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1 SARRERA
Hemen aurkezten den Usurbil 0.0 hondakinen prebentzio eta kudeaketa programa ibilbide luze baten
emaitza da. Programa honetara iritsi aurretik, urteetako hausnarketa eta jarduna egin du Usurbilgo
herriak. Hortaz, programa hau beste urrats bat da ibilbide luze batean. Hona hemen ibilbide horretan
nabarmendu beharreko lorpen edo mugarri batzuk:











Usurbil Euskal Herriko atez ateko bilketa egiten duen lehen udalerria da, 2009an.
Usurbil 2009. urteaz geroztik zero zabor udalerria da.
Autokonpostaren eredua: 700 familiek etxean kudeatzen dituzte beren hondakinen ia erdiak.
Auzokonpostaren sustapenean aitzindari izan zen Gipuzkoan 2011an.
Euskal Herrian etxeetan sortzez besteko ordainketa tasa aplikatzen duen udalerri bakarra da 2014
urteaz geroztik.
Inoiz ekitaldi publiko batean egin den hondakinen kudeaketa arduratsuenaren lekuko izan zen
Usurbil. Egindako lanak aitortza jaso zuen, eta Kilometroak 2015 EAE-ko hondakinen prebentzio
astean finalista izendatu zuten.
Ingurumen ministerioak Usurbilgo Udala praktika onen eredu gisa aitortua du gaur egun.
Ohikoa da bestelako erakundeetatik Usurbilgo udalerrira bisita egitea bertako hondakinen bilketa
eredua ezagutzeko.

Usurbil 0.0 hondakinen prebentzio eta kudeaketa programa ez da hondakinen kudeaketa plan bat. 6.200
biztanleko udalerria izaki, ahalmen tekniko-ekonomikoa mugatua du Usurbilek. Alabaina, txikitasunetik
abiatuta, eta azken urteetako % 83ko gaikako bilketak adierazten duen herriko hondakinen ezagutzan
oinarrituta, datozen 6 urteetarako Usurbilgo bide-orria izateko helburua du programak.
Hondakinen kudeaketan 0a da sarritan erreferentzia eta helburua. Gure buruarekin zorrotzak izan nahirik,
bat ez, bi zero jarri dizkiogu hemen proposatzen dugun ereduari. Izan ere, behin % 83ko gaikako bilketa
lortuz gero, ez dugu nahikotzat jotzen bilketako emaitza on hori. Bikaintasuna nahi dugu hondakinen
kudeaketako ziklo osoan. Eta, gainera, planteamendu errealista eta egingarria mahai gainean jarrita lortu
nahi dugu bikaintasuna.
Hauek dira programa honek lorgarritzat dituen zeroak:









0 hondakin birziklagarri gaika bildu gabe.
Ez dadila birziklagarria den ezer ondo jaso gabe gelditu.
0 hondakin birziklagarri aprobetxatu gabe.
Ez dadila xahutu materialki birziklagarria den ezer.
0 hondakin biodegradagarri zabortegian.
0 hondakin desmaterializatu edo erraustu.
0 hondakin ekonomia zirkularretik at.
0 defizit zerbitzuan
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Horra, zeroen batura egokiak ekuazio osasuntsu, jasangarri eta aurreratu hau eskaintzen dio Usurbili, eta
horixe da programaren izenean adierazi nahi izan dena: 0+0 = 0.0
Ikuskera jakin bati erantzuten dio egitasmo honek; oinarrian badira hainbat printzipio, hondakinen
kudeaketari ez ezik, kontsumo eta bizi ohiturei ere badagozkienak. Programa honek aurrera joko badu,
partekatu, onartu eta praktikara eraman beharrekoak dira printzipio horiek. Esan daiteke Usurbil 0.0
proposamenak dimentsio soziala, ekonomikoa eta kulturala duela.
Honatx zein diren ikuskera horren oinarrizko ezaugarriak:






Herritarrak ahalduntzea.
Eginkizun eta arduraren dimentsio kolektiboa indartzea.
Ingurumena eta osasuna lehenestea.
Azpiegitura makro eta erraldoien ordez, azpiegitura doitu eta eskalagarriak sortzea.
Tokiko konponbideak arazo globalei.

