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%100 birziklatua

AURKIBIDEA

BIRZIKLATZEA
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ZER, NOLA ETA NON BIRZIKLATU
Zabor-bolumena izugarri hazi da kontsumoaren
gizartearekin; hala, zaborraren toxikotasuna
areagotu egin da, eta oso arazo larria bihurtu da.
“Erabili eta bota” esaten zaion kulturan murgilduta
bizi gara, eta eguneroko zaborretan daude
hemendik gutxira faltan sentituko ditugun
baliabideak.

Ingurumenaren aurkako mehatxu ugari dago,
baina geroz eta gehiago diren hondakinek eta
isuri ez-kontrolatuek eragindako mehatxuak
dira larrienak; izan ere, lurzorua, ura eta airea
kutsatu eta paisaia hondatzen dute, eta, horren
ondorioz, ingurumena degradatu.

Zabor gehiegi sortzen dugu.

Egunean 1,5 kg baino
gehiago pertsonako (urtean
545,6 kg biztanleko).

Zabor gehiegi sortzen dugu. Egunean
1,5 kg baino gehiago pertsonako
(urtean 545,6 kg biztanleko). Dena den,
sortzen dugun zaborraren parte handi
bat berriz erabili edo birziklatu egin
daiteke. Eta hori, neurri handi batean,
gutako bakoitzaren esku dago.

EGIN BEHAR DUGU

Geroz eta zabor gehiago pilatzeko joera eten egin behar dugu.

Kontrolatutako zabortegietara eramaten den hondakin-kantitatea murriztu egin behar dugu.
Zaborrak duen balio materialari eta energetikoari probetxua

gutxiago kutsatu behar dugu.
Lehengaiak eta energia aurreztu egin behar ditugu.

atera behar diegu.

PAPERA ETA KARTOIA
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SARRERA

Paper- eta kartoi-eskaera geroz eta handiagoa
denez, geroz eta zelulosa-pasta gehiago egin
behar da; horrek esan nahi du milioika arbola bota
behar direla, hazkunde azkarreko espezieak
landatu behar direla -eukaliptoa eta pinua, esate
baterako-, bertako basoen kalterako, eta paperindustriak geroz eta gehiago kutsatzen duela.

Gaur egun, basoek eta paperak ez dute
etorkizun handirik. Adituek diote deforestazioak
2020ra arte jarraituko duela. Baso-galerak
ondorio argia izango du: berotegi-efektua
handitzea, basamortuak hedatzea, munduan
gose handiagoa izatea eta mota askotako
minbizi gehiago izatea.
Etorkizuna jasangarria izatea nahi badugu,
erabilitako papera berreskuratu, berriz erabili
eta birziklatu egin beharko dugu, beharrak
betetzeko, eta gure basoak eta fauna ez
desagerrarazteko.
Bestalde, paper-mota guztiak ezin dira
birziklatu; plastifikatuak, itsasgarriak, faxeko
paperak eta autokopiatzeko balio dutenak ez
dira egokiak birziklatzeko.

Tona bat paper ekoizteko hau behar
dela?
BEHARREZKO
KANTITATEA

GOI-MAILAKO
KALITATE ARRUNTEKO PAPER BIRZIKLATUA
KALITATEKO PAPERA
PAPERA
5,3 ha

3,8 ha

440 m3

280 m3

ZUHAITZAK

ez da zuhaitzik
erabili behar
1,8 m3

URA

7600 Kwh

4750 Kwh

2750 Kwh

ENERGIA

- Sortzen ditugun hondakinetatik % 21 papera eta kartoia dira.
- Erabilitako paperaren erdia birziklatuko balitz, urtean 8 milioi hektarea baso salbatuko lirateke,
kutsaduraren % 73 saihestuko litzateke, eta energiaren % 60 aurreztuko litzateke.

PAPERA BIRZIKLATZEAK DAKARTZAN ABANTAILAK

- Arbola gutxiago botatzen dira, eta energia aurrezten da.
- Baso-masa txikiagoa mozten da.
- Koniferoen eta eukaliptoen monolaborantzako sail gutxiago landatzen dira.
- Ur-kontsumoa % 85 eta energia-kontsumoa % 65 murrizten da.
- Efluente kutsagarriak % 35 murrizten dira.
- Efluente kutsagarriak errauskailuetan erabiltzea saihesten dugu, eta zabortegietan
espazio gutxiago behar dugu.

EDUKIONTZI URDINA
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EDUKIONTZIAN

HONDAKINAK
- Kartoizko kaxak: arrautzenak, galletenak,
zerealenak, zapatenak eta abarrenak.
- Kartoizko bilgarriak.
- Papera: erabilitako papera, egunkariak,
aldizkariak, paperezko poltsak, gutunazalak, publizitatea eta abar.

SARTU

HONDAKINAK
- Zurak: armairuak, aulkiak, kaxak,
markoak, ateak, oheak eta abar.
Garbiguneetan utzi behar dira.
- Etxeko zabor organikoak: elikagaihondarrak.
- Aluminiozko papera, brikak.
- Pixoihalak.
- Tisu papera: mukizapiak, toallak eta
abar.
- Paperezko ezpainzapiak eta mukizapiak,
edo koipez edo olioz zikindutako paperak.
- Argizari-paperak, parafina-paperak,
faxerako papera, autokopiatzeko balio
duen papera.

AHOLKUAK

- Ondo tolestu kartoizko kaxak eta ontziak; leku gutxiago hartuko dute, eta
errazago sartuko dituzu edukiontzian.
- Paperezko poltsa batean sartzen badituzu, poltsa ere edukiontzira bota
dezakezu.
- Kendu plastikoak, grapak, zigiluak, zinta itsasgarriak eta abar. Material horiek
zaildu egiten dute papera eta kartoia birziklatzeko prozesua.

ONTZIAK ETA PLASTIKOAK
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PLASTIKOAK

Kontuan hartu: plastiko guztiak petrolioz egiten
dira. Hala, plastikoa kontsumitzen dugunean,
baliabide ez-berriztagarri bat agortzen
laguntzeaz gain, indartu egiten dugu petrolioa
lortzeak eta garraiatzeak eta petrolioa plastiko
bihurtzeak sortzen duten kutsadura handia.
Zabortegi batean lurperatzen badira, leku asko
behar dute, eta hamarkadak edo baita
milurtekoak ere behar dituzte degradatzeko.
Errausteko erabakia hartzen bada, CO2-isuriak
sortzen dituzte; beraz, klima-aldaketari laguntzen
diote, eta osasunerako eta ingurumenerako
oso arriskutsuak diren beste atmosfera-kutsatzaile
batzuk sortzen dituzte.

Gehien erabiltzen den plastikoetako batek,
PVCak, asko kutsatzen du fabrikatze-prozesuan.
Errausten bada, ezagutzen diren substantzia
toxikoenetako bi sortzen ditu: dioxinak eta
furanoak. Ondorio oso larriak dituzte osasunerako
(kantzerigenoak dira) eta ingurumenerako.

