
Atez ateko gaikako bilketaren gida
eta hondakinak egoki sailkatzeko

hiztegia



Hondakinen arazoak badu konponbidea
ZERO ZABOR

Sortzen ditugun hondakin guztiak nahastuta botaz gero, zabortegi eta erraustegi kutsakorrak behar ditugu.

Ingurumen eta osasun arazoak sortzeaz gain, hondakinak ez bereiztea lege arazoa da eta ekonomikoki

garestia.

Hondakinak gaika bi lduz gero, gure hondakinen %80tik gora birziklatzera bidaltzen ditugu. Horretarako

bi lketa sistemarik efektiboena atez ateko hondakinen bi lketa da. Hondakinak gaika bi ltzeaz gain, geroz eta

hondakin gutxiago sortzeko kontzientziatzen gaitu guztioi atez ateko hondakinen bi lketak. I zan ere, gaika

bi ldu baino lehen, hondakinak murriztea eta berrerabi ltzea lehenesten du Oiartzungo Udalak.

Gida honen xedea hondakinak bereizten laguntzea da. Atez ateko gaikako bi lketan materia organikoa, ontzi

arinak, papera/kartoia eta errefusa bi ltzen dira. Beira kaleko edukiontzien bidez jasotzen da. Pi lak, ol ioa nahiz

ehunak uzteko aukera kaleko edukiontzietan eta Talaiako Garbigunean dago. Garbigunean, hondakin hauez

gain, beste hainbat hondakin ere utz daitezke: etxeko elektrotresnak, altzariak, egurra, pol iespana,

inausketa. . .



Atez ateko bilketa
FUNTZIONAMENDUA

Herrigunea
Hondakinak uzteko ordutegia: 20:00-22:00*

Egutegia:

*Ordutegia alda daiteke herriko jaietan eta antzeko egoeretan.

Landa-eremua: ekarpen-guneak
Landa eremuko bizi lagunek ekarpen-guneetan utzi behar dituzte beren hondakinak. Horretarako gi ltza atez

ateko bulegoan eskuratu behar da. Ez du ordutegirik ezta egutegirik ere.

Larriald i-gunea
Finkatutako egutegira edo ordutegira egokitzeko arazoak dituzten herritarrek hondakin mota guztiak gaika

jasotzeko espresuki prestatutako gune honetara joateko aukera izango dute. Puntu hori gune irekia da eta

Talaia pol igonoan dago.

Merkatari eta ostalariak
Etxeko zerbitzua dute oinarri . Astearte, asteazken eta ostiral goizetan zerbitzu gehigarriak jasotzeko aukera

dute. Zerbitzua zehazteko atez ateko bulegotik pasa behar da.

Hondakinak uzteko ordutegia: 20:00-22:00

Zerbitzu gehigarria: 1 0:00

Udalak merkatari edo ostalariei edukiontziak utziko dizkie eta bakoitza arduratuko da edukiontziak txukun

mantentzeaz.

Pixoihalak eta konpresak egunero atera daitezke poltsa batean jarrita.



Atez ateko bilketa
AUTOKONPOSTA

Materia organikoa konpostatzea
Konpostatzea materia organikoa ongarri bihurtzea da. Prozesu honetan janari-hondarrak lur emankor

bihurtzen dira. Prozesu naturala da, oreka ekologikoa berreskuratzeko modu bat. Ekosistema lehen kendu

zaizkion el ikagaiak berreskuratzeko gai denean, ziklo naturalak berrabiarazten dira. Konpostatzen dugunean

lurrari bere el ikagaiak itzultzen dizkiogu.

Erraza da
Zabortegi nahiz errauskai luetan arazo gehien ematen duen hondakina da txerri jana, hau da, janari-hondarrak,

atal organikoa. Zabortegietan hondakin organikoak usteldu egiten dira eta errauskai luetan ez dira ondo

erretzen. Eta, ald iz, sai lkatua datorrenean ongien birziklatzen den atala da. Hain erraza izanik etxean ere egin

daiteke. Lur zati txiki bat eta mimo pitin bat besterik ez da behar.

Sai l txiki bat duen edozein famil ia edo komunitatek eman dezake izena konpostatzeko. I zena emandakoei

Oiartzungo Udalak, doan, konpostatzeko kutxa, ikastaroa eta udal aholkularitza teknikoa eskaintzen die.

Lurzatirik ez duten bizi lagunek ere interesa izanez gero, auzokonposta guneak sortzeko eskaera egin

dezakete. Horretarako atez ateko bulegora joan behar da.

Gainera, udalak materia organiko hori jasotzera joan behar ez duenez eta tratamendu gasturik ere ez izanik,

autokonpostatzen duten famil iek hondakinen tasan %20ko beherapena izango dute.



Atez ateko bilketa
GAINERAKO MATERIALAK

Garbigunea
Arraguako "Talaia" pol igonoan dago Sanmarko mankomunitateak kudeatzen duen Garbigunea. Atez ateko

bi lketa sistematik kanpo geratzen diren hondakinak jasotzen dira bertan, hala nola, obra-hondakinak, etxe-

tresna elektrikoak, koltxoiak, inausketa-hondarrak, pneumatikoak, . . . Tamaina handiko bestelako gauzak ere

eraman ahal dira. Garbiguneko arautegia sanmarko.net orrialdean ikus daiteke (zein hondakin onartzen

diren, mugak. . . ) .

