
 

  

 
 

INGURUMEN AZTERLAN 
ESTRATEGIKOA  

NAFARROAKO HONDAKINEN PLANA 2017-2027 

HASIERAKO BERTSIOA 
2016ko ABUZTUAREN 24a 

 

 
 
 

 

 

 

LABURPEN EZ TEKNIKOA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

AURKIBIDEA  

10. LABURPEN EZ-TEKNIKOA.......................................................................................................... 1 

10.1. INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOA........................................................................ 1 

10.2. NAFARROAKO HONDAKINAK KUDEATZEKO 2027ko PLANA ............................................ 1 

10.3. HONDAKINEN PLANAREKIN LOTURA DUTEN PLANAK ETA PROGRAMAK........................ 5 

10.4. INGURUMEN BABESEKO HELBURUAK.............................................................................. 6 

10.5. INGURUMENAREN EGUNGO EGOERA NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAN ............... 7 

10.6. ALTERNATIBEN DESKRIBAPENA ETA EBALUAZIOA......................................................... 13 

10.7. HONDAKIN PLANAREN ERAGINEN DESKRIBAPENA ETA EBALUAZIOA........................... 20 

10.8. HONDAKIN PLANAREN EBALUAZIO OSOA...................................................................... 23 

10.9. INGURUMEN ZAINTZAKO PROGRAMA........................................................................... 25 

 

ERANSKINAK 

2. Eranskina- Akronimoen zerrenda eta bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NHP 2017-2027 HASIERAKO BERTSIOA 2016ko ABUZTUAREN 24a 

02 DOKUMENTUA Ingurumen Azterlan Estrategikoa 

28 orrialdetatik 1 orrialdea  
 

10. LABURPEN EZ-TEKNIKOA 

10.1. INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOA 

Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko 2017-2027 aldiko Planaren Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren 

prozedura 2016ko martxoaren 9an hasi zen, Planaren zirriborroa eta hasierako dokumentu estrategikoa 

aurkeztuta, ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 18. artikuluan 

ezarritakoarekin bat.  

Martxoaren 18an, kontsulten tramitea hasi zen bai Administrazio publiko ukituekin bai pertsona 

interesatuekin, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 19. artikuluarekin bat. Guztira, entitateen artean, 

301 kontsulta egin ziren (34 Administrazio eta Enpresa Publiko, 5 elkarte herritar, 12 enpresa elkarte, 6 

lanbide elkargo, 4 enpresa, toki ekintzako 4 talde, 7 aditu/aholkularitza, 8 talde ekologista/ingurumena 

babesteko erakunde, Parlamentuko 7 alderdi politikoak, 17 SCRAP, 6 sindikatu, 5 unibertsitate/ikerketa 

zentro, 5 herritar partikular, eta hondakinak kudeatzeko 181 instalazio). Honakoen erantzuna jaso da: 

Recyclia, Arkitektura Ondarearen Atala, Arkeologia atala, Olio Erabiliak Kudeatzeko Sistema Integratua, 

ELA sindikatua, Nafarroako Erriberagoieneko Hiri Hondakin Solidoak kudeatzeko Mankomunitatea, 

Nafarroako Hondakinak, Nekazaritza Ontziak Kudeatzeko Sistema Integratua, Nafarroako Elikagaien 

Bankua Fundazioa, Greenpeace, Pneumatiko Erabiliak Kudeatzeko Sistema Integratua, Iruñeko Udala, 

Cementos Portland Valderribas, Sustraia Erakuntza Fundazioa eta Biologoen Elkargo Ofiziala.  

Ingurumen azterlan estrategikoaren txostena 2016ko maiatzaren 31n igorri zen, eta ingurumen azterlan 

estrategiko honen eranskin gisa erantsi da.  

Aldi berean, ingurumen arloan informazioa eskuratzeko, herritarrek parte hartzeko eta justiziarako 

irispidea izateko eskubideak arautzen dituen 27/2006 Legean ezarritakoarekin bat, 2016ko martxoan 

Hondakin Planaren zirriborroaren parte-hartze prozesua abiatu zen, herritar guztiei irekita.  

Behin ekarpen guztiak jasota eta iradokizunak baloratuta, ingurumen azterlan estrategikoa prestatu da 

Hondakin Planaren hasierako bertsioari buruz.  

 

10.2. NAFARROAKO HONDAKINAK KUDEATZEKO 2027KO PLANA 

Hondakin Planak bere baitan bilduak ditu hondakinen Prebentzio Programa eta Kudeaketa Plana. 

Prebentzio Programa berariazko kapitulu batean garatu da eta zeharkako aplikazioa du hondakin-fluxu 

guztientzat. Kudeaketa Planak fluxu bertikalen bidezko plangintza eta kudeaketa aurreikusi ditu, eta 

hondakin tipologia guztiak ukitzen ditu; horrez gain, isurketa murrizteko estrategia eta lurzoru kutsatuen 

gaiak jorratu ditu. 

Planak 7 helburu estrategiko planteatu ditu, eta haietako bakoitza berariazko helburuetan eta garapen 

neurri zehatzetan garatzen da. 
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 32. Taula. Helburu estrategikoak 

 

 

 

HELBURU ESTRATEGIKOAK 

KODEA DESKRIBAPENA 

EKONOMIA ZIRKULARRA ETA KLIMA ALDAKETA 

OE.01 

Baliabideen erabilera eraginkorra sustatzea, hondakin gutxiago sortzea, eta saihestu ezin 

daitezkeen hondakinak baliabidetako erabil daitezela ahalbidetzea, bultzatuz betiere 

lehiakortasuna nahiz gizarte eta berrikuntzako enplegua sortzea, aldi berean klima-aldaketaren 
aurkako estrategian lagunduz 

PREBENTZIOA 

OE.02 
Ekoizpen iraunkorra sustatzea, produktuen nahiz zerbitzuen ikerketa eta ekodiseinua 

bultzatuta, produktuaren bizitza-zikloaren ikuspegitik, eta era berean, kontsumo arduratsua 

sustatzea, eta hondakinen prebentzioan era aktiboan lankidetzaz parte har dadila bultzatzea 

GOBERNANTZA 

OE.03 
Etxeko hondakinen kudeaketa publikoan oinarrituriko eredua ezartzea; ereduak, gainera, 

zergen bidez arautuko ditu tratamendu-aukera guztiak nahiz hondakinak sortzeagatik ordaindu 

beharrekoa; helburuak gainditzen dituzten aukerei hobariak emanen die. 

KOMUNIKAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA 

OE.04 

Sarbide zabala, gardena, estandarizatua eta ez-sexista eskaintzea hondakinak sortu eta 

kudeatzeari buruzko informaziora, bai eta haien ondorioetara ere, eta haiei buruzko ahalik eta 
prestakuntzarik eta sentsibilizaziorik aurreratuena garatzea (baita kurrikularra ere), gizarte 

sozialki konprometitua eta aktiboa lortzeko prebentzioarekin eta birziklapenarekin, hondakin 

gutxiago sortuko duena, hondakinen arriskugarritasuna murriztuko duena, eta hondakinak 
gero eta gehiago baliabide gisa erabiltzen ahalko dituena 

BERRERABILPENERAKO PRESTAKETA 

OE.05 

Berrerabilpenerako prestaketan aurrera jotzea (konponketa, zaharberritzea edo 
birmanufaktura), fluxu jakin batzuk lehenetsita, hala nola erabilpenetik kanpo dauden 

ibilgailuak, ehun-hondakinak, hondakin elektriko eta elektronikoak, altzariak, eta konpondu 

daitezkeen beste hondakin batzuk. 

