
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAN HONDAKINEN KUDEAKETA 
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA ALDATZEA  

 

ZIOEN AZALPENA 

 

Eratzen duten toki-erakundeen aginduz Iruñerriko Mankomunitateak egiten duen etxeko hondakinen 
kudeaketa, eskumena ematen dioten arauek berek ezartzen duten moduan (7/1985 Legea, apirilaren 
2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena, eta 22/2011 Legea, Hondakin eta lurzoru kutsatuei 
buruzkoa), dagokion sektore-araudiaren arabera garatu behar da. Haren arau nagusia azken hori da, 
jakina den moduan hondakinei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE 
Zuzentarauaren aginduak, 2008ko azaroaren 19koarenak, barne hartzen dituena (zuzentarau horri 
“Hondakinen esparru-zuzentaraua” esaten zaio).   

Araudi horretatik, hondakinen kudeaketan funtsezkoak diren hiru ardatz eratortzen dira:  

-Ekonomia zirkularra. Lehengaien kontsumoa murriztea, hondakinen beren materialak birziklatzearen 
bidez. 

-Klima-aldaketaren kontrako borroka. Berotegi-efektuko gasen isurpenak drastikoki murriztea. Etxeko eta 
merkataritzako hondakinen kasuan, tratatu gabeko gai organikoak zabortegian botatzeari lotuta daude 
funtsean.  

-Zero isurketa. Hau da, lurraldean hondakinak isurtzea edo botatzea mugatzea (aurretiazko 
tratamenduaren bidez), duten eraginarengatik okupazioan, kutsadura difusoan eta afekzio sozialean.  

Horren ondorioa da jatorrian (etxebizitzetan eta establezimenduetan) hondakinak egoki bereiztearen kuota 
altuak lortu behar izatea, aipatutako araudi horretan jasota dauden berreskuratze/birziklatze helburuak 
lortu ahal izateko.  

Nafarroako Foru Komunitatearen kasuan, politika horiek neurri handi batean 2017-2027 aldirako 
Nafarroako Hondakin Planean jaso dira, Nafarroako Gobernuak 2016ko abenduaren 16an onetsi zuenean.  

Beste alde batetik, 14/2018 Foru Legeak, ekainaren 18koak, Hondakinei eta haien Fiskalitateari 
buruzkoak, etxeko eta merkataritzako hondakinetako gai organikoen gaikako bilketan helburu hauek 
lortzeko betebeharra gauzatu zuen:  

a) 2020rako, guztizko pisuaren %50.  

b) 2027rako, guztizko pisuaren %70.  

Ildo horretatik, lege horren 21. artikuluak hau jasotzen du: “2027ko abenduaren 31rako, 
berrerabilpenerako eta birziklapenerako prestatzeko erabiliko diren etxeko eta merkataritzako hondakinen 
kopurua, oro har, guztizko pisuaren %75 izanen da gutxienez, frakzio hauetan: papera, metalak, beira, 
plastikoa, biohondakinak eta beste frakzio birziklagarriak”. 

Egoera hori izanik, eta egiaztatuta ezinezkoa dela helburu horiek betetzea 5. edukiontzia (gai organikoen 
frakziorakoa), giltza bidez ixten dena, soil-soilik hedatzearen bidez, eta alde batera utzita behartzeko-
zehatzeko besterik ez diren neurrietara jotzea, Mankomunitateak, bera kudeatzen duen sozietatearen 
bidez, Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatearen bidez (hemendik aurrera, SCPSA), alternatiba teknologiko 
desberdinak aztertu eta gero, nazioko eta nazioarteko esperientziak zirenak, adierazgarritasun nahikoa 
zuen proiektu pilotu bat jarri zuen abian. Proiektu horretan, hain zuzen, edukiontzietara sartzea 
kontrolatzeko sistema bat ezartzearen eraginkortasuna test bidez aztertu zen, eta ondorioztatu zen 
araudien helburuak betetzeko sistema egokiena zela.  