Plastikoa dela gure zabor-poltsan dauden
hondakinen % 11? Plastikoa birziklatzen
badugu, lorategietarako altzariak,
eserlekuak, hesiak, bide-seinaleak, poltsak,
sokak... egin daitezke.

PLASTIKOA BIRZIKLATZEAK DITUEN ABANTAILAK
- Lehengaiak eta energia aurrezten dira.
- Beste sistema batekin tratatzen denez, hondakin-kantitatea murrizten du.
- Plastikoak zoruan barreiatuta ikusteak sortzen duen ingurumen-inpaktua edo
paisaia hondatzea murrizten du.

ONTZIAK ETA PLASTIKOAK
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BRIKAK, LATAK ETA ALUMINIOA

Ontzi-mota horiek egiteko, berriztagarriak ez
diren -eta, horrenbestez, inpaktu handia sortzen
duten- eta energia asko kontsumitzen duten
lehengaiak behar dira: aluminioa eta petrolioa.
Aluminioa bauxitarekin (berriztatu ezin den
baliabide batekin) egiten da. Bauxita
erauzteko, Amazonaseko oihaneko eta
planetako beste eremu garrantzitsu askotako
milaka kilometro koadro suntsitzen ari dira.
Aluminioa ekoiztea da industria-prozesu
kutsatzaileenetako bat. Tona bakar bat
lortzeko, 15.000 kWh behar dira, eta horrek
ingurumen-inpaktu hauek sortzen ditu: 5 tona
hondakin mineral sortzen da, eta sufre dioxido,
fluramina eta alkaterna-lurrun kantitate handia
isurtzen da; horiek atmosfera kutsatu eta euri
azidoa eragiten dute.

- Aluminiozko lata batek 200-500 urte behar
dituela desintegratzeko?
- Edari-lata bat botatzen baduzu gasolina
lata batek duen energia-kopuru bera ariko
zarela alferrik galtzen?

Hondakin horiek lurperatzen badira,
gainazaleko urak eta hondakin-urak kutsatzen
dituzte, aluminioari gehigarri eta metal astun
asko eransten zaizkiolako, eta errausten badira,
berriz, atmosfera kutsatzen dute.

LATORRIA BIRZIKLATZEAK DAKARTZAN ABANTAILAK
Siderurgia-industriak berreskuratzen duen latorrizko txatar tona bakoitzeko, hau
aurrezten da:
- 1,5 tona burdin mineral.
- 0,5 tona koke.
- Erabilitako energiaren % 70.
- Erabilitako uraren % 40.

EDUKIONTZI HORIA
EDUKIONTZIAN

HONDAKINAK
PLASTIKOZKO BOTILAK ETA ONTZIAK:

- Ur-botilak, freskagarrienak, esnearenak eta abarrenak.
- Garbitzeko produktuen ontziak: Bainurako gelen, kolonien eta
xanpuen ontziak.
- Gurin-terrinak eta jogurt-ontziak.
- Poliespanezko azpilak.
- Plastikozko bilgarriak (magdalenenak, galletenak eta abarrenak).
- Patata frijituen, aperitiboen, litxarrerien eta abarren poltsak.

METALEZKO ONTZIAK:

- Kontserba-latak (tomatearenak, atunarenak,
sardinenak, muskuiluenak eta abarrenak).
- Edari-poteak.
- Aluminiozko azpilak eta papera.
- Aerosolak.
- Botilen, ontzien eta abarren metalezko tapoiak.

BRIK ONTZIAK

- Brik ontziak: zukuenak, esnearenak, ardoarenak,
irabiakienak, saldarenak, gazpatxoarenak...

SARTU

HONDAKINAK
- Botikak: farmazietan eta OKJSIren
puntuetan utz daitezke.
- CDak eta DVDak.
- Pilak.
- Beirazko ontziak.
- Etxeko zabor organikoak.
- Ospitaleetako hondakinak.
- Kartoizko ontziak, liburuak eta abar.
- Jostailuak eta abar.

AHOLKUAK
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OLIOA
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ETXEKO OLIOA JASOTZEKO EDUKIONTZI BERRIAK
Gure etxeetako sukaldeetan erabiltzen dugun
olioak ingurumen-arazo larriak sortzen ditu.
Olioa ibaietara iristen bada, zama organiko
kutsatzaile handiagoa hartzen du. Geruzak
sortzen ditu ur-azalean, geruza horiek ez diote
oxigenoari pasatzen uzten, eta, horren ondorioz,
ezin da uretako bizitza garatu.
Hori gerta ez dadin, hondakin-uren araztegietan
koipegabetzeko tratamendu garestiak egiten
dira. Hau da esan berri duguna saihesteko modu
errazena, eta ingurumena errespetatzen duena:

erabilitako olioa

sekula
ez
isurtzea harraskatik
behera

Etxeko olioa berriz erabiltzea erraza da; etxeko
oliotik erraz lortzen dira hain beharrezkoak ditugun
xaboiak eta garbigarriak, kandelak, industriaolioak, eta gure autoetan, kamioietan eta
autobusetan erabil daitekeen diesel erregaia.
Hala, inork ez du ordutegien mende egon
beharrik, eta eguneko edozein ordutan utz
dezake olioa edukiontzian. Hau egin behar da:
plastikozko ontzi bat jarri sukaldeko olioa biltzeko,
eta, beteta dagoenean, edukiontzian utzi (SEKULA
EZ ISURI OLIOA ZUZENEAN).

ETXEKO OLIOA JASOTZEKO EDUKIONTZIAK
NON DAUDEN

BARRIKA

•ELEJALDE -Udaletxeko bidea, 2
(Txintxilandia eraikinaren ondoan)
•GOIERRI - Goierriko bidea
(Buenos Aires eraikinaren parean)
•Sabino Arana, 16

BERANGO •Eguzkitza biribilgunea

•Simón de Otxandategi, 128

GORLIZ

•Aldaia kalea
(Udaltzaingoen eraikinaren ondoan)
•Rotureta kalea

LEMOIZ

•Urizar Auzoa
(frontoi atzean)
•Atalaia kalea, 4

PLENTZIA

•Gatzamine Kalea
(supermerkatuaren aurrean)
•Plazatxoa Kalea, 2
(Jai Alairen ondoan)

•Gernika enparantza
•Loiola Ander Deuna, 50
SOPELANA •Arabeta kalea
•Sipiri kalea
(Eurosuper supermekatuaren inguruan)

URDULIZ

AHOLKUAK

•Goieta kaleak eta Aita Gotzon
kaleak bat egiten duten lekuan
(erretiratuen egoitzaren aurrean)
•Aita Gotzon kalea, 4
(postetxearen aurrean)

- Ez erabili beirazko ontzirik; puskatu egin daitezke, eta, modu horretan, etxeko
olioa berreskuratzeko prozesua hondatu egiten da.
- Jarri beti tapa plastikozko ontziari, eta, edukiontzian utzi aurretik, egiaztatu
tapa ondo itxita dagoela.
- Etxeko olioa bakarrik gorde, ez sekula olio mineralik (autoen oliorik...)