Behar ez ditugun hondakinak uzteko aukeraz gain, BERRERABILGUNEA ere badago eta bertan utz daitezke

egoera onean dauden hondakinak beste herritar batek hartzeko.

Bestalde, konposta egiten dutenek inausketa/egituratzai lea hartzeko aukera ere badute.

Ordutegia:

Astelehenetik ostiralera 09:30-1 3:00 eta 1 5:30-1 8:30

Larunbatetan 1 0:00-1 4:00

Garbigune mugikorra

Altzari bi lketa
Hileko lehen eta hirugarren ostegunean altzari bi lketa egiten da. Horretarako atez ateko informazio bulegora

deitu behar da aurrez, eta zein hondakin atera behar den abisatu.

Hileko lehen eta hirugarren asteartean
Karrika (plazan) 09:00-09:20

Altzibar (Klarene plazan) 09:30-09:50

I turriotz (Beheko soroan) 1 0:00-1 0:20

Ugaldetxo (Futbol zelai ondoan) 1 0:30-1 0:50

Ergoien (Pagoaldean) 1 1 :00-1 1 :20

Gurutze (Frontoi ondoan) 1 1 :30-1 1 :50

Arragua (Goiko eskolan) 1 2:00-1 2:20

Arragua (Frontoi ondoan) 1 2:25-1 2:40

Arragua (Lartzabal etxadia) 1 2:45-1 3:00

Hileko bigarren eta azken asteartean
El izalde (Done eztebe plazan) 1 6:00-1 9:30



Atez ateko bilketa
GOGORATU

Atal honetan hondakinak egoki sai lkatu eta birziklatzeko irizpide orokorrak dituzu. Hemen esandakoak

gogoan hartuz gero, oso gutxitan izango dituzu zalantzak hondakinak sai lkatu eta birziklatzeko garaian.

Papera eta kartoia

Ontzi arinak

Beira

Materia organikoa

Errefusa

Puntu berdea du izena ikur honek. Bereizgarri hau duten hondakinak birziklagarriak dira:

papera/kartoiak, ontzi arinek eta beirak izan dezakete ikur hau.

Sigreren ikurra da hau. Bereizgarri hau duten hondakinak birziklagarriak dira eta botikara eraman

behar dira.

Puntu berdea duten ontzi askok arrisku-piktograma hauetako bat izan dezakate. Ontzia ez bald in badago

hutsik, Garbigunera eraman behar da.



Atez ateko bilketa
HIZTEGIA

A
Abanikoa: errefusa.

Adrei lua: garbigunera.

Adur-zapia: oihalen kontenedorera.

Aerosola (ontzia) : ontzi arina.

Agenda: papera/kartoia.

Aire-freskagarriaren ordezko pieza: ontzi arina.

Alanbrea: garbigunera.

Albuma: argazkiena, errefusa. Pegatina-bi ldumena, papera/kartoia.

Ald izkari-gordetzekoa: garbigunera.

Ald izkaria: papera/kartoia.

Alfonbra: txikia bada, errefusa. Handia bada, garbigunera.

Algak: materia organikoa.

Al iketak: garbigunera.

Alkandora: oihalen kontenedorera.

Altzairua: garbigunera.

Altzariak: garbigunera.

Aluminiozko erreti lua (jakiena) : ontzi arina.

Aluminiozko papera: ontzi arina.

Azetatoa: errefusa.

Alpistea: materia organikoa.

Amua: errefusa.

Animal ia-gorotza: errefusa.

Animal ia hi lak: Foru Aldundiaren bi lketa zerbitzua.

Antena: errefusa.

Antibiotikoak: botikara.

Antifaza: paperezkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, errefusa. Telazkoa, oihalen kontenedorera.

Apalak: garbigunera.

Aparatu elektrikoak: garbigunera.

Aparatu elektronikoak: garbigunera.

Aparatu informatikoak: garbigunera.

Apunteak: papera/kartoia.

Arantza: materia organikoa.

Arbela: garbigunera.

Ardo-upela: garbigunera.

Argazki-fi lma: garbigunera.

Argazki-kamera: garbigunera.

Argazkia: errefusa.

Argizaria: errefusa.

Arkatz-muturra: errefusa.

Arkatz-ontzia: errefusa.

Arkatza: errefusa.

Armairua: garbigunera.

Arrain-ezkata: materia organikoa.

Arrain-hezurra: materia organikoa.

Arraina: materia organikoa.

Arrainontzia: garbigunera.

Arrautza-azala: materia organikoa.

Arrautza-ontzia: paperezkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, ontzi arina.

Arropa eta osagarriak: oihalen kontenedorera.

Arropa zabaltzekoa: garbigunera.

Arropa zintzi l ikatzeko pintza: errefusa.