2 EDUKIA ETA APLIKAZIO EREMUA
22/2011ko Hondakinen Legearen arabera, (14. artikulua), udalek bere eskumenen baitan, hondakinen
kudeaketa programak gara ditzakete. Progama hauek, gainontzeko erakundeen plangintzarekin bat
etorriko dira.
Era berean, aipatu araudiak, erakunde publikoek, dagozkien eskumenen arabera, hondakinen prebentzio
programak ere garatu beharko dituztela jasotzen du.
Honenbestez, Usurbil 0.0 hondakinen prebentzio eta kudeaketa programak, usurbilen sortzen diren hiri
hondakinak hartzen ditu aintzat, eta bere iraupena, legediak aurreikusi bezala 6 urtetakoa izango da,
dagokion jarraipen mahaiak zehaztutakoaren arabera eguneratuko delarik.

Irudia 1 Usurbilgo udalerria
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3 ARAUDIA ETA IRIZPIDEAK
Usurbil 0.0 hondakinen prebentzio eta kudeaketa programa definitzeko orduan udalaz gaindiko araudi,
plan eta programak aintzat hartu dira. Bertan jasotzen diren helburu eta irizpideak aipatzea ez da
beharrezkotzat jotzen, Usurbilgo egungo hiri hondakinen kudeaketak helburu nagusiak jada gainditzen
dituelako.

Araudia
2008/98/Ce
Hondakinen
zuzentaraua
2015eko
Europar
parlamentuko erabakia

Helburua
2020-rako %50-ko gaikako
bilketa
Bihondakinen gaikako bilketa
2020an
2030erako gaikako bilketa %70
22/2011 Hondakinen eta lur 2020. urtean Hondakinen
kutsatuen legea
sorrera %10-ean murriztu
2010rekiko
2015eko
hondakinen 2025erako gaikako bilketa %60
zuzentarau proposamena
2030erako gaikako bilketa %65
1481/2001 Errege dekretua
Zabortegian 1995. urtean
botatako hondakinen %35 arte
murriztu,
hondakin
biodegradagarriei dagokionez

Usurbil
%83
Usurbilen 2009. urtetik
Usurbilen 2009. urtetik
2013. urtetik helburua lortuta.
Usurbilen egun %83
Usurbilen egun %83
Betetzen da

Taula 1 Arloko araudiaren helburuak eta Usurbilgo egoera

0.0 ereduan, urrats bat gehiago eman nahi da, eta erabili eta bota oinarri duen ekonomia lineal batetik,
hondakinak lehengai bihurtzen diren ekonomia zirkular batetarantz iristea du helburu.

4 DIAGNOSTIKOA
4.1 ESKEMA OROKORRA
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Irudia 2 Usurbilgo hiri hondakinen bilketa eta tratamenduaren eskema orokorra 2016
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4.2 HONDAKINEN SORRERA
4.2.1 Prebentzioa
Hondakinen prebentzioaren inguruan Usurbilen hainbat prebentzio ekimen sustatu izan dira:











Poltsa berrerabilgarrien banaketa.
Erosketetan, harategi zein arraindegietan, tuperraren erabileraren sustapena.
Iturriko uraren sustapena.
Edalontzi berrerabilgarrien erabilpena.
Ekitaldi publikoetan hondakinen sorrera murrizketa. (Kilometroak)
Berrerabilpena sustatzen duten azokak (Jostailu erabilien azoka)
Herriko umeekin sentsibilizazio kanpainak.
Jantokian erabilera bakarreko zapien erabilera murrizketa.
...