PILAK
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SARRERA

Pilek asko kutsatzen dute, merkurio- eta kadmiokantitate handia baitute. Merkurioa eta kadmioa
oso metal kaltegarriak dira, ez soilik
ingurumenerako, baita osasunerako ere. Pilen
merkurioak ura ukitzen badu, metil merkurio
izeneko substantzia sortzen du. Elikadura-katean
dagoen eta kontzentratzen den konposatu oso
toxikoa da, eta nahaste larriak eragiten dizkio
gizakiari nerbio-sisteman.

Merkatuan pila-mota asko dago; botoi-pilak
dira arriskutsuenak. Pilak, bukatzen direnean,
EZ DIRA SEKULA zaborretara edo lurrera bota
behar, hermetismoa galdu eta edukia aska
dezaketelako, eta euri-uraren bidez lurzorura sar
daitekeelako eduki hori. Hala, produktu toxikoak
landareetara, ibaietara, itsasora eta elikadurakatera pasatzen dira, eta gure osasunari eta
ingurumenari eragiten diete.

Botoi-pila baten merkurioak akuifero bat kutsa dezakeela - 2 milioi litro ur - , hots,
50x20x2 metroko igerileku batek duen ur-kantitatea?

AHOLKUAK

- Ez utzi pilak haurren eskura.
- Ez bota pilak ohiko zaborretara; utzi pila-edukiontzietan. Oso arriskutsuak dira
osasunerako eta ingurumenerako.
- Ahal baduzu, erabili tresna mistoak (pila eta sarea), eta sarera entxufatu ahalik
eta gehienetan. Pilen energia sare-energia baino 450 aldiz garestiagoa da.

PILAK
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NON UTZI
Pila-edukiontziak Uribe Kostako udalerrietako dendetan, udaletxeetan, kultura-etxeetan eta
ikastetxeetan daude.
BERANGO
Udaletxea
Berangoeta kultura-etxea
Santa Ana kultura-etxea
Berango burdindegia
Estankoa
Erretiratuen egoitza
Ikerne farmazia
Santo Domingo Guzm·n ikastetxea
Berangoko Auto Sonido denda
Egia farmazia
Berangoko osasun-etxea
GORLIZ
Gerzuraga burdindegia
Goikoetxea estankoa
Euskalfoto argazki-denda
Arenal brikolaje-denda
Biofresh supermerkatua
Charter supermerkatua
Ikastola
Udaletxea
Kultura-etxea
Udaltzaingoa
LEMOIZ
La Moderna okindegia
SPAR
El Padrino taberna
Andraka jatetxea
Armintza kultura-gela
Ikastetxea
Udaletxea
Armintza osasun-etxea

BARRIKA
Elordui etxea
Barrika Barri etxea
Osasun-etxea
Udaletxea
Kultura-etxea
Estankoa
Cant·brico jatetxea
Bamboo terraza

SOPELANA
Lobón bitxi-denda
Sopela erloju-denda
Neveri liburu-denda
Xabier argazki-denda
Mankomunitatea
KZgunea
Ugari supermerkatua
Miren denda
Soinu bazarra
URDULIZ
Jako kioskoa
Udaletxea
Javier autozerbitzua
Kultura-etxea
Groucho bazarra
Cartem Urduliz
Irun-Bat gasolindegia
Alaiki, SL
Udaletxea
Ikastetxea
Lubeko etxetresna elektrikoak
INOLA (emakume-taldea)
Ademar burdindegia
Santa MariÒe egoitza
Telleri burdindegia
BIKOKA
Kanpina
Getxo SL elektrizitate-enpresa
Osasun-etxea
Igerilekua
Kiroldegia
PLENTZIA
Euskaltegia
Erdian
HHE
Plentziako Loreak denda
Liburutegia
Video Plentzia denda
Frontoia
Kultura-gela
Kultura-etxea
DÌa supermerkatua
ZipiriÒe
Erosuper
Ander Deuna
Erribera estankoa
Iberre institutua
Charter Eroski City
Erretiratuen egoitza
Todo a 100 denda
Erosle BegoÒa supermerkatua Goizalde hotela
Modus Vivendi
Udaletxea
Tuc·n egunkariak
Plentzia kopia-denda
Udaletxeko lanak
Mankomunitateko
Telleri landetxea
adingabekoen zentroa
Chip Chop
Plentziako eskola

BEIRA
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Beira oso erraz berreskura daiteke. Beirazko ontzi batetik ezaugarri berak dituen beste bat egin
daiteke, beirazko ontzia osatzen duten materialak galdu gabe. Beraz, % 100 birzikla daiteke
beira.

Beirak dituen arazoak

- Astuna da.
- 4.000 urte behar ditu deskonposatzeko.
- Sutea eragin dezake, eguzkia dagoenean lupa
baten antzera jarduten baitu.
- Gehigarriak izaten ditu, iraunkorragoa izan dadin.

Ingurumen-abantailak

- Lehengai asko aurrezten dira.
- Beira birziklatuta, energia-kantitate handia
aurrezten da. Beirazko botila bat birziklatuta
aurrezten den energiak 100 W-eko bonbilla
gori bat argituko luke lau ordutan.

- Birziklatutako beira tona batek 1,2 tona lehengai eta 130 kg fuel-olio aurrezten dituela?
- Beira da gure zabor-poltsetako hondakinen % 7.

OSTALARITZAKO BEIRA
Ostalaritzako sektoreak beirazko ontzien erdia kontsumitzen du. Arrazoi honengatik bilketa zerbitzu
berri batez zuzendu gara sektore honetara, bertako establezimenduen %72,72 atxikitu delarik
aipatutako zerbitzura. Parte hartzen duten titularrek, beirazko ontziak garraiatzeko eman zaizkien
kuboei esker, igluetan zama iraultzearen lana errazago egiten dute, igluek duten sistema bereziagatik.
Modu honetan, beirazko ontziak ez dira banan-bana utzi behar irudien ikus daiteken bezala.
Kanpaina Ecovidrio eta Uribe Kostako Mankomunitatearen arteko elkar lanari esker gauzatu da.

EDUKIONTZI BERDEA
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EDUKIONTZIAN

HONDAKINAK
- Beirazko ontziak: botilak, ontziak, flaskoak, potoak
eta abar (tapoirik eta taparik gabe).

SARTU

HONDAKINAK
- Bonbillak, fluoreszenteak eta abar.
- Portzelana, zeramika eta abar.
- Leihoetako kristalak, ispiluak eta abar.
- Edalontziak, kristalezko kopak, platerak eta abar.
- CDak, DVDak, pilak eta abar.

AHOLKUAK
- Erabili beti edukiontzi berdea (iglua) beirazko ontziak bakarrik botatzeko.
- Kendu tapoia botilei, beirazko ontzientzako edukiontzian sartu aurretik.
- Ez sartu igluetan leihoetako kristalik, bonbillarik, fluoreszenterik eta bitrozeramikarik.
- Beira horiek hainbat materialen nahasketekin egiten dira, eta ezin dira beira
arruntarekin batera birziklatu.
- Beirazko poteak beste zerbaitetarako erabil ditzakezu.

