Gasteizko hiri-hondakinen
kudeaketa eta tratamenduaren
gaineko balorazioa. Zero Zabor
norabidean proposamenak.

_______________________
Vitoria-Gasteiz 04/02/2016
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Sarrera:
Dosier honen bidez Gasteiz hiriko hiri-hondakinen solidoen kudeaketa eta tratamenduaren egungo
egoera aztertzen da. Testuinguru legala eta gaur egun maila guztietan indarrean dauden planen
laburpena egiten da. Zero Zabor filosofia eta helburuak aurkezten dira, baita Gasteizko Zero Zabor
elkartea ere. Azkenik, egungo egoera eta plan ezberdinetan jasotzen diren helburuak kontutan
hartuz, denbora laburrean hondakinen alorrean prebentzio eta birziklapen maila esanguratsuak
erdiesteko asmoz, Zero Zaborrerantz modu eraginkorrean hurbilduko gaituzten neurriak
proposatzen dira.

Hiri hondakin Solidoen kudeaketa
Hiri hondakinak Udalerrietako hondakinak bizileku partikularretan, denda, bulego eta zerbitzuetan
sorturikoak dira, bai eta arriskutsutzat jotzen ez diren guztiak eta haien izaera edo konposizioa
dela eta, aipatu berri ditugun leku edo jardueratan produzitutakoekin bateratu daitezkeenak ere.
Definizioz hondakina edozein substantzia edo objektu, eta edukitzaileak bota duena, botatzeko
asmoa duena edo nahitaez bota behar duena da. Honako hauek ere udalerrietako edo hiriko
hondakintzat jotzen dira:

•

Bide publikoak, berdeguneak, aisialdiko guneak eta hondartzak garbitzearen ondorioz
sortzen diren hondakinak.

•

Etxeko animalia hilak (Gasteizen zerbitzu berezia egon badago), bai eta baztertutako
altzari, tresna eta ibilgailuak ere.

•

Etxeko eraikuntzako eta konponketako obra txikien ondorioz sorturiko hondakinak eta
zaborrak.

Zarama berez, sistemaren eraginkortasunean hutsune bat da; desagerrarazi behar den zerbait.
Egun ekoizpen, kontsumo eta bazterketa sistema lineal batetan bizi gara, honek ingurumen eta
arazo sozialak eragiten ditu. Adibide gisa Gasteizko Gardelegi makro-zabortegia dugu, erabat
anakronikoa Europatik horrelako azpiegiturak baztertzeko norabidean jarria garenean. Hondakinak
bakoitza bere aldetik gordez, nahastu barik, material horiek (papera, beira, kartoia, hondakin
organikoak…) birzikla daitezke, konposta daitezke. Gure zarama-poltsako heren bat baino gehiago
da materia organiko konpostagarria. (1 irudia). Eta beste heren bat baino gehiago da material
birziklagarria (kartoia, papera, beira, ontziak…). Herritarron eta erakundeen artean koordinazio
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onik balego, arazoaren ia %85 konponduta legoke.

1 irudia: Etxeko zabor poltsa baten ezaugarritzearen adierazpen grafikoa (CONAMA)

Lege-Esparrua
Hondakinen kudeaketa lege-egitura zabal eta oparo baten barruan kokatzen da; hainbat lurraldeeremutan ditu erreferentziak (Europako Batasuna, Espainiako estatua, EAE, lurralde historikoa eta
udalerria), eta aplikazio-eremu ugari ditu, halaber, hondakin motaren arabera.

