin berdinak Zutoin desberdinak 

Guztira 213.453 252.503 

54. taula - Errefusa eta materia organikoa atez ate biltzeak ekarriko dituen inbertsio kostuak guztira  
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9.1.3.3. Gai guztiak  

Haurreko aukerarako bezala, kasu honetan familiako bi ontzi baino ez erosi 
beharko lirateke.  

 

 
Aleko prezioa Kopurua Kostua 

Ontziak (2/familia) 2,48 11.254 27.910 

55. taula – Gai guztiak atez ate biltzeko beharko den materialaren kostua  

Beraz, hurrengo taulan ikusten ahal den bezala, gai guztiak atez ate biltzeak 
ekarriko dituen inbertsio-kostuak eta errefusa eta materia organikoa atez ate biltzeak 
ekarriko dituenak berdinak dira.  

 

 
Zutoin berdinak Zutoin desberdinak 

Guztira 213.453 252.503 

56. taula – Gai guztiak atez ate biltzeak ekarriko dituen inbertsio kostuak guztira   
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9.2. Ustiapena 

Atal honetan zerbituak burutzeak alternatiba bakoitzerako izanen duen kostua 
aztertuko da. Hau da, bilketa desberdinen eta edukiontzien garbiketaren kostua. 
Sistema bakoitzean erosi behar izango liratekeen hornikuntza berrien mantenimendu 
kostuak ere kontuan hartuko dira, eta baita konposta egiteko beharrezko baliabide 
materialen mantenimendu kostuak ere. Azkeneko hauek  berdinak izango dira 
alternatiba guztietarako. 

Modu honetan, denak alderatu ahal izango dira, bai beraien artean, bai gaur 
egungo egoerarekin.  

9.2.1. Gaur egungo egoera  

Ondoren Baztango Udalak eta Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateek 
hondakinen bilketa eta edukiontzien garbiketa zerbitzuak emateagatik dituzten gastuak 
aurkezten dira. Hala ere, ez dira 2011n ordaindu ziren gastuak, kontratuetako 
kostuetan funtsezkoa den erregaiaren prezioa eguneratu delako. Beraz, erregaiak gaur 
egun duen prezioa hartuta kalkulatu dira kostuak, hau da 1,34 €/litro. Honela, 
erregaiaren prezioa gaur egungoa izan balitz, 2011n ordaindu behar izango ziratekeen 
gastuak ematen dira. Prezio hau bera ondoko kalkulu guztietarako erabiliz, aukeren 
arteko alderaketak errealago eta egokiagoak izango direla uste dugu. 

 

Zerbitzua € 

Errefusarako edukiontzien bilketa 246.174,50 

Errefusarako edukiontzien garbiketa 43.219,16 

Bilketa selektiboak 251.109,38 

Guztira 540.503,04 

57. taula – Gaur egungo bilketa eta edukiontzien garbiketaren kostuak 

 

Gaur egungo kostuak abiarazi ahal izango diren aukeretan egin beharreko 
zerbitzuen kostuekin alderatu ahal izateko, sistema bakoitzak oraingo zerbitzuetan 
izanen duen eragina aztertu da. Kasu batzuetan kostua handiagoa izango da eta beste 
batzuetan aldiz txikiagoa. Gaur egun egiten ez diren eta martxan paratu beharko 
liratekeen zerbitzuak edo bertze modu batean egin beharko liratekeenak ere kontuan 
hartu dira. Hau hurrengo taulan jasotzen da: 
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 Zerbitzu berriak Errefusarako 
zaborrontzien bilketa  

Errefusarako 
zaborrontzien 

garbiketa 

Enbase edukiontzien 
bilketa 

Paper-kartoi 
edukiontzien bilketa 

Enbase eta paper-
kartoi edukiontzien 

garbiketa 

Konposta  Bilketa egun bat 
gutxiago herri txikietan 

Zaborrontzi gutxiago 
herri txikietan    

5. edukiontzia Edukiontzi marroiaren 
bilketa 

Bilketa egun bat 
gutxiago herri 

handietan 
 Enbase-edukiontzien 

bilketa bat gehiago  
Enbase eta paper-
kartoi edukiontzi 
gehiago daude 

Errefusa atez ate 
Errefusa atez ate 

Edukiontzi marroiaren 
bilketa 

Ez dago zaborrontzirik 
herri handietako 

herrigunetan 

Ez dago zaborrontzirik 
herri handietako 

herrigunetan 

Enbase-edukiontzien 
bilketa bat gehiago  

Enbase eta paper-
kartoi edukiontzi 
gehiago daude 

Errefusa eta 
organikoa atez ate 

Errufusa eta organikoa 
atez ate 

Ez dago zaborrontzirik 
herri handietako 

herrigunetan 

Ez dago zaborrontzirik 
herri handietako 

herrigunetan 

Enbase-edukiontzien 
bilketa bat gehiago  

Enbase eta paper-
kartoi edukiontzi 
gehiago daude 

Gai guztiak atez ate 
Errefusa, organikoa, 
enbaseak eta paper-

kartoia atez ate 

Ez dago zaborrontzirik 
herri handietako 

herrigunetan 

Ez dago zaborrontzirik 
herri handietako 

herrigunetan 

Ez dago enbase-
edukiontzirik herri 

handietako 
herrigunetan, baina 
gehiago daude herri 

txikietan  

Ez dago paper-kartoi 
edukiontzirik herri 

handietako 
herrigunetan, baina 
gehiago daude herri 

txikietan  

Ez dago enbase edo 
paper-kartoi 

edukiontzirik herri 
handietako 

herrigunetan, baina 
gehiago daude herri 

txikietan  

58. taula – Egin beharko liratekeen zerbitzu berriak eta aukera bakoitzak oraingo zerbitzuetan izanen lukeen eragina   
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9.2.2. Konpostajea  

Konposta egiteak, beharrezko hornikuntzen mantenimenduan gastu bat 
ekarriko luke eta hau, partehartze ehunekoaren arabera, handiagoa edo txikiagoa 
izanen litzateke.  

 

%70 %50 %30 

Materialaren 

kostua 
Kostua 

Materialaren 

kostua 
Kostua 

Materialaren 

kostua 
Kostua 

279.152 22.332 208.515 16.681 137.878 11.030 

59. taula – Konposta egiteko behar den materialaren mantenimendu kostuak 

Bestalde, errefusarako edukiontzien bilketa gastuak murriztuko 
lirateke, zerbitzu hau egun batean gutxituko bailitzateke egiten den herri bakoitzean. 

Gainera, jada beharrezkoak izanen ez liratekeen edukiontziak kenduko lirateke, 
materia organikoaren zati handi bat ez litzatekeelako haietan utziko. Neurri hau 
konpostajearen inguruan parte-hartzea bultzatzeko ere hartuko litzateke. Horrek 
edukiontzien garbiketa zerbitzuaren kostuak murriztea ekarriko luke. 

Guztira, kalkulatzen da zerbitzuen ustiapenean urtero aurreztuko dena honako 
hau izanen dela: 

Zerbitzua € 

Errefusarako edukiontzien bilketa 25.136,25 

Errefusarako edukiontzien garbiketa 4.321,92 

Guztira 29.458,17 

60. taula – Konposta egiteak eta zerbitzuen murrizketak ekarriko duten aurrezkia ustiapenean  

Hala ere, teknikari bat lanaldi erdian kontratatuko litzateke segimendua egiteko 
eta biztanleen galderak eta zalantzak erantzuteko, beraz kostu hauek gehitu beharko 
lirateke.  

 

Langileak € 

Teknikari bat lanaldi erdian C mailan 15.000,00 € 

 Bidaiak, telefonoa, etab. (langilearen soldataren %15)  2.250,00 € 

Guztira  17.250,00 € 

61. tuala – Konpostajea egiteko izanen diren langileen kostuak 

Hiru aukeretarako aurrezki bera hartu da, edukiontziak kentzea eta bilketaren 
maiztasuna murriztea hasieratik hartuko diren neurriak izango direlako jendearen 
partehartzea bultzatzen saiatzeko eta ehunekorik baxuenetan ez gelditzeko. Beraz, 
nahiz eta badakigun datua guztiz erreala ez dela eta bilketetan eta  kostuetan 
desberdintasunak egongo liratekeela partehartze ehunekoaren arabera, ez da 
bereizketarik egingo. 

Honela, konpostajeko kostua guztira partehartze ehunekoen arabera honela 
geldituko litzateke. 
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Partehartze ehunekoa %70 %50 %30 

Guztira 10.124 4.473 - 1.178 

62. taula – Konpostajea ezartzeak ekarriko lituzkeen ustiapen kostuak guztira 

Taulan ikusten ahal den bezala, erabateko gastua partehartze ehunekoekin 
gutxituko litzateke, hiru aukeretarako aurrezkia berdin-berdina izango litzatekeela hartu 
delako, baina materialaren mantenimendurako gastua aldatuko litzateke. Hirugarren 
aukeran 1.000 € baino gehiagoko aurrezkia lortuko litzateke, baina kasu horretan 
seguraski ezin izango lirateke bilketa zerbitzuak eta edukiontzi arrunteko garbiketa 
hainbeste murriztu. Nolanahi ere, sentsibilizazio kanpainen eta burutuko diren jarduera 
desberdinen bitartez ehuneko handiagoetara heltzea saiatuko gara. 

9.2.3. Materia organikoarako edukiontzia  

Kasu honetan, materia organikorako edukiontzien bilketa egiteko zerbitzu berria 
antolatuko litzateke. Partehartze aukera guztietarako antzeko kostua hartu da kontuan, 
ibilbidea bera izango bailitzateke. Parte hartuko duten biztanleak herrian sakabanatuta 
egonen lirateke eta horregatik, partehartze txikiena izanda ere, herri guztian zehar 
paratu beharko lirateke edukiontziak. Partehartze ehuneko handien kasuetan, bilketa 
ez litzateke nabarmen aldatuko, jada jarritako edukiontziak gehiago betetzea bakarrik 
ekarriko lukeelako edo, bere kasuan, edukiontzi gutxi batzuk gehiago biltzea, eta ez 
luke desberdintasun handia ekarriko. 

Konpostajean bezala, bizanleen partehartzea bultzatzeko, errefusa biltzeko 
zaborrontzi batzuk erretiratuko lirateke eta bilketa egun bat kenduko litzateke herri 
handietan. Hori, konposta eginen den herrietan zerbitzuak izanen duen murrizketari 
gehituta, errefusa bilketaren gastuak aunitz gutxitzea ekarriko luke. Era berean, 
aipaturiko edukiontzien garbiketa kostuak murriztuko lirateke. 

Bertze aldetik, gaikako bilketa zerbitzua areagotuko litzateke, birziklatze 
ehunekoak handitzeko asmoz, gaur egun ez dauden puntuetan enbase-edukiontzi 
berriak jarriko liratekeelako eta bilketa ibilbide berria antolatuko litzatekeelako. 

Hurrengo taulan zerbitzuen ustiapen kostu berriak erakusten dira. 