Artxibagai lua: papera/kartoia



Aspirina: botikara.
Atea: garbigunera.
Aterki-ontzia: garbigunera.
Aterkia: errefusa.
Atlasa: papera/kartoia.
Atri la: garbigunera.
Aulkia: garbigunera.
Aurikularrak: garbigunera.
Aurrez prestatuko jakien ontzia: ontzi arina.
Aurrez prestatuko jakien pack-a: paperezkoa, papera/kartoia.
Plastikozkoa, ontzi arina.
Aurrez prestatuko jakien poltsa: ontzi arina.
Autoko parri l la: garbigunera.
AZ karpeta: papera/kartoia.
Azazkal-moztekoa: errefusa.
Azazkala: errefusa. Margotu gabeak, materia organikoa.
Azazkaletako esmaltea (ontzia) : ig lu berdera.
Azazkaletako l ima: errefusa.
Azazkaletako pintura (ontzia) : ig lu berdera.
Azulejua: garbigunera.

B
Babybel gazta (bi lgarrria) : errefusa.
Baflea: garbigunera.
Bainu-bata: oihalen kontenedorera.
Bainujantzia: oihalen kontenedorera.
Bainuontzia: garbigunera.
Bainurako txapela: errefusa.
Baldosa: garbigunera.
Baloia: garbigunera.
Barazkia: materia organikoa.
Barruko arropa: oihalen kontenedorera.
Baskula: garbigunera.
Bastoia: garbigunera.
Bata: oihalen kontenedorera.
Baxera: aluminiozkoa, garbigunera* . Zeramikazkoa eta krista-
lezkoa, errefusa.
Beira (ontziak) : ig lu berdera.
Belakia: errefusa.
Belarra: kantitate txikian, materia organikoa. Kantitate handian, garbigunera.
Belarritakoak: errefusa.
Belaunetakoa: oihalen kontenedorera.
Benda: errefusa.
Berniza: garbigunera.
Berniza-potoa: garbigunera.
Berogai lua: garbigunera.
Berokia: oihalen kontenedorera.
Beruna: garbigunera.
Besaulkia: garbigunera.
Betaurrekoak: salgai izaten diren edozein dendatan utzi .
Betuna: errefusa.
Biberoia: errefusa. Orokorrean, edoskitze-produktu guztiak errefusa dira.

Atez ateko bilketa
HIZTEGIA



Bideo-aparatua: garbigunera.
Bideo-kamera: garbigunera.
Bideo-zinta: errefusa.
Bideta: garbigunera.
Bidoia: garbigunera.
Bihurkina: garbigunera.
Bikinia: oihalen kontenedorera.
Bi lgarria: paperezkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, ontzi arina.
Bini lo-diskoa: garbigunera.
Biradera: garbigunera.
Birringai lua: garbigunera.
Bisera: oihalen kontenedorera.
Bitrozeramika: garbigunera* .
Bitsadera: plastikozkoa, errefusa. Metalezkoa, garbigunera.
Bizar-xafla: errefusa.
Bizarra: errefusa.
Bizarra kentzekoa: garbigunera.
Bizikleta: garbigunera.
Bloka: papera/kartoia. Eraztunak, errefusa.
Blusa: oihalen kontenedorera.
Bol igrafoa: errefusa.
Bonbi l la: betikoak eta kontsumo baxukoak, garbigunera. Salgai izaten diren edozein dendatan ere utz
daitezke.
Bonbi l la alogenoa: garbigunera.
Bonbona: garbigunera. Salgai izaten diren edozein dendatan ere utz daitezke.
Bonua: papera/kartoia.
Borragoma: errefusa.
Botika-kaxa eta tabletak: botikara.
Botika: botikara. Botiken kaxa eta ontzi guztiak ere botikara
eraman behar dira.
Botikina: errefusa.
Boti la-irekitzekoa: garbigunera.
Boti la-txapa: ontzi arina.
Boti la: plastikozkoa, ontzi arina. Beirazkoa, ig lu berdera.
Boti len dosifikagai lua: boti latik bereiziz gero, ontzi arina.
Boti len pack-a: paperezkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, ontzi arina.
Botoia: errefusa.
Bozgorai lua: garbigunera.
Brasa hotza: errefusa.
Brick-a: ontzi arina.
Brida: errefusa.
Brontzea: garbigunera.
Brotxa: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Bufanda: oihalen kontenedorera.
Bulegoko papera: papera/kartoia.
Burbui ladun plastiko babesgarria: ontzi arina.
Burdina: garbigunera.
Burukia: oihalen kontenedorera.
Butanoa (bonbona): garbigunera. Salgai izaten diren edozein dendatan ere utz daitezke.
Buzoa: oihalen kontenedorera.

Atez ateko bilketa
HIZTEGIA



Atez ateko bilketa
HIZTEGIA

C
CD: errefusa.
CD, DVD. . . irakurgai lua: garbigunera.

D
Dadoa: errefusa.
Dardoa: errefusa.
Depi latzeko makina: garbigunera.
Depi latzeko xafla: errefusa.
Depi lazio-bandak: errefusa.
Depi lazio-pintza: errefusa.
Desodorantea (ontzia) : plastikozkoa eta aluminiozkoa, ontzi
arina. Beirazkoa, ig lu berdera.
Diadema: errefusa.
Diapositiba: errefusa.
Diru-zorroa: telazkoa, oihalen kontenedorera. Bestelakoak,
errefusa.
Disketea: errefusa.
Disketea sartzeko aparatua: garbigunera.
Disko gogorra: garbigunera.
Disolbatzai le-potoa: garbigunera.
Disolbatzai lea: garbigunera.
Domina (saria) : garbigunera.
Dortsala: papera/kartoia.
Dosierrra: papera/kartoia.
Dutxa-itxitura: garbigunera.
DVD: errefusa.

