
 

 

Iruñean, 2018ko ekainaren 29an 

 

Jaun/Andre hori: 

Atsegina da guretzat berriki onartutako Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko 14/2018 

Foru Legearen inplikazioen berri ematea eta zure laguntza eskatzea. 

Lege horrek aurrerapen handia ekarriko du hondakinen prebentzioan eta murrizketan eta, 

gainera, lege berritzailea da, Europako eta estatuko araudiaren xedapenak jasotzen dituena.  

Bere helburuen artean hondakinen sorkuntza PREBENITZEA dago, haiek murrizteko eta 

KALITATEZKO GAIKAKO BILKETA izateko neurriekin, batez ere materia organikoarena, etxeko 

hondakinen % 40 baita. 

Hori lortzeko hainbat neurri proposatzen ditu. Funtsezkoak izango dira merkataritza-

sektorearen lankidetza eta inplikazioa. Hurrengo orrialdean aurki daiteke neurri horiei 

buruzko informazio zehatzagoa. 

Legea, bere helburuak eta ekintzak hedatzea errazteko, informazio-atal bat prestatu da 

Hondakinen Prebentziorako eta Ekonomia zirkularra sustatzeko Bulegoaren web-orrian, 

www.oprec-navarra.com. 

Bestalde, plastikozko poltsei buruzko kanpaina espezifikoa prestatu da, saltokien eskura 

KARTELAK jarrita. Kartelak deskargatu eta inprimatu egin ditzakete euren establezimenduan 

jartzeko. 

Eskerrak eman nahi dizkizugu Nafarroa erreferente bihurtzen duen Lege hau betetzen 

laguntzeagatik.  

Ongi izan, 

 
INFORMAZIO-PANELAK 

 
HONDAKINEN PREBENTZIORAKO 

ETA EKONOMIA ZIRKULARRA 

SUSTATZEKO BULEGOA 

 



 

MERKATARITZA INPLIKATZEN DUTEN NEURRIAK 

 

o Poltsak. Ingurumena eta, bereziki, ibaiak eta itsasoak kutsatzea ekiditeko eta 

Europako eta estatuko araudiak betetzeko
1
, pixkanaka-pixkanaka kenduko dira 

plastikozko poltsak. 

⋅ 2018ko uztailaren 1etik aurrera plastikozko poltsak kobratu egingo dira 

saltokietan, etxera eramaten direnean eta on line salmenten bidez 

hornitzen direnean, poltsa oso arinak izan ezik.  

⋅ 2020tik aurrera debekatuta egongo da plastikozko poltsak ematea, 

poltsa konpostagarriak izan ezik
2
.  

Saltokiek kontsumitzaileak informatuko dituzte prezioei buruz, ikusteko moduko 

lekuan jarriz. Gainera, Ingurumen Departamentuari adieraziko diote zer 

ingurumen-xedetara bideratu duten plastikozko poltsen truke kobratutako 

zenbatekoa. Hori ere pixkanaka egingo da, azalera handiko saltokietatik hasita. 

 

o Erabilera bakarreko produktuak. 2020tik aurrera, debekatuta egongo da 

erabilera bakarreko plastikozko plater, baso, taza eta janari-erretiluak saltzea, 

material biodegradagarriz egindakoak izan ezik, eta dosi bakar gisa ontziratutako 

produktuak edo organikoki edo mekanikoki birziklatu ezin diren materialez 

egindako erabilera bakarreko kapsulak. 

o Ontziak berrerabiltzea. Ontziak berrerabiltzea sustatuko da diru-laguntzen bidez 

eta zerga-pizgarrien bidez. 

2028an, HORECA (hotelak, jatetxeak eta catering enpresak) kanalekoak ez diren 

ontzien % 15 berrerabili beharko da gutxienez. 

o Kalitatezko gaikako bilketa. 2027an, Nafarroako herritar guztiek izango dituzte 

erabilgarri etxe eta saltokietako materia organikoa eta gainerako hondakinak 

gaika biltzeko sistemak.  

Hala, biohondakinen % 70 gaika biltzea eta etxe eta saltokietako hondakinen 

(papera, metalak, beira, plastikoa, biohondakinak eta bestelako zatiki 

birziklagarriak) % 75 birziklatzea eta berrerabiltzeko prestatzea lortu nahi da 
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 UNE-EN 13432:2000 arauaren edo baliokideen baldintzak.   

 


