
 
 

 

 

HONDAKINEN BILKETA SISTEMA 

ALDATZEKO PARTAIDETZA PROZESUA 

2014-10-14. 2.SAIOAREN AKTA 

 

 

 

BILERAREN XEHETASUNAK: 

- Bilera zenbakia: 2 

- Data: 2014-10-14 

- Lekua: Zabiel kultur etxea. 

- Hasiera ordua: 18:30 

- Amaiera ordua: 20.45 

DINAMIZAZIOA: 

- Parte hartzaile kopurua: 60 herritar. 33 emakume eta 27 gizon. 

- Dinamizatzaileak: Arkaitz Martinez de Albeniz, Ekhi Oñate eta Ekhi Zubiria. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

1. ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA 

Saioaren hasieran, Mutrikuko alkatea den Joseba Palenzuelak hartu du hitza bertaratutakoei ongi 

etorria eta gerturatu izanagatik eskerrak emateko. 

Ondoren partaidetza prozesuaren inguruko nondik norakoak gogoarazi ditu eta 2.saioari hasiera 

eman dio. 

2. SAIOAREN KOKAPENA 

Alkatearen aurkezpenaren ondoren, Arkaitz Martinez de Albeniz Aztikerreko kideak hartu du hitza 

saio honen kokapena egiteko. 

Hasteko, fase berri honen, hau da, bilketa aukera ezberdinen azterketa, kokapena egin du eta 

mahainguruaren laburpentxo bat azaldu du, atera ziren ideia nagusik azalduaz.  

Mahainguruan lau bilketa sistema ezagutzeko aukera egon zen, gaurko saioan hauetako 3 aztertu 

eta baloratuko dute herritarrek. 

Hiru sistema hauek, 4 frakzio nagusiak atez ate biltzen dituenak, edukiontzi derrigorrezko sistema 

eta sistema mixtoa, prozesu honen helburuetako batzuk bete ditzazketela ulertuta aukeratu dira. 

Hondakinen gaikako bilketa %60ko tasa bermatzen dutela ulertuta. 

Gaur landuko diren sistema guztiek ezaugarri komun batzuk dituzte: 

Edukiontzi berdea desagertzen da 

Frakzio guztiak gaika biltzeko beharra dago 

Desberdintasunak, sailkatze helburuei dagokionean, sistema bakoitzak frakzio batzuk edo besteei 

egiten dien jarraipenean daude, eta jarraipen hori egiteko modua (pertsonalizatua edo kolektiboa). 

Dinamizatzaileak azaldu du hondakinak biltzeko aukera gehiago daudela eta herri bakoitzak bere 

berezitasunak ezartzen dituela, beraz, gaurkoan sistema bakoitzak dauzkan ezaugarri nagusiak 

azaldu eta aztertuko dira. 

Prozesu hau hondakinen egoera aldatu eta hobetzeko helburuarekin jarri da martxan, eta aldaketa 

honen norabidean erreferentziazkoak izan daitezke 3 aukera aztertuko dituzte partaideek. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. SISTEMA BAKOITZAREN AZTERKETA 

 

Azalpenak burutu ondoren, 20 pertsona inguruko 3 taldeetan banatu gara 3 txoko ezberdinetan 

dinamizatzaile iraunkor bat egon delarik hauetako bakoitzean. Txoko bakoitzean mahainguruan 

ikusi ziren 4 sistemetako 3 aztertu dira: atez ate, edukiontzi betebeharrezkoa eta sistema mixtoa. 

 

 

Txoko bakoitzean erronda bat egin dute partaide guztiek, sistema guztien inguruko azterketa 

burutuaz eta 6 aldagairen inguruan ikusten dituzte indar-guneak eta ahulguneak azaleratuz. 