 

Zerbitzua € 

Errefusarako edukiontzien bilketa 197.118,95 

Errefusarako edukiontzien garbiketa 43.219,16 

Materia organikorako edukiontzien bilketa 31.531.12 

Gaikako bilketak 266.063,69 

Guztira 537.944,8 

63. taula -  5. edukiontzia ezartzeak ekarriko dituen ustiapen gastuak 

 

Hala ere, aipatu den bezala, kostu hauei hornikuntza berrien mantenimendua 
gehitu beharko litzaieke, bai edukiontzi marroiarena herri handietan, bai 
konpostajearena gainerako herrietan.  

 



70 

 

Materialaren mantenimendua (€) 

 Partehartze ehunekoa konpostajean  

Partehartze ehunekoa 5. 
edukiontzian  %30 %50 %70 

%20 17.663,34 23.314,30 28.965,26 

%30 18.270,95 23.921,91 29.572,87 

%40 19.645,16 25.296,12 30.947,08 

%50 20.251,38 25.902,34 31.553,30 

64. taula – 5.edukiontziak ekarriko lituzkeen mantenimendu kostuak 

Era berean, langile eta gastu orokorren gastuak gehitu beharko lirateke, hala 
nola, bidaiak, telefonoa, etab. Gastu hauek guztira 17.250 €-koak izanen dira.  

 

Langileak € 

Teknikari bata lanaldi erdian C mailan 15.000,00 € 

 Bidaiak, telefonoa, etab. (langilearen soldataren %15)  2.250,00 € 

Guztira  17.250,00 € 

65. taula -  5. edukiontzia ezartzeak ekarriko dituen langileen kostuak 

 

Horrela, ustiapen kostua honako hau izanen litzateke:   

 

Guztira (€) 

 Partehartze ehunekoa konpostajean 

Partehartze 
ehunekoa 5. 
edukiontzian 

%30 %50 %70 

%20 572.846,26 578.497,22 584.148,18 

%30 573.453,87 579.104,83 584.755,79 

%40 574.828,08 580.479,04 586.130,00 

%50 575.434,30 581.085,26 586.736,22 

66. taula -  5. edukiontzia ezartzeak ekarriko lituzkeen ustiapen kostuak guztira  

Partehartze aukeren artean desberdintasun txikiak ikusten dira, edukiontzi 
kopurua eta zerbitzua egiteko beharrezko denbora oso antzekoak direlako. Aldaketa 
mantenimendu kostuak handitzen direlako ematen da batez ere, partehartze 
handiagoak material kopuru handiagoa eskatzen dulako. 
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9.2.4. Errefusa atez ate  

Errefusa atez ate biltzeak Elizondo, Irurita, Bera, Lesaka, Doneztebe eta 
Sunbillarako zerbitzu berria antolatzea ekarriko luke. Baina errefusarako edukiontzien 
bilketa zerbitzuaren murrizketa handia ere ekarriko luke, sei herri hauetako 
herriguneetatik desagertuko liratekeelako. Arrazoi honek berak edukiontzien garbiketa 
zerbitzuaren kostuak murriztea ere ekarriko luke. Hau, hala ere, ez litzateke hain 
nabarmena izanen eta materia organikoa biltzeko edukiontzien garbiketarekin 
konpentsatuko litzateke nolabait. 

 Bestalde, 5. edukiontziaren sisteman bezala, enbase-edukiontziak biltzeko 
ibilbide berria antolatuko litzateke, beraz beraien bilketa eta garbiketa kostuak 
handitutako lirateke. 

Hurrengo taulan alternatiba honetako ustiapen kostuak laburtzen dira. 

 

Zerbitzua € 

Errefusarako edukiontzien bilketa 161.210,49 

Errefusarako eta materia organikorako edukiontzien garbiketa 30.253,41 

Errefusaren atez ateko bilketa 62.156,20 

Materia organikorako edukiontzien bilketa 63.124,90 

Gaikako bilketak 275.499,84 

Guztira 592.244,84 

67. taula – Errefusaren atez ateko bilketa ezartzeak ekarriko dituen ustiapen gastuak  

Era berean, zerbitzu berri hau eta konpostajea ezartzeko beharrezkoak izanen 
diren materialen mantenimendu kostuak gehitu beharko lirateke, eta baita langileen 
kostuak ere, berdinak direnak aukera guztietan.  

 

Guztira (€) 

 Partehartze ehunekoa konpostajean 

 %30 %50 %70 
4 ontzi 

zintzilikatzeko 
zutoinak 

29.480,26 35.131,22 40.782,18 

4, 8, 12 eta 16 
ontzi zintzilikatzeko 

zutoinak cubos 
32.604,26 38.255,22 43.906,18 

68. taula – Errefusa atez ate biltzeak ekarriko lituzkeen mantenimendu kostuak  

Horrela, errefusaren atez ateko bilketaren ustiapen kostua honako hau izanen 
litzateke:  

 

 



72 

 

Guztira (€) 

 Partehartze ehunekoa konpostajean 

 %30 %50 %70 
4 ontzi 

zintzilikatzeko 
zutoinak 

638.975,10 644.626,06 650.277,02 

4, 8, 12 eta 16 
ontzi zintzilikatzeko 

zutoinak cubos 
642.099,10 647.750,06 653.401,02 

69. taula -  Errefusaren atez ateko bilketa ezartzeak ekarriko lituzkeen ustiapen kostuak guztira  

9.2.5. Errefusa eta materia organikoa atez ate  

Kasu honetan, errefusa eta materia organikoaren atez ateko bilketa berriak 
antolatu beharko lirateke, baina ez litzateke edukiontzirik izanen kalean. Beraz, bilketa 
eta garbiketa zerbitzuak murriztuko lirateke.  

Gainera, aurreko aukeretan bezala, enbase-edukiontzien bilketa zerbitzua 
handituko litzateke, bilketa egun berri bat antolatuko bailitzateke.  

 

Zerbitzua € 

Errefusarako edukiontzien bilketa 161.210,49 

Errefusarako edukiontzien garbiketa 21.609,58 

Errefusa eta materia organikoaren atez ateko bilketak 168.117,80 

Gaikako bilketak 284.822,33 

Guztira 635.760,2 

70. taula -  Errefusa eta materia organikoaren atez ateko bilketak ezartzeak ekarriko dituen ustiapen gastuak  

Atez ateko bilketen kostua egun batetik hirutara pasatzerakoan nabarmen 
handitzen dela ikusten ahal da. Bestalde, aurreko aukeraren materia organikorako 
edukiontzien bilketa zerbitzua kentzeak kostuen jaiste txikiagoa dakar. Beraz, 
ustiapeneko kostua handiagoa da. 

Bertze aldetik, kalean edukiontzi marroiak paratzea beharrezkoa ez denez, 
materialen mantenimendu kostuak errefusa bakarrik atez ate biltzen den sistemarenak 
baino txikiagoak dira. 

Guztira (€) 

 Partehartze ehunekoa konpostajean 

 %30 %50 %70 
4 ontzi zintzilikatzeko 

zutoinak 28.106,50 33.757,46 39.408,42 

4, 8, 12 eta 16 ontzi 
zintzilikatzeko 
zutoinak cubos 

31.230,50 36.881,46 42.532,42 

71. taula -  Errefusa eta materia organikoa atez ate biltzeak ekarriko lituzkeen mantenimendu kostuak  
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Behin materialen mantenimendurako eta zerbitzuak antolatu eta kontrolatzeko 
beharrezkoa izanen den langilearen kostuak gehitu eta gero, errefusa eta materia 
organikoa atez ate biltzea erabakitzen baldin bada honako ustiapen kostuak ekarriko 
litzuke:  

 

Total (€) 

 Partehartze ehunekoa konpostajean 

 %30 %50 %70 

4 ontzi zintzilikatzeko 
zutoinak 681.116,71 686.767,67 692.418,63 

4, 8, 12 eta 16 ontzi 
zintzilikatzeko 
zutoinak cubos 

684.240,71 689.891,67 695.542,63 

72. taula – Errefusa eta materia organikoaren atez ateko bilketa ezartzeak ekarriko lituzkeen ustiapen kostuak guztira  

 

9.2.6. Gai guztiak atez ate  

Alternatiba hau aukeratzeak herri handietan errefusa, materia organikoa, 
ontziak eta paper-kartoia biltzeko zerbitzu berriak antolatu behar izatea ekarriko luke. 
Honek ustiapen kostuak nabarmen handitzea ekarri arren, herri hauetako edukiontzi 
guztiak kentzea ere ekarriko luke, beirakoa izan ezik. Beraz, gaur egungo errefusaren 
eta gaikako bilketa zerbitzuak murriztuko lirateke. 

 

Zerbitzua € 

Errefusarako edukiontzien bilketa 161.210,49 

Errefusarako edukiontzien garbiketa 21.609,58 

Errefusa, materia organikoa, ontziak eta paper-kartoiaren atez ateko 
bilketak 298.173,48 

Gaikako bilketak 219.993,77 

Guztira 700.987,32 

73. taula -  Errefusa, materia organikoa, ontziak eta paper-kartoiaren atez ateko bilketak ezartzeak ekarriko dituen 
ustiapen gastuak  

 

Mantenimendu kostuak aurreko aukeraren berdin-berdinak izanen lirateke, 
beharko liratekeen hornikuntzak berberak izanen liratekeelako. Modu honetan, atez 
ateko bilketa integrala ezartzeak ekarriko lituzkeen ustiapen kostuak honako hauek 
izanen lirateke:  
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Guztira (€) 

 Partehartze ehunekoa konpostajean 

 %30 %50 %70 
4 ontzi 

zintzilikatzeko 
zutoinak 

746.344 751.995 757.646 

4, 8, 12 eta 16 
ontzi zintzilikatzeko 

zutoinak cubos 
749.468 755.119 760.770 

74. taula -  Errefusa, materia organikoa, ontziak eta paper-kartoiaren atez ateko bilketa ezartzeak ekarriko lituzkeen 
ustiapen kostuak guztira  
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9.3. Sentsibilizazio kanpaina 

Jada aipatu den bezala, kanpainak prozesu guztiaren gakoa dira. Ondoren, 
planteatutako bilketa sistema guztietarako ezarpen eta segimendu fasean eginen diren 
ekintzen kostuak zehazten dira. 

9.3.1. Kanpaina orokorra  

Edozein izanda ere ezarriko den sistema, beharrezkoa izanen litzateke 
aurretiko kanpaina egitea, bilketa sistema guztientzat berdina izanen litzatekeena. 
Aipatu den bezala, identitate grafikoa garatuko litzateke eta inguruko komunikabideen 
bitartez zabalduko litzateke. Zuzeneko marketinera zuzendutako baliabideak ere 
diseinatu eta bidaliko lirateke, bertzeak bertze gutunak edo liburuxkak, eta herri 
guztietan bilerak antolatuko lirateke biztanleak informatu eta parte hartzeko. Ondoko 
taulan, ekintza hauen kostuak zehazten dira:   

 

OROKORRA   
Identitate grafikoa Xaloa telebista 378 € 

  Xorroxin irratia 390,62 € 

  Ttipi-Ttapa 1.380 € 

  Ttipi-Ttapa digitala 180 € 

Liburuxkak diseinatzea   8.850 € 

Bilera informatiboak   1.750 € 

Guztira   12.929 € 

75. taula – Sentsibilizazio kanpainak aukera guztietarako  ekarriko lituzketen kostu orokorrak  

9.3.2. Konpostajearen inguruko kanpaina   

Konpostajeak garrantzi handia izanen du, beraz, urte batez behintzat bi 
pertsona kontratatzea beharrezkoa izanen dela uste dugu, biztanleak bultzateko eta 
partehartze emaitza onak izateko. Gainera, hasierako ikastaroa antolatuko dute eta 
beharrezko segimendua ere eginen dute.  