E
Edalontzi-azpikoa: paperezkoa, papera/kartoia. Bestelakoak, errefusa.
Edalontzia: errefusa.
Edari-boti len tapoia: metalezkoa eta plastikozkoa, ontzi arina.
Edari-lata: ontzi arina.
Edoskitze-diskoa: errefusa. Orokorrean, edoskitze-produktu guztiak errefusa dira.
Edredoia: oihalen kontenedorera.
Egokigai lua: garbigunera.
Egunerokoa: papera/kartoia.
Egunkaria: papera/kartoia.
Egurra: garbigunera.
Egurrezko fruta-kaxa txikiak: ontzi arina. Etxebizitza erabi lerakoak ez direnak garbigunera.
Egutegia: papera/kartoia.
Eguzki-oihala: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Eguzkitakoa: garbigunera.
Ehizarako kartutxoak: errefusa.
Ekografia: garbigunera.
Eltxoen aurkakoaren ordezko pieza: ontzi arina.
Eltzea: aluminiozkoa, garbigunera. Zeramikazkoa eta kristalezkoa, errefusa.



Atez ateko bilketa
HIZTEGIA

Enbalatze-plastikoa: Kantitate txikian, ontzi arina. Kantitate handian, garbigunera.
Enbalatze-zinta: errefusa.
Engranajea (koiperik gabe) : kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Entsalada-ontzia: plastikozkoa, zeramikazkoa eta kristalezkoa, errefusa. Metalezkoa, garbigunera.
Entxufea: garbigunera.
Entxufe-karkasa: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Entziklopedia: papera/kartoia.
Eraztuna: errefusa.
Eraztuna (kuadernoena. . . ) : errefusa.
Eraztuna (latena, ontziena. . . ) : ontzi arina.
Erradiografia: garbigunera.
Erraketa: errefusa.
Erratza: errefusa. Kirtena egurrezkoa bada, garbigunera.
Errauts hotzak: errefusa.
Erregai-potoa: garbigunera.
Erregaia: garbigunera.
Erreti lua: kartoizkoa, papera/kartoia. Metalezkoa, garbigunera.
Erretzeko alkohola (ontzia) : ontzi arina.
Errodamendua: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Errotuladorea: errefusa.
Erruloa: errefusa.
Esekigai lua: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Esekitokia: garbigunera.
Eskai lera: garbigunera.
Eskaiola: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Eskalapoia: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Eskui la: errefusa.
Eskuko poltsa: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Eskularruak: latexdunak, errefusa. Bestelakoak, oihalen kontenedorera.
Eskumuturrekoa: errefusa.
Eskumuturreko ordularia: garbigunera.
Eskuorria: papera/kartoia.
Eskuzorroa: si l ikonazkoa, errefusa. Bestelakoak, oihalen kontenedorera.
Esparatrapua: errefusa.
Espartinak: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Espartzua: errefusa.
Espatula: errefusa.
Esteri la: errefusa.
Estutxea: plastikozkoa, errefusa. Metalezkoa, garbigunera.
Telazkoa, oihalen kontenedorera.
Etengai lua: garbigunera.
Etengai luen karkasa: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Etiketa (arropa): paperezkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, errefusa.
Etxeko animal ia hi lak: albaitariari .
Etxeko animal ien jana: materia organikoa.
Etxeko zapati lak: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Etxetresna elektrikoak: garbigunera.
Etzaulkia: garbigunera.
Ezpainetakoa: ontzi arina.



Atez ateko bilketa
HIZTEGIA

F
Faktura: papera/kartoia.
Faxa: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Fi lm gardena: ontzi arina.
Flaskoa: beirazkoa, ig lu berdera. Plastikozkoa, ontzi arina.
Flotagai lua: errefusa.
Fluoreszentea: garbigunera. Salgai izaten diren edozein dendatan ere utz daitezke.
Forrua: plastikozkoa, garbigunera. Telazkoa, oihalen kontenedorera.
Fregona: errefusa. Kirtena egurrezkoa bada, garbigunera eraman daiteke.
Fruitu eta barazkien azala: materia organikoa.
Fruitu lehorrak: materia organikoa.
Fruitu lehorren azala: materia organikoa.
Fruta: materia organikoa.
Fusiblea: garbigunera.

G
Gabardina: oihalen kontenedorera.
Galtzak: oihalen kontenedorera.
Galtzerdiak: oihalen kontenedorera.
Garagardo-upela: metalezkoa eta 5l artekoa, ontzi arina. Beste-
lakoak, garbigunera.
Garbigai lua: garbigunera.
Garbiketa produktuen ontzia: hutsa, ontzi arina. Betea, garbigunera.
Garbitasun produktuen ontzia: ontzi arina.
Garbitasun produktuen tutua: ontzi arina.
Garbitasun toal latxoa: errefusa.
Gatzontzia: metalezkoa, garbigunera. Kristalezkoa, errefusa.
Gau-mahaia: garbigunera.
Gaza: errefusa.
Gazta: materia organikoa.
Gazta-platera: errefusa.
Gerrikoa: oihalen kontenedorera.
Gi l tza: garbigunera.
Gi l tza ingelesa: garbigunera.
Gi l tzarrapoa: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Gi l tzatakoa: errefusa.
Goma: errefusa.
Gomazko tutua: garbigunera.
Gona: oihalen kontenedorera.
Gortinak: oihalen kontenedorera.
Goxoki-bi lgarria: zikina, errefusa. Garbia, materialaren baitan, papera/kartoia edo ontzi arina.
Goxoki-maki la: errefusa.
Goxoki-poltsa: ontzi arina.
Goxokia: bi lgarriarekin, errefusa. Bi lgarririk gabe, materia organikoa.
Grapa: errefusa.
Grapagai lua: garbigunera.
Guraizeak: garbigunera.
Gurina: kantitate txikian, materia organikoa. Kantitate handian baimendutako gestore batengana jo.
Gurpi l-kamera: garbigunera.
Gurpi la: tai lerrera edo desegite-lekura.



