2. eranskina aD 2008n aurreikusitako ekintzen betetze-maila
1. taula. aD 2008ko Prebentzio programan jasotako jarduketen egikaritza-maila.
Jarduketak

GFAren Ingurumena hobetzeko
Plana
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Ekodiseinu Ikasgela
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Etxean konpostatzeko programa

Prebentzio jarduketentzako
dirulaguntzak

Prebentzioa bultzatzeko eragile
ekonomikoekin lankidetza egiteko
ekintzak

Ekintzak

Azpiekintzak

Langileen artean txorrotako ur
kontsumoa sustatzea
Murrizketa, berrerabilpen eta
birziklapen neurrien ezarpena
Hobekuntza Taldearen bultzada
osatzea
GFAren eraikinen ingurumenkudeaketa sistemen egiaztagiriak
bultzatzea
GFAren Kontratazio Publikoan Produktuak
erosteko
eta
Erosketa berdea egiteko irizpideak zerbitzuak kontratatzeko orduan
garatzea
ingurumen-irizpideak sartzea
Mondragon
Goi
Eskola
Politeknikoarekin
Hitzarmena
berritzea
Ikastetxeetan, saltokietan, eta
abarretan
prebentzio
eta
birziklapen elementuak banatzea
Prebentzioaren esparruan ekintza
Uraren,
sagardoaren
eta
zehatzak garatzea
botilaratutako
ardoaren
sektoreetan berrerabil daitezkeen
botilen erabilera sustatzea
Mankomunitateen
artean
banatutako konpostagailu kopurua Sentiberatzeko kanpainak egitea
handitzea
Konpostagailuak
jaso
berri
dituztenen artean, konposta
egiten ikasteko ikastaroak egitea
Parte-hartzaileei aholkularitza eta
baliabideak
emateko
doako
Etxean
konpostatzeko
telefono zerbitzua eta posta
programaren
barruan,
elektronikoko
helbidea
prestakuntza
eta
informazio
mantentzea.
ekintzak egitea
Ingurumen
Zuzendaritzaren
webgunean etxean konpostatzeari
buruzko foroa sortzea
Etxean konpostatzeko Gipuzkoako
Sarea sortzea
Parte-hartzaileek
sortutako Datu-base bat sortzea eta
konpostaren
aldian
behingo konpostaren kalitateari buruzko
analisiak egitea
informazioa jendarteratzea
Prebentzio
ekintzak
Diruz
Laguntzeko Foru Dekretu berriak
idaztea, emaitzak zenbatesteko
balioespenarekin,
horretarako
adierazleak ezarriz eta beste
lurralde-esparruetara hedatuz
Urtean
behingo
oroitidazkiak
idaztea,
Diruz
Laguntzeko
Dekretuetan
aurkeztutako
esperientzien balorazioarekin eta
horiek, esperientziak partekatzeko
asmoz,
Birziklapen
Mahaian
aurkeztea.
Saltoki handiekin eta/edo catering
enpresekin akordioak diseinatzea Ekodiseinu Ikasgelako aplikazioen
eta
bultzatzea,
hondakinak garapena.
prebenitzearen inguruan.

Egikaritzamaila1
A
A

E

EG

EG, E

E

AG, EG

E, A

E, A

A

A
A, AG
A, AG

E

EG

EG

1 Egikaritza-maila: Amaituta (A); Egikaritzen (E); Egikaritu gabe (EG); Egikarituta, baina arrakastarik gabe (AG)

Jarduketak
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Azpiekintzak

Egikaritzamaila1

Prebentzioaren Astea antolatzea

Europako Prebentzioaren Asteari Prebentzio arloan Jardunaldiak eta
atxikitzea
hainbat gertakizun antolatzea

E

ACR + 100 kg gutxiago proiektuan
parte hartzea

Departamentua
atxikitzea

A

Gipuzkoako Elikagaien Bankua
(GEB) eta Last Minute Market
(LMM) Proiektua
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Ekintzak

proiektuari

Gipuzkoako Elikagaien Bankuarekin Bilketa,
biltegiratze
eta
eta Mondragon Unibertsitatearekin banaketarako beharrezkoak diren
Hitzarmenak mantentzea.
baliabideez hornitzea
Dohaintza-emaile
posibleen
inbentarioa
egiteko,
eman
daitezkeen elikagaiak sortzen
duten
ahalmena
aztertzeko,
dauden oztopoak eta eredu horren
pizgarri izan daitezkeen neurri
fiskal, ekonomiko, sozial eta
ingurumenekoen
inbentarioa
Ekimen honekin eta antzekoekin egiteko azterlana.
Jarduketa hau bultzatzeko, gaur
lotutako azterlanak egitea
egungo
sarea
osatzeko
beharrezkoak
diren
bilketa,
garraio eta biltegiratze eredua
definitzeko
eta
baliabide
materialak eta giza baliabideak
definitzeko azterlana
Gipuzkoan "Last Minute Market"
ekimenaren ezarpena sustatzea

E

E

A

A

Prebentzio jarduketak
hezkuntzaren esparruan

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Saileko
Ordezkaritzarekin
lankidetza
akordioa mantentzea, esparru
horretan ekimenak gara daitezen.