Jarduera hauek, hondakinen sorreran duten eragina ezin izan da kuantifiaktu kanpaina zehatzetan salbu.
(Kilometroak, tuper banaketa). Jarduera mota hauek, hondakinen kudeaketa irizpidean lehentasunezkoak
izanik, etengabean landu beharrekoak dira eta bere ondorioak, Usurbil 0.0 programa barruan ezarritako
helburuen betetze mailan isla izan beharko lukete, 2015-2023 epealdian hiri hondakinen sorrera % 10
murriztu nahi da.
4.2.2

Hiri hondakinen sorrera. Garapena

Usurbilen sortu eta biltzen diren hiri hondakinen egungo egoera izango da Usurbil 0.0 ereduaren oinarria.
Horregatik beharrezkoa da azken urteetako Usurbilgo hiri hondakinen garapena aintzat hartzea.

Irudia 3 Usurbilgo hiri hondakinen sorrera 2008-2015
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2009. urtean Usurbilgo udalerria hiri hondakinak atez ate biltzen hasi zen, eta horren ondorioz sortu eta
bildutako hiri hondakinak nabarmen murriztu ziren.
2010. urtean berriz, Usurbilgo hiri hondakinen bilketa osoa abiatzen da, hau da, udalerriko etxetako hiri
hondakinez gain, komertzio eta jarduera industrialetan sortzen diren hiri hondakinak ere biltzen dira.
Horrek azaltzen du 2010. urtean bildutako hiri hondakinen hazkuntza. Jarduera industrialetako
hondakinak ere aintzat hartzen direlako. Datu horien arabera, ondoriozta daiteke, Usurbilen biltzen diren
hondakinen %38 inguru, jarduera industrialetan biltzen diren hondakinak direla.
Azken urteetako hiri hondakinen sorrerari dagokionez, urtez urteko hobekuntzek izan duten eraginez gain
(2011. urtean jarduera industrialetan eta 2014. urtean etxeetan sortzez besteko ordainketa sistema ezarri
da), nabarmena da ziklo ekonomiko orokorraren (krisi ekonomikoa) eragina Usurbilgo hiri honakinen
sorreran.
Bildutako hiri hondakin frakzioen garapena aztertzen bada, hurrengoak dira emaitzak.

Taula 1 Usurbilgo hiri hondakinen sorrera atal nagusien arabera 2008-2015
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Irudia 3Hiri hondakinen sorreraren garapena 2008-2015. (Unitatea. Tonak)

Hiri hondakinen sorreraren garapena ezagututa, garrantzisua da hondakinen osaketa zehatza ezagutzea
2015eko datuen arabera.

Usurbilgo hiri hondakinak 2015

17%
26%

Biohondakina
Paper eta kartoia

11%

Beira
Ontzi arinak
14%

16%

Garbigunea
Besteak

9%

7%

Errefusa

Irudia 5 Usurbilgo hiri hondakinak 2015
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Ondoren,hondakinen osaketa atalez atal zehazten da 2015eko datuen arabera.

Taula3 Usurbilgo hiri hondakinak 2015

Datu hauen arabera, Usurbilgo errefusaren osaketa ikus daiteke.
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Eta 2016. Urtean eginiko azterketaren baita, industriako errefusaren jatorria hurrengoa da.

4.3 GAIKAKO BILKETA
Azken urtetako gaikako bilketaren garapena hurrengoa izan da.
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4.4 HIRI HONDAKINEN KALITATEA
4.4.1

Errefusa

Berriki eginiko errefusaren karakterizazio lanek hurrengo emaitzak eman dituzte.

4.4.2

Ontzi arinak
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Usurbilgo hiri hondakinetako ontzi arinetan ez dagokion hondakin kopuruaa (bataz beste, atez ateko
bilketa hasi zenetik %12,97-a da. Ezberdindu behar da Ecoembes-en arabera ez dagokion hondakina zer
den eta berez birziklagarria dena.
2 puntu dira nabarmentzekoak.