Sistema horren oinarria da frakzio organikoaren eta gainerakoen frakzioaren edukiontzietan itxigailuak 
ezartzea, eta erabiltzaileek txartel magnetiko baten bidez irekitzea edukiontzi horiek. Txartel magnetiko 
horrek ahalbidetzen dio erakunde kudeatzaileari frakzioetako bakoitzaren edukiontziak edo buzoiak 
irekitzeko egunak erabakitzea edo ezartzea, hartara, ahal den modu errazenean jatorrian bereiztea 
handitzea bultzatu dadin, bereziki gai organikoak bereiztea. Helburu horrekin batera, sistemak errazten 
dituen aukerak nabarmendu behar dira, edukiontzien erabilerari buruzko datuak lortzearekin lotuta, 
zerbitzua optimizatzeko. 



Horren ondorioa izan zen SCPSAko Administrazio Kontseiluak 2019ko uztailaren 2an hartu zuen akordioa, 
2022ko abenduaren 31 baino lehen edukiontzietara sartzea kontrolatzeko sistema Iruñerriko hiriko eta 
erdi-hiriko eremu osoan (herritarren %94) ezarri eta hedatzeko. 

Horrenbestez, ordenantzaren aldaketa honek nagusiki erantzuten dio txartel bidez edo etorkizunean ezar 
daiteken gailu baliokide baten bidez edukiontziak irekitzeak berekin dakarren karga berria arautzeko 
premiari, eta bai txartelen kudeaketa eta banaketari dagokion logistika arautzekoari ere.  

Aldaketa artikulu berri bat sartzera mugatzen da, eta artikulu horrek, hain zuzen, irekitze-sistema berriaren 
deskribapena du. Aurretik, haren justifikazioa egiten da, deskribatu den betetze normatiboan datzana, era 
berean, klima-aldaketaren kontrako borrokari eta ingurumenaren babesari dagokion interes orokorrarekin 
konektatzen dena.  

Azken batean, aldaketa labur bat da, hondakinak frakzio desberdinetan bereizteko erabiltzaile guztientzat 
jada badagoen betebeharrari adierazi diren helburuak betetzeko beharrezkoak eta ezinbestekoak diren 
kargak eta aldaketak gehitu besterik egiten ez duena, erabiltzaileentzat gehigarriak diren administrazio-
betebeharrak erantsi gabe, eskaera bereziak eskatuko dituzten ezohiko egoeretatik kanpo, txartelak 
erabiltzaileen esku jarriko baitira Iruñerriko posta-helbide guztietan.   

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. 
artikuluaren arabera, ordenantza aldatzeko proiektua egin aurretik, herri-kontsulta bat bideratu da, 
Mankomunitateko web atariaren bidez. Kontsulta horretan herritarren eta etorkizuneko arauak uki 
ditzakeen erakunde adierazgarrienen iritziak bildu dira, eta iradokizun bakarra jaso da, edonola ere, ez 
zena arauaren xedeari buruzkoa.   

Behin aldaketa onartuta, hondakinak kudeatzeko ordenantza eta, horrenbestez, sartu den arautze berria 
mcp.es helbidean eskuratu ahal da, etengabe eta beti.  

 

7. artikuluan definizio hau SARTU DA:  
 
7. artikulua. DEFINIZIOAK. 
 
Edukiontziak eta buzoiak gailu elektronikoaren bidez irekitzeko sistema: edukiontziak eta buzoiak gailuak 
erabilita (txartelak edo kidekoak) ireki eta ixteko aukera ematen duten elementu mekanikoen, 
elektronikoen eta komunikaziokoen multzoa, eragiketa horren datuak lortuz, eta datu horien kudeaketa. 
 
15. artikulua ALDATU DA: 
 
Indarrean dagoen testua: 
 
15. artikulua. HELBURUAK. Bai uztailaren 28ko 22/2011 Legeak, bai Ontziei eta Ontzien Hondakinei 
buruzko 11/1997 Legeak ere, hondakinak berrerabiltzeko, birziklatzeko eta hondakinak balorizatzeko 
beste mota batzuen helburuak finkatzen dituzte, ingurumena eta gizakion osasuna babesteko 
helburuarekin.  
 