 

KONPOSTAJEA  

2 langile lanaldi osoan urte batez C mailan 59.600 € 

Konpostajerako gidak 18.000 € 

Kilometrajea 11.200 € 

Ordenagailu bat 1.000 € 

AZPITOTALA 89.800 €  

GUZTIRA (AZPITOTALA+OROKORRA) 102.729 € 

76. taula – Konpostajearen inguruan eginen den sentsibilizazio kanpainak ekarriko dituen kostuak guztira  
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9.3.3. 5. Edukiontziaren inguruko kanpaina  

5. edukiontziaren ezaugarri bereizleetako bat bere boluntariotasuna da eta 
horregatik hasieratik parte-hartzaile aunitz izateko ahalegin handia egin behar da. 
Ondoren, eta halako aldizkakotasun batekin, kolaboratzaile gehiago izateko kanpainak 
egiten jarraitu beharko da. Honako hau hasierako kanpainako kostua izango litzateke: 

 

MATERIA ORGANIKORAKO EDUKIONTZIAK  

Atariertan kartelak eta etxebizitzetara bidaltzea eta izena emateko posterrak paratzea 1.330 € 

Herrietako plazetan “edukiontzi berezia” paratzea kartelekin   

Familia bakarreko eta bi familiako etxebizitzetara bisita egitea 21.740 € 

Izena eman dutenei materiala banatzea eta ez dutenei gutunak bidaltzea 10.880 € 

Karpa bat paratzea eta informazioa ematea 4.500 € 

Antolakuntza, zerrendak, datu-baseak, telefono deiak, etab., koordinatzea 4.650 € 

Gida informatiboa 11.000 € 

AZPITOTALA 54.100 € 

GUZTIRA (AZPITOTALA +OROKORRA) 67.029 € 

77. taula – 5. edukiontziaren inguruan eginen den sentsibilizazio kanpainak ekarriko dituen kostuak guztira  

9.3.4. Atez atekoaren inguruko kanpaina  

Sistema honetako ezarpen fasea oso delikatua da, lehen erran den bezala, eta 
horregatik arduraldi handiena behar du. Hezitzaileen jarduera oso garrantzitsua izanen 
da, horrek hiritarrek ongi hartzea nolabait baldintzatuko duelako. Informazio-bulegoak 
garrantzi berezia ere hartzen du. Bertara Baztan, Bortziriak eta Malerrekako biztanleak 
joan ahal izango dira edozein zalantza galdetzeko edo ekarpenak egiteko. 
Hurrengo taulan kanpaina hauetako kostuak zehazten dira: 

 

ATEZ ATEKO Errefusa Materia 
organikoa Gai guztiak  

Gutunak bidaltzea eta kartelak atari eta kaleetan 
paratzea 1.330 € 1.330 € 1.330 € 

Hezitzaileek bisitak egitea etxebizitza guztiei 21.800 € 21.800 € 21.800 € 

Ingurune-bulegoko materialak 1.500 € 1.500 € 1.500 € 
Informazio-bulegoan biztanleei arreta ematea 
(4ordu/egun) 15.000 € 15.000 € 15.000 € 

Bilketa zerbitzuarekin formakuntza jardunaldia 
egitea 100 € 100 € 100 € 

Hezitzaileek intzidentzien segimendua egunero 
egitea 2.160 € 6.480 € 10.800 € 

Atez ateko inguruan gida prestatzea 11.000 € 11.000 € 11.000 € 

Kilometrajea 3.405 € 4210 € 5016 € 

AZPITOTALA 56.295 € 61.420 € 66.546 € 

TOTAL (AZPITOTALA +OROKORRA) 69.224 € 74.349 € 79.475 € 

78. taula -  Atez atekoaren inguruan eginen den sentsibilizazio kanpainak ekarriko dituen kostuak guztira  
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9.4. Isurketa eta tratamendu tasa 

Orain arte zabor mota desberdinetako bilketa kostuak ebaluatu dira, baina 
behin aipaturiko bilketak egin eta gero, errefusa zabortegi bateraino eraman behar da 
eta gainerako hondakin birziklagarriak tratamendu-instalazio bateraino.  

Hondakinak zabortegian edo tratamendu-instalazioan uzteak kostu bat du, 
instalazioak, makinak, langileak, etab. behar direlako hondakinak ahalik eta modu 
egokienean maneiatu eta tratatzeko eta ingurunea kutsatzea saihesteko. 

Kostu hauek kitatzeko, mankomunitateek utzitako tona bakoitzeko isurketa edo 
tratamendu tasa ordaintzen dute. Beraz, urteko kostua haraino garraiatutako 
hondakinen kopuruaren arabera aldatzen den. 

9.4.1. Errefusa  

Errefusa ez da birziklagarria eta Iruñerriko Mankomunitateko zabortegira 
eramaten da. Orain, jada lehenago erran den bezala, zonaldeko birziklatze tasak %25 
gutxigatik gainditzen du, beraz hondakin gehienak errefusarako zaborrontzietan biltzen 
dira eta zabortegian isurtzen dira. 

Gaur egun, isurketa-tasa ez da oso altua, birziklagarriak diren hondakinen 
tratamendu tasekin konparatuz, baina hurbileko etorkizunean tasa hau handitzea 
espero da isuritako tona bakoitzeko ezarriko den kanon berriarekin. Honek suposatuko 
du ez birziklatzeak eta zonaldean sortutako hondakin gehienak zabortegietan uzten 
jarraitzeak Baztango Udaleko eta Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateen kostuak 
nabarmen handituko dituztela. 

Katalunian zabortegian utzitako tona bakoitzeko 20 €-ko kanon bat ezarri da 
jada, isurketa-tasari gehitzen zaiona. Eta Gipuzkoan, tasa hori aunitz igo da, isuritako 
tona bakoitzeko 143 € ingururaino.  

Beraz, isurketa-tasa Katalunian edo Gipuzkoan bezala igoko balitz 
mankomunitateek jasan beharko lituzketen kostuak kalkulatu dira. Horretarako, 2011n 
zabortegira eraman ziren tonak eta 5. edukiontzia eta atez ateko sistema ezarriko 
balira eramano liratekeenak hartu dira, parte-hartze aukera guztietarako. Konpostajeko 
boluntario ehuneko desberdinetarako ere gauza bera egin da. Horrek alderaketa 
zehatzagoa egiteko aukera emango du, konpostajearekin bakarrik jada tona kopuru 
handia kentzen baita.  

Tauletan, tasa Katalunian edo Gipuzkoan bezala igoko balitz, isurketa kostuak 
izanen luketen igoera adierazgarria ikusten ahal da. 2011n 350.000 € inguru ordaindu 
ziren, eta Katalunian bezala tonako 20 €-ko kanona ezarri izan balitz, 510.000 €-ko 
gastua gainditu izanen litzateke. Era berean, tasa Gipuzkoakoaren antzekoa izanen 
balitz, joan den urtean ordaindu behar izanen liratekeen isurketa kostuak milloia 
gaindituko zuketen. Antzeko desberdintasunak ematen dira edozein biohondakin 
bilketa sistemarekin. 

Bestalde, konpostajeak zonaldean izanen duen garrantzia argi gelditzen da, 
urtean ehundaka tona biohondakin isurtzea saihestuko baitu, tratamendu kostuak 
nabarmen murriztuz. Partehartze ehunekoak aldatzerakoan ere isladatzen da hori, 
isurketa kostuetan desberdintasun handiak sortzen baitu.  
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Gaur egungo sistema  

  2011 20€-ko kanona 
(Katalunia) Gipuzkoa 

 €/Tn 42,15 62,15  

 BEZ (%8) 45,522 67,122 143 

2011 7.609 Tn 346.376,90 € 510.731,30 € 1.088.087,00 € 

2011  

%30 6.821,89 Tn 310.546,08 € 457.898,90 € 975.530,27 € 

%50 6.297,15 Tn 286.658,86 € 422.677,30 € 900.492,45 € 

%70 5.772,40 Tn 262.771,19 € 387.455,03 € 825.453,20 € 

79. taula – Errefusaren isurketa kostuak tasa desberdinen arabera, 2011n isuri ziren tonak eta zonaldean konpostajea 
ezarri izan balitz isuri izanen liratekeenak hartuta, partehartze ehuneko desberdinetarako  

  

 

Materia organikorako edukiontzia  

5. edukiontziko sistemarako lau partehartze aukerak ikusi dira eta 
konpostajerako, hiru. Beraz, ondoko taulan boluntariotasun ehuneko horiek ematen 
dizkiguten aukera guztiak biltzen dira. Aurreko kasuan bezala, ikusten ahal da 
partehartze handiagorekin, bai konpostajean bai 5. edukiontzian, zabortegian isurtzen 
diren tonak gutxiago direla, eta baita beraien tratamendu kostuak ere.  

 

  2011 
20€-ko 
kanona 

(Katalunia) 
Gipuzkoa 

 €/Tn 42,15 62,15  
5. 

edukiontzia Konposta BEZ (%8) 45,522 67,122 143 

20% 

%30 6.415,08 Tn 292.027,27 € 430.593,00 € 917.356,44 € 

%50 5.890,34 Tn 268.140,06 € 395.371,40 € 842.318,62 € 

%70 5.365,59 Tn 244.252,39 € 360.149,13 € 767.279,37 € 

30% 

%30 6.211,85 Tn 282.775,84 € 416.951,80 € 888.294,55 € 

%50 5.687,11 Tn 258.888,62 € 381.730,20 € 813.256,73 € 

%70 5.162,36 Tn 235.000,95 € 346.507,93 € 738.217,48 € 

40% 

%30 6.008,45 Tn 273.516,66 € 403.299,18 € 859.208,35 € 

%50 5.483,71 Tn 249.629,45 € 368.077,58 € 784.170,53 € 

%70 4.958,96 Tn 225.741,78 € 332.855,31 € 709.131,28 € 

50% 

%30 5.805,04 Tn 264.257,03 € 389.645,89 € 830.120,72 € 

%50 5.280,30 Tn 240.369,82 € 354.424,30 € 755.082,90 € 

%70 4.755,55 Tn 216.482,15 € 319.202,03 € 680.043,65 € 

80. taula -  Errefusaren isurketa kostuak tasa desberdinen arabera, 2011n isuri ziren tonak eta zonaldean konpostajea 
eta 5. edukiontzia ezarri izan balira isuri izanen liratekeenak hartuta, partehartze ehuneko desberdinetarako  
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Atez atekoa  

Atez ateko hiru aukeretarako biohondakinen birziklapen ehuneko berberak 
lortuko direla hartu da, hau da %70. Lehenbiziko aukeran, materia organikoa atez ate 
biltzen ez den horretan, birziklapen ehunekoak baxuagoak izaten ahal liratekeela uste 
badugu ere, Itsasondoko esperientziak garbi uzten du ez duela horrela izan behar.  