Birziklapen programaren baitan
eraiki behar diren Garbiguneetan
prebentzio ekintzak sustatzea

Etxeko konpostarako egituratzailea
biltegiratzeko edukiontziak sartzea

A

EG

Kontsumo jasangarria bultzatzeko,
ohitura aldaketa bat bultzatzea

Etxeko kontsumoa murrizteko
kanpaina
Biztanleriak elikagaiak erosteari,
kontserbatzeari eta kontsumitzeari Emaitzak aplikatzeko esperientzia
dagokionez dituen jarrera eta pilotua
portaerak aztertzea
Biztanleentzako
sorreragatik
ordaintzeko politikak bultzatzea.

A

Prebentzio eta birziklatze ekintza
berriak garatzea, eta horiek
beharrezkoak diren baliabideez
hornitzea

EH eta IMEHA hondakinak
eta
industria
prebenitzera bideratutako tresna Merkataritza
prebentzioarekin
ekonomikoen aplikazioa bultzatzea sektorean
lotutako tresna ekonomikoak
aplika daitezen bultzatzea.

Iturria: Geuk egina

E

EG

EG

2. taula. aD 2008ko Berrerabilpen programan jasotako jarduketen egikaritza-maila.
Jarduketak

Ekintzak

Ekocenterra

Hitzarmenak
garatzea,
esperientzia hedatzeko

Egikaritzamaila2

Azpiekintzak

E

Prebentzioa bultzatzeko
eragile ekonomikoekin
lankidetza egiteko
ekintzak

Saltoki handiekin eta/edo catering
IMEHA
hondakinak
murrizteari,
enpresekin akordioak diseinatzea
berrerabiltzeari eta birziklatzeari buruzko
eta
bultzatzea,
hondakinak
esperientzia pilotuak egitea.
prebenitzearen inguruan.

Tamaina Handikoen Atez
Ateko bilketa bultzatzea
Birziklapen programaren
baitan eraiki behar diren
Garbiguneetan
prebentzio ekintzak
sustatzea

Mankomunitateekin
hori
garatzeko Hitzarmenak sinatzea.

A

Garbiguneen barruan, berrerabil
dadin, konponketa txikiak egiteko
beharrezkoak diren baliabide
materialen eta giza baliabideen
plangintza

EG

EG, E

3. taula. aD 2008an planteatutako jarduketak GHHKPO 2002ren isurketa-programaren
Jarduketa
San Markoseko zabortegiaren behin betiko itxiera
Urtetako zabortegia egokitzea, zigilatzea eta ixtea. 1. eta 2. faseak.
Makinak erostea eta Sasieta, Urteta eta Lapatxeko zabortegien kudeaketa egokitzea. Hasiera:
2007. urtea.
2007-2009ko aldian soberan izango den etxeetako jatorria duen masan bildutako 25.000 t/u
zabor kudeatuko ditu Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak beste lurralde mugakide
batzuetan. Hasiera: 2007ko urria.
2009ko uztailetik 2012ko bigarren sei hilekora bitartean Gipuzkoan masan bilduko diren
etxeko hondakin guztiak lurralde mugakideetan botatzeko konponbidea bilatuko du
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak. Hasiera: 2009ko uztaila.
Sasieta, Urteta eta Lapatxeko zabortegien itxiera.
Gipuzkoan dauden hondakin industrial inerteak eta arriskugabeak hartzeko zabortegi publiko
eta pribatuekin kontratuak egitea, birziklatze eta konpostatze prozesuetatik baztertu diren
zaborrak hartzeko. Hasiera: 2012ko bigarren seihilekoa
Errausketa bidez energia balorizatzeko plantako errautsak eta gasen arazketako hondakinak
kudeatzen dituztenekin kontratuak egitea. Hasiera: 2012ko bigarren seihilekoa

Egikaritza-maila3
A
A
A
A

A
E
A
a.g.

2 Egikaritza-maila: Amaituta (A); Egikaritzen (E); Egikaritu gabe (EG); Egikarituta, baina arrakastarik gabe (AG)
3 Egikaritza-maila: Amaituta (A); Egikaritzen (E); Egikaritu gabe (EG); Egikarituta, baina arrakastarik gabe (AG)
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