GAIKAKO BILKETA ETA BIRZIKLAPENA 

OE.06 

Goi kalitateko gaikako bilketarantz aurrera jotzea, ahalik eta hondakin gehien berreskuratu 

eta birziklatzea eragingo duena, eta hondakinen sortzailearen (herritarrak, enpresak, etab.) 

erantzunkidetasuna bermatuko duena, eta genero-berdintasunaren printzipioa kontuan 
hartuko duena, ohiko kudeaketa bideak nahiz hondakinak prozesatzeko zabaltzen ari diren 

bide berriak erabilita; bereziki, etxeko bio-hondakinentzat eta hondakin industrialentzat. 

Horretarako, azpiegitura publiko aski beharko dira, kostu apalekoak eta hurbilekoak, etxeko 
hondakinak (bio-hondakinak, etab.) tratatzeko, eta egungo tratamendu instalazioen 

eraginkortasuna handitu beharko da. 

EZABAKETA 

OE.07 
Zabortegira ahalik eta hondakin gutxien eramatea; bereziki, birziklagarriak, eta tratatu gabeko 

hondakinik ez eramatea, hau da, zuzeneko isurpenik batere ez. 
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Planak hainbat proposamen baloratu ditu kudeaketa lan bakoitzerako eta hondakin-fluxu bakoitzerako. 

Laburbilduz, hauxe planteatu da:  

GAIKAKO BILKETA 

Etxeko eta merkataritzako hondakinak: Aurrera jotzea materialen etxeko bilketa bateratuan (ontziak eta 

bestelakoak), egungo ereduak bilketa eredu bakar batera egokituta. Azterketa teknikoa eginen da 

irtenbide horren egokitasunaz, eta tratamendu lantegietako esperientzia pilotuak ere aztertuko dira. 

Horrez gain, frakzio organikoa biztanleria guztiarengana zabalduko da, eta 9 garbigune berri sortuko 

dira. 

Hondakin industrialak: Helburu gisa planteatu da hondakin industrial balorizagarrien bilketa eta gaikako 

bereizketa sustatzea, eta enpresetan ahalik eta hondakin industrial gutxien nahastea.  

BERRERABILPENERAKO PRESTAKETA 

Etxeko eta merkataritzako hondakinak: Nafarroak badauka zentro bat tamaina handiko hondakinak 

berrerabilpenerako prestatzeko, Emausko Trapuketarien Fundazioarena, eta aurreikuspenen arabera, 

holako beste zentro bat eraikiko da.   

BIRZIKLAPENA ETA BALORIZAZIOA 

Etxeko eta merkataritzako hondakinak: Bio-hondakinak orain arte bezala tratatu litezke kudeaketa 

publikoko 3 zentroetan (Carcar, Culebrete eta Aratzuri) eta kudeaketa pribatuko 2 biometanizazio 

lantegietan, etxeko eta auzoko konpostajeaz landara. Planak konpostajerako 4 lantegi publiko berri 

egitea aurreikusi du: Zangoza, Doneztebe, Arbizu eta Iruña. Ontzi eta materialei dagokienez, egungo lau 

lantegien jarraipena aurreikusi da (Azkoien, Carcar, Gongora eta Culebrete), aldaketak aldaketa, jaso 

beharreko hondakin mota eta kopurura egokitzeko. Azkenik,  gainerakoaren frakziorako, kudeaketa 

alternatiba bat erabiltzea dago aurreikusia frakzioa guztia (% 100) tratatzeko, egungo  Carcar eta 

Culebrete zentroak egokituta. 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak: 2027ko agertokian, Eraikuntzako eta Eraispeneko 

Hondakinen balorizazio ehunekoa % 70era iritsiko da, eta horretarako, hauxe aurreikusi da: Eraikuntzako 

eta Eraispeneko hondakinak kudeatzetik datozen materialak gehiago erabiltzea; lan publikoetan 

agregakin birziklatua erabili beharra sartzea araudian; Eraikuntzako eta Eraispeneko Hondakinak metatu 

eta tratatzeko zentroak sustatzea lantegi mugikorrekin, etab.  

Hondakin industrialak: Hondakin Planak horrelako hondakin-fluxua ahalik eta gehien birziklatzea eta 

balorizatzea aurreikusi du. Gaur egun, 50 tratamendu-lantegi eta 67 transferentzia-zentro daude, 

guztiak ere kudeaketa pribatukoak.  

AHALIK ETA GUTXIEN EZABATZEA 

Hondakin Planak ahalik eta hondakin gutxien eraman nahi ditu zabortegira, eta % 25eko helburu 

orokorra ezarri du Etxeko eta Merkataritzako Hondakinetarako, 2017/12/31rako; Eraikuntzako eta 

Eraispeneko hondakin inerte balorizagarririk batere ez botatzea zabortegira, eta Eraikuntzako eta 

Eraispeneko hondakin ez-inerteen ezabaketa mugatzea hondakin ez-arriskutsuen zabortegian.   

Hondakinak ezabatzeko azpiegituretan, egungo zabortegiak mantentzea aukeratu da haien itxiera 

datara bitarte, hala etxeko nola industriako hondakinak ezabatzeko zabortegiei dagokienez, eta 
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Carcarkoa eta Culebrete handitzeko aukera aztertzea, kontuan hartuta Arbizuk zabortegi berri baterako 

proiektua baduela.  
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10.3. HONDAKINEN PLANAREKIN LOTURA DUTEN PLANAK ETA PROGRAMAK 

Hondakinen Plana nazioarteko, Europako, Estatuko eta autonomia erkidegoetako plan edo programa 

hauekin lotuta dago edo haien eragina du:  

PLAN ETA PROGRAMA NAGUSIAK 

NAZIOARTEKOAK 

- Nazio Batuen Klima Aldaketari buruzko Esparru Hitzarmena (1992) 

- Kyotoko Protokoloa 

EUROPAKOAK 

- Europar Batasuneko Ingurumen arloko 6. Ekintza Programa (2002-2012) 

- Ingurumen arloko 7. Ekintza Programa  

- Europa 2020 Estrategia: hazkunde adimendun, iraunkor eta integratzaile baterako estrategia 

ESTATUKOAK 

- Hondakinak Kudeatzeko Estatuko Esparru Plana, 2016-2022 urteetarakoa (PEMAR) 

- 2015-2050 urteetarako Energia Plan Nazionala (PEN) 

- Airearen Kalitatearen eta Babes Atmosferikoaren Plana, 2013-2016 urteetarakoa (Plan AIRE) 

- Klima Aldaketarako eta Energia Garbirako Espainiako Estrategia. 2007-2012-2020ra artekoa 

- Klima Aldaketara Egokitzeko Plan Nazionala (PNACC) 

- Plan Hidrologiko Nazionala (PHN) 

- Azpiegituren eta Garraioaren Plan Estrategikoa (PEIT) 

- Ondare Naturalaren eta Biodibertsitatearen Plan Estrategikoa, 2011-2017 urteetarakoa 

- Sektore Lausoen 2020ra arteko Ibilbide Orria  

AUTONOMIETAKOAK 

- Nafarroako Lurralde Estrategia (LAP) 

- Klima Aldaketari buruzko Nafarroako Ibilbide Orria, 2016 

- Nafarroako 2020ra arteko III. Energia Plana 

- 2010-2030 urteetarako Moderna Plana 

- Dibertsitate Biologikoaren Erabilera Iraunkorrerako eta Kontserbaziorako Nafarroako Estrategia  

- Nafarroako Uraren Erabilera Iraunkorrerako eta Kudeaketarako Estrategia 

- Landa Garapenerako 2014-2020 urteetarako Programa 

- Nafarroako Oihan Plana 

- Nafarroako Errepideen 2009-2016 urteetarako III. Plan Zuzentzailea 

33. taula. Plan eta programa nagusiak. 
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10.4. INGURUMEN BABESEKO HELBURUAK 

HELBURU OROKORRAK BERARIAZKO HELBURUAK 

HONDAKINAK 

Kudeaketa iraunkorra hondakinen arloan 

- 2010arekin alderatuta, sortutako hondakinak %10 

murriztea 2020an. 