Hondakinei buruzko 2008/98/EE Europar Zuzentaraua, aplikazio orokorrekoa, ingurumena eta
giza osasuna babesteko neurriak ezartzen ditu hondakinen sorkuntzak eta kudeaketak eragiten
duten arazoak ekidituz prebentzio eta murrizketaren bidez, edota euren erabilpenaren efizientzia
handituz. Zentzu honetan hondakinen prebentziorako neurriak indartzen ditu, eta ez bakarrik
hondakin fasea soilik, baizik eta materialen eta produktuen bizi zikloa ikusmoldea ezartzen du;
ingurumenean ematen den inpaktua hondakinen sortzea eta kudeaketa dela eta murrizten
saiatzen da, hondakinen balio ekonomikoa indartuz; 2020 urterako helburu berriak ezartzen ditu:
hondakinen prebentzioa sustatzen du Estatu guztietan prebentziorako planak garatzeko
betekizuna sartuz; azkenik hainbat kontzeptu gako argitzen ditu: hondakinen definizioa,
azpiproduktuak, birziklapena, berreskurapena, balorizazioa eta eliminazioa. 2008/98/EE Europar
Zuzentarauan Hondakinen Tratamendurako Hierarkia bat ezartzen da (ikus 2. Irudia). Kontzeptu
honen bidez hondakin batek jaso beharreko tratamendu mota eta lehentasuna azaltzen du. Bere
helburua ingurumena hobeto zaintzea da, horretarako, Estatuek hierarkia honen arabera
tratamendu ezberdinak faboratzeko neurriak hartuko dituzte.
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2. Irudia: Hondakinen tratamendurako hondakinen Europar hierarkia

Eskumena dute adminiztrazioak, hondakinen kudeaketa eta prebentziorako politikak eta legedia
garatzen dutenean, aipatu hierarkia aplikatuko dute ingurumen emaitza orokor hoberena lortzeko.
Hierarkia honek politikan eta legegintzan lehentasunezko orden bat ezartzen du hondakinen
prebentzio eta kudeaketan, honen arabera, prebentzioa da aukerarik hoberena, berrerabilpena
jarraiki, ondoren birziklapena eta azkenik balorizazioa (energetikoa) eta isurketa (zabortegia)
azken errekurtso bezala. Ondoren mailaz maila esparru-legala laburbiltzen da:

Europakoa
•

Europar Parlamentu eta Kontseiluaren 2008/98/EB Zuzentaraua, 2008ko azaroaren 19koa,
hondakinei buruzko eta hainbat zuzentarau indargabetu dituena

•

Batzordearen Erabakia, 2001eko urtarrilaren 16koa, hondakinen zerrendari dagokionez,
2000/532/CE Erabakia aldatzen duena

Estatukoa
•

22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa

•

Ekainaren 11ko 5/2013 Legea, ondorengo lege hauek aldatzen dituena: 16/2002 Legea,
kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateratuari buruzkoa eta 22/2011 Legea, uztailaren
28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa

Euskadi
•

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorra
MAM/304/2002 AGINDUA, otsailaren 8koa, balorarizatzeko eta ezabatzeko jarduerak eta
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Europako hondakinen zerrenda argitaratzen dituena
•

Directrices para la planificación y gestión de residuos urbanos en la CAPV

Legedi honen helburu adierazgarrienak hurrengo hauek dira:
•

2016an tratatu gabeko 0 isurketa izatea

•

2020rako birziklapen tasa %50an eta 2030rako %70an

•

Europako Hondakinen Hierarkia (goiko irudia) errespetatzea

Plangintzak eta estrategiak
Arestian aipatu legeak betearazteko arlo honetan konpetentziak dauzkaten erakundeek (Estatu
Espainiarrak, Autonomi Erkidegoek, Diputazio ezberdinek eta azkenengo ardura daukaten Udalek),
Hiri Hondakinak kudeatzeko plangintzak edo estrategiak sortzen dituzte:

Estatu Espainarrak:
• Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR) 2007-2015
• Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020
• Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022

Euskal Autonomi Erkidegoa:
• Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2014-2020
• Hondakin ez arriskutsuak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2009-2012
• Hondakin arriskutsuak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2008-2012

Euskal Foru Aldundiak:
• Arabako Lurralde Historikoko Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plana (2006-2016)
• Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra (2008-2016)
• Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala (2005-2016)

Gasteizko Udalak:
• Gasteizko udal hondakinak kudeatzeko plan integrala (2008-2016)
• Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en carbono Escenario 2020-2050
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Hondakinen arazoa
“Hondakinen arazoa” deritzonak munduan nagusitu den kudeaketa ereduan dauka jatorria.
Hondakin kopuru ikaragarriak sortzen ditugu eta gainera nahastuta, zabor bihurtuta, biltzen
ditugu. Gaur egungo kontsumo eredua sistema linealean oinarritua dago (3. Irudia)