Usurbilgo ontzi arinetan ez dagokion material nagusia basura poltsetako filma-rena da. Izan ere
ontzi arinak uzteko, ugaritzen ari baita basura poltsetako filmaren erabilera. Inpropio bezala
jasotzen da, ez delako Ecombes-eko irizpideen baitan ontzi bezala ulertzen, nahiz eta gero
birziklatze plantan beste film plastikoak bezala birzikla daitekeen.



Bestalde, karakterizazio emaitzak nahikoa aldakorrak direla ikusten da, eta Usurbilgo kasuan
bereziki, eragina dauka horreka, poligono industrialetako ontzi komertzialak ez direlako
Ecoembes-en irizpideen baitan onartutako material moduan jasotzen, nahiz eta berriz ere birzikla
daitezkeen.

4.5 HIRI HONDAKINEN BILKETARAKO AZPIEGITURA
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4.6 HIRI HONDAKINEN BILKETA ETA TRATAMENDU ZERBITZUAREN AZTERKETA EKONOMIKOA
Ondoren aurkezten den taula, Herri kontuen Euskal epaitegiak ezarritako irizpideak jarraikiz egindako
azterketa da. Bertan gastu eta diru sarreren baitan, bilketa zerbitzuaren defizita kuantifikatzen da.

Taula 3Usurbilgo hiri hondakinen bilketa eta tratamendu kosteak 2008-2015 (Unitatea. Milaka euro)

Azterketa ekonomiko honetan, atal bakoitzean inputaturiko kostuak aldakorrak izan dira, eta beraz
ondorioak ateratzeko ere tentuz interpretatu behar dira zenbakiak. 2013-2015-2015-2016. urteetan
datuak homogeneotzat hartzen dira.

900
800
700

Milaka €

600
500
400
300
200

202

240

300

258
136

190

206

227

100
0
2008

2009

2010
Gastua

2011

2012

Urtea
Diru sarrera

2013

2014

2015

Defizita

14

USURBIL 0.0

4.7 TRATAMENDU KOSTEAK
Eskema orokorrean ikus daitekeen moduan, Usurbilgo hiri hondakinen kudeaketan tratamendu koste bat
suposatzen duten 2 zatikiak biohondakina eta errefusa dira. Tramendu gastu hauek, tarifa bidez kobratzen
zaizkio Usurbilgo Udalari.
Ondorengo atalean, 2 frakzio hauek azken urteetan jasandako igoera ikus daiteke.

Irudia 5 Usurbilgo hondakinen tratamendu gastuen garapena Usurbil 2008-2016

5 HELBURUAK
Egungo hondakinen sorrera, gaikako bilketa emaitzak, bildutako hondakinaren kalitata eta zerbitzuaren
guztiko kostua ikusita Usurbil 0.0 hondakinen prebentzio eta kudeaketa programaren helburuak hurrengo
7 urtetarako, hurrengoak lirateke.







2023 urterako Usurbilgo hiri hondakinen sorrera %10 murriztea. (erreferentzia urtea 2015 izanik)
Usurbilen sorturiko biohondakina herrian konpostatu eta erabiltzea. (700 Tn biohondakin inguru)
2020 urterako Hiri Hondakinen %90a gaika biltzea.
2023an zabortegian isurtzen diren hondakinak inerteak eta gehienez ere %5 material
biodegradagarri izatea.
2023an hiri hondakinen bilketa eta tratamendu zerbitzuaren defizita 0 izatea.
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6 PROGRAMA
Helburu hauek betetzeko, hurregno programa gauzatzea aureikusten da. Programa honetako ekintzak 3
lehentasun mailetan ezberdindu dira, herritarrekin antolatu diren lan saioetan zehaztutakoaren arabera.
(Lehentasun haundia , ertaina , urria ).