CDak
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CDak eta DVDak ezinbestekoak dira, jada, gure bizitzan; balio ez duten milioika disko ingurumenarazo bihurtu dira, ez baitira jasotzen selektiboki.
Gaur egun, material sintetikoekin egiten dituzte CDak eta DVDak, batez ere plastikoaren material
sintetiko batekin: polikarbonatoarekin. CD bat egiteko, 16 bat gramo polikarbonato erabiltzen da;
horretaz gain, aluminioa, laka eta koloratzaileak ere eransten zaizkie. Material horiek guztiak ez dira
biodegradagarriak. CDak eta DVDak egiteak hondakinak sortzen ditu, energia kontsumitzen du,
eta kutsagarria da.

Zaharkitutako CDak zabortegietara eta errauskailuetara
eramaten dituzte. Baina CDen eta DVDen oinarria edo
euskarria polikarbonatozkoa da, eta material hori birziklatu
egin daiteke, eta berriz ere lehengai bihurtu.
Uribe Kostako Mankomunitateak CDen eta DVDen
bilketa selektiboa egiteko aukera eman die
herritarrei. Horretarako, etorri mankomunitateko
edo mankomunitatea osatzen duten udaletako
(Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela
eta Urduliz) bulegoetara edo edozein
Garbigunera, eta utzi erabilitako CDak eta DVDak
dagozkien edukiontzietan.

EHUNAK
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Arroparen bizi-ziklo guztian, ingurumen-inpaktu
larrienak lehengaiak eskuratzeko eta ehunak
ekoizteko unean izaten dira.
Zuntz naturalik gehienak nekazaritza-ustiaketa
intentsiboetan lortzen dira. Horrek ongarri eta
pestizida kimikoak erabiltzea dakar, eta gai horiek
kaltegarriak dira bai gure osasunerako, bai laborelurren oreka ekologikorako.
Zuntz artifizialak industria kimikoetan egiten dira,
eta hondakin kutsagarriak isurtzen dituzte ibaietara
eta atmosferara. Zuntz sintetikoak, gainera,
petrolioaren deribatuak dira; petrolioa baliabide
ez-berriztagarria da, eta ingurumen-inpaktu
handia du, batez ere klima-aldaketari laguntzen
diolako. Ingurumenaren aldetik, PVCak sortzen
du arazorik gehien.
Era berean, kirol-oinetakoak egiteko prozesuan
ere, gure osasunerako zein ingurumenerako
kaltegarriak diren produktuak erabiltzen dira.
Kirol-oinetakoen zolak egiteko erabiltzen diren
goma eta kola, askotan, petrolioaren deribatuak
izaten dira.

Ehunak jasotzeko zerbitzua 2005eko urriaren 1ean jarri zuen abian Uribe Kostako
Mankomunitateak. Horretarako, BEROHI S.COOP. enpresa kontratatu zuen.
Behe-denboraldian bidaia bat eta goi-denboraldian bi bidaia egiten ditu, zazpi
herrietan barrena ehunak biltzeko.
Gaur egun, 15 edukiontzi daude Mankomunitatea osatzen duten 7 udalerrietan.

OIHAL-BILKETARAKO EDUKIONTZIEN KOKAPENA
Udalerria

Kokalekua

BARRIKA

Zaharren egoitzaren aurrean dagoen farmazia.
Goierri-Ermita auzoa.

BERANGO

Sabino Arana, Batzokia.
Simón Otxandategi, farmazia.

GORLIZ

Itsasbideko autobus-geltokia.
Anbulatorioa dagoen plaza.

LEMOIZ

Amintza auzoa, Portubideko autobus-geltokian.
Frontoiaren atzean, udaletxe zaharraren ondoan.

PLENTZIA

Gurutze Gorrikoen parkingean.
Eliza ondoko plazan.

SOPELANA

Iberres zaharrean, gainerako edukiontziak dauden lekuan.
Zubiganeko postetxean.
Loroño eta Eleixalde kaleek bat egiten duten lekuan.

URDULIZ

Aita Gotzon eta Eleixalde kaleek bat egiten duten lekuan.
Aita Gotzon kalean, udaletxetik gertu, gainerako edukiontziak
dauden lekuan.

TAMAINA HANDIKO TRASTEAK

Etxeko tamaina handiko trasteak jasotzeko
zerbitzua Uribe Kostako Mankomunitatea
osatzen duten 7 udalen ardurapean dago,
eta taula honetan ageri da bilketa nola
araututa dagoen.

Udalerria

Aipatu behar da irizpide orokor honek bilketa-puntu
guztietarako balio duela:
Altzariak, tresnak eta tamaina handiko beste edozein
hondakin bilketa selektiborako edukiontzien ondoan
utzi behar dira; hala ere, traste horiek uzteko orduan,
ez dute oztopatu nahiz zaildu behar edukiontzietan
dagoena biltzeko lana.

Tamaina handiko trasteak biltzeko egunak eta baldintzak

BARRIKA

Hilabete bakoitzeko bigarren eta laugarren astelehenetan utzi behar dira, gauez, eta,
trasteak utziko direla abisatzeko, telefono honetara deitu behar da: 944 315 058.

BERANGO

Astelehen, asteazken eta ostiraletan, edukiontziak dauden lekuetan.

GORLIZ

Astelehen eta ostegunetan. Materiala bezperan utzi behar da - hau da, igande
eta asteazken gauetan -, zabor-edukiontziaren ondoan.

LEMOIZ

Hilabete bakoitzeko lehenengo asteazkenean. Materiala bezperan utzi behar da
hau da, astearte gauetan -, edukiontzien ondoan.

PLENTZIA

Materialak utzi aurretik, 944 644 380 telefono-zenbakira deitu behar da, eta hondakinak
utziko dituenaren izena eta telefono-zenbakia eman behar dira. Bilketa hilabete
bakoitzeko lehen, bigarren eta laugarren astearteetan egingo da. Hondakinak
bezperan utzi behar dira - hau da, astelehen gauetan -, gaueko 9etatik 10etara.
Igandeetan utzi behar dira, zabor-edukiontziaren ondoan. Astelehenetan, goizaldean

SOPELANA edo goizeko lehenengo orduetan pasatzen da hondakinak biltzeko kamioia.

Astelehena jaieguna bada, hurrengo egunean jasotzen dira, eta, beraz, astelehen
gauean atera behar dira trasteak.

URDULIZ

Astelehenetan jasotzen dira, eta hondakinak edukiontzien ondoan utzi behar dira.
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Uribe Kostako Mankomunitatea osatzen duten udalerriek Sopelan dute gertueneko Garbigunea,
Aita Gotzon kalean (zk.g.). Sopelatik Urdulizera doan bidetik sartzen da, eta Mecánica de la Peña
fabrikaren ondoan dago.

