
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAN HONDAKINEN KUDEAKETA ARAUTZEN 
DUEN 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 bitartez 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 
 

Bai hondakinen arloko Europako zuzentarauek, bai eta Espainiako legeriak ere, 
zehazki, 22/2011 Legeak, jasotzen dute nahitaezkoa dela etxeko hondakinetako 
material desberdinen gaikako bilketak ezartzea eta hondakin horien berreskuratze-
helburuek %50ekoak izan behar dutela. 

Gainera, 2017-2027 aldirako Nafarroako Hondakinen Planaren barnean 2016ko 
abenduan ezarritako helburuak dira gai organikoen %50 jatorrian bereiztea 2020an 
(desegokien %20ko muga gehigarri batekin) eta %70 2027an (desegokien %10eko 
muga gehigarri batekin).  

Egun, 5. edukiontzira botatzen diren gai organikoen portzentajea sortutako hondakin 
horien %18koa da, eta, beraz, ezarrita dauden helburuetatik urrun dago. 

Helburu horiek lortzea bermatuko duten mekanismoak ezarri nahi dira, garatu diren 
esperientzia pilotuetan lortu diren emaitzetan oinarrituta. 

Beste alde batetik, ordenantza aldatzeko ekimen hau 2017-2018 urteetarako Iruñerriko 
Mankomunitatea S.A.ren Araudi Planean jasota dago, Batzar Nagusiak 2017ko 
ekainaren 27an egin zuen saioan onartutakoan.  

 

b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den 

 

Hondakinen kudeaketa arautzeko ordenantzak ezarri nahi den bilketa-eredua hartu 
behar du barne, bai eta hondakinak aurkezteko modua, erabilitako edukiontzi-sistema 
eta bereiz bota behar diren frakzioak ere.  



Martxan jartzea aurreikusita dauden bilketa bereiziko sistema berriak ordenantzan 
sartzea proposatzen da. 

Gainerakoen frakziorako eta gai organikoen frakziorako sarbide-kontrola duten 
edukiontziak, arropa botatzeko edukiontziak eta garbigune txikiak sartzea proposatzen 
da.  

Beste alde batetik, II. eranskinean, bilketa pneumatikoaren espezifikazio teknikoei 
dagokienean, proposatzen da espezifikazio berri bat gehitzea, balbulen gelen 
kokapenari dagokiona, dauden hartuneei dagokienez.  

Halaber, zehapen-espedienteak 39/2015 eta 40/2015 legeetara egokitzea proposatzen 
da. 

 

c) Arauaren helburuak 
 

1.- Hondakinen kudeaketa zuzena egiteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko jatorrian 
bereizteko jarduerak sustatzeko, bultzatzeko, kontrolatzeko eta/edo exijitzeko sistemak 
ezar daitezen beharrezkoak diren neurriak sartzeko aukera barne hartzea, hala nola 
sarbide-kontrola duten edukiontziak instalatzea jatorrian bereizi beharreko hondakinen 
frakzio guztietarako edo batzuetarako. Edukiontzi horiek, zehazki, identifikazioko 
sistema elektronikoen bidez irekiko dira.  

2.- Hondakinen kudeaketako erregulazioa duela gutxi onartu den araudira egokitzea, 
besteak beste, Hondakinei eta haien Fiskalitateari buruzko 14/2018 Foru Legera eta 
2017-2027 aldirako Nafarroako Hondakinen Planera. 

3.- Segurtasun juridikoa ematea dagozkien zerbitzuen kudeaketa garatzean, bilketa 
bereizirako sistema berriak finkatzean, eta edukiontzi berriak gehitzea. 

 

d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak   
 

“UDAL HONDAKINEN BILKETA BEREIZIKO EREDUEN ETA PROIEKTUEN 
ESPERIENTZIEN ANALISIA, IRUÑERRIKO MNAKOMUNITATERAKO 
ERREFERENTZIAZKOAK IZAN DAITEZKEENAK” izeneko azterlana egiteko agindu 
zen, Iruñerriko kasuaren antzeko beste hiri batzuetan ezartzen ari diren metodoak edo 
teknologiak identifikatzeko xedearekin (tamaina ertaineko hiri trinkoa eta edukiontziak 
bide publikoan dituena), gai organikoen gaikako biltze handia lortzeko jatorrian. 
Lortutako ondorioen artean nabarmendu behar da ez dagoela beste alternatiba 
egingarri ezagunik erronka honi aurre egiteko. 
 
Ordenantza batean agertzeko beharrak berekin dakarren arauzko ahalmenaren bidez 
egin behar da tokiko erakundeek gai edo arlo hau arautzeko beharrezkoa den 
garapena; izan ere, asmoa herritarrekiko harremanak ere arautzea baita, horrenbestez, 
hartzaileak hainbat izanda eta geroko eta segidako aplikazioak egiteko modukoa 
izanda.  
 
 
 
 
Herri-kontsultaren hartzaileak:  



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


