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1. PARTAIDEAK

Auzo-konposterako guneetako partaideen bajak eta sarrera berriak kudeaturik

gaur egun orotara, 72 bat familiak jarraitzen dute bere biohondakina konposta-

guneetan konpostatzen (iazko partaide kopuru bera).

Andreoneko puntuan, 21 familia.

Aralarko puntuan, 13 familia 
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Aralarko puntuan, 13 familia 

Arretxene-Txulotxoko puntuan, 16 familia (2 baja)

Lopene (San Pedro-Pisbe-ko kideak barne) 14 familia (alta bat)

Altamirako puntuan, 8 familia (alta bat)



2. KOMUNIKAZIOA

Erabiltzaileekiko komunikazioa errazteko eta konpostagailuetan

antzemandako intzidentziak eta zuzenketa-beharrak modu zuzenago batean

helarazteko gometxa bidezko kodea mantendu da eta behar izan denetan

zintzilikatu da:
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2. KOMUNIKAZIOA

Erabiltzaileekin telefono eta e-posta bidezko harremana mantendu izan da

sorturiko intzidentzi zehatzagoen inguruan hitzegiteko.

Erabilpen ezagatik edo erabilpen txarragatik erabiltzaileekin behin eta berriz

harremanetan jarri eta egoerak hobera egin ez duen kasuetan, bidali

beharreko mezuak gutun formalen bitartez helarazi dizkio udalak. Aurrez

asistentzia teknikoak emailez edo/eta telefono deiak eginez jakinarazi zaie.
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asistentzia teknikoak emailez edo/eta telefono deiak eginez jakinarazi zaie.

Aurten ez da modu honetan bajarik eman. Baja boluntarioak izan dira

guztiak.

Jarraipen bisiten egunen deialdiak emailez jakinarazi dira eta gunean egutegi

bat zintzilikatu da.

lezokonposta@gmail.com 605 757 687 (Leire)



3. TOPATUTAKO INTZIDENTZIAK

Aurten ere, konpostagailu gehienen egoerak hobera egiten jarraitu du eta joera hori egonkortu dela

esan behar da. Hala ere, oraindik badira hobetu beharreko puntuak:

1. Egituratzaile berria dela eta (lorazainek eramandako kimaketa hondar xehetuak) errazagoa izan da

hezetasun maila onak mantentzea. Egituratzaile-horniketa egokia izan da aurten.

2. Nahastea: Gutxi batzuek, iaz baino gutxiago, konpostagailuko edukia oraindik ez dute ondo nahasten, horrek,

edukiaren trinkotzea, usteltzea edo sagutxoak azaltzea ekarri du.

3. Biohondakinaren izaera eta tamaina: Zenbait herritarrek konpostagailuan botatako biohondakinaren tamaina

oso handia izan da (ogi barra erdiak, adar luzeak, etab.) eta batzuetan konpostatzea moteltzen duten
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oso handia izan da (ogi barra erdiak, adar luzeak, etab.) eta batzuetan konpostatzea moteltzen duten

hondakinak topatu ditugu, lurra bezala (lorontzitakoa).

4. Hondakin organikoaren ekarpenik gabe topatu izan ditugu konpostagailu batzuk. Oraingoan udako

oporraldian gertatu da batez ere.

5. Sagu eta arratoiak: Aralarren eta Arretxenen agertu izan dira urte hasieran baina geroztik ez dago hauen

presentziarik.

6. Guneen egoera: guneetan belarra luzeegi edo zabortuta ikusi izan ditugunean udalari mezua bidali eta

denbora tarte motzean erantzun izan da. Bestetik, guneetan kokatutako zaborrontziak gainezka topatu izan

dira, hauen erabilera txarra egin delako.



3. TOPATUTAKO INTZIDENTZIAK
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3. TOPATUTAKO INTZIDENTZIAK
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3. TOPATUTAKO INTZIDENTZIAK
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4. BALORAZIOA

Izandako oztopoak izanda, 4 urte igaro ondoren, Udalak egiten duen balorazioa positiboa da:

Egun, 72 familia ari dira auzo-konpostean (216 pertsona inguru, herriko biztanleen %5 ia), beraz, 

proiektua nolabait egonkortu dela esan daiteke, erabiltzaile gehiago lortu ez den arren.  

Bestalde, gune guztien erabilera ez da berdina: Alde Zaharreko edo Arretxeneko guneen 

erabilpena ia %100koa da, baina Altamirakoan, esaterako, %50aren azpitik kokatzen da. 

Alde zaharrean egon den aldaketaren balorazio orokorra positiboa da, konpostatze-prozesua 

azkartu baita aurreko sistemarekin alderatuz. 
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Gunez gune konposta heldurik zuten konpostagailuetatik hauek hustu dira: Andreonen 2 

konpostagailu handi hustu dituzte lorazainek, Aralarren 3 konpostagailu (2 arratoiengatik), 

Arretxenen hustuketa bat eta Altamiran 2 hustuketa. Erabiltzaile batzuk bere kabuz hustu 

dituzte konpostagailuak. Batzuek azpitik pixkanaka ateratzen dute konposta eta ez dute guztia 

heldu arte itxaroten. 

Egun, parte-hartzen duten familietako kide-kopurua kontuan izanik (72 familia, 3 pertsona 

familiako: 216 pertsona) eta pertsonako 0,21kg. biohondakin sortzen direla estimatuz, urte 

honetan 16.500 kilo Lezon bertan konpostatzera bideratu direla esan daiteke.



5. HEMENDIK AURRERAKO ALDAKETAK

Antzemandako intzidentziak nolakoak diren ikusita, Udalak honako hobekuntza-neurriak

jarri ditu abian:

Aurten bezala datorren urtean ere konpostaren ateratzea lorazaintza zerbitu berriaren bidez 

egingo da. Betiere erabiltzaileei aurrez komunikatu eta konposta nahi dutenei beraiek 

ateratzeko aukera emango zaie. Honek, Zabor tasaren gainean ezartzen den hobarien kasuan, 

aurreko egoerara itzultzea dakar, honela, auzokonposta egiten dutenei %40ko hobaria ezarriko 

zaie. 

Udalak kimaketa-hondarrak dituenean hori da auzokonposta guneetan erabiltzen den 
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Udalak kimaketa-hondarrak dituenean hori da auzokonposta guneetan erabiltzen den 

egituratzailea (ez dagoenetan, Sanmarko Mankomunitatetik ekartzen da)

Konposta-prozesua gaizki egin dela baieztatzen den kasuetan edota konposta kutxan materia 

organikoaren ekarpenik egon ez den kasuetan, betiere auzokonposta proiektuaren jarraipen 

txostenetan oinarrituta, etxebizitza horiei baja eman eta Udalak hobaria kentzea erabaki ahal 

izango du. 

Oraingoz auzokonposta gune berririk ez. Guillermo Lazon-eko auzkonposta gunea bertan behera

gelditu da. 

Kontratazio berria: auzokonpostaren jarraipena egiteko  kontratu berria lehiaketa publikora atera 

da . Oraingo kontratua abenduaren 31an bukatzen da eta hurrengoa otsailaren 1ean hasiko da, 

beraz urtarrilean ez da jarraipenik izango. Edozein zalantza edo eskaera udaletxera zuzendu.

Auzokonpostaguneko zaborrontziekin zer?
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