
JAIETAN ZERO ZABOR 

 

0.- SARRERA 

 

- Azterketa hau abiapuntu bat da, zero zabor jaiak lortze bidean. 

- Datu gehienak zehatzak diren arren, hainbat estimazio ere egin dira (zein estimazio 

egin diren aipatzen da txostenean).  

- Txosten honek, gehienbat, hobetu beharreko lan eremuak argitzen laguntzen du. 

- Azpeitia Zero Zaborrek, Azpeitiko udako jaietako txosnetan, edalontzi 

berrerabilgarrien erabileran oinarrituta bildu ditu datu hauek 

- Ondoren Azkoitiko jaietan, Azkoitia Zero Zaborrek eginiko datu bilketaz ere baliatu 

Gara, estimazio batzuk egiteko. 

- Eskerrak Haujijijai Festa Batzordeari, Txosna Batzordeari eta Azkoitia Zero Zabor 

taldeari laguntzagatik. 

 
 
 
1.- STOCKA 
 

Jaiak asterako, hau zen biltokian genuen baso berrerabilgarrien stocka: 
 

  
HASIERAKO 
STOKCA     GUZTIRA 

bol. 33cl 50cl 100cl   

unit. 6.824 9.600 500 16.924 

(%) 100 100 100 100 

 
 

*Taula honetan ez dira jasotzen, txupito edalontzien datuak (4.000) ez zirelako berrerabilgarriak 
*Hasierako stock-ean, 100cl-ko edalontzien datua ez da zehatza 

 
Amaieran berriz, honako stocka genuen: 

 

 

  
BUKAERAKO 
STOKCA     GUZTIRA 

bol. 33cl 50cl 100cl   

unit. 3.692 4.398 395 8.485 

(%) 54,10 45,8125 79 50,14 
 

*Taula honetan ez dira jasotzen, txupito edalontzien datuak (0) 

 
Beraz, berrerabilgarriak izanagatik, ikaragarrizko edalontzi portzentajea galtzen dela 

ondoriozta daiteke. Hauek dira datuak: 
 

 

  
GALDUTAKOAK, 
PUSKATUAK...     GUZTIRA 

bol. 33cl 50cl 100cl   

unit. 3.132 5.202 105 8.439 

(%) 45,90 54,1875 21 49,86 

 

 
 



 
 
Stockari dagozkion ondorioak: 
 

- Edalontziak berreskuratzean indarrak jarri beharra dago. 
- Galdu direnen artean, puskatutakoen portzentajea eta garbitu ezin izan direnena jakitea 
ondo legoke. Baita tabernetan zenbat jaso diren ere. 
- Edalontzi hauek, ez dira nabarmendu erabili diren gunean sakabanatuta 
(txosna-gunean garbitasuna agerikoa zen). Beraz, hurrengo galdera, non amaitu duten 
da. 

 
 
 
2.- ERABILERA ETA MUGIMENDUA 
 
2.1.- Taulak 
 

Guztira, 19.453 edalontzi erabili dira 2012ko Azpeitiko Jaietan txosna-gunean. 
Adierazgarria da, edalontzi kopuru osoaren %114,94 dela. Jaietan zehar, edalontziak garbitu 
eta berriro zirkulazioan sartu izanaren ondorioa da hau. Hurrengo taulan jaso da datua: 
 
 

  ERABILITAKO EDALONTZIAK GUZTIRA 

bol. 33cl 50cl 100cl   

unit. 5.435 13.186 832 19.453 

(%) 79,65 137,35 166,4 114,94 

 

 
Jatorduetan, 2.600 edalontzi berrerabilgarri banatu dira, hauetatik 2.400 bazkari eta 

afarietan (50 bat salda hartzeko). Beste 200 berriz, sagardo txotxerako. Guztiaren %15,36a 
suposatzen du: 
 
 

  JATORDUETAN ERABILITAKO EDALONTZIAK GUZTIRA 

bol. 33cl 50cl 100cl   

unit. 2.400 200 0 2.600 

(%) 35,17 2,08 0 15,36 

 

 
Txosnetan berriz, 16.853 edalontzi banatu dira (%99,58a): 

 
 

  TXOSNETAN ERABILITAKO EDALONTZIAK GUZTIRA 

bol. 33cl 50cl 100cl   

unit. 3.035 12.986 832 16.853 

(%) 44,48 135,27 166,4 99,58 

 

 
Guztira 7 txosna zirela kontua hartuta, 6 txosna-gunean eta beste 1 plazan, txosna 

bakoitzean banatu denaren bataz bestekoa atera dezakegu: 
 
 

  
TXOSNETAN ERABILITAKO EDALONTZIAK 
(BB) GUZTIRA 

bol. 33cl 50cl 100cl   

unit. 434 1.855 119 2.408 

(%) 6 19 24 14 
 

* Datu zehatzik ez dagoenez, bataz bestekoa atera da (guztira/7) 



 
 
 
 

Galdutakoen eta puskatutakoen bataz bestekoak berriz, hauek lirateke txosna guztiak 
maila berean jarriko bagenitu: 
 

 

  

GALDUTAKOAK, 
PUSKATUAK... 
(BB)     GUZTIRA 

bol. 33cl 50cl 100cl   

unit. 447 743 15 1.206 

(%) 7 8 3 7 

 
* Datu zehatzik ez dagoenez, bataz bestekoa atera da (guztira/7) 

 
 
 
2.2. Erabilera eta mugimenduari dagozkion estimazioak: 
 

Edalontzi bakoitza, kontsumitzaileak 5 alditan erabili duela estimatu da. Ondorioz, 
erabilitako edalontziek, erabili eta botatzen diren edalontzietako 97.265 ordezkatu dira. 
 