HONDAKIN ONARGARRIAK
- GELDOAK: obra-hondakinak, beirak, konketak,
komunak...
- ZURA: armairuak, aulkiak, kaxak, markoak, ateak,
oheak...
- TAMAINA HANDIKO TRASTEAK: altzariak, lastairak,
somierrak...
- PLASTIKOAK: leiho-saretak, aulkiak, mahaiak,
jostailuak, bilgarriak...
- TXATARRA: erradiadoreak, bizikletak, harraskak,
antenak, aulkiak, bidoiak...
- LINEA ZURIA: hozkailuak, garbigailuak, mikrouhinlabeak...
- LINEA MARROIA: telebistak, bideoak, DVDekipoak, musika-ekipoak, ordenagailuak...
- PAPERA ETA KARTOIA: kartoizko kaxak, bilgarriak,
aldizkariak, egunkariak...
- NEUMATIKOAK: ez era guztietakoak, ordea;
kontsultatu Garbigunean.
- LORATEGIKO GAUZAK: inausketa-hondarrak,
zuhaixkak...
- METAGAILUAK ETA BATERIAK
- OLIOAK: etxeko olioak, karter-olioak,...
- BEIRA: botilak, poteak...
- BESTE BATZUK: era guztietako pilak, fluoreszenteak,
toner-kartutxoak, ontzi arinak (edukiontzi horikoak),
telefono mugikorrak, CDak, DVDak...

ONARTZEN EZ DIREN HONDAKINAK
- EHUNAK: udalerri bakoitzeko kaleetan dauden
BERHOI markako edukiontzi berdeetan utzi
behar dira.
- PINTURAK, AEROSOLAK ETA DISOLBATZAILEAK
(*): BASAURI, ERANDIO, GERNIKA, GUEÑES,
MARKINA ETA SESTAOKO Garbiguneetan soilik
onartzen dira.
- BOTIKAK: OKJSIren puntua duten farmazietan
utzi behar dira.
- ERRADIOGRAFIAK: anbulatorioetan utzi behar
dira.
- ETXEKO ZABOR ORGANIKOAK.
- OSPITALEKO HONDAKINAK.
- ENPRESA-HONDAKINAK.
- IDENTIFIKATU EZIN DIREN BESTE HONDAKIN
BATZUK.

ORDUTEGIA
Astelehenetik ostiralera, 9:30etik 13:30era eta 15:30etik 18:30era.
Larunbatetan, 10:00etatik 14:00etara.
Igandeetan, Barakaldon, Basaurin, Durangon, Getxon eta Santurtzin bakarrik,
10:00etatik 14:00etara.

ENERGIA
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Etxebizitzako energia-kontsumoak eragin handia du gure bizi-kalitatean eta familia-aurrekontuan.
Horregatik, etxebizitza erosi behar denean, garrantzitsua da etxebizitzak zer kalitate energetiko
duen galdetzea -bai egitura-osagaiei, bai klimatizazio-sistemari eta etxeko ur beroa ekoizteko
sistemari dagokienez- ; instalazioen eta etxetresna elektrikoen kalitatea ere kontuan hartu behar
da, erosteko erabakia hartzerakoan.

EKINTZA: kontrolatu zure etxetresna elektrikoak, eta utzi atseden hartzen.
• Erabiltzen ari ez bazara, deskonektatu etxetresna elektrikoa etengailutik, piztutako argi gorriak
eragiten duen kontsumoa saihesteko.
• Galdetu konpainia elektrikoari zer tarifa duen gauetan. Tarifa merkeagoa da metagailuak
badituzu, edo tresna elektrikoak (garbigailuak, lehorgailuak, ontzi-garbigailuak eta abar) gauetan
erabiltzen badituzu.
• Itzali etxetresna elektriko txikiak, eginkizun batetik bestera atseden hartzen baduzu. Lisaburdinaren
kasuan, berotzen ari denean kontsumitzen du gehien; horregatik, hobe da aldi bakoitzean arropakantitate handia lisatzea.

ARGI GORRIA PIZTUA DUEN telebista batek
egunean 100 watteko ezkutuko
kontsumoa duela?

EKINTZA: Hozkailua, arrastoan sartuta.
• Fabrikatzaileak adierazitako eran erregulatu hozkailuko eta izozkailuko
tenperatura, eta behar adina denboran soilik eduki irekita ateak.
• Ez sartu elikagai berorik. Itxaron giro-tenperatura lortzen duten arte.
• Desizoztu, 5 mm-ko izotza badu.
• Jarri paperezko zinta bat itxituran, eta, erraz ateratzen baduzu, itxitura
hermetikoa aldatu beharrean egongo da.
• Kendu hautsa kondentsadorearen hodibihurrari urtean bitan.

Hozkailuak kontsumitzen duela etxean sartzen den elektrizitatearen
% 20 inguru?

KONTUAN HARTU IRIZPIDE OROKOR HAU
Etxetresna elektriko bat erosi behar duzunean, galdetu
zenbat kontsumitzen duen, konparatu marka bat baino
gehiago, eta aukeratu energia modu eraginkorrenean
erabiltzen duten ereduak

ENERGIA

19

EKINTZA: hobeto erabili sukaldea.
• Sukaldean ari zarenean, erabili sua baino azpi handiagoa duten ontziak, eta tapatu, plaken
beroa ahalik eta gehien aprobetxa dezaten.
• Prestatu jakiak eltze lasterretan edo presio-eltzeetan. Energia aurreztuko duzu, eta, gainera, modu
osasungarriagoan prestatuko dituzu jakiak, elikagaiek propietate gutxiago galtzen baitute horrela
prestatuta.
• Ez ireki labeko atea, irekitzen duzun bakoitzean lortutako beroaren % 20 galduko baituzu.
• Bitrozeramika-sukaldea edo sukalde elektrikoa baduzu, itzali plaka egosketa amaitu aurretik;
hala, hondar-beroa aprobetxatuko duzu.

Jakiak modu adimentsuan prestatuta kontsumitutako
energia % 20 aurreztu dezakezula? Esate baterako,
presio-eltzea erabiliz gero, % 30 murriztuko duzu
energia-kontsumoa.

EKINTZA: ur hotza, makina beteta eta xaboi gutxi.
• Erabili programa hotzak eta/edo motzak arropak garbitzeko.
Berdin-berdin garbituko dira, eta, gainera, gutxiago kaltetuko
dira. Zentrifugatzeko garaian, erabili abiadura handienak,
elektrizitate gutxiago kontsumitzen baitute.
• Platerak ontzi-garbigailuan sartu aurretik, pasatu ur hotzetatik
eskuila bat erabilita.

Garbigailu baten kontsumo elektrikoaren % 80 inguru ura
berotzeko izaten dela?

EKINTZA: ez utzi beroari ihes egiten.
• Begiratu zure etxean beroa nondik galtzen duzun; haizea
dabilen egun batean, errezelek erakutsiko dizute nondik sartzen
den airea: ate eta leihoetako markoetatik, leiho-sareten zuloetatik
eta abarretatik. Tapatu zirrikituak silikonaz, masillaz edo gomazko
eta/edo metalezko burletaz. Energiaren % 5-10 aurreztuko duzu.
• Jarri errezelak gela hotzenetan, haien isolamendua hobetzeko,
eta, gauetan, jaitsi leiho-saretak.
• Gelak 10 minutuz soilik aireztatu. Airea berritzeko ez da denbora
gehiago behar.
• Ahal bada, jarri beira bikoitzak leihoetan, zubi termikoaren
haustura dutela; energiaren % 20 aurreztuko duzu.