6.1 PREBENTZIOA
6.1.1

Biohondakina

1. Etxean konpostatu ezin duten herritarren artean auzokonpostaren sustapena.
2. Autokokonpostaren jarraipena eta sustapena. Usurbilgo eraikin publikoetako bihondakin guztiaren
konpostatzea.
3. Sentiberatze kanpaina: Konpostaren eguna antolatu bi urtez behin herri eragileekin elkarlanean.
4. Udalerriko lorategietan sorturiko hondakin ahalik eta gehenak bertan txikitu eta konpostatu.
5. Elikagai xahuketa ekiditeko baliabideak landu. Usurbilgo komertzio, jantoki, elkarte, festa, ekitaldi
etab...-etan sorturiko soberakinak erabiltzeko prozedura zehaztuz.

6.1.2

Paper eta kartoia

6. Udalaren digitalizazioa.
7. Liburuen berrerabilpena sustatu.
8. Publizitatearen murrizpena. Udal araudia landu eta etxeetan informazio zabaldu (Pegatinak, araudia
eatb...)

6.1.3

Ontzi arinak eta besteak

9. Berrerabilpen azoken sustapena. (Jostailu erabiliak etab...)
10. Erabilera bakarreko edalontzien debekua ekitaldi publikoetan. (Kirol jarduerak barne)
11. Komertzio eta jarduera industrialak (Hobariak, formazioa, 0.0 zigilua etab...)
Hobari fiskalak, prebentzio progamak gauzatzen dituen komertzioak eta jarduera industrialei. Usurbil 0.0
zigilua.
12. Hondakinik gabeko hamaiketakoaren sustapena. (Bilgarri berrerabilgarriak eta tuperrak)
13. Esne makina martxan jartzea.
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14. Iturriko uraren erabilera bultzatu.
15. Erabilera bakarreko poltsen inguruko sentsibilizazioa eta araudia landu.
16. Ekitaldi publikoetako antolaketarako prebentzio protokoloa. (Edalontzi eta
berrerabilgarriak)

mahai tresneria

17. Ontzi gutxien erabiltzen dituzten produktuen sustapena.
18. Udal berrerabilpen gunearen sustapena. (Erakusketa gelan Abenduan zehar atez ateko bulegoa,
bigarren eskuko azoka bilakatu)
19. Eraikin publikoetako garbiketa zerbitzuetan gaikako bilketaren inguruko formazioa eta bilketaren
hobekuntza.
20. Ontzi arinen sortzez besteko ordainketa martxan jartzea.
21. Tasa bidezkoagoen garapena. Sortzez bestekoaren ordainketa pisua areagotuz.
22. Pardel berrerabilgarrien erabilera sustatu. (Zintzilikailuan pegatina eta hobariak)
23. Gainontzeko erakundeekin harremana, Usurbilgo jarduera ekonomikoaren sinbiosi industriala
sustatuz. (Hondakinen sorrera eta birziklagarritasuna bultzatuz)
24. Vending makinen inguruan I+G+B eta arauketa.
25. Tasa bidezkoagoak sustatu, kutsatzen duenak ordaindu dezala printzipioa indartuz.
26. Udal kontratazioetan erosketa berdea sustatu, hondakinen murrizketa aintzat hartuz.
27.Sentiberatze kanpainak.

6.2 GAIKAKO BILKETA
28. Ontzi arinen eta paper eta kartoiaren bilketarako modu berrien garapena bultzatu. Zintzilikailuen
diseinua hobetu.
29. Hondakinen sorreraren jarraipena hobetu, errefusaz gain, bestelako frakzioen sorrera kuantifikatzeko.
30. Amiantoaren bilketarako zerbitzua eskaini.
31. Garbigunea komertzio eta enpresa txikiei erabiltzeko aukera eskaini.
32. Kale garbiketako hiri hondakinen bilketa zerbitzuaren hobekuntza. Gaikako bilketa hobetu.
33. Errefusaren bilketa, hondakin inerteen bilketa bilakatu.
34. Eskualde mailako sektore jakinekin
(Sagardogileak)

ontzietako gordailu sistemen bideragarritasuna

aztertu.