Atez ateko bilketa
HIZTEGIA

Gutun-azala: papera/kartoia. Material hauskorrentzat babesgarria dutenean, paper zatia, papera/kartoia eta
burbui ladun plastikoa, ontzi arina.
Gutun-irekitzekoa: metalezkoa, garbigunera. Plastikozkoa, errefusa.
Gutuna: papera/kartoia.

H
Hagatxoa: errefusa.
Haragia: materia organikoa.
Harategiko, urdaitegiko, arrandegiko papera: garbia, papera/kartoia. Zikina eta/edo
argizariduna/plastifikatua, errefusa.
Paper hutsa bada eta janariz zikinduta badago, materia organikoa.
Haria: errefusa.
Harraska: garbigunera.
Hautsa: errefusa.
Hautsontzia: errefusa.
Hegatsak: errefusa.
Hezurra: materia organikoa.
Hi ldako intsektuak: materia organikoa.
Hiztegia: papera/kartoia.
Hoditeria: garbigunera.
Hondarra: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Hortza: errefusa. Enpasterik ez badu, materia organikoa.
Hortzetako eskui la: errefusa.
Hortzetako haria: errefusa.
Hortzetako pastaren tutua: ontzi arina.
Hozkai lua: garbigunera.

I
I dazluma: errefusa.
Igeltsua: garbigunera.
Igeri lekuko txapela: errefusa. Telazkoa, oihalen kontenedorera.
I le-lehorgai lua: garbigunera.
I lea: errefusa. Produktu kimikorik (laka, tindagaiak. . . ) ez badu, materia organikoa.
I leko apaingarria/kakoa: errefusa.
I leko eskui la: errefusa.
I leko goma: errefusa.
I leko plantxa: garbigunera.
I leordea: errefusa.
I l tzea: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Imana: garbigunera.
Imitaziozko pitxiak: errefusa.
Inausketa: kantitate txikian, materia organikoa. Kantitate handian, garbigunera.
Indargetzai lea: garbigunera.
Infusio-poltsa: materia organikoa.
Infusio-zakutxoa: materia organikoa.
Infusioa: materia organikoa.
Inprimagai luaren tinta-kartutxoa: garbigunera.
Intsektizida (spray-a) : hutsa, ontzi arina. Betea, garbigunera.
Intsentsua: errefusa.
Intxaur-hauskai lua: garbigunera.
Iparrorratza: errefusa.
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I puina: paperezkoa, papera/kartoia. Bestelakoak, errefusa.
I rabiagai lua: garbigunera.
I ragazkia: errefusa.
I ratzargai lua: garbigunera.
I rratia: garbigunera.
I spi lua: garbigunera.
I zara: oihalen kontenedorera.
I zotza egitekoa: plastikozkoa, errefusa. Metalezkoa, garbigunera.
I zozki-maki la: ontzi arina.

J
Jaka: oihalen kontenedorera.
Jakiak izozteko poltsa: ontzi arina.
Jakien bi lgarria: ontzi arina.
Jakien koipea: materia organikoa.
Jakien ontzia: ontzi arina.
Jakien ontzien tapa: metalezkoa eta plastikozkoa, ontzi arina.
Jakien pack-a: paperezkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, ontzi arina.
Jakien poltsa: ontzi arina.
Jana (hondarrak) : materia organikoa.
Jateko pasta: materia organikoa.
Jertsea: oihalen kontenedorera.
Jokurako kartak: papera/kartoia.
Jostai luak: garbigunera.

K
Kafe-hondarrak: materia organikoa.
Kafe-kapsula: hutsa, ontzi arina. Betea, errefusa.
Kafe-makina (etxekoa): garbigunera.
Kafea: materia organikoa.
Kaiola: garbigunera.
Kakoa: plastikozkoa, errefusa. Metalezkoa, garbigunera.
Kalkulagai lua: garbigunera.
Kamiseta: oihalen kontenedorera.
Kamisoia: oihalen kontenedorera.
Kanabera: errefusa.
Kandela: errefusa.
Kani la: garbigunera.
Kapela: oihalen kontenedorera.
Kanpin-denda: garbigunera.
Kanpin-gas kartutxoa: hutsa, garbigunera. Salgai izaten diren edozein dendatan ere utz daitezke.
Karpeta: papera/kartoia.
Karroza-zinta: errefusa.
Kartela: papera/kartoia.
Kartul ina: papera/kartoia.
Kasetea: errefusa.
Kaskoa: garbigunera.
Kateorratza: errefusa.
Kati lua: plastikozkoa eta zeramikazkoa, errefusa. Metalezkoa,
garbigunera.