Ondorio horietarako, Mankomunitateak bilketa berezia egiteko sistema eratua du, era batez edo bestez 
aprobetxagarri diren hondakinak, edota beren biltze berezia komenigarritzat jotzen direnekoak biltzeko; 
erabiltzaileak hondakinok bereizita ematera behartzen ditu horrek.   
 
Proposatu den testua: 
 
15. artikulua. HELBURUA. Bai Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legeak, 
bai 2017-2027 aldirako Nafarroako Hondakin Planak eta Hondakinei eta haien Fiskalitateari buruzko 
ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legeak ere, hondakinak berrerabiltzeko, birziklatzeko eta hondakinak 
balorizatzeko beste mota batzuen helburuak finkatzen dituzte, ingurumena eta gizakion osasuna 
babesteko helburuarekin. 
 
Ondorio horietarako, Mankomunitateak bilketa berezia egiteko sistema eratua du, era batez edo bestez 
aprobetxagarri diren hondakinak, edota beren biltze berezia komenigarritzat jotzen direnekoak biltzeko; 
erabiltzaileak hondakinok bereizita ematera behartzen ditu horrek.  
 
Hondakinak egoki kudeatzeko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko, Mankomunitateak beharrezkoak diren 
neurriak jasotzen ditu ordenantza honetan, jatorrian bereiztea emendatzeko eta bilketa-zerbitzua 
optimizatzeko xedearekin.     



 
 
16. artikulua SARTU DA: 
 
16. artikulua. EDUKIONTZIAK ETA BUZOIAK TXARTELAREN EDO GAILU BALIOKIDE BATEN 
BIDEZ IREKITZEA  
 
Ordenantza honetako 15. artikuluan jasotako helburuak lortzeko, edukiontziak eta buzoiak txartelaren 
eta/edo gailu baliokide baten bidez irekitzeko sistemak kokatuko dira progresiboki gai organikoen eta 
gainerakoen frakzioetan. Sistema horiek ahalbidetuko dute edukiontzi eta/edo buzoi bakoitzaren irekitze-
datuak bildu eta erregistratzea, erabilera-maila ezagutzeko xedearekin, helburu normatiboak lortzeko, eta 
bai zerbitzua eta bere emaitzak sustatzeko jarduerak egiteko ere.  
 
 
Artikuluko puntu hauek ALDATUKO DIRA, eta artikuluaren gainerako zatiak bere 
horretan geldituko dira:  
 
Indarrean dagoen testua: 
 
20. artikulua. ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK. Oro har, erabiltzaileak betebehar hauek izango 
ditu, bilketa dela-eta. 
 
1. Etxeko hondakinak Mankomunitatearen esku jartzea, egoki bereizita, 22. artikuluan zehazten diren 

frakzio edo zatietan eta kapitulu honetan ezartzen diren baldintzetan.  
2. Mankomunitateak une bakoitzean ezartzen dituen zabor edukiontziak indarrean dauden arauen 

arabera erabiltzea.  
 

Bilketa pneumatikoa ezarrita dagoen tokietan, erabiltzaileek, gainera, betebehar hauek izango dituzte:  
 

1. Kasu bakoitzean Mankomunitateak zehazten dituen konportak erabiltzea, indarrean dagoen legezko 
araudirekin bat eginez.  

 
Proposatu den testua: 
 
21. artikulua. ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK. Oro har, erabiltzaileak betebehar hauek izango 
ditu, bilketa dela-eta. 
 
1. Etxeko hondakinak Mankomunitatearen esku jartzea, egoki bereizita, 23. artikuluan zehazten diren 

frakzio edo zatietan eta kapitulu honetan ezartzen diren baldintzetan. 
2. Mankomunitateak une bakoitzean ezartzen dituen zabor edukiontziak indarrean dauden arauen eta 

ordenantza honen arabera erabiltzea.  
 