35. 0.0 hondakinerako ikerketa hitzarmenak landu arloko erakundeekin.
36. Hondakin berezi txikiak uzteko ekarpen guneak herrian

17

USURBIL 0.0

6.3 TRATAMENDUA
37. Hondakin sanitarioen (pardelen) birziklapenean I+G+B sustatu.
38. Herriko biohondakina baserri konpostaren bidez birziklatu eta konposta herrian erabili.

6.4 JARRAIPENA
39. Hondakinen jarraipen mahaia eratu.
40. 0.0 eguna bultzatu. Hondakinen prebentzio, gaikako bilketa eta tratamendu azpiegiturak herritarrei
ezagutarazi.
41. Herritarrei hondakin bilketarako ibilgailuen kokapen zehatza zein den informatu eta sortzeagatiko
ordainketari buruz informatu.
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38.Herriko biohondakina baserri konpostaren bidez birziklatu eta konposta herrian erabili.

2017

2018

%15

2019

2020

%40

2021

2022

%60

2023
%100

25. Tasa bidezkoagoak sustatu, kutsatzen duenak ordaindu dezala printzipioa indartuz.
32. Kale garbiketako hiri hondakinen bilketa zerbitzuaren hobekuntza. Gaikako bilketa hobetu.

Azterketa

100 Tn

16. Ekitaldi publikoetako antolaketarako prebentzio protokoloa. (Edalontzi eta mahai tresneria berrerabilgarriak, prebentzio eta kudeaketa programa)

80 Tn

Araudia

26.Udal kontratazioetan erosketa berdea sustatu, hondakinen murrizketa aintzat hartuz.
33. Errefusaren bilketa, hondakin inerteen bilketa bilakatu.

90 Tn

Azterketa

Hasiera

San Marko

1. Etxean konpostatu ezin duten herritarren artean auzokonpostaren sustapena.

Mantendu

15.Erabilera bakarreko poltsen inguruko sentsibilizazioa eta araudia landu.

Araudia

31. Garbigunea komertzio eta enpresa txikiei erabiltzeko aukera eskaini.
2. Autokokonpostaren jarraipena eta sustapena.

1 bisita

10.Erabilera bakarreko edalontzien debekua ekitaldi publikoetan. (Kirol jarduerak barne)

2 bisita
Araudia

29. Hondakinen sorreraren jarraipena hobetu, errefusaz gain, bestelako frakzioen sorrera kuantifikatzeko.
39.Hondakinen jarraipen mahaia eratu.
11.Komertzio eta jarduera industrialak (Hobariak, formazioa, 0.0 zigilua etab...)

Araudia

27. Sentiberatze kanpainak
37. Hondakin sanitarioen (pardelen) birziklapenean I+G+B sustatu.
19. Eraikin publikoetako garbiketa zerbitzuetan gaikako bilketaren inguruko formazioa eta bilketaren hobekuntza.
4.Udalerriko lorategietan sorturiko hondakin ahalik eta gehenak bertan txikitu eta konpostatu.

Azterketa

Ekintzak
Azterketa

5.Elikagai xahuketa ekiditeko baliabideak landu. Usurbilgo komertzio, jantoki, elkarte, festa, ekitaldi etab...-etan sorturiko soberakinak erabiltzeko
prozedura zehaztuz.
14.Iturriko uraren erabilera bultzatu.
20. Ontzi arinen sortzez besteko ordainketa martxan jartzea

Azterketa

21.Tasa bidezkoagoen garapena. Sortzez bestekoaren ordainketa pisua areagotuz.
28.Ontzi arinen eta paper eta kartoiaren bilketarako modu berrien garapena bultzatu. Zintzilikailuen diseinua hobetu.