 

Jarraian, dinamikaren emaitzak aurkezten dira: 

 

EDUKIONTZI BETEBEHARREZKOA 

Hauek dira kokapen gisa sistema honen ezaugarri nagusiak: 

 HELBURUA GAIKAKO BILKETA %70tik GORAKO TASA IZATEA (GIPUZKOAN 

ORAINDIK EZARRI GABE DAGO) 

 FRAKZIO GUZTIAK EDUKIONTZI BIDEZ BILTZEN DIRA 

 FRAKZIO BATZUK TXIP BIDEZ KONROLATUAK DAUDE (Organikoa eta errefusa 

normalean) 

 KONTROLA TALDEKATUA DA (100-200 BIZTANLE ARTEKOA). Herritarrak giltza 

batekin ireki dezake kontenedorea baina irekiera kontrolak taldekatuak dira 

 EGUN OSOAN BILTZEKO AUKERA ESKAINTZEN DUTE EDUKIONTZIEK 

 HERRIAN ZEHAR EDUKIONTZI GUNE DESBERDINAK DAUDE 

 INBERTSIOA: TXIPak ETA EDUKIONTZIAK 

 AUZOKONPOSTA ETA AUTOKONPOSTA INDARTZEA (HOBARIAK) 

 

 

 



 
 

 

 

Hona hemen sistema honen inguruan atera diren iritziak: 

 

ALDAGAIA INDARGUNEAK AHULGUNEAK 

Gaikako bilketa  %70 tasa lorgarria baina 

bermerik ez oraindik, 
 Birziklatze tasa igotzeko 

aukera 

 Ez birziklatzea 

ahalbidetzen du. Kontrol 
falta. 

 Neurri zuzentzailerik ez 
du. 

 Ez da ziurra, ez du 
bermatzen ezta %60a ere. 

 Edozein kontenedore 
kutsatzeko arriskua dakar 

(adb/ errefusa paperera 
bota) 

Inpaktu ekonomikoa: 
bilketa eta tratamendua 

 Ondo eginez gero 
tratamendua merkeagoa 

da. 
 

 Hasierako inbertsioaren 
datuak ez dakizkite.  

 Hipotetikoak dira 
 Amortizazioa ez da 

bermatzen, 

birziklapenaren 

araberakoa. 
 Gastu ekonomikoa dakar: 

2 kontenedore, txipak,… 

Egungo azpiegituren 
erabilera 

 Gaur egungo batzuk 
aprobetxatzen dira, 

papera eta ontzi arinak. 

 

Herritarren egokitzapena  Birziklatzen duenarentzat 

erosoa. 
 Egokitzeko erraza da, 

etxean pote bat gehiago. 
 Inposatua ez bada, hobeto 

egingo du jendeak 

 Gaizki egiten 

duenarentzat, berdin 
jarraitzeko aukera ematen 

dio. 
 Librea izateak ez du 

bermatzen birziklatzea. 
Bermatzeko behartu behar 

da birziklatzera. 

Erosotasuna(ordutegia,…)  Ordutegi erosoak.  Egun osoan zakarrak 

edukiontzietan egotean 
usaia sortzen da. 

 Gaizki birziklatzen duenak 
ongi egiten duenari 

izorratzen dio. 

Erabiltzaileen 
erantzukizuna  
kontzientzia 

 Sistema aldatzea 
kontzientziatzeko bidea 

da. 

 Kontzientzian eraginik ez. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ATEZ ATE: 

Hauek dira kokapen gisa sistema honen ezaugarri nagusiak: 

 FRAKZIO GUZTIAK ATEZ ATE BILTZEN DIRA 

 BILKETA eta JARRAIPENA INDIBIDUALIZATUA DA (Familia bakoitzak jasotzen 

duenaren jarraipena dago) 

 %75-%85 inguruko GAIKAKO SAILKATZE TASAK BERMATZEN DITU 

 HONDAKINAK BILTZEKO ORDUTEGIA ETA EGUTEGI ZEHATZA DAGO (Egun 

bakoitzean frakzio bat jasotzen da eta ordutegi batekin) 