Bilketa pneumatikoa ezarrita dagoen tokietan, erabiltzaileek, gainera, betebehar hauek izango dituzte: 

 
1. Kasu bakoitzean Mankomunitateak zehazten dituen konportak erabiltzea, indarrean dagoen legezko 

araudirekin eta ordenantza honekin bat eginez. 
 

 
Artikulu hau ALDATU DA: 
 
Indarrean dagoen testua: 
 
51. artikulua. ARAU-HAUSTEAK. 
 
1.C. Arau-hauste oso larriak: 
a) Edukiontziak hondatzea. 
 
Proposatu den testua: 
 
52. artikulua. ARAU-HAUSTEAK. 
 
1.C. Arau-hauste oso larriak: 
a) Edukiontziak eta/edo haietako zeinahi elementu hondatzea. 

 
 



 
IV. eranskina SARTU DA: 
 
ANEXO IV. EDUKIONTZIAK ETA BUZOIAK IREKITZEKO GAILUAK ERABILTZEKO ETA 
ESKURATZEKO ARAUAK. 
 
Behin kokatu denean irekitze-sistema dagokion tokian, ordenantza honetako 16. artikuluan jasota 
dagoenaren arabera, erabiltzaileei gutxienez bi txartel edo gailu baliokide emango zaizkie posta-helbide 
bakoitzeko, eta, hartara, gailuaren erabilera eman zeneko posta-helbideari lotuta egongo da. 
 
Galtzearen, lapurtzearen, hondatzearen, berritzearen eta/edo helbidea aldatzearen ondorioz irekitzeko 
gailu gehiago emateko, aurretik eskaera egin beharko da. 
 
Ezaugarri hauetako irekitze-sistema duen zeinahi edukiontzi eta/edo buzoi irekitzeko balioko dute gailuek. 
Mankomunitateko lehendakariak onartutako edozein aldaketa edo murrizketa abian jarri baino lehen 
jakinarazi beharko da, behar den denborarekin. 
 
Sistema ezarrita duen frakzioetako bakoitza asteko zein egunetan ireki daitekeen ezarriko du 
Mankomunitateak. Asteko irekitze-egunen zerrenda hori ezarri eta aldatzea, Mankomunitateko 
lehendakariak onartua, abian jarri baino lehen jakinarazi beharko da, behar den denborarekin. 
 
Aginduta dituen zerbitzuek behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak diren aldaketak egiteko ahalmena 
du Mankomunitateak. 
 
Garinerakoen frakzioaren edukiontzian eta/edo buzoian bota beharreko hondakin gehiago sortzea, hala 
nola pixoihalak eta antzekoak, justifikatzen duten berariazko inguruabarrak daudenean, egunero 
zabaltzeko aukera emango duten gailuak emango dira. Hala emandako gailuak jaulki eta handik bost 
urtera iraungiko dira.  
 
Eraikin batean atezaintza-zerbitzua, garbiketakoa edo baliokidea badago, eraikineko hondakinak 
botatzeaz arduratzen dena, Mankomunitateak zerbitzu horien arduradunari gailu bat emango dio, 
eraikinean sortzen diren hondakinak botatzeko edukiontzia eta/edo buzoia ireki ahal izateko.  
 
Irekitzeko gailuen funtzionaltasunak Iruñerriko Mankomunitateak ematen dituen zerbitzu publikoetan 
erabiltzen diren beste batzuekin integratu ahal izango dira, besteak beste, Eskualdeko Hiri Garraioan 
erabiltzen direnekin.  
 
 
Artikuluen zenbakiak ALDATU DIRA: 
 
Ordenantzan 16. artikulua sartu denez, gainera, horren ondoren dagoen artikulu bakoitzaren zenbakia 
aldatu da; hartara, indarrean dagoen 16. artikulua 17.a izatera igaro da, indarrean dagoen 17.a 18.a. 
izatera eta horrela gainerakoak indarrean dagoen 58. artikulua arte, zeina 59.a izatera igaro den. 
 

 