3. irudia: Sistema lineala

Sistema linealean materialek norabide bakarrean egiten dute bidaia. Bidai hori natura ustiatuz
material horiek eskuratzerakoan hasten da. Eraldatu, merkaturatu, kontsumitu eta zabor
bilakatzean bukatzen da materialen bidaia. Sistema linealak natura etenik gabe ustiatzen du
lehengaiak lortu ahal izateko. Halaber, produktuak kontsumitu ondoren zabor bihurtu eta pilatu
egiten dira sistema linealean. Geroz eta natur baliabide gutxiago dago, eta geroz eta zabor eta
kutsadura gehiago sortzen da. Materialen berreskurapena, dagoen kasuetan, anekdotikoa da, oso
neurri txikian egiten da eta ez du arazoa zuzentzeko balio. Mundu mugatu batean, munduak
mugarik edukiko ez balu bezala jokatzeak ez dauka etorkizunik.

4. irudia: Hondakinen sorkuntza eta tratamendua Gasteizen

Konponbidea badago
Europatik datozen gomendioak gero eta argiago daukate sistema linealean finkatzen den
kontsumoa ez dela jasangarria eta gainera errekurtso pila botatzen ari garela zabortegietara.
Egoera honen aurrean plazaratu berri duten ekonomia zirkular paketea martxan jarri nahian
dabiltza.
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Nola lortu ahal da hori?
Ekonomian sartzen diren materialak berreskuragarriak izan daitezen neurriak jarriz. Arauak
eta legeak diseinu egoki horri begira eginez.
Ekonomia zirkuituan sartu diren materialak berreskuratzeko neurriak hartuz. Hori
bermatzeko bilketa sistema eraginkorrak indarrean jarriz,.. zikloa ixtea lortu arte.
Modu honetan ekonomian sartutako materialak ez dira alferrik galtzen, eta era berean, erabili
ondoren ez dute kutsatzen. Material hauek berreskuratzen direnez, ez dira natura ustiatuta
lortutako material berriekin ordezkatu behar (5. Irudia)

5. irudia: Sistema zirkularra

Zero Zabor Filosofia
Zero Zabor helburu bat da. Gure eguneroko jardunean erabili behar ditugun materialak alferrik
galdu eta elementu kutsakor bihurtzen ez uztean datzan helburua. Helburu horretara iristeko
jarraibideak honela labur daitezke: Produktuak berrerabili eta birziklatzeko diseinatzea, baldintza
betetzen ez duten produktuentzako bi aukera uzten direlarik:
• Produktua birdiseinatzea
• Produktua sistematik at uztea
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Zero Zabor azken helburu bat da, erreferentzi edota filosofia bat. Badakigu ez garela helburu
horretara egun batetik bestera pasako baina norabidea markatzen digu. Sistema zirkularrak
osatzeaz bezain garrantzitsua da zirkulu bakoitza ahalik eta gehien txikitzea, hau da, gure kasuan
materialen kontsumoa murriztea eta hondakin gutxiago sortzea. Sortzen ez den hondakina ez da
bildu, garraiatu eta tratatu behar. Urrats guzti horietan kutsadura sortu eta energia xahutzen
denez, hondakin kopurua murriztuz, kutsatzea ekiditen dugu kosteak murrizterekin batera. Zero
zabor helburura iristeko hiru mailatan eragin behar da:
• Murrizketa: Hondakinik onena sortzen ez dena delako.
• Birziklapena: Hondakinek ez dutelako zertan zabor izan.
• Ikerketa eta garapena: Gaur posible ez dena bihar izan dadin

Filosofia hau munduko leku askotan aplikatzen ari da gaur egun. Badira udalerri batzuk birziklatzetasa % altuak lortu dituztenak eta eredu izan daitezkeenak, besteak beste:
• Milan: 1.300.000 biz, 65%
• Lubliana 270.828 biz, 60%
• San Francisco: 800.000 biz, 72%