 INBERTSIOA ALTUA HASIERAN (diru-sarrerekin amortizatzeko aukera) 

 LANDA GUNEETAN EKARPEN GUNEAK DAUDE 

 LARRIALDI GUNEAK EXISTITZEN DIRA (Urgentziazko kasuetan egun horretan 

biltzen ez dagokion frakzioa jasotzeko aukera eskaintzen duena) 

 AUZOKONPOSTA ETA AUTOKONPOSTA INDARTZEA (HOBARIAK) 

 KOMERTZIOETAN BILKETA ATEZ ATE EGITEN DA 

 

Hona hemen sistema bhonen inguruan sortu diren iritziak: 

ALDAGAIA INDARGUNEAK AHULGUNEAK 

Gaikako bilketa  Portzentaje oso altuak 
ematen ditu. 

 Ondo bereizteko aukera 
ematen du. 

 %100 birziklatzera gehien 
hurbiltzen da.Kontrolatua. 

 Derrigorrezkoa.  
 Ia-ia perfektua. 

 Auzo/auto konposta 
bultzatzen du. 

 Jendeak hondakinak beste 
herri batera eramango 

ditu. 
 Konpromiso altua 

eskatzen du. 
 Derrigorrezkoa. 

 Jendea kontrolatua 
sentituko da. 

 Intimitate falta. 

Inpaktu ekonomikoa: 
bilketa eta tratamendua 

 Lanpostuak sortuko dira. 
 Etorkizun batean gastuak 

amortizatzen dira. 
 Kudeaketa herriak eramaten 

du. 
 Inpaktu ekonomiko gutxi 

dauka. 
 Tratamendua erraza da. 

 Zabor bilketa tasak behera 
egiten dute. 

 Etorkizunean merkeena da. 

 Hasieran inbertsio altua 
eskatzen du. 

 Bilketa garesti irteten da. 

Egungo azpiegituren 
erabilera 

 Gaur egungo sistemarekin 

amaitzen du. 
 

 Sistema guztia berritu 

beharra.(hasieran 
gutxienez, gerora indar-

gune bihurtu daiteke). 

Herritarren egokitzapena  Kontzientziak gora egingo 
du, lantzera eramaten 

duelako. 
 Konpromisoak gora. 

 Kontrol indibidualizatua 
duenez akatsak errez 

konponduko dira. 

 Modelo berdina herriaren 
zonalde guztietarako 

ezinezkoa da. 
 Egokitu beharra dago. 

 Ordutegian zorroztasuna. 
 

Erosotasuna(ordutegia,…)  Ordutegia adostu beharra 

dago. 
 Gertutasuna 
 Larrialdi guneak. 

 Hasieran ez da erosoa 

izango. 
 Ordutegi eta egutegia 

kaltegarri da. 
 Gertutasuna. 

Erabiltzaileen 
erantzukizuna eta 
kontzientzia 

 Kontzientziak gora egingo 
du. 

 Gaur egungo datuak 

hobetuko ditu. 

 Betebeharrezkoa. 

 Kontzientzia eskasa dago. 
 Gezur asko zabaldu da 

sistema honen inguruan 

eta jendeari beldurra 

sartu zaio. 



 
 

 

 

SISTEMA MIXTOA: 

Hauek dira kokapen gisa sistema honen ezaugarri nagusiak: 

 %75TIK GORAKO BIRZIKLATZE TASA ESKAINTZEN DU batez beste 

 FRAKZIO BATZUK EDUKIONTZI BIDEZ ETA BESTE BATZUK (ORGANIKOA EDOTA 

ERREFUSA) ATEZ ATE BILTZEN DIRA 

 SISTEMA DESBERDINAK EGON DAITEZKE ATEZ ATE BILTZEN DIREN FRAKZIOAK 

JASOTZEKO: ZINTZILIKARIOA EDOTA ATARIETAN JASO  

 PAPERA ETA ONTZI ARINAK EDUKIONTZIA MANTENTZEN DA  

 EDUKIONTZIEN ORDUTEGIA LIBREA IZANGO DA 

 FRAKZIO KONTROLATUAK (Organikoa edota errefusa) BILTZEKO ORDUTEGI BAT 

DAGO 

 INBERTSIOA HANDIA HASIERAN (diru-sarrerekin amortizatzeko aukera) 