 

  2011 
20€-ko 
kanona 

(Katalunia) 
Gipuzkoa 

 €/Tn 42,15 62,15  

 Konposta BEZ (%8) 45,522 67,122 143 

Atez atekoa  

%30 5.398,30 245.741,41 € 362.344,69 € 771.956,90 € 

%50 4.873,56 221.854,20 € 327.123,09 € 696.919,08 € 

%70 4.348,81 197.966,53 € 291.900,82 € 621.879,83 € 

81. taula - Errefusaren isurketa kostuak tasa desberdinen arabera, 2011n isuri ziren tonak eta zonaldean konpostajea 
eta atez atekoa ezarri izan balira isuri izanen liratekeenak hartuta, partehartze ehuneko desberdinetarako  

 

Taula hauetan argi eta garbi gelditzen da edozein izanda ere materia organikoa 
bereiz biltzeko ezarriko den sistemak zabortegira isurtzen diren tonen jaitsiera handia 
ekarriko duela. Horrela, Mankomunitate eta Baztango Udalaren kostuak ere murriztuko 
lirateke.  

Bi aukeren artean, atez ateko sisteman errefusa tonen murrizketa handiagoa 
izanen da, eta isurketa kostuen murrizketa handiagoa ere ekarriko du.  

Hala ere, garrantzitsua da berriz ere aipatzea adierazgarriena zonaldean 
konsposta egiteak izanen duen eragina dela, horrekin bakarrik 2011ko kostuak 
nabarmen jaitsi izanen lirateke eta.  

9.4.2. Materia organikoa  

Bereiz bildutako materia organikoa tratamendu instalazio-batera eraman behar 
da birziklatzera. Momentu honetan, Nafarroan, mota honetako bi fabrika daude: 
Biometanizazio planta bat Tuteran, eta konposta egiteko instalazio bat Carcarren. Bi 
fabrikek Nafarroako Hondakin Partzuergoari atxikitako mankomunitate guztien 
biohondakinak jasotzen dituzte, beraz zonalde honetan bildutako materia organikoa 
ere haienganaino garraiatu ahal izango litzateke, konposta egiteko instalazio bat 
hurbilago izan ezean. 

Gaur egun, fabrika bakoitzean ordaindu behar diren tasak hagitz desberdinak 
dira; Tuteran 51 € inguruan kokatzen da, eta Carcarren aldiz ez ditu 31 €-ak 
gainditzen. Beraz, hemen sortutako biohondakinak planta bakoitzean uzteak ekarriko 
lukeen kostua partehartze ehuneko bakoitzerako kalkulatu da. 

Hurrengo taulan argi eta garbi ikusten da gaur egungo sistemarekin ez dela 
biohondakin tonarik eramaten materia organikoaren tratamendu-instalazioetara. 
Materia organikoaren bilketa sistemaren bat ezartzerakoan, hau bai gertatzen da, 
beraz aipaturiko biohondakinen tratamenduagatik kostuen igoera ekarriko luke. 5. 
edukiontziaren sisteman ikusten da boluntario-ehuneko handiagoekin bildutako tonen 
kopurua areagotzen dela, eta bere tratamenduko kostuak ere handitzen direla. Gastu 
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hau atez ateko kasuan handituko litzateke, bildutako biohondakin tonak gehiago izango 
bailirateke. 

Hala ere, zabortegiko isurketa tasa Katalunian edo Gipuzkoan egin duen bezala 
igotzen bada, onura handiagoa izango luke Iruñerriko Mankomunitateko zabortegian 
utzitako tonak jaistea, bereiz bildutako materia organikoaren tratamendua ekarriko 
lukeen gastu estra baino.  

Horrela, lehenik, konpostajea egiteak urtero aurrezki ekonomiko handia ekarriko 
luke, bertan konpostatuko diren biohondakin tona guztietarako isurketa edo tratamendu 
tasek ekarriko lituzketen kostuak ordaindu behar izango ez liratekeelako. Bestalde, 5. 
edukiontziaren sistema ezartzekotan, bereiz 1.000 tona materia organiko baino 
gehiago bildu ahal izango lirateke, eta zabortegira ordez tratamendu-instalazio batera 
eramango lirateke, kostuak gutxituz. Eta aurrezki hau oraindik handiagoa izango 
litzateke atez ateko sistema ezarriko balitz, bereiz bildutako eta plantan tratatutako 
biohondakin kopurua urtean 1.400 tonetaraino handituko bailirateke. 

 

   Tutera Carcar 

  
€/Tn 47,15 28,41 

  
BEZ (%8) 50,922 30,6828 

2011 
 

7.609 Tn 
  

5. edukiontzia 
eta konpostajea 

%20 MO 406,81 Tn 20.715,58 € 12.482,07 € 

%30 MO 610,04 Tn 31.064,46 € 18.717,74 € 

%40 MO 813,44 Tn 41.421,99 € 24.958,62 € 

%50 MO 1016,85 Tn 51.780,04 € 31.199,81 € 

Atez atekoa eta konpostajea MO 1.423,59 Tn 72.492,05 € 43.679,73 € 

82. taula – Materia organikoa Tuteran eta Carcarren tratatzeak ekarriko dituen kostuak, planteatutako aukeretarako    

 

9.4.3. Enbaseak  

Edukiontzi horian biltzen diren ontziak Iruñean dagoen Gongorako aukeraketa 
plantara eramaten dira. Han plastikoak, brikak eta latak bereizten dira eta fabrika 
desberdinetara eramaten dira birziklatzera. Errefusa eta materia organikoarekin 
bezala, Iruñean uzten den ontzi tona bakoitzeko tasa bat ordaintzen da. 

Jada lehen erran den bezala, ezarriko diren sistema berriekin, bertze hondakin 
mota batzuen birziklatze ehunekoak ere handituko direla aurreikusten da, ontziak tarte. 
Gainera, ehuneko hauek sistema batetik bertzera aldatuko dira, egindako ahalegina 
ere desberdina izango delako. 

Ondoren, zerbitzu berrien abiaraztearekin, ontzien tratamenduak ekarriko 
dituen kostuen igoera  zehazteko egindako kalkuluak erakusten dira.  

2011n guztira 10.316 tona hondakin bildu ziren zonaldean, 7.609 tona 
errefusarako edukiontzietan, eta 2.707, gaikako bilketen bitartez. 
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Tn 

Errefusa 7.609,00 

Gaikako bilketak 2.707,00 

Guztira 10.316,00 

83. taula – 2011n bildutako tonak hondakin  

 

Zonaldean sortzen den hondakin mota bakoitzetik birziklatzen den ehunekoa 
ezezaguna da, errefusarako zaborrontzietan biltzen diren hondakinen aldikako 
karakterizaziorik egiten ez delako. Beraz, hemengoen antzekoak izanen direlakoan, 
Iruñerriko Mankomunitateko edukiontzien karakterizazioak hartuko dira. 

 

 
Karakterizazioa 

Biohondakinak %40,10 

Paper-kartoia %19,77 

Beira %9,83 

Enbaseak %11,34 

Brikak %1,22 

Plastikoa %7,61 

Metalak %2,51 

Ehunak %2,60 

Traste zaharrak %3,46 

Bertzelakoak %12,91 

 
%100 

84. taula – Iruñerriko Mankomunitateko zaborrontzien karakterizazioa  

 

Aurreko taulan ikus daiteke errefusarako zaborrontzietan biltzen diren 
hondakinetatik % 40 inguru materia organikoa dela, % 20 inguru paper-kartoia, ia % 10 
beira, % 11 baino gehiago ontziak, % 2,6 ehunak, eta % 3,5 inguru tamaina handiko 
trasteak. 

Datu hauek erabiliz, 2011n zonaldean birziklatu zen ontzien ehunekoa kalkulatu 
da. Horrela, joan den urtean ontzien % 25 baino zerbait gehiago birziklatu zela atera 
da. 

 

 2011n sortutakoa 2011n bildutakoa 2011n birziklatua 

Enbaseak 1.169,83 Tn 302,62 Tn 25,87% 

85. taula – Zonaldean 2011n sortu eta bildutako tonak ontzi, eta birziklatutakoaren ehunekoa 

Behin 2011ko datuak ezagututa, 5. edukiontzia edo atez ateko sistema 
desberdinak ezartzekotan lortuko liratekeen birziklapen ehunekoak kalkulatuko dira. 
Ontziak bereiztea ez da orokorrean ohitura bihurtu biztanleen artean, beraz 
hobekuntza-marjina oso handia da eta birziklatze-ehunekoen igoeraren kalkulua ere 
bai. 
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Birziklatze-tasa berriak kalkulatzeko, gaur egun edukiontzi horiak ez dauden 
lekuetan jartzeak birziklatze-ehunekoak igotzen lagunduko lukeela iritzi da. Horregatik, 
5. edukiontziaren alternatiban birziklatze tasa % 30eraino igoko litzateke. 

Gainerako alternatibetarako bereizketa egin da konposta egingo den herrien eta 
beste 6 herririk handien artean, atez ateko sistema ezartzekotan birziklatze-ehunekoak 
era nabarmenagoan igoko liratekeelako, biztanleak hondakin mota desberdinak 
bereiztera behartuta egonen bailirateke. Beraz, barreiatutako biztanleentzat 5. 
edukiontziarekin lortuko litzatekeen ehunekoa mantendu da, hau da % 30. Gainerako 
herrietarako, aldiz, atez ateko hiru aukeratan desberdintasunak egongo liratekeela uste 
dugu. Atez ate errefusa bakarrik biltzekotan, materia organikorako edukiontziak 
egongo lirateke kalean. Nahiz eta sarraila batez itxita egon, biztanle guztiek izanen 
lukete giltza, beraz aipaturiko edukiontzian nahasitako hondar kopuru handiagoa 
sartzeko aukera izanen litzateke. Horrek birziklatze-tasen igoera txikiagoa izatea 
eragingo luke. 

Errefusa eta materia organikoa atez ate biltzen baldin badira, kalean paper-
kartoia, ontziak eta beira biltzeko edukiontziak bakarrik izanen lirateke, beraz 
birziklatze-tasak igotzea espero da. 

 Azkenik, atez ate  integraleko aukeran, ontziak ere era honetan bilduko 
lirateke. Horrek hondakin mota honen birziklatze tasen igoera oso adierazgarria 
ekarriko luke. 

 Horren arabera, honako portzentaje hauek lortu dira: 

 

 

5. 

edukiontzia 

Errefusa atez ate 
Errefusa eta materia 

organikoa atez ate 
Atez ate integrala 

Herrigunea Auzoak Herrigunea Auzoak Herrigunea Auzoak 

% %30 %50 %30 %60 %30 %70  %30 

86. taula – Ontzien birziklatze ehunekoak aukera bakoitzean  

Datu hauen arabera, eta Gongorako ontzi aukeraketa plantaren tasa ezagututa, 
42,15 €/Tn-koa dena, birziklatuko liratekeen tona kopurua kalkulatu da eta baita 
Baztango Udalerako eta Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateetarako ontzien 
birziklapen tasek ekarriko lituzketen kostuen igoera ere. 