Bero-kantitate bera galtzen dela ate eta leihoen
zirrikituetatik eta leiho bat egun osoan irekita edukita?

ENERGIA
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EKINTZA: handitu zure bero-sistemen eraginkortasuna.
• Berotze-sistema indibiduala baduzu, jarri termostato bat geletako tenperatura erregulatzeko
(logelak: 18ºC; komuna: 18ºC; egongela: 21ºC).
• Tenperatura altuegia bada, erregulatu erradiadoreak ixteko giltzak, eta itxi gela hutsetakoak
edo gutxi erabiltzen diren geletakoak.
• Erregulatu ur-berogailuaren tenperatura. 40 ∫C-tik gora, ur hotzarekin nahastu beharko duzu, erre
ez dezan.
• Zaindu galdarak, eta kontratatu aldian behin mantentze-lanak egiteko zerbitzua.

Etxeko energia-kontsumoaren % 60
berogailuaren eta ur beroaren erabilerak
sortzen duela?

EKINTZA: aldatu bonbillak, eta jarri kontsumo txikikoak.
• Begiratu zer bonbilla edukitzen dituzun piztuta denbora gehien (4 ordu, gutxienez: sukaldekoak,
egongelagoak, ikasketa-gelakoak), eta kontsumo txikiko bonbillak jarri haien ordez.
• Behin jarritakoan, hobe da itzali eta piztu ez ibiltzea, horrela kontsumitzen baitute energia gehien.
Gainerako bonbilla gori arruntetarako, merkeagoa eta adimentsuagoa da itzalita edukitzea, erabili
behar ez badira.
• Margotu hormak eta sabaiak kolore argiz: hobeto aprobetxatuko dute argi naturala, tonu argiek
ez baitute xurgatzen argia.
• Garbi eduki lanparak eta pantailak; hala, argitasun gehiago izango duzu, potentzia handitu
gabe.

Kontsumo txikiko bonbillek energiaren
laurdena behar dutela argi-kantitate bera
sortzeko, eta gehiago irauten dutela?

URA
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Ura ezinbestekoa da bizitzeko; urik gabe, bizi garen ingurumena hondatu egingo litzateke,
atzeraezineko eran hondatu ere. Uraren beharra dugu, eta ur-eskasiak espezie asko arriskuan
jartzen ditu, baita gu ere. Batez beste, egunean 300 litro ur kontsumitzen dugu pertsonako; hori
kontuan hartuta, ura izaten jarraitu nahi badugu, arazo horretaz jabetu behar dugu, eta ura behar
bezala erabiltzen eta ez kutsatzen saiatu.
Baina zer egin dezakegu egoera hori hobetzeko? Jakin ezazu ura zertan gastatzen dugun, zer
ohiturak sustatzen duten erabilera arrazionala, eta teknologiak nola laguntzen digun ur gehiago
aurrezten. Planetari kalterik ez eragiteko ura arduraz kontsumitzea guztion ardura

da.

EKINTZA: ez dadila tantarik ere galdu.
• Itxi ondo iturriak, erabili behar ez badituzu. Aginte bakarreko sistemak erabilerrazagoak dira,
tanta-jarioa saihesten dute, eta ur hotza eta beroa nahastea errazagoa izaten da; hala, energiakontsumoa txikiagoa da.
• Kontrolatu ur-ihesak, ur-kontagailua erabilita. Egin proba sinple hau: ez erabili urik 2-3 ordutan,
eta begiratu denbora horretan kontagailua mugitu den. Hala bada, seguruenez, ur-jarioren bat
edukiko duzu.

Tantaka ari den iturri batek urtean 9.000 litro uri ihes egiten uzten diola estolda-zulotik
behera?

EKINTZA: instalatu ura aurrezteko gailuak.
• Galdetu iturgindegi batean ur-kontsumoa murrizteko zer sistema dagoen. Instalatzeko, zure
iturrietatik ura zer presiorekin ateratzen den jakin behar duzu.
• Iturrietan, dutxetan eta komunetan jarri ura aurrezteko gailuak. Emaria murrizteko mekanismoei
esker, erabilitako ur-bolumena gutxitzen dugu, prestazioak galdu gabe.

Irekita dagoen iturri batek minutuko 10 litro arteko ur-emaria izan dezakeela?

EKINTZA: ondo kontrolatu komuna.
• Tangak deskarga dezala beharrezko ur-kantitatea (sakagailu
bikoitzeko sistemaren bidez). Zure komuneko tanga zaharra bada,
eta aldatu behar ez baduzu, deskargatzeko ur-kantitatea murrizteko,
sartu tangaren barruan urez betetako botila bat.
• Komuna ez da zabor-ontzia: ez bota komunetik behera
zigarrokinik, kotoirik, konpresarik, oliorik edo kutsagarria izan
daitekeen produkturik. Komuna butxatu egin daiteke, eta uraren
arazketa ere zaildu egin dezakete.

Tanga erabiltzen dugun bakoitzean batez beste 9 litro ur
gastatzen dugula, eta kontsumo hori etxeko ur kontsumoaren
% 40 dela?

URA
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EKINTZA: garbitu ur hotzetan, garbigailua beteta eta xaboi gutxi erabilita.
• Ez jarri arropa- edo ontzi-garbigailurik, erabat beteta ez badaude: itxaron erabat bete arte, eta
bete dituzunean jarri martxan.
• Ez erabili lixiba gehiegi, araztegien lana zailtzen baitu, eta ahalegindu fosfatorik gabeko garbigarri
ekologikoak erosten.
• Garbitzean, erabili beharrezko garbigarri-kantitatea soilik; normalean, paketeetan aholkatzen
dute zenbat erabili.

Ur-hotzetan eta garbigarri gutxiago erabilita garbitzen baduzu, ur, energia eta garbigarri
gutxiago kontsumitzeagatik dirua aurrezteaz gain, zure arropak eta ontziek ere gehiago
iraungo dizutela?

EKINTZA: aurreztu ura, zure burua garbitzen duzunean.
• Zure burua garbitzeko, aukeratu dutxa (30-40 l)
bainuaren ordez (100-130 l).
• Murriztu iturria irekita duzula egoten zaren
denbora. Itxi iturria xaboitzen zaren edo hortzak
garbitzen dituzun bitartean. Horretaz gain, iturria

ireki beharrean edalontzi bat erabiltzen
baduzu, ia 14 litro ur aurreztuko dituzu,
hortzak garbitzen dituzun bakoitzean.

• Xaboi gehiegi erabiltzeak ez du esan nahi gure
burua hobeto garbituko dugunik; hondakinak
gehitu baino ez ditugu egingo, eta horrek gure
azala kaltetu dezake.

EKINTZA: egin leku gehiago garbiketa-armairuan.
• Irakurri ondo etiketak garbiketa-gaiak erosi aurretik, eta aukeratu ingurumenerako produktu
toxikorik edo arriskutsurik ez dutenak.
• Erabili beste era bateko produktuak -hala nola ozpina eta bikarbonatoa-, hainbat gauza
garbitzeko. Gutxitu garbiketa-produktuen kontsumoa: jarraitu orain arte bezala garbitzen, baina
erabili produktu-kantitate gutxiago.
• Gogoratu produktu horien ontziak ezin dituzula zabor-poltsara bota; Garbiguneetan utzi behar
dituzu toxikoak izan daitezkeen produktuen hondakinak eta ontziak.