- Etxebizitzetako eta merkataritzako bio-hondakinen 

gaikako bilketa herritarren %100engana zabaltzea. 

- Bio-hondakinen %100 birziklatzea lortzea 2020rako. 

- Errefusaren edo gainerakoen frakzioaren %100 

tratatzea 2017ko abenduaren 31 baino lehen.  

- Isurketa zuzenik ez egitea. 

- Zabortegira botatzen diren hondakinak isurketa 

guztien %25 izateraino murriztea 2025eko 

abenduaren 31rako. 

- Materialak eraginkortasunez erabiltzea eta material 

birziklatuak baliatzea sustatzea. 

- Lurralde mailako analisi zehatza egitea, Etxeko eta 

Merkataritzako Hondakinen, Eraikuntzako eta 

Eraispeneko Hondakinen, eta Material Natural 

Hondeatuen kudeaketan dauden gabeziak 

detektatu eta haiek konpontzeko tokiko proiektuak 

bultzatzeko.  

ENERGIA 

Energia kontsumoa murriztea  

- Ahalik eta hondakin gutxien garraiatzea. 

- Hondakinak tratatzeko lantegietan energia 

kontsumoa optimizatzea. 

- Energia berriztagarriak eta garbiak baliatzea.  

KLIMA ALDAKETA eta AIREAREN KALITATEA 

Klima aldaketaren kontrako borrokan eta 

airearen kalitatea hobetzen laguntzea  

 

Kyotoko konpromisoak lortzen laguntzea 

- Berotegi Efektuko Gasen emisioak minimizatzea, 

zabortegira hondakin organiko gutxiago eramanda.  

- Kutsatzaile atmosferikoen emisioak minimizatzea, 

baimendutako emisio mugekin lotutako araudia 

betetzearen bidez.  

- Hondakinen garraioa optimizatzea, CO2 emisioak 

murrizteko, hurbiltasuneko eta autosufizientziako 

irizpideak bultzatuta lurralde plangintzan. 

- Eskura dauden teknika onenak erabiltzea 

tratamendu instalazioetan.  

BIODIBERTSITATEA ETA LURRALDEA 

Biodibertsitatearen eta paisaiaren 

kontserbazioa bermatzea, ekosistemak 

mantentzeko funtsezko elementuak diren 

heinean  

- Instalazioek biodibertsitatean, floran eta faunan 

eragin minimoa izan dezatela bermatzea.  

- Azpiegiturek naturgune babestuetan inolako 

eraginik ez izatea bermatzea. 

- Beren natura-, paisaia- eta/edo kultura-
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HELBURU OROKORRAK BERARIAZKO HELBURUAK 

balioarengatik interes berezikoak diren eremuetan 

azpiegiturek duten eragina minimizatzea. 

- Urez bete daitezkeen eremuetan eta ibilgu 

publikoetan dauden murrizketak betetzen direla 

bermatzea.  

- Azpiegiturak pilatzeagatik eragin kaltegarriak 

handitzea eragoztea (esate baterako: haize-parke 

batetik hurbil dagoen zabortegia). 

LURZORUA ETA URA 

Hondakinen kudeaketak lurzoruan eta urean 

presio minimoa izatea bermatzea  

- Lur gaineko eta lurpeko urak eta lurzorua 

kutsatzeari aurrea hartzea, bereziki hondakinak 

isurtzea minimizatuta.  

- Lurzoruen okupazioa minimizatzea, bereziki balio 

agrologikoa dutenena. 

BIZTANLERIA ETA GIZA OSASUNA 

Herritarren bizi-kalitatea hobetzea  

- Hondakinak tratatzeko instalazioek herritarrei 

eragiten dizkieten eragozpenak (ibilgailuen 

zirkulazioa, usainak, zaratak…) minimizatzea.  

- Informazioaren kalitatea eta gardentasuna 

bermatzea. 

- Ahal den neurrian, herritarren eskaerei erantzutea, 

gizartearen arbuioa saihestuta. 

- Herritarrei erraztasunak ematea, beren hondakinak 

egoki kudeatzeko aukera izan dezaten.  

- Hondakinak kudeatzeko arloan herritarrei 

kontzientzia harraraztea eta heziketa lantzea. 

- Eragin sozioekonomiko positiboa lortzea: enplegua 

sortzea, gastuak murriztea…  

34. taula. Ingurumen babeseko helburuak. 

 

10.5. INGURUMENAREN EGUNGO EGOERA NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAN 

Puntu honetan ingurumenaren egoerari buruzko diagnostikoa egin da, eta Hondakinen Planak 

nolabaiteko eragina izan dezakeen alderdiak nabarmendu dira.  

 

10.5.1.BIODIBERTSITATEA ETA NATURA ONDAREA 

Nafarroako Foru Komunitateak 10.400 kilometro koadroko eremua hartzen du eta lurralde nazionalaren 

%2,1. Espainiaren iparraldean dago, Pirinioen eta Kantauriar mendikatearen artean, hegoaldeko erdia ia  

Ebroko mendigunearen gainean du eta Iberiar sistemaren ertzeraino iristen da. Egitura oso askotarikoa 

da, horrenbestez, unitate horietako bakoitzaren ezaugarriak baititu. Kokalekuak eta orografiak 

Nafarroan dauden alderdi biogeografikoak eta klimatikoak askotarikoak izatea ekartzen du, eta horrek 

biodibertsitate handia ematen dio. 
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Nafarroan dauden aldaera bioklimatiko, edafiko eta topografiko ugariek flora aberatsa eta askotariko 

landaretza izatea ekartzen dute. Ikuspegi biogeografikotik, hiru eskualde biogeografiko handik bat 

egiten duten erkidego bakarra da Nafarroa. Eskualde horietako bakoitza bere florak, landarediak eta 

klimak ezaugarritzen dute. 

Nafarroan dauden landare komunitate desberdinen zati handi bat 92/43/EE Zuzentarauaren habitaten 

zerrendan sartuta zegoen, eta hura onestearekin batera Natura 2000 izeneko Europako sare ekologikoa 

sortu zen. Nafarroak Batasunaren Garrantzizko 42 Leku ditu, eta haietatik 23k kudeaketa plan bat dute 

eta, horrenbestez, Kontserbazio Bereziko Eremu izatera igaro dira. 

Halaber, animalien espezieen ordezkaritza garrantzitsua du Nafarroak, eta, bertan, bereziki 

esanguratsua da hegaztien garrantzia. 

Nafarroako naturguneei buruzko ekainaren 17ko 9/1996 Foru Legea onestearekin bat, babes figura 

desberdinen barnean naturguneen multzo bat bildu zen, eta helburua izan zen haien babes, 

kontserbazio, lehengoratze eta hobekuntza bermatzea. 

Natura 2000 Sareaz gain, hona Nafarroako Gune Babestuen Sarean (158.753 ha) sartutakoak: 3 Parke 

Natural, 3 Erreserba Integral, 38 Natur Erreserba, 28 Lekune Natural, Aisiarako 2 Natur Eremu, 2 Paisaia 

Babestu, Basafauna Babesteko 14 Eremu, Hegaztien 17 Babesgune Berezi eta 47 Natura Monumentu. 