 

 

 
Tn € 

2011 302,62 12.755,43 € 

5. edukiontzia 350,95 14.792,56 € 

Errefusa atez ate 466,25 19.652,40 € 

Errefusa eta materia organikoa 

atez ate 
523,90 22.082,33 € 

Atez ate integrala 581,55 24.512,25 € 

87. taula – Bilduko liratekeen tonak eta ontzien birziklapen tasak aukera bakoitzean    
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9.5. Diru-sarrerak 

Diru sarrerak batez ere bi fronteetatik datoz: 

• ECOEMBES enpresatik, paper-kartoi eta enbase edukiontzien bilketak 
duen kostuagatik 

• Paper-kartoiaren salmentatik 

ECOEMBESeko diru-sarrerak hainbat kontzeptuen menpe daude, hala nola 
biztanleak, biztanleen sakabanatzea, edukiontzien kopurua, bilketa sistema, eta abar 
eta, batez ere, bildutako tonak. Beraz, zenbat eta hondakin gehiago bildu gero eta 
handiagoak izanen dira diru-sarrerak Baztango Udalarentzat eta Bortziriak eta 
Malerrekako Mankomunitateentzat.  

Paper-kartoiaren salmentarekin gauza bera gertatzen da. Emandako tonagatik 
fakturatzen da, beraz berriro, birziklatze-tasa zenbat eta handiagoa izan, handiagoak 
izanen dira bere salmentagatiko diru-sarrerak. 

Hortaz, sistema bat edo beste aukeratzekotan Mankomunitateek izanen  
dituzten diru-sarrerak kalkulatzeko beharrezkoa da jakitea lortuko diren ontzi eta paper-
kartoiaren birziklatze ehunekoak alternatiba bakoitzean. 

Berriro, aurreko puntuan ontzietarako egin den bezala, Iruñerriko 
Mankomunitateko karakterizazioa erabiliko da 2011n sortu zen paper-kartoiaren zein 
ehunekoa birziklatu zen kalkulatzeko. Honela, joan den urtean sortutako paper-
kartoiaren % 50 inguru birziklatu zela atera da. 

 

 2011n sortutakoa 2011n bildutakoa 2011n birziklatua 

Paper-kartoia 2.039,47 Tn 1.004,86 Tn %49,27 

Enbaseak 1.169,83 Tn 302,62 Tn %25,87 

88. taula - Zonaldean 2011n sortu eta bildutako tonak ontzi eta paper-kartoi, eta birziklatutakoaren ehunekoa  

Birziklatze-tasak sistema berriekin handituko direla ere irizten da, nahiz eta 
kasu honetan erabateko igoera ontzietan baino txikiagoa izan, gaur egun lortu diren 
ehunekoak altuagoak baitira. 

Aurreko puntuko irizpide berak erabiliz, ondoko ehuneko hauek lortuko direla 
uste dugu: 

 

% 
5. 

edukiontzia 

Errefusa atez ate 
Errefusa eta materia 

organikoa atez ate 
Atez ate integrala 

Herrigunea Auzoak Herrigunea Auzoak Herrigunea Auzoak 

Paper-

kartoia 
%52 %60 %52 %65 %52 %70 %52 

Enbaseak %30 %50 %30 %60 %30 %70  %30 

89. taula -  Ontzien eta paper-kartoiaren birziklatze ehunekoak aukera bakoitzean  

Modu honetan, bereiz bildutako hondakin tonak ondoko taulan adierazten 
direnak izanen lirateke:  
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 Tn 5. edukiontzia 
Errefusa atez 

ate 

Errefusa eta materia 

organikoa atez ate 

Atez ate 

integrala 

Paper-kartoia 1.060,53 1.153,27 1.211,23 1.269,20 

Enbaseak 350,95 466,25 523,90 581,55 

90. taula -  Bilduko liratekeen ontzi eta paper-kartoi tonak aukera bakoitzean  

ECOEMBES 

ECOEMBES enpresatik jasoko liratekeen diru-sarrerak ezagutzeko, 2011ko 
datuak erabili dira. Urte horretan, 33.723,61 € kobratu ziren paper-kartoiaren 
bilketagatik, eta 123.412,94 € ontzien bilketagatik. Denbora horretan tratatu ziren tonak 
ezagututa, edukiontzietan bildutako paper-kartoi eta ontzi tona bakoitzeko prezioa 
atera da, hau da 48,12 €/Tn eta 408,81 €/Tn hurrenez hurren. 

 

 

2011n 

sortutakoa 

2011n 

bildutakoa 
€ 2.011 €/Tn 

Paper-kartoia 2.039,47 700,78 33.723,61 48,12 

Enbaseak 1.169,83 302,62 123.712,94 408,81 

91. taula – 2011n bildutako paper-kartoi eta ontzi tonak, jasotako diru-sarrerak eta kalkulatu den tonako prezioa 

Bestalde, ECOEMBESek zerbitzuak duen kostua, beste kontzeptu batzuen 
artean, bilketa sistemaren arabera ordaintzen du. Horregatik, atez ate integraleko 
sistema ezartzekotan ordainduko zen prezioaren gainean informazioa eskatu zen, 
paper-kartoia eta ontziak orain bezala edukiontzietan bilduko ez liratekeen alternatiba 
bakarra. Emandako informazioa honako hau izan zen: paper-kartoia bilketan 40,8 €/Tn 
ordainduko zituzten, eta ontzietan, 346 €/Tn. 

Aleko prezio hauetaz baliatuz eta alternatiba bakoitzean bilduko liratekeen 
tonen kalkulua erabiliz, Baztango Udalak eta Bortziriak eta Malerrekako 
Mankomunitateek ECOEMBESetik jasoko lituzketen diru-sarrerak atera dira. 

Logikoa denez, bildutako tonak zenbat eta altuagoak izan, diru-sarrerak ere 
handiagoak dira. Hau hurrengo taulan islatuta geratzen da. Gaur eguno sistema eta 
ezarri ahal izango liratekeen aukeren arteko desberdintasunak ere ikusten ahal dira. 
Kostuak progresiboki handitzen dira 5. edukiontzitik hasita, errefusaren atez ateko 
bilketatik pasatuz eta errefusa eta materia organikoa atez ateko bilketaraino. Hala ere, 
atez ate integralean jaisten dela ikusten da. Hau, nahiz eta bildutako hondakin kopurua 
arinki handia izan, aleko prezioaren jaitsiera nabarmenaren ondorio da. 

Horrela, paper-kartoi bilketan diru-sarrerak 24.000 € baino gehiagotan 
handitzera heldu ahal izango litzateke, eta ontzietan 90.000 € inguruan. 

 

€ 2011 5. edukiontzia 
Errefusa atez 

ate 

Errefusa eta materia 

organikoa atez ate 

Atez ate 

integrala 

Paper-

kartoia 
33.723,61 51.035,66 55.498,70 58.288,11 51.783,23 

Enbaseak 123.712,94 143.470,68 190.605,58 214.173,02 201.215,63 

92. taula – Ecoembesetik jasoko liratekeen diru-sarrerak ontzi eta paper-kartoi bilketengatik aukera bakoitzean   
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PAPER-KARTÓIAREN SALMENTA  

 

Paper-kartoi salmentaren tonako prezioak etengabe fluktuatzen du 
eskaintzaren eta merkatuaren eskariaren arabera, eta hilabete batetik bertzera 
desberdintasun handiak ematen ahal dira. Horregatik, 2010, 2011 eta daramagun 
2012ko hilabeteetan zonaldeko paper-kartoia saldu den bataz bertzeko prezioa 
kalkulatu da. Hurrengo taulan prezioa nola igo den ikusten da bataz bertzeko 56,25 
€/Tn-gatik 2010ean, bataz bertzeko 95,5 €/Tn-etara gaur egun pasatu arte. 

 

Urtea Prezioa 

2010 56,25 €/Tn 

2011 82,23 €/Tn 

2012 95,5 €/Tn 

93. taula – Paper-kartoiaren tonako salmenta prezioak  

Planteatutako aukeretako bat ezartzekotan, paper-kartoiaren salmentagatik 
lortu ahal izango liratekeen diru-sarrerak kalkulatzeko, 2011ko prezioa hartu da, azken 
hilabeteetan zehar kobratu denaren batez bertzeko preziotzat hartzen baita. Horrela, 
honako balio hauek atera dira:  

 

 2011 5. edukiontzia 
Errefusa atez 

ate 

Errefusa eta 

materia organikoa 

atez ate 

Atez ate integrala 

€ 82.625,90 87.203,11 94.828,99 99.595,16 104.361,33 

94. taula – Paper-kartoi salmentagatik izanen diren diru-sarreren kalkuluak aukera bakoitzean   

  

Argi eta garbi gelditzen da biltzen diren tonak zenbat gehiago izan, paper-
kartoia saltzeagatik izanen diren diru-sarrerak ere handiagoak izanen direla. Eta 
birziklatze-ehuneko handienak atez ateko sistemarekin ematen dira, batez ere ontziak 
eta paper-kartoia ere sistema honekin biltzen diren aukeran. Beraz, hau da diru-sarrera 
handienak sortzen dituen aukera, aipaturiko diru-sarrerak 20.000 € baino gehiagotan 
handituz.  
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9.6. Guztira 

Edozein dela ere ezarriko den aukerarekin Baztango Udalak eta Bortziriak eta 
Malerrekako Mankomunitateek izanen lituzketen kostuak eta diru-sarrerak aztertu eta 
gero, sistema-aldaketak ekarriko lukeen guztizko kostua laburtzeari ekingo zaio.  

9.6.1. Kostuak  

Lehenik, kostuak aztertuko dira. Horretarako, ikerketa honetan kontuan hartu 
diren aukeren batez bertzeko balioak hartuko dira . Beraz, konpostajean %50eko 
partehartzea hartuz kalkulatuko dira kostuak. 5. edukiontziari dagokionez, %30eko 
boluntariotasuna lortuko litzatekeela hartuko da eta, azkenik, atez ateko sistemarako, 4 
ontzi zintzilikatzeko zutoin berdinak jarriko direla eta partehartzea %70era helduko dela 
kontuan hartuko da. 

Horrela, ekarriko dituzten kostuak honako hauek izango lirateke:  

 

 Inbertsioa Ustiapena 
Sentsibilizazio 

kanpaina 

2011 
 

540.503,04 
 

Konpostajea 208.515,30 4.473.06 102.729 

5. edukiontzia 81.508,52 579.104,83 67.029 

Errefusa atez ate 230.624,96 644.626,06 69.224,00 

Errefusa eta materia 

organikoa atez ate 
213.452,92 686.767,67 74.349,00 

Atez ate integrala 213.452,92 751.994,78 79.475,00 

95. taula – Inbertsioak, ustiapenak eta sentsibilizazio kanpainek ekarriko dituzten kostuak sistema bakoitzean 

  

Gaur egungo ustiapen-kostuekin konparatuz, ezarriko den edozein aukerak 
mankomunitateen kostuak handituko lituzkeela Ikus daiteke. 

Garrantzitsua da aipatzea konpostajea independenteki tratatu dela, baina 
edozein izanda ere Elizondo, Irurita, Bera, Lesaka, Doneztebe eta Sunbillarako 
aukeratuko den alternatibarekin egingo da. Beraz, hartu behar izango liratekeen 
kostuak kalkulatzeko, bere kostuak herri hauetarako planteatuko diren alternatiba 
bakoitzekoei gehitu behar izango litzaizkieke.  