Gasteiz Zero Zabor
Gasteiz Zero Zabor hondakinen arazoarekiko jarrera positiboak defendatzen dituen kolektiboa da,
osasuna eta ingurumenarekin kezkatuta dauden jatorri ezberdineko hainbat pertsona biltzen ditu,
eta nazioarteko Zero Waste mugimenduaren filosofiarekin bat egiten du erabat. Txosten honen
bidez Gasteizko hiri hondakinen kudeaketa eta tratamenduaren egungo egoera mahai gaineratu
nahi da. Egun indarrean dauden planekiko konpromiso falta kezkagarria da, eta gure aburuz
Europatik eta Eusko Jaurlaritzatik ezartzen diren helburuekiko aurreikuspen eza hondakinen
arazoa oztopatu besterik ez du egiten. Zentzu honetan, Gasteiz Zero Zabor taldeak hondakinen
kudeaketa hobeago baten alde hainbat alternatiba planteatzen ditu, prebentzioan aurrerapausoak
emateko, birziklapenean eta konpostajean, gure ingurumenarekin begirune handiagoz jokatuko
duena, eta benetako ekonomia zirkular baterako bidean jartzen gaituena, Zero Zaborreko
helburua ezarriz epe mugatu batetan, beste hainbat udalerrik egin duten bezala. Gasteizko agenda
sozialean arazo hau mahai gaineratzeko asmoa daukagu (6. Irudia), eta berau ekiditeko
alternatibak proposatu maila ezberdinetan.
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6. irudia: Zero Zabor Gasteizek eginiko froga praktikoa.

Hondakinen kudeaketa eta tratamenduaren egoera Gasteizen
Gasteizko hiri-hondakinen kudeaketa eta tratamenduaren egoera geldituta dago. Naiz eta
Udaletxeak bideratutako kanpaina (sentsibilizazioa, 5. Edukiontzia, prebentzioa…) datuak
adierazten dute birziklapena eten egin dela, eta hondakinen sorkuntza ez du behera egiten, eta
egiten badu krisialdi ekonomikoa dela eta. Udaletxeak hondakinen hierarkian jasotzen den
aukerarik okerrenaren alde jokatzen jarraitzen du, zabortegia, ia %75ean, eta naiz eta tratamendu
mekaniko biologikoko planta datuak apur bat hobetzen dituen, hauek plan ezberdinek ezartzen
duten helburuetatik urrun daude. Gogoratu behar dugu garbiketa eta hondakinentzako
aurrekontua Udaletxeak duen handiena dela. Bilketa selektiboa ez doa aurrera, eta egungo
azpiegituretan ematen diren arazoak (bilketa pneumatikoak zaborrak nahasten ditu eta 5.
Edukiontziak inpropio pilo bat dauzka) antzik ez dute konponduko direla. Biztanle askok gehiago
birziklatu nahi izango lukete, hau iruzurra da. Zergatik ez da saritzen gauzak ongi eta gehiago
birziklatzen duten hiritarrak? Udaletik jasotako datuen arabera 2008-tik aurrera hiriaren
birziklapen tasa orokorra % 22-24 artean geratuta darama, tendentzia hortaz ia zero da (7. Irudia),
(kontutan hartu zabor poltsaren %85 birziklagarria dela). Nola lortu gure datuak bikoiztu edo
hirukoiztu egiten dute Europatik eta Estatutik jartzen diren helburuak? Materia organikoaren
kudeaketak adibidez %1ean segitzen du besteak beste bilketa ere hiri guztian zabalduta ez
dagoelako, eta orain dela gutxi jakin izan dugu Gardelegi zabortegia 4 milioi euro inbertitu
ondoren, 13 urtez gehiago zabalik mantentzeko obrak amaitu berri dituztela.

12

7. irudia: Gasteizko birziklapen ratioak eta helburu ezberdineak

Gainera gaur egungo hiri hondakinen kudeaketak (bilketa-garraio-tratamendua), hiriak dituen
beste zeharkako plangintza estrategiko batzuk porrotera arrastatzen ditu, Aldaketa Klimatikoaren
Aurkako plangintza adibidez 2012-2020. Hiri hondakin kudeaketak metano eta karbono dioxidoa
murriztu beharko lituzke eta azken datuen arabera, 2007a erreferentzi urtea hartuta isurtzeak
%17ko gorakada izan dute arlo honetan. Horrela jarraitu ezkero ezinezkoa izango da Europako
Hondakin Zuzentaraua eta beste helburu estrategiko batzuk bete ahal izatea, eta egoera horrek
isun garrantzitsuak jasotzera eraman gaitzake. Udalean dauden ordezkari publikoek arduraz lan
egin behar dute datozen urte hauetan etor daitezkeen isun horiek ekiditeko eta hiri jasangarriago
bat sortzeko.