Era berean, Nafarroan, estepako hegaztiendako intereseko hiru eremu mota identifikatu dira, eta 

hezeguneen inbentarioa egin da. 

Hondakinen Planak biodibertsitatean eta paisaian izan dezakeen eragina hondakinak era iraunkorrean 

kudeatzeko behar diren azpiegiturei dagokie. Alde horretatik, zabortegiak dira lurraldean eragin 

handiena izan dezaketenak: lurzorua okupatzen dute eta lurzoruari lotutako habitatak suntsitzen 

dituzte, instalazioak eraikitzen direlako eta garraioak zeharkako eragina duelako. 
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24. irudia. Naturgune babestuen sarea, Natura 2000 Sarea eta faunarentzako intereseko eremuak. 

Iturria: Nafarroako Gobernua 

 

10.5.2.BALIABIDEAK KONTSUMITZEA ETA HONDAKINAK SORTZEA 

Berriztagarriak ez diren baliabide naturalak kontsumitzeak eta baliabide berriztagarriak berritzeko 

tasaren gainetik erauzi edo ateratzeak baliabideen ahitze globala eta haiek lortzeko iturri diren 

ekosistemak andeatzea dakar. Zuzenean proportzionala den erlazioa dago lehengaiak ahitzearen eta 

hondakinen sortze tasa handien eta birziklatze maila baxuen artean. 

Ekonomia zirkularra sustatzeko jarduketak garatzea aukera da, bai hondakin gutxiago sortzea lortzeko, 

bai eta ekoizpen prozesuetarako baliabideak lortzeko ere (berrerabiltzea). 

Alde horretatik, Hondakinen Planak baliabide naturalen kontsumoa murrizten laguntzen du; izan ere, 

helburu nagusietako bat da balorizazio materialean aurrera egitea, eta horrek ekarriko baitu lehengai 

natural gutxiago behar izatea. 
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10.5.3.ENERGIA KONTSUMOA 

Nafarroan, erregai fosilen %100 inportatzen dira (ikatza eta kokeak, petrolio produktuak eta gas 

naturala), eta erregai horiek energia kontsumoaren %74,39 dira (2009). Eta energia berriztagarriei 

dagokienez, ia-ia bere burua hornitzen du (batez ere, zuzenean elektrizitatea sortuta: hidraulikoa, haize-

energia eta eguzki-energia fotovoltaikoa). 

Erregai fosilen kontsumo handia hainbat ingurumen arazoren abiapuntua da: baliabideen eskasia, 

kutsadura atmosferikoa eta klima aldaketa CO2 emisioen ondorioz. 

Hondakinak kudeatzean energia kontsumitzen da, batez ere garraiatzean eta tratamendu lamntegietan, 

eta, era berean, energia sortzen du, besteak beste, biogasa zabortegietan eta biometanizazio 

instalazioetan.  

 

10.5.4.AIREAREN KALITATEA 

Garraioaz gain, hondakinen tratamendua kutsatzaile atmosferikoak zuzenean aireratzeko iturria izan 

daiteke (tratamendu lantegiak edo zabortegiak) eta bai zeharka aireratzekoa ere (energia kontsumoa). 

Kutsatzaile horiek aireratzeak ondorioak ditu landaretzan, urean edo osasunean, azidotzearen, 

eutrofizazioaren, ozono bidezko kutsaduraren edo partikulak aireratzearen eraginez. 

Nafarroan, airearen kalitatearen berri izateko estazioen datuak lau eremutan biltzen dira: Mendialdea, 

Iruñerria, Erdialdea eta Erribera. 

Ozono troposferikoaren bidezko kutsadurari dagokionez, eskuratutako datuen arabera, ez dira babes 

helburuak betetzen, ez giza osasuna, ez eta landaretza babestekoak ere, Erriberaren eremuan; 

gainerako eremuetan betetzen dira, ordea. 

SO2, NO2 eta PM10 gas, konposatu kimiko edo partikulak igortzeari dagokionez, estazio guztietan 

erregistratutako balioak giza osasuna babesteko ezarritako mugen azpitik daude oso. 

Laburbilduz, airearen kalitatea Nafarroan nahiko egokia da, Erriberaren eremuan izan ezik (ozonoa). 

Horrenbestez, alderdi hori aintzat hartu behar da eremu horretan hondakinen kudeaketaren plangintza 

egitean. 

 

10.5.5.KLIMA ALDAKETA 

Berotegi Efektuko Gasek klima bestelakotzen laguntzen dute, eta horrek berekin dakar ingurumen 

eragin sorta zabala. 2014an Nafarroan izan ziren Berotegi Efektuko Gasen emisioen inbentarioaren 

arabera, 5.337,294 kt CO2 baliokide aireratu ziren, eta haietatik %3,3 hondakinen kudeaketaren ondorio 

izan ziren, nagusiki hondakinak zabortegira botatzean eta hondakin urak tratatzean sortutako metanoa 

eta oxido nitrosoa. 

Hondakinen Planaren helburuetako bat da zabortegian ezabatutako hondakinak murriztea eta bio-

hondakinak gaika biltzea; hartara, hondakinak ezabatzeari lotutako Berotegi Efektuko Gasen emisioak 

gutxitzen lagunduko baita.  
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10.5.6.LURZORUA ETA URA 

Lurzoruaren gaineko eragina hondakinak kudeatzeko jardueraren ondorioz sor daiteke, edo istripuz 

egindako isurketen ondorioz edo zabortegiak oker edo behar ez bezala irazgaiztearen ondorioz. 

Hondakinak garraiatzea eta tratatzea lurzorua kutsa dezaketen jarduera gisa daude sailkatuta (9/2005 

Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa), eta, hortaz, horiek baimentzea egoeraren atariko txosten bat 

aurkeztearen mende egonen da. 

Urari dagokionez, eragin nagusiak tratamendu prozesuetan kontsumitzetik eratorritakoak dira eta 

kudeaketa oker baten ondorioz sortu ahal izanen liratekeenak. Arrisku handi eta garrantzitsuenetako 

bat zabortegietan dago, haietan lixibiatuek lurpeko eta lur gaineko urak kutsa baititzakete. 

 

10.5.7.BIZTANLERIA ETA GIZA OSASUNA 

Airearen kalitateari dagokionaz gain, hondakinen kudeaketak eraginak izan ditzake herritarrengan, bai 

instalazioen jardunaren ondorioz, bai eta garraioaren ondorioz ere. Instalazio horiek eragozpenak ekar 

diezazkiekete herritarrei, batez ere, zaratekin eta usainekin lotuta. 

Alde horretatik, Hondakinen Planak pisu garrantzitsua eman dio herritarren parte-hartzeari aukerak 

ebaluatzean. Izan ere, teknikoki bideragarriak izanik, garraioa murrizteko eta osasun publikoan eragin 

txikiagoa izateko bidea emanen duten aukerak lehenetsi baitira. 

. 

 

10.5.8.HONDAKINAK KUDEATZEAREN GEOGRAFIA ESPARRUA 

Hondakin Plana Nafarroako Foru Komunitate osoan aplikatuko da. Erroldaren arabera, biztanleria 

erroldatua 640.154da 2015eko urtarrilaren 1ean.  

Etxeko hondakinak kudeatzeari dagokionez, egun 242 udalerriak 15 mankomunitatetan eta Udal batean 

(Baztan) bildurik daude. 

Hondakinak garraiatu eta tratatzea toki entitateen ardurapean dago, eta Baztango Udalak izan ezik, 

gainerakoek mankomunitateetan utzia dute eskumena. Kudeaketa publikoa da. Hondakinak tratatze 

aldera, Baztango Udala eta mankomunitate guztiak Hondakin Partzuergo batean elkarturik daude, 

Iruñerriko Mankomunitatea izan ezik, eta hala bilketaz nola tratamenduaz arduratzen da.  