Atez ateko bilketa
HIZTEGIA

Katuentzako hondarra: errefusa.
Kaxa: kartoizkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, metalezkoa eta egurrezkoa, garbigunera* . Bestelakoak,
errefusa.
Kazola: aluminiozkoa, garbigunera. Zeramikazkoa eta kristalezkoa, errefusa.
Kirol-zapati la: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Klera: errefusa.
Kl ipa: errefusa.
Koadernoa: papera/kartoia.
Kobrea: garbigunera.
Koi lara: plastikozkoa, errefusa. Metalezkoa, garbigunera.
Koi laratxoa: plastikozkoa, errefusa. Metalezkoa, garbigunera.
Koi larea: errefusa.
Kola (ontzia) : ontzi arina.
Koloretea: errefusa.
Koltxoia: garbigunera.
Kometa: garbigunera.
Komikia: papera/kartoia.
Komuna: garbigunera.
Komuneko eskui la: errefusa.
Komuneko papera (kartoia) : papera/kartoia.
Kondoia: errefusa.
Konfetia: errefusa. Paperezkoa bada eta garbia badago, papera/kartoia.
Konketa: garbigunera.
Konpresa: errefusa.
Kontserba-lata: ontzi arina.
Kontserba-ontzia: metalezkoa, plastikozkoa, tetrabrik-a. . . , ontzi arina. Beirazkoa, ig lu berdera.
Kopa (saria) : garbigunera.
Kortxo-kentzekoa: garbigunera.
Kortxoa: naturala, materia organikoa. Plastikozkoa, ontzi arina.
Kosmetika produktuen ontzia: ontzi arina.
Kotoia: errefusa.
Kotoizko bastoitxoak: errefusa.
Kreditu-txartela: errefusa.
Kremai lera: errefusa.
Kristala: garbigunera.
Kromoa: paperezkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, errefusa.
Kupoia: papera/kartoia.
Kurrika: garbigunera.
Kuterra: errefusa.
Kuxina: oihalen kontenedorera.

L
Labana: plastikozkoa, errefusa. Metalezkoa, garbigunera.
Labea: garbigunera.
Landare-ol ioa: garbigunera edo ol ioa bi l tzen duten lekuetara.
Landarea: naturala, materia organikoa. Sintetikoa, errefusa.
Langargai lua: ontzi arina.
Lanpara: garbigunera.
Lanpasa: errefusa.
Lapikoa: aluminiozkoa, garbigunera. Zeramikazkoa eta kristalezkoa, errefusa.
Laranja-azala: materia organikoa.



Atez ateko bilketa
HIZTEGIA

Laranja-zorroa: ontzi arina.
Lastoa: materia organikoa.
Lata: ontzi arina.
Lata-irekitzekoa: garbigunera.
Laten pack-a: paperezkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, ontzi arina.
Latex-a: errefusa.
Lauza: garbigunera.
Lego (jokua) : garbigunera.
Lentea: garbigunera.
Lentejuela: errefusa.
Lenti l la: errefusa.
Lera: garbigunera.
Libreta: papera/kartoia.
Lientzoa: txikia, errefusa. Handia, garbigunera.
Limoi-azala: materia organikoa.
Limoi-zorroa: ontzi arina.
Litera: garbigunera.
Litxarreriak: errefusa.
Lixa: errefusa.
Lokarria: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Lokatza: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Lorategiko hondarrak: kantitate txikian, materia organikoa.
Kantitate handian, garbigunera.
Lorea: naturala, materia organikoa. Sintetikoa, errefusa.
Loreontzia: plastikozkoa, zeramikazkoa eta kristalezkoa, errefusa. Metalezkoa, garbigunera.
Lozakua: oihalen kontenedorera.
Lubrikatzai le-potoa: garbigunera.
Lubrikatzai lea: garbigunera.
Luma: kantitate txikian, materia organikoa. Kantitate handian baimendutako gestore batengana jo.
Lumazko berokia: oihalen kontenedorera.

M
Mahai-tresnak: plastikozkoak, errefusa. Metalezkoak, garbigunera.
Mahai-zapia: plastikozkoa, errefusa. Telazkoa, oihalen kontenedorera.
Mahai-zapia babestekoa: si l ikonazkoa, errefusa. Metalezkoa eta egurrezkoa, garbigunera* .
Mahai gaineko jokuak: errefusa.
Mahaia: garbigunera.
Mai lua: garbigunera.
Maindirea: oihalen kontenedorera.
Maionesa: kantitate txikian, materia organikoa. Kantitate handian baimendutako gestore batengana jo.
Maki l lajea: errefusa.
Maki l lajea kentzeko diskoa: errefusa.
Makulua: garbigunera.
Maleta: errefusa.
Malgukia: errefusa.
Mamiaren, arroz-esnearen, nati l len. . . ontzia: ontzi arina.
Manta: oihalen kontenedorera.
Mantala: oihalen edukiontzira.
Marisko-azala: materia organikoa.
Mariskoa: kantitate txikian, materia organikoa. Kantitate handian baimendutako gestore batengana jo.
Marmelada: materia organikoa.
Marmola: garbigunera.
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Mediak: oihalen kontenedorera.
Metalezko soka: garbigunera.
Metroa: garbigunera.
Metxa: errefusa.
Metxeroa: errefusa.
Mikrofonoa: garbigunera.
Mikrouhin-labea: garbigunera.
Mokasina: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Moketa: txikia, errefusa. Handia, garbigunera.
Monopatina: garbigunera.
Motor-ol ioa: garbigunera.
Motxi la: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Musika-aparatua: garbigunera.

