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IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAN HONDAKINAK KUDEATZEA ARAUTZEKO 
ORDENANTZA ALDATZEKO PROIEKTUA EGIN AURRETIKO HERRI-KONTSULTA  

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 133. artikuluan ezarrita dagoenaren arabera, legearen edo 
erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko 
bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, eta jasoko da zer 
iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta antolakunderik 
ordezkagarrienek puntu hauei buruz: 

a) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.  

b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak. 

Aurrekoa betetze aldera, eta egin aurretik, aipatutako ordenantza aldatzeko proiektuari 
buruz alderdi hauek planteatzen dira:  

 

a) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak 
 

Ekimen honen helburua da hondakinak kudeatzeko egun indarrean dagoen ordenantza 
aplikagarria den legeriatik eratorritako aginduetara egokitzea, eta bai egun dauden 
botatze-eredu eta hondakinen bilketa askotarikoen isla zehatza izatea bermatzea ere.  

Zerbitzuaren bilakaera bera modalitate berriak osatzen doa edo zintzoki jaso edo islatu 
behar diren zerbitzuak amaitzen: esate baterako, atez ateko bilketa Iruñeko Alde 
Zaharrean edo ekitaldi publikoetarako aurreikusitako berariazko betebeharrak.  

Beste alde batetik, bilketa-modu desberdinak elkarrekin egotea –bilketa-modu 
desberdinak elkarrekin daude bai sistema tradizionalei eusten zaielako, 
eraginkortasuneko begi bistako arrazoiengatik, sistema berriak garatzeari lotuta, 
adibidez, bilketa pneumatikoa, bai eta zerbitzua ematen den eremuen edo auzoen 
ezaugarri desberdinetatik eratortzen diren diferentziengatik– osorik islatu eta jaso behar 
da ordenantza batean.  

Zehazki, ordenantzan behar bezala islatu behar direla proposatzen den alderdiak hauek 
dira: ontzien eta materialen edukiontzien izendapen berria; Iruñeko Alde Zaharrean 
egiten den gai organikoen atez ateko bilketa; bosgarren edukiontzirik gabeko eremuei 
edo auzoei egiten zaien erreferentzia oro kentzea; garbiguneak zabaltzea; bilketa 
pneumatikotik eratorritako berezitasunak, behar bezala erabiltzeko eta seguruak izateko 
sarraila duten buzoiak egonik, frakzioa gorabehera; eta bai ekitaldi publikoen kasuan 
ezarri behar diren betebeharrak.  

 

b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den 
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Hondakinak kudeatzea arautzeko ordenantzak batera dauden bilketa-eredu 
desberdinak, ezarri berriak barne hartuta, zuzen barne hartu eta islatzea komenigarri 
izatetik eratortzen da aldaketaren beharra eta aukera. Era berean, zuzen barne hartu 
eta islatu behar ditu hondakinak aurkezteko modua, erabilitako edukiontzien sistema eta 
bereiz bota behar diren frakzioak. 

Horrekin lortu nahi da ordenantza egungo egoeraren eta garatzen ari diren errealitate 
berrien isla zuzena izatea. 

Hori dela-eta, proposatzen da beharrezkoak diren ordenantzako artikuluak aldatzea, 
xede hauekin:  

Lehenik. Ontzien eta materialen edukiontzien izendapen berria islatzea. 

Bigarrenik. Ezarritako bilketa pneumatikotik eratorritako espezialitateak islatzea, 
eta, zehazki, sistemaren beharrengatik sarraila duten edukiontzi eta/edo buzoietarako 
sarbide-modua jasotzea, frakzioa gorabehera.  

Hirugarrenik. Buzoiak eta/edo edukiontziak irekitzeko txartelen eta/edo gailu 
baliokideen erabilera orokortuak berekin ekarriko du hainbat gorabehera gertatzea 
(galerak, altak, aldaketak, baliogabetzeak…), eta haiei erantzuteko, jarduteko prozedura 
zehatzak eta arinak ezarri behar dira, eta bai beste euskarri batzuetan irekitze-gailuen 
funtzionalitateak integratzeko ere.  

Laugarrenik. Iruñeko Alde Zaharrean atez ate egiten den gai organikoen bilketa 
ordenantzan islatzea. 

Bosgarrenik. Bosgarren edukiontzirik ez zuten auzoak egotetik eratorritako 
errealitatea gainditu izana islatzea.  

Seigarrenik. Landa-arloan garbiguneak egotea jasotzea. 

Zazpigarrenik. Ekitaldi publikoak antolatu eta egiten direnean hondakinen gaian 
nahitaez bete behar diren betebeharrak finkatzea. 

Zortzigarrenik. Aldaketa hauen ondorioz beharrezkoak izango diren garrantzi 
gutxiagoko zuzenketak eta argibideak egitea. 

 

c) Arauaren helburuak 
 

1.- Hondakinak kudeatzeko erregulazioa indarrean dagoen araudira egokitzea, besteak 
beste, Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko 14/2018 Foru Legera eta 2017-2027 
aldirako Nafarroako Hondakinen Planera. 

2.- Araua egokitzea dauden errealitate desberdinetara (adibidez, bilketa pneumatikoa 
duten auzoak) eta/edo ezartzen ari direnetara (betebeharrak, ekitaldi publikoen kasuan).  

3. Funtzionaltasun-arrazoiengatik sarraila duten edukiontzi eta/edo buzoietarako 
sarbide-sistema erabaki eta zehaztea, Mankomunitatearen esparruan ezarritako 
irekitze-gailuen erabilera zabalduz.  

4.- Segurtasun juridikoa ematea dagokien zerbitzuen kudeaketaren garapenean, 
dagoen kasuistika osoa buzoiak eta/edo edukiontziak irekitzeko txartelen eta/edo 
antzeko gailuen erabileraren hedatze orokorrean. 
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d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak  
 

Ez dira planteatzen. 
 
Errealitatea araudian zuzen islatzeak ez du alternatibarik legezkotasunaren 
printzipioaren pean, eta, hori dela-eta, beharrezkoa da behar bezala islatzea hondakinak 
kudeatzea arautzeko ordenantzan: ontzien eta materialen edukiontzien izendapen 
berria; bilketa pneumatikotik eratorritako espezialitateak, bere operatibitatearengatik 
sarraila duten buzoiak baititu; irekitzeko txartelak eta/edo gailuak orokorki erabiltzeari 
erantzuna emateko jarduketa-prozedura arina ezartzea; gai organikoen atez ateko 
bilketa; bosgarren edukiontzirik ez duten auzorik ez egotea; landa-arloko garbiguneak 
egotea; eta, ekitaldi publikoak eginez gero, dauden betebeharrak.  
 
 
 
 
 
Herri-kontsultaren hartzaileak:  
 

‐ Iruñerriko herritar guztiak. 
‐ Ostalaritzako elkarteak (Asociación Hostelera Navarra eta ANAPEH). 
‐ Merkatarien elkarteak (Casco Viejo, Ensanche, etab.). 
‐ Kontsumitzaileen elkarteak. 
‐ Etxebizitzen sustatzaileak/eraikitzaileak. 