 

ETXEKO HONDAKINEN EGUNGO KUDEAKETA 

ENTITATE PUBLIKOAK ETXEKO HONDAKINEN FRAKZIOA 
Kopuru 

kudeatua 

MANKOMUNITATEETAKO LANTEGIAK 203.610 t � %77 

Gongora zentroa: 

− Ontziak aukeratu eta sailkatzeko lantegia 

− Zabortegia 

Gainerakoaren frakzioa, ontziak, 

eguneroko garbiketa 
%49,6 
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ETXEKO HONDAKINEN EGUNGO KUDEAKETA 

ENTITATE PUBLIKOAK ETXEKO HONDAKINEN FRAKZIOA 
Kopuru 

kudeatua 

Aratzuriko Araztegia: 

−  Konpostaje lantegia (Iruñerriko 

Mankomunitatea) 

Inausketa hondarrak (FV) %4,9 

Carcar zentroa: 

− Konpostaje lantegia 

− Ontziak sailkatzeko lantegia eta 

gainerakoa 

− Zabortegia 

Hondakinak masan, Frakzio organikoa 
(Gaikako Bilketako Frakzio Organikoa ez 

bereizia) eta ontziak + gainerakoa 

%10 

Erriberako zentroa: 

− Planta TMB para FR 

− Ontziak sailkatzeko lantegia (%48 

Aragoikoa) 

− Zabortegia 

Gainerakoaren frakzioa, ontzi arinak eta 

zura 
%34,5 

Azkoiengo zentroa: 

− Ontziak aukeratu eta sailkatzeko lantegia 

− Karga nasa 

Ontzi arinak (plastikoa, metala, brika) %1 

ETXEKO / AUZOKO KONPOSTAJEA 1.870 t �% 1 (Gaikako Bilketako Frakzio Organikoa) 

ENTITATE PRIBATUAK ETXEKO HONDAKINEN FRAKZIOAK 
Kopuru 

kudeatua 

KUDEATZAILE PRIBATUAK  13.349 t � %5 

Emausko Trapuketariak Tamaina handikoak, arropa %67,4 

Ecogras, Industrias Suescun Landare-olioa %7,5 

HTN, Bionenergía Mendi (Biometanizazioa) Gaika bildutako frakzio organikoa (FORS) %16,3 

Hondakin arriskutsuen kudeatzaileak / 
hondakin ez-arriskutsuen kudeatzaileak 

Nafarroa 

Garbiguneetan bildutako frakzioak %8,8 

ZUZENEKO KUDEAKETA, KUDEAKETA ISTSEMA 

INTEGRATUAK (SIG) 
 43.773 t �% 17 

ECOEMBES Papera/kartoia, ontzi arinak %56 

ECOVIDRIO Beira %38,1 

ECOPILAS, ERP Pilak eta Metagailuak %0,2 

SIGRE Sendagaiak %0,2 

SIGs DE RAEEs TEEHak (Emausko Trapuketariak) %5,5 

GUZTIRA  262.602 t � %100 

35. Taula. Etxeko hondakinen egungo kudeaketa 

Iturria: Partzuergoa, Mankomunitateak, hondakinen kudeatzaile baimendunak, SIG 

Tratamendu zentroez gain, badira hondakinak biltzeko beste instalazio batzuk: 

- 6 instalazio, tratamendu lantegietatik urrun dauden hainbat jatorritatik datozen hondakinak 

elkartzeko: 3 TRANSFERENTZIA LANTEGI ETA 3 KARGA NASA. 
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- 36 GARBIGUNE finko eta mugikor, kaleko edukiontzietan utz ez daitezkeen hondakinak biltzeko 

(olio erabiliak, TEEHak, pilak, tamaina handikoak…).  

Eraikuntzako eta Eraispeneko hondakinen kudeaketa pribatua da, obra txikietatik datozen hondakinena 

izan ezik, horretaz toki entitateak arduratzen baitira.  

Hondakin industrialak biltzeaz, gehienbat, kudeatzaile pribatuak arduratzen dira, eta ez dago horri 

loturiko bilketa instalaziorik. Nafarroan, hondakin industrialak balorizatzeko kudeaketa publikoko 3 

instalazio daude; kudeaketa pribatuko 50 instalazio, eta kudeaketa pribatuko 67 transferentzia zentro 

ere. Hondakinak ezabatzeko instalazioei dagokienez, kudeaketa publikoko 4 zabortegi daude, eta 2, 

kudeaketa pribatukoak.  

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinei dagokienez, kudeaketa pribatua da. Holako hondakinak 

dituztenek ongi bereizi eta hondakin mota horiek sailkatzeko edo/eta azken tratamendurako 

lantegietara eraman behar dituzte. 

 

10.6. ALTERNATIBEN DESKRIBAPENA ETA EBALUAZIOA 

Egungo instalazioak aztertuta eta Planaren baitan zer bilakaera izanen duten finkatuta, Plana garatzeko 

behar diren azpiegituren alternatibak baloratu dira. Era berean, Planaren etorkizuneko Gobernantza izan 

da aztergai, kudeaketa aukerarik egokienak aztertuta.  

 

10.6.1. GOBERNANTZA 

0 AGERTOKIA 

Egungo egoera mantentzea 2 kudeatzaile independenterekin: Hondakin Partzuergoa eta Iruñerriko 

Mankomunitatea. 

1. AGERTOKIA  

Nafarroa 6 eremutan banatzea Mankomunitateen bidezko bilketarako, eta tratamendua Kudeaketa 

Entitate Publiko batean zentralizatzea. 

2. AGERTOKIA  

Nafarroa 6 eremutan banatzea Mankomunitateen bidezko bilketarako, eta tratamendua Kudeaketa 

Entitate Publiko batean zentralizatzea, hondakinak zabortegira eramatea barne. 

3. AGERTOKIA  

Kudeaketa Entitate Publikoa zaborrak biltzeaz ere arduratuko da, beharrezkoa den herrietan. 

1., 2. eta 3. agertokien arteko baten konbinazioa hautatu da; horrela, hondakinen kudeaketan eta 

garraioan koordinazioa hobetzeak onura nabarmena ekarriko dio ingurumenari, berotegi efektuko gas 

gutxiago aireratuko baitira, energia aurreztuko baita, istripu arriskua ahalik eta gehien murriztuko baita, 

etab. 
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10.6.2.  GAIKAKO BILKETA 

0 AGERTOKIA  

Egungo egoera mantentzea, hau da, 7 bilketa eredu ezberdin. 

 

1. AGERTOKIA  

Eredu guztietan edukiontzi gehigarri berri bat sartzea. 

2. AGERTOKIA  

Ontzi arinen edukiontzia egokitzea gai plastikoak eta metalikoak biltzeko. 

ONDORIOA 

Agertokirik egokiena zein den aukeratzea 2021era arte atzeratzea erabaki da (a priori 2. Agertokia), 

agertoki horren egokitasunari buruzko azterketa tekniko eta ekonomiko bat egin ondoren; horretarako, 

tratamendu instalazioetan esperientzia pilotuak eginen dira. 

 

10.6.3. OBRA TXIKIETAKO ERAIKUNTZAKO ETA ERAISPENEKO HONDAKINEN (EEH) EKARPEN 

EREMUAK 

0 AGERTOKIA  

Egungo egoera mantentzea; hau da, toki entitate gehienek ez dute alternatibarik bilatu hondakin mota 

horretarako. 

