
SORTZEN DUGUN ZABORRAREN %90 
BERRERABILGARRIA DA 

 
Hondakinen kudeaketan bi proiektu eta eredu ezberdin daude 
Gipuzkoan: 
 

1- Atez atekoa 
 

Zer da? Zabor mota ezberdinak separatu eta egun bakoitzean 
mota bana etxe atarian uztea (Usurbilen adibidez: astean 3-tan 
organikoa, 2-tan plastikoa, astean behin papera eta beste behin errefusa*) 

*Errefusa: Birziklatu edo berrerabili ezin den hondakina 
-Kaleko kontenedorerik ez dago (soilik beirarena dago) 
-Birziklatzea derrigorrezkoa da 
-Hondakinen %80 baino gehiago birziklatzea lortzen da 
-Ez du erraustegiaren beharrik 
 

2- Bosgarren kontenedorea 
 

Zer da? Kontenedore horretan organikoa biltzen da, giltzaz 
itxirik dago, eta soilik programan parte hartzen dutenek erabil 
dezakete 
-Birziklatzea boluntarioa da 
-Hondakinen %35 birziklatzen da 
-Erraustegia aurreikusten du. Hondakin kutsagarrientzako 
zabortegia ere behar du 
 

Bideragarritasuna 
 

-Atez ateko bilketak, kontenedore bidezko bilketaren antzeko 
kostua du eta bosgarren kontenedorea baino merkeagoa da 
-Hortarako kontutan hartu behar dira hondakinen 
birziklapenetik eratorritako etekinak, eta zenbat kostako duen 
zaborra errausteak 
-Zaborrak erraustearen kostua herritarrok ordainduko dugu, 
zuzenean (zabor tasa garestitzen delako) eta zeharka 
(errausketaz arduratzen diren enpresak diru publikoaz 
subentzionatzen direlako). Gainera, urtez urte garestiagotzen 
joango da 
 

ERRAUSTEGIA 
 

-Gipuzkoako zabortegiak betetzear daude 
-Zubietan erraustegia eraiki nahi dute 
-400 milioi euroko kostua du 
-Bertan 213.000 tona hondakin erre nahi dituzte urtero 
-Erdia baino gehiago birziklatu daitezkeen plastiko, paper, 
organiko eta bestelako materiak izango dira 
 

Osasuna 
 

-Hondakinen konbustio prozesuan dioxina eta furanoa sortzen 
dira. Substantzia arriskutsu eta kantzerigenoak 
-Metal astunak eta gas toxikoak ere sortzen dira 
-Mutazioak, azaleko eta arnasketako gaixotasunak eta 
bestelako patologiak sor daitezke 
-Substantzia oso bolatilak direnez, gaixotasun horiek 
edukitzeko arriskua kilometro askotara zabaldu daiteke 
-Dioxina, furano eta metal astunak biometagarriak dira, behin 
gorputzak absorbatuta ezin dira ezabatu eta epe luzera 
azaltzen dira osasunean egindako kalteak 
-CO2 ugari ere emititzen dute erraustegiek 
-Dioxina, furano eta metal astunen isuri kopuru maximo bat 
dago ezarrita legedietan 
-Ez du zentzurik isuri kopuru maximoa arautzea. Errausketa 
galarazi eta dioxinarik ez sortzea da hartu daitekeen neurri 
bakarra 

 