Bai Arabako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Planak (2006-2016) eta bai Gasteizko Udal Hondakinak
Kudeatzeko Plan Integrala (2008-2016) bukatzear daude eta bertan jarritako helburuak ez dira
lortuko. Beraz, argi geratzen da plangintzak hankamotz geratu direla, ez baitira neurri egokiak
martxan jarri eta horren ondorio beste batzuen artean hurrengo helburu hauek oso hurrun
geratzen dira:

1. Pertsona bakoitzeko hiri hondakinen sortzea (kg/per/urte) %10an 2007 urtea erreferentziatzat hartuta
2. 2016. urtean hiri-hondakinen birziklatze tasa %45ean kokatzea
3. 2016. urterako %20 baino goragoko frakzio organikoaren bilketa selektiboa atxikitzea
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4. 2016. urtean %27,5 baino goragoko frakzio organikoaren balorizazioa lortu konpost moduan (a klasea)

Konpromisoak
Gasteizko udalerria Udalsarea 21 sarean parte hartzen du, -Iraunkortasunaren bidean dauden
Udalerri Euskaldunen sarea- Tokiko Euskal Udalerrien Agenda 21-ak dinamizatzeko koordinazio
eta kooperazio foroa da hain zuzen, Akzio Planen burutzea bultzatzen duena. Tokiko iraunkortasun
ikuspuntutik, Europako Hiri Iraunkorren gutuna, Aalborg gutuna lez ezaguna dena eta geroago
Aalborg-eko konpromisoak ekarriko zituena, kontsumo jasangarria aipatzen du zehazki 4. Zenbakia
duen helburuan bereziki. Tokiko entitateak garrantzia handia dute hiri hondakinen kudeaketan,
izan ere hauen kudeaketa eta bilketaren erantzukizuna jasotzen baitute. Modu berean gogorarazi
behar da Gasteiz European Green Capital izena jaso duela.

Alternatiba ugari daude eta proposamen zehatz asko egin daitezke, baina proposamenak
proposamen eta metodoak metodo, arazoa konpondu eta hiritarron benetako partaidetza aktibo
bat izateko, hiriko zabor kudeaketaren informazioa heldu arazi behar da eztabaida aberatsak sor
daitezen eta bertan guztion artean neurriak adostu, helburu zehatzak lortzeko. Horretaz gain, Zero
Zabor Gasteizetik legealdi honetan dauden ordezkari publiko guztiei, bai hiriko hondakin
plangintza berrian 2016-2020 hurrengo konpromisoak hartzera gonbidatzen zaituztegu:

o 2020rako biztanleko (kg/biz/urte) hiri-hondakinen sortzea 350 kg/biz/urte-ra
murrizteko konpromisoa
o 2020 eta 2030. urterako Europako Hondakinen Zuzentarauaren arabera hurrenez
hurren %50 eta %70eko birziklapen tasa orokorra lortzeko konpromisoa
o Hiri osoan materia organikoaren bilketa behartua ezartzeko konpromisoa eta honen
ganorazkoa

kudeaketarako

beharrezkoak

diren

azpiegiturak

eskaintzeko

konpromisoa
o 2016. urterako Gardelegiko zabortegian jatorria Hiri hondakin solidoetan duten
material

birziklagarri

edo

balorizagarrien

eliminazioa/depozizioa

ekiditeko

konpromisoa, hala nola lorezaintzatik datozen hondakin horiek ere
o 2025. Urterako Gardelegiko zabortegiaren itxiera eta bere berreskurapen
paisajistakoa aurreratzeko konpromisoa
o Gardentasun konpromisoa, hilero Udaletxeko web orrian eta hiruhilabeteko korreo
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arruntez hiri hondakinen kudeaketaren zenbatekoa publiko eginez (birziklatze % eta
sortze kopurua), lorpen ezberdinak hiritarrei heldu araziz
o Udalerriko Hondakin Plan berria onartu baino lehen bilketa sistema berriak adosteko
herri galdeketa bat burutzeko konpromisoa

Proposamenak
Konpromiso hauek betearazteko Gasteizko Zero Zaborretik hurrengo proposamenak aurkezten
ditugu baliogarriak direlakoan:

1.- Hurrengo Udal Planean hondakinen sortzea ekiditeko prebentzio ekintzak bultzatzeko
ganoraz ekin, aurrekontu zehatzak definituz, eta subentzioen bidez erraztu akzio eta proiektu
ezberdinen abiatzea:
•