1. AGERTOKIA  

Gutxienez ere obra txikietako EEHen ekarpen eremu bat planteatu da mankomunitate edo eremu 

bakoitzeko, edo instalazio baliokide bat. 

2. AGERTOKIA  

Kudeaketa publiko bat planteatu da, tratamendu lantegietatik urrun daude eremuetarako, munta txikiko 

instalazioen bidez. Obra txikietako EEHak kudeatzeko azpiegiturak ekimen pribatuaren kontura 

geldituko lirateke.  

ONDORIOA 

Parte-hartze prozesuaren ondotik, agertoki bat edo beste aukeratzea mankomunitate bakoitzaren 

irizpidearen mendean gelditu da, hondakin horien kudeaketaren arduradunak baitira.. 

 

10.6.4. ETXEKO ETA MERKATARITZAKO HONDAKINAK TRATATZEKO LANTEGIETAKO ERREUSAK  

0 AGERTOKIA  

Egungo egoera mantentzea, erreusak zabortegian ezabatuta. Zabortegi berri bat eraiki beharko litzateke 

2025 baino lehen.  
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1. AGERTOKIA  

Tratamendu biologikoko lantegietako nahiz ontzien tratamendu lantegietako PCI altuko erreusak 

energetikoki balorizatzea, hondakinetatik eratorritako erregaia prestatuta.  

 

ONDORIOA 

Parte-hartze prozesuaren ondotik, ikusi da 1. Agertokiak gizartean duen errefusa; beraz, 0. Agertokia 

aukeratu da.  

 

10.6.5. GAINERAKOAREN FRAKZIOA TRATATZEKO AZPIEGITURAK 

0 AGERTOKIA  

Tuterako TMB lantegia handitu eta egokitzea, eta horren osagarri, aurretratamenduaren erreusak 

egonkortzeko tratamendu aerobio bat ezartzea.  

1. AGERTOKIA  

Iruñerrian gainerakoaren frakzioa tratatzeko lantegi bat egitea, eta gainerakoaren frakzioa bi eremutan 

banatzea. Halaber, Tuterako lantegia TMB batera egokitu beharko litzateke.  

2. AGERTOKIA  

Nafarroako gainerakoaren frakzioa lantegi bakar batean zentralizatzea Iruña aldean. Tuterako lantegia 

gaika bildutako frakzio organikoaren biometanizaziora bideratuko litzateke, eta Tuteran transferentzia 

lantegi bat eraiki beharko litzateke.  

ONDORIOA 

Parte-hartze prozesuaren ondotik, Tuterako eta Carcarko lantegiak egokitzea erabaki da, Nafarroa osoko 

gainerakoaren frakzioa jasotzeko; dena den, haien gaitasunari buruzko azterketa bat eginen da, 

etorkizunean hondakin mota honetan izanen diren kopuruen arabera, Iruñean lantegi berri bat 

eraikitzea ala ez erabakitzeko. Beraz, baloraziorik onena jaso duten 0 eta 1. Agertokien artean dagoen 

agertoki bat da.  

 

10.6.6. BIO-HONDAKINAK TRATATZEKO AZPIEGITURAK 

0 AGERTOKIA  

Egungo egoera mantentzea: Carcarko konpostaje lantegia (aurretiazko tratamendua soilduta) eta 

biometanizazio lantegi pribatuak. 

1. AGERTOKIA  

Carcarko konpostaje lantegia handitzea, Erriberako eta Erriberagoieneko gaika bildutako frakzio 

organikoa hartzeko. Gainerako mankomunitateetako frakzio mota hori egungo 2 lantegi pribatuetako 

edozeinetara joan liteke edota beste lantegi berri batzuetara.  
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2. AGERTOKIA  

3 lantegi berri eraikitzea proposatu da Donezteben, Zangozan eta Arbizun, eta konpostaje lantegi 

handiago bat Iruñerako.  

 

 

ONDORIOA 

Parte-hartze prozesuaren ondotik, 2. Agertokia aukeratu da. Hurbiltasun printzipioa lehenetsi da; horren 

bidez, garraioa minimizatzen da, nahiz eta lurraldearen okupazio handiena eragiten duen, horixe da 

agertokirik baloratuena. 

 

10.6.7. ONTZIAK TRATATZEKO LANTEGIAK 

0 AGERTOKIA  

Egungo egoera mantentzea: materialak aukeratu eta sailkatzeko 4 lantegi (Gongora, Carcar, Azkoien eta 

Tutera). 3tan haien tratamendu gaitasuna sarrera berrietara egokitu beharko litzateke. Gainera, 

hondakinen garraioan aldaketaren bat planteatu liteke. 

1. AGERTOKIA  

Carcarko lantegiaren itxiera baloratu da, hondakinak Gongorakora eramanda; horretarako, Gongorakoak 

lan txandak handitu beharko lituzke (langileak birkoka litezke).  

Azkoien lantegiak inguru hurbileneko ontzi arinak soilik jasoko lituzke (Erriberagoiena eta Mairaga, baita 

Jurramendiko zerbait ere).  

2. AGERTOKIA  

Carcarko eta Azkoiengo lantegiak 2025ean ixtea proposatu da, eta Gongorakoan ontzien kudeaketa 

zentralizatzea, salbu eta Erriberagoien eta Erriberakoak, Tuterako lantegira eramanen lituzketelako.  

ONDORIOA 

Parte-hartze prozesuaren ondotik, 0 agertokia aukeratu da, 4 ontzi lantegiak mantenduta; izan ere, 

aurrez aztertuko da komeni ote den ontzi arinak biltzeko eredua aldatzea eta materialak ere jasotzea, 

eta horrez gain, ikusi da egungo lantegiak ixtearen kontrako jarrera gizartean.   

 

10.6.8. HONDAKIN INDUSTRIALAK EZABATZEKO LANTEGIAK 

0 AGERTOKIA  

Egungo egoera mantentzea:  kudeaketa publikoko 4 zabortegi hondakin ez-arriskutsuetarako (Gongora, 

Sakana, Carcar eta Erribera), eta kudeaketa pribatuko bat (Viana).  

Beharrezkoa da Sakana, Carcar eta Erriberako itxiera data luzatzea.  
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1. AGERTOKIA  

Sakana, Carcar eta Erribera ixtea, eta hondakin industrialak Gongorako zabortegira eramatea (2022an 

itxi arte). 

Zabortegi berri bat egitea hondakin industrial ez-arriskutsuetarako. 

 

2. AGERTOKIA  

3. Sakana, Carcar eta Erribera ixtea, eta hondakin industrialak Gongorako zabortegira eramatea 

(haren bizitza erabilgarria luzatuta). 

 

ONDORIOA 

Parte-hartze prozesuaren ondotik, tarteko agertoki bat aukeratu da, 0 agertokitik hurbil. Sakana eta 

Gongora mantentzea proposatu da haien itxiera datara arte, Dionisio Ruizekin batera (Viana), eta 

baloratzea Carcarko eta Tuterako zabortegiak zabaltzeko aukera.  

 

10.6.9. ERAIKUNTZAKO ETA ERAISPENEKO HONDAKINAK EZABATZEKO LANBTEGIAK 

0 AGERTOKIA  

Egungo egoera mantentzea: Gongorako zabortegia, kudeaketa publikokoa, eta kudeaketa pribatuko 

beste bat (Viana). Gongorakoari jarraipena eman beharko litzaioke itxiera datatik aurrera (2022).  

1. AGERTOKIA  

Gongora ixtea eta 2022rako EEHko hondakin ez-arriskutsuak jasotzeko zabortegi berri bat eraikitzea, 

hondakin industrialekin bateragarri izan litekeena.  