Horrela, herri txikietan etxeko eta auzoko konpostajea ezartzeak, gainerako 
herrientzat abiarazten ahal den aukera bakoitzak ekarriko lituzkeen kostuei gehituta 
ateratzen diren emaitzak ondoko taulan adierazten dira. 2011ko egoerarako ere gauza 
bera egin da, ondoren eginen den alderaketa zehatzagoa izan dadin. 
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 Inbertsioa Ustiapena 
Sentsibilizazio 

kanpaina 

2011  540.503,04  

2011 + konpostajea 208.515,30 544.976,10 102.729,00 

5. edukiontzia + konpostajea 290.023,82 583.577,89 169.758,00 

Errefusa atez ate + konpostajea 439.140,26 649.099,12 171.953,00 

Errefusa eta materia organikoa atez ate + 

konpostajea 
421.968,22 691.240,73 177.078,00 

Atez ate integrala + konpostajea 421.968,22 756.467,84 182.204,00 

96. taula -  Inbertsioak, ustiapenak eta sentsibilizazio kanpainek ekarriko dituzten kostuak guztira sistema bakoitzean  

Bestalde, kostu hauei errefusaren isurketa tasek eta materia organikoa eta ontzien tratamendu tasek ekarriko lituzketenak gehitu beharko 
litzaizkieke. Aipatu den bezala, atez ateko bilketaren hiru aukeretan materia organikoaren birziklatze-tasa berberak lortuko direla hartu da.   

 

 

Errefusaren 

isurketa tasa 

2011 

Errefusaren 

isurketa tasa 

(Katalunia) 

Errefusaren 

isurketa tasa 

(Gipuzkoa) 

Gai organikoaren 

tratamendu tasa 

(Tutera) 

Gai organikoaren 

tratamendu tasa 

(Carcar) 

Ontzien aukeraketa 

tasa (Góngora) 

2011 346.376,90 510.731,30 1.088.087,00  
  

12.755,43 

Konpostajea 
     

 

2011 + konpostajea 286.658,90 422.677,30 900.492,45 
  

 

5. edukiontzia + konpostajea 258.888,62 381.730,20 813.256,73 31.064,46 18.717,74 14.755,43 

Errefusa atez ate + konpostajea 221.854,20 327.123,09 696.919,08 72.492,05 43.679,73 19.652,40 

Errefusa eta materia organikoa 

atez ate + konpostajea 
221.854,20 327.123,09 696.919,08 72.492,05 43.679,73 22.082,33 

Atez ate integrala + konpostajea 221.854,20 327.123,09 696.919,08 72.492,05 43.679,73 24.512,25 

97. taula – Errefusaren isurketak eta materia organikoa eta ontzien tratamenduak ekarriko dituzten kostuak sistema bakoitzaren arabera eta tasa guztietarako   
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Konpostajeak hasierako inbertsio altua dakarrela ikusten da, baina, jada esan 
den bezala, ustiapen-kostu baxua du. Gainera, ez du isurketa edo hondakinen 
tratamendu-kosturik, beraz ingurune-onura handia ekartzeaz gain, ekonomikoa ere. 

Hurrengo taulan isurketa eta tratamendu-tasak gehituta mankomunitateentzat 
ekarriko lituzketen kostuak aurkezten dira, gaurko isurketa-tasa mantenduko balitz, 
Kataluniako antzeko kanona gehituko balitzaio isurketa-tasari, edo Gipuzkoako tasaren 
parekoa izanen balitz. Informazio sobera ematea edo tamaina handiko eta oso 
konplexuak diren taulak aurkeztea saihesteko, materia organikoaren tratamendu 
kostuak kalkulatzeko Tuterako Biometanizazio Plantaren tasak hartuko dira. 

 

 

 

Errefusaren 

isurketa tasa 

2011 

Errefusaren 

isurketa tasa 

(Katalunia) 

Errefusaren 

isurketa tasa 

(Gipuzkoa) 

2011 359.132,33 523.486,73 1.100.842,43 

2011 + konpostajea 299.414,29 435.432,73 913.247,88 

5. edukiontzia + konpostajea 304.745,64 427.587,22 859.113,75 

Errefusa atez ate + konpostajea 313.998,65 419.267,54 789.063,53 

Errefusa eta materia organikoa atez 

ate + konpostajea 
316.428,58 421.697,47 791.493,46 

Atez ate integrala + konpostajea 318.858,50 424.127,39 793.923,38 

98. taula - Errefusaren isurketak eta materia organikoa eta ontzien tratamenduak ekarriko dituzten kostuak sistema 
bakoitzaren arabera eta aukeratutako tasetarako  

 

Taula honek ezin hobeto islatzen du isurketa-tasa handitzekotan materia 
organikoaren tratamendua ekonomikoagoa dela errefusaren isurketa baino. 

Azkenik, ustiapen kostuei isurketa eta tratamendu tasak gehituko zaizkie, hauek 
talde beran daudela hartzen baita. Horrela, ikerketa honetan tratatutako sistema 
bakoitzerako guztizko kostuak lortzen dira. 

Hurrengo taulan ikusten ahal den bezala, zonaldean konpostajeak izanen duen 
arrakasta eta isurketa-tasak izanen duen igoera aukera desberdinetako ustiapen 
kostuak erabakiko dituzten faktore kritikoak izango dira.  

Gaurko tasa mantentzekotan, 5. edukiontziak konpostajearekin batera ekarriko 
lituzkeen ustiapen kostuak bakarrik egongo lirateke gaurko kostuetatik beheiti. Hau, 
bertan tratatuko liratekeen materia organiko tonen inongo tratamendu kosturik ez 
litzatekeela izanen ondorio da, batez ere. Eta ezin hobeto ikusten da konpostajea 
bakarrik ezartzekotan eta gaurko zerbitzuekin jarraitzekotan, ustiapen-kostuetan jaiste 
handia ikusten baita. Beraz, zonaldean konpostajeak izanen duen garrantzia argi eta 
garbi gelditzen da, bertan tratatutako tonen bilketa eta tratamendua kentzeak eragiten 
duelako ustiapen-kostuetan desberdintasun handienak markatzen dituen sistema 
izatea. 

Atez ateko sistemei dagokienez, ustiapen-kostuak gaurkoak baino altuagoak 
izanen lirateke, eta are eta altuagoak zenbat eta gai gehiago biltzen badira sistema 
honekin.  
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 Inbertsioa Sentsibilizazio 
kanpaina 

Ustiapena 
2011ko 

errefusaren 
isurketa 
tasarekin 

Ustiapena 
Kataluniako 
errefusaren 

isurketa 
tasarekin  

Ustiapena 
Gipuzkoako 
errefusaren 

isurketa 
tasarekin 

2011   899.635,37 1.063.989,77 1.641.345,47 

2011 + 

konpostajea 
208.515 102.729 844.390,39 980.408,83 1.458.223,98 

5. edukiontzia + 

konpostajea 
286.124,00 169.758,00 888.323,52 1.011.165,10 1.442.691,63 

Errefusa atez ate + 

konpostajea 
461.640,00 171.548,00 963.097,77 1.068.366,66 1.438.162,65 

Errefusa eta 

materia organikoa 

atez ate + 

konpostajea 

421.968,00 175.868,00 1.007.669,31 1.112.938,20 1.482.734,19 

Atez ate integrala 

+ konpostajea 
421.968,00 180.188,00 1.075.326,35 1.180.595,24 1.550.391,23 

99. taula – Gaur egun ordaintzen diren kostuak eta ordainduko liratekeenak aukera bakoitzari konpostajeak ekarriko 
dituen kostuak gehituta 

   

Isurketa-tasa Kataluniakoarena bezala igoko balitz, 5. edukiontziko ustiapen 
kostuak baxuagoak izango lirateke berriro, baina kasu honetan, errefusaren atez ateko 
bilketaren aukeran antzekoak izango lirateke. Atez ateko bertze bi aukerek 
ekonomikoki gaurko zerbitzuak baino garestiagoak izaten jarraituko lukete. 

Azkenik, isurketa-tasa Gipuzkoaren balioetara heldu arte handituko balitz, 
planteatutako aukera guztiek gaurko zerbitzuek baino ustiapen-kostu baxuagoak  
izango lituzkete. Honela, materia organikoa birziklatzea ez egitea baino 
ekonomikoagoa izango litzatekeela frogatzen da.  
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9.6.2. Diru-sarrerak  

Aipatu den bezala, diru-sarrerak ECOEMBES enpresatik jasotzen dira, paper-
kartoia eta ontzien gaikako bilketa egiteagatik, eta baita paper-kartoiaren salmentagatik 
ere.   

Hurrengo taulan aukera bakoitzean jasoko liratekeen diru-sarrerak zehazten 
dira:  

 

 
Diru-sarrerak 

ECOEMBES  

Kartoiaren 

salmenta  

2011 157.436,55 82.625,90 

Konpostajea 
 

 

5. edukiontzia 194.506,33 87.203,11 

Errefusa atez ate 246.104,28 94.828,99 

Errefusa eta materia 

organikoa atez ate 
272.461,13 99.595,16 

Atez ate integrala 252.998,86 104.361,33 

100. taula – Ecoembes eta paper-kartoiaren salmentagatik jasoko diren diru-sarrerak aukera bakoitzean   

 

Gastuekin bezala, osotara jasoko diren diru-sarrerak laburbilduko dira ondoko 
taulan:  

 

 Total 

2011 240.062,45 

5. edukiontzia + konpostajea 281.709,45 

Errefusa atez ate + konpostajea 340.933,27 

Errefusa eta materia organikoa atez ate + konpostajea 372.056,29 

Atez ate integrala + konpostajea 357.360,19 

101. taula – Gaur egun jasotzen diren diru-sarrerak eta jasoko liratekeenak aukera bakoitzean   

Proposatutako bilketa-sistema berriekin birziklatze-tasak handitzea espero dela 
ikusten da, beraz diru-sarrerak ere handituko lirateke. Gainera, hauek atez ate biltzen 
diren hondakin motekin areagotzen dira, azken aukeran izan ezik, aipatu den bezala, 
bildutako tonagatik aleko prezioa baxuagoak izanen direlako.  
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9.6.3. Guztira  

Alternatiba bakoitzerako kostuak eta diru-sarrerak ebaluatu ondoren, Baztango 
Udalerako eta Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateetarako sistema bakoitzak 
ekarriko lituzkeen kostuak aztertu behar dira. Horretarako kostuei diru-sarrerak 
kenduko zaizkio. Era berean, aukera bakoitzak gaurko kostuaren gainean suposatuko 
lukeen ehunekoa ere kalkulatu da. 

Hurrengo tauletan unera arte lortutako emaitza guztiak berresten dira. Hau da, 
atez ateko bilketak bertze bilketa sistemak baino garestiagoak direla eta kostu hauek 
atez ate biltzen diren hondakin motekin handitzen direla egiaztatzen da.  

Atez ateko bilketa kostuen igoera hau, paper-kartoiaren salmentagatik eta 
paper-kartoia eta ontzien bilketa egiteagatik Ecoembesetik jasotzen diren diru-
sarrerekin nolabait konpentsatzen direla ere frogatzen da. Honek eragiten du 
alternatiba bakoitzeko kostuak eta batzuen eta besteen arteko desberdintasunak 
errefusaren isurketa tasarekin zuzenean erlazionatuta egotea. Eta noraino duen 
eragina, aipaturiko isurketa-tasak handituko balira proposatutako sistemen ustiapen-
kostuak gaurkoak baino baxuagoak izan ahal liratekeela.  