Azterketa

35. 0.0 hondakinerako ikerketa hitzarmenak landu arloko erakundeekin.
36.Hondakin berezi txikiak uzteko ekarpen –guneak herrian

San Marko

17. Ontzi gutxien erabiltzen dituzten produktuen sustapena. (Nola?)
22.Pardel berrerabilgarrien erabilera sustatu. (Zintzilikailuan pegatina eta hobariak)
6. Udalaren digitalizazioa.
30. Amiantoaren bilketarako zerbitzua eskaini.
23. Gainontzeko erakundeekin harremana, Usurbilgo jarduera ekonomikoaren sinbiosi industriala sustatuz. (Hondakinen sorrera eta birziklagarritasuna
bultzatuz)
24. Vending makinen inguruan I+G+B eta arauketa.
40. 0.0 eguna bultzatu. Hondakinen prebentzio, gaikako bilketa eta tratamendu azpiegiturak herritarrei ezagutarazi.
8.Publizitatearen murrizpena. Udal araudia landu eta etxeetan informazio zabaldu (Pegatinak, araudia eatb...)

Araudia

12.Hondakinik gabeko hamaiketakoaren sustapena. (Bilgarri berrerabilgarriak eta tuperrak)
34.Eskualde mailako sektore jakinekin ontzietako gordailu sistemen bideragarritasuna aztertu. (Sagardogileak)
3.Sentiberatze kanpainia: Konpostaren eguna antolatu bi urtez behin herri eragileekin elkarlanean.
9.Berrerabilpen azoken sustapena. (Jostailu erabiliak etab...)
18. Udal berrerabilpen gunearen sustapena. (Erakusketa gelan Abenduan zehar atez ateko bulegoa, bigarren eskuko azoka bilakatu)
41.Herritarrei hondakin bilketarako ibilgailuen kokapen zehatza zein den informatu eta sortzeagatiko ordainketari buruz informatu.
7.Liburuen berrerabilpena sustatu
13.Esne makina martxan jartzea
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Kronograma, parte hartze prozesuan zehaztutako lehentasun mailaren arabera gauzatu da. Lehen ekintzak,
lehentasun maila haundiena izan dute, eta aldiz, kronograman noiz garatuko diren zehaztu gabe geratu diren
azken ekintzak lehentasun urriena izan dutelako da.
Kronograma hobeto ulertzeko, kontutan hartu beharrekoak:


Laukitxo horiak, ekintza zein urtetan gauzatuko den aurreikusten du. Aldiz, berdez daudenak, Usurbil
0.0 –ren egunerokotasunean txertaturiko lanak dira, eta beraz lan horien jarraipena eta garapena
aztertzea aurreikusten da.



Zenbait ekintzetan “Araudia” aipatzen da. Kasu hauetan, ekintza aurrera eramateko udal
araudia landu edo egokitu beharko litzatekeela aurreikusten da. Horregatik, ekintza mota guzti
horiek 2019. urterako egokitzea aurreikusten da.



Zenbait ekintzetan “Azterketa” aipatzen da. Kasu hauetan, gauzatu nahi den ekintzaren
inguruko azterketa egitea aurreikusten da.



Zenbait ekintzetan “San Marko” zehazten da. Kasu hauetan, ekintza aurrera eramateko
ezinbestekoa da San Markoren bidez gauzatzea.



38. Herriko biohondakina baserri konpostaren bidez birziklatu eta konposta herrian erabili.
Azken helburua 2023an guztia herrian konpostatzea da. Horretarako pixkanaka herrian
konpostatuko litzatekeen biohondakin portzentaia areagotzea da.



32. Kale garbiketako hiri hondakinen bilketa zerbitzuaren hobekuntza. Gaikako bilketa hobetu.
Programaren barruan, 2017an frakzio honen azterketa egitea aurreikusten da. Ondoren,
pixkanaka egun jasotzen den kale garbiketako hiri hondakin kopurua murriztu egin nahi da. 2018.
Urtean 100 Tn / 2020 urtean 90 Tn. / 2020 urtean 80 Tn.
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