2. AGERTOKIA  

EEHak Carcar eta Culebretera bidaltzea ere planteatu da.  

ONDORIOA 

Parte-hartze prozesuaren ondotik, tarteko agertokia aukeratu da, 2. Agertokitik hurbil. Gongora 

mantentzea proposatu da haren itxiera datara arte, Dionisio Ruizekin batera (Viana), eta baloratzea 

Carcarko eta Tuterako zabortegiak zabaltzeko aukera. 

 

10.6.10. ETXEKO ETA MERKATARITZAKO HONDAKINAK EZABATZEKO LANTEGIAK 

0 Agertokia aukeratu denez etxeko eta merkataritzako hondakinak tratatzeko lantegietako 

erreusetarako, aurreikusi da etxeko eta merkataritzako hondakinen % 25 ezabaketa lantegira eramatea. 
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0 AGERTOKIA  

Egungo egoera mantentzea: 3 zabortegiekin jarraitzea (Gongora, Carcar eta Erribera). Handitu beharko 

lirateke. 

1. AGERTOKIA  

Carcarco eta Erriberako zabortegiak bere datan ixtea. Erriberako lantegiko erreusa Gongorara eramatea 

(2022ra arte). 

Etxeko hondakin ez-arriskutsuetarako zabortegi berri bat moldatzea, 20 urteko bizitza erabilgarriarekin.  

 

2. AGERTOKIA  

Etxeko hondakin guztiak Gongorako zabortegian ezabatzea proposatu da, haren bizitza erabilgarria 

2042ra arte luzatuta. 

Hondakin industrialak eta Eraikuntzako eta Eraispeneko Hondakinak ere jasoko balitu, haietako batzuk 

Dionisio Ruiz-era joan litezke, bizitza erabilgarria 2027ra arte luzatuko litzateke.  

ONDORIOA 

Parte-hartze prozesuaren ondotik, 0 Agertokia aukeratu da. Gongorako mantentzea proposatu da haren 

itxiera datara arte, eta Carcarko eta Tuterako zabortegiak handitzeko aukera baloratzea.  

 



 

NHP 2017-2027 HASIERAKO BERTSIOA 2016ko ABUZTUAREN 24a 

02 DOKUMENTUA Ingurumen Azterlan Estrategikoa 

28 orrialdetatik 19 orrialdea  
 

10.6.11. HONDAKIN PLANAREN PROPOSAMENEN LABURPEN TAULA 

AURREIKUSITAKO EGOERA 2027 

MANKOMUNITATEETAKO LANTEGIAK 

(plantak) 
JASOKO DIREN FRAKZIOAK 

GONGORA ZENTROA 

− Ontziak aukeratu eta sailkatzeko 
lantegia 

Ontzi arinak. Materialak, entsegu pilotuaren arabera 

− Iruñerriko Mankomunitatearen 
konpostaje lantegia (Aratzuriko 

Hondakin Uren araztegia) 

Frakzio Berdea (inauste hondarrak) 

− Konpostaje lantegia GAIKAKO BILKETAREN FRAKZIO ORGANIKOA 

CARCAR ZENTROA 

− Ontziak eta gainerakoa aukeratzeko 

lantegia 
Ontzi Arinak+Gainerakoaren Frakzioa+materialak 

− Egokitzea triaje lantegia + konpostaje 

lantegia 

GAIKAKO BILKETAREN FRAKZIO ORGANIKOA, ez bereizia, GAIKAKO 

BILKETAREN FRAKZIO ORGANIKOA 

− Zabortegia handitzea Hondakinak masan, erreusak, hondakin ez-arriskutsuak 

CULEBRETE ZENTROA 

− Ontziak aukeratzeko lantegia Ontzi arinak. Materialak, entsegu pilotuaren arabera 

− TMB lantegia egokitua 

(TBM+biometanizazioa) 

GAIKAKO BILKETAREN FRAKZIO ORGANIKOA, GAINERAKOAREN 
FRAKZIOA 

− Zabortegia handitzea Erreusak, hondakin ez-arriskutsuak 

AZKOIEN ZENTROA 

− Ontziak aukeratzeko eta sailkatzeko 

lantegia 
Ontzi arinak. Materialak, entsegu pilotuaren arabera  

− Karga nasa 

DONEZTEBE 

− Transferentzia lantegia 

− Konpostaje lantegia GAIKAKO BILKETAREN FRAKZIO ORGANIKOA 

ZANGOZA 

− Transferentzia lantegia 

− Konpostaje lantegia GAIKAKO BILKETAREN FRAKZIO ORGANIKOA 

ARBIZU 

− Karga nasa 

− Konpostaje lantegia GAIKAKO BILKETAREN FRAKZIO ORGANIKOA 

TAFALLA 

− Transferentzia lantegia  

36. Taula. Hondakin Planaren proposamenen laburpen taula 

Iturria: Guk geuk egina (GAN-NIK) 
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10.7. HONDAKIN PLANAREN ERAGINEN DESKRIBAPENA ETA EBALUAZIOA 

Hondakin Planean ezarri diren jarduketek ingurumenean izan ditzaketen eraginak identifikatu eta 

ebaluatu dira, bai eta ezarri diren prebentzio-neurriak, zuzentzaileak eta konpentsazio-neurriak ere.  

 

10.7.1.ERAGINAK IDENTIFIKATU ETA EBALUATZEA 

Hondakin Planean aurreikusitako jarduketa guztiak ebaluatu dira, ingurunean sortuko luketen 

eraginaren arabera. 

Eraginak 5 mailatan sailkatu dira, eskala honen arabera: 2 eragin onuragarri garrantzitsua; 1 eragin 

onuragarri moderatua; 0 eragin neutroa; -1 eragin kaltegarri moderatua, eta -2, eragin kaltegarri 

garrantzitsua.  
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Etxeko eta Merkataritzako Hondakinen BAIKAKO BILKETA: 

egungo ereduak mantentzea 
-1 0 0 - - - - 0 0 0 

H
E

LB
U

R
U

A
K

  

BIRZIKLAPENA eta BALORIZAZIOA: Etxeko eta Merkataritzako 
Hondakinak tratatzeko lantegietako erreusak 

1 0 0 0 0 - 0 0 0 2 

ERRIBERA ZENTROA ETA CARCAR ZENTROA EGOKITZEA 

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEKO GAINERAKOEN 
FRAKZIORAKO 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

4 KONPOSTAJE LANTEGI: ARBIZU, ZANGOZA eta DONEZTEBE, eta 
IRUÑA 

2 2 -1 0 -1 0 0 -1 -1 2 

ONTZIAK AUKERATU ETA SAILKATZEKO 4 LANTEGIAK 

MANTENTZEA 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

CULEBRETE ZABORTEGIA  HANDITZEA 1 1 1 1 -1 -1 0 -1 0 1 

A
Z

P
IE

G
IT

U
R

A
K

 

CARCAR ZABORTEGIA  HANDITZEA 1 1 1 1 -1 -1 0 -1 0 1 

37. taula. Hondakin Planean aurreikusita dauden jarduketen eraginaren ebaluazioa 
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10.7.2.NATURA 2000 SAREKO LEKUETAN IZANEN DIREN ERAGINAK EBALUATZEA 

Hondakin Planak hainbat irizpide aurreikusi ditu instalazio berriak ezartzeko, ingurumena eta 

jendearengan eragin kaltegarririk ez izateko. Horrela, irizpideen artean, besteak beste, jaso da kanpoan 

utziko direla Nafarroako Naturgune Babestuen Sarean sarturiko lekuak, bai eta Natura 2000 Sarean 

sartutakoak ere. Irizpide horren bidez bermatua dago ez dela eraginik sortuko Natura 2000 Sareko 

guneetan azpiegitura berriek eraginda.  