Bestalde, konpostajearen garrantzia argi eta garbi gelditzen da, faktore kritikoa 
baita zonaldeko hondakinen bilketen ustiapen kostuen jaitsieran. Hau, konpostajea 
egingo balitz, bai etxekoa bai azokoa, aukera bakoitza gaur egungo egoerarekin 
alderatzean frogatzen da.  
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 Inbertsioa  Sentsibilizazio 
kanpainak 

Ustiapena 2011ko 
errefusaren isurketa 

tasarekin 

Ustiapena Kataluniako 
errefusaren isurketa 

tasarekin  

Ustiapena Gipuzkoako 
errefusaren isurketa 

tasarekin 
Diru-sarrerak  

2011   899.635,37 1.063.989,77 1.641.345,47 240.062,45 

Konpostajea 208.515,00 102.729,00     

2011 + konpostajea 208.515,00 102.729,00 844.390,39 980.408,83 1.458.223,98 240.062,45 

5. edukiontzia + 

konpostajea 
290.023,82 169.758,00 888.323,52 1.011.165,10 1.442.691,63 281.709,45 

Errefusa atez ate + 

konpostajea 
439.140,26 171.953,00 963.097,77 1.068.366,66 1.438.162,65 340.933,27 

Errefusa eta materia 

organikoa atez ate + 

konpostajea 

421.968,22 177.078,00 1.007.669,31 1.112.938,20 1.482.734,19 372.056,29 

Atez ate integrala + 

konpostajea 
421.968,22 182.204,00 1.075.326,35 1.180.595,24 1.550.391,23 357.360,19 

102. taula -  Inbertsioen, sentsibilizazio kanpainen eta ustiapen-kostuak aukera bakoitzean, eta diru-sarrerak guztira 
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   2011ko isurketa-tasa (45,522 €/Tn) 20 €/Tn-ko kanona (Katalunia) Gipuzkoako isurketa-tasa (143 €/Tn) 

 Inbertsioa  Sentsibilizazio 
kanpainak 

Ustiapen-
kostuak 

2011. 
urteko 

kostuen 
gaineko 

% 

2011. urteko 
+ 

konpostaren 
kostuen 

gaineko % 

Ustiapen-
kostuak 

2011. 
urteko 

kostuen 
gaineko 

% 

2011. urteko 
+ 

konpostaren 
kostuen 

gaineko % 

Ustiapen-
kostuak 

2011. 
urteko 

kostuen 
gaineko 

% 

2011. urteko 
+ 

konpostaren 
kostuen 

gaineko % 

2011   659.572,92 100,00%  823.927,32 100,00%  1.401.283,02 100,00%  

Konpostajea 208.515,00 102.729,00          

2011 + konpostajea 208.515,00 102.729,00 604.327,94 91,62% 100,00% 740.346,38 89,86% 100,00% 1.218.161,53 86,93% 100,00% 

5. edukiontzia + 

konpostajea 
290.023,82 169.758,00 606.614,08 91,97% 100,38% 729.455,66 88,53% 98,53% 1.160.982,19 82,85% 95,31% 

Errefusa atez ate + 

konpostajea 
439.140,26 171.953,00 622.164,51 94,33% 102,95% 727.433,40 88,29% 98,26% 1.097.229,39 78,30% 90,07% 

Errefusa eta materia 

organikoa atez ate + 

konpostajea 

421.968,22 177.078,00 635.613,02 96,37% 105,18% 740.881,91 89,92% 100,07% 1.110.677,90 79,26% 91,18% 

Atez ate integrala + 

konpostajea 
421.968,22 182.204,00 717.966,15 108,85% 118,80% 823.235,04 99,92% 111,20% 1.193.031,03 85,14% 97,94% 

103. taula – Ustiapen-kostuak isurketa-tasa desberdinekin, eta 2011. urteko kostuen gaineko eta 2011. urteko + konpostaren kostuen gaineko %  
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Bestalde, garrantzitsua da nabarmentzea gaur egun  bi tasa desberdin 
kobratzen direla, hondakinen bilketa egiteagatik bat eta bere tratamenduagatik beste 
bat. Lehena mankomunitateek ezartzen dute eta Baztan, Malerreka eta Bortzirietako 
erabiltzaileengan eragin zuzena du. Bigarrena, aldiz, Nafarroako Hondakinen 
Partzuergoaren kontura da, eta nafar guztientzat bakarra da. Honek alternatiba 
bakoitzeko ustiapen kostuek bilketa-tasaren gainean eragin handia izatea ekartzen du. 
Baina isurketa-kostuak jaisteak ez du tratamendu-tasan hainbesteko eragina, Nafarroa 
mailan mankomunitate guztietan ezartzen diren sistemen mendean baitago. 

Beraz, garrantzitsua da bereiztea tasa bakoitzean zein kostuak izanen duten  
eragina, sistema bakoitzeko ezarpenak nola eragingo dien jakiteko.   

Bilketa-tasaren kasuan,  bilketa desberdinetako ustiapen kostuak izanen dute 
eragina, eta baita aukeraketa-fabrikan ontziak uzteagatik izanen direnak ere. 
Ecoembesetik eta paper-kartoiaren salmentatik jasotzen diren diru-sarrerak ere 
kontabilizatu behar dira.  

Bertze aldetik, Partzuergoaren tratamendu tasan zabortegian errefusa 
uzteagatik baden isurketa-tasak eta materia organikoaren tratamendu-tasak izanen 
dute eragina. Baina, aipatu den bezala, Partzuergoko tasaren aldaketa ez dago 
mankomunitatearen esku eta oraindik ez dakigu zonaldean biohondakinak biltzeko 
aukeratuko den alternatibaren ezarpenak eraginik izango duen Baztan, Bortziriak eta 
Malerrekako biztanleentzat. 

Horregatik, Baztango Udaleko eta Bortziriak eta Malerrekako 
Mankomunitateetako bilketa tasen aldaketa kalkulatuko da sistema bakoitzean. 

Hurrengo  taulan, bilketa sistema bakoitzak ekarriko lituzkeen kostuak eta gaur 
egungo kostuen gain ekarriko lukeen igoera erakusten da, bai balio absolutuetan bai 
ehunekoetan. 

 

Bilketa sistema 

Ustiapena + 

ontzien 

aukeraketa-

fabrikaren kostuak 

Diru-

sarrerak 

Kostuak 

guztira 

2011ko 

kostuen 

gaineko 

igoera 

%eko 

igoera 

2.011 553.258,47 240.062,45 313.196,02 - 
 

2011 + konpostajea 557.731,53 240.062,45 317.669,08 4.473,06 1,43% 

5. edukiontzia + 

konpostajea 
598.370,44 281.709,45 316.661,00 3.464,97 1,11% 

Errefusa atez ate + 

konpostajea 
668.751,52 340.933,27 327.818,26 14.622,24 4,67% 

Errefusa eta 

materia organikoa 

atez ate + 

konpostajea 

713.323,06 372.056,29 341.266,77 28.070,74 8,96% 

Atez ate integrala + 

konpostajea 
780.980,10 357.360,19 423.619,90 110.423,88 35,26% 

104. taula – Aukera bakoitzaren bilketa kostuak eta 2011ko kostuen gain ekarriko duten igoera 

Alternatiba bakoitzak bilketa-tasen gainean izango lukeen eragina ezagutzeko, 
sistema bakoitzeko kostuen igoera hartu da eta zonaldearen ordainagiri guztien artean 
zatitu da. Hau hurrengo taulan islatzen da: 
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Tasa berriak 

   
5. edukiontzia Errefusa atez ate 

Errefusa eta materia organikoa 

atez ate 
Atez ate integrala 

 

Ordainagiri 

kopurua 

2011ko 

tasak 
Igoera Tasa 

%eko 

igoera 
Igoera Tasa 

%eko 

igoera 
Igoera Tasa 

%eko 

igoera 
Igoera Tasa 

%eko 

igoera 

Baztan 3.700 67,71 € 0,31 68,02 0,46% 1,32 69,03 1,96% 2,54 70,25 3,76% 10,00 77,71 14,78% 

Bortziriak 4.388 77,50 € 0,31 77,81 0,41% 1,32 78,82 1,71% 2,54 80,04 3,28% 10,00 87,50 12,91% 

Malerreka 2.949 59,14 € 0,31 59,45 0,53% 1,32 60,46 2,24% 2,54 61,68 4,30% 10,00 69,14 16,92% 

Igoera 11.037 
             

105. taula – Baztango Udaleko eta Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateetako bilketa tasetan biohondakinak biltzeko aukera desberdinak izanen duten eragina   

 

Ikusten ahal den bezala, 5. edukiontziaren ezarpenak hondakinen bilketa tasan 0,31 €-ko igoera ekarriko luke besterik ez, gaur egungo 
tasaren gainean %0,41 eta %0,53 arteko igoera. Atez ateko sistema bat aukeratzekotan, igoera hau handiagoa izanen litzateke, eta 10 €-raino 
ailegatuko litzateke atez ate integralean, %12,91 eta %16,92 arteko igoera.  



96 

 

11. Alternatiba desberdinen diagnostikoa  

Alternatiben diagnostikoa egiteko, AMIA  metodologia erabiliko da. 

AMIA analisia enpresa baten lehiakortasuna ikertzeko erabiltzen hasi zen 
metodologia da eta horrela honen zuzendaritza estrategikoa egiteko, bai bere 
merkatuan (kanpoko egoera) bai bere barneko ezaugarriena (barneko egoera). 
Geroago, analisi-teknika hau beste area batzuetara hedatu zuen. 

Bere helburua Indarrak eta Ahuleziak, kontrola daitezkeen barneko 
ezaugarriak, eta Aukerak eta Mehatxuak, kanpoko faktore ez kontrolagarriak direnak, 
zehaztean datza. Beraz, estrategiak bere barneko ahalmenaren eta kanpoko posizio 
lehiakorraren arteko ahokadura egokia lortu behar du. Gainera, indarrak bultzatu behar 
ditu eta aukerak aprobetxatu, ahuleziak zuzendu eta mehatxuak saihestu. 

Indarrek  ahalmenak eta talde kudeatzailearen trebetasunak deskribatzen 
dituzte, ahuleziak  berriz aurkako posizioan kokatzen duten eta erakundearen 
funtzionamendu ona lortzeko oztopo bihurtzen diren faktoreak, trebetasunak edo 
jarrerak dira. 

Aukerak  aprobetxa daitezkeen kanpoko egoera positiboak dira. Azkenik, 
mehatxuek  proiektua edo programa arriskuan jar dezaketen kanpoko faktoreak 
irudikatzen dituzte. 

Behin indarrak, ahuleziak, aukerak eta mehatxuak deskribatu eta gero, AMIA 
Matrizea sortzen da, gaur egungo egoera ikusten eta laburtzen laguntzen diguna. 
Matrizeko zutabeetan alderdi positibo eta negatiboak bereizten dira, eta ilaretan, 
barnekoak eta kanpokoak, ondoko taulan erakusten den bezala geldituz: 

 

 Negatiboa Positiboa 

Barnekoa A I 

Kanpokoa M A 

106. taula  - AMIA Matrizea 

Matrize honek hasierako diagnostiko parte-hartzailea egiteko balio digu, lekuan 
diharduten pertsonak eta taldeak tartean sartuz. Beraz, lehenbiziko berrazterketa da, 
benetako egoeraren ikuspegi osoa ematen diguna.  