Urtean 29 kg garbiketa-gai kontsumitzen dugula pertsonako, higiene pertsonalekoak
kontuan hartu gabe? Gure etxea substantzia kimikoen biltegi bihurtu aurretik, pentsatu
egin behar dugu.

GARRAIOA
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Hartu kontuan gidatze eraginkorrari buruzko dekalogoa.
Aholku hauek betetzea ezinbestekoa da, modu eraginkorragoan gidatu nahi baduzu. Dena den,
kontuan izan joan-etorri laburretarako hobea dela bidea oinez, bizikletaz edo garraio publikoa
erabilita egitea, ahal baduzu, behintzat; zure osasunak, poltsikoak eta ingurumenak eskertuko
dizute.
• Ez erabili klimatizagailu eta aire girotu gehiegi. Erregai-kontsumo orokorrean eragin gehien duen
ekipo osagarrietako bat da.
• Zirkulazio-abiadura ahalik eta gutxiena aldatzen ahalegindu, eta ez gidatu zakartasunez.
• Ahalik eta abiadurarik luzeenean eta erreboluzio txikienetan gidatu; martxak gutxiago aldatuko
dituzu, eta erregaiaren % 20 aurrez dezakezu.
• Ez sekula malda bat loka (itopuntuko posizioan) jaitsi: erregai gehiago kontsumitzen da erralentian
zoazelako; motorraren balaztak (martxa sartuta azeleragailua zapaldu gabe, ibilgailuaren inertziaz
baliatuta), ordea, ez du kontsumitzen. Horretaz gain, oso arriskutsua da, balaztek ahalegin handiagoa
egin behar baitute, eta alferrik gastatzen baitira.
• Maldetan gora joateko, erabili ahalik eta abiadura luzeena, eta eutsi ahalik eta gehien beheko
abiadurara jaitsi gabe; esate baterako, ibili 5. abiaduran 50-60 k/h bazoaz ere.
•Ibilgailua 60 segundo baino gehiago gelditu behar baduzu, hobe da motorra itzaltzea. Erralentiko
kontsumoa 0,4-0,7 l/h izaten da. Ibilgailu modernoetan pizteak eta itzaltzeak ez du abiatze-motorra
higatzen; bai, ordea, modelo zaharretan.
• Neumatikoetan presio nahikoa ez badugu, ibilgailuak erresistentzia handiagoa izango du, motorra
behartuko du, eta erregai gehiago kontsumituko du. Kontrolatu presioa! Kontrolatu mailak eta
iragazkiak; oso garrantzitsuak dira motorra baldintzarik onenetan edukitzeko, eta erregaia aurrezten
eta isuriak murrizten laguntzen dute.
• Ibilgailuaren parrillan ekipajea edo zama eramaten badugu, aireari gehiago kostatuko zaio aurre
egitea, eta gehiago kontsumituko du. Autopistan, esate baterako, 120 km/h joanda, erresistentzia
% 35 handitu daiteke!

KONTSUMOA
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KIUB-OMIC

KONTSUMITZAILEEI INFORMAZIOA EMATEKO UDAL-BULEGOA
Uribe Kostako Mankomunitateak herritarrei eskaintzen dien doako zerbitzua da OMIC.

Funtzioak:
• Kontsumoarekin zerikusia duen guztiari buruzko informazioa ematea.
• Kontsumitzaileek eta erabiltzaileek aurkezten dituzten argibide-eskeak, kexak eta erreklamazioak
jasotzea eta bideratzea, eta dagokien erakunde edo entitateei bidaltzea.
• Kontsumitzaileei gatazkak konpontzeko aholkuak ematea.
• Inplikatuen artean bitartekari izatea, arazoari konponbidea aurkitzeko.
• Kontsumoaren alorrean prestatzea eta heztea, kontsumo-gelak sortuta, Kostabarrin argitalpenak
argitaratuta eta abar eginda.

Aholku orokorrak:
• Kontsumo-gatazkaren bat izan baduzu, saia zaitez lehendabizi denda edo enpresarekin
adiskidantzazko adostasunera iristen.
• Gorde beti agiri guztiak (txartelak, fakturak, esku-orriak, eskaintzak), erreklamazioak egin behar
izanez gero erabiltzeko.
• Ahal baduzu, jo beti kontsumoko arbitraje-sistemara atxikita dauden dendetara, enpresetara edo
profesionalengana. Arazorik sortuz gero, konponbide azkarra eta doakoa izango duzu.
• Justizia-auzitegietara jotzeko erabakia hartzen baduzu, kontsumitzaileen elkarteren baten bidez
jo dezakezu. Elkarteko kide egiten bazara, doan jasoko dituzu aholkuak eta 900 ¤ baino gutxiagoko
erreklamazioak egiteko ordezkaritza izango duzu.

Kontsultatu edo erreklamatu daitezkeen gaiak:
• Etxebizitza: etxebizitza berria erostea (plano
gainean, eraikia edo bigarren eskukoa),
hipoteka-maileguei buruzko zalantzak...
• Elikadura: etiketatzeak, saltzeko baldintzak,
izoztutako produktuak eta produktu freskoak,
ontzietandatozen haragiak eta arrainak...
• Hornigaiak (argia, telefonoa, ura, gasa).
• Turismoa eta garraioa: bertan behera
uzteak, overbookinga eta arautegi berria,
ekipajearekin izandako arazoak, bidaiaagentziak, bidaia konbinatuak...
•Automobilak: tarifak, tailer-motak,
aurrekontuak, ordezko piezak, bermeak...

•Ostalaritza: erreserbak, aurrerakinak, baliogabetzeak,
erreklamazioak...
• Telefonia: kontratuak, telefono-konpainietan baja
ematea, tarifa gehigarriak ezartzea, zenbakia
gordetzea...
• Dendak: prezioak, itzulketak, beherapenak,
erreklamazioak, fabrikako akatsak, on line erostea...
• Aseguruak: eskatzaileentzako ezinbesteko
informazioa, erreklamazioak, klausulak ez betetzea...
• Bankuak: legez kontrako erakundeak, inbertsioiruzurra, legezko erakundeak...
•Konponketak: tarifak, ordezko piezak, aurrekontuak,
fakturak, tailer-motak, konponketa-bermeak...