Culebrete eta Carcarko zabortegietan aurreikusita dauden handitzeko lanei dagokienez (Culebrete 

“Pulguerko idoia” izeneko BILetik hurbil dago- ES2200041-, eta Carcarkoa, berriz, “Estellerriko Erriberako 

igeltsuak” izeneko BILean sarturik -ES2200031-), esan behar da bi jarduketa horiei ingurumen 

baimenerako prozesua eginen zaiela, Natura 2000 Sarean izan dezaketen eragina ebaluatzeko.  

 

10.7.3.PREBENTZIO, ZUZENKETA ETA KONPENTSAZIO NEURRIAK 

Eraginen gainean egindako balorazio eta identifikazioarekin bat, gehienak onuragarriak dira; beraz, ez da 

beharrezkotzat jo zuzenketa eta/edo konpentsazio neurririk hartzea.  

Planaren garapenean espero den eragin kaltegarria azpiegitura berrien eraikuntzak eraginen du; 

ezinbestean ukipena sortzen baitute, okupazioak eraginda, hala lurzoruaren gainean nola 

biodibertsitatearen eta naturguneen gainean. 

Hona hemen zer neurri har litezkeen aipatu eraginak ahalik eta gehien gutxitzeko:  

− Egungo instalazioak handitzea lehenestea berriak eraiki beharrean  

− Azpiegitura berriak gizakiak jada aldatutako lurzoruetan ezar daitezela lehenestea.  

− Zabortegi berri kontrolatuak lehentasunez ezartzea erauzketa-jarduerek hondatutako eremuetan, 

baldin eta jardueraren baldintza teknikoak betetzen badira. 

− Azpiegiturak biltzeko politika sustatzea (tratamendu lantegiak eta zabortegiak kokapen berean).  

Honako neurri gehigarri hauek ere har litezke, Planean jada sarturiko neurriak bultzatu eta sendotzeko:  

• Hondakinak kudeatu eta tratatzeko proiektuetan baldintza gisa jartzea karbono aztarnaren eta 

berotegi efektuko gasen emisioen kalkulua egin beharra.  

• Material bioegonkortu eta gai organiko gehiago erabili dadin sustatzea, nekazaritza-lurzoruak 

balorizatzeko neurri gisa. Kalitatezko estandarrak ezartzea.  

• Materialen erabilera eraginkorra eta material birziklatuen erabilera sustatzea. Lurralde analisi 

xehakatu bat egitea, etxeko eta merkataritzako hondakinen, eraikuntzako eta eraispeneko 

hondakinen, eta material natural hondeatuen kudeaketan dauden gabeziak atzemateko, eta, toki 

eskalan, gabeziak konpontzeko proiektuak bultzatzea. Merkatua Berdea Nafarroan egun zertan den 

aztertzeko azterlan bat egitea.  
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10.8. HONDAKIN PLANAREN EBALUAZIO OSOA 

Egindako ebaluazioarekin bat, eta kontuan harturik eragin kaltegarrietarako hartu diren neurri 

zuzentzaileak, esan daiteke Hondakin Planak eragin onuragarri nabarmena sortuko duela hondakinen 

arloan; eta eragin onuragarri erlatiboa sortuko duela ingurumenari dagokionez.  

 

INGURUMEN BABESAREN HELBURUAK 

HONDAKIN 

PLANAREN 

GARAPENA 

Etxebizitzetako eta merkataritzako bio-hondakinen 

gaikako bilketa herritar guztiengana (%100) zabaltzea 

Bio-hondakinen %100 birziklatzea lortzea 2020rako  

Gainerakoen frakzioaren %100 tratatzea 2017/12/31 baino 
lehen 

Isurpen zuzenik ez egitea 

HONDAKINAK 

Zabortegira botatzen diren hondakinak isurketa guztien 

%25 izateraino murriztea 2025/12/31rako  

 

 

2 

Ahalik eta hondakin gutxien garraiatzea. 

 

Hondakinak tratatzeko lantegietan energia kontsumoa 

optimizatzea.  

Energia berriztagarriak eta garbiak baliatzea 

ENERGIA 

Balorizazio energetikoa 

1 

Berotegi Efektuko Gasen emisioak murriztea  KLIMA ALDAKETA 

Hondakinen garraioa optimizatzea, CO2 emisioak ahalik eta 

gehien murrizteko 

 

1 

Azpiegiturak pilatzeagatik eragin kaltegarriak handitzea 

eragoztea (esate baterako: haize-parke batetik hurbil 
dagoen zabortegia) 

Kutsatzaileen emisioa ahalik eta gehien murriztea 

Emisio mugei buruzko araudia betetzea 

AIREAREN 

KALITATEA 

Tratamendu instalazioetan eskura dauden teknikarik 

onenak erabiltzea.  

1 

Instalazioek biodibertsitatean, floran eta faunan eragin 

minimoa izan dezatela bermatzea  

Azpiegiturek naturgune babestuetan inolako eraginik ez 

izatea bermatzea 

Interes berezikoak diren eremuetan azpiegiturek duten 
eragina minimizatzea 

BIOBIBERTSITATEA 

Urez bete daitezkeen eremuetan eta ibilgu publikoetan 

dauden murrizketak betetzen direla bermatzea  

-1 

Urak eta lurzorua kutsatzeari aurrea hartzea  LURZORUA ETA 

URA 
Lurzoruen okupazioa  

0 

Herritarrei eragiten dizkieten eragozpenak (zaratak, 

usainak…) minimizatzea.  

BIZTANLERIA 

Informazioaren kalitatea eta gardentasuna bermatzea 

1 
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Ahal den neurrian, herritarren eskaerei erantzutea, 

gizartearen arbuioa saihestuta. 

38. Taula. Ingurumen babesaren helburuak 
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10.9. INGURUMEN ZAINTZAKO PROGRAMA 

 

10.9.1.ADIERAZLEAK  

Planak jarraipena egiteko adierazleak ditu azpiprograma bakoitzerako, urtero egoera zertan den eta 

helburuak lortzerantz egindako aurrerapausoak berrikusi eta ebaluatzeko. 

Bildutako informazioa aprobetxatze aldera eta sinergiak ezartze aldera, ingurumen jarraipeneko sistema 

Hondakin Planaren jarraipen eta ebaluazio sisteman txertatzea proposatu da; horrek informazio 

eguneratu etengabea bermatuko du Planak ingurumenean izan ditzakeen eraginez.  

 

10.9.2.INGURUMEN ZAINTZAKO PROGRAMAREN TXOSTEN TEKNIKOAK 

Hondakinen Planerako aurreikusita dauden urteroko jarraipen txostenez gain, berariazko txosten bat 

prestatuko da 3 urtetik behin, ingurumenaren jarraipena egite aldera, Ingurumeneko eta Lurralde 

Antolamenduko Zuzendaritza Nagusira igortzeko. Aipatu txostenetik eratortzen diren ondorioak 

kontuan hartuko dira Plan berrirako diagnosian.  
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AKRONIMOEN ZERRENDA 

CO2: Karbono dioxidoa 

FV: Frakzio Berdea 

FR: Gainerakoaren Frakzioa 

FORS: Gaikako Bilketaren Frakzio Organikoa 

HTN: Nafarroako Hibridazio Termosolarra 

RAEE: Tresna Elektriko eta Elektronikoen Hondakinak 

SCRAP: Ekoizlearen Erantzukizun Zabalduko Sistema Kolektiboa  

TMB: Tratamendu Mekaniko Biologikoa 
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