Ondoren zonaldean ezarri ahal izango liratekeen alternatiba bakoitzerako 
matrizea erakusten da. 
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11.1. AMIA taula 

11.1.1. Konpostajea  

 AHULEZIAK INDARRAK 

B
A

R
N

E
K

O
A

 

• Haserako inbertsio altua 

• Biztanlegoaren ezjakintasuna 
konpostajea  

• Zonalde berdea edukitzea 
eskatzen du. 

• Banakako jarraipen prozesua 
eskatzen du. 

• Prozesuan zehar arazoak 
sortzeko posibilitatea. (materia 
lehor eza, gehiegizko 
hezetasuna…)  

 

• Hondakinen bilketa gastuen 
murrizketa. 

• Biohondakinen lekuan lekuko 
tratamentua. 

• Kutsadura atmosferikoaren 
murrizketa. 

• Lurrentzat hobekuntza zuzenak: 
lurraren kalitatea eta 
emankortasunaren hobetzen da. 

• PIGRNean aipaturiko %10eko 
prebentzioa betetzeko aportazio 
haundia. 

• Herritarren kontzientziazioa 
hondakinen arazoen aurrean. 

• Prozesuaren erraztasuna. 

• Esplotazio kostu oso baxua, ia 
kostu eza. 

 MEHATXUAK AUKERAK 

K
A

N
P

O
K

O
A

 

• Herritarren partehartze eskasa. 

• Herritarren partehartze eta 
motibazio galera denbora pasa 
ala. 

• Usain txarrek edota animaliek 
sortutako arazoak agertzeko 
aukera. 

• Herritarren aldetik beldurra usain 
txarren edota animalia 
deserosoen ekarrera puntu 
kontsideratzeagaitik. 

• Hondakinen sorreran prebentzioa 
den aldetik dirulaguntzen 
posibilitatea. 

• Herritarrengan aurrezpen hau 
bonifikazio bidez isladatzeko 
posibilitatea. 

• Udaleko kimatzeari irteera 
ematea ahalmentzen du. 

• Boluntario talde honen 
aprobetxamendua bertze 
gauzetarako. 
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11.1.2. Gai organikorako edukiontzia  

 

 AHULEZIAK INDARRAK 

B
A
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N
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O
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• Birziklai portzentajea baxu-
ertainak 

• Boluntarioen araberakoa izanen 
da 

• Kontenedorean botatako 
hondakinen kontrol eskasa 

• Boluntarioen kaptazio kanpaina 
jarraien beharra 

• Kontenedore berri baten sarrerak 
zalantza sor dezake 

• Inbertsio eta esplotazio kostu 
baxuak  

• Herritarren ohituretan aldaketa 
eskasak, beraz, molesti gutti 

• Gaurregungo bilketa eta 
zerbitzuetan aldaketa eskasak 

 MEHATXUAK AUKERAK 
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 • Herritarren partehartze eskasa 

• Desegokien (inpropioen) maila 
altuen  posibilitatea 

• Zaborren turismoa 

 

 

• Gaurregungo kontenedoreak 
erabiltzeko aukera, tapak 
bakarrik aldatuz  

• Sistema hau errefusa atez-ate 
biltzera pasatzeko aurrepausu 
bezala erabiltzeko aukera 

• Herritarren onarpena bere 
bolindres izaera dela eta 

• Boluntario taldearen 
aprobetxamendua bertze ekintza 
batzuetarako 
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11.1.3. Errefusa atez ate  

 

 AHULEZIAK INDARRAK 
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A
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• Kostu ekonomiko altua, batez 
ere inbertsioan  

• Ontziak zintzilikatzeko zutoinen 
aprobetxamendu eskasa 

• Herritarren ohituretan aldaketa 
garrantzitsuak, eta beraz, 
eragozpenen igoera 

• Gaurregungo zerbitzu eta bilketa 
ibilbideen alterazioa 

• Kontenedoreetan utzitako 
biohondakinen kontrol eskasa 

 

• Birziklaia portzentajeen igoera 

• Biztanlego guziaren inplikazioa 

• Ez da boluntarioesn menpekoa 

• Ontzietan utzitako errefusaren 
kontrola 

 MEHATXUAK AUKERAK 
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• Ezegoki kopuruaren igoera 
gainerako kontenedoreetan 
errefusa kontenedore ezagatik 

• Kalean utzitako zabor poltsa 
kopuruaren igoera 

• Herritarren aldetik gaitzespena 
bere derrigortasuna dela eta 

• Zaborraren turismoa 

• Birziklaiaren igoera dela eta diru 
sarreren igoera 
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11.1.4. Errefusa eta gai organikoa atez ate  

 

 AHULEZIAK INDARRAK 
B

A
R

N
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 • Kostu ekonomiko altua bai 

inbertsioan, nola esplotazioan  

• Herritarren ohituretan aldaketa 
haundiak, beraz, eragozpen 
haundiak 

• Gaurregungo bilketa ibilbideetan 
eta zerbitzuetan aldaketak 

• BIrziklai portzentajea altuak, 
batez ere, materia organikoan 

• Biztanlego guztiaren inplikazioa 

• Boluntarioen menpekotasun eza 

• Ontziak zintzilikatzeko zutoinen 
aprobetxamendu hobea 

• Ontzietan bildutako hondakin 
organiko eta errefusaren kontrol 
altuari esker, kalitate oneko 
frakzio organikoaren lorpena 

 MEHATXUAK AUKERAK 
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 • Kalean utzitako zabor poltsa 
kopuruaren igoera 

• Herritarren aldetik gaitzespena 
bere derrigortasuna dela eta 

• Zaborren turismoa  

• Birziklaiaren igoera dela eta diru 
sarreren igoera  

• Herritarrengan ohitura aldaketen 
ezarketa 

• Herritarrak hondakinen 
problematikan implikatzea 
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11.1.5. Gai giztuak atez ate  

 

 AHULEZIAK INDARRAK 
B

A
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• Kostu ekonomiko altua 
inbertsioan, eta batez ere 
esplotazioan  

• Herritarren ohituretan aldaketa 
haundiak, beraz, eragozpen 
haundiak 

• Gaurregungo bilketa ibilbideetan 
eta zerbitzuetan erabateko 
aldaketak  

• Birziklai portzentajea altuak 
frakzio guztietan 

• Herritar guztien inplikzioa 

• Boluntarioen menpekotasun eza 

• Ontziak zintzilikatzeko zutoinen 
aprobetxamendu altua 

• Ontzietan bildutako hondakin 
guztien kontrol altua 

 

 MEHATXUAK AUKERAK 
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• Herritarren aldetik gaitzespena 
bere derrigortasuna dela eta 

• Zaborren turismoa  

• Birziklaiaren igoera dela eta diru 
sarreren igoera  

• Herritarrengan ohitura aldaketen 
ezarketa 

• Herritarrak hondakinen 
problematikan implikatzea  
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12. Konklusioak  

Zonaldean ezarriko den sistemaren arrakasta hein handi batean konpostajea 
egingo den herrietan lortzen diren parte-hartze ehunekoen mende egongo dela 
frogatuta gelditu da. Horregatik sentsibilizazio-kanpainek eta egingo diren inbertsioek 
oso handiak izan behar dute eta biztanleen %100era heldu. Ekintza hauetako kostu 
ekonomikoa hasiera batean handia izanen da, baina bizkor konpentsatuko da urtero 
bertan tratatuko den materia organiko kopuru handiak ekarriko duen ustiapen kostuen 
jaitsiearekin. 

Bestalde, alternatiba bakoitzak ekarriko dituen kostuak isurketa tasarekin 
zuzenean erlazionatuta egongo dira eta ekonomikoki errentagarriena izango den 
sistema ebaluatzeko faktore kritikoa izango da. Honek garrantzi handiagoa hartzen du 
helburua aukera bakoitza balioztatzea eta konparatzea denean, bilketa gastuaren 
igoera tratamendu-gastuen jaitsiearekin eta birziklatze-ehunekoak handitzeak ekarriko 
dituen diru-sarreren igoerarekin konpentsatzen den adieraziko baitu.  

Baieztapen honen ildotik, ikerketa honetan erabili diren birziklatzeko ehunekoak 
oso handinahiak direla nabarmendu behar da. Boluntarioekin tratatzen denez eta 
alternatiba bakoitzean lortuko liratekeen parte-hartze ehunekoak ez dakigunez, 
haietako bakoitzean lortu ahal izango liratekeen birziklatze-tasarik handienekin lan 
egitea aukeratu da. Honela, lortu ahal izango liratekeen emaitzik hoberenak ematen 
dira helburuak definitu eta horrela egin beharreko ekintzak markatu ahal izateko 
asmoarekin. Hala ere, horrek kostuak eta, batez ere, diru-sarrerak datu hauetatik 
dimentsionatuta eta kalkulatuta daudela erran nahi du, eta ez balira planteatutako 
helburuak lortuko, nabarmen aldatu ahal izango lirateke. Horregatik, sentsibilizazio-
kanpaina onak diseinatzeak eta administrazioa, enpresak, saltokiak, biztanleak eta 
zonaldean diharduten talde sozial guztien arteko baterako ahalegina egiteak duen 
garrantzia azpimarratu nahi izan da.  

 Bilketa-zerbitzu berrien ezarpenari dagokionez, fase desberdinetan egitea 
funtsezkoa da. Lehen une batean, egokia ikusi den herrietan konpostajearekin hasi 
ahal izango ginateke, lehen aipatu den bezala faktorerik nabarmenena izango baita 
helburuak bete ahal izateko. Gainera, biztanle-ehuneko handiak eta zonaldeko herri 
gehienek parte hartzea dakar, jada oso pauso garrantzitsua emanez.  

Behin sistema herri hauetan finkatu denean, gainerako herrien biztanleekin lan 
egiten hasi ahal izango ginateke eta lehenbiko bilerak antolatu eta sentsibilizazio-
kanpainarekin hasi. Geroago, aukeratutako sistema ezarriko litzateke. Honi buruz, oso 
interesgarria izango litzateke gutxienez bi proiektu pilotu bi herritan egitea; batean 5. 
edukiontziko sistema ezarri ahal izango litzateke, eta bestean atez ateko aukeretako 
bat. Hau oso lagungarria izango litzateke zonaldeko esperientzia baten gainean aukera 
bakoitzeko alde onak eta txarrak hobeto ebaluatu ahal izateko, beranduago gainerako 
herrietan arrakasta berme handiagoarekin sistema ezartzeko. 

Bukatzeko, ikerketan honetan sei herri zehatzetarako materia organikoaren 
bilketa selektiboa egiteko aukera desberdinak ebaluatu dira, gainerakoetarako, berriz, 
aukerarik onena konpostajea izango litzatekeela uste da. Honek ez du erran nahi herri 
handietarako aukeratutako alternatiba ezin denik bertze herrietara eraman, batez ere 
errepidetik hurbil daudenetara, baizik eta ikerketak oinarri bezala balio izan behar 
duela, horrela egitekotan, nola egin eta zenbat kostatu ahal izango litzatekeen 
hurbileko ideia izateko. 