N
Neoprenoa: oihalen kontenedorera.
Nezeserra: plastikozkoa, errefusa. Telazkoa, oihalen kontenedorera.
Nylona: errefusa.

O
Obra-hondakinak: garbigunera.
Ohe-estalkia: oihalen kontenedorera.
Ohea: garbigunera.
Oihala: oihalen kontenedorera.
Oinetako-altzaria: garbigunera.
Oinetakoak: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Olana: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Ol iontzia: metalezkoa, garbigunera. Kristalezkoa, errefusa.
Ontzi-garbigai lua: garbigunera.
Ontzia: plastikozkoa, ontzi arina. Beirazkoa, ig lu berdera.
Ontziteria: aluminiozkoa, garbigunera. Zeramikazkoa eta kristalezkoa, errefusa.
Oparitako papera: paperezkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, errefusa.
Ordainagiria: papera/kartoia.
Ordenagai lua: garbigunera.
Ordenagai luko sagu/arratoia: garbigunera.
Ordenagai luko sagu/arratoiaren alfonbratxoa: errefusa.
Ordezko hortzak: errefusa.
Orratza: errefusa.
Orrazia: errefusa.
Orria: papera/kartoia.
Ozpin-ontzia: metalezkoa, garbigunera. Kristalezkoa, errefusa.

P
Padera: aluminiozkoa, garbigunera. Zeramikazkoa eta kristalezkoa, errefusa.
Pala: plastikozkoa, errefusa. Metalezkoa eta egurrezkoa, garbigunera.
Palanka: garbigunera.
Panpina: telazkoa, oihalen kontenedorera. Bestelakoak, garbigunera.
Pantai la: garbigunera.
Paperezko ezpainzapia: garbia, papera/kartoia. Janariz zikindua, materia organikoa. Bestelakoak, errefusa.
Paperezko kafe-iragazkia: materia organikoa.
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Paperezko mahai-zapia: garbia badago, papera/kartoia. Janariz zikindua, materia organikoa. Bestelakoak,
errefusa.
Paperezko mukizapia: materia organikoa.
Papergainekoa: errefusa.
Pareteko ordularia: garbigunera.
Pasti l la: botikara.
Patata-sarea: ontzi arina.
Patina: garbigunera.
Patinetea: garbigunera.
PDA: garbigunera.
Pedala: garbigunera.
Pegatina: errefusa.
Pelota: errefusa.
Pentsua: materia organikoa.
Pertsiana: garbigunera.
Petardoa: errefusa.
Petoa: oihalen kontenedorera.
Pic-nic hozkai lua: garbigunera.
Pi jama: oihalen kontenedorera.
Pi la: pi len kontenedorera edo garbigunera. Salgai izaten diren edozein dendatan ere utz daitezke.
Pi len pack-a: paperezkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, ontzi arina.
Pi lu la: botikara.
Pintura: garbigunera.
Pintura-potoa: garbigunera.
Pintzela: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Pita: errefusa.
Pitxerra: plastikozkoa, zeramikazkoa eta kristalezkoa, errefusa.
Metalezkoa, garbigunera.
Pixoihala: errefusa.
Pizgai lua: errefusa.
Plantxa: garbigunera.
Plastifikatutako papera: papera/kartoia. Forratua, errefusa.
Plastikozko baldea: garbigunera.
Plastikozko poltsa: ontzi arina.
Platera: errefusa.
Pneumatikoa: tai lerrera edo desegite-lekura.
Pol iesterra: garbigunera.
Porexpana: jakien erreti lua, ontzi arina. Bestelakoak, garbigunera.
Porexpanezko erreti lua (jakiena) : ontzi arina.
Post-it-a: papera/kartoia.
Postala: papera/kartoia.
Posterra: papera/kartoia.
Pospoloa: errefusa.
Preserbatiboa: errefusa.
Prismatikoak: garbigunera.
Puntzoia: metalezkoa, garbigunera. Bestelakoak, errefusa.
Puzzlea: papera/kartoia.
PVC-a: ontziak eta enbalajeak, ontzi arinak. Leihoak, garbigunera.
PVC-ko ontziak: ontzi arinak.

S
Sagardo-upela: garbigunera.
Sai lkatzeko kuadernoa: papera/kartoia.
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Sakotontzia: garbigunera.
Saltsaontzia: metalezkoa, garbigunera. Zeramikazkoa eta kristalezkoa, errefusa.
Salva-sl ip-a: errefusa.
Sandal ia: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Sardeska: metalezkoa, garbigunera. Plastikozkoa, errefusa.
Sarrai la: garbigunera.
Sehaska: garbigunera.
Si l ikona: garbigunera.
Si l ikona-potoa: garbigunera.
Snack-en bi lgarria: paperezkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, ontzi arina.
Snack-en poltsa: ontzi arina.
Sofa: garbigunera.
Soka: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Spray-a (ontzia) : ontzi arina.
Sukaldeko papera: janariz zikindua, materia organikoa. Beste produktu batzuekin zikindua, errefusa.
Garbia, papera/kartoia.
Sukalderako tresneria: garbigunera.
Sutarako egurra: garbigunera.
Suziria: errefusa.