KONTSULTA, KEXA EDO ERREKLAMAZIO BAT NOLA EGIN:
1. Telefonoz: 94 676 26 74 telefono-zenbakira deituta.
2. Faxez: 94 676 28 72 zenbakira idatzita
3. Posta elektronikoz:
• Berango eta Sopelako teknikariari kontsultak egiteko: [ omic1@ uribekosta.org ]
• Uribe Kostako gainerako udaletako teknikariari kontsultak egiteko: [ omic2@ uribekosta.org ]
• Pertsonalki. Hitzordua eskatu aurrez. Jendeari arreta emateko ordutegia:
[ http:// www.uribekosta.org/consumo/horario ]

KONTSUMOA
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KIUB-OMIC

KONTSUMITZAILEEI INFORMAZIOA EMATEKO UDAL-BULEGOA

Erreklamazio - orriak:
• Administrazio bidetik erreklamazio bat aurkezteko metodorik errazena da.
• Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzuak merkaturatzen edo ematen dituzten establezimendu
guztiek eduki behar dituzte erreklamazio-orriak.
• Produktu bat erosi edo zerbitzu bat jasota kexa bat aurkeztu nahi dugunean eskatu behar
dira.
• Gatazka sortu den lekuan bertan eman behar digute erreklamazio-orria. Establezimenduek
orri horiek emateko betebeharra dute.
• Autokalka daitezkeen inprimakiak dituen sorta bat da:
• ZURIA: Kontsumitzaileei Informazioa emateko Udal
Bulegora, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Bulegora
edo edozein kontsumitzaile-elkartetara bidali
behar da.
• ARROSA: merkatariarentzat.
• BERDEA: erreklamazioa egin nahi
duenarentzat.
• Erreklamazio-orriarekin batera, froga
gisa balioko diguten frogagiriak edo
agiriak aurkeztu behar dira.
• 15 eguneko epean, eskumena duen
erakundeak erreklamazioa hartu izana
adierazi behar du, eta erreklamazioa
jarri zaion establezimendura bidali
behar du.
• Establezimenduak 10 egun izango
ditu egoki iritzitako alegazioak eta
frogak aurkezteko.

ERREKLEMAZIO-ORRIA NOLA BETE
1. Adierazi erreklamazio-orria non eskatu den,
baita zein egun den ere.
2. Idatzi erreklamazioa aurkezten ari denaren
datu pertsonalak.
3. Azaldu erreklamazioa zergatik aurkeztu den,
bai eta erreklamazioa jarrita zer lortu nahi den
ere.
4.Establezimenduak bete beharrekoa
(establezimenduaren datuak idatzi behar ditu).

5. Establezimenduak bete beharrekoa
(erreklamazioa jarri duenak 3. puntuan azaldutako
gertaerei alegazioak egin behar dizkio).
6. Zer agiri erantsi diren aipatu behar da.
7. Jarri data.
8.Erreklamazioa jarri duenak eta erreklamazioa
jarri zaion enpresak sinatu behar dute.

EZ HONDAKINIK EROSI

26

EROSI TAMAINA HANDIKO ONTZIETAN DATOZEN PRODUKTUAK
hondakin gutxiago
produktua hondakina

hondakin gehiago
produktua

konparazioa

hondakina
400 g marmelada: beira da
aukera onena; 0,25¤
merkeagoa, 3 aldiz hondakinbolumen gutxiago eta % 100
birziklatzen da.
Tamaina handiko ontzia (2 l)
0,30¤ merkeagoa da, eta
102 g hondakin gutxiago
sortzen du.

EROSI SOLTEAN SALTZEN DIREN PRODUKTUAK
hondakin gutxiago
produktua

hondakin gehiago
produktua

konparazioa

hondakina
4 kideko familia batek urtean
saihets zitekeen 1,2 kg
hondakin sortzen du, gutxi
gorabehera.

Soltean erosiz gero, behar
dugun kantitatea eros
dezakegu, eta ez dugu
metalezko edo beirazko
ontziek sortzen duten
hondakinik sortuko.

EROSI PRODUKTU KONTZENTRATUAK
hondakin gutxiago
produktua hondakina

hondakin gehiago
produktua

konparazioa

hondakina
Soluzio kontzentratuak,
publizitateak dioenari kasu
eginez gero, 5 aldiz gehiago
irauten du. Kontzentratutako
produktuarekin, litroko 2,4¤
aurrezten dira, eta 5 aldiz ontzi
gutxiago sortzen da.
Produktu kontzentratuarekin
6 bider hondakin gutxiago
sortzen da, eta urtean 9¤
aurrezten dira. 4 kideko familia
batean garbigailua egunero
erabiltzea.

EZ HONDAKINIK EROSI
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EZ ERABILI BEHIN ERABILTZEKO PRODUKTUAK
hondakin gutxiago
produktua

konparazioa

hondakin gehiago
produktua

hondakina
Erabiltzen dugun bakoitzean
kalitate handiko zelulosa
botatzen ari gara. Lau biribilkik,
batez beste, 1,50¤ balio dute,
eta hilabete irauten dute.
Sukaldeko trapu batek, berriz,
prezio bera du, baina hainbat
urte iraun ditzake.
Erabili eta botatzekoak dira
aukerarik
okerrena.
Urtebetean, egunero erabiltzen
direla eta hiru egunetik behin
aldatzen direla jotzen badugu,
600 g-ko aldea dago.
Sukalde
azkarreko
establezimenduan egun
batean 500 menu eskaintzen
badira, 53kg zabor pilatzen da.
Zakarrontzi bakarren bilduz
gero, ezin daiteke birzikla.

SAIATU BILGARRI ASKO DITUZTEN PRODUKTUAK EZ EROSTEN
hondakin gutxiago
produktua hondakina

hondakin gehiago
produktua

konparazioa

hondakina
Eguneroko ogia bilgarririk
gabe erosi, eta horretarako
telazko edo plastiko
gogorrezko poltsa bat erabili.
Hala, ez dugu etxera zaborrik
eramango, eta urtean 5,5 kg
zabor gutxiago egingo dugu.
Produktu-kantitate
berbererako, bilduta
dagoenak 95,5 g hondakin
gehiago sortzen du,
urtebetean 5 kg hondakin
(asteko pakete bat erosi
dugula pentsatuz).
Tamaina txikiko 3 produktu
dituen kutxatila, produktukantitate berdinean, 30¤
garestiagoa da, eta 500 g
zabor gehiago sortzen du.

EROSKETAK
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Erosketak egiteko orduan, kontuan hartu aholku hauek:
1. Erostera joan aurretik, egin behar dituzun gauzen zerrenda, eta babestu
supermerkatu handiek saltzeko dituzten estrategietatik (produktuen kokaleku
estrategikoa, eskaintza tentagarriak, erosketa oldarkorrak...).
2. Produktu bat aukeratzeko orduan, kontuan hartu zer kalitate eta iraunkortasun
dituen, baita produktu horren aukerek zenbat hondakin sortzen duten ere.
3. Ahal duzun guztietan, aukeratu aluminiorik erabiltzen ez duten produktuak,
kontsumo energetiko gehien eta ingurumen inpaktu gehien sortzen duen
prozesuetako bat baita; esate baterako, hautatu beira aluminiozko poteen
ordez, gorde sakotea plastikozko ontzietan aluminiozko paperean gorde ordez,
erabili papera askaria edo hamaiketakoa biltzeko...

MERKATUKO EROSKETA
EGUNEROKO
EROSKETA

ASTEKO EROSKETA

GOGORATU
Ez erabili behar ez duzun plastikozko poltsarik, eta erabili zeure
poltsak: tolesgarriak, orgak edo autoko maletategirako poltsak.