 

  ERABILITAKO EDALONTZIAK* GUZTIRA 

bol. 33cl 50cl 100cl   

unit. 27.175 65.930 4.160 97.265 

(%) 398,23 686,77 832 574,72 
 

* Edalontzi bakoitza, kontsumitzaileak 5 aldiz erabili duen hipotesiaren n emaitzak. 

 
 
 
3.- BALANTZE EKOLOGIKOA, EKONOMIKOA ETA SOZIALA 
 

Datuak eta estimazioak kontuan hartuta, balantze ekologikoa, ekonomikoa eta soziala 
burutu dira. 
 
3.1.- Balantze ekologikoa 
 

Balantze ekologikoa egiteko, edalontzien pisua hartu da kontuan: 
 

PISUA 
EDALONTZI 

BERRERABILGARRIA 
BEHIN ERABILTZEKO 

EDALONTZIA 

35gr 3,5gr 

 
Beraz, pisutan: 
 

 0,035gr x 8.439 edalontzi = 295,37kg zabor sortu da edalontzi berrerabilgarriekin 
 

 0,0035gr x 97.265 edalontzi = 340,43kg zabor sortuko lirateke erabili eta bota egiten 
diren edalontziekin 
 

 Beraz, datu hauek kontuan izanda, erabili eta botatzen diren edalontziekin alderatuz, 
%86,76ra murrizten da sortutako zaborra edalontzi berrerabilgarriekin. 
 

 Hauetatik, %10a puskatua dagoela edo garbitu ezinezkoa dela estimatzen badugu, 



%8,68ak ez du errekuperatzeko aukerarik ematen. 
 

 Demagun, beste %10 bat dela kontsumitzaileak etxera eramandakoa, hauek berrerabili 
egongo lirateke. 
 

 Beraz, sorturiko zabor erreala 265,83kg lirateke, hau da erabili eta botatzen diren 
edalontziekin alderatuta, %78,08 inguru. 
 

 Gainontzekoekin ordea, badago zer eginik.  
 

 
Ondorioak: 
 

 - Galeren %17,36 bat zaila da ekiditea. Baina puskatuak biltzeak (%8,68), dagokion 
edukiontzira botatzeko aukera ematen digu birziklatzera bidaliz. Bestalde, kontsumitzaileak etxera 
eramandakoa (%8,68) ez da zabor izatera pasatzen. 
 

 - Gainontzeko %69,4arekin, planteamendu eraginkorragoak bilatu behar dira. Hauen bilketa 
eraginkorrago egin behar da, kontsumitzailearentzat erosoa izatea belatuz (txosna-gunearen 
sarrera irteeratan bilketa postuak jarriz adibidez). 
 

 - Beraz, bilketa egoki batek, edalontziekin sortutako hondakina kopurua 30kg-tan 
uzteko aukera eman dezake. Hau ondo bildu eta birziklatzeko zikloan sartzeak, esan 
beharrik ez dago, zero zabor bidean jarriko gintuzke. 

 

 
3.2.- Balantze ekonomikoa: 

 
5.169,02 euroko kostua izan dute edalontzi berrerabilgarriek. Honi ordea, kontuan izanik 

euro 1 kobratu zaiola kontsumitzaileari edalontzia itzultzean bueltatzeko fidantza moduan eta 
8.439 edalontzi ez direla itzuli, dagozkion euroak kendu behar zaizkio, hau da, 8.439 euro. Beraz, 
3.269,97 euroko irabazia izan da guztira. 

 
Erabili eta bota ditzakegun edalontzien kasuan, 2,27 eurotan (BEZa barne) aurkitu 

ditugu 100 unitateko edalontziak (220ml). 97.265 behar izango genituzkeenez, 2.207,95 eurotako 
kostua izango genuke, diru sarrerarik gabe noski. 

 
Ondorioa: 

 
Bi kasuak alderatuz gero, 5.477,89 euroko aldea dagoela ikusten da. Beraz, ikuspegi 

ekonomikotik ez dago zalantzarako tarterik. 
 
 

3.3.- Balantze Soziala: 
 
 Balantze sozialaz ari garenean, txosna-guneko arduradunengan eta bereziki, 
kontsumitzaileengan ekimen honek izan duen eraginaz ari gara. 
 
 Alde batetik, esan dezakegu, edalontzi berrerabilgarrien erabilera, zero zabor jaiak lortze 
bidean urrats bat bezala kokatzea lortu dela. Norabide eta borondate argia islatuz. Honekin batera, 
gaikako bilketa burutu da herri bazkarietan etab. Beraz, kontsumo ereduaren inguruko hausnarketa 
bultzatzen du maila kolektiboan nahiz indibidualean eta modu eraikitzailean. 
 
 Bestalde, gune hauetara hurbildu den edozein herritarrek, bere begiz ikusi ahal izan du 
aldaketa, lurzorua erabilitako plastikozko edalontziz beteta ezagutu izan dugun gune batetik, ia 
zaborrik gabeko gune bat izatera igaro da txosna-gunea. 
 



 Gakoetako bat metodo erosoa jartzea da, hau da, gauzak ondo egitea eta zero zabor bidea 
ez izatea neketsua. Herritarrengan ez sortzea asperdura edo etengabeko gehiegizko 
konpromisoaren sentsaziorik. Gauzak ondo egitea, erosoa izan daiteke eta ez bada, badugu zer 
hobetua.  
 
 Azkenik, pixkanaka, edalontzi berrerabilgarrien kalitatea hobetzen doa, sektore honetan 
eskaria eta eskaintza handitzen doazen heinean, horrek, hasieran zeuden kontrako jarrerak 
apaltzea ekarri du. 
 
 

Azpeitia Zero Zabor 
2012ko Urrian 

 