T
Tabako-kaxa: papera/kartoia.
Tabakoa: errefusa.
Taloitegia: papera/kartoia.
Tanpoia: errefusa.
Tanpoia jartzekoa: errefusa.
Tei la: garbigunera.
Telazko ezpainzapia: oihalen kontenedorera.
Telebista: garbigunera.
Telefono-gida: papera/kartoia.
Telefonoa: garbigunera.
Telefono mugikorra: garbigunera. Salgai izaten diren edozein dendatan ere utz daitezke.
Termometroa: garbigunera.
Terreina (barreinua) : garbigunera.
Tetina: errefusa. Orokorrean, edoskitze-produktu guztiak errefusa dira.
Tetrabrick-a: ontzi arina.
Tinta: errefusa.
Tipp-ex-a: errefusa.
Tipula-zorroa: ontzi arina.
Tirita: errefusa.
Titarea: errefusa.
Toal la: oihalen kontenedorera.
Toner-kartutxoa: garbigunera.
Torlojua: garbigunera.
Toxa: garbigunera.
Trapua: zikina eta hautsia, errefusa. Disolbatzai lez bustia, garbigunera.
Trizikloa: garbigunera.
Tubularra: garbigunera.
Tupper-ware-a: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Txanbi la: garbigunera. Plastikozkoa eta 5l baino gutxiagokoa bada, ontzi arina.
Txankleta: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Txapela: oihalen kontenedorera.
Txarroa: plastikozkoa, zeramikazkoa eta kristalezkoa, errefusa. Metalezkoa, garbigunera.
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Txartela (autobusekoa, trenekoa. . . ) : papera/kartoia. Plastikozkoa, errefusa.
Txeke/taloitegia: papera/kartoia.
Txigorgai lua: garbigunera.
Txiklea: errefusa.
Txikoria: materia organikoa.
Txi l ibitua: errefusa.
Txirbi la (tratatu gabeko egurrarena) : materia organikoa.
Txostena: papera/kartoia.
Txotxa: materia organikoa.
Txupetea: errefusa.

U
Ur beroaren poltsa: errefusa.
Ur-iragazkia: errefusa.
Ur oxigenatua (ontzia) : ontzi arina.
Ural i ta: baimendutako gestore batengana jo.
Ureztai lua: garbigunera.
Urpeko betaurrekoak: errefusa.
Uztaia: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.

X
Xaboi-ontzia: plastikozkoa, zeramikazkoa eta kristalezkoa, errefusa. Metalezkoa, garbigunera.
Xaboi-pasti l la: errefusa.
Xiringa: errefusa.
Xukadera: plastikozkoa, errefusa. Metalezkoa, garbigunera.
Xurgagai lua: garbigunera.
Xurgagai luaren poltsa: errefusa.

Z
Zakua: paperezkoa, papera/kartoia. Plastikozkoa, ontzi arina.
Telazkoa, oihalen kontenedorera.
Zapata: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Zapati la: oihalen kontenedorera (poltsa batean) .
Zartagina: aluminiozkoa, garbigunera* . Zeramikazkoa eta kristalezkoa, errefusa.
Zelo: errefusa.
Zelofana: errefusa.
Zeramika: errefusa. Mamiaren, arroz-esnearen. . . ontzia, ontzi arina.
Zereala: materia organikoa.
Zerra: garbigunera.
Zerrautsa (tratatu gabeko egurrarena) : materia organikoa.
Zigarroa: errefusa.
Zigarrokina: errefusa.
Zira: oihalen kontenedorera.
Zirrindola: kantitate txikian, errefusa. Kantitate handian, garbigunera.
Zopa-ontzia: errefusa.
Zorroa: gogorra, errefusa. Bestelakoak, oihalen kontenedorera.
Zorrozkai lua: errefusa.
Zozketa txartelak (loteria. . . ) : papera/kartoia.
Zulagai lua: garbigunera.
Zumitza: garbigunera.
Zuzenkia: errefusa.
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I nformazio bulegoak

Oiartzungo atez ateko informazio bulegoa:
Mendiburu kalea 5, behea. Oiartzun (201 80)

Tel . 900 49 1 1 1 1

atezate@oiartzun.org

Sanmarko Mankomunitatea:
Gasteiz kalea ,1 0. Donostia-San Sebastián (2001 8)

Tel . 943 21 49 77

Behemendi (landa eremuko bizi lagunentzat hainbat zerbitzu eskaintzen ditu) :

Tel . 943 49 02 1 9

Gipuzkoako Foru Aldundia (ganadu hi len doako bi lketa zerbitzua) :

Tel . 943 1 1 23 48

Gaika mugikorrerako apl ikazioa:
Hondakinak sai lkatzeko eta atez ateko bi lketako egutegi eta ordutegiak deskargatzeko

apl ikazioa da gaika.







Gogoratu,

H ON DAKI N I K ON EN A , SORTZEN EZ DEN A .