Formazio eta informazio sentsibilizazio kanpainak gai honetan (ur iturriko ura,
arrandegian tupperra, pardel berrerabilgarriak etab)

•

Auzo eta autokonpost proiektuak bultzatu

•

Udal eraikinetan hiri hondakinen zirkulazioa eten: PET botilak, plastikozko poltsak…

•

Udal mailan jasangarritasun zigilu bat sortu hiri hondakinak murrizten duten dendetan
(jostunak, tailerrak, solteko salmenta…)

2.- Egungo Gasteizko garbitzeko, biltzeko eta garraiatzeko Udal Ordenantza eguneratu, baita
bere betearaztea gainbegiratzeko tresnak eratu ere.
•

Egungo frakzio organikoko eta errefusa bilketa sistema ezberdinei (pneumatika eta
edukiontziak) ordenantzaren araberako ordutegi irekiera kontrol dispositiboak erantsi

•

Kaleko paperontzi guztietan bilketa selektiboa egiteko eta honen onurak sendotzeko
mezuak diseinatu eta erantsi

•

Kalean informazio kartelak (jaiak, parte-hartzea, kultura, publizitatea) jartzeko panel
tematikoak diseinatu eta erantsi

3.- Hiri guztiko auzo bakoitzean langile kualifikatuz osatutako berrerabilpen eta birziklapen
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planta txikiak ezarri, herrietan mugikorrak izango direlarik.
• Sistemas de Deposito Devolución y Retorno (SDDR) delakoetan urratsak eman, izan ere
emaitzak askoz hobeagoak lortzen dituztela antzeman baita.
4.- Eguneroko bilketarentzako dotazioa, kokapena eta modeloa berregin (materia organikoa eta
errefusa) modu eraginkor batetan eta etxeko zakar poltsa batetiko hobeto egokituko dena,
gainera, ahal denean tokian toki bertan egindako balorizazioa burutuko da konpost moduan,
horretarako Eusko Jaurlaritzak berriki kaleratutako eta beharrezko irizpide administratiboak
ezartzen dituen 1/2015 instrukzioan oinarrituz.
• Materia organikoa %48-64 izanik eta errefusa aldiz %3-14 bitartean egonik (CONAMA 2014)
Gasteizen ezin da ulertu errefusaren 1468 edukiontzi egotea (3200 L), biondakinentzako
527 edukiontzi bakarrik existitzen direnean (gehienak 240 L)
• Bilketa selektiborako sistema misto eta deszentralizatuen ezartzea serioski baloratu, izan
ere %65eko birziklapen tasetatik gora igo daitezken bakarrak demostratu egin da
zientifikoki (Oribe-Garcia et al, Waste Management 39 (2015) 26–34; eta Bueno et al,
Renewable and Sustainable Energy Reviews 51 (2015) 449–459). Bestela ezin izango dira
Europatik ezarritako helburuak atxiki inolaz ere.
5.- Hondakinen behatokia eratu, irizpide berdineko lan tresna bezala erabiltzeko, informazio
sistema modernoak erabiliko dituena, gardenak eta parte hartzaileak, modu horretan jarraipen
mota ezberdinak egiteko:
•

Hondakinen sortzea eta bilketa selektiboaren datuak

•

Udal Hondakin Plan berrian ezarritako helburuen erdieste maila

•

Auto eta auzokonpostaje egitera lotzen diren familia kopurua urteko

•

Pliegoan jasotzen diren betekizun ezberdinak, garbiketa eta bilketa burutu behar duen
azpikontrata gain hartzen dituena alegia

•

Hondakinen kudeaketarako dabiltzan Udal azpiegiturak ondo funtzionatzen dutela
(Gardelegi, Biocompost, Crispijana, Garbiguneak)
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6.- “Sortuz besteko” politika tarifarioak ezarri, eta Ordenantzaren araberako hobariak eskaini.
•

Fiskalitatean aurrerapausoak eman “kutsatzen duena ordaindu dezan” printzipioan
oinarrituz

Esteka Interesgarriak
https://gasteizzerozabor.wordpress.com/
http://www.zerowasteeurope.eu/
http://estrategiaresiduzero.cat/
http://www.zerowasteitaly.org/
http://www.zerowastescotland.org.uk/
http://zerowasteeurope.eu/zerowastecities.eu/
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