ORGANI-KOPAREN OINARRIAK

1. oinarria.- LEHIAKETAREN XEDEA ETA EREMUA
Lehiaketa hau Hondakinen Partzuergoak antolatzen du, parte hartu nahi duten
erakundeekin lankidetzan, materia organikoa eta haren onarpena bereiz daitezen
sustatzeko, HERRITARREN EKARPEN-ERRATIOAK HOBETZEKO HELBURUAREKIN.
2. OINARRIA.- LEHIAKETAREN IRAUPENA
2021eko maiatzaren 3tik uztailaren 3ra.
3. OINARRIA.- PARTE-HARTZEA
Larraun udalerriko herri guztiek parte hartuko dute lehiaketan, baita Leitza, Goizueta,
Arano, Areso eta Lekunberrik ere.
4. OINARRIA.- SARIAK
Orain arte egindako ahalegina saritzeko asmoz, 5 sari banatuko dira 5.000 euroko
balioa duten herri irabazleen artean. Gainerako parte-hartzaileen zatikiko materia
organikoaren ehunekoaren arabera, ranking bat egingo da, eta lehenengo 5 sailkatuak
honela sarituko dira:
1.- 1.500 euro
2.- 1.200 euro
3.- 1.000 euro
4.- 800 euro
5.- 500 euro

Udalerri horrek, PREMISA gisa, dotazio ekonomiko hori erabili beharko du udalerriari
onura soziala ekarriko dion proiektu iraunkor bat egiteko.
5.000 euro inguruko dotazio ekonomikoa eskatu beharko zaie hondakinen funtseko
diru-laguntzei, materia organikoaren bereizketaren sari gisa. Hondakinen funtsetik
estaltzen ez den kopurua hondakinen partzuergoak berak ordainduko du konpentsazio
gisa.
Balorizatzeko zailak diren material plastikoak aprobetxatzeko prozesuaren ondoriozko
altzariak (bankuko taldea, lorontziak, perimetroko hesiak, gaikako paperontziak, etab.)
sarituko dira.

5. OINARRIA.- PARTE-HARTZE OPERATIBOA
Gainerako zatikiko edukiontzietan utzitako materia organikoaren kantitatearen
jarraipena egingo da, edukiontziak ikuskatuz (aldizkako karakterizazioak). Gutxienez 2
karakterizazio egingo dira herri bakoitzeko.
Ikuskapena egiteko, mankomunitatearen eta proiektuaren egoera berezira egokitutako
karakterizazioei buruzko indarreko araudia hartuko da kontuan. Alde horretatik, herri
bakoitzeko gainerako zatikian materia organikoaren ehunekoa identifikatuko da.
Txapelketa-aldia amaitzean, herri bakoitzeko gainerako zatikian dagoen materia
organikoaren batez besteko ehunekoa kalkulatuko da, eta portzentaje txikienetik
handienera sailkatuko dira eserlekuak.
Rankinga hilero eguneratuko da gutxienez, erakunde parte-hartzaile bakoitzak eskura
dituen bitartekoetan (web-orria, sare sozialak, tokiko hedabideak, etab.). Hondakinen
Partzuergoa arduratuko da parte hartzen duten erakunde guztietatik jasotako kopuruei
buruzko datu orokorrak emateaz, gutxienez txapelketaren erdian (ekainaren 1
inguruan).

6. OINARRIA.- OINARRIAK ONARTZEA
Parte hartzen duten erakundeek berariaz onartzen dute lehiaketa honetako oinarri
guzti-guztiak betetzea, batez ere emandako datuen tratamendu eta bilketa zuzenari
dagokiona.
Oinarriren bat betetzen ez bada, parte-hartzailea txapelketa honetatik kanpo geratuko
da.
Txapelketa indarrean dagoen bitartean, baseak eta datuak eskuragarri egongo dira
prebentzio-bulegoaren webgunean eta parte hartzen duten erakundeen webguneetan.
https://oprec-navarra.com /
Txapelketa 2021eko apirilaren 26tik 30era bitartean aurkeztuko da Tafallako Sport
Peñako San Frantzisko futbol zelaian, eta parte hartuko duten erakunde guzti-guztiak
joango dira bertara. Erakundeen materia organikoa biltzeko modu guztiak erakusteko
behar den materiala gaituko da. Egun horretan, erakunde bakoitzak jakinaraziko du
zertan itzuliko diren banatu beharreko sariak.
Sari-banaketa sakanako mankomunitateko eremu irabazleetako batean egingo da, eta
bertan erakunde bakoitzak Udala/etxebizitza-blokea/komunitateko konpostajeeremua/bilketa-ibilbidea, ostalari-taldea eta abar iragarriko ditu.

