ZERBITZUEN KARTA
2014

HIRI
HONDAKINAK
BILKETA
8 KONPROMISO

Herritarrek eskubide dituzten zerbitzuen
eta kalitate konpromisoaren berri
ematen dute zerbitzuen kartek, eta,
hartara, herritar horiek laguntzea eta
parte hartzea bultzatzen dute.
Iruñerriko Mankomunitatea 50
udale-rrik osatzen duten tokiko
erakundea da, eta ondoko zerbitzuak
kudeatzen ditu: uraren ziklo integrala,
hiri hondakinak, eskualdeko hiri
garraioa, taxia eta eskualdeko ibai
parkea. Zerbitzu horiek 350.000
biztanleri baino gehiagori ematen
zaizkie, eta helburua, betiere, horien
premiak eta itxaropenak ahalik eta
gehiena betetzea da.

%100 BIRZIKLATUTAKO PAPEREAN INPRIMATUA

• Materia organikoa eta gainerakoak, ontziak,
papera-kartoia, beira, pilak eta inauste hondakinak biltzea.
• Papera-kartoia, pilak eta beira atez ate biltzea
kasu jakin batzuetan.
• Hondakin bereziak biltzea garbiguneetan.
• Altzariak eta puskak etxez etxe biltzea.
• Animalia hilak biltzea edo/eta hartzea.
• Edukiontziak garbitzea eta horien mantentze
lanak egitea.

LEGEZKO ARAUDIA
• Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko
22/2011 Legea, uztailaren 28koa.
• Ontziei eta ontzien hondakinei buruzko 11/1997
Legea, apirilaren 24koa, eta 11/1997 Legean
ezarritako birziklatze eta balioztatze helburuak
berrikusten dituen 252/2006 Errege Dekretua.
• Hondakinen gaineko nazio eta autonomia planak.
• Hondakinak kudeatzea arautzen duten
ordenantza.
• Hiri hondakinak kudeatzeko zerbitzuak finantzatzea arautzen duen ordenantza.
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EDUKIONTZIETAN BILTZEA
Erabiltzaileen %95en kasuan, ataria eta edukiontziak
dauden lekua bitarteko batez beteko gehieneko
distantzia hau izango da:
> Etxebizitza sailak dauden tokietan: 60 metro.
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> Etxebizitza familiabakarrak dauden tokietan: 100 metro.
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Gai organikoen eta gainerakoan, ontzien, paperaren eta beiraren edukiontzien kasuan, beteta ez
dagoelako hondakinak edukiontzi egokian bota
ahal izatea ongi edo oso ongi baloratzen duten
erabiltzaileen portzentajea %85 baino handiagoa
izango da. Horretarako, biztanleria dentsitatearen
ezaugarrien, edukiontzi moten eta bilketa
motaren arabera beharrezko jotzen den edukiontzi kopurua jarriko da.

Lurralde esparru osoan gai organikoak bereiz eta
gaika biltzeko sistema ezartzea 2016. urtea
amaitu baino lehen. Horretarako, gai organikoak
bosgarren edukiontziaren bidez biltzea antolatuko
da eta edukiontzi berdea “gainerakoen” frakziorako
utziko da.
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Edukiontziak garbi egongo dira, eta horretarako,
bai horien barnealdea, bai ingurua ere, garbitu
egingo dira. Gai organikoak eta gainerakoak hartzen
dituzten edukiontziak, gutxienez, urtean sei aldiz
garbituko dira.

TAMAINA HANDIKOAK ETXEZ
ETXE BILTZEA
Tamaina handikoak biltzeko zerbitzua urteko egun
guztietan eskatu ahal izango da:
> Telefonozko arreta pertsonalaren bidez, lanegunetan,
astelehenetik ostiralera 08:00etatik 14:00etara,
uztailaren 6a eta 14a artean izan ezik.
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> Erantzungailu automatikoaren bidez, gainerako
egun eta orduetan.
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Tamaina handikoak biltzeko zerbitzua eskatu eta
hori gauzatu bitarteko gehieneko epea hau
izango da (erabiltzailearen eskariz, beste zerbait
hitzartzen bada izan ezik):
> Hiri ingurua: bi lanegun edo lau egun natural deien
%90ean.
> Landa ingurua: gehienez ere hilabete edo inguru
bereko hamar dei jasotzen direnean.
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GARBIGUNEA
Etxeko hondakin bereziak biltzeko, garbigune
finkoak astelehena eta larunbata bitartean daude
irekita, 08:15 eta 22:15 artean. Garbigune mugikorrak eskualdeko auzoetara eta herrietara joaten dira
(gutxienez, 37 tokitara joaten dira astean).

ERREKLAMAZIOAK ERABAKITZEA
Jasotzen diren erreklamazio guztiak aintzat hartu
eta erantzungo dira. Biltzeko zerbitzuaren gabezia
arruntei dagozkienak (edukiontzia beteta, egoera
txarrean, erreta, bere tokitik kanpo, desagertuta…
dagoela; usain txarra dariola edo zikinkeria dagoela;
tamaina handikoen bilketak gabeziak dituela...),
gutxienez kasuen %90ean, gehienez ere bi lanegunetan erantzungo dira.

Herritarren Arretarako Zerbitzua
Navas de Tolosa kalea, 29, behealdea
NEGUKO ORDUTEGIA
astelehenetik ostiralera, 08:30etik 18:00etara.
UZTAIL ETA ABUZTUKO ORDUTEGIA
astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:00etara.

948 423 242

@
sac@mcp.es

www
www.mcp.es
Izapide bati buruzko edozein zalantza argitzeko,
komenigarria da aurretik webgunea kontsultatzea edo
telefonoz deitzea, hartara, kudeaketa arintzeko eta
beharrezkoak ez diren joan-etorriak ez egiteko.

