
AMEZKETAKO UDALA



JUSTIFIKAZIOA ETA HELBURUAK:

➢ Sistema aldaketarako ARRAZOIAK:
➢ Konpostaren kudeaketa arautzen duen araudi berri eta zorrotza

indarrean dago.

➢ Egun udalak kudeatzen du hondakin organikoa. Sistema gainezka

dago.

➢ HELBURUAK:
➢ Hondakinen bilketa sistema hobetu eta gaikako bilketa

areagotzea.

➢ Edukiontzi marroietan jasotako hondakin organikoa konpost

bilakatzea.

➢ Txartel elektronikoak hondakinen bilketa sistemaren erabiltzaileen

banakako jarraipena ahalbidetzen du, bilketa sistemaren

eraginkortasuna hobeto neurtu eta kudeatzeko.

SISTEMA BERRIA



JUSTIFIKAZIO EKONOMIKOA:

SISTEMA BERRIA

➢ Bilketa zerbitzuaren kopuruak ondorengoak dira:

2018KO HONDAKINEN BILKETAREN KOSTUA

(kalkuluen oinarri hartutako urtea)
MANKOMUNITATEARI EGINDAKO 

ORDAINKETAK

(bilketa, kudeaketa eta tratamendua)

18.875,75 €

UDALAREN BILKETAREN KOSTUA

(alguazilen lana)

11.000 €

ORGANIKOAREN TRATAMENDUA 6.000 €

GUZTIRA KOSTEA 35.875,75 €

TASEN BITARTEZ UDALAK JASOTAKOA 17.711,64 €

ALDEA, UDAL AURREKONTUEN KONTURA 18.164,11 €

➢ Udal zerbitzu baten helburua aldea ahal den txikiena

izatea da: 18,164,11 € 2018an.



JUSTIFIKAZIO EKONOMIKOA:

SISTEMA BERRIA

➢ Bilketa sistema berriaren diru kopuruak ondorengoak

dira:

➢ Udal zerbitzu baten helburua aldea ahal den txikiena

izatea da: 17.774,83 € 2020an.

2020ko HONDAKINEN BILKETAREN KOSTUA

(sistema berria)
MANKOMUNITATEARI EGINDAKO 

ORDAINKETAK

(bilketa, kudeaketa eta tratamendua)

29.844,83 €

UDALAREN BILKETAREN KOSTUA

(alguazilen lana, irekitze sistema, poltsa 

konpostg.)

12.180 €

GUZTIRA KOSTEA 42.024,83 €

TASEN BITARTEZ UDALAK JASOKO 

DUENAREN AURRIKUSPENA

24.250 €

ALDEA, UDAL AURREKONTUEN KONTURA 17.774,83 €



JUSTIFIKAZIO EKONOMIKOA:

SISTEMA BERRIA

➢ 2020an onartutako tasa berriak ondorengoak dira:



AZALPENAK: Zer egingo da?

• Edukiontzi berriak errefusa eta organikoarentzat.

• Txartel elektroniko bat banatuko da etxebizitza 

bakoitzean. 

• Txartel elektronikoa beharrezkoa izango da organikoaren 

eta errefusaren edukiontziak zabaltzeko.

✓ Organikoaren edukiontzia: mugarik gabe

✓ Errefusaren edukiontzia: Gehienez astean 3 aldiz.  (Behar berezien 

arabera muga hau kentzeko eskaera udalean egin daiteke. 

Adibidez, pardel asko sortzen dituztenei.)

• Ontzi arinen eta papera eta kartoiaren edukiontziak 

zabalik egongo dira, behar denean erabiltzeko.

SISTEMA BERRIA



AZALPENAK: Zer egingo da?

• Herriko konpostguneak kenduko dira. (Arautegi berriaren 
balditzekin ez da bideragarria)

• Hondakin organikoa kudeatzeko bi aukera:

➢ Kaleko edukiontzi marroietara botatzea.

➢ Norberak etxean kudeatzea:

o Aukeraketa hau egiten bada txartelaren bidez ezingo da edukiontzi marroia ireki.

o Organikoa etxean kudeatzeko eskaera Kultur Etxean egin beharko da.               
Epea: ekainak 29 – uztailak 2

• Hondakin organikoa edukiontzi marroietara botatzeko 
ontzi marroiak eta poltsa konpostagarriak Udalak dohain 
banatuko ditu.

• Tolosaldeko Mankomunitatean banakako 
konpostagailuak dohain eskuratu daitezke.

SISTEMA BERRIA



EPEAK:

• Informazio bilera irekiak: EKAINAK 23 eta 25, 19:00etan.

• Txartelak + ontziak + poltsak KULTUR ETXEAN jaso:

(DERRIGORREZKOA) 

❖ Epea: EKAINAK 29 – UZTAILAK 2

❖ Astelehenetik ostegunera: 11:30 - 14:00  + 17:00 - 20:00

+ Hondakin organikoa norberak etxean kudeatzeko eskaera.

+ Behar berezien arabera errefusaren edukiontzia erabili ahal izateko 
muga zabaltzeko eskera. (Pardel asko sortzen direlako etab.)

• Sistema berriaren aktibazioa: UZTAILAK 6

SISTEMA BERRIA



AMEZKETAKO UDALA

Eskerrik asko

etortzeagatik!!


