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GOZATU JAIAZ ETA ZAINDU 
ZURE INGURUNEA
Edalontzi, baxera eta mahai-tresna berrerabilgarriak 
maileguan uzteko zerbitzua jarri du abian Iruñerriko 
Mankomunitateak, jai eta ospakizunetan hondakin gutxiago 
sortzeko helburuarekin eta, hartara, materialak aprobetxatu eta 
berrerabiltzeko kultura sustatzeko.
Edalontzi, baxera eta mahai-tresna berrerabilgarriak erabilita,
hondakinak sortzea saihestuko dugu. Erabili egiten dira, 
garbitu eta behar adina alditan erabiltzen dira berriro.

Nork eska dezake zerbitzu hau?
Mota guztietako elkarteek, udal-erakundeek, ikastetxeek, taldeek eta 
partikularrek, Iruñerriko Mankomunitatearen kudeaketa-esparrukoek.

BARNE HARTZEN 
DITUZTE:
•	 Edalontziak (300 ml,  

500 ml eta 800 ml)
•	 Kafea edateko edalontziak 

(120 ml)
•	 Pitxerrak (1.400 ml)
•	 Plater sakonak 
•	 Plater zapalak
•	 Postrerako platerak 
•	 Entsalada-ontziak 
•	 Altzairu herdoilgaitzezko 

erretiluak 
•	 Koilarak
•	 Sardexkak
•	 Aiztoak 
•	 Postrerako koilaratxoak



MaileguaN hartzeko baldiNtzak
•	 Nahitaez garbitu behar dira, eta, horrenbestez, erakunde eskatzailea 

arduratuko da industrialki garbitzeak eragiten dituen gastuak ordaintzeaz.

•	 Materialak hartu aurretik, zenbateko bat ordaindu beharko da, fidantza-gisa: 
•	 Euro 1 bazkaltiar bakoitzeko
•	 0,10 euro edalontzi bakoitzeko (bakarrik edalontziak eskatzen dituztenen kasuan).

•	 Edalontziak baino ez badira hartu maileguan, mailegatutako materiala 
zenbatu eta gero, eskatzaileak adierazitako kontuan sartuko da aurretik 
jarritako fidantza, hartatik kenduta industrialki garbitzearen gastuak, 
garraiatzeko gastuak (hori kontratatzen bada) eta hautsi edo galdu den pieza 
bakoitzari izendatutako balioa.

•	 Baxera hartu bada maileguan, bazkaltiar bakoitzeko kostuan sartuta 
dago industrialki garbitzea eta garraioa. Itzultzen ez diren piezak, ordea, ez 
daude prezio horretan sartuta. Fidantza-moduan jarritako kopuruak ez badu 
estaltzen zenbatekoa, eskatzaileak ordaindu egin beharko du falta dena.

•	 Eskatzailea Iruñerriko esparruko ikastetxe bat bada eta hondakinak 
egoki bereizteko beharrezkoak diren neurriak hartzeko konpromisoa hartzen 
badu, Iruñerriko Mankomunitateak bere gain hartuko ditu garbitzeko eta 
garraiatzeko gastuak. 

Nola eskatu 
baxera, 
edaloNtziak eta 
Mahai-tresNak? 
Webgunean dagoen 
formularioa beteta 
(gutxienez, ekitaldia egingo 
den eguna baino 15 egun 
lehenago). 

Dibertsitate funtzionala duten 
eta gizartetik baztertuta dauden 
edo egoteko arriskuan dauden 
pertsonak gizartean eta lanean 
txertatzeko zentro bat da 
Varazdin Fundazioa. Eta fundazio 
hori arduratzen da eskariak 
prestatzeaz, garraiatzeaz eta 
industrialki garbitzeaz.



TARIFAK*
ITZULTZEN EZ DEN MATERIALA

Itzultzen ez den plater bakoitza 1,50 €/unit.

Itzultzen ez den entsalada-ontzi bakoitza 7 €/unit.

Itzultzen ez den altzairuzko erretilu 
bakoitza

7 €/unit.

Itzultzen ez den mahai-tresnetako pieza 
bakoitza

0,50 €/unit.

Itzultzen ez den pitxer bakoitza 0,50 €/unit.

Itzultzen ez den kafe-edalontzi bakoitza 0,50 €/unit.

Itzultzen ez den edalontzi bakoitza 1 €/unit.  
(kafekoak izan ezik)

BAXERA
Bazkaltiar bakoitzeko (barne 
hartuta garbitzea eta garraiatzea) 

1,50 €

EDALONTZIAK
330 ml eta 500 ml-ko edalontziak 
garbitzea

0,065 €/unit.

800 ml-ko edalontziak garbitzea 0,085 €/unit.

Garraioa (aukerakoa) 0,65 €/km

GOZATU JAIAZ ETA  
ZAINDU ZURE INGURUNEA

*PrEzIoAK Ez Du BEzA BArnE hArtutA


