
ARRAZOIZ 

Garrantzitsua da sortzen 
dugun arropa-, oinetako- 
eta ehun-hondakinen 
kantitatea minimizatzea.
Hona hemen, zuzen 
jokatzeko aholku batzuk.
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erosi eta 
zalantzan 

jarri

Bilatu kalitateko produktuak, gizarte- eta 
ingurumen-bermeak dituztenak.

zaindu eta 
konpondu

Egoki garbitzeak, lisatzeak eta konponketa 
txikiek jantzien bizitza bikoitzen dute.
Betiko trikimailuak.

jar ezazu 
modan

Inspirazioa+nortasuna, REFASHION eta ZUK 
ZEUK EGINen espiritua da, kustomizatzeko eta 
zure irudiari aire berria eta propioa emateko.

emaiozu
bigarren

aukera bat

Trukatu lagunekin, bilatu bigarren eskuko 
azokak, eman ezazu edo praktikatu etxeko 
birziklapena.
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itxi
zikloa

Eta jada ez badizu balio, bota edukiontzira.

3.714 t

1.275 t

Lantegiei eta 
industriei saltzea

Garbitzeko trapua

Birziklatzeko 
prestatzea

Zabortegia

Errefusa

927 t 2019. urtea 348 t
%72,7
berreskuratua

%27,3
zabortegia

Emausko Trapuketarien 
dendetan saltzea

Elkartasuna
Laguntza puntualak eta erabat 
doakoak beste talde batzuei 

Berrerabiltzeko 
prestatzea

Higienizazioa

Iraunkortasunerako 
prestatzen

Nola egiten da oinetakoen 
eta ehunen bilketa eta 
tratamendua?

Ekainaren 9tik aurrera, arropa, oinetakoak eta 
ehunak botatzeko 95 edukiontzi gehiago kokatuko 
dira Iruñerrian. Zerbitzuaren hobekuntza bat da, 
berreskuratzearen, birziklapenaren eta ekonomia 
zirkularraren bidean.

Kaleko edukiontzietan Garbigune finko eta
mugikorretan

Garbi-
gunea

Iruñerriko datu
batzuk

Sortzen diren arropa-, oinetako- eta 

ehun-hondakinen ia %75 oker botatzen dira, 

ontzien eta gainerakoen edukiontzietara.

Oker botatzea
2018tik aurrera kalean berariazko edukiontzi 

hauek kokatzean, %50 emendatu da hondakin 

hauen bilketa bereizia.

Bilketa bereizia

2019an, bilketa bereiziko arropa-, oinetako- eta 

ehun-kantitatearen erdia baino gehiago kaleko 

edukiontzietara bota zen.

Itxaropena

Bilketa

2005 2.695 t 

4.297 t 

4.989 t 

% 1,8

% 2,8

% 3,3

2009

2019

Bilatu etxetik hurbilen
duzun edukiontzia:

www.mcp.es

2019an botatakoaren emaitza 
Oker botatako kantitatea
Zuzen botatako kantitatea

%74,4
%25,6

Hondakin guztien portzentajeak

Tratamendua
Emausko
Trapuketarien 
zentroan

Arroparen, oinetakoen eta ehunen 
hondakinen kantitatea ia bikoiztu egin
da azken 15 urteetan.  