 LARRIALDI GUNEAK DAUDE (FRAKZIO BEREZIETARAKO) 

 AUZOKONPOSTA ETA AUTOKONPOSTA INDARTZEN DA (HOBARIAK) 

 

Hona hemen sistema honen inguruan sortutako iritziak: 

ALDAGAIA INDARGUNEAK AHULGUNEAK 

Gaikako bilketa  Organikoa eta errefusa 
guztia bilduko da. 

 Gehiago birziklatuko da. 
 Indibidualizatua da. 

 Gaizki egiteko aukera 
gutxi. 

 Ontzi arinak, kartoia-
papera eta beirak 

kontrolik ez dute izango 
eta gaizki egin liteke. 

 Erosotasun gutxiago. 
 Ondoko herritara 

hondakinak eramango 
dira. 

 Pañalak kontrolatu behar 
dira. 

 Inguruan ez dela ipintzen. 

Inpaktu ekonomikoa: 
bilketa eta tratamendua 

 Bilketa merkeago egingo 
du. 

 Hasierako inbertsioa 
handia da. 

Egungo azpiegituren 
erabilera 

  Edukiontzi batzuk 

aprobetxatuko dira, 
inbertsio gutxiago egin 

beharko delarik. 

 Lurpeko edukiontziak ez 

aprobetxatzea. 

Herritarren egokitzapena  Birziklatzen dutenek gutxi 
egokitu beharko dute. 

 Inplikazioa handituko da. 

 Birziklatzen ez 
duenarentzat aldaketa 

handia izango da. 
 Egungo sistema eta atez 

atekoaren arteko 
sistemara egokitzea.  

Erosotasuna(ordutegiak ,…)  Etxetik gertu badago. 
 Atez atekoak etxean 

bertan. 
 Beste frakzioak nahi 

duzunean bota dezakezu. 
 Ordutegien malgutasuna. 

 Frakzio batzuk ordutegi 
mugatua daukate. 

 Erosotasuna. 
 Liosoa herritarrentzat. 

 Fede txarra duenari 
(birziklatzerakoan) gaizki 

egiteko aukerak 
eskaintzen dizkio 

 Kaxkoan atez ate jartzeko 
zailtasunak 

Erabiltzaileen 
erantzukizuna eta 
kontzientzia 

 Kontzientzia areagotuko 
da. 

 Batzuk haserretuko dira. 

 



 
 

 

 

 

4. ITXIERA ETA HURRENGO URRATSAK 

Hasiera batean saio honetarako pentsatuak  zeuden beste ariketa eta urrats batzuk ezin izan 

ditugu egin denbora faltagatik eta honenbestez amaitutzat eman behar izan dugu saioa. Egiteke 

geratu den ariketa hurrengo saioan egingo dela aipatuaz. 

Hurrengo saioaren hitzordua gogoratu da: 

URRIAREN 28, arratsaldeko 18.30tan ZABIELen. Saio honetan Mutrikurako bilketa sistema 

berriaren ezaugarriak proposatzeko saioa izango da. 

 

5. SAIOAREN BALORAZIOA 

Irten aurretik, aretoaren sarreran ipiniriko karteltxoan saioaren balorazioa egiteko eskatu zaio 

parte hartzaile orori. Honakoa izan da partaideek egindako balorazioa: 

 

 

 

 

 

 

 LAN EGITEKO MODUA BILERAKO GIROA SORTU DIREN EDUKIAK 

 13 11 11 

 1 2 3 

 
   


